الد�ستور العراقي :العيوب الهيكلية
والآثار ال�سيا�سية

�أ.د �سعد ناجي جواد

*

*ولد يف بغداد عام 1948م ،وح�صل على بكالوريو�س علوم �سيا�سية من جامعة بغداد عام 1970م ،ثم ُمنح درجة
دكتوراه يف ال�سيا�سة الدولية من جامعة ويلز /بريطانيا عام 1977م ،وعمل ع�ضو هيئة تدري�س يف جامعة وي�ست
مني�سرت -لندن 1976م1978-م .ان�ضم �إىل مركز ال�شرق الأو�سط  ،LSEب�صفة �أ�ستاذ زائر يف دي�سمرب عام
2010م .وهو املحلل ال�سيا�سي العراقي الذي عمل �أ�ستاذا يف جامعة بغداد لأكرث من  30عاما .ت�شمل اهتماماته
امل�س�ألة الكردية يف العراق وال�شرق الأو�سط ،واحلرب على العراق وت�أثريها الأقليمي .من م�ؤلفاته الأخرية( :مع د.
�سو�سن الع�ساف) ،املر�أة العراقية بني دميقراطية االحتالل الأمريكي ومبد�أ التدخل الإن�ساين (باللغة العربية)،
دار اجلنان2013 ،م ،وم�شارك يف كتاب :نحن عراقيون ،اغتيال احلياة الأكادميية يف العراق( ،باللغة الإجنليزية،
جامعة �سايركوز2013،م ،اتخاذ القرار يف الأنظمة العربية ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت2010 ،م).
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املقدمة

�إن الهدف الرئي�سي من �أي د�ستور هو اعتماد عقد اجتماعي جديد بني الدولة ومواطنيها ،ل�ضمان
احلقوق واحلريات للمواطنني ،والت�أكد من عدم االعتداء وم�صادرة الدولة للحريات العامة .والدور
الآخر للد�ستور يتمثل ك�ضامن للوحدة الوطنية و�سيادة الدولة ،وبالتايل ف�إن �أي د�ستور يجب �أن
ين�ش�أ من حاجات ومطالب ال�شعب و�أنه يجب �أن يعرب عن رغباتهم .البديهيات الأخرى من �صياغة
الد�ستور� ،أنه ينبغي �أال يفر�ض من قبل قوة خارجية ،وينبغي �صياغته ومناق�شته واملوافقة عليه من
قبل ال�شعب.
وت�شري جميع االتفاقات الدولية ،مبا يف ذلك اتفاقيات الهاي وجنيف� ،إىل �ضرورة عدم �إعطاء
قوة �أجنبية احلق يف فر�ض د�ستور على بلد حمتل� ،أو تكليف وكالء ممن يتعاونون مع املحتل بذلك،
لأنهم ال ميلكون احلق يف فر�ض د�ستورللبالد حتت االحتالل( )1وعلى الرغم من كل هذه املحددات
ف�إن الواليات املتحدة الأمريكية بعد احتالل العراق عام 2003م ،قامت ب�إلغاء الد�ستور العراقي
والقوانني والأنظمة القائمة ،كما �أ�صدرت القوانني والتعليمات اخلا�صة ب�سلطة االحتالل ،و�أ�صدر
بول برمير ،احلاكم املدين الأمريكي للعراق  100قانونُ ،قدمت �إىل جمل�س احلكم العراقي ،الذي
كان قد �أن�ش�أه هو بنف�سه يف يوليو 2003م ،وقانون �إدارة الدولة االنتقايل ،الذي متت املوافقة عليه
باعتباره الد�ستور االنتقايل اجلديد للبالد .وقد كتب القانون االنتقايل وفر�ض من دون م�شاركة
العراقيني يف �إبداء الر�أي نحوه.
مل يكن للواليات املتحدة الأمريكية جتربة �أو خربة يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية يف العراق،
وقد �سبق للإدارة الأمريكية خالل احلرب العاملية الثانية( ،)2اجتياح وهزمية �أملانيا واليابان
وا�ستطاعت بنجاح تغيري احلكومات فيهما من الدكتاتورية �إىل الدميقراطية .وقد برزت عدة
عنا�صر يف هاتني التجربتني� :صيغت الد�ساتري من قبل ال�سكان الأ�صليني حتت �إ�شراف القوات
الأمريكية ،بجانب الرتاث الد�ستوري واخلربة وتاريخ البلدين التي لعبت دورا مهما يف �صياغة
الد�ساتري اجلديدة ،بجانب الن�سيج االجتماعي للمجتمعات الذي �أ�سهم يف �ضمان التكييف مع
الأنظمة ال�سيا�سية اجلديدة .بينما يف العراق كان الو�ضع خمتلفا ،حيث لعب (نوح فيلدمان)
دورا �أ�سا�سيا يف �صياغة قانون �إدارة الدولة ،كما كان الفارق وا�سعا بني اال�سرتاتيجية الأمريكية
نحو العراق ،واال�سرتاتيجية جتاه �أملانيا واليابان ،حيث ا�ستهدفت وا�شنطن حتويل هذين البلدين
(�أملانيا واليابان) �إىل حلفاء للنظام الر�أ�سمايل الدويل(.)3
يف اليابان على �سبيل املثال ،ركز الد�ستور اجلديد على احلفاظ على املكانة الروحية للإمرباطور
كرمز للوحدة الوطنية .وي�ؤكد الكاتب �آراتو� :أن الد�ستور الياباين اجلديد ،كان يف الواقع تعديال
لد�ستور ميجي لعام 1889م ،ويف �أملانيا اعتمد الد�ستور اجلديد يف �أجزاء وا�سعة منه على د�ساتري
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فاميار التي كتبت يف عام 1919م ،طبقا للتقاليد الد�ستورية الأملانية منذ ت�أ�سي�س الرايخ يف عام
1871م.
�أما يف العراق فلم يكن هدف الواليات املتحدة الأمريكية ،بناء دولة الأمة املوحدة الدميقراطية،
بل �إر�ساء دولة مدنية ذات هويات متنوعة ،جتمع التنوع الديني واملذهبي والقومي والعرقي،
هويات قابلة للحياة ت�ضم العرب ال�شيعة والعرب ال�سنة والقوى الكردية والعلمانية ،ل�ضمان ظهور
دولة دميقراطية على �أنقا�ض الأنظمة ال�سلطوية( ،)5على حد تعبري نوح فيلدمان الذي كان له
دور كبري يف كتابة الد�ستور اجلديد .واحلقيقة كانت غري ذلك .لقد جتاهلت الواليات املتحدة
الأمريكية تاريخ ت�ش ُكل هوية الدولة العراقية ،خمتزلة الدولة مبجموعة من ال�شيعة وال�سنة والأكراد
والأقليات الأخرى .كما اعتمدت الأحزاب واملنظمات التي رافقت االحتالل الأمريكي هذه الر�ؤية
املجتزءة للدولة العراقية ،والتي عملت على توزيع املنا�صب وامل�س�ؤليات طبقا لنظام املحا�ص�صة
الطائفية( .)6ثم جاء الد�ستور اجلديد لي�ؤكد تعميق اخلالفات والق�ضايا اخلالفية يف البالد بدال
من الرتكيز على عنا�صر توحيد املجتمع العراقي .لقد تغا�ضى وا�ضعو الد�ستور عن حقيقة �أن:
“الهدف الرئي�سي من �أي د�ستور هو مبثابة العهد الذي يجمع املجتمعات املتنوعة يف دولة موحدة.
و�أن الد�ساتري تكون مفيدة عندما تخدم الرموز والقيم املتباينة يف املجتمع”( .)7لهذه الأ�سباب
مثال جند �أن د�ستور الواليات املتحدة ركز على الوحدة واحلرية على الرغم من اخلالفات التي
كانت قائمة بني خمتلف عنا�صر ومكونات املجتمع الأمريكي.
�إن جناح الواليات املتحدة الأمريكية ال�سريع يف االجتياح الع�سكري للعراق واحتالله قد �أعطى
الإدارة الأمريكية �شعورا زائفا من الثقة و�أن �سيطرتها على البالد لن تكون حمل �شك .جاء ظهور
املقاومة العراقية ال�سريع ملواجهة االحتالل فعاال ومفاجئا للقيادة الأمريكية .حيث �أحلقت هذه
املقاومة خ�سائر فادحة يف القوات الأمريكية وا�ستطاعت ت�صفية �أكرث من  4500جندي �أمريكي،
قتلوا يف العراق بني عامي 2003م و 2012م(� .)8إ�ضافة �إىل الوفيات بني املقاولني واجلنود من
قوات التحالف الأخرى ،الأمر الذي رفع عدد القتلى �إىل �أكرث من  6000قتيل( .)9هذه اخل�سائر
غري املتوقعة دفعت �صناع ال�سيا�سة الأمريكية �إىل اعتماد ا�سرتاتيجية اخلروج املبكر من العراق.
وللتهيئة لهذا اخلروج ،تبنت الإدارة الأمريكية برناجما ل�صياغة و�إقرار د�ستور دائم جديد للعراق،
مما يعطي وا�شنطن املجال لالدعاء ب�أن م�شروع حتقيق الدميقراطية قد حتقق يف العراق ،متجاهلة
يف نف�س الوقت ف�شل الد�ساتري التي و�ضعت ب�سرعة يف البلدان الأخرى (كما هو احلال يف البو�سنة
وكمبوديا وتيمور ال�شرقية ،و�أفغان�ستان) .ونتيجة لت�سرع الواليات املتحدة يف �صياغة الد�ستور
العراقي الدائم يف خالل �شهرين فقط(� ،)10شكل �سببا رئي�سا لظهور العديد من �أوجه الق�صور يف
الد�ستور والعديد من امل�شاكل اجلوهرية يف ال�صراعات ال�سيا�سية التي ن�ش�أت بعد ذلك.
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وحتاول هذه الدرا�سة حتليل كيفية �صياغة واعتماد الد�ستور العراقي اجلديد ،وحتليل ت�أثري
الد�ستور يف القرارات ال�سيا�سية� ،أو ما �سببه من م�شاكل و�أزمات اجتماعية واقت�صادية للعراق.
�إ�ضافة �إىل ما تقدم ،حماولة ال�ستك�شاف ما �إذا كان تعديل الد�ستور ممكنا �أو قادرا على �إيجاد
حلول للعديد من املُ�شكالت التي ظهرت ب�سبب مقدمة الد�ستور ذات الطبيعة وامل�ضمون الطائفي
والبنود التمزيقية الأخرى .مما يثري احلديث حول :حاجة العراقيني احلقيقية �إىل مزيد من الوقت
والتفكري ملناق�شة الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية اخلطرية التي يتعر�ض لها العراق ،واالتفاق على
كتابة د�ستور جديد للبالد ي�ضمن التوازن واال�ستقرار والتنمية يف ظل التعاي�ش والت�ضامن.

املبحث الأول
ال�سياق التاريخي للنظام الد�ستوري يف العراق

تاريخيا ،متتع العراق بتقاليد قانونية خالل احل�ضارات القدمية ،حيث و�ضعت �شريعة حمورابي
يف عام  1790قبل امليالد ،وهي واحدة من �أقدم الكتابات القانونية .ومنذ القرن التا�سع كان العراق
يحكم طبقا لقواعد القانون الإ�سالمي ،والتي ا�ستمرت حتى خ�ضوعه لالحتالل العثماين .ويف عام
1876م� ،ش ّرعت الإمرباطورية العثمانية �أول د�ستور للعراق ،الذي ق�سمت البالد مبوجبه �إىل ثالث
واليات :بغداد واملو�صل والب�صرة .هذا الد�ستور الذي ا�ستمر ملدة عامني فقط تناول العالقات بني
الدولة واملواطن ،وكذلك واجبات الدولة جتاه املجموعات العرقية املختلفة.
بعد احتالل العراق من قبل اجلي�ش الربيطاين (1914م – 1918م) ،و�ضعت البالد حتت
االنتداب الربيطاين .حيث �أ�صبح املندوب ال�سامي الربيطاين ممثال لل�سلطة الت�شريعية والتنفيذية
الوحيدة يف العراق .يف عام 1921م ،مت اختيار جلنة من ال�ضباط ال�سيا�سيني الربيطانيني لو�ضع
د�ستور جديد للعراق .وقامت اللجنة بتكييف مناذج د�ستورية من نيوزيلندا و�أ�سرتاليا وبلدان �أخرى
يف م�شروع الد�ستور العراقي عام 1923م ( ،)11ثم قامت بت�سليمه �إىل جلنة عراقية لدرا�ستة،
والتي احتاجت �إىل عامني تقريبا ال�ستعرا�ض وتدقيق امل�شروع قبل املوافقة عليه يف عام 1925م.
هذا الد�ستور( ،عدل مرتني يف عامي 1825م و1943م) والذي حمل عنوان (القانون الأ�سا�سي
للدولة العراقية) ،ت�ضمن  123مادة ،وا�ستمر العمل به حتى الإطاحة بالنظام امللكي العراقي يف
عام 1958م.
ت�أ�س�س النظام اجلمهوري يف العراق يف يوليو /متوز 1958م ،وكان �إيذانا بنهاية الد�ستور الدائم
و�إدخال البالد يف مرحلة الد�ساتري االنتقالية (امل�ؤقتة) ،حيث �صدر �أول د�ستور م�ؤقت يف  27يوليو/
متوز 1958م ،والذي احتوى على  30مادة فقط ،م�شددا على الطابع اجلمهوري للدولة ،و�أكد �أن العراق
جزء من الأمة العربية و�أن الإ�سالم هو الدين الر�سمي للدولة و�أن العرب والكرد �شركاء يف الوطن.
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يف عام 1963م ،مت �إزاحة وتقوي�ض النظام اجلمهوري الأول ،ثم �أعلن النظام اجلديد يف عام
1964م ،د�ستورا م�ؤقتا ،ومت ا�ستبداله مرة �أخرى يف عام 1968م ،وعام 1970م ،بد�ساتري م�ؤقتة
تلت االنقالبات وتغيري الأنظمة وال�سيا�سات املتبعة .لقد ت�ضمنت جميع الد�ساتري الثالثة تقريبا
نف�س الأفكار واملبادئ الواردة يف �أول د�ستور م�ؤقت لعام 1958م ،ولكن د�ساتري 1964م ،و 1968م،
كانت تتجاهل تفا�صيل حقوق الأكراد .ويف عام 1970م ،وقعت احلكومة العراقية اتفاق �سالم مع
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ،مما �أتاح للمناطق الكردية التمتع باحلكم الذاتي ،وا�ستلزم
�إجراء تعديل للد�ستور .وت�ضمنت جميع الد�ساتري امل�ؤقتة الإ�شارة وت�أكيد نية النظام اجلمهوري
ل�صياغة الد�ستور الدائم ،و�إجراء انتخابات الختيار برملان ورئي�س للجمهورية.
تف بوعودها حتى عام 1990م ،حيث �شكلت احلكومة
لكن الأنظمة اجلمهورية املتتابعة ،مل ِ
العراقية جلنة من املخت�صني لو�ضع م�شروع الد�ستور الدائم الذي مت ت�صميمه للحفاظ على
طبيعة النظام ال�سيا�سي القائم �آنذاك .وبقي امل�شروع من دون �أن يحظى بامل�صادقة من ال�سلطات
الت�شريعية وال الإقرار ،كما مل يعر�ض لال�ستفتاء ال�شعبي .وهكذا ظل د�ستور 1970م� ،ساريا حتى
االحتالل الأمريكي للعراق يف عام 2003م.
ات�سمت جميع الد�ساتري امل�ؤقتة عموما ،بال�سمات التقدمية والعلمانية ،مبعنى �أن كل منهما ت�ضمنت
�إعالن احرتام احلقوق ال�سيا�سية الأ�سا�سية واحلريات العامة وجتنب التمييز الديني واملذهبي
والقومي .وعلى الرغم من �أن جميع الد�ساتري امل�ؤقتة �أكدت �أن الإ�سالم هو دين الدولة ف�إنها �أكدت
يف نف�س الوقت احرتام احلرية الدينية للأديان الأخرى .بالإ�ضافة �إىل منح احلكم الذاتي للمنطقة
الكردية ،كما تبنى د�ستور 1970م ،االعرتاف باللغة الكردية كلغة ر�سمية يف املناطق الكردية ولغة
م�شرتكة يف املناطق الأخرى ،واعرتف باحلقوق الأ�سا�سية للمواطنني ،واعلن �إجراء االنتخابات
العامة يف عموم البالد الختيار اجلمعية الوطنية (الربملان) .ومت ذلك بعد ع�شر �سنوات من �إ�صدار
هذا الت�شريع ،حيث جرت االنتخابات لأول مرة يف العهد اجلمهوري يف عام 1980م ،وتكررت يف
الأعوام 1984م و 1988م و 1992م) ومت ت�أكيد مبادئ امل�ساواة ،واحلق يف التعليم واملحاكمة العادلة
وحرية التعبري التي كانت �أكرث و�ضوحا يف د�ستور 1970م(.)12
لكن ال�شعب العراقي كان وظل غري مبال بالد�ساتري امل�ؤقتة ،العتقاده �أن الد�ساتري كانت جمرد
قطعة من الورق ،وال متتلك يف نهاية املطاف �إال القليل من القوة لإلزام القيادة .وكانت ال�سلطة
احلاكمة حرة يف �إلغاء �أو تعديل الد�ستور يف حني �أن النا�س مل يكن لديهم �أي ر�أي يف هذه العملية.
وب�صرف النظر عن الفرتتني الق�صريتني اللتني �شهدتا �إجازة للأحزاب ،الأوىل بني عامي 1961م
و 1963م ،ا�ستطاعت فيها الأحزاب ال�سيا�سية املقبولة من احلكم �آنذاك العمل وممار�سة ن�شاطها
العلني �أثناء النظام اجلمهوري الأول ،والثانية حتت حكم حزب البعث العربي اال�شرتاكي (-1968
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 ،)2003حيث �سمح للحزب ال�شيوعي العراقي مبمار�سة ن�شاطاته العلنية وامتالك �صحافته اخلا�صة
بني عامي 1969م و 1978م ،كما ا�ستطاع احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين (1970م1974-م) من
العمل بحرية بعد �سنوات من العمل ال�سري� ،إال �أن هذا االنفتاح مل ي�سمح لهذه الأحزاب مبزاحمة
حزب البعث العربي اال�شرتاكي يف ال�سلطة .وقد �سيطرت (اجلبهة الوطنية والقومية التقدمية)،
بقيادة حزب البعث ،على منظمات املجتمع املدين القليلة التي �سمح لهم بالعمل ب�شكل علني حتت
رقابة احلزب احلاكم .ولقد �شعر العراقيون ب�أن حقوقهم ال�سيا�سية الدميقراطية منتهكة ،بغ�ض
النظر عما ت�ضمنه الد�ستور امل�ؤقت لعام 1970م .فالق�ضاء مل يكن م�ستقال ومل يتم الأخذ مببد�أ
الف�صل بني ال�سلطات ،وخ�ضعت البالد �إىل حالة الطوارئ يف �أكرث من مرحلة ،مما يعني �سيادة
الظروف والأو�ضاع اال�ستثنائية وتعليق القوانني العادية.

