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جتـتـاح الكـراهـيـةُ جـميع أنـحـاء الـعالـم في مسـيـرة زاحـفة.
وتــسـتــهـدف مـوجــة خــــــطــيـرة من الــتـعـصـب والـعـــــــنف
الـقـائــــم عـلى الكـراهـيـة مـعتـنـقي الـكثـيـر من الـديـانات في

عمورة.  أرجاء ا
ا يثـير األسف  والقلق  أن هذه احلـوادث األثيمة باتت و

مألوفة إلى حد بعيد.  
فـفي األشـهـر األخـيـرة لـقي مـصـلـون يـهـود مصـرعـهم في
ـعـابـد وُشــوِّهت شـواهـد قــبـور يـهــوديـة بـرمـوز الــصـلـيب ا
ـسـاجـد بـرصـاص حـصد ـعـقـوف; وقُـتل مـسـلـمـون فـي ا ا
أرواحـــهم وخُــرّبـت مــواقـــعـــهم الـــديــنـــيـــة; وأزهِــقت أرواح
مــســيــحــيــ وهـم مــســتــغــرقــون في صــلــواتــهم وأحــرِقت

كنائسهم. 
ـروعـة يـتـعـالى خـطـاب بـغـيض وبـخالف هـذه الـهـجـمـات ا
مـوجّه ال لـلـمجـمـوعـات الـدينـيـة فـحسـب بل ونحـو األقـلـيات
هـاجريـن والالجئـ والنـسـاء وكل من يُزعم أنه ”آخر“ وا

أيضا. 
وفي حـ تـنـتـشـر الـكـراهـيـة كـالـنار فـي الـهشـيـم يسـتـغل
ـتـعصـبـون وسـائل الـتواصـل االجتـمـاعي لـبث سـمـومهم. ا
ؤمـنـ بـتفـوق الـعرق وتـتنـامى حـركـات النـازيـ اجلـدد وا

األبيض. 
ـؤجج لـلـمـشـاعــر إلى سالح لـتـحـقـيق ويـتـحـوّل اخلـطــاب ا

مكاسب سياسية.
وتــزحف الــكــراهــيـة مــقــتــحــمـةً الــتــيــارَ الــغـالـب سـواء في
ـقـراطيـات الـلـيـبـرالـيـة أو في األنـظـمـة االسـتـبـدادية - الـد

شتركة.  فتلقِي بظالل قاتمة على إنسانيتنا ا
ـتـحــدة عـلى حـشـد قـوى الـعـالم في ـا عـمـلت األ ا ولـطـا
مواجهة الكراهية بجميع أنواعها وقد استعانت في عملها
هـذا بـإجـراءات شـديــدة الـتـنـوع قـصــد الـدفـاع عن حـقـوق

اإلنسان والنهوض بسيادة القانون. 
نـظمـة ذاتهـا وأسبابَ نـشأتـها لـها جذور واحلق أن هويـة ا
راسخـة في ذلك الكـابوس الذي يـتسـلط على الـعالم عـندما
ــا تــعــيـث الــبــغــضــاء فـي األرض فــســاداً ألمــد طــويل دو

حسيب أو رقيب.
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إننا نعتبر خطاب الـكراهية هجوماً على التسامح واإلدماج
باد التي والتنوع وسهماً مـسدَّدا إلى صميم القواعد وا

نعتمدها فيما يتعلق بحقوق اإلنسان.
وبشـكل أعم يقوّض خطابُ الـكراهية التـماسكَ االجتماعي
كن أن يـكون نـقطـة االرتكاز شـتركـة و وينـال من القِـيَم ا
ـا يــصـيب قــضـيــة الـسالم الــتي يـنــطـلق مــنـهــا الـعــنف 
ــسـتــدامـة والــكـرامــة اإلنـســانـيـة واالسـتــقـرار والــتـنــمـيـة ا

بانتكاسة. 
وفي العقود األخيرة كان خطاب الكراهية هو النذير بقرب
ـا في ذلك اإلبـادة اجلمـاعـيـة من رواندا وقـوع الـفظـائع 

إلى البوسنة وانتهاء بكمبوديا. 
وإنني أخشى أن يكون العالم اليوم على شفا حلظة حرجة
أخـرى في مـعـركـته مع شـيـطان الـكـراهـيـة. ولـهـذا الـسبب

تحدة لرد هذا اخلطر.  أطلقتُ مبادرت لأل ا
فقد أزحتُ لـلتو الـنقابَ أوال عن اسـتراتيـجية وخـطة عمل
مـنـاهضـتـ خلـطاب الـكـراهيـة يـراد بهـمـا تـنسـيق اجلـهود
تحدة بأسرها وتعمالن بذولة على نطاق منظومة األ ا ا
عــلى مــعــاجلــة األســبــاب اجلــذريـة لــذلـك اخلـطــاب وجــعل

استجابتنا له أكثر فعالية. 
ـتحدة ونـحن عاكـفون ثانـيا على وضع خـطة عمل لأل ا
لـكي تـشارك مـشـاركةً كـاملـةً في اجلـهود الـرامـية إلى دعم

