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إف دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  2005كبعج ستة عذخ عاما مغ التصبيق بحاجة ضخكرية
لتتشاكلو مشاىج اإلصبلح الجستػري ،بسا يدتجيب لحاجات كمرالح الذعب الستغيخة كالستصػرة.
كييجؼ البحث لتفحز مدالظ اإلصبلح الجستػري ،كبياف مجى امكانيتيا تحقيق اإلصبلح

الجستػري السشذػد مغ حيث تػافخ أدكات نجاحيا كفعاليتيا .كتكسغ أىسية البحث بأنو في ضل

ىحا االنقداـ الدياسي في العخاؽ تبجك الحاجة ممحة إلى السديج مغ الجراسات التي تتشاكؿ

االصبلح الجستػري في العخاؽ ،كيديع ىحا البحث في تفحز خارشة شخيق ىحا االصبلح.
كقج تزسغ البحث مبحثاف كأربعة مصالب .كخخج بسجسػعة مغ االستشتاجات أىسيا أف التعامل

مع االصبلحات الجستػرية يجب أف يتع ضسغ مجخل التعجيل الجستػري كفقاً لمسادة 142

لتذخيظ جسيع السحافطات في اقخار التعجيبلت الزخكرية كفًقا لسا أفخزتو السسارسات الجستػرية
كالدياسية مغ متصمبات ،كما كذفتو مغ نػاقز كتشاقس ،كإذا كانت الحمػؿ السثالية لئلصبلح
غيخ مسكشة ،كال يسكغ تحققيا في الػاقع العخاقي ،فإف الحاؿ قج يتغيخ في السدتقبل بعج بشاء

الثقة بيغ جسيع األشخاؼ كالػصػؿ إلى القشاعة الكاؼية لتصبيق ىحه الحمػؿ ،كيقتخح البحث

اعتساد التعجيل الجدئي الستجرج لمسدائل التي تذكل تػافقاً كششياً حػليا ،كارجاء ما ىػ مختمف
عميو إلى التعجيبلت السدتقبمية عشجما تكػف الطخكؼ مػاتية لتحقيق التػافق الػششي حػليا.

الكمسات السفتاحية :الجستػر العخاقي؛ االصالح الجستػري؛ التعجيالت الجستػرية؛ القزاء.
https://regs.mosuljournals.com/,

)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

:

101

Constitutional Reform Introductions in Iraq
Prof. Assist. Dr. Luqman O. Ahmed
College Law / University of Mosul
luqmanothman@uomosul.edu.iq

Abstract
The 2005 Constitution of the Republic of Iraq, after sixteen years of
implementation, should urgently be addressed by constitutional reform
approaches, in a manner that responds to the changing and evolving needs
and interests of the people. The research aims to examine the ways of
constitutional reform and to indicate the extent of its possibility to achieve
the desired constitutional reform in terms of the availability of reasons for its
success and effectiveness. The importance of the research lies in the fact that
in light of this political division in Iraq, there appears an urgent need for
more studies dealing with constitutional reform in Iraq, and this research
contributes to examining the roadmap for this reform. The research included
two topics and four demands. The most significant conclusions are that
dealing with constitutional reforms must take place within the constitutional
amendment under Article (142) to involve all governorates to approve the
necessary amendments; due to constitutional and political practices resulted
in requirements, and revealed shortcomings and contradictions, and if ideal
solutions for constitutional reform are not possible, and cannot be achieved
in the Iraqi reality. The situation may change in the future after building trust
between all parties and reaching sufficient conviction to implement these
solutions. The research suggests adopting a partial, gradual amendment to
the issues that constitute a national consensus around them. Postponing what
is disputed over to future amendments when conditions are favorable to
achieve national consensus around it.
Keywords: Iraqi constitution; constitutional reform; constitutional
amendments; judiciary.
https://regs.mosuljournals.com/,
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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السقجمة
إف الجساتيخ الػششية في كل العالع تسثل العقج التػافقي االجتساعي كالدياسي

بيغ أبشاء الذعب الػاحج لخعاية مرالحو كالشيػض بو كتشسيتو كتصػيخه كتقجمو .كتعج
ىحه الجساتيخ كثيقة حية يديع السػاششػف في صشعيا كيستمكػنيا بجءا مغ مخحمة

اعجادىا كسذخكع كلغاية تصبيقيا .كتتصمب ىحه الػثيقة اصبلحا كمخاجعة كتعجيبل دكريا
كإعادة نطخ لتتػافق مع تػجيات السػاششيغ كرغباتيع ،كلتتساشى مع التغييخات كالػقائع

التي تص أخ في الشطاـ الدياسي كاالجتساعي كاالقترادي ،كتتأقمع مع مقتزياتيا
كضخكفيا كاحتياجاتيا بسا يتشاسب مع ضخكريات كل مخحمة ،كبسا يعدز كفالة الحقػؽ
كالحخيات األساسية كاحتخاميا كحسايتيا ،ىحا مغ جانب؛ كمغ جانب آخخ؛ فاف الجكؿ

التي تتعخض لشداعات أك تعير أجػاءىا ،فإف ىحا االصبلح قج يديع في تحقيق
الدبلـ كاالستقخار ،فزبل عغ إعادة تشطيع الجكلة كتحجيج أسديا الجستػرية ،كتػزيع

الدمصات فييا كضساف حقػؽ مػاششييا كحخياتيع .كمسا ىػ جمي أف دستػر جسيػرية

عاما مغ التصبيق بحاجة ضخكرية لتتشاكلو مشاىج
العخاؽ لدشة  2005بعج ستة عذخ ً
اإلصبلح الجستػري ،عبخ معالجة السػاضيع الجستػرية سػاء كانت كاردة في الػثيقة

الجستػرية ،أـ في القػانيغ السكسمة ليا كتصػيخىا بسا يدتجيب لحاجات الذعب
كمرالحو الستغيخة كالستصػرة ،فزبل عغ معالجة القرػر الحي يشتاب عسل الدمصات
العامة في الجكلة ،كتخشيج العسمية الدياسية كأدكاتيا.

ىجؼ البحث :ييجؼ البحث لتفحز مدالظ االصبلح الجستػري في العخاؽ ،كبياف

مجى امكانية ىحه السدالظ في تحقيق االصبلح الجستػري السشذػد مغ حيث تػافخ

أدكات نجاحيا كفعاليتيا في اصبلح الشطاـ الجستػري في العخاؽ.

أىسية البحث :مغ السيع البياف أف ال بج مغ االعتخاؼ؛ بجاية؛ بأنو يػجج اليػـ انقداـ
سياسي في العخاؽ حػؿ خيارات االصبلح الجستػري كماـية التعجيبلت الجستػرية

السسكشة ،كاألخصخ أف ىحا االنقداـ الدياسي اقتخف ،باستقصاب سياسي كشائفي كقػمي

حاد .في ضل ىحا االنقداـ تبجك الحاجة ممحة إلى السديج مغ الجراسات التي تتشاكؿ
:
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االصبلح الجستػري في العخاؽ ،كيديع ىحا البحث في تفحز خارشة شخيق ىحا
االصبلح في ضل الحخاؾ الدياسي لمقػى الدياسية كالسجتسعية في العخاؽ.

مذكمة البحث :تجكر السذكمة الخئيدة في البحث حػؿ مجى فاعمية مشاىج االصبلح

الجستػري لسعالجة االختبلالت الجستػرية في العخاؽ ،كفتح مشافح حل لمسذكبلت
الشاتجة عغ قرػر بعس الشرػص الجستػرية في التعامل مع الحاالت التي أربكت

تكػيغ بعس الدمصات كعخقمت عسميا.

مشيج البحث :لمػصػؿ إلى ىجؼ البحث سيدتخجـ البحث أدكات السشيج التحميمي
لجستػر جسيػرية لعخاؽ لدشة  ،2005كالتذخيعات

كالق اخرات القزائية السختبصة

بسػضػع البحث ،فزبل عغ الجراسات الفقيية التي تعخضت ألدكات االصبلح

الجستػري.

هيكمية البحث :تتخكد مجاخل اإلصبلح الجستػري بػجو عاـ بثبلثة مدتػيات؛ ىي:
كضع دستػر ججيج لمببلد ،أك تعجيل الجستػر القائع ،كالتفديخ السشذئ الحي يقػـ بو

القزاء الجستػري .كلتشاكؿ ىحا السػضػع سيشقدع ىحا البحث إلى مبحثيغ ،يتعخض
األكؿ لسجخل السذخع الجستػري في مصمبيغ ،يتشاكؿ األكؿ مجى امكانية اصجار دستػر
ججيج لمببلد ،كيدتعخض الثاني سبل تعجيل الجستػر الشافح ،أما السبحث الثاني

فيتفحز مجخل القزاء الجستػري في مصمبيغ ،يتعخض في األكؿ لمتفديخ السشذئ
كدكره في االصبلح الجستػري ،كيبحث في الثاني مداىسة السحكسة االتحادية العميا في

العخاؽ في االصبلح الجستػري.
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السبحث األكؿ