املبحث الثاين
قانون �إدارة الدولة االنتقايل للعراق

يف �أعقاب الهجمات الإرهابية على نيويورك يف � 11سبتمرب 2001م ،قرر قادة املحافظني اجلدد
يف الواليات املتحدة الأمريكية تفعيل قانون حترير العراق الذي �سبق �أن �أقره الكوجنر�س عام
1998م ،كخطوة متهيدية نحو الغزو .ويف ني�سان 2003م ،قامت قوات الواليات املتحدة  -بدعم
من احللفاء الدوليني -باحتالل العراق وتقوي�ض النظام ال�سيا�سي ،ولكن من دون �أي غطاء دويل
�شرعي .و�أعلنت الواليات املتحدة جملة من الأ�سباب الكاذبة واحلقيقية لتربير االحتالل .ومن
بني الأ�سباب التي �أعطيت لتربير و�شرعنة غزو العراق ،افتقار النظام لتطبيق الدميقراطية .لذا
اقت�ضت هذه امل�س�ألة العمل على �صياغة د�ستور دائم للعراق املحتل (لت�أ�سي�س الدميقراطية يف
العراق) بح�سب ادعاء القوة املحتلة .على الرغم من �أن دولة االحتالل ال متلك احلق يف تغيري
الد�ستور والقوانني ،و�أنها م�ضطرة فقط �إىل �إ�صدار قواعد حلماية الأرا�ضي املحتلة ،ف�إن �إدارة
االحتالل الأمريكية �ألغت الد�ستور العراقي و�أ�صدرت وثيقة م�ؤقتة جديدة لإدارة �ش�ؤون البالد.
كم العراق بني عامي 2003م و 2005م ،من قبل جمموعتني من القوانني :الأوىل ،القوانني
ُح َ
ال�صادرة عن بول برمير احلاكم املدين الأمريكي يف العراق ،الذي و�صل �إىل بغداد يف مايو� /آيار
2003م ،والثاين قانون �إدارة الدولة االنتقايل للعراق (،)Transitional Administrative Law, TAL
الذي �صدر عن �سلطة االئتالف امل�ؤقتة ( )Coalition Provisional Authority, CPAبقيادة بول برمير.
وعلى الرغم من �أن بول برمير مل يكن لديه �أي معرفة �سابقة عن ال�سيا�سة العراقية ،ف�إنه بد�أ على
الفور يف �إ�صدار الأوامر واللوائح (التي بلغت يف نهاية املطاف نحو  100قانون وت�شريع) ،والتي
اعتربت واجبة التنفيذ ،وبع�ضها مازال نافذا يف العراق حتى اليوم( .)13و�شملت هذه القوانني
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حظر املحاكم العراقية من النظر يف الدعاوى املرفوعة �ضد جنود الواليات املتحدة الأمريكية
�أو املتعاقدين الأمنيني� ،إ�ضافة �إىل تعيني م�ست�شار الأمن الوطني ،وتعيني م�ست�شار �أمريكي لكل
وزارة ،وتنظيم و�سائل الإعالم .كما توىل بول برمير ال�سيطرة والتحكم مبوارد العراق املالية،
وقبلها و�أخطرها �إ�صدار قوانني وقرارات حلت مبوجبها القوات امل�سلحة العراقية ب�أكملها ،جي�ش
و�شرطة و�أجهزة �أمنية الخ ،وحزب البعث العربي اال�شرتاكي ،مما �أدى �إىل حرمان مئات الآالف
من العراقيني من احلقوق املدنية.
كما �أعلن بول برمير ت�شيكل جمل�س احلكم ( )Governing Council, GCالذي �ضم  25ع�ضوا مت
اختيارهم وفقا النتمائهم الطائفي واخللفية العرقية ،والأهم من ذلك هو وال�ؤهم للواليات املتحدة.
وهذه هي املرة الأوىل يف تاريخ العراق تتم فيها التعيينات على �أ�س�س طائفية وعرقية ،ومت تثبيت
االنتماء العرقي والطائفي بعد كل ا�سم ،وكانت املفارقة الكربى �أن يثبت بعد ا�سم ال�سكرتري العام
للحزب ال�شيوعي العراقي� ،شيعي بدال من ذكر �صفته احلزبية .وكذا كان الأمر مع �أ�شخا�ص �آخرين
عرفوا بعلمانيتهم من الطائفتني.
�إذا ما ا�ستثنينا قادة الأحزاب الكردية ،البالغ عددهم خم�سة �أع�ضاء يف جمل�س احلكم وكانوا
يعي�شون يف كرد�ستان العراق قبل عام 2003م ،مع متتعهم بجن�سيات �أجنبية �أخرى ،ف�إن خم�سة
و�ستني يف املائة من �أع�ضاء جمل�س احلكم الباقني كانوا يعي�شون خارج العراق ويحملون جن�سيات
�أجنبية .ويف معظم احلاالت مل ت�ؤخذ اجلدارة وامل�ؤهالت يف االعتبارُ .
وطلب من جمل�س ا ُ
حلكم
املوافقة على قانون �إدارة الدولة االنتقايل ،و�ص ّدق على القانون مع تعديالت طفيفة فقط .وكان
االعرتا�ض الرئي�سي للمجل�س على �أن القانون اجلديد مل ي�شر �إىل �أن الإ�سالم هو الدين الر�سمي
للدولة ،لذا �أ�صروا على ت�ضمني املادة ( )7لتثبيت هذا امل�ضمون(.)14
لقد جاء ذكر “الطائفة” يف القانون االنتقايل عدة مرات (املادتان ( )12و ( )20على �سبيل
املثال) .هذه الكلمة ،التي تجُ زء وتفكك املجتمع ،مل ت�ستخدم يف جميع الد�ساتري العراقية ال�سابقة،
كما قوبل ا�ستخدامها بالرف�ض من قبل عدد كبري من العراقيني .العراقيون الوحيدون الذين كانوا
�سعداء با�ستخدام هذا امل�صطلح هم �أولئك الذين ي�شاركون يف العملية ال�سيا�سية .من املهم التذكري
هنا ب�أن الد�ساتري التي و�ضعت للبلدان التي تعاين من التفكك متيل �إىل الرتكيز على نقاط الوحدة
ال�سيا�سية واالجتماعية بدال من االنق�سام ،كما ذكرنا بخ�صو�ص الد�ستور الأمريكي ،ولكن ما و�ضع
للعراق كان غري ذلك ،لقد حتول ا�ستخدام م�صطلح “الطائفة” يف هذا القانون  -ومن بعد يف
الد�ستور العراقي� -إىل ذريعة قوية لتكري�س و�صياغة جمموعة من القرارات وال�سيا�سات التي
ت�ؤ�س�س وتكر�س نظام املحا�ص�صة الطائفي يف ال�سلطات الثالث ويف البالد ب�صورة عامة.
لقد ت�ضمن قانون �إدارة الدولة بع�ض العنا�صر اجلديدة وكان ق�سم منها �إيجابيا ،حتى �إن مل
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ي�ؤخذ بها ،حيث اعرتفت املادة ( )11باللغة الكردية و�أعلن العراق دولة ثنائية اللغة .ون�صت املادة
( )4على �أن يكون العراق دولة احتادية واملادة ( -27ب) �شددت على حظر امللي�شيات ،كما �أ�شارت
املادة (� )30إىل وجوب متتع املر�أة بن�سبة  %25من مقاعد الربملان العراقي� ،أي يجب �أن يكون عدد
النواب من الن�ساء ( )68من جمموع ( )275نائبا.
ال�شيء الأهم والأخطر يف قانون �إدارة الدولة (� )TALأنه حدد جدوال زمنيا مف�صال وملزما
ملجل�س احلكم ( )GCلإ�صدار د�ستور دائم .وذكرت املواد ( )60و (� )61أن اجلمعية الوطنية
اجلديدة ،والتي مل ينتخب �أع�ضا�ؤها ولكن مت تعيينهم من قبل بول برمير ،يجب �أن تتحمل م�س�ؤولية
�صياغة د�ستور دائم للبالد قبل � 15أغ�سط�س� /آب 2005م ،و�ألزم اللجنة املكلفة بتقدمي م�شروع
الد�ستور الدائم لل�شعب العراقي للموافقة عليه يف ا�ستفتاء عام يف موعد �أق�صاه � 15أكتوبر /ت�شرين
�أول 2005م .وذكر �أي�ضا �أنه� ،إذا متت املوافقة على د�ستور دائم يف اال�ستفتاء� ،ستجرى انتخابات
الختيار حكومة دائمة يف موعد �أق�صاه  15دي�سمرب /كانون الأول 2005م ،واحلكومة اجلديدة يجب
�أن تبد�أ مبمار�سة �سلطتها يف موعد ال يتعدى  31دي�سمرب/كانون الأول عام 2005م.
وكان وا�ضحا �أن �سلطة االحتالل القائمة كانت م�صممة على الظهور �أمام العامل وكذلك ال�شعب
العراقي واملقاومة املت�صاعدة� ،أنها تعتزم �إقامة الدميقراطية يف العراق بحلول نهاية عام 2005م.
وكان من الوا�ضح �أي�ضا �أن الواليات املتحدة الأمريكية كانت تخطط للخروج املبكر .واعترب بع�ض
ال�سيا�سيني العراقيني املعار�ضني �أن هذا اجلدول الزمني اخلا�ص ب�إجراءات تبني الد�ستور وت�شكيل
احلكومة جاء �سريعا جدا ،وعربوا عن خ�شيتهم من �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تبني د�ستور بعيدا عن
التفكري املعمق ،لكن الدعوات واملطالبات بتمديد جدول الإجراءات الد�ستورية وعالنية مناق�شة
بنوده و�إ�شراك الر�أي العام واملتخ�ص�ص يف ذلك ،جوبهت بالرف�ض من قبل جمل�س احلكم ()GC
و�سلطة االئتالف امل�ؤقتة ( )CPAوال�سفارة الأمريكية يف بغداد ،يف حني �أ�صبحت �سلطة االئتالف
امل�ؤقتة وال�سفارة الأمريكية �شريكا فاعال يف �إجراء امل�شاورات .و�شكلت اللجنة اخلا�صة املكلفة
ب�صياغة د�ستور دائم يف منت�صف يونيو/حزيران 2005م ،وهذا يعني �أن مثل هذه الوثيقة احليوية
كان ال بد من االنتهاء من و�ضعها ب�صورتها النهائية خالل �شهرين فقط.
ا�ستهدف وا�ضعو قانون �إدارة الدولة امل�ؤقت -وفيما بعد الد�ستور الدائم -تبني قواعد د�ستورية
لإ�ضعاف مركزية النظام ال�سيا�سي يف العراق التي �سادت قبل االحتالل الأمريكي ،واالجتاه نحو
نظام �سيا�سي المركزي يعزز من فر�ص و�صالحيات املحافظات وينمي الهويات واخل�صو�صيات
والكيانات الإقليمية (املادة  )52و�أهمل الهوية العربية �أو العراقية .كما برز االهتمام بالأحزاب
الكردية و�إعطائها �أف�ضلية وا�ضحة يف املكا�سب واحلقوق الإقليمية .فعلى �سبيل املثالُ ،كر�ست
املواد ( )53و ( )54و ( )58لالهتمام باملطالب الكردية وتعزيز ال�سلطات الإقليمية ،عرب �إ�ضعاف
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�سلطات احلكومة املركزية ،وعالوة على ذلك مت تو�سيع �سلطة الإدارة الإقليمية الكردية بحكم
الأمر الواقع و�إن مل يكن بحكم القانون .حيث اعترب �أن املنطقة الكردية ت�شمل ثالث حمافظات
كردية� ،أربيل وال�سليمانية ودهوك ،وال ميكن امل�سا�س ب�صالحياتها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ابتدع
القانون تعبري “املناطق املتنازع عليها” ،لي�شمل :كركوك ودياىل ونينوى (املو�صل) ،وحق الإدارة
الكردية باملطالبة بها� ،أو يف احلقيقة اعترب �أجزاء كبرية منها من �ضمن الإدارة الكردية .ومع �أن
املحافظات العراقية الأخرى �أعطيت احلق يف �إن�شاء فدراليات خا�صة بكل منها ولكن القانون حرم
على بغداد وكركوك القيام بذلك( ،العتبارات الطبيعة اخلا�صة وللتنوع الديني والقومي).
ولأ�سباب تاريخية واجتماعية �سيا�سية �أ�صبحت ق�ضية النزاع على حمافظة كركوك الغنية بالنفط
م�س�ألة �صعبة للغاية .تاريخيا ،مل تكن تقطن كركوك �أغلبية كردية مطلقة ،كما بذلت احلكومات
العراقية املتعاقبة منذ عام 1964م ،حماوالت لتغيري الرتكيبة الدميوغرافية للمحافظة عن طريق
نقل بع�ض القبائل العربية للإقامة واال�ستقرار يف كركوك ،بجانب غريهم من العرب الذين كانوا
ي�سكنون املنطقة منذ �أمد بعيد جدا جنبا �إىل جنب مع الأكراد والرتكمان الذين ي�شكلون غالبية
ال�سكان يف هذه املحافظة .واملالحظ� ،أن كل من العرب والرتكمان يف كركوك كان لديهم عالقات
تاريخية م�ضطربة مع الأكراد .لقد تقا�سمت هذه املكونات الثالثة حمافظة كركوك ،فالأجزاء
ال�شمالية تقطنها �أغلبية كردية ،وي�سود املناطق اجلنوبية �أغلبية عربية ،ويقطن مركز كركوك
�أغلبية تركمانية( .)15لكن بعد االحتالل الأمريكي للعراق عام 2003م ،وهيمنة الأحزاب الكردية
على كركوك ،قامت احلكومة الإقليمية الكردية بحركة نقل كبرية للعوائل الكردية �إىل كركوك
من داخل وخارج العراق ،بدعوى �أنها كانت يف ال�سابق تعي�ش هناك .وجوبهت ال�سيا�سات الكردية
لتغيري الطبيعة الدميوغرافية لكركوك عرب اجتياح القبائل الكردية للمنطقة حتت ذرائع خمتلفة
مبعار�ضة ورف�ض مطلق لهذه التحركات غري امل�شروعة من قبل الرتكمان وال�سكان العرب يف
كركوك� ،إال �أنها كانت عاجزة عن فعل �أي �شيء على الأر�ض ب�سبب القوة الع�سكرية التي امتلكتها
الأحزاب الكردية والدعم الأمريكي لها.
باخت�صار ،وكما يالحظ جوناثان مورو� :أن “�إجراءات و�ضع قانون �إدارة الدولة االنتقايل TAL
كما هو معروف ات�سمت بالت�سرع وال�سرية ،وت�أثرت ب�شدة بامل�صالح ال�سيا�سية للواليات املتحدة
الأمريكية( .)16وكتب القانون االنتقايل من قبل مواطنني �أمريكيني ومب�ساعده اثنني من العراقيني
املغرتبني يف الواليات املتحدة الأمريكية ممن يحملون اجلن�سية الربيطانية ،ومل يعي�شوا يف العراق
�إال ال�سنوات الأوىل من عمرهم( .)17ومل يكن وا�ضعو القانون الإداري االنتقايل وال مرتجميه
خرباء ومتخ�ص�صني يف القانون الد�ستوري .كما كان وا�ضحا �أن قانون �إدارة الدولة االنتقايل كتب
باللغة الإجنليزية ثم ترجم ب�شكل �سيئ �إىل اللغة العربية( .)18وقد اعتمد �أو ُفر�ض القانون-
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كما يرى �أندرو �آراتو( - )19على جمل�س احلكم ( )GCللموافقة وامل�صادقة عليه .ومع ذلك ف�إن
�سلطة االئتالف امل�ؤقتة ( )CPAومعظم امل�ست�شارين الذين �شاركوا يف كتابة القانون االنتقايل ،قد
�أ�صروا على اعتباره قاعدة للد�ستور العراقي الدائم( .)20ولكن ظهر �ضغط كبري داخل العراق
ل�ضمان امل�شاركة العراقية يف عملية �صياغة الد�ستور ،وكان من �أبرز هذه ال�ضغوط الفتوى التي
�أ�صدرها �آية اهلل علي ال�سي�ستاين يف يونيو /حزيران 2003م ،والذي قال فيها“ :لي�س لهذه القوات
(االئتالف �أو �سلطة االئتالف امل�ؤقتة) �أي �سلطة لكتابة الد�ستور العراقي”( .)21ثم �أ�ضاف قائال:
�إن” هذه القوات (�أو ال�سلطات) ال متلك �سلطة تعيني �أع�ضاء جمل�س كتابة الد�ستور .فلي�س هناك
ما ي�ضمن �أن هذا املجل�س �سوف ي�ضع د�ستورا ي�ستجيب للم�صالح العليا لل�شعب العراقي”(.)22
بفعل املعار�ضة العراقية �أحبطت خطة �سلطة االئتالف امل�ؤقتة ( ،)CPAباالعتماد الكامل على
م�ست�شارين �أمريكيني لكتابة الد�ستور العراقي ،مما دفع بول برمير �إىل اعتماد خطة جديدة �أراد
من خاللها جعل النظرة �إىل القانون الإداري االنتقايل ،كما لو كان د�ستورا م�ؤقتا كتبه ووافق عليه
العراقيون .لذا قام بت�سليم ن�سخة مرتجمة من القانون الإداري االنتقايل �إىل جمل�س احلكم ()GC
و�إىل �أع�ضاء اجلمعية الوطنية العراقية املعينني من قبله للموافقة عليه ،ولكي يقوما باختيار جلنة
لكتابة د�ستور دائم.

املبحث الثالث
�صياغة و�إقرار الد�ستور العراقي الدائم

لعبت جمموعة من امل�ست�شارين الأمريكيني -وال�سيما نوح فيلدمان -دورا رئي�سيا يف �صياغة قانون
�إدارة الدولة االنتقايل ،وق ّدم كل من نوح فيلدمان وبيرت غالربيث نف�سيهما مبثابة “م�ست�شارين” يف
�صياغة الد�ستور( .)23وعلى الرغم من �إ�صرار فيلدمان على �صفته اال�ست�شارية ف�إن الراحل �أدوارد
�سعيد يثبت حقيقة �أخرى �إذ كتب ما ن�صه�“ :أعلن يف ال�صحافة الأمريكية �أن �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا
يف القانون من جامعة نيويورك عمره � 32سنة ،نوح فيلدمان� ،سيكون م�س�ؤو ًال عن و�ضع د�ستور
عراقي جديد .وذكرت الروايات الإعالمية كافة عن هذا التعيني ،املهم �أن فيلدمان خبري �أملعي
بال�شريعة الإ�سالمية ،و�أنه در�س اللغة العربية منذ كان يف اخلام�سة ع�شرة من عمره ون�ش�أ كيهودي
�أرثوذك�سي ،لكنه مل يزاول املحاماة يف العامل العربي قط ،ومل يذهب �إىل العراق يف يوم من الأيام،
ويبدو �أنه لي�س لديه خلفية عملية حقيقية عن م�شكالت العراق ما بعد احلرب ،ياله من احتقار
�سافر ال للعراق نف�سه فح�سب بل �أي�ضا للأعداد الكبرية من العقول العربية والإ�سالمية املخت�صة
بالقوانني التي كان يف و�سعها �أن تقوم بعمل مقبول متاما يف خدمة م�ستقبل العراق .لكن ال ،ف�أمريكا
87

تريد �شابا غ�ضا �أن يقوم بهذا العمل لتتمكن من القول “�أعطينا العراق احلديث دميقراطيته”.
(انظر :هيفاء زنكنة ،مدينة الأرامل ،مركز درا�سات الوحدة العربية2008 ،م� ،ص� .)108أما بيرت
غالربيث فلقد كان دبلوما�سيا متمر�سا يف اخلارجية الأمريكية وبذل كل جهده يف تقدمي الن�صح
واال�ست�شارة للأحزاب الكردية .بعد ذلك ح�صل على عموالت كبرية لدوره يف �صفقات النفط ،كما
�أ�صدر فيما بعد كتابا حمل عنوانه مدلوالت كبرية وهو (نهاية العراق) ،يتحدث فيه بتبجح عن دوره
يف و�ضع البنود امللغومة يف ن�ص الد�ستور .ومع كل هذه احلقائق ظلت احلكومة العراقية ت�ؤكد �أنها
نفذت هذا العمل لوحدها.
قام جمل�س احلكم بتعني جلنة من  55ع�ضوا لكتابة م�شروع الد�ستور ،والتي بد�أت العمل يوم 13
يونيو /حزيران 2005م .وقد مت تق�سيم الأع�ضاء وفقا لنظام املحا�ص�صة 28 :من قائمة االئتالف
ال�شيعي 15 ،من القوائم الكردية ،و 8من حركة الوفاق والقائمة العراقية ،التي يت�ألف معظمها
من ال�شيعة .كما �أ�ضيف ع�ضو م�سيحي ،وع�ضو تركماين ،وع�ضو �شيوعي و�آخر �سني .وجوبهت هذه
الن�سب يف التوزيع الطائفي باعرتا�ضات قوية من قبل الطائفة ال�سنية مما دفع جمل�س احلكم �إىل
ال�سنة �إىل اللجنة.
�إ�ضافة  14ع�ضوا من ُ
افتقرت اللجنة �إىل وجود �أي من خرباء القانون الد�ستوري �أو ممثلي منظمات املجتمع املدين
(وخا�صة املنظمات الن�سائية) .وعقدت اللجنة اجتماعاتها ومناق�شاتها ب�صورة �سرية ،وجتاهلت
متاما الر�أي العام واجلمهور و�أراءه و�أفكاره( ،)24كما جتاهلت االنتقادات اخلا�صة بعدم وجود
خرباء يف القانون الد�ستوري من بني الأع�ضاء ،و�أدعت اللجنة �أنها عينت جمل�سا ا�ست�شاريا من
الأجانب املخت�صني يف القانون الد�ستوري مل يتم الك�شف عن �أ�سمائهم ،ويف احلقيقة مل يكن ذلك
ال�س ّنة يف جلنة �صياغة الد�ستور مت اغتيال ثالثة من
�صحيحا .بعد �أيام قليلة من تعيني الأع�ضاء ُ
ال�سنة من بينهم �أحد امل�ست�شارين الد�ستوريني الذين كانوا معروفني جيدا باعرتا�ضهم
الأع�ضاء ُ
ال�سنة واغتيل
ال�شديد على امل�شروع املقرتح( .)25وبعد ب�ضعة �أيام اختطف ع�ضو جلنة �آخر من ُ
ال�سنة بعد ب�ضعة �أيام فقط من عملهم يف اللجنة �إىل تعليق
�أي�ضا( ،)26مما دفع االع�ضاء ُ
م�شاركتهم ،مطالبني بالعمل اجلاد لك�شف اجلناة الذين قاموا بقتل زمالئهم .وبعد تعر�ضهم
للرتهيب والتهديد عادوا �إىل اللجنة بعد ع�شرة �أيام .ويف يوم � 8أغ�سط�س�/آب ،ع ّلقت هذه اللجنة
�أعمالها لكن املناق�شات توا�صلت بني الأع�ضاء ال�شيعة واجلماعات الكردية فقط( ،)27مع عدم
ال�سنة يف �أعمال اللجنة �سوى 4-3
لل�سنة ،ويف الواقع مل تتعد م�شاركة الأع�ضاء ُ
وجود متثيل حقيقي ُ
�أ�سابيع فقط.
�أ�صبح وا�ضحا منذ بداية املناق�شات داخل اللجنة �أن كل جمموعة حتاول الرتكيز على الأهداف
املحدودة �أو الذاتية اخلا�صة بها ،ومل تتم مناق�شة اخلطوط الأ�سا�سية واخلطرية والتي تهدد الوحدة
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الوطنية التي �أدرجت يف قانون �إدارة الدولة االنتقايل .حيث مت�سك �أع�ضاء املجموعات والأحزاب
الدينية ال�شيعية �أ�سا�سا على اعتماد الإ�سالم باعتباره دين الدولة الر�سمي و�ضمان احلقوق يف
�أداء املرا�سم والطقو�س ال�شيعية .ويبدو �أن الأحزاب ال�شيعية اعتربت �أن �إدراج هذه الق�ضايا ميثل
االعرتاف الر�سمي بوجودهم و�أغلبيتهم .وقدم �أع�ضاء املجموعة الكردية �أفكارا �أكرث و�ضوحا حول
مطالبهم ال�سيا�سية واجلغرافية واالقت�صادية ،معتمدين على دعم فريق من اخلرباء الأمريكيني
والأوروبيني خا�ص بهم فقط( .)28كما جنحوا يف منع �أي مناق�شة لقانون �إدارة الدولة االنتقايل
مما �ساعد بالتايل على احلفاظ على امل�ضمون الوا�سع للفيدرالية ل�ضمان حقوقهم يف الإدارة �شبه
امل�ستقلة ل�ش�ؤون الإقليم الكردي االحتادي ،واملطالبة ب�ضم بكركوك �إىل �إقليم كرد�ستان واملطالبة
باملناطق املتنازع عليها وت�أكيد ن�صيبهم من ثروة الدولة .من ناحية �أخرى تركز اهتمام الأع�ضاء
ال�سنة بق�ضية الهوية العربية يف الدولة املوحدة.
ُ
يبدو �أن �أيا من الأع�ضاء ال�شيعة وال من ال�سنة يف اللجنة كانوا على بينة من طبيعة االختالفات
والتناق�ضات يف معظم البنود ،و�أولئك الذين كانوا يدركون اختالالت القانون كانوا �ضعفاء للغاية
وغري قادرين على فر�ض وجهة نظرهم .وبالتايل مل يكن هناك مناق�شة للأحكام اخلطرية وال
م�ضامني املواد التي �ست�صبح فيما بعد مثرية للجدل للغاية ولالختالفات الكبرية ،مثل مفهوم
النظام االحتادي الذي ات�سم بالعمومية وعدم الو�ضوح ،وم�شكالت ا�ستغالل وا�ستثمار النفط
والغاز ،و�ضعف ال�سلطة واحلكومة الفيدرالية يف التعامل مع املناطق والأقاليم يف البالد ،كما مل يكن
العراقيون على علم بتفا�صيل الوثيقة وم�ضمون البنود لعدم ن�شرها الطالع الر�أي العام .با�ستثناء
بع�ض اخلرباء والأكادمييني املخت�صني بالقانون الد�ستوري من خارج اللجنة .حاول �أ�صحاب هذه
الفئة مناق�شة امل�سودة م�ستندين �إىل التقارير ال�صحفية القليلة جدا التي �صدرت ،وتناولوا يف
التحليل عر�ض ونقد خماطر البنود اخلالفية ،مما عر�ض الأكادميني النقاد �إىل املطاردة من قبل
ال�شرطة وامللي�شيات املجهولة ،وتعر�ض البع�ض الآخر لالعتقال وذلك بب�ساطة ب�سبب معار�ضتهم
لبع�ض البنود الد�ستورية ،ثم �أفرج عنهم يف وقت الحق وا�شرتط عليهم مغادرة العراق ب�صورة
نهائية وعدم التدخل يف امل�سائل املتعلقة بالد�ستور .لقد عمل الباحث مع جمموعة �صغرية من
خرباء القانون على خلق بع�ض الوعي بالق�ضايا الإ�شكالية يف م�شروع الد�ستور ،وبعد �إلقاء القب�ض
على الدكتور منذر ال�شاوي-اخلبري املرموق يف القانون الد�ستوري والذي ر�أ�س املجموعة� -شعر
�أع�ضاء املجموعة باخلوف وتوقفوا عن العمل)29(.
وبعد عدة اجتماعات للجنة الد�ستورية ،كانت �أهم نقاط االختالف تدور حول النقاط الآتية:
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 3-1طبيعة الدولة والنظام الفدرايل
لقد �أ�صر �أع�ضاء املجموعة الكردية يف اللجنة الد�ستورية على �أن يكون العراق دولة احتادية
(فيدرالية) واقرتحوا �أن يت�ضمن اال�سم الر�سمي للدولة كلمة “االحتادية” ،وقوبل هذا املقرتح
ال�سنية الذين �أ�صروا على �أن العراق مل يتكون
بالرف�ض من قبل �أع�ضاء من املجموعة العربية ُ
من جمموعة من الكيانات والهويات املختلفة كما ُي�شري امل�ضمون القانوين �إىل م�صطلح “الدولة
االحتادية” .وقدموا بدال عنه :م�صطلح “الدولة املوحدة” .وباملقابل مل يعرت�ض �أع�ضاء املجموعة
ال�شيعية على م�صطلح “الدولة االحتادية” ،الذي يت�ضمن �إعطاء الأكراد احلق يف التمتع ب�إقليم
كردي ،م�شرتطني تو�سيع احلق املمنوح للأكراد ب�إقامة �إقليم للحكم الذاتي لي�شمل املحافظات
العراقية الأخرى ب�إقامة �أقاليم احتادية .وكانوا ي�أملون يف �أن ي�شملهم هذا احلق يف �إقامة املنطقة
الفيدرالية ال�شيعية يف جنوب العراق.
 3-2دور الإ�سالم
�شغلت هذه امل�س�ألة �أع�ضاء املجموعة ال�شيعية وكانت ال�شغل ال�شاغل لأحزابهم ،وكان هدفهم
كتابة فقرة وا�ضحة يف الد�ستور لإعالن� :أن الإ�سالم هو دين الدولة وم�صدر جميع الت�شريعات.
كما �أرادوا �أي�ضا الإ�شارة يف فقرات د�ستورية وا�ضحة �إىل مواد تتعلق باحلقوق واحلريات اخلا�صة
مبمار�سة طقو�س الطائفة ال�شيعية ،ومنح دور لل�سلطة الدينية العليا املتمثلة باملرجعية الدينية
ال�شيعية يف النجف ،واعتبارها هيئة دينية عليا م�ستقلة ،وتعظيم دورها يف بناء العراق احلديث.
و�أرادت املجموعة الكردية و�أع�ضاء الكتلة العراقية �أن يكون للعراق د�ستور علماين ،وذلك بعدم
الإ�شارة �إىل الدين.
 3-3العالقة بني احلكومة االحتادية والأقاليم الالمركزية
عرب الأكراد عن رغبتهم يف نظام احتادي (فيدرايل) وا�سع ،مينح �إقليم كرد�ستان �صالحيات
كانت �سابقا من اخت�صا�ص الدولة واحلكومة املركزية ،لقد عالج قانون �إدارة الدولة االنتقايل
مو�ضوع ال�سلطة الالمركزية يف كرد�ستان العراق وال�صالحيات املمنوحة للإقليم يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية كما يف جمال املجتمع والرتبية والتعليم ،مما �أعطى �ضمانات للأكراد
بحكم ذاتي وا�سع جدا يف ال�صالحيات ،و�أراد �أع�ضاء املجموعة ال�سنية الت�أ�سي�س حلكومة مركزية
فعالة مع حكم ذاتي وا�سع مينح فقط لكرد�ستان العراق.
 3-4هوية الدولة العراقية
�أراد �أع�ضاء املجموعة العربية ال�سنية �إدراج بند ين�ص على� :أن العراق دولة عربية وجزءا ال
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يتجز�أ من الأمة العربية ،وهذا ما عار�ضه ب�شدة �أع�ضاء املجموعة الكردية ،الذين يعتربون �أن
اجلزء اخلا�ص بهم من البالد هو جزء من الأمة الكردية املق�سمة اخلا�صة بهم� .أما الأقليات
الأخرى ف�أرادت ذكر جمموعاتهم العرقية ،يف حني �أراد بع�ض �أع�ضاء املجموعة ال�شيعية �شمول
اجلن�سية الإيرانية باعتبارها مكونا من مكونات ال�شعب العراقي ،كما �أثار مو�ضوع اللغة الر�سمية
للبالد جدال وا�سعا ،حيث �أ�صرت املجموعة الكردية على االعرتاف الر�سمي باللغة الكردية يف دولة
ثنائية اللغة.
 3-5ق�ضية كركوك واملناطق املتنازع عليها
اعتربت املجموعة الكوردية �أن حمافظة كركوك الغنية بالنفط ،جزءا ال يتجز�أ من �إقليم
كرد�ستان ،وطالبوا ب�ضمها �إىل فيدرالية �إقليم كرد�ستان وو�صفت مدينة كركوك ب�أنها عا�صمة
كرد�ستان العراق .ورف�ضت املجموعتان العربية ال�سنية وال�شيعية التنازل يف هذه النقطة؛ لأنهما
تعتربان كركوك �إقليما خمتلطا من الرتكمان والأكراد والعرب.
 3-6قانون اجتثاث البعث
عمِ ْلت الواليات املتحدة الأمريكية على حظر ن�شاط حزب البعث العربي اال�شرتاكي بقانون
(اجتثاث البعث) الذي �أ�صدره برمير ،ومبوجب هذا القانون مت ف�صل وطرد جميع �أع�ضاء احلزب
من م�ؤ�س�سات الدولة ،ويعتقد �أع�ضاء من املجموعة العربية ال�سنية �أن تطبيق هذا القانون جاء ب�شكل
مفرط وتع�سفي ،وا�ستخدم يف �أحيان كثرية لإ�سكات �أي معار�ضة �سيا�سية لهيمنة الأحزاب ال�شيعية
والكردية على احلكومة ،كما �أكدوا �أهمية عدم عزل الدميقراطيات �أو منع �أحد من امل�شاركة ب�سبب
�آرائه ال�سيا�سية.
 3-7تقا�سم ثروات البالد
طالبت املجموعة الكردية ب�إدراج فقرة ت�شري بو�ضوح �إىل حقوقهم يف �إطار احلدود الإقليمية
لكرد�ستان ال�ستك�شاف وا�ستثمار وال�سيطرة على جميع الرثوات ،مع دفع جزء من العائدات
كح�صة للحكومة االحتادية .وعربت املجموعة العربية ال�سنية عن اعرتا�ضها ،م�شرية �إىل� :أن
يف جميع الأنظمة الفيدرالية الأخرى ،يجب على احلكومة الفيدرالية �أن تكون لديها ال�سلطة
الكاملة لإدارة الرثوة الوطنية ،والتفاو�ض على �سبل ا�ستك�شاف هذه املوارد ،و�صرف ح�صة
عادلة جلميع �أنحاء البالد.
مل تقت�صر هذه املنازعات على خالفات يف الر�أي بني  69ع�ضوا يف اللجنة الد�ستورية ولكن
�سرعان ما �شاركت الإدارة الأمريكية و�صناع القرار من دول اجلوار يف احلوار املعقد ،وعربت
مداخالت الواليات املتحدة الأمريكية عن نفاذ �صرب وا�شنطن من عدم �إحراز تقدم لإجناز
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م�شروع الد�ستور .وحث ال�سفري الأمريكي يف العراق ،زملاي خليل زاد (� ،)30أع�ضاء اللجنة
على �إنهاء �أعمالها يف � 15أغ�سط�س� /آب 2005م ،على النحو املن�صو�ص عليه يف قانون الإدارة
االنتقالية( .)31كما ُعقدت العديد من االجتماعات واجلل�سات الت�شاورية بني القيادات احلزبية
وال�سيا�سية امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية يف ال�سفارة الأمريكية يف بغداد( .)32وقامت ال�سفارة
الأمريكية ،يف � 10أغ�سط�س� /آب ،الإعالن بقوة عن �آرائها ب�ش�أن الق�ضايا الد�ستورية مو�ضوع
البحث .ويف � 12أغ�سط�س� /آب ،ويف �إطار اجلهود الرامية �إىل ت�سريع عملية ال�صياغة ،وزعت
�سفارة الواليات املتحدة امل�شروع الأمريكي اخلا�ص للد�ستور العراقي باللغة الإجنليزية(.)33
�أخريا ُقدم م�شروع الد�ستور غري املكتمل �إىل اجلمعية الوطنية يف � 23أغ�سط�س� /آب 2005م،
على الرغم من ا�ستياء املجموعة ال�سنية القوي التي دعت �إىل منع �صدوره .وللتغلب على املعار�ضة
ال�سنية وجتنب رف�ض الد�ستور من قبل بع�ض املحافظات (وفقا مل�شروع الد�ستور نف�سه ،ف�إن
معار�ضة ثالث حمافظات فقط تكفي ملنع �أو �إيقاف العمل بالد�ستور) ،قام الو�سطاء الأمريكان
بالتدخل مرة �أخرى واقرتاح �إدراج فقرة ُت�سهل تعديله .ومت بالفعل �إ�ضافة فقرة ت�شري �إىل �أن
الربملان ميكن �أن ي�شكل جلنة من �أع�ضائه لتقدمي التعديالت (املادة .)34( )142
وطبقا للموعد املحدد يف القانون الإداري االنتقايل ،مت عر�ض م�شروع الد�ستور لال�ستفتاء
ال�شعبي العام يف � 15أكتوبر 2005م ،ووفقا للنتائج الر�سمية متت املوافقة عليها من قبل ٪78.59
من الناخبني ،وطعن بهذه النتيجة بقوة من قبل العديد من ال�سيا�سيني العراقيني ،وخ�صو�صا
املجموعة ال�سنية( .)35و�صوتت حمافظات �صالح الدين والأنبار �ضد م�شروع الد�ستور .كما
�أ�شارت النتائج الأولية غري امل�ؤكدة �إىل �أن حمافظة ثالثة ،هي نينوى (املو�صل)� ،صوتت �أي�ضا
�ضد امل�شروع( .)36لكن وعلى الرغم من جميع املالحظات واالنتقادات ف�إنه مت الإعالن يف وقت
الحق �أن الأ�صوات ال�سلبية يف نينوى مل ت�صل �إىل ثلثي الناخبني ،وبالتايل ال ميكن منع امل�سودة
من الإقرار( .)37بع�ض القيادات للأحزاب واملجموعات ال�سنية ادعت �أن حمافظات �أخرى
مثل دياىل ،املثنى والقاد�سية� ،صوتت �أي�ضا �ضد م�شروع الد�ستور(� .)38أولئك الذين عار�ضوا
امل�شروع عربوا عن اعتقادهم� :أن الت�أخري يف �إعالن نتائج اال�ستفتاء (لأكرث من � 10أيام) وعدم
فتح مراكز اال�ستفتاء يف املناطق املعار�ضة ،ت�ؤدي �إىل اال�ستنتاج �أن التالعب يف النتائج كان
م�ؤكدا .ويف فرتة الحقة �أعلن رئي�س جمل�س النواب العراقي الأ�سبق الدكتور حممود امل�شهداين
يف لقاء تلفزيوين تزوير الت�صويت يف نينوى( .)39ومع ذلك وعلى الرغم من االعرتا�ضات على
نتائج اال�ستفتاء ف�إنه �أعلن اعتماد الد�ستور على النحو الذي �أقرته غالبية الناخبني.
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املبحث الرابع
�أثر الد�ستور يف النظام ال�سيا�سي العراقي