واقع الدينية وضمان سالمة دور العبادة. حماية ا
وألولـئك الذين يصـرون على اسـتغالل اخلوف لـغرس بذور
الـفرقة في اجملـتمعـات ال بد لنـا أن نقول: إن الـتنوع ثروة

وما كان قَطّ تهديدا. 
تـبـادل وتقـبُّل اآلخر ـان العـمـيق والثـابت بـاالحتـرام ا واإل
كـفــيل بـأن يــسـمـو بــنـا عــمـا يـأتي فـي عـشـرات الــنـشـرات

والتغريدات التي تُطلق في أجزاء من الثانية. 
ويـجب أال ننـسى أبداً أن كل واحـد منّا هـو في نهـاية األمر
”آخر “بالنسبة إلى شخص ما في مكان ما. ولن يكون
 . أيّ إحساس باألمان إال وهماً ما دامت الكراهية تعُمّ

إن الواجب يـحـتم عـليـنـا ونحن جـزء من نـسـيج اإلنسـانـية
الواحد أن يرعى بعضنا بعضاً. 

وال بـد بطـبيعـة احلال أن يكـون كلّ ما يُتـخذ من إجراءات
لـلـتصـدي خلـطاب الـكـراهـية ومـجـابهـته مـتـسقـاً مع حـقوق
اإلنـسان األسـاسيـة. فـالتـصدي خلـطاب الـكراهـية ال يـعني

تقييد حرية التعبير أو حظرها. 
»UD)« bOFBð

بل هو يـعـني منع تـصـعيـد خطـاب الـكراهـية بـحـيث يتـحول
إلى مـــا هـــو أشــد خـــطـــورة وخــاصـــة إذا بــلـغ مــســـتــوى
الـتـحـريض عــلى الـتـمـيـيــز والـعـدوانـيــة والـعـنف وهـو أمـر
يحظره القانون الدولي. إننا بحاجة إلى التعامل مع خطاب
الـكراهـيـة كتـعـاملـنـا مع كل عمـل خبـيث: فـلنُـدِنه ولـنرفضْ
توسـيع أصـدائه ولـنجـابِـهه باحلـقـيقـة ونـحث اجلـاني على
تغيـير سلوكه.وقـد آن األوان لتكـثيف اجلهـود بغيـة القضاء
ــسـلــمــ واضـطــهـاد عــلى مــعـاداة الــســامـيــة وكــراهـيــة ا
سيحي وسائر أشـكال العنصرية وكراهية األجانب وما ا
دني يتصل بـذلك من تعصب. وعلى احلكـومات واجملتمع ا
والــقـطــاع اخلــاص ووسـائل اإلعـالم جـمــيــعـاً أدوار هــامـة
ينبـغي القيام بها. كما تـتحمل القيادات السـياسية والدينية

مسؤوليةً خاصة عن تشجيع التعايش السلمي. 
إن الـكراهية خـطر محـدق باجلميع - ولـذلك ال بد أن تكون

محاربتها فرضاً على اجلميع.
ـكـنـنــا أن نـخـمـد الـكــراهـيـةَ الـســاريـة كـالـنـار في فـمــعـاً 
الـهشـيم وأن نـصون الـقِـيم الـتي جتمـعـنا كـأسـرةٍ إنسـانـية

واحدة.
تحدة  { األم العام لال ا
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الكوت

من ذي صـــــفـــــة وهـــــنـــــا وردت
اخملالفة الـقانونية االولى لقرار
احملكمة االحتادية اذ انها قبلت
الــدعــوى من شــخص طــبــيــعي
(مــواطن) دون ان تــتـــحــقق من
تــوافــر تــلـك الــصــفــة فــيه وقــد
ناقـضت بذلك الـفقرة االولى من
قرارها عنـدما قررت رد الدعوى
عن رئـيس اجلـمـهـوريـة اضـافـة
فـكـان عـلى احملـكـمـة لـوظـيـفـته 
ومـن بـــــاب اولى ان تـــــدقـق في
ـدعي تـوافـر تــلك الـصــفـة في ا
قـبل مـبـاشـرتـها بـنـظـر الـدعوى

وضوعية . من الناحية ا
امــا الـشـرط الــثـالث وهـو االهم
في الــقــرار مــحل الــنــقــاش هـو
صـلحة) ويـقصد بهـا الفائدة (ا
احلقـيقيـة والفـعلـية الـتي تعود
عــلـى رافع الـــدعــوى نـــتـــيـــجــة
والــتي الــلــجــوء الى الــقــضـاء 
بــتــخـلــفـهــا تــعـتــبــر دعـواه من
الـدعاوى الكـيدية او الـتعسـفية
فهي فال دعوى دون مـصـلـحـة 
حــمـايـة حلق شــخـصي اعـتـدي
ـبـاشـر اسـاسـهـا احلق ا عــلـيه 
ــــــــــعـــتـــدى عـــلـــيه الـــثـــابـت ا
فـــيـــكــــون الـــهـــدف من اقـــامـــة
الـدعـوى هــو حـمـايـة ذلك احلق