مجخل السذخع الجستػري

لقج ازدادت الدياسات الجاعية إلى االصبلح الجستػري مشح أكاخخ ربع القخف
الساضي ،فسغ بيغ مائتي دستػر مػجػد اليػـ في العالع فإف أكثخ مغ نرفيا قج كتب
أك أعيجت كتابتو في الدشػات الثبلثيغ الساضية (البخزنجي30 ،2007 ،؛ كخـ،
 .)1()11 ،2017كليدت الجكؿ العخبية التي تحفل بتاريخ دستػري يعػد إلى أكثخ مغ
مائة سشة بسشأى عغ ذلظ(.)2
كفي ضل الحخاؾ الجساىيخي في تذخيغ  2019تشامت الجعػات إلى تعجيل دستػر
جسيػرية العخاؽ لدشة  ،2005بل ذىب البعس إلى كتابة دستػر ججيج لمببلد كبشاء
عقج اجتساعي ججيج ،كما زالت مثل ىحه السصالب تخفع بيغ الفيشة كاألخخى مغ بعس
الكتل الدياسية السذاركة في العسمية الدياسية في ضل السذاكل القانػنية كالدياسية
التي رافقت العسمية الدياسية في العخاؽ.
كسشحاكؿ في ىحا السبحث بياف سبل السذخع الجستػري في عسمية االصبلح
الجستػري في مصمبيغ ،يتفحز األكؿ مجى امكانية كضع دستػر ججيج لمببلد ،كيحجد
الثاني سبل التعجيل الجستػري في العخاؽ في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة
.2005
السصمب األكؿ
كضع دستػر ججيج
يتختب عمى كضع دستػر ججيج ،الغاء الجستػر القجيع .كالسقرػد بااللغاء ىػ
االنياء الكمي كالذامل الحي يدتيجؼ تغييخ الػثيقة الجستػرية بخمتيا ،كاحبلؿ أخخى
محميا (عبيج.)3()215 ،2003 ،
دساتيخ تحجد أسمػب الغاء الجستػر( ،)4كإذا كانت الػثائق
ًا
كمغ الشادر أف نجج
الجستػرية تتزسغ الشز عادة عمى الصخيقة التي يسكغ عبخىا تعجيل بعس
نرػصيا ،فبل يعشي ذلظ أف الدمصة التي تختز بالتعجيل الجدئي لمجستػر تسمظ في
ذات الػقت إلغاؤه الكمي .كيرجؽ ىحا عمى الجساتيخ الجامجة ،أما الجساتيخ السخنة ،أك
الجساتيخ الجامجة التي تجيد التعجيل الكمي ،فإف الدمصة التي تسمظ التعجيل الجدئي
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ىي التي تسمظ الغاء الجستػر بحات االجخاءات التي تتبعيا في شأف التعجيل(الذاعخ،
.)714 ،1972
كقج يكػف مغ السفيج القػؿ أف فقياء القانػف الجستػري الجستػري اختمفػا في البجء،
ؼيسا بيشيع حػؿ الدمصة السخترة بالتعجيل الجستػري ،فحىب فقياء القانػف الصبيعي
إلى اشتخاط السػافقة الجساعية عمى تعجيل الجستػر ،كىحا ىػ أساس العقج االجتساعي
الحي أكجج الجستػر الحي يعج ثسخة لو ،كىحا االتجاه يدتحيل تصبيقو لعجـ امكانية تحقق
اجساع األمة ،كىحا ما اضصخ أصحاب ىحا الخأي إلى القػؿ بأف لؤلغمبية الحق في
إجخاء التعجيل ،كيكػف في الػقت ذاتو الحق لؤلقمية في االنفراؿ عغ تمظ األغمبية
التي خالفت العقج األصمي .كنط اخ لسا يؤدي اليو ىحا الخأي مغ فػضى كاضصخاب ،فقج
عجؿ أصحابو إلى الخأي الحي كاف يتبشاه الفؿيو ركسػ ،كالحي أصبح الحقا االتجاه
الغالب في الجساتيخ ،كمؤداه إلى أنو يسكغ تعجيل الجستػر بشفذ األشكاؿ التي اتبعت
بذأف كضعو ،كتبعا ليحا الخأي ،ال يرح تعجيل الجستػر إال كفقاَ إلجخاءات مػازية أك
مقابمة إلجخاءات انذائو أك تأسيدو .كىحا ما يصمق عميو بقاعجة تػازي األشكاؿ ،التي
تػجب التػازي أك التقابل بيغ اجخاءات انذاء العسل القانػني ،كبيغ اجخاءات تعجيمو
(سعيفاف.)5()77–75 ،2008 ،
كبشاء عمى ما تقجـ كإزاء صست الجساتيخ عغ تحجيج اسمػب االلغاء الكمي لمجستػر؛
فاف الفقو الجستػري ذىب إلى ثبلثة آراء بخرػص ذلظ:
 .1األكؿ؛ يخى أف الدمصة التأسيدية السذتقة كالدمصة التأسيدية األصمية مطيخاف
لحؿيقة كاحجة ،كأف لمدمصة السذتقة صبلحية استبجاؿ الجستػر بغيخه (الذاكي،2013 ،
 ،)422كأف االلغاء ىػ تعجيل كمي لمجستػر ،كأف الدمصة التي تسمظ حق التعجيل
الجدئي ىي ذات الدمصة التي تسمظ حق االلغاء الكمي ،كيدتجلػف عمى أف الجستػر لع
يسيد بيغ التعجيل الجدئي كالتعجيل اآلخخ الكمي ،كلػ أراد التسييد بيشيسا لشطع كل
مشيسا عمى نحػ مغايخ لآلخخ .كيتختب عمى ىحا الخأي مشح الدمصة التأسيدية
الفخعية(السشذأة) اختراصات الدمصة التأسيدية األصمية ،كىحا ما ال يسكغ التدميع بو
ما لع يشز عمى نحػ صخيح في الجستػر ذاتو (الذكخي339–338 ،2017 ،؛
الؿيدي ،د.ت.)269 ،
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 .2الثاني؛ يدتشج إلى قاعجة تػازي األشكاؿ( ،)6التي تحىب إلى أف الغاء الجستػر
يكػف بشفذ الصخيقة التي تع بسػجبيا انذائو؛ إذ يتع االلغاء مغ قبل الجية التي
كضعتو كأف تكػف جسعية تأسيدية مشتخبة ،أك عمى كفق شخيقة االستفتاء الذعبي
(خالج191 ،2012 ،؛ عسخاف.)292 ،2021 ،
 .3أما الثالث؛ فإنو يذجد عمى أف حق االلغاء في الجساتيخ الجامجة يبقى مكفػال
لمذعب بػصفو صاحب الدمصة التأسيدية األصمية .كعمى ذلظ فإف الذعب يسكشو
الغاء دستػره الجامج ،بػضع دستػر ججيج َع َبخ جسعية تأسيدية يشتخبيا الذعب ،أك
عغ شخيق استفتاء دستػري ،أك عغ أي شخيق يخاه مبلئسا لحلظ (الذاعخ،1972 ،
715–714؛ السجحكب.)75–74 ،2018 ،
()7
كقػػج أقػػخ دسػػتػر جسيػريػػة الع ػخاؽ لدػػشة  2005بعػػج االحػػتبلؿ األمخيكػػي  ،فػػي
ض ػػخكؼ أمشي ػػة ص ػػعبة كسياس ػػية معق ػػجة (الب ػػجيخي2021 ،؛ الذ ػػكخي–450 ،2018 ،
 )452بع ػػج اجػ ػخاء االس ػػتفتاء الجس ػػتػري ف ػػي ع ػػاـ  ،)8(2005كسػ ػ مقاشع ػػة كبيػ ػخة ف ػػي
بعػػس السحافطػػات العخاؾيػػة( ،)9كتحذػػيج شػػائفي كقػػػمي لمترػػػيت ب(نعػػع) فػػي أغمػػب
السحافطػػات ،ك(ال) أك مقاشعتػػو فػػي بعػػس السحافطػػات( .)10كضػػل ىػػحا الجسػػتػر محػػبل
لجػػجؿ سياسػػي كاسػػع قبػػل شخحػػو لبلسػػتفتاء كبعػػجه ،كقػػج خزػػع ل ػػجيتي نطػػخ؛ مثمػػت
األكلى كجية نطخ القػى القابزة عمى الدمصة التي رفعػت الجسػتػر إلػى مقػاـ الجسػتػر
األفز ػػل ،كالثانيػ ػػة تعكػ ػػذ كجيػ ػػة نطػ ػػخ مشاقزػ ػػة كمخالفػ ػػة شخحتيػ ػػا القػ ػػػى السعارضػ ػػة
لمجسػػتػر ككصػػفتو بػػالسؤامخة ،كلػػع تكػػف عػػغ تػجيػػو الشقػػج الذػػجيج لػػو ،معتب ػخة أف م ػػاده
مثمت نكػصا مفدعا عغ استحقاقات الػحجة الػششية ككحجة التخاب الػششي(.)11
كيسكغ االشارة إلى أف التجخبة العخاؾية في بشاء دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة
 2005تع التفخي فييا ببخامج التثؿيف الجستػري لزيق الػقت ،كلمطخؼ األمشي غيخ
السدتقخ ،كانعجاـ التخصي السدبق إلعجاد الذعب العخاقي لمسذاركة في بشاء الجستػر،
عمى الخغع مغ اعتسادىا عمى عجة أساليب لتذخيكيع فييا .لحلظ لع تتييئ لمسػاشغ
العخاقي فخصة السذاركة بفعالية كبسعاييخ تتػافق مع قػاعج التذاركية الػاجبة االتباع،
كالسيسا مغ جية بخامج التخبية السجنية لمتعخيف بالسدائل الجستػرية .في بشاء دستػره
(أحسج كسالع.)609–610 ،2022 ،
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كمغ السيع البياف إلصجار دستػر ججيج لمعخاؽ ،فإف بعس الفقو يخى أنو يجب
التسييد بيغ سمصة كضع الجستػر الججيج كسمصة تعجيل الجستػر القائع حتى كلػ أدى
ذلظ إلى تعجيل كبيخ في مػاده؛ فالدمصة األكلى تأتي بشاء عمى تغييخ السذخكعية
الدياسية لػضع نطاـ دستػري ججيج (سخكر .)65 ،2006 ،كىحا ما تصالب بو القػى
الدياسية التي ال تعتخؼ بالعسمية الدياسية في العخاؽ ،كال تداؿ تعتقج بعجـ نجاعة أي
اصبلح دستػري في ضل الجستػر الشافح ،كليحا يصالبػف بزخكرة الغائو كميا بػصفو
نتاج االحتبلؿ ،كلفذمو في بشاء نطاـ سياسي فعاؿ كمدتقخ .بيشسا تتحخؾ الثانية بشاء
عمى أساس الذخعية الجستػرية في ضل تصػر السذخكعية الدياسية القائسة لتعجيل
الجستػر عمى أرضية الشطاـ الجستػري الشافح (سخكر .)65 ،2006 ،كىحا ما تصالب
بو القػى السذاركة في العسمية الدياسية .إذ ما زالت بعس األشخاؼ الدياسية الحاكسة
تعتقج بربلحية الجستػر الشافح في السخحمة الخاىشة ليكػف أساسا ألي تعجيبلت
دستػرية ،كأنو ال يحتاج سػى تعجيبلت في بعس مػاده بسا يؤمغ سيخ العسمية
الدياسية كفاعمية الدمصات كاكساؿ مؤسداتيا .عمى أف ىشاؾ قػى سياسية أخخى تجعػ
إلى تعجيبلت جػىخية في كثيخ مغ مفاصمو األساسية.
كمسا ىػ ججيخ بالبياف أف الجستػر العخاقي الشافح لع يشطع شخيقة إللغاء الجستػر،
ككضع دستػر ججيج ،مع ذلظ فإف الفقو الجستػري يجج حبل لحلظ في حالة التػافق
عمى الغاء الجستػر ككضع دستػر ججيج في ضل الػاقع الدياسي كاالجتساعي في
العخاؽ؛ إذ يسكغ األخح بسا ذىب اليو الفقو الجستػري مغ أف الغاء الجستػر ىػ رىغ
بالذعب صاحب الدمصة التأسيدية األصمية ،كيسكغ المجػء إلى قاعجة تػازي األشكاؿ
إللغائو ،كيعشي ذلظ أف إلغاء الجستػر الشافح يدتمدـ انتخاب جسعية كششية يعيج ليا
بكتابة دستػر ججيج لمببلد ،كمغ ثع عخضو عمى االستفتاء ،كليحػز مػافقة الذعب
العخاقي عميو يتصمب مػافقة الذعب باألغمبية كعجـ اعتخاض أغمبية ثمثي ثبلث
محافطات أك أكثخ عميو .كيبجك أف ىحا السشيج في االصبلح الجستػري في العخاؽ
يرصجـ في الػقت الحاضخ بعؿبات كاقعية مع ما أفخزتو التخشجقات الدياسية
كالصائؽية كالقػمية لحا ال يسكغ تحققو؛ لرعػبة كتابة دستػر ججيج يحطى بالتػافق
الػششي؛ لحلظ ال يدعشا إال القبػؿ بالتعجيبلت الجػىخية كحل كس بيغ مغ يخى بعجـ
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صبلحية الجستػر الشافح ،كيجعػ إللغائو ككضع دستػر ججيج ،كبيغ مغ يخى صبلحية
ىحا الجستػر كعجـ حاجتو إال لتعجيبلت شؽيفة.
السصمب الثاني
تعجيل الجستػر الشافح
يقرج بالتعجيل الجستػري؛ إدخاؿ تغييخات أك تعجيبلت عمى نرػص السػاد التي
يتكػف مشيا الجستػر ،كيسكغ القػؿ بأنو تغييخ جدئي لقػاعج كأحكاـ الجستػر سػاء
بإلغاء البعس مشيا أك بإضافة أحكاـ ججيجة أك بتغييخ مزسػف بعزيا؛ لحا فإف
التعجيل يأتي كسخحمة كس بيغ اإلنذاء(الػضع) ،كاإلنياء(االلغاء) (بػديار،2003 ،
 .)90كعميو فإف التعجيل يقتزي اإلبقاء عمػى نفذ الجستػر( .)12كالتعجيل قج يكػف
جػىخيا ؼيسذ بحلظ األركاف األساسية لمجستػر برفتو السشطع لمدمصات كسيخىا كالحي
يحتاج كضعو كتعجيمو إلى الخجػع لمذعب عغ شخيق االستفتاء نط اخ اللتباسو في كثيخ
مغ األحياف بحالتي الػضع كااللغاء ،كقج يكػف جدئيا ؼيسذ بحلظ بعس أحكاـ
الجستػر دكف السداس بالسبادئ العامة التي تحكع السجتسع كحقػؽ اإلنداف كالسػاشغ
كحخياتيسا ،كدكف السداس بالتػازنات األساسية لمدمصات كالسؤسدات الجستػرية؛ كقج
أرجع الجستػر العخاقي كبل الشػعيغ مغ التعجيل إلى الذعب عبخ االستفتاء.
كىكحا نجج اف عسمية التعجيل تختمف عغ عسمية التأسيذ كإف كانتا تفخزاف كبلىسا
قاعجة دستػرية ،ألف عسمية التعجيل صبلحية مفػضة بشز ،كرغع ذلظ فاف البعس
يخى اف (صبلحية) التعجيل ىي حكخ عمى (األمة) ،ألف مغ يسمظ (التأسيذ) ىػ
كحجه الحي يشبغي أف يسمظ (التعجيل) ،كبالتالي فميذ ألية سمصة أف تقػـ مقاـ الدمصة
التأسيدية التي ىي األمة (حاشي.)229 ،2009 ،
كيأتي التعجيل الجستػري عادة لترحيح بعس العيػب الجستػرية التي يسكغ أف
تتسثل في عجـ معالجة بعس السػضػعات ،أك عجـ سبلمة السعالجة في الجستػر
القائع كالتي تكذفيا السسارسة الدياسية لمسؤسدات الجستػرية ،كييجؼ اإلصبلح
الجستػري عبخ تعجيل الجستػر إلى حسايتو ضج أي مداس بو ،كتصػيخه حتى يتكيف
مع الػاقع الدياسي لدمغ تصبيقو ،كتجشب الزعف الدياسي الحي يحجث بدبب
استحالة تصػيخ القػاعج الجستػرية كضساف استقخار الجستػر كاحتخاـ حق الذعب في
تحقيق آمالو (السؤسدة الجكلية لمجيسقخاشية كاالنتخابات ،2012 ،ص .)20
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لقج شيج التاريخ الجستػري العخاقي كضع عجة دساتيخ أجخيت عمييا تعجيبلت
كثيخة مشح تأسيذ الجكلة العخاؾية عاـ  1921إلى االحتبلؿ األمخيكي لمعخاؽ في عاـ
 .)13(2003كعمى الخغع مغ كل السدايا التي تزسشيا دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة
 ،2005اال أنو مسا الشظ ؼيو فإنو لع يتشاكؿ تشطيع مؤسدات دستػرية ميسة ،كتخؾ
ذلظ لقػانيغ ترجر عغ الدمصة التذخيعية ،كاكتشفو نػاقز كثيخة لسدائل دستػرية لع
تتع معالجتيا ،كثغخات عجيجة شابت نرػصو ،كلعل مخد ذلظ إلى الطخكؼ التي رافقت
اعجاد مدػدة الجستػر ،مثل كجػد القػات األمخيكية السحتمة كالتجىػر األمشي ،كمقاشعة
بعس أشياؼ الذعب العخاقي لمعسمية الدياسية ،كعجـ الثقة بيغ الفخقاء الدياسييغ،
كقرخ السجة الدمشية إلعجاده ،مسا جعل الجعػات لتعجيل نرػصو حاضخة قبل
االستفتاء عميو ،كبعج اق اخره(.)14
كخخكجا عغ الحالة التي بجت في مصالبات األشخاؼ السعارضة التي دعت إلى
اسقاط دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  ،2005بجعػى أف ما بشي عمى باشل فيػ
باشل ،كحخكة البعس فى التسدظ بيحا الجستػر ،كتعجيل ما يدتػجب اصبلحو ،كجب
عميشا أف نؤكج عمى أف التعامل مع االصبلحات الجستػرية في ضػء ما ىػ متاح مغ
خيارات في ضل الجستػر الشافح؛ يجب أف يتع ضسغ مجخل التعجيل الجستػري ،كالحي
تحجد فى التداـ القػى الدياسية التي ـيسشت عمى الدمصة إباف كتابة الجستػر لمؿياـ
بالتعجيبلت الزخكرية لبعس السػاد التي لع يحجث عمييا التػافق؛ كالحي تع الشز
عميو في السادة  142مغ الجستػر ،فزبل عغ ما أفخزتو السسارسات الجستػرية
كالدياسية مغ متصمبات ،كما كذفتو مغ نػاقز كتشاقس.
كيتسثل األساس الجستػري لمتعجيبلت الجستػرية السختؿبة في نرػص دستػر
جسيػرية العخاؽ لدشة 2005؛ التي حجدت سبيميغ لتعجيل مػاده؛ األكؿ؛ كىػ الصخيق
االعتيادي؛ كيكػف دائسا كعاما كاآلخخ غيخ اعتيادي كمؤقت لسخة كاحجة كاستثشائي،
كىحا ما سشبحثو في الفخعيغ اآلتييغ.
الفخع األكؿ
التعجيل االعتيادي
تتسثل الصخيقة األكلى لتعجيل دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة 2005؛ في الصخيق
العادي؛ كيكػف دائسا كعاما؛ إذ أكرد الجستػر الشافح الشز عمى آلية تعجيل الجستػر
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كتحجيجا في السادة
بيحه الصخيقة في الفرل الحي تشاكؿ األحكاـ الختامية لمجستػر
ً
()15()126؛ إذ حجدت الدمصات التي يسكغ ليا اقتخاح تعجيل الجستػر كحرخىا في
قصبي الدمصة التشفيحية (رئيذ الجسيػرية كمجمذ الػزراء) مجتسعيغ ،أك عغ شخيق
الدمصة التذخيعية الستسثمة في مجمذ الشػاب؛ إذ أعصي حق االقتخاح كحلظ لخسذ
( )5/1أعزاء مجمذ الشػاب العخاقي.
كقج اشتخط البشج (ثانيا) حرػؿ مقتخح التعجيل عمى أغمبية الثمثيغ مغ أصػات
عجد أعزاء مجمذ الشػاب؛ لتسخيخ مقتخح التعجيل كعخضو عمى االستفتاء الذعبي
لمسػافقة عميو باألغمبية .ليرار بعج ذلظ لمسرادقة عمى التعجيل خبلؿ سبعة أياـ مغ
السرادقة عمى اعبلف نتائج االستفتاء ،كفي كل األحػاؿ يعج رئيذ الجسيػرية مرادقا
عمييا بعج مخكر السجة السحجدة لمترجيق ،كيعج ناف ًحا مغ تاريخ نذخه في الجخيجة
الخسسية .كمسا ىػ ججيخ بالحكخ أف البشج (ثانيا) كضع حط اخ زمشيا عمى سمصة
التعجيل؛ إذ حطخ تعجيل السبادئ األساسية الػاردة في الباب األكؿ فزبل عغ حطخه
لتعجيل الحقػؽ كالحخيات الػاردة في الباب الثاني مغ الجستػر ،إال بعج دكرتيغ
انتخابيتيغ متعاقبتيغ لسجمذ الشػاب العخاقي ،كيعشي ذلظ أف ىحا الحطخ قج انتيى
ىدخيانو بعج انتياء دكرتي االنتخاب؛ األكلى ( ،)2010_2005كالثانية
( .)16()2014_2010كسا اشتخط البشج (رابعا) مػافقة الدمصة التذخيعية لبلقميع الحي
يخاد االنتقاص مغ صبلحياتو التي ال تكػف داخمة ضسغ االختراصات الحرخية
لمدمصات االتحادية ،فزبل عغ مػافقة أغمبية سكانو عمى التعجيل باستفتاء عاـ.
الفخع الثاني
الصخيق غيخ االعتيادي
أما الدبيل الثاني؛ كىػ الصخيق االستثشائي لتعجيل الجستػر؛ كيكػف مؤقتًا كلسخة
كاحجة؛ فقج حجد ىحا الصخيق لتعجيل الجستػر في الفرل الحي تشاكؿ األحكاـ االنتقالية
كتحجيجا في السادة ()17()142؛ إذ ألدمت مجمذ الشػاب العخاقي بتذكيل لجشة لسخاجعة
ً
الجستػر تتألف مغ أعزائو ،كاشتخشت فييا تسثيل السكػنات الخئيدة في السجتسع
العخاقي؛ كتتػلى ميسة تقجيع تقخيخ يتزسغ التػصية بالتعجيبلت الزخكرية التي يسكغ
إجخاؤىا عمى الجستػر في مجة أقراىا أربعة أشيخ(.)18