من الأهمية مبكان درا�سة الد�ستور لتقييم جدوى ومدى مالءمته للم�ساعدة يف توحيد البالد
وحت�سني �أداء وقدرات النظام ال�سيا�سي يف العراق ،ت�ضمن الد�ستور بع�ض الفقرات واملواد الإيجابية
والتقدمية ،وت�شمل هذه الفقرات مفاهيم ومبادئ وفق الآتي :ال ينبغي و�ضع �أي قانون يتعار�ض مع
مبادئ الدميقراطية واحلقوق واحلريات للمواطنني ،ال�شعب هو م�صدر ال�سلطة و�شرعيتها ،خ�ضوع
القوات امل�سلحة لل�سلطة املدنية ،حظر التعذيب ،ا�ستقالل النظام الق�ضائي ،وت�أكيد �أهمية منظمات
املجتمع املدين .بع�ض هذه احلقوق كانت موجودة يف الد�ساتري العراقية ال�سابقة ،ولكنها مل تكت�سب
املعنى احلقيقي يف التطبيق يف ظل الأنظمة ال�شمولية .علما �أنه يف عراق اليوم وبعد هيمنة الأحزاب
الدينية واملحافظة والعرقية على ال�سلطة منذ 2003م ،فقدت كل هذه املبادئ الإيجابية معناها
و�أهميتها.
كما ت�ضمن الد�ستور جمموعة من امل�ضامني ال�سلبية التي دفعت �إىل انعدام التوافق واالنق�سام بني
�أطراف العملية ال�سيا�سية بدال من امل�ساعدة على حل العديد من امل�شاكل ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية يف العراق ،و�أ�سهمت العديد من الفقرات يف خلق و�إثارة م�شكالت خطرية .وبالإمكان
حتديد هذه الق�ضايا والإ�شكاليات الرئي�سية كما ي�أتي:
 4-1الديباجة
يحتوي الد�ستور على ديباجة مطولة ب�شكل غري عادي ( 330كلمة) ،والتي و�صفت ب�أنها �أف�ضل
بيان �سيا�سي طائفي يك ّر�س االنق�سام ،والتي لي�س لها �أي عالقة بالد�ستور نف�سه .فبعد ف�شل �أع�ضاء
املجموعة ال�شيعية يف جلنة �صياغة الد�ستور يف ت�ضمني �إ�شارة وا�ضحة �ضمن مواد الد�ستور عن
دور القيادة الدينية يف تاريخ العراق املعا�صر والإ�شادة بدور املرجعية الدينية يف النجف يف العملية
ال�سيا�سية ،جرى ت�أكيد دورها ومكانتها يف ديباجة الد�ستور ،كما �أثارت الديباجة خالفات وم�آ�سي
تاريخية قدمية يف العراق ،بدال من الرتكيز على الأخوة والوحدة ،الأمر الذي خ ّلف انطباعا ب�أنها
�ست�ؤدي �إىل تعميق التباين والتمييز الطائفي .ويبدو �أن فكرة الديباجة قد �أخذت من د�ستور الواليات
املتحدة ،حيث تبد�أ الكلمات( :نحن �أبناء وادي الرافدين ،لي�س العراق موطن الر�سل والأنبياء،
ومثوى الأئمة الأطهار ،ومهد احل�ضارة ،و�صناع الكتابة ،ورواد الزراعة ،وو�ضاع الرتقيم).....
يف حني �أن ديباجة د�ستور الواليات املتحدة الأمريكية حتتوي على  51كلمة فقط� ،أكدت الوحدة
واحلرية واالزدهار .علما �أن الديباجة العراقية مل ت�شر �إىل مو�ضوع احلرية(.)40
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 4-2دور الإ�سالم
لقد ن�صت املادة ( )2على �أن “الإ�سالم دين الدولة الر�سمي ،وهو م�صدر �أ�سا�سي للت�شريع”(،)41
وذكرت النقطة (�أ) من الفقرة �أوال من املادة ( )2على �أن“ :ال يجوز �سن قانون يتعار�ض مع ثوابت
�أحكام الإ�سالم”( .)42وبينما قد ال يكون هناك �ضرر يف القول �إن الإ�سالم هو الدين الر�سمي
للدولة ،حيث �إن الغالبية ال�ساحقة من ال�سكان من امل�سلمني ،ف�إن النقطة (�أ) ُتفقد جميع املعاين
الإيجابية التي وردت يف الف�صل الثاين (احلريات) ،واملواد ( ،)46-14حيث �إنه وبالأ�ستناد �إىل
املمار�سة العملية ،ومع هيمنة الأحزاب وامل�ؤ�س�سات وال�شخ�صيات الدينية ،ف�إن نفوذ هذه الأطراف
ي�ستطيع �إلغاء جميع �أ�شكال احلرية �إذا ما �أ�صر �أي حزب �أو م�ؤ�س�سة دينية مثال على �أن �أي قانون
ال ترغب فيه يتناق�ض مع العقيدة الإ�سالمية ،كما ر�أينا يف العراق والعديد من دول ال�شرق الأو�سط
التي عرفت هيمنة للأحزاب الدينية.
يف الوقت الذي مل ي�سبق فيه ذكر االنتماءات الطائفية يف �أي د�ستور عراقي قبل عام 2003م،
حيث كان الهدف جلميع احلكومات ال�سابقة ،العمل لتعزيز ال�شعور بالهوية الوطنية املوحدة� ،إال �أن
د�ستور عام 2005م� ،أ�شار �إىل الطوائف الدينية مرتني على الأقل يف (املادتني 41و )43بالإ�ضافة
�إىل الديباجة .يف حني ذهبت املادة (� )43إىل حد ت�أكيد حرية الطقو�س اخلا�صة بالطائفة ال�شيعية،
ُم�شرية يف الفقرة �أوال�“ :أتباع كل دين �أو مذهب �أحرا ُر يف�( ،أ) ممار�سة ال�شعائر الدينية مبا فيها
ال�شعائر احل�سينية”( .)43ومت�شيا مع هذا املوقف الديني الطائفي املحافظ� ،أ�شارت املادة � 41إىل
الن�ص الآتي“ :العراقيون �أحرا ُر يف االلتزام ب�أحوالهم ال�شخ�صية ،بح�سب ديانتهم �أو مذاهبهم
�أو معتقداتهم �أو اختياراتهم ،و ُينظم ذلك بقانون” .فهو ي�صنف العراقيني وفقا للطوائف الدينية
ومعتقداتهم يف التعامل مع و�ضعهم ال�شخ�صي ،وهي م�شكلة �سبق للقوانني العراقية النافذة �أن
جتاوزتها عن طريق و�ضع قانون موحد للأحوال ال�شخ�صية منذ عام 1959م ،ي�ضمن امل�ساواة
والعدالة للمواطنني بغ�ض النظر عن انتماءاتهم الدينية واملذهبية(.)44
 4-3العالقات بني احلكومتني املركزية والإقليمية
ي�شري الد�ستور �إىل �أنه يف حال وجود تناق�ضات بني القوانني املركزية واملحلية (الإقليمية) ،متنح
الأولوية ل�سلطة الإدارة املحلية ،ورمبا هذه هي املرة الوحيدة التي يتم �إثبات مثل هذه املادة يف
التاريخ الد�ستوري احلديث ،حيث �إن كل الد�ساتري ت�ؤكد علو الد�ساتري االحتادية على الد�ساتري
املحلية .مبا�شرة بعد املوافقة على الد�ستور �أ�صدرت املنطقة الفيدرالية الكردية د�ستورا خا�صا
ب�إقليم كرد�ستان والذي �شمل العديد من البنود التي تتناق�ض مع تلك ال�صادرة للحكومة املركزية،
وخا�صة يف جمال ا�ستغالل الرثوة الوطنية والإقليمية مثل النفط .فمثال تن�ص املادة ( )115من
الد�ستور العراقي على ما يلي( :تكون الأولوية لقانون الأقاليم يف حالة وجود �أي خالف بينه وبني
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قانون ال�سلطة االحتادية) .كما تن�ص املادة ( )121ثانيا على( :يحق ل�سلطة الإقليم تعديل تطبيق
القانون االحتادي يف الإقليم يف حالة وجود تناق�ض �أو تعار�ض بني القانون االحتادي وقانون الإقليم،
بخ�صو�ص م�س�ألة ال تدخل يف االخت�صا�صات احل�صرية لل�سلطات االحتادية) .و�أخريا ف�إن املادة
( -126رابعا) ثبتت الآتي( :ال يجوز �إجراء �أي تعديل على مواد الد�ستور من �ش�أنه �أن ينتق�ص من
�صالحيات الأقاليم التي ال تكون داخلة �ضمن االخت�صا�صات احل�صرية لل�سلطات االحتادية� ،إال
مبوافقة ال�سلطة الت�شريعية يف الإقليم املعني ،وموافقة �أغلبية �سكانه با�ستفتاء عام).
وبعبارة �أخرى منح وا�ضعو الد�ستور�أقليم كرد�ستان �سيادة قوانني الإقليم على القانون
االحتادي( .)45وهذا الأمر مل يعار�ض من قبل الأحزاب ال�شيعية التي �أرادت هي الأخرى التمتع
بهذه احلقوق يف حالة ت�شكيل �إقليم �شيعي يف املحافظات اجلنوبية.
 4-4القوات امل�سلحة
املادة ( )9من الد�ستور ،جاءت �أي�ضا ف�ضفا�ضة وتثري اجلدل واالنق�سام ،لأنها ال تتحدث عن �سلطة
الدولة يف �إن�شاء جي�ش وطني واحد وموحد ،على الرغم من �أنه ي�صف القوات امل�سلحة العراقية
كم�ؤ�س�سة واحدة� ،إال �أن (�أ من الفقرة �أوال) تن�ص على الآتي ”:تتكون القوات امل�سلحة العراقية
والأجهزة الأمنية من مكونات ال�شعب العراقي ،مبا يراعي توازنها ومتاثلها دون متييز �أو �إق�صاء،
وتخ�ضع لقيادة ال�سلطة املدنية ،وتدافع عن العراق ،وال تكون �أداة لقمع ال�شعب العراقي .”...وتن�ص
الفقرة (ب) على الآتي ”:يحظر ت�شكيل ميلي�شيات ع�سكرية خارج �إطار القوات امل�سلحة” .ولكن من
الناحية العملية والتطبيق الفعلي ف�إن وزارة الدفاع ال متتلك �أي �سلطة على القوات امل�سلحة الكردية
(البي�شمركة) التي تعترب جزءا من اجلي�ش العراقي ويتم متويلها من قبل احلكومة املركزية .كما
�أن الأحداث التي جرت بعد احتالل املو�صل يف 2014م ،من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة الإ�سالمية
للعراق وال�شام (داع�ش) �أثبتت عك�س ما ورد يف الد�ستور �إذ مت ت�شكيل والقبول بوجود عدد غري
قليل من امللي�شيات الع�سكرية ،و�أن �سلطة وزارة الدفاع عليها يف �أر�ض الواقع �شبه معدومة ،علما �أن
ت�شكيل اجلي�ش العراقي اجلديد بعد 2003م ،مت بالأ�سا�س عن طريق دمج جماميع من امللي�شيات
فيه ،ورمبا يكون �أخطر ما �أعلن عنه بخ�صو�ص اجلي�ش هو ما �صرح به م�ؤخرا �ضابط �أمريكي رفيع
عمل يف العراق ملدة طويلة حني قال� :إن �أحد �أهم الفرق الع�سكرية العراقية ،الفرقة اخلام�سة،
تخ�ضع بالكامل لقيادة و�أوامر احل�شد ال�شعبي وال متلك وزارة الدفاع �أو رئي�س الوزراء القائد العام
للقوات امل�سلحة �أي �سيطرة عليها(✻).
علما �أن م�صاريف ورواتب احل�شد تدفع من ميزانية الدولة ،كما تتلقى هذه القوات دعما مبا�شرا
من �إيران ،وكل هذه الأمور ت�شكل خمالفات د�ستورية وا�ضحة �إال �أن احلكومة ظلت عاجزة عن فر�ض
(✻) انظر :القدس العريبhttp://www.alquds.co.uk/?p=422434 ،23/10/2015 ،
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الد�ستور .وهذا كله يعود �إىل الطريقة امل�شوهة التي اتبعتها الواليات املتحدة يف ت�شكيل اجلي�ش اجلديد.
 4-5ال�ش�ؤون اخلارجية
يف �أي نظام فيدرايل تخ�ضع ال�ش�ؤون اخلارجية للدولة عادة ل�سلطة احلكومة املركزية ،ومع
ذلك ف�إن املادة (-121رابعا) ت�شري �إىل الن�ص الآتي“ :ت�ؤ�س�س مكاتب للأقاليم واملحافظات يف
ال�سفارات والبعثات الدبلوما�سية ،ملتابعة ال�ش�ؤون الثقافية واالجتماعية والإمنائية” .عمليا ،حتولت
بع�ض هذه املكاتب لت�صبح �أكرث ت�أثريا من البعثة الدبلوما�سية الرئي�سية نف�سها ،وخا�صة يف بع�ض
البعثات التي تر�أ�سها �سفراء ميثلون الطرفني الرئي�سيني من الأحزاب الكردية( .)46كما �أثريت
م�شكلة �أخرى ،عندما �أقدمت حكومة �إقليم كرد�ستان على عقد اتفاقات مع دول �أجنبية من دون
موافقة وم�صادقة احلكومة املركزية.
 4-6كركوك
ُتعد ق�ضية كركوك واحدة من �أبرز الإ�شكاليات التي تثري النزاعات الداخلية يف العراق ،فاملادة
 143التي مت �إدراجها يف الد�ستور اجلديد -بناء على �إ�صرار الأحزاب الكردية -والتي �أبقت على
املادتني (�-53أ) و( )58من قانون �إدارة الدولة االنتقايل الذي �ألغي بعد �أعالن الد�ستور الدائم
ما تزال مثار جدل وا�سع على �صعيد التطبيق .املادة (�-53أ) تن�ص على الآتيُ ”:يعرتف بحكومة
�إقليم كرد�ستان ب�صفتها احلكومة الر�سمية للأرا�ضي التي كانت تدار من قبل احلكومة املذكورة يف
 19مار�س � /آذار 2003م ،يف حمافظات دهوك و�أربيل وال�سليمانية وكركوك ودياىل ونينوى” .ويف
احلقيقة �أن حكومة كرد�ستان قبل 2003م ،مل تكن ت�شمل �سوى املحافظات الكردية الثالث دهوك
و�أربيل وال�سليمانية فقط .اما املادة ( )58فتتناول ق�ضية كركوك وما ي�سمى (املناطق املتنازع
عليها) ويف مناطق �أخرى ،والتعداد ال�سكاين ،و�سيا�سات الهجرة للحكومات ال�سابقة و�إجراء
ا�ستفتاء من �أجل حتديد مدى ا�ستعداد النا�س لالن�ضمام �إىل املنطقة الكردية.
ويف هذا الإطار الوارد �أعاله تن�ص املادة ( )140من الد�ستور على �أن“ :تتوىل ال�سلطة
التنفيذية اتخاذ اخلطوات الالزمة ال�ستكمال تنفيذ متطلبات املادة ( )58من قانون �إدارة
الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية” ،و�أن “امل�س�ؤولية امللقاة على ال�سلطة التنفيذية يف احلكومة
االنتقالية واملن�صو�ص عليها يف املادة ( )58من قانون �إدارة الدولة االنتقايل متتد وت�ستمر �إىل
ال�سلطة التنفيذية املنتخبة مبوجب هذا الد�ستور ،على �أن تنجز كامل ًة “التطبيع ،الإح�صاء ،وتنتهي
با�ستفتاء يف كركوك واملناطق الأخرى املتنازع عليها ،لتحديد �إرادة مواطنيها” ،يف مدة �أق�صاها
 31دي�سمرب/كانون الأول 2007م .وهكذا ميكن للمرء �أن يفهم التوتر الكبري الذي توا�صل بني
احلكومة املركزية وحكومة �إقليم كرد�ستان وبني الأكراد و�سكان نينوى ودياىل ،كما تطالب حكومة
�إقليم كرد�ستان ب�ضم املناطق املتنازع عليها �إىل الأقليم ،وتعترب حمافظة كركوك الغنية بالنفط
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جزءا ال يتجز�أ من �إقليم كرد�ستان العراق بل وعا�صمة له ،وهذا ميثل خالفا لأحكام ن�ص املادة
( )53من قانون �إدارة الدولة العراقية االنتقالية ،حيث مل تكن نينوى وكركوك ودياىل حتت �سلطة
حكومة �إقليم كرد�ستان ،قبل االحتالل الأمريكي يف  19مار�س �/آذار 2003م.
 4-7املوارد الطبيعية
كانت م�س�ألة ا�ستك�شاف وا�ستغالل الرثوات الطبيعية  -وخا�صة النفط� -أي�ضا مثرية لالنق�سام
للغاية ،وترك الد�ستور هذه امل�س�ألة غام�ضة .ومل يكن من قبيل ال�صدفة �أن املنطقة اجلنوبية -الغنية
باملوارد الطبيعية -قد طالبت بالتمتع ب�إقليم يف اجلنوب ،حيث النفط يف الب�صرة ومي�سان ،والغاز
يف الأنبار .ويف الواقع ،بد�أت مطالب بع�ض املحافظات ُت�شكل حتديا للحكومة املركزية حول العديد
من الق�ضايا ،التي مل تكن قادرة على اال�ستجابة لتحقيقها .فوفقا للد�ستور ت�ستلم حكومة �إقليم
كرد�ستان  ٪17من امليزانية الوطنية مع احلق يف اال�ستفادة الكاملة من النفط يف املنطقة الكردية،
يف حني حت�صل املحافظات الأخرى على ن�سب من امليزانية �أقل بكثري ،على �سبيل املثال :حمافظ
ذي قار هو الآخر طالب ب�إعالن فيدرالية ،وعرب عن ا�ستيائه لأن حمافظته تلقت  10ماليني دوالر
فقط� ،أي �أقل من  ٪1من امليزانية الوطنية ،كما �أن ح�صة حمافظة الب�صرة املنتجة الأكرب للنفط
يف العراق مل تكن �سوى � %1أو �أكرث من ذلك بقليل .ومن �أجل حتقيق قدر �أكرب من امل�ساواة ،و�ضعت
احلكومة املركزية قانونا جديدا للنفط والغاز الذي تعتزم من خالله �إزالة االمتيازات اخلا�صة
حلكومة �إقليم كرد�ستان .لكن حكومة �إقليم كرد�ستان �أعلنت رف�ضها وهددت باالن�سحاب من
احلكومة االحتادية قبل �أن يطرح القانون للمناق�شة والت�صويت يف الربملان ،مما دفع احلكومة �إىل
تعليق م�شروع القانون.
 4-8هوية الدولة
ال�سنة يف اللجنة الد�ستورية على �أن الد�ستور يجب �أن يذكر
�أ�صرت جمموعة الأع�ضاء من العرب ُ
بو�ضوح �أن العراق دولة عربية وجزءا من الأمة العربية ( ٪80من العراقيني هم من العرب).
ورف�ض املُقرتح ب�شدة من قبل �أع�ضاء املجموعة الكردية .ويف نهاية املطاف ،ذكرت املادة ()3
ما ن�صه“ :العراق بلد متعدد القوميات والأديان واملذاهب ،وهو ع�ضو م�ؤ�س�س وفعال يف جامعة
الدول العربية وملتزم مبيثاقها ،وجزء من العامل الإ�سالمي” ،م�ؤكد ًا مرة �أخرى ،على هوية العراق
الإ�سالمية وعلى الأفكار املق�سمة للدولة .ويف النهاية ت�ضامن �أع�ضاء املجموعة ال�شيعية ،الذين
منذ و�صولهم �إىل ال�سلطة كانوا دائمي االنتقاد ملواقف الدول العربية واجلامعة العربية واتهامم
بالت�ضامن مع النظام ال�سيا�سي العراقي قبل 2003م ،مع املجموعة الكردية يف اللجنة مما جعل
الباقني يف �أقلية و�أخرج املادة بهذه ال�صورة.
 4-9الإرهاب
97