او استرداده .
ـصـلـحة ان ويـشـترط في هـذه ا
تــكــون شــخــصـــيــة ومــبــاشــرة
لــتــنــطــبع بــطــابـع احلــقــيــقــيـة
والـعـملـيـة ولتـبـعد الـقـضاء عن

صالح النظرية . النظر في ا
ـصلـحة من الـشروط ان شـرط ا
الـــواجب تــــوافـــرهـــا لــــقـــبـــول
الــــدعــــوى الــــدســــتــــوريـــة وان
ــطــعــون به مــخــالــفــة الــنص ا
لـلــدسـتــور (عــلى فـرض ذلك) ال
ـصـلـحـة يـكـفي لـتــحـقـيق تـلك ا
ـــــا يــــجب ان يــــطـــــبق ذلك وا
دعي عـلى النـحو الـنص عـلى ا
الـذي يلـحق ضرراً مـباشـراً فيه
ـدعي غـيـر مـخـاطب فـان كـان ا
لـذلـك الـنـص وان االخالل الـذي
يــتــرتب عــلى مــخــالــفــة الــنص
للـدستور ال يقع عـليه وال يلحق
ضرراً مـبـاشراً فـيه فال يـتـحقق
ذلك الن ــصــلــحــة فــيه  شــرط ا
الدعـوى الدسـتـورية لـيست من
ــعـروفـة في دعـاوى احلـســبـة ا

الفقه االسالمي . 
ـــشــرع في وهـــذا مــا قـــصـــده ا
ـرافـعات ادة (4) من قـانـون ا ا
ـادة ـدنـيـة ومـا نـصت عـلـيه ا ا
(4) مـن قـــــانــــــون احملـــــكــــــمـــــة
االحتــاديــة الــنـافــذ في الــفــقـرة
ـهـام ) مـنـهـا اخلـاصـة  (ثـانـيـاً
نـازعات احملـكمـة (الفـصل في ا
ــتـعــلـقــة بـشــرعـيــة الـقــوانـ ا
......... ويـكــون ذلـك بـنــاءً عــلى
طـــلب مـن مـــحـــكـــمـــة او جـــهــة
رسـمـيـة او مــدعٍ ذي مـصـلـحـة)
اي ان قـانون احملـكـمـة قـد اجاز
لـلـمـحــاكم واجلـهـات الـرسـمـيـة
تعـلقة بـالطعن اقـامة الدعـوى ا
بـشرعيـة القوانـ دون اشتراط
ـبـاشـرة واكـد عـلى ـصـلـحـة ا ا
وجوب توافرها في كل مدعٍ من
وهذا لـيست غـير تـلك اجلهـات 
اال تفسيراً قانونياً اكده النظام
الـداخـلي لـلـمـحـكـمـة االحتـاديـة
ـادة ذاتـهــا الـذي اشــتــرط في ا

الـشـكـلـيـة الـقانـونـيـة لـقـبـولـها
ولــــكـــون قــــانــــون احملـــكــــمـــة
االحتـاديـة الــنـافـذ لم يــتـضـمن
االجــراءات الــشــكــلــيــة القــامــة
الــدعــوى وقـبــولــهـا فـال بـد من
الرجـوع الى القـانون االجرائي
الـعــام بـهــذا اخلـصــوص وهـو
ــدنـيـة رقم ــرافـعـات ا قـانـون ا
83 لسنة 1969 كما ان النظام
الـداخـلي لـلـمـحـكـمـة االحتـادية
والـــذي حــمـل الــرقم  1لـــســنــة
2005 قــــــد تـــــضــــــمن بــــــعض
الـقــواعـد االجــرائـيــة اخلـاصـة
ـادة (5) بــهــا والــذي اكــد في ا
مـــنـه عـــلى وجــــوب ان تـــكـــون
الــدعـوى الــتي تــقـام امــام تـلك
احملـكــمـة مـسـتـوفــيـة لـلـشـروط
ـنـصـوص عـلــيـهـا في قـانـون ا
ــدنـــيــة واضــاف ــرافـــعــات ا ا
شـروطـاً اخرى تـضـمنـتـهـا تلك
ــادة سـيــتم تــنـاولــهـا بــشـكل ا

مفصل .
ÈuŽœ l —

اذا كـان حق رفـع الـدعـوى امام
القـضاء مـكفوالً لـلجـميع اال ان
ـشـرع قـيــده بـشـروط مـعـيـنـة ا
تفادياً لرفع دعاوى تعسفية او
كــيـديــة يــكـون الــغــرض مـنــهـا
االضرار بـاالفـراد او بـاجملـتمع
فـــمن الـــشـــروط بـــشـــكل عــــام 
الـعـامـة الـتي يـجب ان تـتـوافـر
لــقـــبــول الــنـــظــر فـي الــدعــوى
والتي يجب توافرها في جميع
الـدعــاوى هي مــا نــصت عــلـيه
من ـــــــــواد (3 و  4 و5 و6 )  ا
ـدنية والتي رافعات ا قانـون ا
يجب على الـقاضي او احملكمة
الـــتـــأكــــد من تـــوافــــرهـــا قـــبل
اخلـوض في مـوضـوع الـدعوى
ويـترتب على تـخلفـها او غياب