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كسا قخر البشج (ثانيا) كجػب عخض التعجيبلت السقتخحة مغ قبل لجشة مخاجعة
الجستػر عمى شكل دفعة كاحجة أماـ مجمذ الشػاب العخاقي لمترػيت عمييا ،كاشتخط
مػافقة األغمبية السصمقة ألعزاء مجمذ الشػاب العخاقي لتسخيخ ىحه التعجيبلت،
كعخضيا عمى االستفتاء الذعبي الحي يجب أف يجخى في مجة أقراىا شيخيغ مغ
تاريخ السػافقة عمييا في مجمذ الشػاب العخاقي ،كاشتخط مػافقة أغمبية السرػتيغ
ليكػف االستفتاء لرالح اقخار التعجيبلت الجستػرية؛ عمى أف ال يخفزو ثمثا السرػتيغ
في ثبلث محافطات أك أكثخ.
كالزالة التعارض بيغ ما جاء مغ قػاعج لتعجيل الجستػر في السادتيغ
( )126،142فقج استثشي ما كرد مغ قػاعج تعجيل الجستػر في السادة ( )142مغ
أحكاـ السادة ( )126الستعمقة بتعجيل الجستػر ،إلى حيغ االنتياء مغ االستفتاء عمى
التعجيبلت السشرػص عمييا في ىحه السادة كالبت فييا .إذ يكسغ التعارض في سمصة
اقتخاح التعجيل؛ حيث كانت سمصة االقتخاح في السادة  126تكسغ لجى قصبي الدمصة
التشفيحية مجتسعيغ ،بيشسا كاف الجستػر ذاتو مغ أكجب مخاجعة الجستػر في السادة
142؛ كمغ حيث نصاؽ التعجيل فإف السادة  126حطخت أي تعجيل عمى نرػص
السبادئ األساسية كالحقػؽ كالحخيات إال بعج مزي دكرتيغ انتخابيتيغ متعاقبتيغ،
فزبل عغ حطخ أي تعجيل يشتقز مغ صبلحيات االقميع التي ال تعج مغ
االختراصات الحرخية لمدمصات االتحادية إال بسػافقة الدمصة التذخيعية في اإلقميع
كأغمبية سكانو .بيشسا لع تحطخ السادة  142تعجيل أي نز مغ نرػص الجستػر
كأحكامو متى ما كاف ذلظ ضخكريا .كمغ حيث األغمبية السصمػبة في مجمذ الشػاب
لمسػافقة عمى التعجيل اشتخشت السادة  126أغمبية الثمثيغ ،بيشسا اكتفت السادة 142
باألغمبية السصمقة .كمغ حيث األغمبية السصمػبة لتسخيخ التعجيبلت الجستػرية كمػافقة
الذعب عمييا باالستفتاء ،فإف السادة  126اشتخشت _ فق _ مػافقة أغمبية السرػتيغ
في االستفتاء؛ بيشسا اشتخشت السادة  142أف ال تخفزو أغمبية الثمثيغ مغ السرػتيغ
لثبلث محافطات فأكثخ ،فزبل عغ مػافقة أغمبية السرػتيغ.
كقج ثار الججؿ في الفقو الجستػري كاألكساط الدياسية بخرػص مجى مذخكعية
السادة  142لتكػف األساس القانػني ألي تعجيبلت دستػرية مختؿبة مغ حيث انتياء
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السجة التي نرت عمييا السادة  142إلكساؿ لجشة مخاجعة الجستػر أعساليا كتقجيع
تقخيخىا بالتػصيات التي تع التػصل الييا بذأف التعجيبلت الجستػرية السسكغ اجخاؤىا.
فحىب فخيق مشيع إلى سقػط السادة  142بعج انتياء السجة الجستػرية التي حجدتيا
السادة  142إلنياء لجشة مخاجعة الجستػر أعساليا (الذبيب143–141 ،2022 ،؛
الياسخي583–582 ،2022 ،؛ د .ـ .ع .شالب589 ،2022 ،؛ ـ .ع .شالب
كرداـ)143،147 ،2016 ،؛ بيشسا ذىب فخيق آخخ مشيع إلى القػؿ بدخياف السادة
 _ 142كىحا ما نتفق بو معيع_ .كفي ىحا السقاـ نؤكج اف السجة الجستػرية السشرػص
عمييا في السادة  142تعج مغ السجد التشطيسية (الذكخي ،2022 ،ص.ص–28 .
 ،)31فعشجما ألدـ الشز الجستػري مجمذ الشػاب بإجخاء التعجيل ،كعخضو عمى
االستفتاء الذعبي في كقت محجد ،فإف ىحا اإللداـ ال يشقزي بانتياء ىح السجة .كذلظ
أكثخ اتداقا مع الغاية التي مغ أجميا كضعت السادة  142كالتداـ القػى الدياسية في
مجمذ الشػاب تجاه مصالب كمخاكؼ القػى كالتيارات التي قاشعت العسمية الدياسية
كمدػدة الجستػر .كبحلظ تعج تػجييا مغ السذخع الجستػري إلى الدمصات في الجكلة
كافة لبللتداـ بسقتزياتيا كحج أعمى لئلسخاع في التشفيح كلزساف عجـ التمكؤ كالتقاعذ
في تشفيحىا ،كفي حالة مخالفتيا كعجـ تصبيقيا ،فإنو ال يتختب عمى ذلظ سقػشيا
كضياع حقػؽ مغ أضيفت السادة ألجميع كذلظ لزساف مذاركتيع في االستفتاء
الجستػري ،كإنسا تتختب مخالفة دستػرية لمدمصات التي لع تمتدـ بسقتزياتيا .فزبل عغ
إف الحكسة التذخيعية مغ الشز عمى ىحه السجة كضخكؼ اضافة ىحه السادة إلى مدػدة
الجستػر التي عخضت عمى االستفتاء تؤكج سخياف ىحه السادة(.)19
كقج نطخت السحكسة االتحادية في ىحا السػضػع كأصجرت قخارىا بزخكرة سمػؾ
الدمصة السخترة بالتعجيل لمصخيق االستثشائي الػارد في السادة ( )142في اجخاء أي
تعجيل دستػري ،كذلظ قبل سمػكيا الصخيق األصمي الػارد في السادة ( )126مغ
الجستػر إلجخاء التعجيبلت الجستػرية ،كبخرت السحكسة قخارىا بأف السادة ()142
شخعت لطخكؼ تدتجعي تأميغ مرمحة مكػنات الذعب الخئيدة في السجتسع العخاقي،
مسا يتصمب مخاعاة االعتبارات التي تزسشتيا عشج اجخاء أي تعجيل لشرػص
الجستػر( .)20كأكجت السحكسة ذلظ في قخار الحق ليا ،جاء ؼيو أف اخفاؽ مجمذ
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الشػاب في تذكيل المجشة السخترة بجراسة التعجيبلت الزخكرية التي يسكغ اج اخؤىا
عمى الجستػر ،كتقجيع تقخيخ بيا الى مجمذ الشػاب خبلؿ مجة ال تتجاكز أربعة أشيخ
يمغ أك يعجؿ،
قائسا كلع َ
في بجاية عسمو ،ال يحػؿ دكف تذكيميا الحًقا ماداـ حكسيا ً
عمى أساس أف عبارة (في بجاية عسمو) جاءت كزاب دستػري ال يشبغي أف تعخقل
أصل االلتداـ الػارد في السادة ( )142مغ الجستػر(.)21
كبحلظ يتزح اف السحكسة حخصت عمى استسخار االلتدامات التي حجدىا السذخع
الجستػري ،كلع تقخر انتياء ىحا االلتداـ بانتياء السجة السحجدة لو ،كىحا يجؿ عمى مخاعاة
السحكسة لمطخكؼ الدياسية التي يسخ بيا البمج ،كالسرالح الستزاربة ألشياؼ الذعب
العخاقي ،كالتي كانت سببا أساسيا بعجـ كفاء مجمذ الشػاب بااللتدامات السقخرة في
السادة ( )142مغ الجستػر ،كعمى الخغع مغ رجاحة ما استشجت اليو السحكسة ،اال انو
كاف مغ األججى بيا الترجي لتمكؤ مجمذ الشػاب كالدامو بزخكرة تشفيح التعجيبلت
الجستػرية الزخكرية ،كعجـ تخؾ ىحا االمخ إلرادة القػى الدياسية التي قج ال تتسكغ مغ
االيفاء بو لدشػات عجيجة قادمة نتيج ًة لتشػع أفكارىا كتبايغ مرالحيا (الجشابي،
.)207 ،2022
كعمى أساس ما تقجـ فإف الصخيق الستاح االف لمتعجيل الجستػري يقترخ عمى
السدمظ الحي حجدتو السادة  ،142كال يسكغ المجػء إلى السادة  126الجخاء التعجيبلت
الجستػرية قبل استشفاذ السدمظ الحي حجدتو السادة  .142كقج أكجت ذلظ السحكسة
االتحادية العميا في أحج ق اخراتيا الدالف ذكخىا في ىحا السصمب ،الحي جاء ؼيو (( تجج
السحكسة االتحادية العميا أف تصبيق أحكاـ السادة ( )126مغ الجستػر عشج تقجيع مقتخح
بتعجيل مادة أك أكثخ مغ مػاد الجستػر ال يكػف اال بعج البت في التعجيبلت التي
أكصت بيا المجشة السشرػص عمييا في الفقخة (أكال) مغ السادة ( )142ككفق
االجخاءات السخسػمة بيحه السادة))( .)22كفي ىحا القخار استشجت السحكسة االتحادية
العميا إلى االرادة الزسشية لمدمصة التأسيدية األصمية عشجما اختارت الشز الخاجح مغ
باب تخريز الحكع الحي يتزسغ مبادئ خاصة يشبغي العسل بيا قبل الحكع األعع
(العيداكي .)191 ،2020 ،كلحلظ فإف الخيارات الستاحة في اجخاء التعجيبلت
الجستػرية بػصفيا جدءا مغ بخنامج االصبلح الجستػري في العخاؽ يتسثل أكال في
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الصخيق الحي رسستو السادة ( )142السؤقتة كاالنتقالية التي يدتشفح األخح بيا الحقا
بسجخد البت في تعجيل الجستػر ،كيتسثل ثانيا في الصخيق الجائع لمتعجيل الجستػري الحي
رسستو السادة  126كالتي يتع العسل بيا بعج اقخار التعجيبلت الجستػرية عمى كفق
السادة  .142كلكل خيار مخكنتو كصعػبتو.
فخيار السادة ( )142يتسثل في أنو مؤقت كلسخة كاحجة كال بج مغ االستفادة مغ
مخكنتو في عسمية االصبلح الجستػري السشذػد مغ حيث أنو ال قيج ىشاؾ عمى أي
حكع مغ أحكاـ الجستػر متى ما كاف ذلظ ضخكريا ابتجاءا مغ الجيباجة إلى اخخ حكع
ؼيو ،بيشسا تتجمى الرعػبة في اقخار التعجيبلت عبخ االستفتاء الذعبي االيجابي الحي
اشتخط لو ليكػف ناجحا أف ال تخفزو أغمبية ثمثي ثبلث محافطات فأكثخ فزبل عغ
مػافقة أغمبية السرػتيغ؛ بيشسا لع تذتخط السادة  126ذلظ سػى السػافقة عميو مغ
أغمبية السرػتيغ ،كبقيج مػافقة االقميع السعشي إف كاف مغ شأنو انقاص مغ
الربلحيات التي ال تعج مغ االختراصات الحرخية لمدمصة االتحادية.
كإذا كاف البعس يخى أف السادة  ،142جاءت ممغسة حيغ أعصي حق الشقس
(الفيتػ) لثبلث محافطات بخفس أي تعجيل ،حتى إف كافق البخلساف عميو ،بل باالمكاف
نقزو حتى لػ جخى االستفتاء عميو كتست السػافقة عميو بأغمبية السرػتيغ ،كلكغ
اعتخاض ثبلث محافطات عميو سيبصل مفعػؿ ذلظ ،كيخى أف ذلظ أحج عيػب الجستػر
حيغ أعصى لثمثي الشاخبيغ في ثبلث محافطات أك أكثخ حق رفس التعجيبلت
الجستػرية ،كىحا يعشي ؼيسا يعشيو أف بإمكاف األقمية أف تعصل رأي األغمبية ،كذلظ ال
يتفق مع مبادئ الجيسقخاشية ،ألف حكع األغمبية يجب أف يدػد كما عمى األقمية إال
االنرياع لو كالخضػخ (البجيخي19 ،2021 ،؛ ميجي ،د.ت) .فإف اإللتداـ الدياسي
كاألخبلقي مغ قبل القػى الدياسية التي كانت قابزة عمى الدمصة كقت اعجاد الجستػر
حيغ كعجت بسخاجعة الجستػر كتعجيمو استجابة لسصالب القػى الدياسية التي عارضت
مذخكع الجستػر في حيشو لتمبية مصالبيا بتعجيل الجستػر كإزالة مخاكفيا كضساف
حقػقيا كفيمة بتػعية الذعب كتحذيجه لبلنحياز إلى حمػؿ تػافؿية تصسئغ الجسيع أف ال
غالب كال مغمػب في ىحا الجستػر .بجال مغ تحذيجه ليتخشجؽ في اصصفافات شائؽية
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كقػمية كايجيػلػجية تفخؽ كال تعسل عمى إعادة تساسظ الشديج االجتساعي لمذعب
أرضا.
شعبا ك ً
العخاقي ،كتأميغ شخاكتو في بشاء دستػره ،كضساف كحجتو ً
أما الخيار الثاني فيتسثل في السادة  126التي تعج أكثخ مخكنة مغ السادة 142
مغ حيث أنيا لع تذتخط إلقخار التعجيبلت بعج مػافقة مجمذ الشػاب العخاقي بأغمبية
الثمثيغ سػى مػافقة أغمبية السرػتيغ في االستفتاء الذعبي عمى التعجيبلت الجستػرية،
كلع تذتخط عجـ رفزو مغ أغمبية ثمثي السرػتيغ في ثبلث محافطات فأكثخ .كإف
كاف نصاؽ سمصة التعجيل في ىحه السادة أقل مسا جاء في السادة 142؛ إذ قيج سمصة
تعجيل األحكاـ الخاصة بانقاص صبلحيات اإلقميع التي ال تعج مغ االختراصات
الحرخية لمدمصات االتحادية باشتخاشو مػافقة الدمصة التذخيعية في االقميع السعشي
كمػافقة أغمبية سكانو باستفتاء عاـ.
كقج يثار تداؤؿ حػؿ الحكع الجستػري الػاجب اتباعو في حالة عجـ مػافقة
الذعب عمى التعجيبلت التي ستعخض لبلستفتاء عمى كفق السادة  ،142إذ إف
الجستػر لع يعالج ىحا االفتخاض ،كإنشا نحىب إلى تأييج الخأي القائل بػجػب أف تأخح
لجشة التعجيبلت الجستػرية في مجمذ الشػاب بشطخ االعتبار االعتخاضات السقجمة مغ
قبل الذعب كالتي أضيختيا نتائج االستفتاء ،كأف تعيج صياغة السػاد السعجلة ،كإعادة
إجخاءات الترػيت عمييا في مجمذ الشػاب ،كمغ ثع عخضيا عمى الذعب لبلستفتاء
مججدا (عادؿ .)18 ،2020 ،كيخى البعس اآلخخ أف السادة ( )142تشتيي
عمييا
ً
بسجخد البت في التعجيبلت الجستػرية سػاء كانت نتيجة االستفتاء الشجاح أـ الفذل،
كيرار بعجىا العسل بالسادة (( )126اليعقػبي .)2022 ،كال نتفق في رأيشا مع ىحا
الخأي الحي يأخح بالتفديخ الزيق لكمسة (البت) ،كنخى أف يكػف لمسرالح التي مغ
أجميا تع كضع السادة  ،142محميا في تفديخ ىحه السادة.
كفي نياية ىحا السصمب نؤكج عمى أف مجخل التعجيل الجستػري يجب أف يشصمق
مغ أىسية إحجاث قجر مغ التػافق الػششي أكال قبل الحجيث عغ التعجيبلت الجستػرية.
كالتجارب الجستػرية في كثيخ مغ دكؿ العالع التي شيجت انقدامات سياسية تؤكج ذلظ.
كفي تجخبة العخاؽ مع الجستػر الشافح فإنيا تؤكج بأنو ال يقاس الشجاح في اعجاد
الجستػر الػششي بالػثيقة الشيائية فق ؛ بل أيزا بالصخيقة التي صجرت بيا الػثيقة
(العسمية الجستػرية في العخاؽ ،تكػيغ رؤية لسدتقبل الببلد The Constitutional
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،Process in Iraq, Creating A Vision for The Country’s Future
 .)2005لحلظ ال بج مغ جسمة عػامل يشبغي تػافخىا لشجاعة التعجيبلت الجستػرية
كمداىستيا في دفع عجمة االصبلح الجستػري في ضل الجستػر الشافح؛ نتشاكليا اجساال
في ما يأتي:
 .1التأكيج عمى أف دعػات االصبلح الجستػري في العخاؽ؛ كما يتبعيا مغ تعجيبلت
دستػرية تقتزييا ليدت مجخد صياغة أك كتابة ،بل تسعغ كمفاـيع كرؤية لجكلة يخاد
إعادة بشائيا ،كمجتسع يخاد أف يعاد تساسظ نديجو كتستيغ أكاصخه .كليحا تكتدب
ىشجسة التعجيبلت الجستػرية أىسية في صياغة أسدو كمفخداتو مغ حيث األسمػب
كاألفكار كالؿيع التي يجب أف يتزسشيا .كالسصمػب مغ الجستػر حساية الػحجة الػششية
كاستسخارية مؤسدات الجكلة ككفالة ؾياميا بالػاجبات السشػشة بيا ،كتحقيق التػازف بيغ
الحقػؽ كالحخيات مغ جية كالسرالح االستخاتيجية كاألساسية لمجكلة مغ جية أخخى
(حػار كششي حػؿ الجستػر كتخسيخ الجيسقخاشية.)5 ،2012 ،
 . 2إف مذاكرات رسع خارشة التعجيبلت يجب أف تذتسل عمى العجيج مغ السكػنات كال
تقترخ عمى السسثميغ السشتخبيغ كالكتل الدياسية ،لمتػافق عمى فمدفة الجكلة كىػيتيا
الجستػرية كسياستيا التذخيعية ،كيجب أف تكػف ىشاؾ مداحة حؿيؿية لسذاركة الذعب
فييا (العمي كعػؼ15 ،2020 ،؛ كخيع.)158 ،2006 ،
ألي دستػر يتػجب سساع
 .2تؤكج التجارب الجكلية أف لكفالة
ّ
السرجاؾية كالجكاـ ّ
صػت الذعب بكاّفة أشيافو كإدماجيا في ذلظ الجستػر ،الحي يفتخض ؼيو أف يكػف
كثيقة تعسل عمى التػحيج كليذ التقديع ،كبشاء الثقة كليذ التذكيظ ،كالتذاركية كليذ
االنفخاد .كإف مغ األىسية بسكاف أف يعبخ الجستػر بعج تعجيمو عغ تػافقات تحقق قج ار
ال بأس بو مغ الخضا العاـ الحي يسثل قبػال لمجستػر يجج كل مػاشغ نفدو بيغ سصػره
ككمساتو كحخكفو بحيث يكػف كل ذلظ تسييجا لسداىسة أساسية مغ جانب كل
السػاششيغ في تشفيحه كتصبيقو ،كفى تخجسة كمساتو إلى أعساؿ كمسارسات ،ليذكل
الجستػر السخجعية العامة لمذعب (عبجالفتاح ،)103 ،2014 ،كيداىع في تساسظ
أشياؼ الذعب العخاقي بكل تشػعاتو.
 .3نط اًخ ألىسية االستفتاء الجستػري في اقخار التعجيبلت الجستػرية؛ فبلبج مغ تػافخ
عجداً مغ الذخكط السػضػعية لتعبخ نتيجة االستفتاء بذكل صحيح عغ اإلرادة
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الذعبية ،بحيث تكػف مخآة تعكذ كعي الذعب العخاقي بأىسية حقػقو األساسية في
أبعادىا السختمفة الدياسية كالسجنية كاالقترادية كاالجتساعية .فبل مدتقبل لجستػر ال
يجج ؼيو كل عخاقي كعخاؾية انعكاسا لمؿيع كالسبادئ التي يؤمغ بيا .كحتى يكػف أفخاد
الذعب قادريغ عمى السذاركة في بشاء دستػرىع يتعيغ أف يدبق عسمية االستفتاء عمى
الػثيقة الجستػرية كقت ٍ
كاؼ لتشفيح بخامج التخبية السجنية كإعبلـ افخاد الذعب كتثؿيفيع
بالسدائل الجستػرية ،ليتدشى ليع التعبيخ عغ مجاخبلتيع عشج إجخاء السذاكرات العامة،
كلبشاء الثقة بيغ مكػنات السجتسع الستعجدة (أحسج كسالع ،)610 ،2022 ،كتسكيغ
الذعب السدتفتى مغ بمػغ درج ٍة مقبػلة مغ الػعي كاإلدراؾ الدياسييغ ،كأف يدبق
االستفتاء تػعية كنقاشات كاؼية تدسح ألفخاد الذعب بأف يكػنػا عمى بيشة كمعخفة
كاممة بحؿيقة التعجيبلت السدتفتى عميو كجػىخىا ،كمغ ثع القجرة عمى تقييسيا كتقجيخىا
كاقخارىا أك رفزيا (الخصيب491 ،2004 ،؛ جساؿ الجيغ112 ،2015 ،؛ خالج،
126 ،2012؛ مجيج10 ،2010 ،؛ مرصفى ،)233 ،2011 ،كأف يجخي االستفتاء
في جػ ديسقخاشي كآمغ بعيجا عغ أي اكخاه أك غر أك تدكيخ .فزبل عغ تػافخ حخية
التعبيخ كالرحافة كاالجتساع كالحقػؽ الدياسية ،الف الذعب إذا لع يكغ يتستع
بالحخية الكاممة ،لغ يتسكغ مغ السذاركة في الحياة الدياسية ،أك تكػف مذاركتو عمى
غيخ ارادتو ،فشجاح االستفتاء يتصمب بالزخكرة أف يكػف الذعب متحخ اًر مغ الزغػط
(عبجهللا.)165 ،2011 ،
السبحث الثاني
مجخل القزاء الجستػري