كانت املادة ( -7ثانيا) حول مكافحة الإرهاب وا�سعة وعامة جدا ،ت�ضمنت مفاهيم غري حمددة
بدقة ،وميكن ا�ستخدامها لإدانة �أي �شخ�ص من املعار�ضني للعملية ال�سيا�سية .اعرت�ض �أع�ضاء
املجموعة ال�سنية يف جلنة �صياغة الد�ستور على هذه املادة .كما اعرت�ضوا على مواد �أخرى حول اجتثاث
حزب البعث العربي اال�شرتاكي �أي�ضا ،والتي اعتربوا �أنها ت�شكل تهديدا �آخر ال�ستقرار املجتمع كما يف
املادة (� -7أوال)� .صحيح �أن املادة (� ،)135أعفت �أع�ضاء حزب البعث القدمي من التعر�ض للم�ساءلة
ب�سبب االنتماء ،ولكن هذه امل�س�ألة تركت للجنة العليا الجتثاث البعث ،التي لديها ال�صالحية لتحديد
الع�ضو الذي ي�ستبعد ويتم اق�صا�ؤه وجتريده من حقوقه املدنية .وبالفعل فلقد مت ا�ستخدام هذه املادة
وقانون االجتثاث ب�صورة ع�شوائية من �أجل �إق�صاء كل �شخ�ص معار�ض للعملية ال�سيا�سية التي �أتى بها
االحتالل .ال ،بل حتى �أياد عالوي -رئي�س القائمة العراقية وامل�شارك يف العملية ال�سيا�سية منذ بداية
االحتالل -ا�شتكى من تعر�ض العديد من الأع�ضاء ال�سنة ،الن�شطاء يف قائمته لال�ستبعاد ،ومنعهم من
الرت�شيح لالنتخابات النيابية ،بناء على القرارات املجحفة ال�صادرة عن جلنة االجتثاث.
 4-10ق�ضية اجلن�سية املزدوجة
�سمح الد�ستور للمواطنني العراقيني التمتع بازدواجية اجلن�سية ،حيث ن�صت املادة ( -18رابعا)
على الآتي“ :يجوز تعدد اجلن�سية للعراقي ،وعلى من يتوىل من�صبا �سياديا �أو �أمنيا رفيعا التخلي
عن �أية جن�سية �أخرى مكت�سبة ،وينظم ذلك بقانون” .ومع ذلك ،مل يطبق �أي م�س�ؤول عراقي هذه
الفقرة الد�ستورية ،وقد فر معظم امل�س�ؤولني املدانني بالف�ساد املايل والإداري من البالد وا�ستقروا
يف البلد الثاين الذي يتمتعون بجن�سيته وحماية قوانينه .ولتو�ضيح �سعة هذه امل�شكلة يف احلكومة
احلالية ف�إن كال من رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء ونائبا لرئي�س اجلمهورية واثنني من نواب
رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية ووزير املالية ووزير الداخلية على �سبيل املثال ال احل�صر هم من
حملة اجلن�سية الربيطانية� .صحيح �أن رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء �أعلنا تخليهما عن اجلن�سية
املكت�سبة �إال �أن هذا الت�صريح ال ميثل من الناحية القانونية تنازال عن هذه اجلن�سية .ونف�س احلال
ي�سري على رئي�س اجلمهورية ال�سابق ووزراء للدفاع والداخلية وعدد غري قليل من النواب ،وعلى
وزراء �آخرين حاليني و�سابقني يحملون اجلن�سية الأمريكية والفرن�سية والدمناركية والهولندية
وغريها ،ومل تطبق هذه املادة على �أي منهم .الطامة الأكرب �أنه مت تعيني �سفراء ميثلون العراق
يف دول يحملون جن�سيتها! مع �سفراء �آخرين ميثلون العراق وهم يحملون جن�سيات دول �أوروبية �أو
�أمريكية.
 4-11ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني
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عربت املر�أة العراقية من خالل منظمات املجتمع املدين عن عدم الر�ضا عن الد�ستور الذي ن�ص
على �إلغاء قانون الأحوال ال�شخ�صية التقدمي لعام 1959م ،مع جميع التعديالت الالحقة(،)47
مما ُيفقد املر�أة العديد من احلقوق املدنية املُكت�سبة ،حيث ن�صت املادة ( )41على الآتي:
“العراقيون �أحرا ٌر يف االلتزام ب�أحوالهم ال�شخ�صية ،بح�سب دياناتهم �أو مذاهبهم �أو معتقداتهم �أو
اختياراتهم ،وينظم ذلك بقانون”.
 4-12منط اللغة والكتابة
�أخريا ،كانت اللغة العربية امل�ستخدمة يف كتابة الد�ستور �ضعيفة للغاية �أو غام�ضة ،مما �أثار
خماوف عديدة ب�ش�أن �إمكانية ت�أويل م�ضمون الن�صو�ص �أو حتريف املعنى الدقيق عند تطبيق
الد�ستور( .)48و�أ�شار ال�سيا�سي علي عالوي -الذي �شغل منا�صب عديدة بعد االحتالل� -إىل �أن
الد�ستور كان غريبا متاما يف البناء اللغوي وما ت�ضمنه من عبارات من اللغة العربية بعيدة عن
امل�ألوف يف التجربة العراقية(.)49

املبحث اخلام�س
حماوالت تعديل الد�ستور العراقي

عندما �شعر املفاو�ضون الأمريكيون ب�أن امل�شروع املقرتح قد يواجه الرف�ض يف املحافظات ذات
الأغلبية ال�سنية ،اقرتحوا �إدراج مادة جديدة هي املادة ( ،)50()142التي ن�صت يف (�أوال) على
الآتيُ “ :ي�شكل جمل�س النواب يف بداية عمله جلنة من �أع�ضائه تكون ممثلة للمكونات الرئي�سية
يف املجتمع العراقي ،مهمتها تقدمي تقرير �إىل جمل�س النواب ،خالل مدة ال تتجاوز �أربعة �أ�شهر،
يت�ضمن تو�صية بالتعديالت ال�ضرورية التي ميكن �إجرا�ؤها على الد�ستور ،وحتل اللجنة بعد البت
يف مقرتاحاتها”(.)51
كما ذكرت الفقرة (ثانيا) الآتي :يجب �أن “ تعر�ض التعديالت املقرتحة من قبل اللجنة دفعة
واحدة على جمل�س النواب للت�صويت عليها ،و ُتعد ُمقرة مبوافقة الأغلبية املطلقة لأع�ضاء املجل�س”.
وذكرت الفقرة (ثالثا) ما ن�صه“ :تطرح املواد املعدلة من قبل جمل�س النواب وفقا للبند (ثانيا)
من هذه املادة على ال�شعب لال�ستفتاء ،خالل مدة ال تزيد على �شهرين من تاريخ �إقرار التعديل يف
جمل�س النواب” .و�أخريا ن�صت الفقرة (رابعا) على الآتي “ :يكون اال�ستفتاء على املواد املعدلة
ناجحا ،مبوافقة �أغلبية امل�صوتني ،و�إذا مل يرف�ضه ثلثا امل�صوتني يف ثالث حمافظات �أو �أكرث”.
و�إذا ما تذكرنا �أن �إقليم كرد�ستان العراق يتكون من ثالث حمافظات� :أربيل وال�سليمانية ودهوك،
ميكننا �أن نت�صور �صعوبة �إن مل نقل ا�ستحالة �إجراء �أي تعديل ،وخا�صة فيما يخ�ص املواد التي تنظم
العالقة بني ال�سلطة املركزية والإقليم.
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لقد كان �إدراج املادة (� )142سببا ملوافقة الأحزاب واملجموعات ال�سنية امل�شاركة يف العملية
ال�سيا�سية -وال�سيما احلزب الإ�سالمي ( )IPبرئا�سة طارق الها�شمي -على الد�ستور حيث حث
رئي�س احلزب جماهري املحافظات ال�سنية -قبل � 48ساعة فقط من اال�ستفتاء -بالت�صويت ل�صالح
الد�ستور .تعر�ض هذا القرار النتقادات كثرية وب�صورة خا�صة من املحافظات ال�سنية .ومل تكن
العوامل والأ�سباب التي دفعت قادة احلزب الإ�سالمي وا�ضحة لتغيري موقفهم وقناعاتهم ب�شكل
راديكايل ،وخالل مهلة ق�صرية ،ولكن على ما يبدو �أن ذلك يعود �إىل ال�ضغوط التي مور�ست من
قبل وا�شنطن على احلزب الإ�سالمي لتمرير الد�ستور� ،إ�ضافة �إىل رغبة وحر�ص احلزب الإ�سالمي
على البقاء يف ال�سلطة وامل�شاركة يف احلكومة العراقية اجلديدة(.)52
بعد وقت ق�صري من اال�ستفتاء واملوافقة على الد�ستور ُقدمت جمموعة من املقرتحات لتعديله.
والرد الأول جاء من الأع�ضاء ال�سنة امل�شاركني يف جلنة الد�ستور ،برف�ض الد�ستور ،معلنني �أنهم مل
يوافقوا على مواده ،ومطالبني املجتمع الدويل لتوفري الدعم وامل�ساندة لتجميد العمل بالد�ستور(.)53
يف فرباير�/شباط 2006م� ،شكلت جمموعة عمل ب�صورة غري ر�سمية ملراجعة الد�ستور ،من فريق
�ضم اخلرباء من الأكادمييني وال�سيا�سني ال�سنة ،لتقدمي حزمة من املطالب لتعديل الد�ستور مبا
ين�سجم مع الن�ص الوارد يف املادة ( ،)142بهدف :تعليق تنفيذ النظام الفيدرايل� ،إعطاء احلكومة
املركزية احلق يف الت�صرف باملوارد والرثوات الطبيعية� ،إلغاء قانون اجتثاث حزب البعث العربي
اال�شرتاكي ،وعدم املوافقة على �ضم الأرا�ضي التابعة ملحافظة كركوك بالقوة �إىل �إقليم كرد�ستان
العراق( .)54ولكن مل ي�ؤخذ ب�أي من هذه املقرتحات.
ثم قام جمل�س النواب العراقي بت�شكيل جلنة ملراجعة الد�ستور ،لكنها مل تد َع �إىل االجتماع .ومت
�إن�شاء جلنة �أخرى يف �سبتمرب/كانون الأول 2006م ،لكنها مل ُتعد قانونية؛ لأن الفقرة الأوىل من
تعط �سوى �أربعة �أ�شهر القرتاح التعديالت ،ولقد ا�ستُنفذ هذا الوقت .على �أي حال ،مل
املادة  142مل ِ
تعقد اللجنة اجتماعها الأول حتى دي�سمرب/كانون الأول 2006م .و�شملت يف البداية  27ع�ضوا ،مع
اثنني من الأع�ضاء متت ا�ضافتهم الحق ًا لتمثيل الأقليات العرقية ال�صغرية .واتفق على �أن القرارات
ال�صادرة عن اللجنة يجب �أن تتم فقط عرب التو�صل �إىل التوافق يف الآراء� .أعطيت هذه اللجنة
مدة �أربعة �أ�شهر لتقدمي مقرحاتها( .)55وقدمت اللجنة ،يف مايو�/آيار  51 ،2007مقرتحا لتعديل
الد�ستور ،و�إن كان قد تردد �أن العدد الفعلي للمقرتحات هو  70مقرتحا( .)56كما تقرر وجود 5-3
من التعديالت التي ال ميكن االتفاق عليها ،مما يتطلب تدخل ر�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية الرئي�سية يف
الربملان للو�صول �إىل توافق حول التعديالت .ومل يتم طرح �أي من هذه التعديالت على الربملان.
100

يف نوفمرب�/شباط 2008م ،عرب رئي�س الوزراء ال�سابق نوري املالكي عن انتقاده للد�ستور ،و�شدد
على احلاجة �إىل تعديله .وقال :لقد “متت �صياغة الد�ستور بطريقة مت�سرعة ويف جو كان ي�سود
فيه نظام املحا�ص�صة ب�صورة طاغية” .و�أ�ضاف“ :ب�سبب خماوف من املا�ضي ،ت�ضمن الد�ستور
بع�ض املواد ،التي قيدت �صالحيات ال�سلطات املركزية ،على حد �سواء يف الوقت احلا�ضر وامل�ستقبل
 ...يجب �أن ال تكون الالمركزية الدكتاتورية وما نخ�شاه هو �أن ي�صادر الإقليم الفيدرايل الدولة
“( .)57واعتربت ت�صريحاته هذه غريبة لأن حزبه (الدعوة) واالئتالف ال�شيعي الذي يدعمه كانا
الطرفني الأكرث متثيال ونفوذا يف جلنة كتابة الد�ستور.
يف عام 2011م ،ان�ضمت كتلة العراقية -ثاين �أكرب جمموعة يف الربملان� -إىل الدعوة لتعديل
الد�ستور .وكانت �أ�سبابهم خمتلفة عن الأ�سباب التي طرحها املالكي .لقد �أرادوا من وراء مطالبهم
تقلي�ص �صالحيات رئي�س الوزراء �آنذاك واحلد من �سلطاته( .)58فقط التحالف الكرد�ستاين
الذي يقوده احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين (م�سعود البارزاين) واالحتاد الوطني الكرد�ستاين
(جالل طالباين)� ،أعلنا مت�سكهما بالد�ستور ووا�صال احلديث عن �ضرور التقيد التام ببنوده،
وجعال م�شاركتهم يف التحالف احلكومي احلايل م�شروطا بذلك)59(.
على الرغم من كل هذه االنتقادات واملطالب ف�إنه مل يتم �إجراء �أي تعديل على الد�ستور العراقي،
ويعزى ذلك �أ�سا�سا �إىل عاملني� :أوال :لقد ثبت ا�ستحالة العثور على طريقة لتعديل املواد ذات
الق�ضايا املثرية للجدل واخلالفات ،على �سبيل املثال ال ميكن تعديل ما مي�س �صالحيات الأقاليم
ب�شكل عام و�إقليم كرد�ستان على وجه اخل�صو�ص .املادة ( -126رابعا) ،تن�ص بو�ضوح على الآتي:
“ال يجوز �إجراء �أي تعديل على مواد الد�ستور ،من �ش�أنه ان ينتق�ص من �صالحيات الإقليم التي ال
تكون داخلة �ضمن االخت�صا�صات احل�صرية لل�سلطات االحتادية� ،إال مبوافقة ال�سلطة الت�شريعية يف
الإقليم املعني ،وموافقة �أغلبية �سكانه با�ستفتاء عام”.
مع ذلك ،يبدو �أن �أغلب امل�شاكل التي ي�شهدها العراق اليوم ،هي ب�سبب ال�صراع بني احلكومة
املركزية وحكومة �إقليم كرد�ستان ،وخا�صة يف فرتة حكم رئي�س الوزراء ال�سابق نوري املالكي
(2006م2014-م) والطريقة التي �أدار بها البالد وهيمن فيها على ال�سيا�سة العراقية .وهكذا
تعر�ض امل�شهد ال�سيا�سي العراقي حلالة من اجلمود ،حيث �إن حكومة �إقليم كرد�ستان غري م�ستعدة
للتخلي عن �أي من �صالحياتها يف جمال القوات امل�سلحة واالقت�صاد �أو يف املطالبة ب�أرا�ض (متنازع
عليها) ،وكذلك ب�سبب ف�شل رئي�س الوزراء ال�سابق نوري املالكي واحلايل حيدر العبادي ،يف �إيجاد
و�سيلة للت�صالح مع املجموعات ال�سيا�سية الأخرى ،وب�سبب تعنت الأطراف امل�شاركة يف العملية
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ال�سيا�سية .ومما زاد الأمر �سوءا هو ف�شل اجلي�ش العراقي اجلديد يف الدفاع عن املحافظات
العراقية :املو�صل والأنبار و�صالح الدين ،وكركوك ودياىل ،مما �أدى �إىل احتالل ق�سم منها بالكامل
و�أجزاء من الأخرى ،ال بل �إن هذا اجلي�ش تفكك ب�صورة دراماتيكية بني ليلة و�ضحاها مما �أظهر
الدولة املركزية ب�صورة العاجز عن فعل �أي �شيء ،وف�سح املجال ب�صورة �أكرب للتدخالت اخلارجية.
ناهيك عن الف�ساد الذي نخر ج�سد الدولة و�أو�صلها �إىل حافة الإفال�س ،مع تدين �أ�سعار النفط
ووارداته �إىل م�ستوى جعل الدولة املركزية عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها يف �أي جمال.
�أما العامل الثاين الذي �أعاق عملية تعديل الد�ستور فهو االنق�سامات واخلالفات العميقة بني الكتل
والأحزاب ال�سيا�سية امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية .ومن املفارقات �أن جميع الأطراف ال�سيا�سية
املتنازعة تلج�أ �إىل الد�ستور وتعلن مت�سكها به لدعم وم�ساندة مطالبهم وتتهم الأطراف الأخرى
بعدم احرتام ن�صو�صه ،وهذا الأمر جاء نتيجة لغمو�ض �أغلب مواد الد�ستور وعموميتها الأمر الذي
م ّكن وميكن كل الأطراف من ا�ستخدام بنوده لدعم مطالبهم.

املبحث ال�ساد�س
الآثار ال�ضارة امل�ستمرة للد�ستور العراقي

بالنظر �إىل االلتبا�سات التي ال تعد وال حت�صى واالنق�سامات الكامنة وراء عملية �صياغة الد�ستور،
ف�إنه لي�س من امل�ستغرب �أن ن�صو�ص هذه الوثيقة قد خلقت املزيد من امل�شاكل �أكرث من �إيجاد حلول.
كما كان الد�ستور عامال رئي�سيا يف �إدامة حالة الفو�ضى التي تعم معظم �أنحاء العراق بعد �أكرث
من اثنتي ع�شرة �سنة من االحتالل ،وبعد ثالث جوالت من االنتخابات مازال العراق حتى يومنا
هذا واحدا من البلدان الأكرث خطورة وف�سادا يف العامل( .)60فالو�ضع الأمني اله�ش واخلدمات
االقت�صادية والبلدية مثل الكهرباء وال�صرف ال�صحي ،واملياه النقية واخلدمات ال�صحية والتعليمية
تكاد تكون غري متوافرة ،واحل�صة التموينية الغذائية التي كانت تقدم كاملة للأ�سر العراقية منذ
فر�ض العقوبات على العراق يف عام 1990م� ،أ�صبحت نادرا ما ت�صل �إىل ال�سكان بكميات كافية
او �أي جزء منها .واالئتالف الذي �شكل احلكومة يف عام 2010م ،بعد ت�أخري دام ثمانية �أ�شهر
ا�ستمر عاجزا عن تكليف وزراء للدفاع والداخلية والأمن القومي ،وبقيت جميع هذه الوزارات تدار
من قبل رئي�س الوزراء نوري املالكي لغاية انتهاء واليته .وحدثت �أزمة م�شابهة يف �أعقاب انتخابات
2014م ،ومل ينجح رئي�س الوزراء املكلف حيدر العبادي يف ت�شكيل احلكومة �إال بعد �شهرين من
اعالن نتائج االنتخابات ،وجاءت ناق�صة من دون وزيري الدفاع والداخلية ،وتتطلب الأمر �شهرا
�آخر �أو �أكرث لتعيني الوزيرين املذكورين .ويرجع ال�سبب الأ�سا�سي يف ذلك �إىل نظام املحا�ص�صة
الذي ثبته الد�ستور وبني عليه جمل�س النواب ،كما �أن الواقع فر�ض حالة جديدة يف العراق تتمثل
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يف تق�سيم املنا�صب بح�سب نظام املحا�ص�صة حتى �إن مل يكن ذلك واردا يف الد�ستور ،فمن�صب
رئي�س اجلمهورية �أ�صبح من ح�صة الأكراد ومن�صب رئي�س الوزراء من ح�صة ال�شيعة ورئي�س جمل�س
النواب من ح�صة ال�سنة (.)61
ال يزال الغمو�ض يكتنف املواد الأكرث ح�سا�سية يف الد�ستور وي�ؤثر ب�صورة �سلبية ومبا�شرة على
الأمن واال�ستقرار يف احلياة ال�سيا�سية العراقية .على �سبيل املثال ،بعد انتخابات عام 2010م،
�شعرت كتلة العراقية �أن لديها تفوي�ضا و�شرعية انتخابية لت�شكيل احلكومة بعد �أن فازت باملقاعد
الأكرث يف الربملان ،و�أثري التنازع على تف�سري املادة (� -76أوال) ،والتي ال ت�شري بو�ضوح ما �إذا كان
املق�صود بالكتلة الأكرب يف الربملان هي الكتلة �أو احلزب الذي يح�صل على �أكرب عدد من املقاعد؟،
�أم �أنها ت�شري �إىل �أكرب حتالف ي�شكل يف الربملان وي�صبح لديه احلق يف ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
كتلة العراقية مت�سكت بالتف�سري الأول ،بينما مت�سكت كتلة دولة القانون التابعة للمالكي و�صاحبة
الرتتيب الثاين يف النتائج بالتف�سري الثاين .ا�ستغرق عر�ض الأمر على املحكمة االحتادية عدة �أ�شهر
رئي�س املحكمة الد�ستورية
لتحديد الإجابة ،وبعد ذلك �صدر القرار بعدم تكليف كتلة العراقيةَ ،
ومنح ُ
هذا احلق والفر�صة لتكليف نوري املالكي لت�شكيل احلكومة العراقية حيث اعتربت املحكمة االحتادية
�أن املادة ت�شري �إىل الكتلة الأكرب التي ت�شكل يف الربملان بعد انعقاده ،يف حني �أنه يف كل دول ود�ساتري
العامل يكلف رئي�س القائمة الفائزة ب�أكرب عدد من املقاعد يف الربملان بت�شكيل احلكومة ،و�إيجاد من
يت�آلف معه لهذا الغر�ض ،و�إذا ما ف�شل يف مدة معينة ين�ص عليها يف الد�ستور ،ي�صار �إىل تكليف من
�أتى بعده يف النتائج� ،إال �أن والء رئي�س املحكمة االحتادية ل�شخ�ص املالكي من ناحية ،وخ�ضوع رئي�س
اجلمهورية �آنذاك ل�ضغوط خارجية (�إيرانية) غريت هذه القاعدة الد�ستورية الثابتة والأ�سا�سية.
وتكررت هذه امل�شكلة الد�ستورية مرة �أخرى بعد انتخابات 2014م ،وذلك من خالل �إ�صرار رئي�س
الوزراء ال�سابق نوري املالكي على ت�شكيل الوزارة لوالية ثالثة م�ستندا �إىل حقيقة �أن جتمعه (ائتالف
دولة القانون) هو من فاز باملقاعد الأكرث يف الربملان .ومبا �أن املحكمة االحتادية مل يكن مبقدورها
�أن تقدم تف�سريا �آخر ينا�سب املالكي هذه املرة� ،أو �أن تف�سر نف�س املادة تف�سريين خمتلفني .وملا
كان هناك رف�ض �شعبي و�سيا�سي كبريين لرت�شح املالكي لوالية ثالثة نتيجة ل�سيا�ساته الفا�شلة والتي
توجت ب�ضياع املو�صل ،قام رئي�س اجلمهورية بتكليف العبادي لكي ي�شكل الوزارة اجلديدة �أمام
اعرتا�ض املالكي وتقدميه �شكوى د�ستورية �ضد رئي�س اجلمهورية بدعوى �أنه خالف بنود الد�ستور.
ومل ي�سحب هذه الدعوى �إال بعد �أن وجد ر�أيا عاما راف�ضا لإعادة تر�شيحه مدعوما من �أغلب �أحزاب
ائتالفه واملرجعية الدينية .و�إذا ما راجعنا قرار رئي�س اجلمهورية �سنجد �أنه مل يتجر�أ على تكليف
�شخ�ص �آخر خارج االئتالف ال�شيعي -االئتالف الأكرب يف الربملان -والذي يعتقد الكثريون �أنه
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م�س�ؤول م�س�ؤولية م�شابهة مل�س�ؤولية املالكي ملا �آلت �إليه الأمور يف العراق لأنه االئتالف املهيمن على
احلكومة وال�سيا�سة منذ انتخابات 2006م .وهكذا ثبت التف�سري اخلاطئ للمادة  76واعتربه ملزم ًا
له.
ظهرت النقطة الثانية من اخلالف بني احلكومة املركزية وحكومة �إقليم كورد�ستان ،بعد زيارة
رئي�س الوزراء الأردين لكرد�ستان العراق يف �سبتمرب�/أيلول 2011م .كما ظهرت توترات مماثلة بعد
زيارة وزير اخلارجية الرتكي لكرد�ستان العراق يف �أغ�سط�س�/آب 2012م .وجتنب الزوار املرور عرب
احلكومة العراقية االحتادية ،وقد �أدى ذلك �إىل توجيه بغداد انتقادات الذعة �إىل الدول املعنية،
مما ع ّر�ض العالقات الثنائية بني العراق والبلدين املعنيني للفتور .كما �أعلنت احلكومة االحتادية
�أن هذه الزيارات ينبغي �أن جترى من خالل بغداد وبعلم العا�صمة املُ�سبق .من جانبهم ،رف�ض
امل�س�ؤولون الإقليميون الأكراد هذه االنتقادات ،م�ؤكدين �أنها جرت وفقا للد�ستور .وملا مل ي�ستطع
رئي�سا الوزراء ال�سابق �أو احلايل �إجبار الإقليم على عدم �إقامة �أي عالقات خارجية من دون علم
احلكومة املركزية ،وا�ستناد الإقليم �إىل املواد الغام�ضة يف الد�ستور ا�ستمرت احلالة على ما هي
عليه ،ال بل زاد الإقليم من حرية ت�صرفه بعد احتالل املو�صل والأنبار و�صالح الدين ،وو�صول قوات
(داع�ش) �إىل حدود مدينة �أربيل يف يونيو/حزيران 2014م ،فقامت حكومة الإقليم باملطالبة بدعم
ع�سكري دويل و�صل الكثري منه �إىل الإقليم مبا�شرة ومن دون العودة �إىل احلكومة املركزية التي
ا�ستمرت باالعرتا�ض غري املجدي .وهكذا ثبت حق الإقليم يف �إقامة عالقات خارجية بعيدا عن
موافقة املركز ،حيث ورد ب�صورة مبهمة وغري مبا�شرة يف الد�ستور.
ثمة م�شكلة �أخرى تتعلق بعدم وجود قانون ينظم التنقيب عن النفط ،وو�صلت بغداد و�أربيل �إىل
طريق م�سدود ب�ش�أن هذه الق�ضية على مدى ال�سنوات املا�ضية .وتزعم احلكومة االحتادية �أنها
ال�سلطة الوحيدة التي متتلك احلق يف توقيع امتيازات النفط يف العراق ،وفقا للمادة (� -112أوال)،
بينما تقول احلكومة الإقليمية الكردية �إنها تتمتع بحق عقد االتفاقيات ،وفقا لنف�س املادة الد�ستورية.
واملفارقة� ،أن كال االدعائني �صحيح نظرا �إىل غمو�ض الن�ص الذي مينح �سلطة احلكومة االحتادية
احلق ال�ستك�شاف “احلقول احلالية” ،مما يعني �ضمنا �أن املادة تعطي احلكومة الإقليمية احلق
يف ا�ستك�شاف وتوقيع اتفاقيات لأي من احلقول اجلديدة .لذا متكنت حكومة �إقليم كرد�ستان من
توقيع عدد من العقود ُمنحت مبوجبها االمتيازات النفطية لل�شركات الأجنبية منذ عام 2005م،
مما �أدى �إىل اندالع االختالفات واملواجهات ال�صعبة مع احلكومة االحتادية ،والتي ع ّلقت يف نهاية
املطاف ت�صدير النفط امل�ستخرج من الآبار يف �إقليم كرد�ستان العراق يف عهد املالكي� ،إال �أن
حكومة العبادي ا�ضطرت �إىل الرتاجع عن هذا القرار بعد �أزمة املو�صل وما تبعها وحافة الإفال�س
التي و�صلت �إليها الدولة العراقية ،وقامت بتوقيع اتفاق جديد مع حكومة الإقليم ي�سمح للأخرية
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بت�صدير كميات كبرية من النفط كي يتقا�سم الطرفان الواردات .وهكذا مت تثبيت حق الإقليم
يف ا�ستخراج وت�صدير النفط والذي ورد ب�صورة ملتوية يف الد�ستور ،وال تزال هذه امل�س�ألة مو�ضع
خالف كبري بني الطرفني وهددت بنتائج وخيمة لوال تعر�ض العراق بطرفيه العربي والكردي
لتهديدات داع�ش اجلدية واخلطرية على م�ستقبل البلد ككل.
كما ت�ضمن الد�ستور �أكرث من  60مادة تتطلب ت�شريع قوانني خا�صة جديدة لتفعيلها ،وخالل
ال�سنوات التي تلت �إقرار الد�ستور مل ي�صدر الربملان العديد من هذه القوانني ،وهكذا بقيت العديد
من الق�ضايا والقوانني الهامة ُمعلقة ،مثل :قانون املنظمات واجلمعيات ال�سيا�سية (قانون الأحزاب)
قانون يتعلق بحرية التظاهر ال�سلمي وحرية عقد االجتماعات العامة ،قانون الأحوال ال�شخ�صية،
قانون ت�أ�سي�س املجل�س االحتادي ،قانون لتنظيم تقا�سم املوارد والرثوات الوطنية ،وقانون يبني
تفا�صيل �صالحيات الأقاليم .وب�صورة خا�صة ا�ستمرار اخلالفات احلادة بني العديد من الكتل
والقوائم يف الربملان مما ُي�شكل عقبة رئي�سية �أمام اخلطاب املدين �أو التقدمي .ويبدو �أن حماوالت
و�ضع هذه القوانني اجلديدة مو�ضع التنفيذ ،قد يهدد تقوي�ض الأ�س�س ال�سيا�سية اله�شة �أ�صال يف
البالد .كما �أفرزت عملية احتالل املو�صل والأنبار و�صالح الدين وت�شكيل احل�شد ال�شعبي من مكون
واحد م�شكلة �أخرى متثلت مبطالبة �أبناء املحافظات املحتلة بت�شكيل قوات م�شابهة للح�شد� ،إال �أن
طلبها خ�ضع للت�سويف بدعاوى كثرية منها �أنه خمالف للد�ستور ،يف حني �أن ذلك مل ي�ؤخذ به عند
ت�شكيل احل�شد ال�شعبي.