احداها احلكم برد الدعوى .
كـمــا يــجب عــلى كل مـن يـرغب
بـالـلـجوء الى الـقـضـاء بـدعوى
مـعـيـنـة ان تـتـوافـر فـيه شـروط
محددة قانوناً البد من توافرها
جــــمــــلـــــة وفي ان واحــــد وهي
االهلية  –الصفة او اخلصومة

صلحة .  –ا
بـالـنــسـبـة لالهــلـيـة وهي قـدرة
الـــــــشــــــــخص عــــــــلى حتــــــــمل
االلتـزامات واكـتـساب احلـقوق
فـان لـكل شخص ومـباشـرتـهـا 
بـــلغ سن الــــرشـــد الـــقـــانـــوني
احملدد ب (18) سنة كاملة دون
عــارض من عـــوارض االهــلــيــة
مــبـاشــرة اجـراءات الــتــقـاضي

بنفسه .
اما الـشرط الثاني وهـو الصفة
او اخلصومة والتي يقصد بها
ركز القانوني للشخص الذي ا
ـــطــالـــبــة ـــنح لـه احلق في ا
ادة اذ اشتـرطت ا بـحق معـ 
ــــرافــــعــــات (4) من قـــــانــــون ا
ـدنيـة ان اخلصم في الـدعوى ا
يشـتـرط ان يتـرتب عـلى اقراره
حكـم في حال صـدور اقرار منه
ذكـورة وان كـانت قد ـادة ا وا
اشترطت ذلك صراحة بالنسبة
لـــلـــمـــدعى عـــلـــيه اال ان اغـــلب
الــفــقــهــاء يــشــتــرطــون تــوافـر
ــدعى ــدعـي وا الـــصـــفــة فـي ا
عـلـيـه عـلى حـد سـواء مـؤكـدين
علـى ان الدعوى يـجب ان ترفع

بــــتــــاريخ 5/21/ 2019اصــــدر
رئيس احملكمة االحتادية القرار
ــــرقم (37/احتــــاديـــة/2019) ا
والــذي تــضـــمن (احلــكـم بــعــدم
ـادة (3) من قـانـون دسـتـوريـة ا
احملـــكـــمـــة االحتــاديـــة رقم 30 
لـسـنـة  2005بـقـدر تـعـلق االمـر
منهـا بصالحية مـجلس القضاء
االعـــــلـى لـــــتـــــرشــــــيح رئــــــيس
واعضـــــــاء احملـكمـة االحتـادية
والـــغــــاءه وذلك خملــــــــــالــــفـــته
ــادتــ (91) ثـــانـــيــاً الحــكــام ا
و92) مـن دســتــور جـــمــهــوريــة

العراق لسنة 2005). 
ـا تضـمنه هـذا القرار وبالنـظر 
مـن مــــخــــالــــفــــات دســــتــــوريـــة
وقـانـونـيـة واضـحـة ومـا انتـجه
مـن اثـار سـلـبـيـة عـلى اسـتـقالل
الـــقــــضـــاء ومـــا تـــســـبب به من
فـــوضى دســتــوريـــة . ولــكــوني
رئيساً جلمعية القضاء العراقي
والتي تعتبر الـرابطة القضائية
ـنتـخبة والـوحيـدة في العراق ا
والـــــتـي نـــــشـــــأت من اجـل دعم
مـسـيـرة اسـتـقالل الـقـضاء ومن
اهم اهــدافـهــا وفــقـاً لــنــظـامــهـا
الــداخـــلي الـــعـــمل عـــلى مـــبــدأ
اسـتقالل القـضاء وعـدم التدخل
في شـــؤونه وتــعـــزيــز الـــواليــة
الــــــعـــــامـــــة لـه وابـــــداء الـــــرأي
بــالـــتــشـــريـــعــات ذات الـــعالقــة
بــالــقـضــاء وكــذلك ابــداء الـرأي
بـالــعـمل الــقـضـائي بــشـكل عـام
انـطالقـاً من ذلك سـوف انـاقش
الــقــرار مــنــاقــشــة مــوضــوعــيـة
ؤثـرات وبعـيدة بـعيـدة عن كل ا
ـصالح عن شخـصـنة االمـور وا

