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ما هي املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات؟
املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات ( )International IDEAهي منظمة دولية حكومية مهمتها
دعم الدميقراطية املستدامة حول العامل.
تتمثل أهداف املؤسسة يف دعم املؤسسات والعمليات الدميقراطية وإرساء دميقراطية تتمتع بقدر أكرب
من االستدامة والفعالية والرشعية.
ما هو دور املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات عىل مستويات عاملية وإقليمية وقطرية ،ويرتكز عملها
حول املواطن كقوة دافعة نحو التغيري.
توفر املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات املعرفة املقارنة يف مجاالت عملها الرئيسية والتي تشمل
العمليات اإلنتخابية ،ووضع الدساتري ،واملشاركة والتمثيل السياسيني ،والدميقراطية والتنمية ،إضافة إىل
عالقة الدميقراطية بالنوع االجتامعي والتعددية والنزاع واألمن.
وتق ّدم املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات هذه املعرفة للفاعلني الوطنيني واملحليني الساعني نحو
اإلصالح الدميقراطي ،كام أنها تعمل عىل تسيري الحوار الداعم للتغري الدميقراطي.
وتهدف املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات من خالل عملها إىل تحقيق ما ييل:
•تعزيز الدميقراطية ورشعيتها ومصداقيتها.
•تعزيز املشاركة الشمولية والتمثيل الخاضع للمساءلة.
•زيادة فعالية ورشعية التعاون الدميقراطي.
أين تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات عىل مستوى عاملي ،ويقع مقرها الرئييس يف مدينة
ستوكهومل بالسويد ،ولها مكاتب يف أفريقيا وآسيا واملحيط الهادئ وأمريكا الالتينية ودول بحر الكاريبي،
إضافة إىل مناطق غرب آسيا وشامل أفريقيا.
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات مراقب دائم يف األمم املتحدة .للمزيد من املعلومات ،يرجى
زيارة املوقع.www.idea.int :
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يقوم مركز العمليات االنتقالية الدستورية ،يف كلية الحقوق ،جامعة نيويورك بتوليد وحشد املعارف
دعامً لبناء الدساتري.
أبحاث تركز عىل وضع األجندات :يوفّر مركز العمليات االنتقالية الدستورية املعارف من خالل تحديث
القضايا ذات األهمية الجوهرية لنجاح العمليات االنتقالية الدستورية ،حيث يعيق غياب األبحاث
الكافية والحديثة فعالية املساعدة التقنية املقدمة لعملية بناء الدساتري .يجمع املركز ويقود شبكات
دولية من الخرباء إلنجاز مشاريع بحثية حول محاور محددة تقدم خيارات يف السياسات تستند إىل األدلة
لألشخاص الضالعني يف العمليات السياسية.
عيادة مركز العمليات االنتقالية الدستورية :يحشد املركز املعارف من خالل برنامج رسيري مبتكر
يقدم "مكاتب خلفية" لألبحاث لدعم املستشارين الدستوريني يف مجال عملهم ويبعث بأعضاء هيئته
التدريسية والبحثية الخرباء والباحثني امليدانيني لتقديم الدعم عىل األرض .نقوم بتلبية احتياجات
البعثات امليدانية القامئة من األبحاث الشاملة ،مام يعزز كفاءتهم وفعاليتهم بشكل جذري للقيام
بدورهم كمستشارين وفاعلني يف مجال السياسات.
يعترب مكتب غرب آسيا وشامل أفريقيا يف املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات أحد عمالء عيادة
مركز العمليات االنتقالية الدستورية للفرتة  ،2014-2012حيث وفر له الدعم من خالل  40طالباً بحثياً
من  11بلداً من جامعة نيويورك ويعملون يف بريوت ،والقاهرة وتونس.
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع www.constitutionaltransitions.org
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حول هذا التقرير

يقوم "املكتب الخلفي" يف عيادة مركز العمليات االنتقالية الدستورية بإعداد سلسلة من التقارير
البحثية املقارنة حول قضايا تتعلق بتصميم الدساتري نشأت يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وقد كان
زيد العيل ،كبري مستشاري املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف مجال بناء الدساتري ،مستشار
املركز حول هذه التقارير وأرشف عىل مشاركة املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف عملية
كتابة التقارير .ستنرش هذه التقارير بشكل مشرتك بني مركز العمليات االنتقالية الدستورية واملؤسسة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات باللغتني العربية واإلنجليزية ،وستستعمل كأدوات لالنخراط وتقديم
الدعم ألنشطة بناء الدساتري يف املنطقة (عىل سبيل املثال يف ليبيا ،تونس واليمن) .التقارير التي يعتزم
نرشها هي:
•
•
•
•
•
•

املحاكم الدستورية بعد الربيع العريب :آليات التعيني واالستقالل القضايئ النسبي (ربيع .)2014
النظام شبه الرئايس كوسيلة لتقاسم السلطة :اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب (ربيع .)2014
أنظمة متويل األحزاب السياسية :اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب (ربيع .)2014
مكافحة الفساد :أطر دستورية (خريف .)2014
الالمركزية يف الدولة الوحدوية :أطر دستورية (خريف .)2014
النفط والغاز الطبيعي :أطر دستورية (خريف .)2014

ستكون التقارير متوافرة بالكامل بنسق  PDFويف صورة كتاب إلكرتوين عىل الرابط التايل
 www.constitutionaltransitions.comللمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع www.idea.int
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شكر وتقدير

يود مؤلفو هذا التقرير توجيه الشكر ألنيس عبيدي (املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات) ،أمين
أيوب (املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات) ،جنيفر كانوز (كلية الحقوق يف جامعة نيويورك)،
إيلني فالغورا (املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات) ،أحمد أورفيل (مكتب الرئيس التونيس)،
شفيق رصرص (الجامعة التونسية ـ املنار) ،وريتشارد ستييس (كلية الحقوق يف جامعة نيويورك) .اآلراء
املعرب عنها يف هذا التقرير ،واألخطاء التي يحتويها ،تقع مسؤوليتها عىل املؤلفني وحدهم.
تم اختبار العديد من األفكار املطروحة يف هذا التقرير يف مؤمتر عقد يف  8نيسان/أبريل  2013يف الجامعة
التونسية ـ املنار ،حرضه أكادمييون تونسيون ،طالب دراسات عليا يف القانون ،أعضاء يف املجلس التأسييس
التونيس ومستشارون قانونيون للدولة التونسية .نود أن نعرب عن امتناننا للمقرتحات املفيدة التي قدمها
املشاركون يف املؤمتر.
تم إعداد هذا التقرير من قبل مركز العمليات االنتقالية الدستورية يف كلية الحقوق ،جامعة نيويورك،
لكنه ال ميثل وجهات النظر املؤسساتية للكلية ،إذا كان لها أية آراء تتعلق بهذا املوضوع.
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ملخص تنفيذي

تشهد منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لحظات ال مثيل لها من العمليات االنتقالية الدستورية.
ولقد اعتمد عدد كبري من البلدان يف املنطقة ،أو يَنظر يف إمكانية اعتامد أو تعزيز أنظمة املراجعة
الدستورية القضائية ،من جملة اإلصالحات الدستورية ،وذلك كوسيلة لإلشارة إىل التزام الحكومة بضامن
سيادة القانون .يف الواقع ،فإ ّن املراجعة الدستورية القضائية ليست بالظاهرة الجديدة يف املنطقة ،بيد أ ّن
مختصة تتمتّع بصالحية حرصية
عددا كبريا من البلدان قد ّأسس محاكم دستورية ،وهي هيئات قضائية
ّ
للقيام باملراجعة الدستورية القانونية ،يف محاول ٍة لتعزيز دور املحاكم يف تفسري وتطبيق الدستور .وتؤ ّدي
املحكمة الدستورية العديد من األدوار امله ّمة منها ،تعزيز سيادة القانون ،حامية الحقوق الفردية ،إتاحة
لحل النزاعات ،تطبيق مبدأ فصل السلطات وإلزام مختلف الجهات السياسية الفاعلة بالتزاماتها
مجا ٍل ّ
كل ذلك من املحكمة الدستورية هيئ ًة تضمن "التأمني السيايس" لألحزاب املعارضة،
الدستورية .ويجعل ّ
كام أنّه يرمز إىل نهاية حقبة الحكم االستبدادي .ويرتبط نجاح املحاكم الدستورية ارتباطا وثيقا بنجاح
الدميقراطية الدستورية يف املنطقة.
غالبا ما يت ّم اللجوء إىل املحاكم الدستورية للفصل يف القضايا السياسية املل ّحة التي يواجهها البلد ،مبا
يف ذلك املسائل املتعلّقة بالقوانني والنتائج االنتخابية وتنظيم أنشطة األحزاب السياسية وتطبيق فصل
السلطات بني مختلف فروع الحكومة ،باإلضافة إىل إصالح النظام القانوين بعد حقبة الحكم االستبدادي
واإلرشاف عىل إجراءات تعديل الدستور .ويف أغلب األحيان ،تكون األطراف املتخاصمة يف هذه النزاعات
من األحزاب السياسية .يُشكل التفسري الدستوري مساح ًة للنزاع الحزيب السيايس بني األحزاب السياسية،
حتّى ولو أ ّن القضايا ال تضع إطارا لهذه املسائل يف هذا الشكل ،وتت ّم دعوة املحاكم الدستورية للفصل
يف هذه القضايا.
إ ّن عملية تعيني القضاة هي عملية محورية يف تأسيس أو إصالح املحاكم الدستورية .وتحدد عملية
التعيني القضائية الجهة التي ستقوم بتفسري الدستور .ويف هذا السياق ،يدرس هذا التقرير كيفيّة تصميم
إجراءات التعيني يف املحاكم الدستورية من أجل تعزيز استقالل القضاء واملساءلة القضائية أمام الحكومة
املنتخبة دميقراطيا .وال ميكن أن تتج ّنب املحاكم الدستورية الفصل يف النزاعات ذات البعد الحزيب،
ما يعني بالتايل أنّه يتوجب عىل الجهات السياسية الفاعلة أن تلعب دورا يف اختيار قضاة املحاكم
حس
الدستورية .ومع إرشاك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة السياسية يف عملية التعيني ،يت ّم تعزيز ّ
االستثامر السيايس من أجل تشجيع جميع الجهات الفاعلة عىل االستمرار يف دعم املحكمة ،حتى عندما
متثّل هذه الجهات الطرف الخارس يف قرارات املحكمة .ولكن ،وعىل الرغم من سعي القضاة إىل تفسري
القانون بشكل عادل وإىل إصدار قرارات حيادية ،فإ ّن القضاة هم برش ،ومن الطبيعي أن تلعب العقيدة
السياسية لدى القايض دورا يف مقاربته للقانون ،وهذا أحد األسباب األخرى التي تشري إىل رضورة اعتامد
عملية تعيني تض ّم مجموعة واسعة من الجهات السياسية الفاعلة .من جهة أخرى ،ينبغي تصميم عملية
التعيني بشكلٍ يضمن التوازن املالئم ما بني استقالل املحكمة الدستورية وعزل املحكمة عن التدخل
9