اخلامتة واال�ستنتاجات
ميثل الد�ستور الدائم وثيقة هامة جدا لل�سيادة يف املجتمعات ،واحلكومات يف العادة ت�ستغرق
وقتا طويال من الزمن ل�صياغة د�ستور دائم للبالد .لكن الو�ضع يف العراق كان خمتلفا متاما،
حيث �أجرب العراقيون على �صياغة م�شروع الد�ستور خالل �شهرين فقط .ثم توجه العراقيون �إىل
الت�صويت على الد�ستور الدائم يف �أكتوبر/ت�شرين الأول 2005م ،من دون الإطالع عليه �أو قراءة
ودرا�سة ومناق�شة مواده .وي�ؤكد �أحد امل�ست�شارين الأمريكان الذي �شارك يف اال�ست�شارة والكتابة هذا
الأمر بقوله�“ :سي�صوت العراقيون على د�ستور مل يروه �أو يقر�أوه �أو يدر�سوه �أو يناق�شوه �أو يكتبوا
م�سودته”( .)62والأغرب من ذلك �أنهم �صوتوا على م�شروع مل يكتمل ،وكانت املناق�شات م�ستمرة
حوله ،فقط لاللتزام باملوعد الذي حدده اجلانب الأمريكي( .)63وقد فعلوا ذلك ورمبا ب�سذاجة
العتقادهم �أن الد�ستور �سيجلب لهم ال�سالم والرخاء �أو اتباعا للتعليمات التي �أعطيت لهم من
قادتهم ال�سيا�سيني والدينيني ،ومل تت�صورالغالبية العظمى �أو تدرك �أن هذه الوثيقة �ستكون م�صدرا
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�آخر من م�صادر ب�ؤ�سهم و�إدامة الظلم وانعدام العدالة.
بعد فرتة قليلة من �إقرار الد�ستور الدائم بد�أت بوادر اخلالف واجلدال احلاد حوله تثار من
منظمات مدنية وم�ؤ�س�سات علمية ،وهذا �أمر بديهي حيث متكنت هذه الأطراف من االطالع عليه
بعد �إقراره� ،إال �أن امللفت للنظر هو االعرتا�ضات الكبرية التي توجه �إىل الوثيقة من قبل الأطراف
التي ادعت �أنها كتبته ،ومها كان احلال ال يزال الد�ستور الدائم يثري اجلدل ،وي�ستمر النقا�ش حول
�صياغته وطبيعة الغمو�ض ملعظم مواده ،مما ُيثري العديد من االنق�سامات واخلالفات ال�سيا�سية.
لقد �أ�صبح وا�ضحا بعد �إقرار الد�ستور �أن مواده ت�ضمنت العديد من امل�ضامني الف�ضفا�ضة واملعاين
الغام�ضة التي ُتهدد الوحدة الوطنية و ُتفكك الن�سيج االجتماعي ،وا�ستنادا �إىل هذه امل�ضامني
جند �أن حكومة �إقليم كرد�ستان هددت �أكرث من مرة باالنف�صال عن العراق �إذا مل يتم تطبيق
املواد الرئي�سية التي �أدرجت فيه ،كما �أنه ونتيجة للحالة االقت�صادية الأف�ضل التي يعي�شها الإقليم،
وب�سبب الف�ساد الذي نخر ج�سد الدولة العراقية املركزية �أو ال�سيا�سة الطائفية التي اعتمدتها و�أدت
�إىل تهمي�ش املكون ال�سني واملحافظات التي ي�شكلون فيها �أغلبية ،جند �أن العديد من املحافظات
بغ�ض النظر عن املذهب الذي ينت�سب �إليه غالبية �ساكنيها -بد�أت تطالب باحلق يف ت�شكيل �إقليمخا�ص بها .وهكذا �أ�صبحت املادة التي �أجازت هذا احلق والتي ا�ستنكرها العراقيون يف البداية
واعتربوها خطوة لتق�سيم العراق �أ�صبحت حقا يطالبون به .وهذا الأمر جعل �أحد امل�ساهمني يف
ترجمة الد�ستور عن الن�سخة الأمريكية  -والذي كثريا ما هوجم على دوره ال�سيئ يف العملية -يعترب
ذلك جناحا باهرا للوثيقة واعرتافا ببعد نظر كاتبيها ،ومل يدرك �أن ال�سبب يف ذلك هو بالأ�سا�س
الد�ستور الذي مزق البلد و�أو�صله �إىل هذه احلالة.
امل�شكلة الأخرى التي ظهرت نتيجة لإ�صرار وا�ضعي الد�ستور على �إبقاء احلكومة املركزية �أ�ضعف
من ال�سلطات الإقليمية قد ت�سبب يف �إثارة م�شكلة مزمنة للدولة ،وجرت حماوالت  -ب�صورة خا�صة
يف اجلنوب -لإقامة حكومات فيدرالية ،على غرار حكومة �إقليم كرد�ستان ،ولكنها تعر�ضت للف�شل
حتى الآن .لكن وجود حكومة احتادية �ضعيفة �سيحدد من قدرتها على مقاومة مثل هذه اجلهود،
وي�ضعف من قدرتها على �إجبار �إقليم كرد�ستان على الت�صرف كجزء من الدولة الفيدرالية الأكرب.
وتبدو هنا ُم�شكلة كركوك وما ي�سمى املناطق املتنازع عليها التي مازالت معلقة ،رغم وجود الن�ص
الد�ستوري الذي يتيح الفر�صة لإجراء الإح�صاء ال�سكاين واال�ستفتاء لتحديد م�ستقبل املنطقة
بحلول نهاية عام 2007م .و�أثبتت انتخابات 2010م� ،أن الأحزاب الكردية مل يكن لديها �أغلبية يف:
كركوك ،نينوى ،دياىل .ولكن هذه املناطق ال تزال تهيمن عليها الأحزاب الكردية( .)64وازدادت
هذه الهيمنة بعد االنهيار الع�سكري الذي حدث يف املو�صل واملحافظات الغربية الأخرى بعد عام
2014م .ال بل و�صل الأمر بنائب رئي�س الوزراء العراقي (الكردي) يف نف�س الفرتة �أن ي�سخر
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علنا من املادة التي تتحدث عن املناطق املتنازع عليها ،ويعترب �أن حكومة الإقليم قامت با�ستعادة
الأرا�ضي املقتطعة منه �إىل الإقليم ،و�أنه ال يوجد بعد الآن مناطق متنازع عليها.
ونظرا �إىل �أوجه الق�صور الوا�سعة يف الد�ستور مل يحظ باحرتام والتزام احلكومة االحتادية
والإقليم بتطبيق مواده .وجتلى هذا الو�ضع من خالل رد فعل احلكومة على املظاهرات ال�سلمية
يف جميع �أنحاء العراق عام 2011م ،واملعروفة با�سم (الربيع العراقي) .ولقد ُنظمت هذه احلركة
ملعار�ضة وف�ضح الف�ساد املايل والإداري للحكومة االحتادية وم�ؤ�س�سات الدولة وللمطالبة بتح�سني
اخلدمات الأ�سا�سية .عربت �إجراءات احلكومة االحتادية عن انتهاك �صارخ للأحكام الد�ستورية
التي منحت املتظاهرين احلق يف حرية التعبري ،وقامت القوات احلكومية وقوات �إقليم كرد�ستان
بقمع احلركة بعنف ،وتكرر ويتكرر هذا الأمر يوميا يف العراق الآن ( )2015ومنذ �شهر �سبتمرب/
�أيلول مع التظاهرات التي خرجت يف بغداد وحمافظات اجلنوب معرت�ضة على �سوء اخلدمات
والف�ساد املايل والإداري ،وتعاملت �سلطات كرد�ستان العراق بنف�س الطريقة العنيفة مع املظاهرات
التي خرجت يف ال�سليمانبة و�أربيل معرت�ضة على الف�ساد وت�أخر دفع الرواتب .وحاولت �سلطات
الإقليم لوم احلكومة املركزية على املطلب املتعلق بالرواتب على �أ�سا�س �أنها مل تدفع ح�صة الإقليم
الواردة يف الد�ستور� ،إال �أن املتظاهرين رف�ضوا ذلك وطالبوا برواتبهم من واردات النفط الكبرية
التي تقوم �إدارة الإقليم بت�صديرها ب�صورة م�ستقلة عن ال�سلطة املركزية.
كما يطرح وجود بع�ض ال�سجون ال�سرية اخلا�صة التي ال تخ�ضع ل�سلطة وزارة الداخلية �أو وزارة
العدل ،و�إمنا تدار مبا�شرة من قبل رئي�س الوزراء �أو قادة امللي�شيات �أو قادة �إقليم كرد�ستان ،م�شكلة
�أخرى تتعلق بانتهاك العدالة وحقوق الإن�سان ،على الرغم من �أن م�س�ؤويل احلكومة يزعمون �أن
�أعمالهم لها ما يربرها مبوجب املادة ( )7من الد�ستور ،التي تعطي الدولة احلق يف مكافحة
الإرهاب� .إن الطبيعة الوا�سعة واملطاطية لهذه املادة جتيز للحكومة االحتادية وال�سلطة الإقليمية
الكردية القيام ب�سحق وم�صادرة الأ�صوات املعار�ضة ومنع حرية التعبري.
وهكذا ف�إن الطريقة املت�سرعة يف �صياغة الد�ستور ،بجانب العديد من التدخالت اخلارجية،
وغياب العراقيني اخلرباء يف ال�ش�ؤون الد�ستورية ،و�ضعف احلكومة االحتادية واالنق�سامات
احلادة والعميقة قد �أ�سهمت جميعها يف الو�ضع غري امل�ستقر يف العراق حتى اليوم( ،)65الأمر
الذي �أدى �إىل تو�سع املطالب والدعوات �إىل تعديل الد�ستور ،وخ�صو�صا من كتلة رئي�سي الوزراء
ال�سابق واحلايل ،ولكن جميع هذه املطالبات ،مبا فيها املطالبة ب�إحياء وتفعيل �أعمال اللجنة التي
�أن�شئت عام 2005م ،للنظر يف التعديالت ،وجهت مبعار�ضة �شديدة ،وخ�صو�صا من قبل الأحزاب
الكردية( .)66وبالنظر �إىل �صعوبة �إجراء �أي تعديل للد�ستور ولغر�ض ت�صحيح جميع الأخطاء
وااللتبا�سات الد�ستورية وحل امل�شاكل القائمة ،ينبغي التو�صل �إىل توافق يف الآراء من قبل الكتل
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املختلفة التي تهيمن على الربملان.
�إن رف�ض حكومة �إقليم كرد�ستان القاطع للنظر يف التعديالت والتهديد امل�صاحب لالنف�صال قد
يخفف ،وخ�صو�صا بعد �إعالن الإدارة الأمريكية الوا�ضح� :أن قيام دولة كردية م�ستقلة يف العراق
غري قابل للنقا�ش( .)66لكن احلقيقة ال�صارخة تكمن يف �صعوبة �إقناع الأحزاب الكردية للتخلي
عن االمتيازات التي وفرها الد�ستور والت�شريعات احلالية للإقليم والقبول بتعديل الد�ستور لإقامة
دولة موحدة م�ستقرة و�آمنة .علما �أن الو�ضع الذي �آلت �إليه البالد بعد كارثة احتالل املو�صل وما
تبعها من �آثار داخلية جعلت م�س�ألة تعديل الد�ستور ترتاجع يف �أهميتها.
وينبعي الإ�شارة هنا �إىل �أن احلكومة الإقليمية يف كرد�ستان قد حققت بع�ض النجاحات يف جمال
البناء والرفاه االقت�صادي واال�ستقرار الأمني مقابل ف�شل احلكومة االحتادية يف كل هذه املجاالت،
الأمر �شجع املناطق اجلنوبية والغربية الأخرى على املطالبة بحق التمتع بو�ضع مماثل لإقليم
كرد�ستان .حلد هذه اللحظة �سجلت خم�س حمافظات -على الأقل -مطالبات بت�شكيل حكومات
�إقليمية :الب�صرة ومي�سان ونينوى والأنبار و�صالح الدين .الثالث الأوىل لديها احتياطيات كبرية
من النفط والغاز ،ولكنها مل متنح نف�س االمتياز على غرار حكومة �إقليم كرد�ستان يف جمال احل�صة
من موارد هذه الرثوة .املواد والن�صو�ص الد�ستورية ذات ال�صلة تن�ص على �أن ثلث �أع�ضاء �أي
جمل�س حمافظة ميكنه تقدمي الطلب لت�شكيل �إقليم واحل�صول على امتيازات و�صالحيات احلكومة
االحتادية يف ال�ش�ؤون االقت�صادية واملالية وال�سيا�سية قبل الذهاب �إىل اال�ستفتاء .ولكن �أغلب
الأ�صوات ال�صادرة عن هذه املحافظات مل حت�صل على الدعم املن�صو�ص عليه د�ستوريا للمطالبة
ب�إن�شاء �إقليم( ،ثلث �أع�ضاء جمل�س املحافظة �أو ُع�شر الناخبني بح�سب املادة  )119الأمر الذي
ي�ؤكد �أن الرغبة يف البقاء �ضمن العراق املوحد ال تزال �سائدة بني �أبناء ومكونات هذه املحافظات.
�إال �أن �إقليم كرد�ستان مل ي�سلم هو الآخر من ظاهرة انتهاك الد�ستور ،فبالإ�ضافة �إىل ما مت ذكره
تواجه به املعار�ضة والتظاهرات املنتقدة لل�سلطة الإقليمية والف�ساد امل�ست�شري
عن العنف والقمع التي َ
ظهرت يف الآونة الأخرية ظاهرة �أكرث خطورة تتمثل يف جتاوز �سلطة الإقليم على الد�ستور الإقليمي
والذي و�ضعته هي بنف�سها وبح�سب موا�صفاتها ،فبموجب هذا الد�ستور يحق لرئي�س الإقليم البقاء
يف من�صبه لدورتني فقط� ،أربع �سنوات لكل فرتة� ،إال �أن ال�سيد م�سعود البارزاين الذي ا�ستنفد هذه
املدة و�سنتني ا�ستثنائيتني �أخريني ف�إنه يف � 20أغ�سط�س � /آب 2015م ،رف�ض التخلي عن من�صبه
مرة �أخرى وطلب متديدا ا�ستثنائيا �آخر ملدة �سنتني� .إال �أن برملان �إقليم كرد�ستان العراق والأحزاب
الكردية املت�آلفة فيه عليها رف�ض ذلك واليزال ( .)67مبوجب د�ستور الإقليم ويف حالة انتهاء فرتة
الرئي�س يتوىل رئي�س الربملان رئا�سة الإقليم ملدة  60يوما ،متهيدا النتخاب رئي�س جديد .يف ظل
رف�ض البارزاين ترك من�صبه� ،أ�صبح الإقليم د�ستوريا يحكم �أ�سميا من قبل رئي�س الربملان ،وفعليا
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من قبل الرئي�س املنتهية واليته .و�إزاء رف�ض الأحزاب املمثلة يف الربملان على التمديد للبارزاين
و�إ�صرارها على نقل ال�سلطة ب�صورة د�ستورية �إىل رئي�س �آخر يختاره الربملان ،وف�شل كل املحادثات
يف هذا املجال ،قام رئي�س وزراء الإقليم نيجرفان البارزاين -ابن �شقيق رئي�س الإقليم -بطرد
الوزراء التابعني لكتلة كوران (التغيري) الأكرث رف�ضا للتمديد ،من وزارته ب�إقالتهم .كما عمد �إىل
�إجراء �آخر ميثل خرقا �أكرب و�أفدح للد�ستور �إذ �إنه يف � 12أكتوبر/ت�شرين الأول 2015م ،منع الوزراء
ورئي�س الربملان ،من كتلة كوران لي�س فقط من دخول الربملان ملمار�سة عملهم و�إمنا �أمرالوزراء
مبغادرة �أربيل خالل � 48ساعة ،ومنع رئي�س الربملان من الدخول �إىل مدينة �أربيل ( .)68وهكذا
انقلبت ال�سلطة املركزية يف الإقليم على كل الأعراف واملواد الد�ستورية ،حيث مبوجب د�ستور
الإقليم وقانون الربملان ال يحق لرئي�س وزراء الإقليم �إعفاء الوزير �إال يف حالتني الأوىل� :أن يطلب
الوزير ذلك .والثانية� :أن ي�سحب الربملان الثقة من الوزير ويطلب �إقالته .وال يزال هذا الواقع ال�شاذ
وامل�ضطرب قائما يف الإقليم .وهكذا ميكن القول �إن ت�صرفات املالكي وحماوالته غري الد�ستورية
للتم�سك يف احلكم ،وحماولة البارزاين لال�ستئثار بال�سلطة مدى احلياة �إمنا ي�ؤكد م�س�ألتني
�أ�سا�سيتني الأوىل� :ضعف الأجهزة الرقابية املتمثلة بالربملان وال�سلطة الق�ضائية الكفيلة بتطبيق
الد�ستور ،والثانية :عدم احرتام ال�سلطة التنفيذبة ومن يرت�أ�سها للمواد الد�ستورية بل وللد�ستور كله
ب�صورة عامة .عمليا الآن انق�سم الإقليم منذ بداية الأزمة يف �أغ�سط�س� /آب 2015م ،اىل �إدارتني
منف�صلتني ،كما كان احلال يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،الأوىل يف �أربيل والثانية يف ال�سليمانية،
وركن الد�ستور وبنوده على الرفوف.
لقد ادعت الواليات املتحدة الأمريكية �أن احتالل العراق  -وب�صرف النظر عن االدعاءات التي
ال �أ�سا�س لها من ال�صحة حول امتالكه لأ�سلحة الدمار ال�شامل -ي�ستهدف يف الدرجة الأوىل �إزالة
النظام الدكتاتوري املعاد لل�سيا�سة الغربية وا�ستبداله ب�آخر يتوافق مع خطط وا�سرتاتيجية الواليات
املتحدة الأمريكية يف املنطقة الرامية �إىل �إن�شاء �شرق �أو�سط جديد ،وثانيا :العمل على �إعادة بناء
النظام ال�سيا�سي وحتقيق دميقراطية تحُ رتم فيها حقوق الإن�سان يف العراق ،وثالثا :العمل على
حتويل العراق �إىل منوذج دميقراطي يحتذى به من قبل دول اجلوار الإقليمي .ولكن الآن ،وبعد
مرور ما يقارب الثالث ع�شرة �سنة من االحتالل والنفوذ الأمريكي القوي داخل العراق ي�صعب
علينا التو�صل �إىل �أي ا�ستنتاج �آخر غري ت�أكيد الف�شل الذريع جلميع هذه الأهداف الأمريكية ،و�أن ما
�أ�سهم يف هذا الف�شل هو �أوجه الق�صور الهيكلية والقانونية وال�سيا�سية العميقة يف الد�ستور العراقي
�إىل حد كبري.
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mustafa-khasawneh@yahoo.com

**ولد يف اململكة الأردنية الها�شمية ،ي�شغل حالي ًا من�صب �أ�ستاذ القانون الدويل امل�ساعد يف كلية
احلقوق يف جامعة الزرقاء منذ عام 2012م ،ح�صل على بكالوريو�س قانون من جامعة م�ؤتة ،ثم
دكتوراه يف القانون الدويل اجلنائي ،من جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا ،تناول يف ر�سالته:
“واقع تعاون الدول مع املحكمة اجلنائية الدولية و�أثره يف فعاليتها” ،عام 2011م ،ون�شر بحث ًا يف
جملة جامعة الريموك ،بعنوان“ :مبد�أ التكامل يف حمكمة اجلنائية الدولية”.
soramohamad@yahoo.com
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املقدمة

تثري العالقة بني القانون الدويل والقانون الوطني بع�ض الإ�شكاليات من وجهة نظر فقهية ،ومن
امل�ستقر على �صعيد الفقه القانوين الدويل �أن العالقة بني القانونني مت تف�سريها من خالل اجتاهني
رئي�سيني �أو نظريتني رئي�سيتني هما :نظرية وحدة القانون ونظرية ثنائية القانون ،وهناك اجتاه
ثالث توفيقي ،حيث يقوم االجتاه الأول امتدادا لنظرية الفقه الإرادي(� .)1أما االجتاه الثاين فذو
عالقة ب�أ�سا�س الإلزام للقانون الدويل الذي ي�ؤ�س�س على ر�ضا الدولة وهو متفرع عن النظريات
املو�ضوعية.
و�أوىل هذه النظريات هي :نظرية وحدة القانون التي تفرت�ض �أن كال من القانونني الدويل
والداخلي ي�شكالن نظاما قانونيا واحدا ،و�أن الفرق يكمن يف �أولوية التطبيق فقط ،والذي ينتج
عنه اجتاهان هما :اجتاه يرى �إعطاء الأولوية للقانون الداخلي على القانون الدويل .واجتاه مينح
الأولوية للقانون الدويل باعتباره الأ�صل وهو القانون الذي يحدد اخت�صا�ص الدولة(.)2
�أما النظرية الثانية فهي نظرية ثنائية القانون ،وت�شري هذه النظرية �إىل �أن كل نظام قانوين
ي�ستمد وجوده من ال�سلطة االجتماعية التي يعرب عنها فالقانون الدويل يعرب عن اجلماعة الدولية
في�ستقل ويختلف عن القانون الوطني �أو الداخلي لكل دولة ،ويرتتب على ذلك �أن قواعد القانون
الوطني ال تعد قواعد قانونية يف دائرة القانون الدويل العام والعك�س �صحيح بالن�سبة �إىل قواعد
القانون الدويل ،كما يرتتب على ذلك �أن القا�ضي الدويل ال يطبق �إال قواعد القانون الدويل مما
يعني احتمال �أن تكون هناك قواعد وطنية تتعار�ض مع قواعد دولية(.)3
ومتثلت حجج هذا االجتاه يف اختالف م�صادر و�أ�شخا�ص ومو�ضوع كال القانونني� ،إذ �إن القانون
الوطني ينظم العالقة بني الأفراد العاديني �أو بني الأفراد والدولة( .)4ويرتتب عليها عدم التعار�ض
بني قواعد القانونني وعدم تطبيق كل منهما يف نطاق الآخر(.)5
وهناك االجتاه التوفيقي يرى عدم وجوب �إثارة مو�ضوع العالقة بني القانونني و�أنه ال جمال للمقارنة
بينهما الختالف جمال عمل كل منهما ،وال جمال �أي�ضا للقول ب�سمو �أحدهما على الآخر و�أنه �إذا
حدث تداخل بينهما ف�إنه يحل عن طريق تطبيق قواعد تنازع القوانني .وحتاول هذه النظرية جتنب
اخلالف النا�شئ عن نظريتي الوحدة والثنائية من خالل منح الدور للقا�ضي الوطني للتوفيق بني
قواعد القانونني عندما يكون با�ستطاعته القيام بعملية التوفيق مبا يتنا�سب مع امل�صلحة الوطنية
لدولته ،والتوفيق بني هذه القواعد مثلما يحاول التوفيق بني القواعد الوطنية(.)6
ونتناول املو�ضوع يف املباحث الثالثة الآتية:
املبحث الأول :العالقة بني القانونني يف منظور القانون الدويل.
املبحث الثاين :العالقة بني القانون الدويل والقانون الوطني من منظور القانون الوطني.
املبحث الثالث :تطبيق القانون الدويل يف املجال الوطني.
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املبحث الأول
العالقة بني القانونني يف منظور القانون الدويل