الشخصية .
ال شك ان مبدأ استقالل السلطة
الــقــضـــائــيــة لـم يــظــهـــر لــنــفع
شـــخـــصي يـــحـــقـــقه الـــقـــضــاة
ا هو نـتاج نظرية النفـسهم وا
ــيــة مــفـــادهــا الــفــصل بــ عــا
الــســلــطــات حلــمــايــة احلــقـوق
وفي واحلـريــات مـن الـتــجــاوز 
الــوقت نـــفــسه يــرتـب الــتــزامــاً
قـانـونـيـة واخالقـيـاً عـلى جـميع
الــقــضــاة فـي ان ال يــتــصــرفــوا
بــشــكل كـيــفي عــنــد الــنــظـر في
ــنـــازعــات الــتي الـــدعــاوى او ا
بل ان يـسـعوا تـعـرض امـامـهم 
الى الى تطبيق القانون تطبيقاً
سـلــيـمــاً بـعـيــداً عن كل االهـواء
ــؤثــرات وان ال يــحــابـوا وال وا
يداهنوا في اعالء كلمة القانون
وال شك ان ومــــبــــدأ ســـــيــــادته 
انـشــاء احملـكــمـة االحتــاديـة في
الــعـراق يــعــتـبــر خــطـوة هــامـة
وكــبـيــرة في مـســيـرة اســتـقالل
ا لهـا من دور مهم في الـقضـاء 
قـراطـيـة وتـرسـيخ تـعـزيـز الـد
ســـيــادة الــدســتـــور والــقــانــون
ويـعـتبـر انـشـاء محـكـمـة حتمل
ســلــطــة الــرقــابــة الــدســتــوريـة
عـنـصـراً هـاماً من عـنـاصـر بـناء
قـراطية في جـميع الـبلدان الـد
ولذلك فال بـد لـهـا من ان تـصدر
وقاً احـكـامـاً وقـرارات مـــــــوث`
بـــــهــــا من اجـل حتــــقــــيـق تــــلك

االهداف .
ان الـــدعـــوى الـــتي تـــقـــام امــام
احملـكـمـة االحتـاديـة لـيـست لـهـا
خــصـوصــيــة مـعــيـنــة من حـيث

ـوضوعـيـة فـقـد جاء الـنـاحـيـة ا
مخـالـفاً وبـشكـل صريح الحـكام
القانون والدستور ولم يتضمن
تسـبيـباً قـانونـياً مـقنـعاً اذ ورد
فيه ان احملكـمة االحتادية سبق
لـهـا وان قــضت بـشــكل ضـمـني
ـطعون بـعدم دستـورية النص ا
ــنــاســبــة الــدعـوى فــيـه وذلك 
الــتي اقــامــهـــا رئــيس مــجــلس
الــــقــــضــــاء االعــــلى بــــالــــعــــدد
(19/احتادية/2017) وقد فات
ـذكـور لم احملــكـمـة ان الـطــعن ا
يكن بسبب اقرار رئيس مجلس
الـقضـاء االعلى بـعدم دسـتورية
ـــا مـن اجل الـــغـــاء الــــنص وا
الـتكرار في الـنصـوص في اكثر
من تشريع وهو امر غير مقبول
في الــتــشــريــعـات اذ ان الــنص
على اختصاص مجلس القضاء
االعلى بـترشيح رئـيس احملكمة
االحتـــاديـــة واعـــضـــاءهـــا كـــان
مـوجـودًا في تـشريـعـ اولـهـما
قـانــون احملـكـمـة االحتـاديـة رقم
30 لــســنــة 2005 وثــانــيــهــمــا
قـانـون مـجـلس الـقـضـاء االعلى
رقم 45 لسنة 2017 فاراد بذلك
الـطـلب الـغـاء الـنص من قـانون
مجـلس القضـاء االعلى وابقاءه
فـي قـانـون احملـكــمـة االحتـاديـة
بــــاعــــتــــبـــاره الــــنص االســــبق
واالكـــثـــر تـــخــصـــصـــاً في هــذا
ــوضـــوع . كـــمــا ان مـــشــروع ا
قـانـون مـجـلس الـقـضـاء االعلى
الــــذي كـــــان يـــــتــــضـــــمن تـــــلك
الـــصـالحـــيـــة قـــد رفـع من قـــبل
رئـيس احملكـمة االحتـادية الذي
فهل يعقل كان رئيساً للمجلس 
ان يـقوم بـرفع مشـروع القـانون
وهــومـخـالف الحـكـام الـدسـتـور
ثم يـــــصــــدر حـــــكــــمـــــاً بــــعــــدم
دســتـوريـته النه لم يــعـد يـجـمع
بــ رئــاســة اجملــلس ورئــاســة

احملكمة االحتادية? 
وهـذا مـا جـاء صـريـحاً فـي م
الــقـرار اذ تـضــمن ان ال اشـكـال
في االمـــر عــنـــدمــا كـــان رئــيس
احملـــكــمــة االحتـــاديــة هــو ذاته
رئيس مـجلس القـضاء االعلى !
وهــذا يـــعــني ان مــوافــقــة نص
الـقــانــون لــلــدســتـور مـن عـدمه
يتـعلق بشـخص الرئيس وليس