السيايس وبني حاجة املحكمة إىل االستجابة إىل متطلبات املجتمع الدميقراطي الذي تعمل فيه .ويت ّم
استخدام مصطلح استقالل القضاء النسبي يف هذا التقرير للداللة عىل هذا التوازن.
سيطرت السلطة التنفيذية تاريخيا ،يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،عىل تعيينات املحاكم
الدستورية .وغالبا ما كانت السلطة التنفيذية تتحكّم بتعيينات املحكمة وبالتعديالت عىل مستوى
تعي قضا ًة جددا يف املحكمة أو تفصل القضاة منها
تشكيل املحكمة ،بحيث كانت السلطة التنفيذية ّ
متى شاءت ،ما مينح السلطة التنفيذية نفوذا كبريا عىل أحكام املحكمة .وقد أ ّدى عدم إرشاك الجهات
السياسية األخرى يف تعيينات املحكمة الدستورية إىل اإلطاحة برشعية املحكمة بنظر األحزاب السياسية
وعامة الشعب .وغالبا ما سعت قرارات املحكمة الدستورية إىل حامية مصالح السلطة التنفيذية أو
مصالح املجموعة النخبوية الصغرية التي كانت تتألّف منها املحكمة .وحتى يف خض ّم الربيع العريب ،ال
يزال عدد كبري من املحاكم الدستورية املشكّلة حديثا يف املنطقة مينح السلطة التنفيذية القدرة عىل
السيطرة بشكل كبري أو حتى بشكل كامل عىل تعيينات املحكمة.
ويف حال ت ّم تصميم عملية التعيني يف املحكمة الدستورية بتأ ٍّن ودقّة ،من املمكن أن تساهم هذه
العملية يف تشكيل محكمة مستقلة نسبيا ،بحيث تؤ ّدي العديد من األطراف السياسية املختلفة دورا
حس االستثامر السيايس يف املحكمة ،ما يش ّجع الجهات السياسية عىل االلتزام بقرارات
يف تعزيز وبلورة ّ
املحكمة عوضا عن تح ّدي رشع ّيتها .وينبغي أن يلتزم تصميم عملية التعيني يف املحكمة الدستورية بثالثة
مبادئ توجيهية )1( :املشاركة الواسعة النطاق ملختلف األطراف السياسية )2( ،وتوزيع سلطة تعيني
ٍ
مؤهالت تضمن تعيني قضاة ذوي خربة قانونية عالية املستوى.
وعزل القضاة )3( ،وتحديد
ويف هذا اإلطار ،يقوم هذا التقرير مبناقشة وتحليل أربعة مناذج لتعيينات املحكمة الدستورية ،مع الرتكيز
حس االستثامر السيايس
بشكل خاص عىل الطريقة الفعالة التي تقوم من خاللها هذه النامذج بتعزيز ّ
لدى الجهات السياسية املتع ّددة .وسعيا إىل تحقيق هذا الهدف ،ينظر التقرير يف النامذج األربعة التي ت ّم
تطبيقها يف ستة بلدان مختلفة هي :أملانيا ،جنوب أفريقيا ،مرص ،العراق ،إيطاليا وتركيا .ويعرض التقرير
أيضا مقارن ًة يف البلدان الستة املذكورة بني املؤهالت املطلوبة لتعيني القضاة يف املحاكم الدستورية من
جهة ،والقوانني امل ُعتمدة لعزل قضاة املحكمة الدستورية من جهة أخرى.

منوذج األغلبية الترشيعية الساحقة
يف منوج التعيينات القائم عىل األغلبية الترشيعية الساحقة ،تتمتّع الهيئة الترشيعية بسلطة الرقابة
األساسية عىل عملية اختيار القضاة .ووفقًا للنظام السيايس امل ُعتمد يف البلد ،تقع مسؤولية انتخاب
القضاة عىل عاتق مجلس أو مجلسني من الهيئة الترشيعية .إ ّن السمة التي متيّز هذا النموذج هي
األغلبية املطلوبة التي ينبغي عىل املرشّ ح الحصول عليها ليت ّم انتخابه ،وهي األغلبية الساحقة .أ ّما
األغلبية البسيطة ،فتسمح للحزب الحاكم بالسيطرة عىل إجراءات التعيني .ولكن ،تضمن "أغلبية الثلثني
الساحقة" أو حتى األغلبية املؤهلة األكرب دو َر أحزاب املعارضة يف العملية .ومن خالل فرض رشط
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الحصول عىل األغلبية الساحقة من األصوات للموافقة عىل املرشحني ،تهدف عملية التعيني القضائية إىل
تعزيز عملية التفاوض والتسوية بني الحكومة وقادة املعارضة .ويت ّم اعتامد هذا النموذج يف أملانيا من
حس واسع النطاق
أجل تعيني أعضاء املحكمة الدستورية االتحادية .وقد نجح هذا النموذج يف تعزيز ّ
من االستثامر السيايس يف املحكمة الدستورية االتحادية لدى األحزاب السياسية .ولكن من شأن رشط
توفّر األغلبية الساحقة أن يؤ ّدي إىل جمود ترشيعي يف البلدان التي تشهد مستوى مرتفعا من التفتت
التوصل إىل تسوية بسبب احتدام النزاع بني األحزاب السياسية.
الحزيب ،أو حيث يواجه املرشّ ح صعوبة يف ّ
أي بلد يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هذا النموذج إلجراء التعيينات يف
وال يستخدم حاليا ّ
املحاكم الدستورية .بيد أ ّن الدستور الجديد يف املغرب يدعو الربملان إىل اختيار نصف عدد القضاة
وينص عىل رضورة توفّر األغلبية الساحقة من األصوات للقيام بذلك.
املع ّينني يف املحكمة الدستوريةّ ،
ويتض ّمن مرشوع دستور تونس امل ُقرتح يف شهر حزيران /يونيو  2013أحكاماً تُلزم مجلس النواب باختيار
املرشّ حني الذين تس ّميهم الجهات السياسية األخرى وفق األغلبية الساحقة من األصوات.

منوذج املجلس القضايئ
يت ّم تشكيل املجالس القضائية بهدف عزل الجهات السياسية عن عملية التعيني من خالل تأليف مجلس
يتضّ من الفروع السياسية املتعددة .وغالبا ما يتألّف املجلس ،باإلضافة إىل ذلك ،من مجموعات غري
سياسية مثل نقابات املحامني والباحثني القانونيني وغريهم من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين .ويقوم
هذا املجلس باإلرشاف عىل عملية التعيني والتامس تقديم الطلبات عىل املناصب الشاغرة يف املحكمة
ومقابلة املرشحني ومن ث ّم اختيار املرشح ،أو رفع قامئة موجزة بأسامء املرشحني إىل السلطة التنفيذية أو
الهيئة الترشيعية يك تتخذ الخيار النهايئ .ونجد مثال رائدا عىل تطبيق منوذج املجلس القضايئ يف جنوب
أفريقيا ،عن طريق مفوضية الخدمات القضائية التي تلعب دورا محوريا يف تعيينات املحكمة الدستورية
يف جنوب أفريقيا .وتتألّف مفوضية الخدمات القضائية من أشخاص تع ّينهم السلطة التنفيذية وأعضاء
من غرفتي الربملان ،ومحامني ،وأساتذة قانون .ويساهم التنوع يف مفوضية الخدمات الربملانية يف تعزيز
حس االستثامر السيايس يف املحكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا ويف جميع نطاقات الحياة السياسية.
ّ
ولقد ساهمت التعددية يف املفوضية بتشكيل محكمة مستقلة تحظى قراراتها باالحرتام عىل نطاق واسع.
ولكن يف املقابل ،أ ّدى استمرار سيطرة املؤمتر الوطني األفريقي عىل الساحتني التنفيذية والترشيعية إىل
قيام املؤمتر بتعيني أغلبية أعضاء مفوضية الخدمات القضائية ،ما قد يؤث ّر عىل استقالل املحكمة عىل
املدى البعيد .ويف هذا اإلطار ،بارشت بلدان مختلفة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بتأسيس
مجالس قضائية ،ولكن ال تؤ ّدي جميع هذه املجالس دورا ً يف تعيني القضاة يف املحاكم الدستورية .فقد
ت ّم اختيار أعضاء املحكمة الدستورية يف الكويت من جانب املجلس القضايئ املؤلّف من كبار القضاة
واملسؤولني السياس ّيني.
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النموذج القضايئ  -التنفيذي
يقوم النموذج القضايئ -التنفيذي بتوزيع سلطة تعيني القضاة يف املحكمة الدستورية عىل الفرعني
القضايئ والتنفيذي .ويف معظم الحاالت املختلفة التي طُ ّبق فيها هذا النموذج ،يقوم القضاء (غالبا كبار
القضاة يف املحاكم العليا) بتسمية مرشح واحد أو بوضع قامئة موجزة بأسامء املرشحني عىل عضوية
املحكمة الدستورية .وبعد ذلك ،ينبغي عىل السلطة التنفيذية اختيار مرشّ ح واحد أو املوافقة عىل
وتنص النسخ املع ّدلة عن النموذج
املرشّ ح الذي اختاره القضاء ،ومن ث ّم تعيني القايض رسميا يف املحكمةّ .
القضايئ -التنفيذي عىل قيام السلطة التنفيذية بتسمية مرشح واحدأو ترشيح قامئة من املرشحني عىل
عضوية املحكمة ،ومن ث ّم يتوجب عىل السلطة القضائية املوافقة عىل التعيينات .وباالستناد عىل املوافقة
املشرتكة ما بني القضاء والسلطة التنفيذية ،يقوم هذا النموذج بإقصاء الهيئة الترشيعية عن قصد،
بهدف عزل املحكمة عن املخاوف السياسية قصرية األمد .ويف هذا السياق ،يت ّم تعيني القضاة يف املحكمة
الدستورية العليا مبرص ويف املحكمة االتحادية العليا يف العراق وفق النسخ املع ّدلة عن النموذج القضايئ-
التنفيذي .ومبا أ ّن هذا النموذج يستثني عددا كبريا من الجهات السياسية من عملية التعيني ،ال س ّيام
األحزاب السياسية املعارضة ،ت ُعاين املحاكم الدستورية يف البلدين من تدين مستوى االستثامر السيايس،
وتبي
ما يجعل املحاكم عرض ًة لالتهامات التي تزعم أ ّن أحكام املحكمة مبنية عىل الوالءات السياسيةّ .
التجارب يف مرص والعراق ،أ ّن عملية تعيني القضاة يف املحاكم الدستورية يف النظام الدميقراطي تتطلّب
ظل النموذج القضايئ -التنفيذي.
إرشاك مجموعة أكرب من الجهات الفاعلة ،تكون أوسع مام يُسمح به يف ّ

منوذج األطراف املتعدّ دة
يستند منوذج األطراف املتع ّددة إىل إرشاك مؤسسات متع ّددة يف عملية التعيني القضائية ،مبا يف ذلك
مختلف فروع الحكومة ،باإلضافة إىل منظامت املجتمع املدين يف بعض البلدان .ويف منوذج األطراف
املتع ّددة ،قد تتمتّع املؤسسات املعن ّية بالتعيينات بسلطة مبارشة أو غري مبارشة عىل التعيينات .ومن
تتحل بسلطة التعيني املبارشة ،باختيار املرشحني وتعيينهم يف املحكمة
املمكن أن تقوم املؤسسات التي ّ
تتحل
من دون االضطرار إىل استشارة جهة فاعلة أخرى أو الحصول عىل موافقتها .أ ّما املؤسسات التي ّ
بسلطة غري مبارشة عىل التعيينات ،فتتمتّع بصالحية تسمية مرشح واحد أو قامئة من املرشحني عىل
حق النقض لرفض املرشّ ح الذي تسم ّيه مؤسسة أخرى ،ولك ّنها
عضوية املحكمة ،أو بصالحية استخدام ّ
معي .ويف أغلب األحيان ،يت ّم توزيع املقاعد يف املحكمة عىل
ال تتمتّع بصالحية ترشيح وتثبيت مرشح ّ
مختلف املؤسسات التي تتمتّع بسلطة التعيني .وعىل خالف منوذج املجلس القضايئ ،تعمل املؤسسات
مستقل عن بعضها البعض يف خالل عملية االختيار.
ّ
التي تلعب دورا ً يف اختيار قضاة املحكمة عاد ًة بشكل
ويف هذا السياق ،يت ّم تعيني القضاة يف املحكمة الدستورية اإليطالية وفق منوذج األطراف املتع ّددة
للتعيينات منذ العام  .1953وت ّم تغيري منوذج التعيني يف املحكمة الدستورية الرتكية من منوذج قضايئ-
تنفيذي إىل منوذج األطراف املتعددة ،من خالل التعديالت الدستورية التي ت ّم إقرارها يف العام .2010
حس من االستثامر السيايس يف املحكمة الدستورية،
ويف إيطاليا ،أدى نهج الدوائر املتع ّددة إىل خلق ّ
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عىل الرغم من أ ّن هذه التجربة أظهرت أنه ميكن تأجيل التعيينات الترشيعية يف حال مل تتوصل الهيئة
معي .وأيضا ،ت ّم تطبيق هذا النموذج للمرة األوىل يف تركيا بشكل
الترشيعية إىل تسوية حول مرشح ّ
مبكر جدا ً بهدف تقييم آثاره ،لك ّن تطبيق هذا النموذج نبع من رغب ٍة يف تشكيل محكمة دستورية أكرث
وينص مرشوع دستور تونس امل ُقرتح يف شهر حزيران /يونيو  ،2013عىل تطبيق نسخة
متثيال واستجابةًّ .
مع ّدلة عن منوذج الدوائر املتعددة ودمجها مع عنارص من منوذج األغلبية الترشيعية الساحقة إلجراء
التعيينات يف املحكمة الدستورية.