إذا كاف التعجيل الجستػري عسمية تجخى مغ خارج الجستػر عمى الشرػص
الػاردة ؼيو ،فإف مداىسة القزاء الجستػري في عسمية االصبلح الجستػري تتسثل مغ
خبلؿ ترجيو لتفديخ نرػص الجستػر ،كما قج يدتخمرو مغ مبادئ كقػاعج ضسشية
مغ داخل الجستػر ذاتو ،كقج أدى تصػر دكر القزاء الجستػري كرقابتو عمى دستػرية
القػانيغ إلى مخاجعة الكثيخ مغ الؿيع الجستػرية السشرػص عمييا في الجستػر نفدو،
كالتػسع في تحجيج السبادئ كالقػاعج الجستػرية بسا يتجاكز الشرػص الػاردة في
الجستػر ،كسج الشقز الجستػري ،كىػ في تفديخه لمجستػر يتػخى إرادة الدمصة
التأسيدية األصمية التي كضعتو بتفديخه الرحيح لشرػص الجستػر كإحياء معانيو في
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ضػء السعصيات الدياسية كاالجتساعية لحطة تصبيقيا؛ كبحلظ يكفل الحياة السدتسخة
لمجستػر كال يحرخه في حؿبة الساضي (سخكر.)166–165 ،2006 ،
كإف الحاجة إلى التفديخ القزائي لمجستػر تشبع مغ أف الشرػص الجستػرية
كالقانػنية تتدع بالتجخد ،كمغ الرعػبة كاقعا أف تتحقق السصابقة الكاممة بيغ الفكخ
كالتعبيخ عشو ،كمغ ثع أدى ىحا الػاقع إلى غسػض في الرياغة الشرية لمفكخ ،كلسا
كاف ىحا الغسػض يدتتبع الحاجة إلى التفديخ ،فإنو يتأسذ عمى ذلظ ضخكرية عسمية
التفديخ ،كتحتل ىحه العسمية مكانة بيغ إنذاء الشز كتصبيقو ،كعميو يعج التفديخ
الفخضية الزخكرية لتصبيق الشز (نػيجي كالذيسي .)25–24 ،2017 ،ىحا مغ
جانب ،كمغ جانب آخخ ،فاف األحكاـ القزائية تعتسج عمى فكخة استشباط االرادة
الزسشية مغ الشز في تفديخىا لمشرػص الجستػرية بػصفيا الػجو الثاني لئلرادة
الجستػرية ،إال أف التدميع بيا لع يكغ عمى درجة كاحجة ،إذ بخز رأي يجعػ إلى التسدظ
بحخؼية الذكل الحي كردت ؼيو الشرػص ،كمغ ثع يقتزي الستخبلص ىحه االرادة؛
التعمق بقرج الػاضع األصمي .يقابل ىحه الفكخة ،رأي يقزي بحيػية الشرػص
الجستػرية كعجـ جسػدىا عمى مقاصجىا األصمية ،بػية مػاكبة التصػرات في الجكلة.
كإف اتباع ىحه السشاىج كبجيل مشصقي عغ شخؽ التعجيل الخسسي لمجستػر ،يقػد إلى
نتائج مختمفة مغ ناحية تػسيع أك تزييق معاني األلفاظ ،إال أف البجاية يجب أف تكػف
بتفيع معشى الفاظ الشز الجستػري بػصفو معب اًخ عغ إرادة السؤسذ الجستػري ،إذ
يفتخض أف يكػف لكل لفظ كارد في الشز ضخكرتو بػصفو ذا معشى ىادًفا كغيخ
ابتجاء استخبلص السعشى المفطي لعباراتو ،فإف تعحر ذلظ ،ؼيرار إلى
عبثي ،فيتصمب
ً
األسمػب السشصقي الستشباط الحكع الجستػري (العيداكي.)74 ،2020 ،
كنط اًخ ألف التعجيل القزائي لمجستػر يعج صػرة مغ صػر تعجيل الجستػر مغ
دكف إجخاءات ،لحا يعج ىحا التعجيل شخيقة غيخ رسسية لتعجيل الجستػر الجامج كيتع
عبخىا تغييخ معاني الشرػص الجستػرية دكف السداس بألفاضيا ككمساتيا .كيفيع مغ
ذلظ أنو يتسيد بالدسات األساسية اآلتية (العبيجي:)179 ،2020 ،
 -1يعج تعجيبلً دستػرًيا غيخ رسسي لمجستػر ،ألنو يتع مغ دكف اتباع القػاعج
كاإلجخاءات السشرػص عمييا في الػثيقة الجستػرية التي تحجد سبل تعجيل
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الجستػر ،بخبلؼ التعجيل الخسسي الحي ال يتع إال عبخ القػاعج كاالجخاءات
السشرػص عمييا في الجستػر.
 -2يتع مغ خبلؿ شخائق عجة ،كالتفديخ القزائي كالعخؼ الجستػري ،كىحاف لع
يخػليسا الجستػر بػضيفة التعجيل الجستػري.
 -3ىػ تغييخ لسعاني الشرػص الجستػرية دكف تغييخ في كمساتيا كألفاضيا ،أي أنو
يجخي عمى السعاني دكف األلفاظ كالسباني ،بخبلؼ التعجيل الخسسي الحي يجخي
عمى مباني الشرػص ليغيخ مغ معانييا.
كلبياف دكر القزاء الجستػري في العخاؽ في االصبلح الجستػري ،فديتع بحثو
في مصمبيغ ،يتشاكؿ األكؿ مشاىج التفديخ السشذئ ،كيتشاكؿ الثاني بياف دكر السحكسة
االتحادية العميا في اإلصبلح الجستػري.
السصمب األكؿ
التفديخ السشذئ
إف الخقابة عمى دستػرية القػانيغ مغ السياـ الفشية القزائية ،إذ يشيس بيا قزاة
متخررػف قادركف عمى كفالة الخقابة عمى دستػرية القػانيغ ،كىي ميسة ابجاعية
تختمف كثي اًخ عغ السياـ التقميجية لمقزاء العادي التي يغمب عمييا عشرخ تفديخ
كتصبيق القػانيغ ،بخبلؼ تفديخ الشرػص الجستػرية ،إذ يتع بسشيج مختمف عغ مشيج
تفديخ القػانيغ العادية .ؼبعس نرػص الجستػر تترف بخاصية عجـ التحجيج مسا
تتيح لمقزاء الجستػري اشباع االحتياجات الستصػرة لمسجتسع الجيسقخاشي لكي تكػف
حيا ال يتػقف نبزو (سخكر.)135 ،1999 ،
نرػص الجستػر عمى الجكاـ عسبلً ً
كيدتيجؼ القزاء الجستػري مغ تفديخه اعتبارات سياسية كاجتساعية كاقترادية تحؿيقا
لمسرمحة العميا لمسجتسع ،كال يكتفى بسعاييخ كضػاب معتادة عشج تفديخ الشرػص،
بل يتػجب عميو أف يدتػحي أفكا اًر ،كضػاب مختمفة كثي اًخ عغ غيخىا ،كأف يدترحبيا
دائساً بسا ال يجعل مغ الجستػر أداة جامجة ،معصمة عغ مجارات تصػرات كتغيخات
أفكار الجساعة الدياسية ،كأىجافيا (نػيجي كالذيسي .)17 ،2017 ،فالقزاء
الجستػري عشجما يقػـ بتفديخ الجستػر ،فإنو يعسل عمى التػفيق بيغ عمػية ىحا
الجستػر كاستس اخرية الشطاـ القانػني كالدياسي ،لحا يتػجب عميو أف يبحث عغ مشاىج
تفديخية استشباشية أك خبلقة لتفديخ الجستػر كتصػيخ مفاـيسو عمى نحػ يجعمو مػاكباً
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كمشدجساً مع التصػرات العرخية في مختمف مجاالت الحياة ،ألف القػؿ بغيخ ذلظ
سػؼ يريب الػثيقة الجستػرية بالجسػد كيؤدي الى سقػشيا (العبيجي،2020 ،
.)176
إف ىحه السشاىج التفديخية السشذئة تشصمق مغ أف القاضي الجستػري ال يعتج
بإرادة السذخع الجستػري عشج كضعو أحكاـ الجستػر ،كانسا عمييا البحث عغ تمظ
االرادة كقت التصبيق ليحه األحكاـ ،كبحلظ يكػف تفديخه متصػ اًر تبعاً لتصػر السفاـيع
القانػنية كاالخبلؾية كاالجتساعية الدائجة في ذلظ الػقت ،كيكػف مخاعيا في تصػره
قػاعج العجؿ كالسرالح االجتساعية الستغيخة (اليبللي .)37 ،2011 ،كتديع ىحه
السشاىج في تػسيع نصاؽ أحكاـ الجستػر ،كتجعل مشيا نرػصاً مخنة كقادرة عمى
مػاكبة الستغيخات التي تعاصخ تصبيقيا ،ككحلظ تداعج السحكسة عمى اقخار العجيج مغ
السبادئ كالقػاعج الجستػرية ،كانذاء حقػقاً ججيجة لع يخد الشز عمييا صخاح ًة في
الجستػر ،بسا يسشح الشز الجستػري القجرة عمى التصػر كالشسػ تبعاً لطخكؼ الػاقع
كالؿيع السجتسعية الدائجة ؼيو (العبيجي.)176 ،2020 ،
تتعجد مشاىج التفديخ التي يمجأ الييا القاضي الجستػري عشج مسارستو
الختراصو الخقابي عمى دستػرية القػانيغ كتفديخه لشرػص الجستػر ،كىي ،مشيج
التفديخ األصمي كالتفديخ الشري ،كالسشيج التكاممي كمشيج البشػية ،كالسشيج الغائي،
كمشيج التفديخ الػاسع ،كمشيج التفديخ الحي ،كلسا كاف كل مغ السشيج التفديخي
الػاسع كالسشيج التفديخي الحي يسشحاف القاضي الجستػري مجيات أكسع في خمق
كاستشباط األحكاـ الجستػرية كتػسيع نصاؽ الحقػؽ كالحخيات ،بسا يسكغ القزاء
الجستػري مغ تصػيخ أحكاـ الجستػر كاصبلحو مغ داخمو دكف المجػء إلجخاءات تعجيمو
أك تغييخه ،فإف ىحا السصمب سيتشاكليسا بػصفيسا مجخميغ لئلصبلح الجستػري في
العخاؽ.
الفخع األكؿ
مشيج التفديخ الػاسع
يدتشج ىحا السشيج التفديخي في ميجاف الحقػؽ كالحخيات عمى إضفاء الؿيسة
الجستػرية عمى حقػؽ غيخ مشرػصة عمييا صخاحة بالشرػص الجستػرية ،كذلظ عغ
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شخيق التفديخ الػاسع ألحج الحقػؽ السشرػص عمييا صخاحة بالجستػر ليذسل أكثخ
مغ حخية دستػرية(حجي.)179 ،2015 ،
فمقج أدى القزاء الجستػري دك ار ميسا في تصػيخ معشى الحقػؽ كالحخيات
كنصاقيا الحي يجب أف تكفمو الجكلة ،حتى قيل بأف تأكيج القزاء الجستػري لحقػؽ
اإلنداف كحخياتو يعج أحج الطػاىخ السمحػضة في القانػف الجستػري السعاصخ (سخكر،
 .)59 ،1999إذ لع يتقيج في تفديخه لمشرػص الجستػرية بسا كرد صخاحة كمباشخة في
ىحه الشرػص بذأف الحقػؽ كالحخيات ،بل تع استخبلص ىحه الحقػؽ مغ مجسػعة
مغ السعاييخ كإعبلنات حقػؽ االنداف ،كالتفديخ الػاسع لبعس الحقػؽ ،بسا يؤدي الى
استخبلص حقػؽ أخخى تختب بيا ارتباشا الزما ،تعج مغ مقتزيات الجكلة القانػنية
كالجيسقخاشية (سخكر.)59 ،1999 ،
كيخى بعس الفقو الجستػري أف اليشجسة الجستػرية لمحقػؽ كالحخيات تشقدع إلى
ترسيسيغ :األكؿ ،ترسيسيا كسبادئ عامة ،كحق الحياة كحق السداكاة كحق الحخية
كحق السمكية ،التي يسكغ أف يعبخ عشيا بالحقػؽ اإلشارية الستأصمة ،أما الترسيع
الثاني ؼيذتسل عمى الحقػؽ كقػاعج دستػرية ،كحق السذاركة في الترػيت ،كىحا حق
مجاال
محجد .كتدتشج الحقػؽ اإلشارية عمى العسػمية بسا يسكشيا مغ أف يكػف ليا
ً
اسعا في التصبيق كمشفتحا مع تصػرات الحقػؽ كالحخيات ،فيي بسثابة الحقػؽ األـ
ك ً
التي يػلج مشيا العجيج مغ الحقػؽ مسا يسشح القاضي الجستػري القجرة الػاسعة عمى
استشباط الحقػؽ الفخعية الزسشية .مثاؿ ذلظ عشجما يشز الجستػر عمى الحق في
الكخامة االندانية ،فإنو يعج حقا إشاريا يسكغ أف يذتق مشو الحق في الدسعة كالذخؼ
كاالعتبار (العبيجي .)175 ،2020 ،مثاؿ ذلظ أف بعس أحكاـ الجستػر العخاقي
الشافح في باب الحقػؽ كالحخيات تزسشت بعس الرياغات السخنة إذ جاء في السادة
( )15ما يأتي( :لكل فخد الحق في الحياة كاألمغ كالحخية كال يجػز الحخماف مغ ىحه
الحقػؽ .)...فمفظ الحياة كاألمغ كالحخية ألفاظ مخنة مدتػعبة ألنساط مختمفة ،قابمة
لمتفخيع مشيا ،إذ يتفخع عغ الحق في الحياة ،الحق في الكخامة ،كالحق باألمغ الفخدي،
كالحق في الدبلمة الجدجية ،كىي قابمة لمتفخيع مشيا ،كمترػر أف تزع صػ اًر أخخى
بحكع التصػر الحي يحرل في كقائع السجتسعات كتصػرىا (حميحل كاليبللي،2021 ،
.)58
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فعمى سبيل السثاؿ استخمرت السحكسة الجستػرية في الشسدا ،ما يدسى بالسبادئ
الجستػرية العامة ،كخاصة مبجأ السداكاة ،كسا أنيا استخمرت حقػقا لع تخد فييا
صخاحة مثل حق استخداد السمكية في حالة فذل ندعيا (السؤسدة الجكلية لمجيسقخاشية
كاالنتخابات.)21 ،2012 ،
كقج استشجت السحكسة االتحادية العميا في العخاؽ ليحا االتجاه في أحج أحكاميا،
فقج فيست الحقػؽ الجستػرية في ضػء مبادئ الجيسقخاشية التي تبشاىا الجستػر في
السادة الثانية مشو ،أي فخعت حقػؽ أخخى – كإف لع ترخح بحلظ – استشادا ليحا السبجأ
اتداعا في نصاؽ ىحه الحقػؽ ،كالػصػؿ لحق دستػري لع يشز عميو
مسا نتج عشو
ً
في أحكاـ الجستػر صخاح ًة في عجاد الحقػؽ السشرػص عمييا في الجستػر (حميحل