وضوع القانون .
هـذا من جـانب ومن جـانب اخر
فــقــد اقـتــصــر تــســبـيـب احلـكم
الـصـادر عن احملكـمة االحتـادية
بـان دسـتـور جمـهـوريـة الـعراق
ــــادة (92/اوالً) قـــــد نص فـي ا
منه ان احملكمـة االحتادية هيئة
قـضائيـة مستـقلة مـالياً وادارياً
عـن بــقـيــة مــكــونــات الــســلــطـة
القضائيـة و بالتالي فان النص
الــقــاضي بــصـالحــيــة مــجــلس
الـــقـــضــــاء االعـــلى لــــتـــرشـــيح
رئيـسـها واعـضـاءها قـد اصبح
ا يعني ان مخالـفاً للدسـتور 
ترشيح مجـلس النواب لرؤساء
ـستـقـلة لم واعـضاء الـهـيئـات ا
يــكن دســـتــوريــاً اصالً الن تــلك
الـهـيـئات مـسـتـقـلـة عن اجمللس
ـالية من الـناحـيتـ االدارية وا
وهــذا يــنــســـحب عــلى ايــضـــاً 
ـنـاصب احلكـومـية في جمـيع ا
ـســتـقــلـة ــؤسـســات ا جـمــيع ا

مالياً وادارياً .
ذكـرنـا في مـطـلع مـنـاقـشـتـنا ان
قرار رئـيس احملـكمـة االحتـادية
قـد تـضـمن مـخـالـفـات قـانـونـية
واضــحــة وهــذا مــا تـأيــد خالل
كـمـا ذكـرنا السـطـور الـسـابـقـة 
انه انــتـج اثــاراً ســلــبـــيــة عــلى

استقالل القضاء . 
نعم ان هـذا القـرار سيؤدي الى
تـــراجع كــــبـــيــــر في مــــســـيـــرة
استقالل القضاء بعد ان اصبح
مـــبــدأ جــلـــيــاً بــنـــفــاذ دســتــور
جـــمــهـــوريــة الــعـــراق وقــانــون
احملــكــمـــة االحتــاديـــة واصــبح
واقـعـاً فعـلـيـاً بـعـد نـفـاذ قـانون
مـــجــلس الــقـــضــاء االعــلى وان
الـغاء الـنص اخلـاص بـتـرشيح
رئــــيـس واعـــضــــاء احملــــكــــمـــة
االحتــــاديــــة من قــــبل مــــجـــلس
الــقــضــاء االعـلى يــفــتح الــبـاب
لـلـعـديـد من اخلـيـارات ال يـكـون
افـضـلــهـا اال تـراجــعـاً في مـبـدأ
استـقالل القـضـاء والفـصل ب
الـســلـطـات .فـمن هي اجلـهـة او
السلطة الـتي سيكون لها احلق
في تــرشـيح رئــيس واعـــــضـاء

احملكمة االحتادية ?
هل هي الــســلــطـة الــتــنـفــيــذيـة
مـــتــمـــثـــلــة بـــشــقـــيــهـــا رئــيس
اجلمهورية ومجلس الوزراء او

اياً منهما ? 
ام انـهـا الـســلـطـة الـتــشـريـعـيـة
ـجـلس الـنـواب ? ام ـتـمـثـلـة  ا
انهـا جلـنة تـشتـرك فيـها جـميع

السلطات ? 
فــكل اخلـيــارات تـعــتـبــر تـدخالً
ســــافـــراً في شـــؤون الـــقـــضـــاء
ـبدأ اسـتقالله وخرقـاً واضحـاً 
ـبـدأ الــفـصل بـ الــسـلـطـات و
وهــذا هـــو الـــتــراجع الـــذي قــد
يــكــون قــد اعــادنــا الى مــا قــبل

(6) انه اضــافــة الى اســتــيــفــاء
ــنـصـوص الـدعــوى لـلــشـروط ا
ــرافــعـات عــلــيـهــا في قــانــون ا
دنيـة ان تتوافر فـيها الشروط ا

التالية :-
اوالً : ان تـــكـــون لـــلــــمـــدعي في
موضـوع الدعوى مصـلحة حالة
ومــبـاشــرة ومـؤثــرة في مــركـزه
ـــــــــالي او الــــــقـــــــانــــــونـي او ا

االجتماعي .
ـدعي الـدلـيل ثـانـيـاً : ان يـقـدم ا
عـلى ان ضــرراً واقـعـيـاً حلق به
ــطــلــوب من جــراء الــتــشــريع ا

الغاءه .
ثالـثاً : ان يكون الـضرر مباشراً
ــكن ومــســتــقالً بــعــنـاصــره و
ازالــته اذا مـا صـدر حــكم بـعـدم
شرعية ذلك التشريع والغاءه .
رابـــعـــاً : ان ال يـــكـــون الـــضـــرر

نظرياً .
ـدعي قد خـامـساً : ان ال يـكون ا
اســـتــــفـــاد بـــجـــانب من الـــنص

طلوب الغاءه . ا
ســــادســــاً : ان يـــــكــــون الــــنص
ـطـلـوب الـغــاءه قـد طـبق عـلى ا
ــدعي فــعالً او يــراد تـطــبــيـقه ا