املؤهالت
يُعترب تحديد املؤهالت التي ينبغي أن يتمتّع بها قضاة املحكمة الدستورية وسيلة أخرى لضامن االستثامر
السيايس يف جميع نطاقات الحياة السياسية .ومن شأن تحديد مستوى التحصيل العلمي واملهني الذي
يتحل به القضاة أو تحديد الح ّد األدىن أو الح ّد األقىص لعمر القضاة عند تعيينهم ،أن
ينبغي أن ّ
يضمن أ ّن القضاة الذين يت ّم تعيينهم يف املحكمة الدستورية يتمتّعون بالخربة الالزمة للفصل يف املسائل
الدستورية املعق ّدة وذات الداللة السياسية التي متثل أمام املحكمة .كام تؤ ّدي هذه اإلجراءات إىل وضع
عائق إضايف أمام تعبئة املحاكم باملنارصين السياسيني ،إذ ينبغي عىل الجهة أو الحزب السيايس الساعي
سمهم يتمتّعون بالح ّد األدىن
إىل تعيني مؤيّديه يف املحكمة الدستورية أن يضمن أن املرشّ حني الذين ّ
املفصلة يف الدستور .ومن املمكن أن تشمل املؤهالت أيضا الئح ًة باملهن أو املناصب التي
من املؤهالت ّ
تتعارض مع التعيينات يف املحكمة الدستورية ،وغالبا ما تشمل هذه املهن املناصب السياسية ،ما يساهم
يف تحييد املحكمة الدستورية عن التأثري السيايس.

العزل
يُعترب اإلجراء املتبع لعزل القضاة من مناصبهم يف املحكمة مسألة أخرى ذات أهمية كربى لتصميم
املحاكم الدستورية .ويشكّل العزل والتعيني إجرائني متعاضدين .فإذا كان من السهل أن تقوم جهة
سياسية فاعلة بعزل القضاة ،ميكن بالتايل استخدام هذا اإلجراء كآلية لاللتفاف عىل القانون حتى يف
أفضل عمليات التعيني؛ وذلك من خالل متكني التالعب بعضوية املحاكم الدستورية .وميكن أيضا اللجوء
إىل التهديد بالعزل كأداة ماكرة للتأثري عىل القضاة .وتسمح بعض البلدان ،سعيا منها إىل تاليف هذه
املامرسات ،بعزل أحد قضاة املحكمة الدستورية فقط يف حال ص ّوتت املحكمة الدستورية بنفسها لصالح
عزل القايض  ،ويُشرتط يف بعض األحيان توفّر األغلبية الساحقة من األصوات لعزل القايض .ولكن تدعو
بلدان أخرى إىل اعتامد عملية متع ّددة الخطوات لعزل القضاة ،بحيث يتوجب عىل مختلف فروع
الحكومة املوافقة عىل العزل قبل دخوله ح ّيز التنفيذ.
ويف هذا السياق ،يقوم عد ٌد كبري من البلدان يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حاليا بالنظر يف
املسائل املتعلّقة بتشكيل املحاكم الدستورية وآلية تعيني القضاة فيها .وقد أ ّدى الربيع العريب إىل إثارة
جدل إقليمي بشأن اإلصالحات الدستورية ،ما يوفّر فرصة فريدة من نوعها إلنشاء مؤسسة قضائية متينة
13

قادرة عىل املساهمة يف تعزيز سيادة القانون ومساءلة جميع الجهات السياسية الفاعلة باالستناد إىل
الدستور.
ويربز يف هذا السياق اتجاهان إقليميان اثنان .فقد بادرت بلدان مثل تونس إىل اقرتاح إجراء لتعيني
القضاة يف املحكمة الدستورية يستند عىل إرشاك العديد من الجهات السياسية الفاعلة ،ما يؤ ّدي إىل
حس أكرب من االستثامر السيايس يف املحكمة وإىل اإلسهام يف حامية استقالل املحكمة .ويف املقابل،
تعزيز ّ
قامت بلدان مثل األردن واملغرب وسوريا مبنح الفرع التنفيذي سلطة كبرية عىل تعيينات املحكمة
الدستورية.
ويف حال تخ ّوف القضاة من أن يؤ ّدي إغضاب السلطة التنفيذية إىل فقدان مناصبهم ،قد تتأثر قراراتهم
ظل غياب اإلجراءات والقوانني
بالحاجة إىل إرضاء الفرع التنفيذي أكرث مام تتأثر مبتطلبات القانون .ويف ّ
التي تسمح للمحكمة الدستورية بالصمود أمام الضغوطات السياسية ،ستشكّل املحكمة مج ّرد واجهة
زائفة للحكّام الذين يرغبون باإليحاء بأنهم يحرتمون سيادة القانون من دون أن يفرضوا ضوابط فعلية
عىل سلطتهم.
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املقدمة
القسم األولّ :

تشهد منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لحظات ال مثيل لها من العمليات االنتقالية الدستورية.
ولقد اعتمد عدد كبري من البلدان يف املنطقة ،أو ينظر يف إمكانية اعتامد أو تعزيز أنظمة املراجعة
الدستورية القضائية ("الرقابة القضائية") ،من جملة اإلصالحات الدستورية ،وذلك كوسيلة لإلشارة إىل
التزام الحكومة بضامن سيادة القانون وفصل السلطات .ومن الصحيح أ ّن املراجعة الدستورية القضائية
ليست بالظاهرة الجديدة يف املنطقة ،بيد أ ّن عددا كبريا من البلدان قد ّأسس محاكم دستورية ،وهي
مختصة تتمتّع بصالحية حرصية عىل الرقابة القضائية ،يف محاول ٍة لتعزيز دور املحاكم يف
هيئات قضائية
ّ
تفسري وتطبيق الدستور.
يهدف هذا التقرير إىل املساهمة يف الجدل القائم حول تصميم املحاكم الدستورية ويركّز ،بشكل خاص،
عىل آليات تعيني القضاة يف املحاكم الدستورية .ويدرس هذا التقرير كيف ّية تصميم إجراءات التعيني يف
املحاكم الدستورية من أجل تعزيز استقالل القضاء واملساءلة القضائية أمام الحكومة املنتخبة دميقراطيا.
ويُست َّهل التقرير بلمحة عامة حول تاريخ الرقابة القضائية الدستورية يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ،وبتقييم للمنافع الناتجة عن تأسيس محكمة دستورية ،وبنقاش حول الدور الرئيس الذي تؤ ّديه
هذه املحاكم يف الفصل يف القضايا الجدلية سياسياً .ومن ث ّم يراجع التقرير االعتباريْن األساس ّي ْي اللذيْن
يح ّددان تصميم إجراءات التعيني يف املحاكم الدستورية وهام :استقالل القضاء واملساءلة القضائية.
ويتناول القسم الثاين ،التحديات التي واجهتها منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وتركيا يف سعيها إىل
تحديد عملية التعيني القضائية التي تحقّق التوازن املالئم ما بني استقالل القضاء واملساءلة .ث ّم يح ّدد
القسم الثالث املبادئ التي ترعى تصميم املحاكامت الدستورية ،التي من شأنها توجيه صانعي القرار يف
سعيهم إىل وضع إجراءات التعيني يف املحاكم الدستورية.
أ ّما القسم الرابع ،فيتض ّمن نقاشاً وتحليالً مفصلني بشأن النامذج األربعة املختلفة لتعيني قضاة املحكمة
الدستورية وكيفية تطبيق هذه النامذج يف ستة بلدان )1 :منوذج األغلبية املطلقة يف أملانيا )2 ،ومنوذج
املجلس القضايئ يف جنوب أفريقيا )3 ،والنموذج القضايئ-التنفيذي يف مرص والعراق )4 ،ومنوذج األطراف
لكل مثل عن ٍ
معي ،ملح ًة عام ًة عن السياق السيايس
املتع ّددة يف تركيا وإيطاليا .ويق ّدم هذا التقرير ّ
بلد ّ
يخص عملية التعيني يف املحاكم الدستورية .وييل ذلك ،وصف إجراءات التعيني
والتاريخي للبلد فيام ّ
كل بلد وتحليل طريقة عكس عملية التعيني يف املحاكم الدستورية من الناحية التطبيقية.
املعتمدة يف ّ
كل منوذج تعيني بنقاش حول االعتبارات السياسية األساسية التي ينبغي عىل صانعي القرار
ويُختتم عرض ّ
املعن ّيني بالنظر يف هذه النامذج أخذها يف عني االعتبار .ويض ّم القسم الخامس مراجع ًة للمؤهالت التي
كل من البلدان الستة املناقشة يف القسم الرابع،
يتحل بها األشخاص املع ّينون يف املحكمة يف ّ
بنبغي أن ّ
كل بلد لعزل القضاة من مناصبهم يف املحاكم الدستورية.
إىل جانب اإلجراءات التي يعتمدها ّ
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 1 .1الرقابة الدستورية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
أىت انتشار املحاكم الدستورية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بعد موجة اإلصالحات الدستورية
املختصة،
التي انطلقت يف أواخر الثامنينيات مع سقوط االتحاد السوفييتي .وأصبح استحداث املحاكم
ّ
تنص مه ّمتها عىل حامية وفرض سيادة
التي تتمتع بصالحية حرصية للقيام بالرقابة الدستورية والتي ّ
الدستور ،عنرصا ً يُتوقّع وجوده يف العمليات االنتقالية الدميقراطية ويف املجتمعات الدميقراطية .وأصبح
1
مجالس دستورية يف أكرث من  70بلدا ً.
عاملنا اليوم يض ّم محاك َم أو
َ
ليست الرقابة القضائية بالظاهرة الجديدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ففي العام ،1925
ينص رصاح ًة عىل الرقابة القضائية (القانون
أصبح العراق البلد األ ّول يف املنطقة الذي يعتمد دستورا ً ّ
األسايس العراقي ( )1925املادة  ،)81ث ّم لحقت مرص بالعراق بعد مرور عقدين من الزمن عندما أكّدت
املحكمة اإلدارية العليا عىل سلطة الرقابة القضائية يف غياب تفويض دستوري رصيح .كام كانت مرص
أيضاً من بني الدول األوىل التي اقرتحت تأسيس محكمة مختصة بالرقابة الدستورية يف العام  .1979ث ّم
بادر عدد كبري من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا إىل اعتامد الرقابة الدستورية ،إ ّما عن
2
مختصة أو مجلس دستوري.
طريق املحكمة العليا أو محكمة دستورية
ّ
يف الوقت الحارض ،تتوفر ثالثة سيناريوهات مختلفة متعلّقة باملحاكم الدستورية يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .إ ّن البلدان التي شهدت مؤخرا ً انتقاال من حكم استبدادي ،تقوم اآلن بتأسيس
محاكم جديدة مبا فيها العراق وليبيا وتونس .أ ّما مرص ،فهي تنظر يف مستقبل املحكمة الدستورية العليا
ظل الحكم االستبدادي ،والتي تعمل حالياً يف بيئة سياسية مختلفة كلياً .وبالنسبة إىل
التي ت ّم تأسيسها يف ّ
األنظمة امللكية التي مل تخترب تغيريا ً يف نظامها ،والتي تواجه يف املقابل مطالبات شعبية تدعو إىل اإلصالح
السيايس ،فهي تنظر يف الدور الذي ميكن أن تؤ ّديه املحكمة الدستورية لالستجابة إىل هذه املطالب.