كاليبللي ،)125 ،2021 ،إذ جاء في حكسيا ...( :يدتمدـ أف يكػف لمسحاميغ الحيغ
يشتسػف ليحه الغخؼ رأي في اختيار مغ يجيخ الذؤكف االدارية لمغخؼ إعساالً ألحكاـ
السادة ( /2أكالً )4/مغ الجستػر التي ال تجػز سغ قانػف يتعارض مع مبادئ
الجيسقخاشية كالتي في مقجمتيا حخية التعبيخ عغ الخأي بكل الػسائل كسا تذيخ إلى ذلظ
السادة ( /38أكالً) مغ الجستػر كمغ ىحه الػسائل حق انتخاب مغ يسثل السحاميغ
إلدارة شؤكنيع خارج بغجاد.)23( )...
كلع يقترخ السشيج التفديخي الػاسع لمسحكسة االتحادية العميا عمى الحقػؽ
الجستػرية كحخياتو ،بل نججىا قج اعتسجت عميو في مػاضع أخخى ،سعياً مشيا إليجاد
الحمػؿ لبعس السدائل التي خمت الػثيقة الجستػرية مغ تشطيسيا صخاح ًة ،لتعالج بحلظ
قرػر الشرػص الجستػرية ،كتدج الشقز الجستػري الحي شابيا ،كمغ األمثمة عمى
ذلظ ق اخراتيا التي كسعت فييا مغ نصاؽ الخقابة البخلسانية عمى أداء الدمصة التشفيحية
الػاردة في السادة (/61ثانيا) مغ الجستػر ،كذلظ بعجـ قرخ حكسيا عمى الدمصة
التشفيحية االتحادية ،كإنسا كسعت مشو ليذسل كل ك ازرة ك جية غيخ مختبصة بػ ازرة،
ككحلظ كل جية تسارس عسبلً تشفيحياً كفقاً لمربلحيات الػاردة في قػانيشيا كأنطستيا،
ككحلظ شسػؿ حكسيا ألعساؿ كأداء السحافظ كنائبيو ،بالخغع مغ عجـ نريا صخاحة
عمى ذلظ ،عمى أساس أف مشرب السحافظ ىػ جدء مغ تذكيبلت الدمصة
التشفيحية( .)24كفي قخار آخخ لحات السحكسة كسعت ؼيو عبارة (مدؤكلي الييئات
السدتقمة) الػاردة في السادة (/61ثامشا/ق) مغ الجستػر ،إذ أكجت ؼيو السحكسة عمى
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أف ىحه العبارة ال تشرخؼ إلى رؤساء الييئات السدتقمة فق  ،كإنسا تذسل أعزاء
مجمذ السفػضيغ كافة ،إذا كانت الق اخرات تتخح مغ قبميع جسيعا سػاء باالتفاؽ أـ
باألكثخية ،ككحلظ تػسعت السحكسة في تفديخ عبارة (لسحاسبتيع في الذؤكف التي
تجخل في اختراصيع) ،إذ أشارت السحكسة في قخارىا التفديخي إلى أف ىحه العبارة
تذسل الػزيخ السكمف اصال ًة ،كالػزيخ السكمف بالػكالة إذا مشح الربلحيات السسشػحة
لؤلصيل كاممة(.)25
كقج ذىبت بعس الجساتيخ الى تقشيغ ىحا التفديخ الػاسع في تحجيج الحقػؽ
كالحخيات (سرور)66 ،9111 ،؛ فشز كل مغ الجستػر البختغالي( ،)26كاالسباني
عمى أف الشرػص الستعمقة بػالحقػؽ األساسية يجب تفديخىا عمى كفق اإلعبلف
العالسي لحقػؽ االنداف ،كأضاؼ ليا الجستػر اإلسباني السعاىجات كاالتفاؾيات الجكلية
الستعمقة بحقػؽ االنداف(.)27
إزاء ما تقجـ فإف القزاء الجستػري ال يعتسج في تحجيج الحقػؽ كالحخيات عمى
قػاعج الجستػر فق  ،بل يعتسج كحلظ عمى السبادئ العامة التي تدتخمز مغ الجستػر
ذاتو ،كإلى التفديخ الػاسع لمجستػر ،كلع يقترخ السشيج التفديخي الػاسع لمسحكسة
االتحادية العميا في العخاؽ عمى الشرػص الجستػرية الستعمقة بالحقػؽ كالحخيات ،بل
امتج ىحا السشيج لتصػيخ الشرػص الجستػرية التي تشطع الدمصات االتحادية كالييئات
السدتقمة.
الفخع الثاني
مشيج التفديخ الحي
يصمق عمى ىحا الشػع مغ السشيج التفديخي ب (التفديخ الجيشاميكي أك التقجمي أك
الستصػر) ،كيدتشج إلى فكخة القانػف الحي بػصفو مشيجا لتفديخ الشرػص القانػنية،
كتشصمق مغ أف الجستػر يتصػر مع مخكر الدمغ ،كيتػافق مع االحتياجات كالؿيع
رسسيا .كىحه الفكخة كسا يخى البعس ،تحسل
الستصػرة لمشز دكنسا حاجة إلى تعجيمو
ً
مرجر لمتػتخ حيغ تحاكؿ دائسا التػفيق بيغ أمخيغ متعارضيغ :دائسية
ًا
في شياتيا
الشز الجستػري ،كتصػره .كالجستػر كفقا لخأي البعس ،يتكػف مغ الجستػر السكتػب
كالجستػر القزائي الحي يتكػف مغ الدػابق القزائية ،كالتقاليج كالسبادئ العامة التي
تكػنت في خارج السحاكع (عبجالمصيف .)12 ،2019 ،فالجستػر الحي كثيقة حية
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يفدخ بصخيقة تجعمو يتعجؿ أك يتكيف في ضػء الؿيع
كمتصػرة ،كأف معشاه يجب أف َ
السعاصخة كالستصػرة ،كيبجأ ىحا السشيج مغ الشز الجستػري ،لكشو يدأؿ عغ معشى
الشرػص في الػقت الحاضخ ،أي كقت التفديخ كليذ في الساضي أك في كقت
كضع الجستػر ،كسا أف أنرار مشيج التفديخ الحي يعاممػف سمصة الذعب الحي
يعير اليػـ بكػنو يسمظ األكلػية أك الرجارة عمى سمصة أكلئظ الحيغ كتبػا الجستػر في
الساضي (العبيجي.)195 ،2020 ،
لقج عخؼ جانب مغ الفقو الجستػري الجستػر الحي بأنو (ذلظ الجستػر الحي
يتصػر كيتغيخ مع الػقت ،كيتكيف مع الطخكؼ السدتججة ،بجكف تعجيمو رسسياً)
(حديغ .)444 ،2019 ،بيشسا يخى آخخكف أف الجستػر الحي ىػ ( التجخبة اليػمية
لمسحاكع كتتبايغ اآلراء لجعع ىحا التفديخ أك تمظ ،شبقاً لتػقع العالع ليذ كسا كاف،
كانسا لعالع اليػـ ،ككفقاً لخؤية السفدخ) ،كىحا السفيػـ األخيخ لمجستػر الحي يختب
بذكل كبيخ بتفديخات القزاء الجستػري كالسؤسدات الجستػرية (شػاني،2020 ،
 .)129ففكخة الجستػر الحي تدتشج إلى مبجأ مؤداه اف القانػف يجب أف يشطخ إليو
كيؿيع مغ قبل القزاة عغ شخيق الشتائج التي يحققيا ،فالقانػف الحي يحقق أفزل
الشتائج السخجػة في السجتسع ىػ الحي يكػف أصمح لمبقاء ،كعمى ىحا األساس يجب
تصػيخ الشرػص الجستػرية لتعصي السعشى األصمح عمى كفق االحتياجات السمحة
(لفتة.)368 ،2021 ،
كيختب مشيج التفديخ الجيشاميكي أك الستصػر مجا اًز بسرصمح الذجخة الحية
(  ،)Living Treeكىي نطخية لتفديخ الجستػر ،كبسقتزاىا يجب أف يفدخ الجستػر
بصخيقة كاسعة أك حخة بحيث يتكيف مع تصػر السجتسع .كىحه الشطخية متجحرة كدائسة
في القانػف الجستػري الكشجي كتفديخه (عبجالمصيف .)12 ،2019 ،كبسػجب ىحه
الشطخية تصبق لغة الجستػر عمى األفكار كاألحػاؿ أك الطخكؼ السعاصخة مغ دكف
األخح بشطخ االعتبار تػقع كاضعي الجستػر ليكحا تصبيق ،فزبلً عغ أنو عمى كفق
ىحا السشيج فإف التأريخ التذخيعي يذكل خ البجاية في عسمية التفديخ ،لكشو ال يشبغي
أف يكػف حاسساً في تفديخ الشرػص التي تعج حية كمتصػرة بذكل أساس ،كمع ذلظ
فإف كزف أك ؾيسة التاريخ التذخيعي تشتيي بسخكر الػقت ،إذ تربح كجيات نطخ
السؤسديغ أقل صمة بالطخكؼ كاألحػاؿ السعاصخة (العبيجي.)196 ،2020 ،
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كتعج السحكسة االتحادية العميا األمخيكية أكؿ محاكع القزاء الجستػري التي
تبشت ىحا السشيج التفديخي ،كذلظ في حكسيا الرادر عاـ  1819في قزية
( ،)Mcculloch V. Marylandكالحي اشارت ؼيو إلى أف أحكاـ الجستػر قرج
مشيا أف تبقى ألزمات قادمة لتعبخ عغ ىسػـ الذعب كأحدانو ،فقج تبشى القاضي
(مارشاؿ) في ىحه القزية نطخة معاصخة لمجستػر مؤكجا عمى أنو ( يتعيغ عميشا أف ال
نشدى أنو دستػر نذخحو ،كأف ىجفو أف يبقى لؤلجياؿ القادمة ،كبالتالي يتكيف مع
مختمف أزمات الذؤكف االندانية) (الجشابي101 ،2022 ،؛ الغساري،2019 ،
.)167
كتبشت السحكسة الجستػرية العميا السرخية مشيج التفديخ الحي في عجد مغ
أحكاميا ،مشيا حكسيا الرادر عاـ  ،1997إذ جاء ؼيو (إف الجستػر كثيقة تقجمية ال
ترج عغ التصػر آفاقو الخحبة ،فبل يكػف نديجيا اال تشاغسا مع ركح العرخ ،كاف فيع
الشرػص الجستػرية يتعيغ أف يكػف في ضػء ؾيع أعمى غاياتيا تحخيخ الػشغ
كالسػاشغ سياسيا كاقتراديا) ،ك( بأف الشرػص الجستػرية ال يجػز تفديخىا باعتبارىا
حبل نيائيا كدائسا ألكضاع اقترادية جاكز الدمغ حقائقيا ،فبل يكػف تبشييا كاإلصخار
عمييا ،ثع فخضيا بآلية عسياء إال حخثا في البحخ بل يتعيغ فيسيا عمى ضػء ؾيع أعمى
غايتيا تحخيخ الػشغ كالسػاشغ سياسيا كاقتراديا ....كبأف الجستػر كثيقة تقجمية ال
ترج عغ التصػر آفاقو الخحبة ،فبل يكػف نديجيا إال تشاغسا مع ركح العرخ كما
يكػف كافبل لمتقجـ في مخحمة بحاتيا ،يكػف حخيا باالتباع بسا ال يشاقس أحكاما تزسشيا
الجستػر) (حكع السحكسة الجستػرية العميا السرخية بالعجد ( 7لدشة 16
The Egyptian Supreme Constitutional Court
قزائية)1997/
).)1997 ،Judgment No. (7 For Judicial Year 16/1997
كسايخت السحكسة االتحادية العميا في العخاؽ ىحا السشيج التفديخي ،كذلظ في أحج
ق اخراتيا الحي جاء ؼيو ( أف كجػد الجكلة ضخكرة اجتساعية كسياسية يحتسيا الدبلـ
االجتساعي لمسػاششيغ ،كىحا يعشي اف لمجكلة أىجاؼ ككاجبات يشبغي انجازىا ،إال أف
ىحه األىجاؼ كالػاجبات ال يسكغ أف تكػف ساكشة إذ البج مغ مػاكبة حخكة السجتسع
كتصػره كالطخكؼ التي يسخ بيا البمج سػاء كانت محمية أك اقميسية أك دكلية ،كأف تمظ
السػاكبة ال تخز سمصة كاحجة مغ سمصات الجكلة بل تستج الييا جسيعا)( .)28كبحلظ
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فإف السحكسة ألدمت سمصات الجكلة كافة بزخكرة مػاكبة حخكة السجتسع كتصػره،
كالطخكؼ التي يسخ بيا عشج اداء كاجباتيا كتحقيق اىجافيا ،كبسا أف السحكسة االتحادية
العميا تعج جدءاً مغ سمصات الجكلة ،كأف كاجبيا األساس يتسثل بتصبيق الجستػر كتفديخ
أحكامو ،بيجؼ حسايتو مغ الخخكج عميو ،فانيا ممدمة شأنيا شأف الدمصات األخخى
بسػاكبة حخكة السجتسع كتصػره عشج تصبيقيا كتفديخىا لشرػص الجستػر ،باعتسادىا
عمى السشيج التفديخي الحي أك الستصػر عشج تفديخ أحكاميا (الجشابي،2022 ،
.)192
كمغ ق اخرات السحكسة االتحادية العميا التي تبشت ؼيو مشيج التفديخ الحي أك
الستصػر ،قخارىا بذأف مفيػمي (الشطاـ العاـ كاآلداب العامة) الػارد ذكخىسا في
السادتيغ ( )38 ،17مغ الجستػر ،إذ جاء في تفديخىا ليحا السفيػـ (( :كاذا ما أريج
معخفة ما إذا كاف الترخؼ مخالفاً (لمشطاـ العاـ) أك (اآلداب العامة) فيمدـ الخجػع إلى
التذخيعات كافة لسعخفة ما إذا كاف ذلظ الترخؼ محطػ ار بشز مغ عجمو ،فاذا لع
يػجج نز ؼيقزي األمخ الخجػع إلى القزاء فيػ الحي يقخر ما إذا كاف الترخؼ
مخالفا لمشطاـ العاـ أك اآلداب العامة ،كذلظ في ضػء القػاعج السجتسعية التي تػافق
عمييا أفخاد السجتسع في زماف كمكاف معيشيغ))( .)29كبحلظ فإف السحكسة امتشعت عغ
كضع تعخيف محجد لسفيػمي (الشطاـ العاـ كاآلداب العامة) ،كػنيسا يعجاف مغ
السفاـيع السخنة التي تتغيخ بتغيخ الدماف كالسكاف ،كتتحجد في ضل السرالح العميا
السذتخكة لمسجتسع التي تدػد في زماف كمكاف معيغ ،كبيحا التفديخ ضسشت السحكسة
استس اخرية مػاكبة الشريغ الجستػرييغ أعبله لمتصػرات الحاصمة في السجتسع كضخكفو
الستغيخة (الجشابي.)193 ،2022 ،
بشاءاً عمى ما تقجـ فإف مشيج التفديخ الحي أك الستصػر أك الجيشاميكي يديع
بذكل كبيخ في تصػيخ الشرػص الجستػرية بسا يتشاسب مع التغيخات كالتصػرات التي