عليه .
ومن مـطالـعـة بـسيـطـة حتى من
غـــيــر اخملـــتـــصــ بـــالــقـــانــون
صلـحة التي تضمنها لشروط ا
ــــرافـــعــــات او الـــتي قــــانـــون ا
اشـــتــرطـــهــا قـــانــون احملـــكــمــة
االحتـاديــة ونـظــامـهـا الــداخـلي
ــا ال يــقــبل يــتــضـح جــلــيــاً و
الـــشك الــــقـــانـــونـي اخملـــالـــفـــة
الــقــانــونــيــة الــواضــحــة وعـدم
صـحـة مـا ذهـبـت الـيه احملـكـمـة
االحتـاديـة باعـتـرافهـا لـلـمواطن
ــــدعـي في هـــــذه الـــــدعــــوى) (ا
اذ ان ما صـلـحـة في رفعـهـا  بـا
تــضـمــنه قـرارهــا من الــرد عـلى
ــدعي عـلـيه الـثـاني دفع وكـيل ا
(رئـيس مجـلس الـنـواب اضـافة
لوظيفته) بخصوص عدم توافر
صلحة الالزمة القامة الدعوى ا
ـدعي والــذي جـاء فـيه (ان في ا
ــذكــور يــتــعـلـق بــعـدم الــنص ا
ـادة ــشـروعـيـة بـوجـود هـذه ا ا
خملــالـفــتــهـا الحــكــام الـدســتـور
والنـها تـتعـلق بشـأن من شؤون
الــعــدالـة والــعــدالـة هــاجس كل
مـــــواطن) ان ذلك الـــــرد خـــــالف
ـرافـعات وبـشـكل جـلي قـانـون ا
ـــدنـــيـــة وقــــانـــون احملـــكـــمـــة ا
االحتادية ونظامها الداخلي الن
ــدعي لم تـكن سـوى مــصـلـحـة ا
مــصــلـــحــة نــظـــريــة مــجــردة ال
تـــــــتـــــــوافـق مـع اي شـــــــرط من
الـــشـــروط الــتـي اشــتـــرطـــتـــهــا
احملـــكــمــة ذاتــهــا في نــظــامــهــا
ــصـلــحـة فــاين هي ا الــداخـلي 
ـؤثـرة على بـاشـرة وا احلـالـة ا
الي ـدعي القانوني او ا مركز ا

او االجتماعي ? 
ومــــا هـــو الـــدلـــيل الـــذي قـــدمه
ـدعي عــلى الـضـرر الـذي حلق ا
به من جـــراء الـــتـــشـــريـع الــذي

طالب بالغاءه ? 
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وهل كــان ذلك الــضــرر (الـذي ال
) مبـاشراً ومـستقالً يـوجد اصالً

بعناصره ? 
واخـيــراً هل  تـطــبــيق الـنص
ــطـلـوب الــغـاءه او حـتى اريـد ا

تطبيقه عليه ?!
تـــــــلك هـي الـــــــشـــــــروط الـــــــتي
اشـتـرطـتـها احملـكـمـة االحتـادية
الـتـي اوجـبـت تـوافــرهــا في كل
مدعِ والـتي يجب عـلى قـضاتـها
التأكد من تـوافرها قبل الدخول
بــنــظــر الــدعــوى من الــنــاحــيــة
ـصلحة الن شرط ا وضـوعية  ا
من الشروط الشكلية التي يجب
ان تـــتــــــــــحـــقق احملـــكـــمــة من
توافرها من تلقاء نفسها والتي
يـجب عــلـيــهـا فـي حـال عــــــــدم
تــوافــرهـــا جــمــيـــعــاً او غــيــاب
احدهـا رد الدعـوى من الـناحـية

الشكلية .
واذا مــا نـــاقـــشـــنـــا الــقـــرار من

صدور شريـعة حمورابي والتي
احـــتـــوت عــلـى قــدر كـــبـــيــر من
استـقالل الـقـضاء والـقـضاة في

احكامهم .
من جـهة اخـرى ذكرت ان الـقرار
مـحل الـنـقـاش قـد يـولـد فـوضى
نـعم انه ولـد فوضى دستـوريـة 
دســتـوريـة حــقـيـقـيــة قـد تـخـفى
عــلى غـيــر اخملـتــصـ ولـكــنـهـا
بــالـتــأكـيــد لـيــست خــفـيــة عـلى
اذ الــقــضـاة وفــقـهــاء الـقــانـون 
تضمن الـقرار ان ترشيح رئيس
واعضـاء احملكـمـة االحتاديـة قد
اصـــــبح خــــارج اخـــــتــــصــــاص
مـجلس الـقضـاء االعلى اعـتباراً
من صــدور دسـتــور جــمـهــوريـة
الــــعــــراق ونـــفــــاذه عـــام 2005
ذكور تكون ولذلك وفقاً للحكم ا
عـضوية بـعض اعضاء احملـكمة
االحتــاديــة احلــالـيــة فــضالً عن
اعـضـاءهــا االحـتـيــاط عـضـويـة
غيـر قانـونيـة النهم رشـحوا من
قبل مجلس الـقضاء االعلى بعد