 1 .1 .1املحاكم الجديدة يف الدميقراطيات الجديدة
ينص دستور العراق لسنة  2005عىل تأسيس املحكمة االتحادية العليا التي تتمتّع بسلطة الرقابة
العراقّ :
الدستورية ،ولكن مل يق ّر مجلس النواب بعد الترشيع التنفيذي الالزم لتأسيس املحكمة االتحادية العليا
بشكل كامل .ونتيجة لذلك ،ال تزال املحكمة االتحادية العليا تعمل مبوجب قانون إدارة الدولة العراقية
يف الفرتة االنتقالية الذي دخل ح ّيز التنفيذ خالل فرتة احتالل العراق .ومبوجب املادة  44من قانون إدارة
الدولة العراقية يف الفرتة االنتقالية والقانون  ،2005 /30تتألّف املحكمة االتحادية من تسعة أعضاء من
مختصة،
بينهم رئيس املحكمة .3وعىل الرغم من أ ّن املحكمة االتحادية العليا ليست محكمة دستورية
ّ
فإ ّن تجربة هذه املحكمة مفيدة جدا ً ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ووثيقة الصلة بها .ويف هذا
السياق ،يتع ّمق القسم الرابع من التقرير يف تفاصيل املحكمة االتحادية العليا.
ليبيا :كانت ليبيا ،يف خالل فرتة حكم مع ّمر القذايف ،تفتقر إىل ح ٍّد كبري إىل نظام قضايئ ف ّعال .فحني كان
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القذايف ميسك زمام الحكم ،سعى إىل إضعاف استقالل القضاء وااللتفاف كل ّياً عىل املحاكم العادية من
خالل استحداث محاكم عسكرية و"ثورية" خاصة ملحاكمة معاريض القذايف والتعامل مع أه ّم القضايا
السياسية واألمنية .ولك ّن القذايف حافظ عىل املحكمة العليا التي تأسست مبوجب دستور العام 1951
كل
تختص ّ
(املادة  ،)141وأضاف عليها بعض التعديالت .وتنقسم املحكمة العليا إىل خمس غرف ،حيث ّ
غرفة بأحد مجاالت القانون املوضوعي :القانون املدين والتجاري والجنايئ والدستوري ،والرشيعة .وبادر
القذاقي ،يف خالل السنوات األخرية من حكمه ،إىل اتخاذ خطوات لتحقيق إصالحات قضائية ،مثل إزالة
وزارة العدل من اختصاص القوى األمنية يف إطار تقاربه مع االتحاد األورويب والواليات املتحدة .ولكن
تعاين السلطة القضائية الليبية ،منذ سقوط القذايف ،من غياب املوظفني املد ّربني بالشكل املالئم ،ومن
تفيش الفساد والتع ّرض للتأثري السيايس .وأطلقت الغرفة الدستورية يف املحكمة العليا ،يف خالل املرحلة
االنتقالية ،األحكام يف عدد محدود من القضايا الدستورية .وال يزال الدستور الليبي قيد الصياغة ،وال يزال
4
علينا انتظار اإلصالحات التي سيضيفها الدستور إىل القضاء الليبي.
تونس :بحسب مرشوع مسودة دستور تونس الصادر يف حزيران /يونيو  2013سيت ّم تأسيس محكمة
دستورية جديدة .قبل ثورة العام  ،2011كانت تونس تتمتّع مبجلس دستوري .لكن مبا أ ّن الرئيس
وحده يتمتّع بصالحية إحالة القضايا إىل املجلس ويتحكّم فعلياً بالتعيينات داخله  ،كانت هذه الهيئة
حل املجلس الدستوري مبوجب مرشوع مرسوم بعد مرور فرتة
غري مستقلّة عن السلطة التنفيذية .وت ّم ّ
وينص مرشوع مسودة الدستور لحزيران /يونيو 2013
وجيزة عىل إسقاط الرئيس زين العابدين بن عيلّ .
عىل تأسيس محكمة دستورية تض ّم  12عضوا ً ،ويح ّدد آلية لتعيني أعضاء املحكمة تستند إىل نسخة
كل من
(املفصل يف القسم الرابع من هذا التقرير) .وبالتايل ،يقوم ّ
مع ّدلة عن منوذج األطراف املتعددة
ّ
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واملجلس األعىل للقضاء ورئيس مجلس النواب بتسمية ستة مرشحني.
وينبغي أن يكون ثلثا املرشحني مختصني يف القانون .ومن ث ّم ينتخب مجلس النواب ثالثة قضاة من
كل مجموعة من مجموعات املرشحني األربعة ،فيصبح مجموع القضاة املنتخبني  12قاضيا .ويت ّم تعيني
ّ
القضاة لوالية م ّدتها تسع سنوات غري قابلة للتجديد .وتت ّم التعيينات عىل مراحل؛ حيث يت ّم تعيني ثلث
5
كل ثالث سنوات.
أعضاء املحكمة ّ

 2 .1 .1املحاكم الدستورية القامئة يف املرحلة االنتقالية
مرص :ت ّم تأسيس املحكمة الدستورية العليا املرصية يف العام  1979عىل يد رئيس الجمهورية آنذاك ،أنور
السادات ،وكانت املحكمة الدستورية إحدى املؤسسات السياسية القليلة القادرة عىل مواجهة الفرع
التنفيذي يف خالل حكم الرئيس حسني مبارك ،وذلك مل ّدة محدودة .وبعد ثورة العام  ،2011لعبت
املحكمة الدستورية العليا دورا ً محورياً وجدلياً يف أغلب األحيان يف خالل املرحلة االنتقالية يف مرص .وتت ّم
مناقشة املحكمة الدستورية العليا بالتفصيل يف القسم الرابع .ومع استمرار انكشاف األحداث يف مرص،
سيتوجب عىل صانعي السياسات اتخاذ قرارات مهمة بشأن تركيبة املحكمة الدستورية العليا ودورها يف
ظل الدستور املرصي الجديد.
ّ
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 3 .1 .1املحاكم الدستورية الجديدة يف ّ
ظل الحكومات القامئة
نص دستور األردن لسنة  2011عىل تأسيس محكمة دستورية جديدة من أجل الفصل يف رشعية
األردنّ :
القوانني والقواعد .وبحسب دستور سنة  ،2011تتألّف املحكمة من تسعة أعضاء عىل األقل من بينهم
رئيس املحكمة .ويقوم امللك بتعيني جميع أعضاء املحكمة (املادة  .)58وإ ّن قرارات املحكمة نهائية
وملزمة لجميع السلطات (املادة  .)59ويف شهر حزيران /يونيو من العام  ،2012أصدر الربملان األردين
الترشيع التنفيذي الذي يرعى عمل املحكمة ،وهو قانون املحكمة الدستورية .ويف شهر ترشين األول/
عي مبوجبه أعضاء املحكمة التسعة ،ومن ضمنهم
أكتوبر  ،2012أصدر امللك عبد الله مرسوماً ملكياً ّ
رئيس املحكمة .وكان رئيس املحكمة ،طاهر حكمت ،وزيرا ً سابقاً يف الحكومة وعضوا ً سابقاً يف مجلس
وفس امللك الحاجة إىل تأسيس محكمة دستورية من أجل مراجعة الترشيعات ،واعترب أ ّن
الشعبّ .
6
املحكمة تشكّل "خطوة أساسية ومعلامً رئيساً يف عملية اإلصالح والتجديد الدميقراطي".
املغرب :ت ّم تأسيس املجلس الدستوري مبوجب الدستور املغريب لسنة  1996ليقوم بالرقابة عىل جميع
القوانني األساسية وغريها من القوانني امل ُحالة إىل املجلس قبل س ّنها .ويف شهر شباط /فرباير  ،2011شارك
آالف املغربيني يف االحتجاجات املطالبة بإصالحات سياسية ودستور جديد ونظام مليك دستوري .وبعد
تنص عىل
مرور أربعة أشهر ،أعلن امللك محمد السادس عن إصدار مسو ّدة دستور جديد يض ّم أحكاماً ّ
استبدال املجلس الدستوري مبحكمة دستورية جديدة .ويف شهر متوز /يوليو  ،2011متّت املوافقة عىل
الدستور امل ُقرتح مبوجب استفتاء شعبي وطني حيث ص ّوت  %98من املقرتعني املشاركني يف االستفتاء
لصالح الدستور الجديد ،بحسب النتائج الرسمية .ومبوجب الدستور الجديد ،تتألّف املحكمة الدستورية
من اثني عرش عضوا ً يُعيّنون لوالية م ّدتها تسع سنوات غري قابلة للتجديد .ويقوم امللك بتعيني ستة
كل مجلس يف الربملان
أعضاء (من بينهم عضو واحد يسميه أمني عام املجلس العلمي األعىل) وينتخب ّ
7
ثالثة أعضاء وفق أغلبية الثلثني من األصوات.
البحرينّ :أسست البحرين محكم ًة دستورية يف العام  2002عندما اعتمدت دستورها الجديد .وبعد
اندالع االحتجاجات املناهضة للحكومة يف مطلع العام  2011التي انبثقت يف جزء منها عن الربيع
العريب ،بادرت حكومة البحرين إىل إطالق سلسلة من اإلصالحات الدستورية الرامية إىل تعزيز الربملان
البحريني والح ّد من سلطة النظام املليك .ويف  15آب /أغسطس  ،2012قام ملك البحرين أيضاً بإصدار
مرسوم مليك ،القانون  38لسنة  ،2012حيث ع ّدل عددا ً من أحكام القانون  27لسنة  2002الذي
ونص املرسوم عىل تألّف املحكمة من رئيس املحكمة
تأسست مبوجبه املحكمة الدستورية البحرينيةّ .
ونائب الرئيس وخمسة قضاة آخرين يع ّينهم جميعاً امللك لوالية م ّدتها خمسة أعوام وقابلة للتجديد
8
مرة واحدة.
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الكويت :ت ّم تأسيس املحكمة الدستورية يف الكويت يف العام  .1973وعىل الرغم من أ ّن دستور العام
 1962دعا إىل تأسيس هذه املحكمة ،استغرق الربملان أحد عرش عاماً لتمرير الترشيع الالزم لتطبيق
الدستور وتأسيس املحكمة .ويقوم املجلس القضايئ ،املؤلّف من كبار القضاة واملسؤولني يف الحكومة،
بتعيني أعضاء املحكمة .وعرفت رشعية املحكمة تقلبات مع مرور الوقت ،حيث اعترب الكثري أنّها تخضع
لسلطة األمري .وقامت املحكمة يف العديد من القضايا السياسية الحساسة بتفضيل مصلحة السلطة
9
التنفيذية ،أو تالفت إصدار حكم بشأن هذه القضايا عرب رفضها عىل أسس إجرائية.