تختلف العالقة بني القانون الوطني والقانون الدويل باختالف وجهة النظر على امل�ستويني
الوطني والدويل ،ويف هذا املبحث يتناول الباحثان هذه العالقة من وجهة نظر القانون الدويل ،يف
ثالثة مطالب كالآتي:
املطلب الأول :العالقة بني القانونني من منظور املعاهدات الدولية
املطلب الثاين :موقف الق�ضاء الدويل من القانونني
املطلب الثالث :ا�ستثناءات نفاذ املعاهدات الدولية يف املجال الوطني

املطلب الأول
العالقة بني القانونني من منظور املعاهدات الدولية

ميكن القول بعدم وجود ن�ص �صريح لذلك يف املعاهدات الدولية �إذ رمبا يكون الأمر �أكرث و�ضوحا
يف املطلب القادم �أي من وجهة نظر الق�ضاء الدويل� ،إال �أنه ميكن التعرف �ضمنيا على هذا املوقف
من خالل اتفاقية فينا لقانون املعاهدات لعام 1969م( ،)7والتي جاء فيها �أنه “:ال يجوز لطرف يف
معاهدة �أن يحتج بن�صو�ص قانونه الداخلي كمربر لإخفاقه يف تنفيذ املعاهدة ،ال تخل هذه القاعدة
باملادة .”46
ويالحظ على ن�ص املادة � 27أنها تتعلق بنظام امل�س�ؤولية الدولية �أكرث من تعلقها بقانون املعاهدات
فتقدم حلوال لإ�شكاليات امل�س�ؤولية الدولية املتعلقة مبخالفة الدولة لتعهداتها من خالل �إ�صدار
قوانني داخلية �أو لوائح �أو قرارات خمالفة لأحكام املعاهدة الدولية(.)8
بالتايل ميكن القول �إن االلتزام الذي تفر�ضه املعاهدة الدولية على عاتق ال�سلطة الت�شريعية
الوطنية ي�شري بطريقة غري مبا�شرة �إىل العالقة بني القانون الوطني والقانون الدويل والتي
تت�ضمن �سمو قواعد القانون الدويل على قواعد القانون الوطني كما �سرنى تباعا وهذا ما يف�سر
قيام املعاهدات الدولية على مبد�أ مواءمة الت�شريعات الوطنية معها لت�سهيل و�ضمان تنفيذها على
خمتلف الأ�صعدة.
وتعني املواءمة االلتزام بتعديل القوانني الداخلية مبا يتفق مع املعاهدات الدولية ،وتت�ضمن بع�ض
املعاهدات الن�ص �صراحة على التزام الدول الأطراف فيها ب�سن �أو �إلغاء �أو تعديل الت�شريعات
الالزمة ل�ضمان تنفيذها(.)9
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ففي حكم ملحكمة التمييز الأردنية �أكدت �أن نظام ر�سوم ت�سويق املنتجات الزراعية مل يت�ضمن
وجوب ا�ستيفاء ر�سوم ت�سويق مقابل خدمات حيث �إنه �إذا مت ا�ستيفاء مبالغ كر�سوم ت�سويق ف�إنه
يعترب خمالفا لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العاملية(.)10
ويعني م�صطلح القانون الداخلي الوارد يف املادة  27من اتفاقية فينا للمعاهدات جميع �أنواع
القواعد القانونية ولي�س القانونية العادية فقط في�شمل بذلك القواعد الد�ستورية(.)11
وميكن ا�ستيحاء فكرة املواءمة من اتفاقية فيننا لقانون املعاهدات التي توجب على الدول القيام
بالإجراءات الت�شريعية الالزمة لتطبيق �أحكام املعاهدة ،و�أنه ال يجوز لأي دولة طرف يف معاهدة
التم�سك بقانونها الداخلي ك�سبب لعدم تنفيذ
(�أي بعد االن�ضمام �إليها والت�صديق الكامل عليها) ُّ
املعاهدة( )12با�ستثناء ما جاء يف املادة  46التي جتيز عدم تنفيذ �أحكام املعاهدة �إذا كانت تخالف
قاعدة جوهرية يف القانون الداخلي للدولة الطرف.
و�إذا خالفت الدول التزاماتها باملواءمة التي تفر�ضها املعاهدة الدولية ف�إنها �ستعر�ض نف�سها
للم�س�ؤولية الدولية ومن �صور اجلزاء يف هذا ال�صدد االمتناع عن تطبيق الت�شريع الذي ال
يت�ضمن توافقا مع املعاهدة الدولية ،ففي حكم جلنة التحكيم يف ق�ضية فوائد احلرب بني فرن�سا
و�إ�سبانيا (حزيران 1922م) وجدت اللجنة �أن الربملان الفرن�سي ال ميكنه فر�ض ال�ضرائب على
املواطنني الإ�سبان املقيمني يف فرن�سا لوجود معاهدة �أبرمت بني فرن�سا و�إ�سبانيا تت�ضمن الإعفاء
ال�ضريبي(.)13
ومنها �أي�ضا يف ميثاق الأمم املتحدة الذي ت�ضمن واجب الدول الأع�ضاء اتخاذ �أعمال جماعية �أو
فردية ت�ستهدف حتقيق �أهداف املنظمة(.)14
ويرى الباحثان هنا �إمكانية تف�سري ذلك ب�أنه يوجد التزام على جميع الدول لرعاية حقوق الإن�سان
واالمتناع عن انتهاكها والقيام ب�أفعال �إيجابية مادية كانت �أو قانونية لتنفيذ ذلك وهذا قد يتخذ
�صورة التدابري الت�شريعية املنا�سبة لإعمال حقوق الإن�سان ورعايتها.
ومن املعاهدات الدولية التي ت�ضمن مبد�أ �أو التزام املواءمة اتفاقية منع تقادم جرائم احلرب
واجلرائم �ضد الإن�سانية حيث كر�ست التزام الدول الأطراف فيها بالقيام وفقا للإجراءات
الد�ستورية لكل منها ،باتخاذ �أية تدابري ت�شريعية �أو غري ت�شريعية تكون �ضرورية لكفالة عدم
�سريان التقادم على جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية� ،سواء من حيث املالحقة �أو من حيث
وجد �أ�صال (.)15
املعاقبة ولكفالة �إلغائه �إن ِ
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املطلب الثاين
موقف الق�ضاء الدويل من القانونني

ي�ستقر الق�ضاء الدويل على مبد�أ �سمو القانون الدويل( ،)16كما ي�ستقر على م�س�ؤولية الدولة
عن ذلك ،ويرتتب على ذلك عدم االعتداد بالقوانني الداخلية املخالفة للقانون الدويل ،حتى لو
تعلقت بالنظام العام ،لعدم �إمكانية الت�سليم بالتذرع بالنظام العام الوطني للتحلل من االلتزامات
الدولية(.)17
ومثال ذلك ق�ضية املناطق احلرة ال�سافوا العليا ومنطقة جاك�س بني فرن�سا و�سوي�سرا( ،)18حيث
ر�أت املحكمة �أن القانون الفرن�سي يجب �أن ُيق ّيم يف �ضوء املعاهدات الدولية النافذة بني الطرفني
و�أنه يخالف املعاهدات الدولية ،و�أنه ال يجوز التذرع بالقوانني الوطنية للتهرب من االلتزامات
الدولية ،و�أمرت احلكومة الفرن�سية ب�إعادة خط اجلمارك �إىل ما كان عليه قبل �صدور ذلك القانون.
كما �أخذت حمكمة العدل الدولية بذلك فقررت يف كثري من �أحكامها و�آرائها اال�ست�شارية
مبد�أ �سمو قواعد القانون الدويل على القوانني الوطنية للدول وعدم اجلواز للدولة التن�صل من
التزاماتها الدولية بحجة قوانينها الوطنية .فمن ذلك الر�أي اال�ست�شاري عام 1988م ،ب�سبب النزاع
الذي ن�شب بني الواليات املتحدة ومنظمة الأمم املتحدة حول تطبيق �شرط اللجوء �إىل التحكيم وفقا
التفاق املقر املربم بني �أمريكا ومنظمة الأمم املتحدة عام 1947م ،ويف ر�أيها اال�ست�شاري منحت
املحكمة ال�سمو لأحكام القانون الدويل على القانون الأمريكي و�أكدت �ضرورة احرتام الواليات
املتحدة التزاماتها الدولية وعلى مبد�أ �سمو القانون الدويل امل�ستقر م�سبقا يف ق�ضية الألباما عام
1872م (.)19

املطلب الثالث
ا�ستثناءات نفاذ املعاهدات الدولية يف املجال الوطني

هناك حالة فريدة يف القانون الدويل للتحلل من االلتزامات االتفاقية الدولية وهي حالة التحلل
من اتفاقيات حقوق الإن�سان يف حالة احلرب �أو اخلطر العام الذي يهدد حياة الأمة ،وذلك بالرغم
من خ�صو�صيتها من حيث العالقة بني املعاهدة الدولية والقانون الوطني ،وكونها تختلف عن
االتفاقيات الدولية االخرى لأنها تهدف �إىل حماية حقوق الإن�سان وتهتم به ب�صرف النظر عن
جن�سيته ،وما يجب �أن يكون لها من �أثر مبا�شر يف املجال القانوين الداخلي للدول .وهناك �إ�شكالية
حول التطبيق املبا�شر التفاقيات حقوق الإن�سان يف املجال الداخلي ،واالتفاقيات ذاتها عادة تلتزم
ال�صمت يف هذا ال�ش�أن الأمر الذي يف�سر ندرة التطبيق الوطني لها(.)20
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ويت�ضمن مفهوم التطبيق املبا�شر لالتفاقية عملية التطبيق الفوري �أو الإدخال التلقائي لالتفاقية
يف القانون �أو املجال القانوين الداخلي ،وهو الو�سيلة املتبعة عادة من قبل الدول التي ت�أخذ بنظام �أو
نظرية وحدة القانونني الوطني والدويل ،ويختلف التطبيق املبا�شر عن و�سائل الإدماج التي يجري
العمل به يف الدول التي ت�أخذ بنظرية ثنائية القانونني الدويل والداخلي(.)21
�إال �أن التحلل من هذه االتفاقيات ُيعد تطبيقا ملبد�أ ال�ضرورة ،وذلك عند قيام ظروف معينة
ت�ستدعي خمالفة االتفاقيات ب�شكل م�ؤقت من �أجل ا�ستمرارية الدولة يف القيام بوظائفها ل�ضمان
حقوق الإن�سان ،وانتظام �سري املرافق العامة فيها(.)22
ومن �أمثلة ذلك:
�أوال :العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية حيث جاء فيه �أنه -1 “ :يف حاالت الطوارئ
اال�ستثنائية التي تتهدد حياة الأمة ،واملعلن قيامها ر�سميا ،يجوز للدول الأطراف يف هذا العهد �أن
تتخذ ،يف �أ�ضيق احلدود التي يتطلبها الو�ضع ،تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقت�ضى
هذا العهد� ،شريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات الأخرى املرتتبة عليها مبقت�ضى القانون
الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين
�أو الأ�صل االجتماعي -2 .ال يجيز هذا الن�ص �أي خمالفة لأحكام املواد  6و  7و ( 8الفقرتني  1و
 )2و  11و  15و  16و  -3 .18على �أي دولة طرف يف هذا العهد ا�ستخدمت حق عدم التقيد �أن تعلم
الدول الأطراف الأخرى فورا ،عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة ،بالأحكام التي مل تتقيد بها
وبالأ�سباب التي دفعتها �إىل ذلك .وعليها ،يف التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد� ،أن تعلمها بذلك
مرة �أخرى وبالطريق ذاته ”(.)23
ثانيا :اتفاقية عدميي اجلن�سية ،وجاء فيها ”:لي�س يف �أي من �أحكام هذه االتفاقية ما مينع دولة
متعاقدة ،يف زمن احلرب �أو يف غريه من الظروف اخلطرية واال�ستثنائية ،من �أن تتخذ م�ؤقتا من
التدابري ،بحق �شخ�ص معني ،ما تعتربه �أ�سا�سيا لأمنها القومي ،ريثما يثبت لتلك الدولة املتعاقدة
�أن هذا ال�شخ�ص عدمي اجلن�سية بالفعل و�أن الإبقاء على تلك التدابري �ضروري يف حالته ل�صالح
�أمنها القومي ”(.)24
ثالثا :االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان -1 ”:يف وقت احلرب �أو الطوارئ العامة الأخرى التي
تهدد حياة الأمة ،يجوز لأي طرف �سام متعاقد �أن يتخذ تدابري تخالف التزاماته املو�ضحة باالتفاقية
يف �أ�ضيق حدود حتتمها مقت�ضيات احلال ،وب�شرط �أال تتعار�ض هذه التدابري مع التزاماته الأخرى
يف �إطار القانون الدويل.
وبتتبع م�صادر القانون الدويل ميكن القول �إن هناك �شروطا معينة ل�صحة التحلل وهي:
�أوال :وجود حالة حرب �أو خطر عام يهدد حياة الأمة( ،)25فت�ستدعي هذه الظروف خمالفة
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االتفاقيات ب�شكل م�ؤقت ال�ستمرارية الدولة للقيام بوظائفها ل�ضمان حقوق الإن�سان و�ضمان �سري
املرافق العامة بانتظام .ويحظر �أي تدابري لها هدف �آخر غري املحافظة على حياة الأمة(.)26
ثانيا� :أن تكون التدابري املخالفة �ضمن حدود ال�ضرورة و�أال تتعار�ض مع االلتزامات الأخرى املقررة
يف القانون الدويل(.)27
ثالثا� :أن تقوم الدول التي حتللت بالتبليغ عن ا�ستخدامها حلق التحلل وعن الإجراءات التي جل�أت
�إليها و�أ�سباب ذلك وتاريخ االنتهاء من التحلل(.)28
رابعا� :أ ّال ت�ؤدي �إجراءات التحلل �إىل �أي متييز يقوم على اعتبارات العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو
اللغة �أو الدين �أو الأ�صل االجتماعي(.)29
خام�سا :حظر امل�سا�س ببع�ض احلقوق مثل احلق باالعرتاف بال�شخ�صية القانونية( )30وحرية
الفكر وال�ضمري والديانة( .)31وهي بطبيعتها حقوق ذات طبيعة عرفية �أو م�ستمدة من املبادئ
العامة للقانون ،وتعرف باحلد الأدنى الإن�ساين ،والذي �أ�شارت �إليه حمكمة العدل الدولية يف ق�ضية
م�ضيق كورفو وذكرت بع�ض الأمثلة على االتفاقيات كاتفاقيات جنيف واتفاقيات الهاي واتفاقية
الإبادة اجلماعية .وهي االتفاقيات التي يجمع الفقه القانوين الدويل على �صفتها الآمرة(.)32
فقد جاء يف اتفاقية فينا للمعاهدات تكون املعاهدة باطلة �إذا كانت وقت عقدها تتعار�ض مع
قاعدة �آمرة من القواعد العامة للقانون الدويل .ولأغرا�ض هذه االتفاقية يق�صد بالقاعدة الآمرة
من القواعد العامة للقانون الدويل القاعدة املقبولة واملعرتف بها من قبل املجتمع الدويل ككل على
�أنها القاعـدة التي ال يجوز الإخالل بها والتي ال ميكن تعديلها �إال بقاعدة الحقة من القواعد العامة
للقانون الدويل لها ذات الطابع(.)33
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الإخالل اجلوهري باملعاهدة الثنائية ،من قبل �أحد �أطرافها ،يخول
الطرف الآخر االحتجاج به ك�سبب النق�ضائها� ،أو لإيقاف العمل بها كليا �أو جزئيا .ويخول الإخالل
اجلوهري باملعاهدة اجلماعية من قبل �أحد �أطرافها ،الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها ،لإيقاف
العمل باملعاهدة كليا �أو جزئيا �أو �إنهائها� ،إما يف العالقات بينهم وبني الدولة املخلة؛ �أو فيما بني
جميع الأطراف .وبالن�سبة �إىل الطرف املت�أثر من هذا الإخالل ب�صورة خا�صة ،االحتجاج به ك�سبب
لإيقاف العمل باملعاهدة كليا �أو جزئيا يف العالقات بينه وبني الدولة املخلة .و�أي طرف �آخر عدا
الدولة املخلة ،االحتجاج بالإخالل ك�سبب لإيقاف العمل باملعاهدة كليا �أو جزئيا بالن�سبة �إليه �إذا
كان من مقت�ضى طبيعة املعاهدة �أن يغري الإخالل اجلوهري بن�صو�صها من قبل �أحد �أطرافها
تغيريا جذريا يف مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته يف ظل املعاهدة .وي�شمل الإخالل
اجلوهري التن�صل من املعاهدة مبا ال جتيزه هذه االتفاقية� ،أو خمالفة ن�ص �أ�سا�سي لتحقيق مو�ضوع
املعاهدة والغر�ض منها .وال تطبق الأحكام املذكورة يف احلاالت املتعلقة بحمايـة الإن�سان املن�صو�ص
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عليها يف املعاهدات ذات الطابع الإن�ساين وبخا�صة الأحكام التي حتظر �أي �شكل من �أ�شكال االنتقام
من الأ�شخا�ص املحميني مبوجب هذه املعاهدات(.)34

املبحث الثاين
العالقة بني القانون الدويل والقانون الوطني
من منظور القانون الوطني

يف هذا املبحث يتناول الباحثان العالقة بني القانونني من وجهة نظر وطنية ،من خالل معرفة
موقف الأنظمة القانونية الوطنية من هذه العالقة ،والتي تظهر ب�شكل خا�ص عندما تكون هناك
حالة يتنازع فيها القانونان للتطبيق ،بالتايل يتم تناول هذا املو�ضوع يف مطلبني كالآتي:
املطلب الأول :موقف الأنظمة القانونية الوطنية من القانون الدويل.
املطلب الثاين :التنازع بني القانونني.
املطلب الأول :موقف الأنظمة القانونية الوطنية من القانون الدويل
نتناول هذا الأمر يف كال النظامني :االجنلو�سك�سوين والنظام الالتيني:

الفرع الأول
النظام االجنلو�سك�سوين

�أوال :الواليات املتحدة االمريكية ،وقد جاء يف الد�ستور الأمريكي �أنه يعد الد�ستور نف�سه وقوانني
الواليات املتحدة ال�صادرة مبوجبه واملعاهدات الدولية القانون الأعلى للبالد( .)35يت�ضح من
ذلك �أن املعاهدات التي ت�صدِّ ق عليها الواليات املتحدة تندمج تلقائيا يف القانون الوطني للواليات
املتحدة وت�صبح جزءا من قوانينها وتت�ساوى معها من حيث القوة ومتنحها �أولوية على د�ساتري
وقوانني الواليات املتحدة املكونة لالحتاد.
�أما بالن�سبة �إىل القيمة القانونية للمعاهدات يف النظام الأمريكي فت�أتي املعاهدة يف مرتبة
�أقل من الد�ستور و�أعلى من قوانني الواليات املتحدة ود�ساتريها ويف حالة التعار�ض بني املعاهدة
والقانون االحتادي ،يطبق النظام الأمريكي قاعدة �أن الت�شريع الالحق يلغي الت�شريع ال�سابق متى
ا�ستحال التوفيق بينهما ،فاملعاهدات التي تخالف الد�ستور ال ي�ؤخذ بها وال تطبق وال يعرتف بها
الق�ضاء الأمريكي وقد �أكدت ذلك املحكمة االحتادية العليا عام 1957م ،يف ق�ضية (ريد كو فرت)
املتعلقة بتطبيق معاهدات ع�سكرية بني الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا(.)36
ثانيا� :إجنلرتا ،حيث اعرتفت �إجنلرتا لقواعد القانون الدويل العريف بال�صفة القانونية واعتربتها
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جزءا من القانون الإجنليزي( .)37وكذلك احلال بالن�سبة �إىل املعاهدات الدولية �إال �أنه �إذا كانت
املعاهدة �أو تطبيقها من قبل الق�ضاء الإجنليزي ي�ؤدي �إىل �إدخال تعديالت على قواعد القانون
الإجنليزي ،ف�إنها ال تندمج يف النظام القانوين الوطني لها �إال بعد تدخل امل�ش ّرع لأن �إبرام املعاهدات
والت�صديق عليها يدخل �ضمن اخت�صا�ص التاج �أي ال�سلطة الت�شريعية(.)38

الفرع الثاين
النظام الالتيني

�أوال :يف فرن�سا ،ويعد �إبرام املعاهدات يف فرن�سا من اخت�صا�ص رئي�س الدولة با�ستثناء بع�ض
املعاهدات حيث يجب احل�صول على موافقة الربملان عليها كمعاهدات ال�سالم والتجارة واملعاهدات
املتعلقة باملنظمات الدولية ،واملعاهدات التي حتمل خزانة الدولة �أعباء مالية ،واملعاهدات التي
تت�ضمن تعديال لقوانني �سارية والتي مت�س املراكز القانونية للأفراد(.)39
ومن حيث عالقة املعاهدة بالت�شريع الوطني وقوته ف�إنه يف بع�ض املجاالت يجب تعديل الد�ستور
لإدماج املعاهدة يف الت�شريعات الوطنية كحالة �أن يقرر املجل�س الد�ستوري بناء على طلب مقدم من
اجلمعية الوطنية �أو �ستني ع�ضوا يف جمل�س ال�شيوخ �أن تعهدا دوليا ت�ضمن حكما خمالفا للد�ستور
فال ميكن الإذن بالت�صديق عليه �أو املوافقة عليه �إال بعد تعديل الد�ستور( .)40و�إذا تعار�ضت
معاهدة دولية مع القانون الوطني ف�إن الأولوية تكون للمعاهدة(.)41
ثالثا :الأردن ،حيث تن�ص املادة  33الد�ستور الأردين على �أنه -1 ”:امللك هو الذي يعلن احلرب
ويعقد ال�صلح ويربم املعاهدات واالتفاقات -2 .املعاهدات واالتفاقات التي يرتتب عليها حتميل
خزانة الدولة �شيئا من النفقات �أو م�سا�س يف حقوق الأردنيني العامة �أو اخلا�صة ال تكون نافذة �إال
�إذا وافق عليها جمل�س الأمة وال يجوز يف �أي حال �أن تكون ال�شروط ال�سرية يف معاهدة �أو اتفاق ما
مناق�ضة لل�شروط العلنية”.
ويالحظ من ذلك �أن امل�ش ّرع الد�ستوري الأردين قد ميز بني نوعني من القواعد القانونية الدولية:
قواعد قانونية دولية ال ترتب �أعباء مالية على الدولة وهذه القواعد تعد نافذة يف املجال الوطني
مبجرد موافقة امللك ،وقواعد ترتب �أعباء مالية على خزينة الدولة وهذه القواعد �أو املعاهدات
يجب موافقة الربملان عليها ،و�إ�صدار ت�شريع داخلي ب�ش�أنها(.)42
وق�ضت حمكمة التمييز حول القيمة القانونية للمعاهدة بـ”�...أن الفقه والق�ضاء �أجمعا على
�أن االتفاقيات الدولية التي تربمها الدول هي �أ�سمى مرتبة من القوانني املحلية لهذه الدول و�أن
هذه االتفاقيات �أوىل بالتطبيق ولو تعار�ضت ن�صو�صها مع القانون الداخلي لديها ،كما �أن تطبيق
االتفاقيات الدولية والقوانني من اخت�صا�ص الق�ضاء دون �أن يرتك لأطراف اخل�صومة اختيار االتفاقية
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�أو القانون الذي يرغبون فيه لأن ذلك من متعلقات النظام العام وي�شرتط يف ذلك �أن تكون االتفاقيات
واملعاهدات الدولية قد مرت مبراحلها الد�ستورية يف البلد الذي ينظر النزاع”( .) 43كما ق�ضت يف
مو�ضع �آخر...“:لالتفاقيات الدولية �أو الثنائية املتعلقة ب�ش�ؤون ت�سليم املجرمني قوة قانونية تفوق قوتها
لقواعد القانون الداخلي لدول الأطراف.)44(”...
كما اعتربت حمكمة التمييز اجلزائية يف ق�ضائها �أن للمعاهدة قيمة �أعلى من القانون و�أدنى من
الد�ستور حيث جاء يف �أحد قراراتها -2 ...“ :االتفاقية ت�أخذ مرتبة �أعلى من القانون العادي و�أدنى
من الد�ستور كونه الأ�سمى.)45(”...
كما �أن حمكمة التمييز الأردنية قد ق�ضت ب�أنه  ... :ي�ستفاد من املادة ( )33من الد�ستور الأردين
 ...وقرار املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور � ...أن االتفاقات واملعاهدات التي ي�ستلزم الد�ستور لنفاذها
موافقة جمل�س الأمة هي:
�أ  .االتفاقات التي تربمها اململكة الأردنية الها�شمية مع الدول الأخرى والتي يرتتب عليها حتميل
خزانة الدولة �شيئا من النفقات (كاتفاقيات القرو�ض التي تتحمل الدولة �شيئا من هذه النفقات
كالفوائد �أو �أعباء مالية �أخرى).
ب  .االتفاقات التي تربمها اململكة مع الدول الأخرى والتي يرتتب عليها م�سا�س يف حقوق الأردنيني
العامة �أو اخلا�صة.
وحيث �إن املق�صود من امل�سا�س يف هذه احلقوق هو الت�أثري ال�سلبي على حقوق الأردنيني العامة �أو
اخلا�صة �سواء تلك التي ن�ص عليها الد�ستور يف الف�صل الثاين منه باملواد من (� )23 - 5أو احلقوق
الأخرى التي لها �صلة وم�سا�س بها ،بحيث ي�ؤدي �إىل االنتقا�ص من احلقوق العامة �أو اخلا�صة للأردنيني.
وحيث �إن املادة (/215ب) من قانون التجارة البحرية قد ن�صت على �أنه (بالرغم مما ورد يف �أي قانون
�آخر يعترب باطال كل �شرط �أو اتفاق ينزع اخت�صا�ص املحاكم الأردنية بالنظر يف اخلالفات النا�شئة
عن وثائق ال�شحن �أو النقل البحري) .”...ف�إذا مل يكن يف االتفاقية ما مي�س حقوق الأردنيني فال
داعي لعر�ضها على جمل�س الأمة ويف ذلك ق�ضت حمكمة التمييز الأردنية بقولها...”:ا�ستقر اجتهاد
ق�ضاء حمكمة التمييز على �أن اتفاقية نيويورك لي�س فيها ما مي�س حقوق الأردنيني العامة �أو اخلا�صة
�أو �سيادة الأردن على �أرا�ضيها وال حاجة لعر�ضها على جمل�س الأمة (متييز حقوق  2004/2233ورقم
.)46(“ ....)99/2996
ويف مو�ضع �آخر ق�ضت حمكمة التمييز الأردنية ب�أنه  ...”:ا�ستقر اجتهاد حمكمة التمييز على �أن
معاهدات ت�سليم املجرمني من املعاهدات التي مت�س حقوق الأردنيني العامة واخلا�صة ال تكون نافذة �إال �إذا
وافق عليها جمل�س الأمة عمال باملادة ( )33/2من الد�ستور ،وال يكفي لغايات نفاذ �أحكام هذه املعاهدات
ن�شرها باجلريدة الر�سمية �إذ ال بد �أن ي�صدر قانون د�ستوري ي�ضع �أحكامها مو�ضع التنفيذ .)47(”...
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املطلب الثاين
التنازع بني القانونني