نفاذ الدستور . 
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ـادة (5) من قـانـون وحـيث ان ا
احملـكـمة االحتـاديـة الـنـافذ وفي
) مــنـهــا قــد نـصت الــفــقـرة (اوالً
على بـطالن انـعـقاد احملـكـمة اال
بجميع اعـضاءها واذ ان القرار
الصـادر عن احملـكمـة االحتـادية
قـــد تـــضـــمن حـــكـــمـــاً بــبـــطالن
عضـويـة عـدد من اعضـاءهـا لذا
فأن انعقاد احملكمة طيلة الفترة
ــــاضــــيــــة بــــحـــضــــور اي من ا
ــذكـورين كـان بـاطالً االعـضـاء ا
وتـــــكــــون جـــــمــــيـع الــــقــــرارات
الـصادرة عـنهـا بتـلك الـتشـكيـلة
قـرارات مــعـدومــة ال تــرتب اثـراً
وان كــــانت قــــد تــــرتـــبـت اثـــراً
وهــــــذه هي فـــــيــــــجب ازالــــــته 
الـــفــوضـى الــدســـتــوريـــة الــتي
ــذكــور عــلى ادخــلــهــا الــقــرار ا
الـبــلـد بــشـكل عـام الن احملــكـمـة
ســبق وان اصــدرت الـعــديـد من
الـقرارات الـتي تـتـعلق بـاحلـياة
السيـاسية واالجتـماعية ورتبت
ــراكـز الـقــانـونـيـة الــعـديـد من ا
التي اصبحت غيـر قانونية منذ
نـــشـــأتـــهــا النـــهـــا جـــاءت اثــراً
لـقـرارات مـعـدومـة من الـنـاحـيـة
فــضالً عن تــعــذر الــقــانــونـــيــة 
انـعــقـاد احملــكـمــة لـعــدم صـحـة
ن رشحهم عضوية اعضاءها 
مجلس القضاء االعلى بعد نفاذ
الدسـتـور او عـند حـدوث شـاغر
في عــــضــــويــــة احملــــكــــمـــة الن
الـعضـوين االحـتيـاط فـيهـا هـما
ـن رشـحـهم مـجــلس الـقـضـاء
االعـــلـى بـــعــــد نـــفــــاذ دســـتـــور

جمهورية العراق .
لذا فاننا نـدعو جميع السلطات
ابــــتــــداءً من الــــســــيــــد رئــــيس
اجلـمـــــــهـوريــة بـاعـتــبـاره رمـز
وحـــــدة الــــــوطـن وهــــــو الـــــذي
يـــــــــــســـهـــر عـــلى ضـــــــــــمــان

االلتزام بالدستور . 
والسلطة التـشريعية التي تمثل
مصـالح الشعب الـعراقي وكذلك
الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة الـتي مـثل
ــــذكـــــور مــــســــاســــاً الــــقــــرار ا
الى الـعـمل بـشكل بـاسـتقـاللهـا 
وطني وجـدي وقانوني من اجل
اخلروج من االثار السلبية التي
ولــدهـــا قــرار رئــيـس احملــكــمــة
ــــــشـــــار الـــــــــيه االحتـــــاديـــــة ا
ــبـاشــرة في اقــرار الـتــعـديل وا
ــقــتـــرح في قــانــون احملــكــمــة ا
االحتــاديــة الـنــافــذ بـخــصـوص
حتـديـد حـداً اعـلى لـعـمـر رئيس
ا لذلك من احملكـمة واعضـاءها 
اثر واضـح عـلى الـقرارات الـتي
صدرت عـنها .كما ويـتحتم على
مــــــجــــــلـس الــــــنــــــواب حتــــــمل
مـسؤولـيـته التـشـريعـيـة لتالفي
الفـراغ في الـقـضاء الـدســتوري
الــذي ولـده قــرار احملــكـــــــــــمـة
اذ ال ــــــذكــــــور  االحتــــــاديـــــــة ا
يــوجــــــــد فـي الـوقت احلــاضـر
اي نـص فـي الـــــــدســـــــتـــــــور او
الـــقــانــون يــبــ الــيــة تــرشــيح
وتــعـــيـــ رئـــيـــــس احملـــكـــمــة
االحتاديـة واعضاءهـا او ايجاد
البـديل في حـال وفاة احدهم او
طلـبه االحالـة عـلى التـقاعـد .لذا
يـتــحــتم عــلى مــجــلس الــنـواب
التدخل الفوري والسريع القرار
قـــانـــون احملـــكـــمـــة االحتـــاديـــة
ادة (92) نصـوص عليه في ا ا
 من الدستور والذي يحتاج الى
اغـلـبـيـة ثــلـثي اعـضـاء اجملـلس
وان تـعـذر ذلـك وهـو االحـتـمـال
االقـــــرب الى الـــــواقع فـــــيـــــجب
اللـجـوء الى اخليـار االخـر وهو
اقــرار تــعــديل قــانـون احملــكــمـة
االحتـاديـة احلالي بـالـعدد (30)
لــسـنـة 2005 والـذي ال يـحـتـاج
سـوى الى االغـلـبـيـة الـبـسـيـطـة
عـــلـى ان ال يـــشــــكل الـــتــــعـــديل
مـــســاســـاً جـــديــدًا بـــاســـتــقالل

القضاء .
{رئـيس مـحـكـمــة اسـتـئـنـاف واسط
االحتـاديـة/ رئـيس جـمـعـيـة الـقـضـاء

العراقي
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