 2 .1وظائف املحكمة الدستورية
إ ّن األساس املنطقي الرئيس لتأسيس محكمة دستورية يكمن يف مفهوم السيادة الدستورية ،أي الفكرة أ ّن
الدستور يسود عىل جميع فروع الحكومة والجهات الفاعلة السياسية حيث تؤدي املحكمة الدستورية
دور حامي الدستور .ومن حيث التعريف ،إ ّن املحكمة الدستورية هي "الهيئة يف الدولة التي تكمن
10
غايتها األساسية يف الدفاع عن التف ّوق املعياري للقانون الدستوري داخل النظام القضايئ".
ومن حيث املبدأ ،قد تأيت الرقابة الدستورية عىل شكلني :الرقابة املركزية أو الرقابة االنتشارية .ففي
النظام املركزي ،وحسب النموذج امل ُتبع يف معظم البلدان األوروبية ،مبا يف ذلك فرنسا وأملانيا وإيطاليا،
يت ّم تحديد هيئة متفرغة – أي محكمة دستورية أو مجلس دستوري -تكون هيئة الدولة الوحيدة التي
معي أو عمل الحكومة .وعند ظهور مسائل
تتمتّع بسلطة اتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية قانون ّ
دستورية يف القضايا املاثلة أمام املحاكم األدىن درجة ،يت ّم إحالة هذه املسائل إىل املحكمة الدستورية من
أجل الفصل فيها .أ ّما الرقابة االنتشارية أو الالمركزية ،وفق النموذج امل ُعتمد يف الواليات املتحدة ،فتمنح
جميع محاكم القضاء سلطة القيام بالرقابة الدستورية .وتكون املحكمة العليا هي املحكمة األعىل مرتب ًة
يف البلد وتقوم مبعالجة املسائل الدستورية عند نشوبها يف القضايا التي يت ّم استئنافها من املحاكم األدىن
درجة .كام تستمع املحكمة العليا إىل القضايا غري الدستورية التي يت ّم استئنافها يف املحاكم األدىن درجة.
ويؤثر عد ٌد من العوامل عىل الخيار ما بني الرقابة املركزية واالنتشارية .أ ّوالً ،تُعترب املحكمة الدستورية
املختصة الهيئة املالمئة لالندماج يف نظام القانون املدين الذي يتض ّمن عاد ًة محاكم مختصة يف املجاالت
األخرى (القانون املدين والجنايئ واإلداري ،إلخ) .ويتم اعتامد الرقابة االنتشارية يف جميع األحيان تقريباً
يف أنظمة القانون العام ،حيث تتمتّع املحاكم بجميع درجاتها ،مبا يف ذلك املحكمة العليا ،بصالحية
الفصل يف جميع املسائل املتعلقة بالقانون ،من ضمنها مسائل القانون الدستوري .ومبا أ ّن معظم البلدان
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تتبع أنظمة القانون املدين ،فإ ّن الرقابة املركزية مع محكمة
دستورية هو الخيار الطبيعي يف هذه املنطقة.
من جهة أخرى ،توفر املحكمة الدستورية أيضاً أسلوباً رسيعاً وحاسامً نسبياً يف تحديد الصالحية
الدستورية للقوانني واملراسيم ،ألنه ميكن عرض القضايا مبارشة أمام املحكمة الدستورية .ويف املقابل،
قد تقوم محاكم متعددة يف النظام االنتشاري بإصدار قرارات بشأن صالحية القانون ،وقد تتضارب هذه
19

القرارات فيام بينها .وفقط بعد أن تصل القضايا يف النظام القضايئ إىل املحاكم ذات الدرجة األعىل يف
البلد ،يت ّم ضامن درجة من الثقة ،وذلك حني تفصل محاكم االستئناف أو املحكمة العليا بشأن القضايا
املاثلة أمامها .من جهة أخرى ،إ ّن السامح ألي مسألة تتسلل عرب املحاكم األدىن درجة يف نظام رقابة
انتشاري ،يؤدي إىل توضيح وتحليل املسألة الدستورية يف محاكم متعددة من شأنها أن تساعد يف
أحكامها املحكمة العليا عند النظر يف املسألة املذكورة.
وتشدد إحدى الحجج األخرى الداعمة لتأسيس محكمة دستورية مختصة عىل طبيعة القضايا التي
ستفصل فيها هذه املحكمة .وكام هو مذكور أدناه (الفقرة  ،)3 .1غالباً ما تتضمن النزاعات حول أحكام
الدستور أكرث املسائل الدستورية حساسية التي تواجه البلد ،مبا يف ذلك مراجعة القوانني االنتخابية يف
البلد ورقابة االنتخابات وصالحيات مختلف فروع الحكومة وغريها من املسائل .وسيكون لهذه املسائل
تأثريا ً كبريا ً عىل سياسة البلد .ونظرا ً إىل الطبيعة السياسية للقضايا الدستورية ،يُفضّ ل استحداث كيان
مختص بحيث يستطيع القضاة األعضاء يف هذا الكيان تطوير خرباتهم يف مجال الفقه الدستوري وتحييد
ّ
الجزء املتبقي من القضاء عن التسييس.
وأخريا ً ،أسس عد ٌد كبري من البلدان محكمة دستورية جديدة عندما كانت هذه البلدان تشهد مرحلة
وتتحل املحاكم الدستورية بالكثري من اإليجابيات يف
ّ
انتقالية من نظام استبدادي إىل نظام دميقراطي.
هذا السياق .أ ّوالً ،إ ّن تأسيس محكمة مختصة مسؤولة عن تفسري الدستور وضامن سيادته ّ
يدل عىل
أ ّن البلد ملتزم بسيادة القانون ويقوم بفصل واضح عن ماضيه االستبدادي .وللمحكمة مسؤولية خاصة
تقتيض ضامن تطبيق الدستور بشكل عادل ومتسا ٍو بني جميع أفراد املجتمع مهام بلغ نفوذهم .ثانياً،
ظل النظام السابق .ومن املمكن أن يشعر صانعو
من املمكن االشتباه بالقضاء العادي نظرا ً إىل عمله يف ّ
السياسات بالراحة أكرث يف االئتامن عىل سلطة الرقابة الدستورية ملؤسسة جديدة يت ّم اختيار أعضائها
عرب التمثيل الدميقراطي .وقد ش ّجع هذا األساس املنطقي ،يف جزء منه ،استحداث املحكمة الدستورية
االتحادية األملانية (انظر الفقرة  )1 .4بعد الحرب العاملية الثانية وتأسيس املحكمة الدستورية اإلسبانية
بعد سقوط الجرنال فرانكو .من جهة أخرىّ ،
تدل التجربة األخرية يف كينيا عىل إمكانية معالجة املخاوف
بشأن القضاء املكشوف سياسياً عن طريق استحداث محكمة عليا جديدة (املحكمة العليا يف كينيا)
حيث ت ّم التحقق بدقة من القضاة يف هذه املحكمة من أجل ضامن التزامهم الكامل بالنظام الدستوري
الجديد .ولكن ليس من السهل تطبيق هذا الخيار يف أنظمة القانون املدين املنترشة يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا.
ويف خالصة القول ،يزداد شيوع املحاكم الدستورية ،وهي تُعترب عنرصا ً جوهرياً يف الدميقراطيات الجديدة،
ال سيّام بعد انهيار االتحاد السوفييتي ويتواصل ظهور املحاكم الدستورية يف خالل الربيع العريب .وتقوم
الجهات الفاعلة السياسية يف خالل العمليات االنتقالية الدميقراطية بالتفاوض عىل رشوط الدميقراطية
خطي .وستواجه الدميقراطية الجديدة تحديا
الجديدة وإضفاء طابع رسمي عىل هذه الرشوط يف دستور ّ
طارئا بشأن كيفية إنفاذ هذا الدستور .وبعد الحرب العاملية الثانية ،أصبحت املامرسة املعيارية تقتيض
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بإيالء مسؤولية إنفاذ املساومة الدستورية إىل السلطة القضائية .ونتيجة لذلك ،ينبغي إيالء االهتامم إىل
تصميم آلية اإلنفاذ القضايئ .ويربز يف هذا النطاق اتجاه واضح نحو تأسيس محكمة دستورية جديدة
11
لتطبيق الدستور.
وتؤ ّدي املحكمة الدستورية العديد من األدوار املهمة ،مبا يف ذلك تعزيز سيادة القانون وحامية الحقوق
لحل النزاعات ،إىل جانب تطبيق فصل السلطات وإلزام مختلف األطراف السياسية
الفردية وتوفري منصة ّ
بإيفاء التزاماتها ولعب دور "الضامنة السياسية" ألحزاب املعارضة ورمز نهاية مدة الحكم االستبدادي.
لكل وظيفة من هذه الوظائف.
تتض ّمن األقسام أدناه تفصيالً دقيقاً ّ

 1 .2 .1دعم سيادة القانون
أسايس يف إطار مه ّمة أكرب تسعى إىل تعزيز
تقوم املحاكم الدستورية ،بصفتها حامية الدستور ،بتأدية دور
ّ
ظل نظام سيادة القانون" ،تعمل السلطة عىل أساس
سيادة القانون وإضفاء الطابع املؤسسايت عليه .ويف ّ
حقوق ثابتة وقابلة للتحديد ومتوقعة عوضاً عن التقدير الشخيص غري املحدود" .ومن املمكن أن تساهم
املحكمة الدستورية املستقلة والفاعلة يف قابلية التوقع واالستقرار واملساءلة يف تحقيق العدالة إىل جانب
املحاكم العادية .ومن شأن ذلك أن يضمن تطبيق القانون بشكل عادل ومتسا ٍو بني الجميع ،من خالل
إنفاذ الدستور تجاه املؤسسات العامة واملسؤولني ،وضامن قيام املحاكم العادية بدعم القواعد القانونية
12
تجاه الدولة أيضاً.
إىل جانب ذلك ،يحمل التزام البلد بسيادة القانون إيجابيات أخرى .فغالباً ما يعترب املستثمرون الدوليون
تبي
وجود سلطة قضائية فعالة يف الشكل املالئم إشار ًة عىل استقرار البلد والقدرة عىل االستثامرّ :
السلطة القضائية التي تطلق أحكاماً عادلة وإجراءات مالمئة والهيئة القانونية الشاملة التي تحمي
يف شكل واضح حقوق امللكية الخاصة أ ّن البلد مستع ٌد لالستثامر .فعىل سبيل املثال ،قام الرئيس أنور
السادات بتأسيس املحكمة الدستورية العليا يف مرص بهدف اإلظهار للمستثمرين أ ّن البلد ملتزم بتطبيق
13
حقوق امللكية ،من بني أهداف أخرى.

 2 .2 .1حامية الحقوق الفردية
تسعى الدميقراطيات الدستورية إىل ضامن حكم األكرثية مع حامية حقوق األفراد واألقليات .وتؤ ّدي
املحاكم ،وخاصة املحاكم الدستورية ،دورا ً أساسياً يف دعم هذه الحقوق يف الدميقراطية الدستورية.
ومن املمكن أن توفر املحاكم الدستورية منصة للمواطنني الفرديني ،أو األقليات ،لرفع شكاويهم بشأن
انتهاكات الحكومة لحقوقهم املحمية دستورياً.
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 3 .2 .1توفري منصة للفصل يف النزاعات بني األحزاب السياسية وفروع الحكومة ومسؤوليها
تقوم املحكمة الدستورية ،بصفتها الهيئة املسؤولة عن تحديد دستورية جميع القوانني وأعامل الحكومة
لحل النزاعات بني مختلف األحزاب السياسية أو فروع الحكومة أو
ودعم سيادة القانون ،بتوفري منصة ّ
مسؤوليها ،والتي تنشب بشكل دائم يف الدميقراطيات الدستورية (للمزيد من األمثلة ،انظر الفقرة 3 .1
أدناه) .باإلضافة إىل ذلك ،ت ُعترب قرارات املحكمة الدستورية القرار النهايئ الذي يح ّدد ما إذا كان قانون أو
حساً من الغائية عىل النزاعات
معي مسموحاً مبوجب الدستور .ومن شأن ذلك أن يضفي ّ
عمل حكومي ّ
السياسية ،ما يؤدي بالتايل إىل تجنب تح ّول النزاع إىل مصدر طويل األم ّد للخالف بني الجهات السياسية
رض بقدرة املؤسسات السياسية عىل العمل وبعملية اتخاذ القرارات السياسية الطبيعية.
وأن ي ّ

 4 .2 .1فصل السلطات
قد تصدر املحاكم الدستورية قرارات رسمية بشأن الكفاءات املوكلة إىل فروع الحكومة ،وبإمكانها تحديد
متى يقوم أحد فروع الحكومة باالستيالء عىل الصالحيات املمنوحة مبوجب الدستور إىل فرع آخر.