قد يح�صل �أن تتعار�ض قاعدتان قانونيتان مع بع�ضهما ،وال بد �أن ي�ضع امل�ش ّرع عادة قواعد
حلل هذا التنازع �أو التعار�ض ،ففي حالة التنازع بني القانون الدويل والقانون الوطني جند �أن
هناك حلوال ت�شريعية ي�ضعها امل�ش ّرع وحلوال ق�ضائية من �صنع الق�ضاء ونتناول هذه احللول كالآتي:

الفرع الأول
احللول على ال�صعيد الداخلي

يختلف ذلك يف حالة وجود ن�ص د�ستوري عنه يف حالة عدم وجود ن�ص د�ستوري (:)48
�أوال :يف حالة وجود ن�ص د�ستوري يغلب قاعدة على �أخرى ،ف�إنه يجب �أن يغلب الن�ص الد�ستوري
وم�ضمونه باعتباره القاعدة الأ�سمى ،ففي فرن�سا يفيد الد�ستور الفرن�سي مبنح الأولوية عند
التعار�ض للمعاهدات التي تربمها فرن�سا على قواعد القانون الداخلي( .)49ويف بع�ض الأحيان ال
ين�ص الد�ستور على �أولوية لقانون �أو قاعدة قانونية على �أخرى� ،إمنا مينح القانونني نف�س القوة دون
بيان الأوىل بالتطبيق عند التعار�ض( ،)50كالد�ستور الأمريكي الذي اعترب نف�سه وقوانني الواليات
املتحدة ال�صادرة مبوجبه واملعاهدات الدولية القانون الأعلى للبالد( .)51ففي هذه احلالة يتم
تطبيق قواعد التعار�ض �أو التنازع املتبعة وطنيا كقاعدة الالحق ين�سخ ال�سابق وغريها من القواعد.
وبع�ض الد�ساتري ت�ساوي بني القانونني من حيث املرتبة من خالل �إدماج القاعدة الدولية يف
القانون الداخلي ومثال ذلك دمج الد�ستور الأردين بع�ض املبادئ القانونية الدولية مثل مو�ضوع
الأحوال ال�شخ�صية للأجانب ،حيث تن�ص املادة  103من الد�ستور الأردين على �أنه -1 “:متار�س
املحاكم النظامية اخت�صا�صاتها يف الق�ضاء احلقوقي واجلزائي وفق �أحكام القوانني النافذة
املفعول يف اململكة على �أنه يف م�سائل الأحوال ال�شخ�صية للأجانب �أو يف الأمور احلقوقية والتجارية
التي ق�ضت العادة يف العرف الدويل بتطبيق قانون بالد �أخرى ب�ش�أنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية
التي ين�ص عليها القانون -2 .م�سائل الأحوال ال�شخ�صية هي امل�سائل التي يعينها القانون وتدخل
مبوجبه يف اخت�صا�ص املحاكم ال�شرعية وحدها عندما يكون الفرقاء م�سلمني”.
ثانيا :عند عدم وجود ن�ص د�ستوري ،وهنا نفرق بني �صور التعار�ض املحتملة كالآتي(:)52
1 .1التعار�ض بني معاهدة وت�شريع �سابق لها ،تعد املعاهدة متى منحت قوة القانون ،مبثابة القانون
ونطبق قاعدة الالحق ين�سخ ال�سابق.
2 .2التعار�ض بني معاهدة وت�شريع الحق ،وهنا �إذا تبني �أن هناك اجتاها وا�ضحا من امل�ش ّرع على
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خمالفة املعاهدة الدولية ،ف�إن الأولوية ال متنح لها� ،أما �إذا �سكت امل�ش ّرع عن ذلك ف�إنه يفرت�ض
�أن امل�ش ّرع ال ينوي خمالفة املعاهدة لأن خمالفة املعاهدة الدولية ت�ستوجب امل�س�ؤولية الدولية
وبالطبع ف�إن القا�ضي لن ي�ضع دولته يف مو�ضع امل�س�ؤولية الدولية.
وجاء يف ق�ضاء حمكمة التمييز ...“ :وعليه ف�إن قانون التحكيم ال ي�سري على التحكيم الذي
يجري خارج اململكة (متييز حقوق  .)2004/2233وحيث �إن اتفاق التحكيم يف الدعوى املاثلة قد
جرى يف باري�س و�إن مكان انعقاد هيئة التحكيم يف لندن ،فال حمل لبحث مو�ضوع تنازع القوانني
املحلية يف هذه الدعوى و�أن الف�صل يف هذه الدعوى يتوقف على بيان مدى تطبيق �أحكام اتفاقية
الأمم املتحدة للنقل البحري (قواعد هامبورغ) مع وجود ن�ص �صريح يف قانون التجارة البحري يف
املادة ( )215منه ،على ح�صر نظر هذا النزاع مبحاكم اململكة الأردنية الها�شمية رغم �أي اتفاق
�آخر ون�ص املادة ( )27من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية التي �أناطت حق الق�ضاء على جميع
الأ�شخا�ص يف املواد املدنية باملحاكم النظامية يف اململكة الأردنية الها�شمية .و�أن الفقه والق�ضاء
�أجمعا على �أن االتفاقيات الدولية التي تربمها الدول هي �أ�سمى مرتبة من القوانني املحلية لهذه
الدول و�أن هذه االتفاقيات �أوىل بالتطبيق ولو تعار�ضت ن�صو�صها مع القانون الداخلي لديها ،كما
�أن تطبيق االتفاقيات الدولية والقوانني من اخت�صا�ص الق�ضاء دون �أن يرتك لأطراف اخل�صومة
اختيار االتفاقية �أو القانون الذي يرغبون فيه لأن ذلك من متعلقات النظام العام وي�شرتط يف
ذلك �أن تكون االتفاقيات واملعاهدات الدولية قد مرت مبراحلها الد�ستورية يف البلد الذي ينظر
النزاع.)53(”...
�أما حمكمة التمييز اجلزائية الأردنية فقد ا�ستقرت على �أن للمعاهدة الدولية قيمة �أعلى من
القانون و�أدنى من الد�ستور حيث جاء يف �أحد قراراتها -2 ...“ :االتفاقية ت�أخذ مرتبة �أعلى من
القانون العادي و�أدنى من الد�ستور كونه الأ�سمى.)54(”...

الفرع الثاين
احللول على ال�صعيد الدويل

ي�ستقر القانون الدويل على تغليب القاعدة القانونية الدولية عند التعار�ض مع القاعدة القانونية
الوطنية �سواء �أكانت قاعدة قانونية عادية �أم د�ستورية ( .)55وقد جرى تكري�س ذلك يف بع�ض
الوثائق الدولية حيث جرى ت�أكيد ذلك يف اتفاقية فينا لقانون املعاهدات التي تن�ص على �أنه ”:
لي�س للدولة �أن حتتج ب�أن التعبري عن ر�ضاها االلتزام باملعاهدة قد مت باملخالفة حلكم يف قانونها
الداخلي يتعلق باالخت�صا�ص بعقد املعاهدات ك�سبب لإبطال هـذا الر�ضا �إال �إذا كانت املخالفة بينة
وتعلقت بقاعدة �أ�سا�سية من قواعد القانون الداخلي” (.)56
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كما ورد ذلك يف م�شروع مواد معاهدة م�س�ؤولية الدول عن الأفعال غري امل�شروعة دوليا حيث
جاء فيها �أن“ :و�صف فعل الدولة ب�أنه غري م�شروع دوليا �أمر يحكمه القانون الدويل ،وال يت�أثر هذا
الو�صف بكون الفعل ذاته مو�صوفا ب�أنه م�شروع يف القانون الداخلي”( .)57ويف مو�ضع �آخر جاء
�أنه“ :يعترب فعال �صادرا عن الدولة مبقت�ضى القانون الدويل ت�صرف جهاز من �أجهزتها حتى ولو
جتاوز حدود �سلطته �أو خالف التعليمات”.
وقد �أكد الق�ضاء الدويل ذلك وا�ستقر عليها يف كثري من �أحكامه( ،)58ويف هذا ال�صدد ت�صنف
القواعد الدولية �إىل نوعني من املعاهدات(:)59
�أوال :معاهدات تتعلق بعالقات الدول ذات ال�سيادة ،وتنتج �آثارها على م�ستوى احلكومات و�أجهزة
الدولة كاملعاهدات ال�سيا�سية اخلا�صة بالعالقات الدبلوما�سية واحلدود وال ت�ؤثر هذه املعاهدات
بحقوق الأفراد والتزاماتهم .وهذه املعاهدات تنفذ مبا�شرة من جانب الدول مبجرد ت�صديقها ومن
دون حاجة �إىل �صدور قانون وطني لتنفيذها داخل الدولة ،وال تثور منازعات ب�ش�أنها �أمام الق�ضاء
الوطني ،والأهم من ذلك يف هذا ال�صدد �أنه ال ميكن ت�صور تعار�ضها مع �أية ت�شريعات داخلية .ومن
هذه االتفاقيات معاهدة منع و�ضع وتخزين الأ�سلحة الذرية يف قيعان البحار خارج الوالية الإقليمية
للدولة لعام 1971م�( ،أو مناطق الرتاث الب�شري امل�شرتك).
ثانيا :معاهدة مت�س حقوق الأفراد العاديني وامل�ؤ�س�سات وال�شركات ،وقد تفر�ض عليهم التزامات
ا�ستنادا �إىل �أحكام القانون الدويل ،كمعاهدات حقوق الإن�سان (العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية والعهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز العن�صري �ضد املر�أة) ،وتلزم هذه املعاهدات الدول وعليها احرتامها وتنفيذ التزاماتها،
وميكن ت�صور تعار�ضها مع الت�شريعات الوطنية ،وفيما يتعلق باالندماج جند �أن الأمر يختلف من
نظام قانوين �إىل �آخر ففي النظام الأجنلو �سك�سوين يتمتع الق�ضاة باالنفتاح والتو�سع جتاه قواعد
القانون الدويل �أما النظام الالتيني فهو حذر يف التعامل مع قواعد القانون الدويل .كما تختلف
�أي�ضا من معاهدة �إىل �أخرى ،فهناك معاهدات ي�صعب �إدماجها كمعاهدات تنفيذ الأحكام الأجنبية
داخل الدولة وهناك معاهدات يعد اندماجها �أمرا �سهال وي�سريا.

املبحث الثالث
تطبيق القانون الدويل يف املجال الوطني

يعنى هذا املبحث مب�س�ألة تطبيق القانون الدويل ،و�أهم املو�ضوعات التي تتعلق بتطبيق القانون
الدويل يف املجال الوطني هي التعرف على و�سائل هذا التطبيق ،والقيمة القانونية لقواعد القانون
الدويل يف املجال الوطني ،وم�صري املعاهدة عند تبدل �سيادة الدول .ونتناولها كالآتي:
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ويتم تناول هذا املو�ضوع يف املطالب الآتية:
املطلب الأول :و�سائل التطبيق التي ت�أخذ بها الت�شريعات للقانون الدويل.
املطلب الثاين :القيمة القانونية لقواعد القانون الدويل �إزاء الت�شريعات الوطنية.
املطلب الثالث :الو�ضع القانوين للمعاهدات الدولية يف حال تبدل ال�سيادة (خالفة الدول).

املطلب الأول
و�سائل التطبيق التي ت�أخذ بها الت�شريعات للقانون الدويل.

يتميز ذلك ب�أن امل�ش ّرع الوطني ميتلك حرية يف اختيار و�سيلة �إدماج القاعدة الدولية وخا�صة
املعاهدة يف الت�شريعات الداخلية ،بالتايل جند �أن كل م�ش ّرع ي�ستقل من خالل ت�شريعاته الوطنية
ب�أ�سلوب �أو �أكرث يتبعه يف ذلك .كما �أن هناك دوال تدمج القاعدة القانونية الدولية من دون حاجة
�إىل اتخاذ و�سيلة �إدماج معينة(.)60
واحلالتان الرئي�سيتان لإدماج املعاهدة الدولية هما:
�أوال :الت�صديق والن�شر� ،أي �أن ت�صادق ال�سلطة الت�شريعية على املعاهدة الدولية ثم يتم ن�شرها
يف اجلريدة الر�سمية لت�صبح قاعدة من قواعد القانون الداخلي دون لإ�صدار ت�شريع خا�ص �صادر
عن ال�سلطة الت�شريعية ( .)61ومن الدول التي تتبع هذا النمط الد�ستور الفرن�سي 1958م ،الذي
جاء فيه �أن املعاهدات واالتفاقيات التي يوافق وي�صادق عليها قانونا لها منذ ن�شرها قوة �أ�سمى
من القوانني الوطنية ب�شرط �أن يطبقها الطرف الآخر( .)62والد�ستور القطري الذي مينح الأمري
�سلطة �إبرام املعاهدات ،وتبليغها ملجل�س ال�شورى م�شفوعة مبا يتنا�سب من البيان(.)63
ثانيا :اال�ستقبال� ،أي �إدماج املعاهدة الدولية من خالل قانون خا�ص ي�صدر عن ال�سلطة الت�شريعية
وين�شر يف اجلريدة الر�سمية( .)64ومن الدول التي ت�أخذ بطريقة اال�ستقبال الأردن ومن الأمثلة
على ذلك قانون الت�صديق على معاهدة روما للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ،وامل�سمى “قانون
الت�صديق على النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية رقم  12ل�سنة 2002م”(.)65

املطلب الثاين
القيمة القانونية لقواعد القانون الدويل �إزاء الت�شريعات الوطنية

ويتم تناول ذلك كالآتي:
الفرع الأول :القيمة القانونية للمعاهدة الدولية �إزاء الت�شريعات الوطنية
عادة ما تت�ضمن الد�ساتري ن�صو�صا خا�صة بالعالقة بني الت�شريعات الداخلية واملعاهدة
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الدولية( .) 66وتتفاوت الت�شريعات فيما بينها من حيث القوة القانونية كالآتي:
�أوال :ت�شريعات متنح القانون الدويل ال�سمو على الد�ستور ،ومثال ذلك الد�ستور الهولندي لعام
1983م ،الذي رجح املعاهدة على الد�ستور عن طريق موافقة الربملان الهولندي على هذه املعاهدة
ب�أغلبية الثلثني( .)67ومنها �أي�ضا الد�ستور الكويتي الذي جاء فيه �أال يخل تطبيق الد�ستور مبا
ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقيات(.)68
ثانيا :ت�شريعات متنح القانون الدويل قيمة �أدنى من الد�ستور و�أعلى من القانون( ،)69ومثال هذه
الت�شريعات الد�ستور الفرن�سي لعام 1958م ،حيث جاء فيه :يكون للمعاهدات �أو االتفاقات التي يتم
الت�صديق �أو املوافقة عليها قانونيا منذ ن�شرها قوة تفوق القوانني �شريطة �أن يطبق الطرف الآخر
هذا االتفاق �أو هذه املعاهدة( .)70كما جاء فيه �أن املجل�س الد�ستوري الفرن�سي يخت�ص بالرقابة
على د�ستورية املعاهدة و�إذا تبني �أنها تخالف الد�ستور فال يتم �إدخالها �إىل النظام القانوين الوطني
�إال بعد �إدخال تعديالت على الد�ستور(.)71
ثالثا :دول متنح القانون الدويل قوة القانون الوطني
ومثال ذلك الد�ستور الأمريكي لعام 1787م ،على �أنه...”:هذا الد�ستور ،وقوانني الواليات املتحدة
التي ت�صدر تبعا له ،وجميع املعاهدات املعقودة �أو التي تعقد حتت �سلطة الواليات املتحدة ،تكون
القانون الأعلى للبالد .ويكون الق�ضاة يف جميع الواليات ملزمني به ،وال يعتد ب�أي ن�ص يف د�ستور
�أو قوانني �أية والية يكون خمالفا لذلك .)72(”...كما جاء فيه �أن املعاهدات املربمة تتمتع بقيمة
قانونية م�ساوية للقوانني الفيدرالية ،وعلى الق�ضاة تطبيقها حتى لو خالفت ت�شريعات �أي دولة(73
) .ومنها �أي�ضا الد�ستور القطري الذي �أعطى املعاهدة قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق عليها
ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية(.)74
ومل يتخذ الد�ستور الأردين موقفا �صريحا جتاه هذه امل�س�ألة �إال �أنه ميكن التو�صل �إىل الأحكام
الآتية من الد�ستور الأردين(:)75
�أوال� :إن �صالحية �إبرام املعاهدات من اخت�صا�ص ال�سلطة التنفيذية لوحدها �أو باال�شرتاك مع
ال�سلطة الت�شريعية .فقد منح الد�ستور الأردين امللك �صالحية �إبرام املعاهدات �إىل جانب �صالحية
�إعالن احلرب وعقد ال�صلح� .أما حالة اال�شرتاك مع ال�سلطة الت�شريعية ف�إنه بالن�سبة �إىل املعاهدات
التي يرتتب عليها حتميل خزينة الدولة �شيئا من النفقات �أو امل�سا�س بحقوق الأردنيني فيجب موافقة
جمل�س الأمة على نفاذها.
ثانيا :منح امل�ش ّرع الد�ستوري املعاهدة الدولية قيمة قانونية �أعلى من قوة القانون العادي كما ورد
يف البند ال�سابق بالن�سبة �إىل املعاهدات التي يرتتب عليها نفقات �أو م�سا�س بحقوق الأردنيني ف�إن
موافقة الربملان يعني منحها قوة القانون العادي.
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الفرع الثاين :القيمة القانونية للعرف الدويل �إزاء الت�شريعات الوطنية
ي�ستقر القانون الدويل على اعتبار العرف الدويل واحدا من امل�صادر الر�سمية للقانون الدويل،
كما ي�ستقر القانون الدويل على �أنه العرف الدويل ي�سري يف املجال القانوين الداخلي للدول من
دون حاجة ال�ستقباله ب�صورة قانون( .)76حتى �إن بع�ض فقه القانون الدويل اعترب �أن العرف
القانوين الدويل هو امل�صدر الأ�سا�س للقانون الدويل ،وما املعاهدات الدولية �إال تقنني للأعراف
الدولية( .)77وقد اعترب جانب من الفقه الفرن�سي �أن العرف الدويل و�إن مل يرد الن�ص عليه يف
الد�ستور الفرن�سي �إال �أنه واجب التطبيق ويرقى �إىل م�ستوى الد�ستور نف�سه ،وعلى القوانني العادية
�أن تتفق مع العرف الدويل و�أال تخالفه و�أن تف�سر يف �ضوئه ،و�أنه جزء من القانون الفرن�سي ،وهذا
ما ا�ستقر عليه الق�ضاء الفرن�سي �أي�ضا(.)78
جتدر الإ�شارة �إىل �أن القا�ضي الوطني يواجه عدة �صعوبات عند تطبيق العرف الدويل كغمو�ض
القواعد العرفية ،وعدم وجود ت�شريعات وطنية كافية ال�ستقبال القواعد العرفية الدولية �أو دجمها
يف النظم القانونية الداخلي ،و�صعوبة تف�سري العرف الدويل ،وهنا ي�ستعني القا�ضي الوطني
بالتف�سري الر�سمي �أو احلكومي الذي تقوم به وزارة اخلارجية يف بلده� ،أو �أن يجتهد بالقدر الذي
يجنب بالده امل�س�ؤولية الدولية(.)79
وحول الو�ضع القانوين للقاعدة القانونية الدولية العرفية يف الأردن ميكن القول ابتداء �إن الأردن
مل ي�صادق على اتفاقية فينا لقانون املعاهدات .ومع ذلك ف�إنه يخ�ضع ملا هو م�ستقر دوليا من حيث
�سريان القاعدة الآمرة الواردة يف اتفاقية ال تكون الدولة طرفا فيها يف جمالها الوطني كقاعدة
عرفية ولي�س كقاعدة تعاهدية تخ�ضع ملبد�أ الأثر الن�سبي للمعاهدة .ويف الأردن �إن كانت القاعدة
الآمرة عرفية ف�إنها متنح �أولوية يف التطبيق على الت�شريعات الوطنية وغريها من القواعد الدولية
النافذة يف النظام القانوين الوطني وذلك بالتوافق مع �أحكام الد�ستور( .)80بالرغم من كونه
يفتقر �إىل ن�ص �صريح للقيمة القانونية للعرف الدويل ف�إنه ميكن اال�ستدالل على ذلك من ن�ص
املادة  1/103املذكورة (.)81
وقد تكون القاعدة الآمرة تعاهدية امل�صدر ف�إن هذه املعاهدة �إذا كانت نافذة يف النظام القانوين
الداخلي فيطبق عليها ما تطبقه الدولة على العالقة بني املعاهدة الدولية والت�شريعات الداخلية،
ويف الأردن �سبق �أن �أ�شار الباحثان �إىل �أن املعاهدة ذات قيمة م�ساوية للت�شريعات الوطنية(.)82
وقد ق�ضت حمكمة التمييز الأردنية ب�أن املادة  103من الد�ستور الأردين جتيز تطبيق القانون
الأجنبي يف الأمور احلقوقية والتجارية ،و�أن االتفاق يف العقد على تطبيق القانون الأملاين على
النزاعات النا�شئة عنه هو �شرط يتفق مع قواعد العرف الدويل التي تق�ضي ب�أن القانون الذي يطبق
على النزاع النا�شئ عن العقد هو قانون حمل العقد(.)83
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كما ق�ضت حمكمة العدل العليا ب�أنه من املقرر فقها يف القانون الدويل �أن ممثلي الدول الأجنبية
الدبلوما�سيني يتمتعون بح�صانة دبلوما�سية ،وال يخ�ضعون لوالية الق�ضاء الوطني يف الدولة امل�ضيفة،
ومن �أهم مظاهر احل�صانة عدم جواز التعر�ض �إىل دار البعثة ب�أي �إجراء ق�ضائي ،و�أن قاعدة
احل�صانة الدبلوما�سية لدار البعثة تعد من النظام العام ،يجوز للمحكمة �أن تق�ضي بها من تلقاء
نف�سها ،ولو مل يطلبها اخل�صم(.)84

املطلب الثالث
الو�ضع القانوين للمعاهدات الدولية يف حال تبدل ال�سيادة
(خالفة الدول)

هناك اتفاقية ت�سمى اتفاقية فينا ب�ش�أن خالفة الدول يف املعاهدات ،وقعت يف فينا بتاريخ 23
�أغ�سط�س 1978م ،ومل تدخل بعد حيز التنفيذ .وقد و�ضعت بع�ض املبادئ العامة امل�شرتكة لكل
حاالت خالفة الدول املطبقة يف العمل الدويل ويف باقي امل�سائل التي مل يرد بها ن�ص ف�إنها حتال �إىل
العرف الدويل .وقد و�ضعت هذه املعاهدة املبادئ الآتية خلالفة املعاهدات(:)85
�أوال� :إذا ظلت الدولة ال�سلف قائمة بعد عملية اقتطاع جزء من �إقليمها ،ف�إنها تظل طرفا يف
املعاهدات ال�سابقة يف حدود الإقليم املتبقي ما مل تكن املعاهدة �أ�سا�سا تتعلق وب�شكل ح�صري
باجلزء املف�صول من الإقليم.
ويرد مبد�أ م�شابه يف اتفاقية فينا لقانون املعاهدات حيث جاء فيها �أنه ما مل يظهر من املعاهدة
ق�صد مغاير �أو يثبت خالف ذلك بطريقة �أخرى ،تلزم ن�صو�ص املعاهدة كل طرف فيها بالن�سبة
�إىل كامل �إقليمه(.)86
كما جاء فيها فيما يتعلق باجلزء املنف�صل يف مو�ضع �آخر فكرتني �أ�سا�سيتني هما:
1 .1االحتجاج با�ستحالة التنفيذ ب�سبب زوال �أو هالك �أمر ال غنى عنه يف تنفيذها :يجوز للطرف
يف املعاهدة االحتجاج با�ستحالة تنفيذها ك�سبب النق�ضائـها �أو االن�سحاب منها �إذا جنمت
اال�ستحالة عن زوال �أو هالك �أمر ال ي�ستغنى عنه لتنفيذها� .أما �إذا كانت اال�ستحالة م�ؤقتة
فيجوز االحتجاج بها ك�أ�سا�س لإيقاف العمل باملعاهدة فقط(.)87
2 .2ال يجوز االحتجاج بالتغيري اجلوهري يف الظروف ك�أ�سا�س النق�ضاء املعاهدة �أو االن�سحاب
منها يف حاالت منها �إذا كانت املعاهدة تن�شئ حدودا(.)88
ثانيا� :إن الدولة اخللف لي�ست وارثة وال تطبق �أحكام املرياث الواردة يف القانون اخلا�ص الداخلي
وال يخ�ضع الو�ضع القانوين للمعاهدة الدولية للدولة ال�سلف لذات الأو�ضاع والأحكام يف الدولة
130