تص أخ في السجتسع كتتػائع مع االحتياجات التي يتصمبيا حدغ سيخ مؤسدات الجكلة
لتكييف أكضاعيا بسا تؤمغ اشباع الحاجات الستصػرة لمسجتسع.

كسا أف مغ السيع التأكيج عمى أف مغ الخصػرة بسكاف أف يحل القاضي

الجستػري محل الدمصة التأسيدية األصمية عشج اعتساده مشاىج التفديخ السشذئ في
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تفديخ أحكاـ الجستػر ،لحلظ فانو ال يجػز لمقاضي الجستػري عشج اعتساده عمى ىحه
السشاىج أف يتشاكؿ بالتغييخ أك التعجيل ما يعج مغ األسذ كالسبادئ التي تقػـ عمييا

الفمدفة الجستػرية لمجستػر الشافح .كنحغ نتفق مع ما ذىب إليو البعس مغ أف اليػية

الجستػرية يسكغ أف تتغيخ َع َبخ عسمية إصبلح الجستػر ذاتو فحدب ،أي عشجما تقػـ
السؤسدة أك السذتقة ،فالذعب كحجه
بحلظ الدمصة التأسيدية أك األصمية كليذ الدمصة
َّ

القادر كالسعشي بتغييخ اليػية الجستػرية ،كفي ىحه الحالة نكػف أماـ استبجاؿ دستػري

كليذ تعجيل دستػري ،كأية تعجيبلت دستػرية قج تسذ نرػص ىحه اليػية ستكػف

غيخ شخعية مغ جية ،كتدبغ عجـ الذخعية عمى الدمصة القائسة بيا مغ جية أخخى،
فالتعجيبلت الجستػرية التي تغيخ شكل الجكلة أك نطاـ الحكع أك تسذ الجيسقخاشية كآلية

لمحكع أك تغيخ في مجد كعجد مجد حكع الدمصة التشفيحية أك مبجأ التجاكؿ الدمسي

لمدمصة أك الجيغ الخسسي لمجكلة تغيي اًخ أك إلغاء كغيخىا مسا يسذ مػاد اليػية ال يسكغ
عجىا تعجيبلت دستػرية شخعية ،ألنيا تسذ االتفاؾية الجستػرية السدتقمة لمجكلة كاألفخاد
كالسعبخ عشيا بيػيتيسا الجستػرية في الػثيقة الجستػرية ،إال إذا كانت ىحه التعجيبلت

تحت مدسى استبجاؿ دستػري ،كعبخ ىحه الدمصة التأسيدية أك األصمية فق (شػاني،

.)139–138 ،2020

السصمب الثاني

دكر السحكسة االتحادية العميا في اإلصالح الجستػري

يعج التفديخ مغ صسيع عسل القزاء الجستػري عشج البحث في مدألة دستػرية

القانػف ،فسغ كاجب القزاء الجستػري أف يصبق الجستػر عمى السدائل السعخكضة

أمامو كإال ُعج مشك اًخ لمعجالة ،فإذا ما كاجيتو بذأف ذلظ أية عػائق ،كغسػض أك نقز
أك تعارض فإنو يشبغي عميو إزالتيا ،كالتخمز مشيا لغخض التصبيق الدميع لمجستػر

(عبيج كحديغ .)416 ،2016 ،لحا فإف التفديخ القزائي لمجستػر يقػـ بتػضيح

السعشى أك الكذف عشو أك خمقو أك رفع التعارض عشج مسارستو الختراصو في
الخقابة عمى دستػرية القػانيغ ،أك تفديخ الشرػص الجستػرية ،كعشجما يقػـ القزاء

الجستػري بالتفديخ أك التأكيل فإنو يقػـ بجكر اجتيادي خبلؽ الستشباط القػاعج
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الجستػرية مغ نرػص الػثيقة الجستػرية ،فيػ يقػـ ببشاء معاني الشرػص باإلضافة

أك االستبجاؿ لتكػيغ معشى ججيج .كإذا كانت القاعجة الدائجة في االجتياد ىي أنو ال

اجتياد في مػرد الشز أي الشز الرخيح القصعي أك الػاضح ،إال أنو مغ الشادر أف

نجج نراً دستػرياً يتسيد بالتحجيج الجقيق ،فغالباً ما تكػف نرػص الجستػر ذات أحكاـ

أك مبادئ عامة أك ذات نيايات مفتػحة أك أنيا أحكاـ غامزة أك ناقرة أك

متعارضة ،بحيث تسكغ القزاء الجستػري مغ تعجيل معاني الجستػر تحت ستار
االجتياد أك التفديخ أك التأكيل(العبيجي .)182-181 ،2020 ،كأف ق اخره بيحا الذأف

يكػف حجة عمى الجسيع ،كىحا يعشي في الػقت ذاتو أف القزاء الجستػري يسارس دك اًر
تأسيدياً عشج ؾيامو باستشباط أك خمق القػاعج الجستػرية مغ خبلؿ التفديخ مسا يداعج

عمى تصػر مفيػـ الدمصة السؤسدة لتذسل العجيج مغ الفاعميغ كمغ ضسشيع القزاء

الجستػري(عبيج كحديغ.)416 ،2016 ،

إف تفديخ الشرػص الجستػرية ،كالخقابة عمى دستػرية القػانيغ ىسا مغ صسيع

اختراصات السحكسة االتحادية العميا في العخاؽ ،كتجج ىحه االختراصات أساسيا

القانػني في دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة ( 2005دستػر جسيػرية العخاؽ،2005 ،

السادة ( /93ثانياً)) ،كقانػف السحكسة االتحادية العميا السعجؿ (السحكسة االتحادية

العميا ،2021 ،السادة ( /4ثانياً)) .كتعج األحكاـ كالق اخرات الرادرة مغ السحكسة
االتحادية العميا باتة كال تقبل الصعغ كممدمة لمدمصات كافة (دستػر جسيػرية العخاؽ،
 ،2005السادة (.))94

كتتسثل مداىسة السحكسة االتحادية العميا في اإلصبلح الجستػري في العخاؽ في

سج الشقز الجستػري كتصػيخ الشرػص الجستػرية .كيتحقق الشقز الجستػري عشج
عجـ تشطيع الدمصة التأسيدية لبعس السدائل ،أك تشطيسيا تشطيساً مفتقجاً لبعس
األلفاظ كالعبارات ،عسجا أك بغيخ عسج ،أك ضيػر مدائل مدتججة لع تكغ قائسة كقت

صشاعة الجستػر (د .ح .ع .ع .البجيخي .)32 ،2021 ،كيكػف ىحا الشقز عمى
نػعيغ :األكؿ ىػ الشقز الجستػري الكمي ،كالثاني ىػ الشقز الجستػري الجدئي .كىحا

ما سشبحثو في فخعيغ.
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الفخع األكؿ
سج الشقز الجستػري الكمي

كيخاد بو ( سكػت السذخع التأسيدي عغ تشطيع حكع دستػري كاف يتػجب
تشطيسو بسػجب نرػص الجستػر) ،كمغ ثع فإف التصبيق العسمي لمجستػر يكذف
نقراً في مزسػف كتصبيق الشز الجستػري (ـ .ع .شالب ك رداـ.)135 ،2016 ،
إف السبادئ الجستػرية ميسا كانت دؾيقة في صياغتيا كفي احاشتيا بكافة
السدائل التي شخعت مغ أجميا ،فإنيا تبقى عاجدة عغ الترجي لسختمف الحاالت
كالطخكؼ السدتججة ،فسيسا كاف بعج نطخ كاضعييا بذؤكف السدتقبل ،فإنو البج أف
تفاجئيع التصػرات الجستػرية الدخيعة كالستبلحقة ،كالتصبيق الفعمي لمشرػص الجستػرية
السكتػبة ،بالججيج الحي لع يحدب لو حدابا (الجراجي.)149 ،2009 ،
عسػما فقجاف بعس األحكاـ التي يعج عجـ كجػدىا في الجستػر
كتتخمل الجساتيخ
ً
نقرا يؤدي إلى ضبابية مػقف السذخع الجستػري كعجـ الػقػؼ عمى ارادتو .مثاؿ ذلظ
أف الجستػر العخاقي الشافح أغفل الشز عمى عجد مغ الحقػؽ كالحخيات ،مثل الحق في
مخاشبة الدمصات العامة ،كالحق في الػصػؿ إلى السعمػمات ،كالحخيات األكاديسية
( اليبللي.)110-109 ،2011 ،
كبدبب ىحا الشقز قج يجج القزاء الجستػري نفدو أماـ مدألة ال يجج ليا حبل
قانػنيا ،لػياب الشز الحي يدعفو في حميا ،كلسا كاف ممدما بالفرل في ىحه السدألة،
فانو يمجأ لػسيمة يشذئ بيا مبجأً دستػريا يكػف حكسا لمسدألة السعخكضة أمامو ،كىحه
الػسيمة ىي االجتياد القزائي الحي يعج مغ أىع الػسائل السدتحجثة التي يدتعيغ بيا
القزاء الجستػري إلنذاء السبادئ الجستػرية في حالة الشقز الجستػري الكمي
(الجشابي .)108 ،2022 ،كيمجأ القزاء الجستػري في تفديخه في حالة فقجاف الشز
أصبل إلى االرادة السفتخضة ،بالشطخ إلى كجػب ابجاء الخأي في الػاقعة الستشازع عمييا
فييا ،كلسا كاف الحكع مفقػداً أصبلً ،كال يسكغ استشباشو فحيشيا يدتشتج حكع قخيب
كمتػقع الرادة السؤسذ الجستػري (العيداكي .)179-178 ،2020 ،فتصػيخ الجستػر
يسكغ أف يتعمق بسشصقة خمت نرػصو مغ تشطيسيا صخاحة ،كيكػف ذلظ مغ خبلؿ
الشطخ في األحػاؿ التي تتخمى فييا نرػص الجستػر عغ تشطيع بعس السدائل
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الجستػرية بصبيعتيا ،كمحاكلة معالجة إغفاؿ تشطيسيا كملء الشقز الحي يحي بيا،
كذلظ باعتبارىا مغ السدائل السدكػت عشيا التي يقتزي عجـ إغفاؿ بياف حكسيا،
كتأخح ىحه السدائل صػ اًر ثبلثاً (حجي:)180–179 ،2015 ،
 -1أف تكػف السدائل السدكػت عشيا فخكعاً لبعس األصػؿ التي نطسيا الجستػر،
فإذا ما كاف الجستػر قج أغفل حكع الفخع تعيغ الخجػع إلى األصل الحي يحكسيا
كػنو ىػ الحي أنتجيا ،كمغ ثع تحطى ىحه الفخكع بالحساية ذاتيا التي يقخرىا
الجستػر ألصميا.
 -2أف تكػف السدائل السدكػت عشيا أصػالً لفخكع تزسشيا الجستػر كىػ ما يدتمدـ
رب الفخكع بأصػليا ،إذ ال يجػز فيع الفخكع بعيجاً عغ األصػؿ التي أنتجتيا حتى
كلػ كاف الجستػر قج أغفل بيانيا.
 -3أف تكػف السدائل السدكػت عشيا مغ ؼيس القػاعج الرخيحة بالجستػر ،بأف
تكػف القػاعج الرخيحة الػاردة في الجستػر مخشحة كمفزية إلى حقػؽ ججيجة لع
يقخرىا الجستػر .مثاؿ ذلظ حطخ الجستػر لكل صػر االستغبلؿ يخشح حقػًقا لمفخد
بأف ال يكػف رؾيًقا ،كالشز صخاحة عمى حخمة الحياة الخاصة يفزي إلى حق
األفخاد في االجتساع برػرة سمسية كدكف تجخل مغ الدمصة.
كقج أسيست السحكسة االتحادية العميا بدج الشقز الجستػري ،كاستحجثت في
ق اخراتيا مبادئ دستػرية ججيجة لسعالجة الشقز الحي اعتخى الػثيقة الجستػرية ،كذلظ
اما بسشاسبة مسارستيا الختراصيا التفديخي لشرػص الجستػر ،أك بسشاسبة مسارستيا
الختراصيا بالخقابة عمى دستػرية القػانيغ .كمغ السبادئ الجستػرية التي استحجثتيا
السحكسة االتحادية العميا ،السبجأ الخاص بالجيات التي يحق ليا تقجيع شمب تفديخ
نز أك أكثخ مغ نرػص الجستػر ،فقج خبل الجستػر كقانػف السحكسة كنطاميا
الجاخمي مغ االشارة إلى ىحه الجيات ،فأكسمت السحكسة ىحا الشقز كحجدت ىحه
الجيات في العجيج مغ ق اخراتيا ،مثل قخارىا بذأف الصمب التفديخي السقجـ ليا مغ اتحاد
الرحفييغ كاالعبلمييغ العخاقييغ لتفديخ السادتيغ ( )38 ،22مغ الجستػر ،كأكجت ؼيو
السحكسة عمى أف (شمب تفديخ نرػص الجستػر يشبغي أف يقجـ إما مغ رئاسة
الجسيػرية أك مجمذ الشػاب أك مجمذ الػزراء أك الػزراء كليذ مغ مشطسات السجتسع