 5 .2 .1تطبيق امليثاق الدستوري
غالباً ما يت ّم تأسيس املحاكم الدستورية يف خالل املرحلة التي ينتقل فيها البلد من الحكم االستبدادي
إىل الدميقراطية الدستورية .وتقوم الجهات السياسية املختلفة يف خالل املرحلة االنتقالية بالتفاوض عىل
دستور البلد الجديد الذي ميثّل بياناً حول قيم البلد ونظام الحوكمة وميثاقاً بني القوى السياسية عىل
ح ّد سواء.
وكجزء من هذا االتفاق ،من املمكن أن تؤسس األطراف املتفاوضة محكم ًة دستوري ًة كااللتزام تجاه
بعضها البعض وتجاه الشعب بدعم رشوط الدستور .ويف حال حاول أحد األطراف انتهاك رشوط الدستور،
14
بإمكان الطرف اآلخر إحالة القضية إىل املحكمة من أجل إنفاذ امليثاق الدستوري

 6 .2 .1الضامنة السياسية
يف زمن االنتقال السيايس ،حني تتنافس األحزاب السياسية املتعددة عىل السيطرة عىل الحكومة ،يتمتّع
كل حزب بحافز الستحداث محكمة دستورية كأحد أشكال الضامنة السياسية من أجل الوقاية من
ّ
خطر الخسارة االنتخابية .ويف حال انض ّم الحزب إىل املعارضة بعد انتخابات مستقبلية ،ميكنه أن يحيل
القضية إىل املحكمة من أجل حامية مصالحه الخاصة من استغالل السلطة عىل يد الحزب الحاكم الذي
قد يحاول ترسيخ سلطته ،إىل جانب تقويض القرارات السياساتية الصادرة عن الحزب الحاكم يف حال مل
15
يفلح باالنتصار عليه يف السلطة الترشيعية.
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 7 .2 .1القيمة الرمزية
قد تتحىل املحكمة الدستورية بقيمة كبرية مبا أنّها ترمز إىل قطع الصلة مع املايض .ويف البلدان التي
عرفت تاريخاً من الحكم االستبدادي وانتهاكات حقوق اإلنسان ،ميثّل تأسيس املحكمة الدستورية رسالة
ملموسة مفادها أنّه ت ّم تحقيق سيادة القانون ،وأنّه لن يت ّم التسامح مع اإلفالت من العقاب بعد اآلن.

 3 .1املحاكم الدستورية والقضايا املتنازع عليها سياسياً
ما إن يت ّم تأسيس محكمة دستورية ،فمن الرضوري أن تنخرط هذه املحكمة يف بعض القضايا السياسية
حل املسائل
األكرث حساسية يف ذلك الحني .ومن واجب املحكمة أن تدعم الدستور؛ ما قد يتض ّمن ّ
املتعلّقة بالقوانني االنتخابية ونتائج االنتخابات وتنظيم أنشطة األحزاب السياسية وتطبيق فصل
السلطات بني فروع الحكومة ،وإعادة إصالح النظام القانوين بعد فرتة الحكم االستبدادي ،واإلرشاف
عىل إجراءات التعديل الدستوري .وغالباً ما تكون األطراف املتخاصمة يف هذه النزاعات من األحزاب
السياسية .وحتى وإن مل ِ
تأت املسائل يف هذا اإلطار ،يُعترب التفسري الدستوري مجاالً للنزاع السيايس
لحل هذا النزاع .ودامئاً ما تكون هذه املسائل
بني األحزاب السياسية ويت ّم استدعاء املحاكم الدستورية ّ
حساسة ،ال سيام يف سياق االنتقال الدميقراطي .ويت ّم استدعاء املحاكم الدستورية مرارا ً وتكرارا ً للفصل يف
النزاعات الدستورية التي تحمل طابعاً سياسياً حزبياً .وكام هو مذكور أدناه (انظر الفقرة  ،)4 .1يكمن
التحدي الرئيس لتصميم عملية التعيني يف املحكمة الدستورية يف ضامن قبول األحزاب السياسية الخارسة
يف القضايا الدستورية بحكم املحكمة وعدم الر ّد عن طريق مهاجمة املحكمة.

 1 .3 .1الرقابة عىل القوانني االنتخابية واالنتخابات
غالباً ما يت ّم استدعاء املحاكم الدستورية لتحديد دستورية القوانني االنتخابية ولتأدية دور يف اإلرشاف
عىل اإلنتخابات والتصديق عىل نتائجها .ومن املمكن أن يكون لقرارات املحاكم الدستورية تأثريا ً كبريا ً
عىل حظوظ األحزاب السياسية يف االنتخابات .ويف هذا السياق ،قامت املحكمة الدستورية االتحادية يف
ينص عىل فوز
أملانيا بإصدار عدد كبري من األحكام بشأن القوانني االنتخابية يف البلد ،والتي تتض ّمن رشطاً ّ
األقل من األصوات عىل مستوى الوطن من أجل التأ ّهل لتمثيل الناخبني
الحزب السيايس بـ 5يف املئة عىل ّ
يف البوندستاغ ،وهو برملان أملانيا .وقد دعمت املحكمة الدستورية االتحادية رشط تحقيق نسبة الـ  5يف
املئة يف عدد كبري من القضايا ،حيث حصدت أحزاب األقلية نسبة كبرية من األصوات يف منطقة معينة
أو ضمن مجموعة سكانية معينة ،لك ّنها مل تفلح يف إيفاء رشط توفّر نسبة  5يف املئة من األصوات عىل
املستوى الوطني ،وذلك أل ّن أسس هذا الرشط تسعى إىل الحامية من التجزئة الحزبية املفرطة لألحزاب
يف الربملان األملاين وضامن سري أعامله بشكل فاعل.
ولكن ،قامت املحكمة الدستورية االتحادية باستثناء واحد لهذه املتطلبات قبل االنتخابات األوىل التي
أجريت بعد توحيد أملانيا الغربية والرشقية يف العام  .1990ففي تلك الفرتة ،اقرتحت املحكمة الدستورية
23

االتحادية عىل الربملان األملاين أن يقوم باستثناء واحد لهذه املتطلبات ،ألنه مل يكن من املر ّجح أن يضمن
عد ٌد كب ٌري من األحزاب السياسية الصغرية املؤسسة حديثاً يف أملانيا الرشقية الحصول عىل نسبة  5يف املئة
من األصوات عىل املستوى الوطني .وقد امتثل الربملان األملاين القرتاح املحكمة وسمح خالل انتخابات
العام  1990وحسب ألحزاب أملانيا الرشقية بتشكيل لوائح انتخابية مشرتكة من أجل إعطائها فرصة
16
أفضل للحصول عىل نسبة الـ  5يف املئة املطلوبة وضامن متثيلها يف الربملان األملاين.
ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،لعبت املحكمة الدستورية العليا يف مرص دورا ً محورياً وجدلياً
ظل الحكم االستبدادي ،حيث زُعم أن السلطات
يف رقابة القوانني االنتخابية يف عدد من املناسبات يف ّ
الحاكمة كانت تتالعب بالقواعد من أجل تحديد نتائج املنافسات االنتخابية ،وأيضاً يف خالل املرحلة
االنتقالية ومنذ إسقاط الرئيس حسني مبارك.
ظل حكم مبارك ويف خالل املرحلة االنتقالية يف مرص ،عىل ح ّد سواء ،أبطلت املحكمة الدستورية
ويف ّ
ظل حكم مبارك أيضا ،أصدرت املحكمة
العليا العديد من القوانني االنتخابية باعتبارها غري دستورية .ويف ّ
تبي أنّها متح ّيزة ض ّد
الدستورية العليا العديد من القرارات التي تلغي أحكام القوانني االنتخابية التي ّ
املرشحني املستقلّني .ويف العام  ،2012ارتأت املحكمة الدستورية العليا أ ّن القانون االنتخايب الذي رعى
االنتخابات الربملانية األوىل يف فرتة ما بعد الثورة غري دستوري ،وذلك بسبب األحكام الخاصة باملرشحني
بحل الربملان (انظر الفقرة
املستقلني التي يتضمنها ،وأصدرت أمرا ً إىل املجلس األعىل للقوات املسلحة ّ
17
.)1 .3 .4

 2 .3 .1تنظيم األحزاب السياسية
قد تصدر املحاكم الدستورية أيضاً أحكاماً تؤث ّر عىل تشكيل األحزاب السياسية وأنشطتها .وتحدد
القوانني التي ترعى األحزاب السياسية الجهة املؤهلة قانونياً للطعن يف االنتخابات ،والتي متلك بالتايل
تأثريا ً مبارشا ً عىل هيكلية السياسة الدميقراطية .إ ّن هذه القوانني عرضة لالستغالل الحزيب؛ مبا أ ّن األحزاب
الحاكمة تستطيع استخدامها إلضعاف خصومها السياسيني .وت ُعترب هذه املسألة مسأل ًة مقلقة يف البلدان
التي تخرج من حكم استبدادي ،إذ من املمكن أن تكون األحزاب السياسية القامئة ضعيفة من الناحية
املؤسساتية أو عىل عالقة وثيقة بالحكم االستبدادي السابق .إىل جانب ذلك ،قد تبدأ الكثري من األحزاب
الجديدة بالتشكّل بعد املرحلة االنتقالية إىل الدميقراطية.
تؤث ّر أعامل املحاكم الدستورية عىل األحزاب السياسية بطرق متعددة ،فعىل سبيل املثال ،تقوم الدساتري
يف بعض البلدان ،مبا يف ذلك أملانيا وكوريا الجنوبية وتركيا ،بتمكني محاكمها الدستورية من أجل تنظيم
وحتى حظر بعض األحزاب السياسية بنا ًء عىل برامجها السياسية األساسية وتنظيم الحزب الداخيل .ويف
بحل أحزاب سياسية،
هذا السياق ،أمرت املحكمة الدستورية الرتكية مرارا ً وتكرارا ً ،وبشكل مثري للجدلّ ،
ال سيّام األحزاب املرتبطة باإلسالم السيايس وباألقلية الكردية يف تركيا ،بسبب انتهاك املنع الدستوري الذي
يطال األحزاب السياسية التي تتعارض برامجها وأنشطتها مع مبادئ الدميقراطية والجمهورية العلامنية
24
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مفصل يف القسم الرابع ،أ ّدت
ومع استقالل تركيا ووحدتها أرضاً وشعباً (دستور تركيا املادة  .)68وكام هو ّ
املواجهات املتكررة بني املحكمة الدستورية الرتكية واألحزاب ذات التوجه اإلسالمي يف نهاية املطاف إىل
اعتامد إصالحات دستورية شاملة ،أسفرت عن تعديل إجراءات التعيني يف املحكمة الدستورية.
يظهر تأثري املحاكم الدستورية عىل األحزاب السياسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أيضاً.
ففي بلدان املنطقة ،إ ّن الحظر عىل تشكيل األحزاب السياسية أو الرتشيحات السياسية قانو ٌّين ،وقد طُلب
من املحاكم الدستورية إصدار أحكام بشأن دستورية إجراءات الحظر هذه .ويربز املثل الرائد يف هذا
املجال يف مرص ،حيث تتمتّع املحكمة الدستورية العليا بتاريخ طويل من التدخل يف تنظيم األحزاب
السياسية واملرشحني .ففي العام  ،1986ألغت املحكمة الدستورية العليا قانوناً يحظر العديد من ناشطي
املعارضة من املشاركة يف الحياة السياسية ،ما فتح املجال أمام مئات املعارضني للنظام الحاكم لالنخراط
من جديد يف األنشطة السياسية .ويف شهر حزيران /يونيو  ،2012ويف خالل املرحلة االنتقالية ،ألغت
املحكمة الدستورية العليا قانوناً يحظر أعضاء نظام مبارك من الرتشح لالنتخابات عىل أساس أن أحكام
هذا القانون متثّل حرماناً غري دستورياً من الحقوق السياسية .وبالتايل ،سمح هذا الحكم لرئيس الوزراء
السابق يف عهد مبارك ،أحمد شفيق ،بالرتشح ملنصب رئيس الجمهورية .وخرس شفيق أمام مح ّمد مريس
18
يف انتخابات اإلعادة.
وأخريا ً ،دعمت املحكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا األحكام الدستورية التي متنع أعضاء األحزاب
السياسية من تغيري انتامئهم الحزيب بعد االنتخابات ،ويُعرف يف بعض األحيان بتغيري الوالء الحزيب .وت ّم
اعتامد هذه األحكام يف البدء عىل ضوء املخاوف من سعي املؤمتر الوطني األفريقي النافذ إىل استدراج
أعضاء الربملان من أحزاب أصغر حجامً تشكّل األقلية يف الربملان ،ما قد يؤ ّدي إىل تعزيز سيطرته عىل
السلطة الترشيعية .ولكن ت ّم إبطال هذه األحكام الحامية ألحزاب األقلية الحقا عن طريق عملية تعديل
الدستور التي قادها املؤمتر الوطني األفريقي ،والتي ُيكن القول إنّها نجمت عن رغبة املؤمتر الوطني
األفريقي بالسيطرة عىل الهيئات الترشيعية اإلقليمية التي تسيطر عليها أحزاب املعارضة .وقد رفضت
19
املحكمة الطعون الدستورية التي استهدفت هذا التعديل عىل الرغم من تداعياته الحزبية.