اخللف لأنها مل ت�صدر عنها ومل ت�شارك بها فهي دولة ذات �سيادة جديدة (مبد�أ ال�صحيفة
البي�ضاء) .وي�ستثنى من ذلك مبد�أ ا�ستمرار املعاهدة الإقليمية �أو املعاهدات التي تقيم احلدود بني
الدول ،واملعاهدات التي جرى �إبرامها من �أجل م�صلحة الإقليم ،حيث �أفادت اتفاقية فينا خلالفة
املعاهدات ب�أن خالفة الدول ال ت�ؤثر على احلدود التي و�ضعتها معاهدة� ،أو على االلتزامات واحلقوق
التي �أن�شئت مبوجب معاهدة واملتعلقة بنظام من احلدود( .)89كما جاء فيها(:)90
1 .1خالفة الدول ال ت�ؤثر على االلتزامات املت�صلة با�ستخدام �أي �إقليم� ،أو لفر�ض قيود على
ا�ستخدامه� ،أن�شئ مبوجب معاهدة ل�صالح �أي �إقليم دولة �أجنبية وال ت�ؤثر على احلقوق
النا�شئة عن معاهدة ل�صالح �أي من الأقاليم وفيما يتعلق با�ستخدام �أو فر�ض قيود على
ا�ستخدام �أي �إقليم لدولة �أجنبية.
2 .2خالفة الدول ال ت�ؤثر على االلتزامات املت�صلة با�ستخدام �أي �إقليم� ،أو لفر�ض قيود على
ا�ستخدامه ،والذي �أن�شئ مبوجب معاهدة مل�صلحة جمموعة من الدول �أو من جانب جميع
الدول وال ت�ؤثر يف احلقوق النا�شئة مبوجب معاهدة مل�صلحة جمموعة من الدول �أو من جانب
جميع الدول(.)91
كما ت�ستثنى حاالت �أخرى كحالة املعاهدات التي تت�ضمن قواعد عرفية عامة وقواعد �آمرة
يفر�ضها القانون الدويل ب�صرف النظر عن املعاهدة( .)92وحالة املعاهدات التي تتحول مع
الزمن �إىل عرف دويل( .)93وحالة قبول الدولة امل�ستقلة حديثا �صراحة �أو �ضمنا باملعاهدة
الدولية( .)94وت�صبح الدولة احلديثة مبثابة الغري بالن�سبة �إىل العالقة بني الدولة ال�سلف وبني
الدول الأخرى(.) 95
بالن�سبة �إىل خالفة الدول حال الوحدة واالنف�صال يبقى الإقليم على حاله ،وال ميكن اعتبار
الدولة اخللف من الغري ،فتكمل الدولة ال�سلف ،وتبقى املعاهدات ال�سابقة على تاريخ اخلالفة نافذة
يف املجال الإقليمي ال�سابق �ضمن الإقليم الذي كانت نافذة فيه وقت اخلالفة(.)96

اخلامتة والتو�صيات

تبني لنا من خالل البحث �أن العالقة بني القانون الوطني والقانون الدويل تختلف باختالف
وجهة النظر على امل�ستويني الوطني والدويل ،و�أن هذه العالقة من منظور املعاهدات الدولية قد
ترد بن�ص �صريح حول ذلك يف املعاهدات الدولية وقد ال يرد ،و�أن الق�ضاء الدويل يلعب دورا مهما
يف ذلك ،وي�ساعده يف ذلك اتفاقية فينا لقانون املعاهدات ،حيث ميكن التعرف �ضمنيا على �سمو
املعاهدة الدولية على القانون الوطني.
�أما من منظور القانون الوطني فتتباين الأنظمة القانونية الوطنية وقد جرى تناول ذلك بح�سب
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النظام الأجنلو�سك�سوين والنظام الالتيني ،وموقف امل�ش ّرع الأردين وم�سلك الق�ضاء الأردين ،مبا يف
ذلك حالة التنازع القانونية وحلولها على ال�صعيد الداخلي والدويل .كما تبني �أن هناك ا�ستثناءات
على نفاذ املعاهدات الدولية يف املجال الوطني هي حالة التحلل من اتفاقيات حقوق الإن�سان يف
حالة احلرب �أو اخلطر العام الذي يهدد حياة الأمة ،واملحفوفة ب�شروط.
كما قامت الدرا�سة بتناول مفهوم تطبيق القانون الدويل يف املجال الوطني من حيث و�سائل
التطبيق التي ت�أخذ بها الت�شريعات الوطنية ومن حيث القيمة القانونية لقواعد القانون الدويل �إزاء
الت�شريعات الوطنية ،مع عدم �إغفال �أثر تبدل ال�سيادة �أو خالفة الدول على املعاهدة.
التو�صيات
 على الدول القيام بالإجراءات الت�شريعية الالزمة لتطبيق �أحكام املعاهدة وعدم التم�سك بقانونهاالداخلي ك�سبب لعدم تنفيذ املعاهدة.
 على الدول �إ�صدار الت�شريعات الالزمة التي تبني العالقة بني قواعد القانون الدويل والوطني،وتبني �آلية ا�ستقبال املعاهدات الدولية ،وتبني القيمة القانونية للمعاهدة الدولية.
 على الدول مواءمة ت�شريعاتها لتتفق مع املعاهدات الدولية. -على الدول عدم التحلل من تطبيق القواعد الدولية �إال �ضمن ال�شروط الواردة فيها.

امل�صادر والهوام�ش
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.2
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.5
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.7
.8
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1يؤسس هذا االتجاه القوة اإللزامية لقواعد القانون الدويل عىل مجموعة من العوامل الخارجية.
2سلطان الشاوي ،أثر النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية عىل الترشيعات الداخلية ،بحث مقدم ملؤمتر جامعة
الشارقة بعنوان :مدى مواءمة الترشيع الوطني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مع النظام األسايس للمحكمة الجنائية
الدولية ،الشارقة2007 ،م ،ص .5-4ورشيف عتلم“ ،تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل األصعدة الوطنية” ،يف :أحمد
فتحي رسور ،القانون الدويل اإلنساين دليل للتطبيق عىل الصعيد الوطني ،دار املستقبل العريب ،القاهرة2003 ،م ،ط،1
ص.293
3عبدالعزيز رسحان ،مبادئ القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة1980 ،م ،ص. 81-80
4عادل الطايئ ،القانون الدويل العام ،دار الثقافة ،عامن2010 ،م ،ط ،2ص .81-80وسهيل الفتالوي وغالب الحوامدة،
مبادئ القانون الدويل العام ،دار الثقافة ،عامن2012 ،م ،ط ،3ص .46-45ورشيد العنزي ،القانون الدويل العام ،الكويت،
2009م ،ط ،3ص .75عيل إبراهيم ،النظام القانوين الدويل والنظام القانوين الداخيل رصاع أم تكامل ،دار النهضة العربية،
القاهرة1997 ،م ،ص.20
5سهيل الفتالوي وغالب الحوامدة ،مرجع سابق ،ص .46-45وعيل إبراهيم ،مرجع سابق ،ص .24وحكمت شرب ،القانون
الدويل العام ،ج ،1الجامعة املستنرصية ،مطبعة دار السالم ،بغداد1975 ،م ،ص .108وعادل الطايئ ،القانون الدويل العام،
دار الثقافة ،عامن2010 ،م ،ط ،2ص.81-80
6موفق املحاميد“ ،القيمة القانونية للمعاهدات يف الدستور األردين لعام 1952م ،وتعديالته” ،مجلة الحقوق ،جامعة
الكويت ،العدد2011 ،4م ،ص.436
7املادة  27اتفاقية فينا لقانون املعاهدات عام1969م.
8عيل إبراهيم ،مرجع سابق ،ص.135 – 134

9 .9املادة  5من اتفاقية اإلبادة الجامعية لعام 1948م.
1010قرار محكمة متييز حقوق رقم  2012/4118تاريخ 2013/2/24م.
1111عبدالعزيز رسحان ،مرجع سابق ،ص.115
1212املادة  27من اتفاقية فينا للمعاهدات.
1313غسان الجندي ،املسؤولية الدولية1990 ،م ،عامن ،ط ،1ص.29-28
1414املادة  56من ميثاق األمم املتحدة.
1515املادة الثالثة اتفاقية منع تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
ومنها أيضا االتفاقية الدولية للتمييز العنرصي ...”:اتخاذ أية تدابري ،ترشيعية وغري ترشيعية ،يقصد بها منع فئة أو فئات
عنرصية من املشاركة يف الحياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية للبلد ،وتعمد خلق ظروف تحول دون النامء
التام لهذه الفئة أو الفئات ،وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنرصية من حريات اإلنسان وحقوقه األساسية ،مبا يف ذلك
الحق يف العمل ،والحق يف تشكيل نقابات معرتف بها ،والحق يف التعليم ،والحق يف مغادرة الوطن والعودة إليه ،والحق يف
حمل الجنسية ،والحق يف حرية التنقل واإلقامة ،والحق يف حرية الرأي والتعبري ،والحق يف حرية االجتامع وتشكيل الجمعيات
سلميا :”...املادة /2ج من االتفاقية الدولية إلزالة كل أشكال التمييز العنرصي لعام 1965م .ومنها أيضا العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية حيث تضمن النص تعهد كل دولة طرف فيه بإعامل الحقوق املعرتف بها فيه ،واتخاذ ما يكون
رضوريا لذلك من خالل التدابري الترشيعية أو غري الترشيعية الالزمة ،إن كانت تدابريها الترشيعية أو غري الترشيعية القامئة ال
تكفي فعال لهذا اإلعامل :الفقرة الثانية من املادة الثانية من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام 1966م.
وكذلك إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة ”:تتخذ جميع التدابري املناسبة إللغاء القوانني واألعراف واألنظمة واملامرسات
القامئة التي تشكل متييزا ضد املرأة ،ولتقرير الحامية القانونية الكافية لتساوي الرجل واملرأة يف الحقوق وخصوصا:
(أ) ينص عىل مبدأ تساوي الحقوق يف الدستور أو يكفل قانونا عىل أي صورة أخرى.
(ب) يصار ،يف أرسع وقت ممكن ،إىل تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملتعلقة
بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ،أو االنضامم إليها ،وإىل تنفيذها عىل وجه التامم” :املادة الثانية من إعالن القضاء عىل التمييز
ضد املرأة لعام 1967م.
1616حكمت شرب ،مرجع سابق ،ص .117وعادل الطايئ ،مرجع سابق ،ص.94
1717وردت بعض اآلراء املخالفة لقضاة محكمة العدل الدولية كقضية حضانة األطفال حيث رأى بعض القضاة أن اتفاق
الهاي 1902م ،الخاص بحضانة األطفال يتضمن تحفظا ضمنيا لصالح النظام الوطني ،بحيث إذا تعارض االتفاق الدويل
مع القانون الوطني املتعلق بالنظام العام ألي دولة طرف يف االتفاق فإن األولوية تكون للنظام الوطني املتعلق بالنظام
العام ،ألن الدول عند االتفاق تكون قد قبلت بالتحفظ الضمني هذا لصالح النظام العام الوطني :رشيد العنزي ،مرجع
سابق ،ص.82
1818تتلخص هذه القضية يف حصول سويرسا من فرنسا عام 1814م – 1816م ،عىل مناطق حرة للتجارة يف منطقة الحدود
طبقا التفاقيات دولية بني الدولتني والتفاقية بني سويرسا ومملكة رسدينيا وورثتها فرنسا عن هذه اململكة ،فكانت
مناطق تجارية للسويرسيني من غري دفع رسوم لفرنسا ،واستمر ذلك حتى قيام الحرب العاملية األوىل ،ومبعاهدة فرساي
عام 1919م ،أرادت فرنسا إلغاء هذه املناطق عىل أساس تغري الظروف ،وأصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانون
1923/2/16م ،يقيض بأن خط الجامرك عىل طول الحدود الفرنسية السويرسية سيقام عىل الحافة النهائية لحدود
الجمهورية الفرنسية ،بحيث تصبح الحدود الجمركية متطابقة مع الحدود السياسية ،مام يعني إخضاع املناطق الحرة
للرضائب والرسوم ،إال أن سويرسا رفضت ذلك ولجأت إىل محكمة العدل الدولية الدامئة عىل أساس مخالفة القانون
الفرنيس التفاقيات الدولية التي أبرمت عام 1814م ،وعىل أساس أن التغيري الجوهري يف الظروف ال يؤثر يف املعاهدات
املنشئة لحقوق عينية.
1919جاء يف هذا االتفاق أن السلطات الفيدرالية واملحلية يف مدينة نيويورك يجب أال تضع العراقيل أمام ممثيل الدول
األعضاء أو أرسهم أو أي أشخاص تدعوهم املنظمة إىل مقرها من أجل أداء عمل رسمي ،بل يتمتع هؤالء بحرية تامة يف
الذهاب إىل املقر والعودة منه .وأن النصوص الترشيعية واللوائح املتعلقة بدخول األجانب النافذة يف الواليات املتحدة
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ال تطبق بشكل ينتقص من الحصانات املذكورة .ويف عام 1974م ،اعرتفت األمم املتحدة مبنظمة التحرير الفلسطينية
بصفة مراقب لديها وبحقها بإرسال ممثلني عنها لحضور أعامل األمم املتحدة ففتحت املنظمة مكتبا لها يف نيويورك
وأصبحت الواليات املتحدة ملزمة بالسامح لهم بحرية الوصول واإلقامة فيها ،وقد تم اعتامد أوراق البعثة لدى األمم
املتحدة ووزارة الخارجية األمريكية .إال أن منظمة يهودية (ايباك) قدمت بيانا ضد املنظمة واعتربتها املنظمة اإلرهابية
األوىل يف العامل وتبنت الواليات املتحدة ذلك وصاغته كمرشوع مضاد لإلرهاب يف الكونجرس وتم إقراره عام 1987م.
ويف ضوء ذلك ثار نزاع بني منظمة األمم املتحدة وأمريكا حيث لجأت الجمعية العامة إىل املحكمة :عيل إبراهيم ،مرجع
سابق ،ص.126 –124
2020محمد خليل املوىس“ ،األثر املبارش التفاقيات حقوق اإلنسان يف النظم القانونية الوطنية” ،مجلة الحقوق ،جامعة
الكويت ،العدد ،3السنة 2010 ،34م ،ص ،426ص.423
2121محمد علوان ،القانون الدويل العام2007 ،م ،دار وائل  ،ص. 314
2222محمد علوان“ ،بنود التحلل من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان” ،القسم الثاين ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت،
العدد الثاين ،السنة التاسعة1997 ،م ،ص .142
2323املادة الرابعة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام 1966م.
2424املادة ( )9من اتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي الجنسية اعتمدها يف  28أيلول/سبتمرب 1954م ،مؤمتر مفوضني دعا
إىل عقده املجلس االقتصادي واالجتامعي بقراره  526ألف (د )17-املؤرخ يف  26نيسان/إبريل 1954م ،تاريخ بدء النفاذ:
 6حزيران/يونيو1960م ،وفقا ألحكام املادة .39
2525محمد علوان“ ،بنود التحلل من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان” ،مرجع سابق ،ص.145
2626محمد علوان“ ،بنود التحلل من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان” ،مرجع سابق ،ص.177
2727املادة  4من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
2828املادة  3/4من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
2929املادة  1/4من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
 . 3030املادة  2/4واملادة  16من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
 . 3131املادة  2/4واملادة  18من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
 . 3232محمد علوان“ ،بنود التحلل من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان” ،مرجع سابق ،ص.165 – 164
 . 3333املادة  53من فينا للمعاهدات.
 . 3434املادة  60من فينا للمعاهدات.
3535املادة  6من الدستور األمرييك.
3636ثقل سعد العجمي“ ،قواعد القانون الدويل يف القانون الوطني – الكويت منوذجا” ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد
األول ،سنة  ،35ربيع اآلخر  ،1432آذار 2011م ،ص  .48 – 47وص.51-50
3737عبدالعزيز رسحان مرجع سابق ،ص.99
3838رشيد العنزي ،مرجع سابق ،ص.86
3939املادة  43من الدستور الفرنيس.
4040املادة  54من الدستور الفرنيس.
4141املادة  55من الدستور الفرنيس .ومع ذلك فقد اشرتط جانب من الفقه الفرنيس لذلك رشط املعاملة باملثل :أبو الخري
عطية ،نفاذ املعاهدات الدولية يف النظام القانوين الداخيل ،دار النهضة العربية ،القاهرة2003 ،م ،ط ،1ص.155
4242سهيل الفتالوي وغالب الحوامدة ،مرجع سابق ،ص.50
4343متييز حقوق .2007/2353
4444متييز جزاء .2012/617
4545متييز جزاء .2012/776
4646متييز حقوق .2007/2353
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4747متييز جزاء رقم .2012/612
4848عادل الطايئ ،مرجع سابق ،ص.99-96
4949املادة  55من الدستور الفرنيس لعام 1958م.
5050عادل الطايئ ،مرجع سابق ،ص 97رشيد العنزي ،مرجع سابق ،ص.88
5151املادة  2/6من الدستور األمرييك.
5252حكمت شرب ،مرجع سابق ،ص121-120
5353قرار محكمة متييز حقوق رقم .2007/2353
5454متييز جزاء .2012/776
5555محمد علوان ،القانون الدويل العام ،عامن2003 ،م ،ص.96
5656املادة 1/46من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات.
5757املادة الثالثة من مرشوع مواد معاهدة مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دوليا.
5858محمد علوان ،القانون ،مرجع سابق2003 ،م ،ص.96
5959عيل إبراهيم ،مرجع سابق ،ص.158 - 152
6060عبدالعزيز رسحان ،مرجع سابق ،ص.102
6161عيل إبراهيم  ،مرجع سابق ،ص .171وحكمت شرب ،مرجع سابق ،ص.126-125
6262املادة  55من الدستور الفرنيس 1958م.
6363املادة  24من الدستور القطري لعام 1972م.
6464عادل الطايئ ،مرجع سابق ،ص.91
6565املنشور يف العدد  4539من الجريدة الرسمية األردنية ،تاريخ 2002/4/16م.
6666أبو الخري أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص.58
6767غسان الجندي ،الجامليات الربكانية يف مبادئ القانون الدويل العام ،دار وائل للنرش ،عامن2005 ،م ،ص.134
6868املادة  177من الدستور الكويتي.
6969غسان الجندي ،مرجع سابق2005 ،م ،ص.135
7070املادة  55الدستور الفرنيس لعام 1958م.
7171املادة  54الدستور الفرنيس لعام 1958م.
7272املادة الثانية من الدستور األمرييك لعام 1787م.
7373املادة السادسة من الدستور األمرييك لعام 1787م.
7474املادة  24من الدستور القطري لعام 1972م.
7575تنص املادة  2/33من الدستور األردين عىل “ :املعاهدات واالتفاقات التي يرتتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من
النفقات أو مساس يف حقوق األردنيني العامة أو الخاصة ال تكون نافذة إال إذا وافق عليها مجلس األمة وال يجوز يف أي
حال أن تكون الرشوط الرسية يف معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للرشوط العلنية”.
7676حكمت شرب ،مرجع سابق ،ص.124
7777حكمت شرب ،مرجع سابق ،ص.79-78
7878رشيد العنزي ،مرجع سابق ،ص .88وعيل إبراهيم ،مرجع سابق ،ص .183
7979عيل إبراهيم ،مرجع سابق ،ص.204 – 203
8080املادة  1/103من الدستور األردين.
8181موفق محاميد ،مرجع سابق ،ص .452
8282موفق محاميد ،مرجع سابق ،ص.456
8383متييز حقوق  1979/158تاريخ 1979/6/16م ،مجلة نقابة املحامني1979 ،م ،ص.1496
8484عدل عليا رقم  ،1976/62مجلة نقابة املحامني1977 ،م ،ص.23
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8585محسن الشيشكيل“ ،تغريات الدول واتفاقية فينا لخالفة املعاهدات” ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد الثاين ،السنة
التاسعة1997 ،م ،ص.30- 20
8686املادة  29اتفاقية فينا لقانون املعاهدات.
8787املادة  61من اتفاقية فينا للمعاهدات.
8888املادة  2/62من اتفاقية فينا للمعاهدات.
8989املادة  11من فينا لخالفة املعاهدات.
9090واملادة  12من فينا لخالفة املعاهدات.
9191املادة  2/62من فينا للمعاهدات تجدر اإلشارة إىل أنه ال تنطبق هذه األحكام عىل االلتزامات التعاهدية للدولة السلف
والتي تنص عىل إنشاء قواعد عسكرية أجنبية عىل األرايض التي هي لخالفة الدول .كام تجدر اإلشارة إىل أن هناك حكام
مشابها يف فينا للمعاهدات سبقت اإلشارة إليه آنفا وهو عدم جواز االحتجاج بالتغيري الجوهري يف الظروف كأساس
النقضاء املعاهدة أو االنسحاب منها يف حاالت منها إذا كانت املعاهدة تنشئ حدودا.
9292املادة  5اتفاقية فينا لخالفة املعاهدات ،ومحسن الشيشكيل ،مرجع سابق ،ص.28
9393املادة  38فينا للمعاهدات.
9494املادة /24أ فينا لخالفة املعاهدات .
9595يفيد مبدأ األثر النسبي يف مجال تطبيق املعاهدات الدولية بأن املعاهدة ال تنشئ أي التزامات أو أي حقوق للدول الغري
من دون رضاها :املادة  34من اتفاقية فينا للمعاهدات.
9696املادة  31من فينا لخالفة املعاهدات ،ومحسن الشيشكيل ،مرجع سابق ،ص.30

قائمة امل�صادر واملراجع
الكتب

•�أبو اخلري �أحمد عطية ،نفاذ املعاهدات الدولية يف النظام القانوين الداخلي ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة2003 ،م ،ط.1
•حكمت �شرب ،القانون الدويل العام ،ج ،1اجلامعة امل�ستن�صرية ،مطبعة دار ال�سالم ،بغداد،
1975م.
•ر�شيد العنزي ،القانون الدويل العام ،الكويت2009 ،م ،ط.3
•�سلطان ال�شاوي� ،أثر النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية على الت�شريعات الداخلية،
بحث مقدم مل�ؤمتر جامعة ال�شارقة بعنوان :مدى مواءمة الت�شريع الوطني يف دولة الإمارات
العربية املتحدة مع النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،ال�شارقة2007 ،م.
•�سهيل الفتالوي وغالب احلوامدة ،مبادئ القانون الدويل العام ،دار الثقافة ،عمان2012 ،م،
ط.3
•�شريف عتلم“ ،تطبيق القانون الدويل الإن�ساين على الأ�صعدة الوطنية” ،يف :احمد فتحي
�سرور ،القانون الدويل الإن�ساين دليل للتطبيق على ال�صعيد الوطني ،دار امل�ستقبل العربي،
القاهرة2003 ،م ،ط.1
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•عادل الطائي ،القانون الدويل العام ،دار الثقافة ،عمان2010 ،م ،ط.2
•عبدالعزيز �سرحان ،مبادئ القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1980 ،م.
•علي �إبراهيم ،النظام القانوين الدويل والنظام القانوين الداخلي �صراع �أم تكامل ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة1997 ،م.
•غ�سان اجلندي ،اجلماليات الربكانية يف مبادئ القانون الدويل العام ،دار وائل للن�شر،
عمان2005 ،م.
•غ�سان اجلندي ،امل�س�ؤولية الدولية1990 ،م ،عمان ،ط.1
•حممد علوان ،القانون الدويل العام2007 ،م ،دار وائل.

املجالت والدوريات العلمية

•ثقل �سعد العجمي“ ،قواعد القانون الدويل يف القانون الوطني – الكويت منوذجا” ،جملة
احلقوق ،جامعة الكويت ،العدد الأول� ،سنة  ،35ربيع الآخر 1432هـ� ،آذار 2011م.
•حم�سن ال�شي�شكلي“ ،تغريات الدول واتفاقية فينا خلالفة املعاهدات” ،جملة احلقوق،
جامعة الكويت ،العدد الثاين ،ال�سنة التا�سعة.1997 ،
•حممد خليل املو�سى“ ،الأثر املبا�شر التفاقيات حقوق الإن�سان يف النظم القانونية الوطنية”،
جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،العدد  ،3ال�سنة 2010 ،34م.
•حممد علوان“ ،بنود التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان” ،الق�سم الثاين ،جملة
احلقوق ،جامعة الكويت ،العدد الثاين ،ال�سنة التا�سعة1997 ،م.
•موفق املحاميد“ ،القيمة القانونية للمعاهدات يف الد�ستور الأردين لعام 1952م ،وتعديالته”،
جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،العدد2011 ،4م.
•العدد  4539من اجلريدة الر�سمية الأردنية ،تاريخ 2002/4/16م.

الد�ساتري

•الد�ستور الأردين لعام .1952
•الد�ستور الأمريكي لعام 1787م.
•الد�ستور القطري لعام 1972م.
•الد�ستور الكويتي.
•الد�ستور الفرن�سي لعام 1958م.
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•اتفاقية الإبادة اجلماعية لعام 1948م.
•االتفاقية الدولية لإزالة كل �أ�شكال التمييز العن�صري لعام 1965م.
•اتفاقية فينا لقانون املعاهدات عام 1969م.
•اتفاقية منع تقادم جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية.
•م�شروع مواد معاهدة م�س�ؤولية الدول عن الأفعال غري امل�شروعة دوليا.
•اتفاقية و�ضع الأ�شخا�ص عدميي اجلن�سية لعام 1954م ،والتي اعتمدها م�ؤمتر املفو�ضني
الذي عقده املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بقراره � 526ألف (د )17-امل�ؤرخ يف  26ني�سان/
�إبريل 1954م ،تاريخ بدء النفاذ 6 :حزيران/يونيو 1960م.
•�إعالن الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة لعام 1967م.
•العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 1966م.
•ميثاق الأمم املتحدة.
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