:

131

السجني أك الكتل الدياسية أك األحداب)( .)30كفي قخار الحق ليا تػسعت السحكسة في
مشح الحق بصمب تفديخ الشرػص الجستػرية لكافة الدمصات االتحادية السشرػص
عمييا في السادة ( )47مغ الجستػر( ،)31فزبل عغ الجيات الخسسية التي تتستع
بالذخيرة السعشػية السدتقمة في األقاليع كالسحافطات غيخ السشتطسة بإقميع(.)32
كمغ السدائل الجستػرية السيسة التي أغفل السذخع الجستػري تشطيسيا في الػثيقة
الجستػرية ،مدألة تاريخ نفاذ ق اخرات السحكسة االتحادية العميا ،كتجاركت السحكسة
االتحادية العميا ىحا الشقز عغ شخيق استحجاث مبجأ دستػري مفاده ( أف األحكاـ
كالق اخرات التي ترجر مغ السحكسة االتحادية العميا تكػف نافحة اعتبا ار مغ تاريخ
صجكرىا ،مالع يشز في تمظ األحكاـ كالق اخرات عمى سخياف نفاذىا مغ تاريخ محجد في
الحكع أك القخار أك يشز عمى سخيانيا عمى كاقعة محجدة فييا)( .)33كيحدب لمسحكسة
االتحادية أنيا باستحجاثيا ىحا السبجأ تحقق الثبات كاالستقخار لمحقػؽ السكتدبة
كالسخاكد القانػنية القائسة مسا يزسغ تحقيق األمغ القانػني (الجشابي.)179 ،2022 ،
كأسيست السحكسة االتحادية العميا في سج الشقز الجستػري حػؿ تحجيج
الدمصة السخترة بتفديخ القػانيغ ،كقخرت أف السحكسة االتحادية العميا ىي الجية
السخترة بتفديخ تمظ القػانيغ ،كاعتسجت السحكسة لمتػصل إلى ىحه الشتيجة عمى
مشيج التفديخ االستشتاجي بػسيمة الؿياس مغ باب أكلى أك ما يعخؼ (بؿياس
األكلػية) ،كذلظ عمى أساس أف مغ يسمظ الحق في تفديخ الشرػص الجستػرية ،مغ
باب أكلى أف يشعقج لو االختراص في تفديخ أحكاـ القػانيغ ،نط اًخ ألف أحكاـ
الجستػر تسثل األصل كتدسػ مغ حيث السختبة القانػنية عمى أحكاـ القػانيغ االتحادية
(الجشابي.)34()190 ،2022 ،
الفخع الثاني
سج الشقز الجستػري الجدئي
يتحقق ىحا الشقز عشجما يكػف الشز الجستػري متزسشا الحكع لكشو يفتقج لمفظ

أك عبارة ،كال يسكغ فيسو إال بػجػدىا ،أك يؤدي أي مشيسا إلى خفاء االرادة الجستػرية،

مسا يتصمب معو تجخل السفدخ الجبلء ما خفي كتبياف ما أشكل ( اليبللي،2011 ،

 .)111كيعخفو البعس بأنو (عجـ اكتساؿ الشز الجستػري باأللفاظ نتيجة عجـ
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االحاشة بالسعشى الحؿيقي الحي قرجه مغ صياغة الشز كالغاية التي تػخاىا لسعالجة

السػضػع الحي صاغ الشز مغ أجمو) (د .ح .ع .ع .البجيخي.)93 ،2021 ،

كيسكششا القػؿ أف التصبيق الفعمي لجستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  2005كذف

عغ عجد مغ السدائل التي تحقق فييا الشقز الجدئي ،مشيا أف ىحا الجستػر لع يبيغ

السقرػد باألغمبية السصمقة في عجد مغ الشرػص الجستػرية ،فيل السقرػد بيا

أغمبية عجد أعزاء مجمذ الشػاب أـ أغمبية عجد الحاضخيغ بعج تحقق الشراب .كقج
فدخت السحكسة االتحادية العميا أف السقرػد ىػ األغمبية السصمقة لعجد أعزاء مجمذ

الشػاب .كذلظ في قخارىا الستعمق بتفديخ عبارة (األغمبية السصمقة) الػاردة في نز

السادة (/63ب) مغ الجستػر ،كالحي جاء ؼيو (( أف السذخع الجستػري قرج باألغمبية

السصمقة أكثخ مغ نرف العجد الكمي ألعزاء مجمذ الشػاب أيشسا كردت عبارة
(األغمبية السصمقة) سػاء اقتخف ذكخىا بعبارة عجد اعزائو اـ جاءت مجخدة))(.)35

كفي قخار آخخ لمسحكسة االتحادية العميا ،فدخت ؼيو السادة ( )76حػؿ تفديخ

الكتمة الشيابية ،األكثخ عجداً ،بأنيا ( الكتمة التي تكػنت بعج االنتخابات مغ خبلؿ
قائسة كاحجة دخمت االنتخابات باسع كرقع معيشيغ كحازت عمى العجد األكثخ مغ
السقاعج أك الكتمة التي تجسعت مغ قائستيغ أك أكثخ ثع تكتمت بكتمة كاحجة ذات كياف

كاحج أييسا األكثخ عجداً)(.)36

كفي قخار تفديخي آخخ سجت السحكسة االتحادية العميا الشقز الجستػري الجدئي

حػؿ مجى شسػؿ مدؤكلي الييئات السدتقمة السعيشيغ ككالة بأحكاـ الفقخة(ق) مغ

السادة ( /61ثامشا) مغ الجستػر التي تشز عمى أف ( لسجمذ الشػاب حق استجػاب

مدؤكلي الييئات السدتقمة كفقا لبلجخاءات الستعمقة بالػزراء ،كلو اعفاؤىع باألغمبية

السصمقة) ،كقخرت السحكسة أف ىحا الشز جاء مصمقاً ،كلع يسيد بيغ مغ يذغل ىحه
السشاصب ككالة أك أصالة ،كبشاءا عميو فإف السدؤكؿ عغ احجى الييئات السدتقمة

السعيغ ككالة يخزع لحات االجخاءات لمسعيغ أصالة(.)37

مسا تقجـ يتزح مجى السداىسة التي تقػـ بيا السحكسة االتحادية العميا في سج

الشقز الجستػري لتجارؾ ما غفل السذخع الجستػري عغ تشطيسو في الػثيقة الجستػرية،
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كيسكغ لمسحكسة االتحادية العميا أف تديع في اإلصبلح الجستػري مغ داخل الجستػر

ذاتو .كسا تبيغ في ىحا السبحث اعتسادىا عمى السشاىج التفديخية الخبلقة كالسشاىج
األخخى في تصػيخ الشرػص الجستػرية كسج الشقز الحي يعتخييا.

الخاتسة

لقج تػصل البحث إلى عجد مغ الشتائج ،نجسميا في ما يأتي:

 .1إف كضع دستػر ججيج في العخاؽ يرصجـ في الػقت الحاضخ بعؿبات كاقعية مع ما
أفخزتو التخشجقات الدياسية كالصائؽية كالقػمية ،كال يسكغ تحققو؛ لرعػبة كتابة دستػر

ججيج يحطى بالتػافق الػششي الحي يعج الزسانة األساسية لتعديد الذخعية الجستػرية
كبشاء الػحجة الػششية.

 .2إف الجستػر الشافح قابل لئلصبلح ،كإف ؼيو مغ الخيارات الجستػرية التي تتيح تعجيمو
ليكػف متػافقا مع متصمبات السخحمة كاحتياجاتيا.

 .3إف التعامل مع اإلصبلحات الجستػرية في ضػء ما ىػ متاح مغ خيارات في ضل
الجستػر الشافح؛ يجب أف يتع ضسغ مجخل التعجيل الجستػري ،كالحي تحجد فى التداـ

القػى الدياسية التي ـيسشت عمى الدمصة إباف كتابة الجستػر لمؿياـ بالتعجيبلت

الزخكرية لبعس السػاد التي لع يحجث عمييا التػافق؛ كالحي تع الشز عميو في السادة

 142مغ الجستػر ،فزبل عغ ما أفخزتو السسارسات الجستػرية كالدياسية مغ
متصمبات ،كما كذفتو مغ نػاقز كتشاقس.

 .4إف السادة  142مغ الجستػر ،كضعت لصسأنة محافطات معيشة مقابل تسخيخىع لمجستػر
في حيشيا ،لحلظ فإف تعجيل الجستػر ،خارج اشار التػافق الػششي الحي حجدتو ىحه

السادة يعج ندفاً لميػية الجستػرية لمجستػر الشافح ،كتزييعاً لمذخاكة التي انذأتو.
 .5إف الشسػذج العخاقي ال يذبو مغ حيث التفاصيل أي نسػذج آخخ ،فمكل تجخبة أسبابيا

كدكافعيا كخرػصياتيا ،كإذا كانت الحمػؿ السثالية لئلصبلح الجستػري غيخ مسكشة،
كال يسكغ تحققيا في الػاقع العخاقي ،فإف الحاؿ قج يتغيخ في السدتقبل بعج بشاء الثقة

بيغ جسيع األشخاؼ كالػصػؿ إلى القشاعة الكاؼية لتصبيق ىحه الحمػؿ.
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 .6ال يجػز لمقاضي الجستػري عشج اعتساده مشاىج التفديخ السشذئ أف يتشاكؿ بالتغييخ أك

التعجيل ما يعج مغ األسذ كالسبادئ التي تقػـ عمييا الفمدفة الجستػرية لمجستػر الشافح.

كمثل ىكحا تغييخ أك تعجيل تقػـ بو الدمصة التأسيدية أك األصمية حر اًخ.
 .7أسيست السحكسة االتحادية العميا في العخاؽ في سج الشقز الجستػري بشػعيو الجدئي
كالكمي كتصػيخ الشرػص الجستػرية باعتسادىا مشاىج عجة في التفديخ ،فقج تػسعت

في تفديخىا لمحقػؽ الجستػرية معتسجة عمى السشيج الػاسع في التفديخ ،الحي اعتسجتو

في تفديخ الشرػص األخخى الستعمقة بتشطيع الدمصات االتحادية كالييئات السدتقمة،

فزبل عغ اعتسادىا السشيج الحي في بعس أحكاميا.

السقتخحات:

 .1إف القزية السمحة التي تفخض نفديا عمى الجسيع في التعجيبلت الجستػرية

السختؿبة ضخكرة ىشجسة ىحه التعجيبلت لبشاء كشغ لمجسيع كمغ الجسيع في أصػؿ
تقػـ عمى التذاركية كعمى إدارة مخحمة يتع فييا االتفاؽ عمى سبل إدارة الجكلة ،ذلظ أف

ىحا االستقصاب االيجيػلػجي كالصائفي كالقػمي الحي نذيجه اليػـ ال يسكغ لو أف يبشي

دستػ ار كمؤسدات دكلة ،كال أف تجخى في ضمو عسمية سياسية سميسة .كسا أف استخجاـ
القػة

لع يكغ أبجا شخيقا سػيا لحل السذكبلت الدياسية كالسجتسعية كمػاجية

التحجيات.

 .2إف الػحجة تأتي باألساس ال مغ كحجة األرض كإنسا مغ كحجة الذعب ،كىحه

الػحجة ال تتحقق ما لع يػجج شعػر بالخضا لجى مختمف مكػنات الذعب االجتساعية

كالقػمية كالسحىبية ،كىػ شعػر ال يأتي مغ فخاغ كإنسا مغ إدراؾ ىحه السكػنات جسيعا
أنيا غيخ مدتبعجة عغ مرجر القخار كغيخ ميسذة في الحياة الدياسية في الببلد ،بل

عمى العكذ مغ إدراكيا أف ليا مجاالً في الذخاكة إلدارة البمج كفي التستع بثخكاتو
الصبيعية كمػارده.
ٍ
كاؼ لبشاء الثقة بيغ مكػنات الذعب الستعجدة كقػاه الدياسية
 .3اتاحة كقت
كالسجتسعية ،كمذاركتيع البشاءة في اإلصبلح الجستػري ،كلتشفيح بخامج التخبية السجنية

كإعبلـ افخاد الذعب كتثؿيفيع بالسدائل الجستػرية .كال ُبج أف تكػف ىحه البخامج شاممة
:
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لجسيع السكػنات السجتسعية ،بحيث تعكذ التشػع العخقي ،كالجيشي ،كالثقافي لمسجتسع؛

لتجشب أي إدعاء مغ قبل احجى فئاتو بالتيسير أك التسييد.

 .4اعتساد الذفاؼية مغ قبل لجشة التعجيبلت الجستػرية ،كتدييل كصػؿ الكافة إلى
نذاشاتيا كأعساليا لجعع الثقة كالذخعية بالتعجيبلت التي سيتع التػصل إلييا ،كاف ال

تقف عسمية إشخاكيع عشج حج إعبلميع بالشرػص السقتخحة ،بل تتعجاىا إلى إلداـ لجشة

التعجيبلت الجستػرية بالشطخ في مجاخبلتيع ،كدمجيا في الشرػص السقتخحة لسا لحلظ
مغ أثخ عمى تعديد شخعية الػثيقة الجستػرية كالقبػؿ بيا.

 .5تذخيع قانػف ُيمدـ لجشة التعجيبلت الجستػرية باعتساد االساليب التذاركية في
التعجيل السشذػد لجستػر جسيػرية العخاؽ  2005كفق السادة ( )142مغ الجستػر ،كما
سيتبعيا مغ تعجيبلت عمى كفق السادة ( )126مغ الجستػر ،كتشطيع بخامج التخبية
السجنية بذكل يتشاسب مع التشػع االجتساعي لمذعب العخاقي ،كاستذارة الذعب قبل بجء

عسمية التعجيل لمػقػؼ عمى تػجياتو العامة ،كأثخ ما تقجـ سيشعكذ بالتأكيج عمى

الذعب بسكػناتو الستعجدة بسمكيتو لمػثيقة الجستػرية مغ جية ،كامتثالو ألحكاميا مغ

جية ثانية.

 .6تعجيل السادة  126مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة ،2005

بسا يؤمغ

متصمبات تشفيح بخامج التخبية السجنية قبل الترػيت عمى التعجيبلت الجستػرية السقتخحة

في مجمذ الشػاب كاجخاء أي استفتاء شعبي عمييا ،كضساف تبشي السدار التذاركي

كمقتزياتو في بشاء ىحه التعجيبلت.