 3 .3 .1تطبيق فصل السلطات
ُيكن اللجوء إىل املحاكم الدستورية من أجل تحديد أو توضيح اختصاصات مختلف فروع الحكومة ،مبا
كل فرع مبوجب الدستور .وعىل الرغم
تصب يف صالحيات ّ
يف ذلك مسؤوليات ّ
كل فرع واملسائل التي ال ّ
من أ ّن النزاعات قد تتخذ شكل نزاعات حول نطاق السلطة املمنوحة إىل مختلف فروع الحكومة ،قد
تتخذ هذه النزاعات طابعاً حزبياً يف حال تحكّمت أحزاب سياسية متعددة مبختلف فروع الحكومة ،أو
يف حال كانت الطريقة امل ُعتمدة ملامرسة هذه السلطات تعزز سلطة الحزب الحاكم باملقارنة مع سلطة
املعارضة.
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يف العام  ،2011استند رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ،جايكوب زوما ،إىل نص ترشيعي بعنوان قانون أجور
القضاة ورشوط التوظيف ليمدد من طرف واحد والية رئيس قضاة املحكمة الدستورية آنذاك ،ساندييل
نكوبو ،مل ّدة تفوق الح ّد األقىص للوالية املسموح بها دستورياً .وقد القت أفعال زوما احتجاجاً كبريا ً من
جانب األحزاب السياسية املعارضة ،وتفاقم الوضع حتى الطعن بهذا اإلجراء أمام املحكمة الدستورية.
دستوري ،أل ّن
كل من القسم ذات الصلة يف القانون وأفعال زوما غري
واعتربت املحكمة باإلجامع ،أ ّن ّ
ّ
أي ٍ
قاض يف املحكمة الدستورية .وعىل الرغم
الدستور يسمح للربملان الجنوب أفريقي فقط بتمديد والية ّ
من أ ّن الحكم الصادر عن املحكمة أىت يف إطار فصل السلطات ،أ ّدى هذا الحكم إىل نقل القرار بشأن
التمديد لرئيس القضاة من السلطة التنفيذية التي يهيمن عليها املؤمتر الوطني األفريقي إىل الربملان،
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حيث بإمكان األحزاب املعارضة املشاركة يف نقاش مفتوح حول هذه املسألة.
يف سياق آخر ،أصدرت املحكمة االتحادية العليا يف العراق ،يف العام  ،2010قرارا ً مثريا ً للجدل بشأن
صالحية تقديم مقرتحات القوانني يف مجلس النواب .وكانت أحكام الدستور بشأن هذه الصالحية غامضة
تنص املادة  )1( 60من الدستور العراقي عىل أ ّن "مرشوعات القوانني تقدم من رئيس
بعض اليشء .إذ ّ
وتنص املادة  )2( 60عىل أ ّن "مقرتحات القوانني" تقدم من إحدى لجان
الجمهورية ومجلس الوزراء"ّ .
وتنص املادة  61عىل أ ّن
مجلس الوزراء الفرعية أو من عرشة أعضاء عىل ّ
األقل من مجلس النوابّ .
وفست املحكمة االتحادية العليا هذه املواد مبا معناه ،أ ّن الفرع
مجلس النواب يس ّن القوانني االتحاديةّ .
ّ
يحق ألعضاء مجلس
التنفيذي وحده يتمتّع بسلطة تقديم مشاريع القوانني يف مجلس النواب ،وأنّه ّ
النواب أن يق ّدموا اقرتاحات للقوانني املحتملة إىل الفرع التنفيذي ليس إال ،ومن ث ّم بإمكان السلطة
التنفيذية أن تق ّرر اعتامد الترشيعات املقرتحة يف مشاريع قوانني .إ ّن قرار السلطة التنفيذية يحرم مجلس
النواب من السلطة املستقلة لس ّن القوانني ،ويشري نقّاد املحكمة االتحادية العليا إىل القرار عىل أنّه دليل
لتأثري السلطة التنفيذية عىل املحكمة 21.ويؤ ّدي القرار إىل االنتقاص من دور األحزاب املعارضة يف وضع
األجندة الترشيعية.

 4 .3 .1اإلصالحات القانونية يف مرحلة ما بعد الحكم االستبدادي
بعد انتهاء حكم النظام االستبدادي؛ إن كان ذلك من خالل إسقاط الشعب ٍ
لقائد أو عرب عملية انتقالية
إىل الدميقراطية متفاوض عليها ،يربز سؤال مه ّم حول كيفية التعامل مع مجموعة القوانني التي ت ّم س ّنها
ظل النظام السابق .ومن املمكن أن تؤ ّدي املحكمة الدستورية يف هذا السياق دورا ً تطبيقياً ورمزياً
يف ّ
خاص ،عن تقييم دستورية القوانني،
مهامً يف إصالح النظام القانوين يف البلد .فاملحكمة مسؤولة ،بشكل ّ
وبالتايل فإنّها املؤسسة التي تتمتّع باملوقع األفضل للقيام بتقييم واسع للقوانني التي سادت يف خالل فرتة
الحكم االستبدادي وتحديد تلك التي تستويف معايري الدستور الجديد .باإلضافة إىل ذلك ،يف الحاالت التي
ت ّم فيها تأسيس محكمة دستورية جديدة أثناء العملية االنتقالية ،يشكّل مج ّرد وجود هذه املحكمة
رسال ًة مهمة وهي :إ ّن النظام الدميقراطي الجديد استحدث مؤسسة ال ميكنها ضامن احرتام سيادة
القانون يف املستقبل وحسب ،بل أيضاً ميكنها ضامن إلغاء املظامل السابقة والقوانني القمعية.
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ويف هذا اإلطار ،لعبت املحاكم الدستورية التي ت ّم تأسيسها يف أملانيا وإيطاليا ،بعد نهاية الحرب العاملية
الثانية وسقوط األنظمة النازية والفاشية عىل التوايل ،دورا ً محورياً يف اإلشارة إىل االنقطاع القانوين عن
فظائع املايض .فقد قامت املحكمتان الدستوريتان يف أملانيا وإيطاليا مبراجعة وإلغاء األنظمة القانونية
االستبدادية بعد فرتة وجيزة من تأسيسهام .فعىل سبيل املثال ،كان الحكم األ ّول الصادر عن املحكمة
الدستورية اإليطالية عبار ًة عن ترصيح صارم مفاده أ ّن املحكمة ال تتمتّع بسلطة مراجعة القوانني
التي ُس ّنت قبل تأسيسها وحسب ،بل إنّها تنوي أيضاً إبطال العديد من هذه القوانني ،من ضمنها
القوانني األمنية التي كانت تط ّبق يف خالل العهد الفايش ،والتي سمحت بقمع النشاط السيايس وحرية
التعبري .ويف خالل السنوات األوىل من تأسيسها ،بادرت املحكمة الدستورية االتحادية يف أملانيا إىل تعزيز
سلطتها املعنوية من خالل العمل عىل إزالة مخلفات النظام السابق .فعىل سبيل املثال ،حكمت املحكمة
يحق للمسؤولني
يف القضية املعروفة بقضية "أوضاع املسؤولني" “ ،”Beamtenverhältnisseبأنّه ال ّ
الذين كانوا يشغلون مناصب عامة خالل الرايخ الثالث البقاء يف مناصبهم يف جمهورية أملانيا االتحادية
22
الجديدة.

 5 .3 .1اإلرشاف عىل إجراءات التعديل الدستوري
تلعب املحاكم الدستورية أيضاً دورا ً مهامً يف عملية تعديل الدستور .ومن املمكن استدعاء املحكمة
نصاً دستورياً مع ّيناً يحمي بشكل ٍ
كاف مصالح األحزاب السياسية لألقلية ،ال س ّيام يف
للتأكّد من أ ّن ّ
الحاالت التي ميلك فيها حزب سيايس معني األكرثية الواضحة يف الهيئة الترشيعية.
ت ّم إعطاء املحكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا دورا ً محورياً يف اإلرشاف عىل صياغة دستور جديد لجنوب
أفريقيا .ويف خالل عملية التفاوض املتعددة األطراف التي وضعت حدا ً للفصل العنرصي ،متّت صياغة
دستور مؤقت يف العام  1993من أجل حكم البلد حتى الوصول إىل اعتامد دستور نهايئ .وتض ّمن الدستور
املؤقت مجموعة من املبادئ الدستورية التي ينبغي عىل الدستور النهايئ ،الذي ستصيغه الجمعية
التأسيسية امل ُنتخبة يف انتخابات العام  ،1994االمتثال لها .ومبوجب الدستور املؤقت ،ت ّم تفويض املحكمة
الدستورية الحديثة التأسيس مبه ّمة تحديد ما إذا كانت مسودة الدستور تتقيّد بأمانة باملبادئ العامة
املتفاوض عليها وامل ُح ّددة يف الدستور املؤقت .ويف شهر متوز /يوليو  ،1996استلمت املحكمة الدستورية
مسو ّدة الدستور ملراجعتها وأصدرت حكامً بعد شهرين عىل ذلك ،و ُعرف هذا الحكم بقرار التصديق
عىل الدستور .ورفضت املحكمة التصديق عىل مسودة الدستور عىل الرغم من أنّه اعتُمد من جانب
 86باملئة من الجمعية التأسيسية امل ُنتخبة دميقراطياً .وبحسب املحكمة ،مل يتطابق الدستور كليّاً مع
املبادئ التأسيسية امل ُحددة يف الدستور املؤقت .وقد اعتُرب ذلك رسال ًة مد ّوية ُمفادها أ ّن واجب القضاء
يف مرحلة ما بعد الفصل العنرصي يقتيض دعم سيادة القانون وحسب؛ حتى وإن كانت أعاملها الهادفة
لتحقيق هذا الهدف غري مالمئة سياسياً أو ال تحظى بتأييد الشعب .ولكن ،كانت املحكمة عىل علمٍ
أيضاً بالتداعيات السياسية لهذا القرار ،وحرصت عىل إصدار حكم محدود تدعم فيه األغلبية الساحقة
للدستور ،وتح ّدد فيه بوضوح املسائل القليلة الواجب معالجتها الستيفاء مبادئ الدستور املؤقت .ونذكر
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من بني هذه املسائل ،حامية استقالل املحاسب العام وأمني املظامل ( ،)ombudsmanوزيادة رصامة
عملية تعديل مرشوع قانون الحقوق الوارد يف الدستور ،وتعزيز وضوح هيكلية ووظائف الحكومات
اإلقليمية .وكان العنرص الجامع ألوجه النقص التي حددتها املحكمة الدستورية ،هو الخوف من أن
يسيطر املؤمتر الوطني األفريقي عىل األكرثيات الترشيعية يف املستقبل القريب ،وأن يتمكّن بالتايل من
استغالل سلطته ض ّد أحزاب املعارضة من دون وجود الضامنات الدستورية الكافية .ويف نهاية املطاف،
قامت الجمعية التأسيسية بتعديل الدستور واملوافقة عليه بعد خضوعه ملراجعة ثانية إيجابية من
23
جانب املحكمة الدستورية.