 .7اعتساد التعجيل الجدئي الستجرج لمسدائل التي تذكل تػافق كششي حػليا في

االصبلح الجستػري في العخاؽ ،كارجاء ما ىػ مختمف عميو إلى التعجيبلت الجستػرية
السدتقبمية عشجما تكػف الطخكؼ مػاتية لتحقيق التػافق الػششي حػليا.
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اليػامر
( )1مثاؿ ذلظ سػيدخا ،كجشػب افخيقيا ،كتيسػر الذخقية ،كالبػسشة ،كدكؿ أكربا الذخقية كأمخيكا
الجشػبية..
( )2مثاؿ ذلظ دساتيخ مرخ كالسغخب كتػنذ كاألردف كسػرية كالجدائخ كليبيا كالبحخيغ كقصخ كاليسغ
كالدػداف كالعخاؽ.
( )3كقج يكػف ىحا االلغاء صخيحا ،بأف يتزسغ الجستػر الججيج الشز صخاحة عمى الغاء الجستػر
القجيع ،كقج يكػف ضسشيا بأف تكػف الفكخة القانػنية الدائجة التي تقػـ عمييا القػاعج كالشرػص
لمجستػر الججيج التي كضعتيا الدمصة التأسيدية األصمية متشاقزة أك متشافخة أك مختمفة عغ
الفكخة التي قاـ عمييا الجستػر القجيع .كيتحقق ذلظ االلغاء الزسشي ايزا إذا تشاكلت الػثيقة
الجستػرية الججيجة تشطيع كافة السػضػعات التي تزسشيا الجستػر القجيع( .الذاعخ،1972 ،
.)713
( )4السثاؿ الػحيج ىػ الجستػر الفخندي لمجسيػرية الثالثة الرادر عاـ  ،1875ـ 8ؼ( .3الذاكي،
308 ،2007؛ الصيخاكي)713 ،2011 ،
( )5جاء ىحا الخأي لجاف جاؾ ركسػ في بعس كتاباتو عغ حكػمة بػلػنيا سشة  ،1772حيث رأى اف
مسا يشاقس شبيعة األشياء في الجساعة أف تفخض األمة عمى نفديا قػانيغ التدتصيع الغائيا أك
تعجيميا ،كلكغ مسا يتفق مع ىحه الصبيعة كمع السشصق أف األمة ال تدتصيع أف تمغي ىحه القػانيغ
أك تعجيميا إال شبقا لشفذ الذكل الخسسي الحي أصجرتيا فيو( .الذاعخ.)654 ،1972 ،
( )6يدتخجـ البعس مرصمح (تػازف األشكاؿ) ،كيخى د .مشحر الذاكي اف ىحه التدسية ىي التخجسة
الحخفية لمسرصمح الفخندي ،في حيغ اف السقرػد ليذ التػازف بيغ األشكاؿ التي اتبعت القامة
الجستػر كبيغ تمظ التي ستتبع لتعجيمو ،بل تصابقيا أي تساثميا ،فالسخاد ىشا التصابق أك التساثل
في الذكميات كليذ التػازف بيشيا (الذاكي.)274–273 ،2007 ،
( )7صجر القخار الجكلي رقع ( )1483في ( )2003-5-22مغ قبل مجمذ األمغ الجكلي الحي أقخ
كاقع االحتالؿ ،كتع فيو االعتخاؼ صخاحة بالػاليات الستحجة األمخيكية كبخيصانيا بػصفيسا قػتي
احتالؿ في العخاؽ بسػجب القانػف الجكلي العاـ؛ كبحلظ أدخل العخاؽ في الػصف القانػني
( الجكلة السحتمة)؛ كأصبحت سمصة االحتالؿ بسثابة القػة القائسة عمى االحتالؿ.
( )8يعج ىح الجستػر أكؿ كثيقة دستػرية في العخاؽ تقخىا جسعية تأسيدية مشتخبة كاستفتاء كششي
مشح العاـ  .1924كأضيخت نتائج ىحا االستفتاء مػافقة أغمبية الذعب العخاقي عمى مدػدة
الجستػر السؤلف مغ  144مادة ،إذ صػت عمييا ما يقارب  %58مغ العخاقييغ ،كجاءت الشتائج
حدب المجشة العميا السدتقمة لالنتخابات بسػافقة  %79مغ السرػتيغ.
( )9لقج أدى انعجاـ األ مغ في بعس مشاشق العخاؽ إلى إحجاـ الكثيخ مغ الشاخبيغ في ىحه السشاشق مغ
الترػيت كىي (بغجاد) ك(نيشػى) ك(الخمادي) ك(صالح الجيغ) ،كشيج االستفتاء تفاكتا كبي اخ في
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ندبة السذاركة بالترػيت ،حيث كاف ىشاؾ اقباؿ كبيخ في السحافطات الذيعية كالكػردية،
كانخفاض كبيخ في السشاشق الدشية التي قاشعت االنتخابات ،ككانت ندبة السذاركة في السشاشق
التي يقصشيا العخب الذيعة ( )%88كفي السشاشق التي يقصشيا الكػرد ( )%67كفي السشاشق التي
يقصشيا العخب الدشة أقل مغ (( )%19عبجالجبار2 ،2005 ،؛ مجيج.)32–31 ،2010 ،
( )10مسا يجب مالحطتو أف اإلستفتاء الجستػري الحي جخى يػـ  15تذخيغ األكؿ  2005أضيخ أف
رفس الجستػر تحقق في ثالث محافطات ،إال أنو بمغ ندبة الثمثيغ في محافطتيغ فقط ،ففي
محافطة األنبار بمغت ندبة السؤيجيغ  ، %3كندبة السعارضيغ بمغت  ،%97كفي محافطة صالح
الجيغ بمغت ندبة السؤيجيغ  ،%18كندبة السعارضيغ بمغت  ،%82بيشسا إقترخ عمى ندبة
األغمبية السصمقة في السحافطة الثالثة (نيشػى) ،إذ بمغت ندبة السؤيجيغ  ،%45كندبة
السعارضيغ بمغت  ،%55كبحلظ لع يتحقق الشراب السصمػب لخفس السدػدة بدبب السقجار
الزيئل في الفارؽ بيغ أغمبية الثمثيغ كاألغمبية السصمقة في محافطة كاحجة .كىحا يعشي أف
الخفس في ىحه السحافطات الثالث كاف مغ التاثيخ الحي يؤشخ بو عمى أف االنقداـ كاالستقصاب
كاف مغ العالمات السسيدة لالستفتاء عمى ىحا الجستػر .لالشالع عمى ندب جسيع السحافطات
(األمع الستحجة ،2005 ،الفقخة ()30؛ مجيج.)143 ،2010 ،
( )11يحىب البعس إلى أف بعس القػى الدياسية كانت غيخ مقتشعة بسدػدة الجستػر ،إالّ أف خذيتيا
مغ أف يفتح الفذل الجستػري الباب لمفػضى كالفخاغ الدياسي كالعػدة لمسخبع األكؿ إضصخىا
لتأييج السدػدة (عبجالجبار)77 ،2006 ،؛ كسا أف بعس القػى األُخخى كانت تخغب بتعجيل سيخ
العسمية الجستػرية اإلنتقالية عمى الخغع مغ سمبياتيا ،كمشيا مدػدة الجستػر ،رغبة مشيا في
إنياء كل ما يؤدي إلى استسخار بقاء اإلحتالؿ كتأخخ خخكجو كإنتقاص الديادة؛ كلحلظ قخرت
السػافقة عمى السدػدة (مرصفى ،2011 ،ص.ص.)610–609 .
( )12كبشاءا عمى ذلظ فإف التعجيل يختمف عغ الػضع الحي يعشػي إنذاء دستػر ججيج كػسا يختمف عغ
اإللغاء أك اإلنياء الكمي الحي يعػجـ الجستػر برفة تامة (ح .القيدي.)207 ،2015 ،
( )13يعج الجستػر الجائع األكؿ في العخاؽ ىػ الحي ُس ّغ في عاـ  1925بعج أف ُن ّرب األميخ فيرل
األكؿ ،ممكا عمى العخاؽ ،في مسمكة دستػرية عاـ  .1921كاستسخ دستػر عاـ  1925حتى عاـ
امتجت  33عاما ،كأجخيت عميو ثالثة تعجيالت ،في عاـ  1926كعاـ
 ،1958أي أف مجة نفاذه ّ
كعجؿ
 1943كعاـ  .1958أما دستػر عاـ  ،1958كدستػري عاـ  1963فمع يتعخضا لمتعجيلّ ،
ضل نافحا لحيغ صجكر دستػر
مخة كاحجة ،كلع ّ
دستػر عاـ ّ 1964
يعجؿ دستػر عاـ  1968الحي ّ
مخة ،كقج استسخ نافحا نحػ  33عاما ،لحيغ
دستػر عاـ  ،1970كقج تع تعجيل ىحا األخيخ ّ 30
احتالؿ العخاؽ .لمسديج حػؿ التاريخ الجستػري في العخاؽ (الججة.)2004 ،
( )14لقج اضيفت السادة  142مغ الجستػر في األياـ األخيخة ما قبل االستفتاء عمى مدػدة الجستػر
القشاع بعس القػى الدياسية كأبشاء بعس السحافطات لمسذاركة في الترػيت لمسدػدة.
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()15

()16

()17

()18

تشز السادة ( )126عمى :أكال :لخئيذ الجسيػرية كمجمذ الػزراء مجتسعيغ أك لخسذ ()5/1
أعزاء مجمذ الشػاب ،اقتخاح تعجيل الجستػر .ثانيا :ال يجػز تعجيل السبادئ األساسية الػاردة في
الباب األكؿ كالحقػؽ كالحخيات الػاردة في الباب الثاني مغ الجستػر ،إال بعج دكرتيغ انتخابيتيغ
متعاقبتيغ ،كبشاء عمى مػافقة ثمثي أعزاء مجمذ الشػاب عميو ،كمػافقة الذعب باالستفتاء العاـ
كمرادقة رئيذ الجسيػرية خالؿ سبعة أياـ .ثالثا :ال يجػز تعجيل السػاد األخخى غيخ السشرػص
عمييا في البشج (ثانيا) مغ ىحه السادة إال بعج مػافقة ثمثي أعزاء مجمذ الشػاب عميو ،كمػافقة
الذعب باالستفتاء العاـ ،كمرادقة رئيذ الجسيػرية خالؿ سبعة أياـ .رابعا :ال يجػز إجخاء أي
تعجيل عمى مػاد الجستػر مغ شأنو أف يشتقز مغ صالحيات األقاليع التي ال تكػف داخمة ضسغ
االختراصات الحرخية لمدمصات االتحادية إال بسػافقة الدمصة التذخيعية في االقميع السعشي
كمػافقة أغمبية سكانو باستفتاء عاـ .خامدا :أػ يعج التعجيل مرادقا عميو مغ قبل رئيذ
الجسيػرية بعج انتياء السجة السشرػص عمييا في البشج (ثانيا) ك ( ثالثا) مغ ىحه السادة في حالة
عجـ ترجيقو .ب ػ يعج التعجيل نافحا مغ تاريخ نذخه في الجخيجة الخسسية.
أجخيت عمى أساس دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  2005خسدة انتخابات بخلسانية :األكلى في
عاـ  ،2005كالثانية في عاـ  ،2010كالثالثة في عاـ  ،2014كالخابعة في عاـ ،2018
كالخامدة في عاـ .2021
تشز السادة ( )142عمى :أكالػ يذ ّكل مجمذ الشػاب في بجاية عسمو لجشة مغ أعزائو تكػف
مسثمة لمسكػنات الخئيدية في السجتسع العخاقي ميستيا تقجيع تقخيخ إلى مجمذ الشػاب ،خالؿ مجة
ال تتجاكز أربعة أشيخ ،يتزسغ تػصية بالتعجيالت الزخكرية التي يسكغ إجخاؤىا عمى الجستػر.
كتحل المجشة بعج البت في مقتخحاتيا .ثانيا :تعخض التعجيالت السقتخحة مغ قبل المجشة دفعة
ّ
كاحجة عمى مجمذ الشػاب لمترػيت عمييا ،كتعج مقخة بسػافقة األغمبية السصمقة لعجد أعزاء
السجمذ .ثالثا ػ تصخح السػاد السعجلة مغ قبل مجمذ الشػاب ،كفقا لسا كرد في البشج (ثانيا) مغ
ىحه السادة عمى الذعب لالستفتاء عمييا خالؿ مجة ال تديج عمى شيخيغ مغ تاريخ إقخار التعجيل
في مجمذ الشػاب .رابعاػ يكػف االستفتاء عمى السػاد السعجلة ناجحا بسػافقة أغمبية السرػتيغ،
كإذا لع يخفزو ثمثا السرػتيغ في ثالث محافطات أك أكثخ .ىػ ػ يدتثشى ما كرد في ىحه السادة مغ
أحكاـ السادة ( )126الستعمقة بتعجيل الجستػر ،إلى حيغ االنتياء مغ البت في التعجيالت
السشرػص عمييا في ىحه السادة.
جاءت ىحه السادة شبقا لػعػد مغ القػى السييسشة في الجسعية الػششية بتعجيل الجستػر بعج
يسخ الجستػر في
االستفتاء عميو ،كبزسانة دكلية ،حاكلت إقشاع القػى السعارضة لمجستػر ،لكي ّ
تذكمت لجشة بخلسانية في عاـ
السحافطات الستحفطة ( نيشػى ،كاألنبار ،كصالح الجيغ) .كبالفعل ّ
 2006مغ  27عزػا كأضيف إلييا مخاقبيغ إثشيشغ مغ الكمجاف كالرابئة ليربح العجد 29
عزػا يسثمػف السكػنات الخئيدة في السجتسع العخاقي إلعجاد التعجيالت؛ ككاف ُيفتخض أف تشجد
يتحقق
عسميا في أربعة أشيخ مغ تاريخ تذكيميا كفقا لمسادة  142مغ الجستػر ،كلكغ ذلظ لع ّ
:
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كلع تقجـ الريغة الشيائية لسا تػصمت إليو إال بتاريخ  23مغ شيخ تسػز مغ عاـ  ،2009كلع
يدفخ عسل المجشة عغ شيء ممسػس ،كلع يتخجع تقخيخىا إلى الػاقع العسمي الحي كاف ىػ اليجؼ
مغ كراء تذكيميا .كانتيت كالية مجمذ الشػاب الحي شكميا دكف أي تقجـ في اكساؿ الخصػات
الالزمة لتعجيل الجستػر .كإثخ السطاىخات كاالعترامات التي اجتاحت السجف العخاقية في تذخيغ
أكؿ 2019؛ تذكمت لجشة نيابية عمى كفق السادة  .142كعمى الخغع مغ مشح رئاسة مجمذ
الشػاب المجشة  4أشيخ اعتبا ار مغ يػـ تذكيميا ،في الثامغ كالعذخيغ مغ أكتػبخ /تذخيغ األكؿ
َّ
السكمفة بيا ،كرفع مقتخحاتيا إلى مجمذ الشػاب مغ أجل السػافقة عمييا
 ،2019إلنجاز السيسة
أف المجشة تجاكزت ىحه السجة دكف الػصػؿ إلى
قبل عخضيا عمى الترػيت باستفتاء شعبي ،إال ّ
اتفاؽ كامل بذأف التعجيالت.
( )19يشطخ حػؿ الحكسة التذخيعية لمسجد الدمشية في الجستػر"( :فكخة سسػ الحق عمى القانػف"،
.)130 ،2011
( )20قخار السحكسة االتحادية العميا بالعجد (/54اتحادية )2017/في .2017/5/21
( )21قخار السحكسة االتحادية العميا بالعجد (/128اتحادية )2019/في .2019/12/16
( )22قخار السحكسة االتحادية العميا بالعجد (/54اتحادية )2017/في .2017/5/21
( )23قخار السحكسة االتحادية العميا بالعجد (/117اتحادية )2019/في .2021/5/2
( )24قخار السحكسة االتحادية العميا بالعجد (/14اتحادية/اعالـ )2018/في  ،2018/2/25كقخارىا
بالعجد (/29اتحادية )2019/في  ،2019/5/14ككحلظ قخارىا بالعجد (/155اتحادية2019/
كمػحجاتيا  157ك 160ك 161ك 162ك 164ك 165ك 166ك 167ك 168ك2019/171
ك/5اتحادية )2021/في .2021/6/2
( )25قخار السحكسة االتحادية العميا بالعجد (/37اتحادية )2017/في  ،2017/4/18كفي ذات الدياؽ
أكجت السحكسة في قخار اخخ ليا عمى امكانية استجػاب مدؤكلي الييئات السدتقمة غيابيا كذلظ
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