 4 .1االستقالل النسبي للقضاء واالستثامر السيايس
سعياً إىل املحافظة عىل سلطة املحكمة الدستورية وعىل رشعيتها بالنسبة إىل الرأي العام ،ينبغي أن يُنظر
إىل املحكمة الدستورية عىل أنّها مستقلّة .ولك ّن استقالل القضاء مفهوم متنازع عليه .ففي الجوهر ،فإ ّن
املحكمة املستقلّة هي املحكمة التي يت ّم تحييدها بشكلٍ ٍ
كاف عن التدخل والسيطرة السياسية ،بحيث
تشري قرارات املحكمة إىل تفويضها بدعم سيادة القانون عوضأن ّ
تدل عىل والئها ملسؤول أو حزب سيايس
معي .وال يستطيع القضاة الذين يخافون من إصدار القرارات غري املرغوب بها أو الذين يصدرون قرارات
ّ
تصب يف مصلحة جهة سياسية مع ّينة من غري تربير ،أن يستم ّروا يف القيام بواجبهم يف إحقاق العدالة.
ّ
وينبغي أن تستند قرارات املحكمة الدستورية إىل حجج قابلة للدفاع عنها قانونياً .وأخريا ً ،يجب أن تعترب
مستقل من أجل أن تحافظ عىل رشعيتها وعىل
ٌّ
مختلف الجهات السياسية والرأي العام ،أ ّن املحكمة كيا ٌن
24
الدعم الذي تحظى به.
ولكن من املتوقّع من املحكمة الدستورية التي تعمل يف نظام دميقراطي أن تخضع للمساءلة من جانب
الرأي العام ،أسو ًة بفروع الحكومة األخرى التي تعمل مبوافقة األشخاص الخاضعني للحكم .ويف حال
كانت املحكمة تتمتّع بسلطة إلغاء القوانني التي يس ّنها ممثلو الشعب ،عىل الشعب أن يلعب دورا ً
محددا ً يف اختيار األشخاص الذين سيؤلفون هذه املحكمة .ومن غري املر ّجح أن تحافظ املحكمة التي
ال تعكس قراراتها بأي شكل من األشكال قيم ومخاوف املجتمع عىل دعم الشعب لها ،وسيت ّم اعتبارها
وتصح هذه املعادلة عىل األحزاب السياسية.
هيئ ًة مجحفة أو سيت ّم إلغاؤها من جانب الفروع املنتخبة.
ّ
فإذا كانت املحكمة تتمتّع بصالحية إصدار قرارات دستورية تؤث ّر عىل سلطة ووضع وحقوق األحزاب
السياسية ،عىل األحزاب أن تضطلع بدور مح ّدد يف تعيني قضاة هذه املحكمة .باإلضافة إىل ذلك ،ستميس
كل البعد عن االنتامءات السياسية
املحكمة من دون أهمية سياسية يف حال استم ّرت أحكامها يف االبتعاد ّ
السائدة.
وبالتايل ،عىل األشخاص املسؤولني عن صياغة الدستور والذين يؤسسون املحكمة الدستورية أن يسعوا إىل
مستقل عن تأثري املخاوف السياسية
ّ
تحقيق استقالل القضاء النسبي :أي استحداث محكمة تعمل بشكل
مع اإلبقاء عىل قدرتها عىل االستجابة إىل املجتمع الدميقراطي .وال ّ
شك يف أنّه من الصعب إحالل هذا
التوازن .فالعنرص األسايس من استقالل القضاء النسبي هو شعور جميع الجهات السياسية بأنّها تستثمر
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سياسياً يف املحكمة وقراراتها؛ بحيث ويف حال أصدرت املحكمة قرارات غري مالمئة لبعض املجموعات
السياسية ،ستقبل هذه املجموعات بالقرارات عوضاً عن السعي إىل إضعاف أو حتى اإلطاحة برشعية
املحكمة.

 5 .1أهمية تعيينات املحكمة الدستورية
إ ّن السؤال حول كيفية تعيني قضاة املحكمة الدستورية هو ٌ
أسايس لتأسيس محكمة مستقلّة
سؤال
ٌّ
حسنة األداء .ويسعى القضاة إىل تفسري القانون بشكل عادل ،وإىل إصدار قرارات محايدة .ومبا أنه من ال
ميكن للمحاكم الدستورية أن تتالىف الفصل يف النزاعات ذات األبعاد الحزبية ،من املنطقي أن يكون عىل
الجهات السياسية الفاعلة أن تلعب دورا ً يف اختيار قضاة املحكمة الدستورية .ومن شأن إرشاك مجموعة
حس االستثامر السيايس يف املحكمة ،مبا
واسعة من الجهات السياسية الفاعلة يف عملية التعيني أن تعزز ّ
يضمن متتّع جميع الجهات السياسية مبحفّز لالستمرار يف دعم املحكمة حتى حني تكون ضمن الطرف
الخارس من قرارات املحكمة .أ ّما السبب اآلخر إلرشاك مجموعة متنوعة وواسعة من الجهات السياسية
يف عملية التعيني ،فهو أنّه عىل الرغم من أ ّن القضاة حريصون عىل تفسري القانون بشكل عادل وعىل
إصدار قرارات محايدة ،فإنّهم برش ومن الطبيعي أن تلعب عقائد القايض السياسية دورا ً مع ّيناً يف طريقة
25
مقاربته للقانون.
سيقوم هذا التقرير بالرتكيز عىل مناقشة وتحليل أربعة مناذج من النامذج األكرث شيوعاً يف تعيينات
املحاكم الدستورية ،مع التشديد بشكل خاص عىل الطريقة التي تساهم مبوجبها هذه النامذج يف
حس االستثامر السيايس لدى الجهات السياسية املتعددة .ويناقش القسم الثاين من هذا التقرير،
تعزيز ّ
التحديات التي تواجهها منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وتركيا يف مجال عملية التعيني وإحالل
التوازن الصحيح ما بني استقالل القضاء واملساءلة .ويح ّدد القسم الثالث مبادئ تصميم املحكمة
الدستورية التي ينبغي أن تو ّجه صانعي السياسة خالل تحديد إجراءات تعيني قضاة املحكمة الدستورية.
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القسم الثاين :تعيينات املحكمة الدستورية :التحديات يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

يعرض هذا التقرير الخيارات املتاحة لوضع عملية التعيني التي من شأنها أن تعزز قيام محكمة دستورية
مستقلة وخاضعة للمساءلة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وسعياً إىل تحقيق هذا الهدف ،من
الرضوري تحديد بعض التحديات املتك ّررة الخاصة باستقالل القضاء واملساءلة يف املنطقة.

 1 .2التهديدات عىل مستوى استقالل املحكمة
 1 .1 .2التعيينات القضائية التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية
إ ّن املحكمة الدستورية التي يت ّم اختيار قضاتها من جانب السلطة التنفيذية وحسب من دون مشاركة
مستقل .أ ّوالً ،ستحاول
ّ
أي جهة سياسية أو مدنية ،تتمتّع بفرصة ضئيلة يف التمكّن من العمل يف شكل
ّ
السلطة التنفيذية االستحواذ عىل املحكمة من خالل اختيار قضاة يُعتقد أنهم متعاطفون مع سياسات
السلطة التنفيذية من أجل تحصني نفسها عن املساءلة الدستورية .ثانياً ،من املرجح ّأل ميلك قضاة
املحكمة اإلرادة إلصدار حكم قد تعارضه السلطة التنفيذية؛ علامً أنّهم يدينون مبناصبهم فقط إىل
السلطة التنفيذية.
ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،كانت السلطة التنفيذية متارس تاريخياً سلط ًة قوي ًة عىل
مفصل يف القسم الرابع) كان الرئيس مبارك قادرا ً
ّ
تعيينات املحاكم الدستورية .ويف مرص (حيث الوضع
عىل السيطرة الحازمة عىل املحكمة الدستورية العليا سابقاً من خالل مامرسة سلطته القانونية عىل
تعيينات املحكمة الدستورية العليا ،ال س ّيام تعيني رئيس القضاة .ويف الكويت ،يقوم املجلس األعىل
للقضاء تقنياً ببسط سلطته عىل تعيينات القضاة يف املحكمة الدستورية .ويتض ّمن املجلس األعىل للقضاء
أعضاء من السلطة القضائية ،ويشارك وزير العدل يف تعيينات جميع املناصب القضائية العليا .ونتيج ًة
لذلك ،ميارس األمري ،من حيث التطبيق ،تأثريا ً كبريا ً عىل املحكمة .وينعكس ذلك يف فقه املحكمة التي
تسعى عام ًة إىل تج ّنب الفصل يف املسائل املثرية للجدل ،أو تصدر األحكام بشأنها مبا يدعم مصالح
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األمري.
ينص دستور املغرب لسنة  ،2011الذي صاغته مجموعة من الخرباء الذين اختارهم امللك محمد السادس
ّ
ومتّت املوافقة عليه مبوجب استفتاء شعبي ،عىل تأسيس محكمة دستورية مؤلفة من إثني عرش عضوا ً.
كل مجلس يف الربملان ثالثة أعضاء من األعضاء الستة املتبقني
ويقوم امللك بتعيني ستة أعضاء وينتخب ّ
كل مجلس (الفصل  .)130ويف حني يقوم هذا اإلجراء بتقسيم
بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم ّ
سلطة التعيني ما بني امللك والربملان ،ال يزال يعطى امللك السلطة لتعيني نصف أعضاء املحكمة .ما يخلق
27
واقعا يخ ِّول فيه القضاة املعينني ِمن قبل امللك ملنع أي قرار ال ينسجم مع رغبته.
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يف سوريا ،يقوم رئيس الجمهورية بتعيني جميع القضاة يف املحكمة الدستورية العليا املؤسسة حديثاً
لوالية قابلة للتجديد م ّدتها أربع سنوات (دستور سوريا ( )2012املادتان  .)143 ،141وتعكس عملية
التعيني هذه امل ُعتمدة لتأسيس املحكمة الدستورية العليا السورية مبوجب دستور العام ( 1973املادتان
 .)141 ،139ومينح هذا اإلجراء السلطة التنفيذية سبيلني اثنني للتأثري عىل املحكمة :أ ّوالً ،عن طريق
اختيارها ألعضاء املحكمة وثانياً ،مبا أن القضاة املع ّينني يف املحكمة سيعلمون أ ّن استمرارهم يف مناصبهم
يتحل قضاة املحكمة سوى مبحف ّز
يعتمد عىل إعادة التعيني من جانب السلطة التنفيذية؛ فبالتايل لن ّ
28
ضئيل ملامرسة إجراء استقالل القضاء.
وعىل غرار ما تق ّدم ،يقوم امللك يف األردن بتعيني جميع األعضاء التسعة يف املحكمة الدستورية الحديثة
التأسيس ،ومن ضمنهم رئيس املحكمة .إ ّن رئيس املحكمة الحايل ،طاهر حكمت ،هو عضو سابق يف
مجلس الشيوخ ،خدم يف السابق يف الحكومة وكان رئيس محكمة التمييز واملجلس األعىل للقضاء .ومن
املر ّجح أن تؤثر سيطرة امللك الكاملة عىل تعيينات املحكمة يف قراراتها  ،عىل الرغم أنّه من املبكر كثريا ً
29
القيام بتقييم منصف لفقه املحكمة.
ألي فرع واحد من فروع الحكومة أو ألي مجموعة سياسية واحدة
وال يوىص ،بشكل عام ،بالسامح ّ
بالسيطرة عىل عملية تعيينات املحكمة الدستورية ،مع إمكانية استثناء التعيينات التي تتحكّم بها
الهيئات الترشيعية امل ُنتخبة دميقراطياً .وسيت ّم تقييم هذا النوع من مناذج التعيني يف القسم الرابع.
من جهة أخرى ،ت ُعترب السلطة املمنوحة لعزل قضاة املحكمة الدستورية بنفس األهم ّية .فمن شأن
األحكام الدستورية التي تسمح بعزل القضاة بشكل سهل نسبياً أو بعزلهم بشكل أحادي الطرف من
جانب السلطة التنفيذية أو جهة حكومية أخرى ،وأيضا الدساتري التي ال تأيت عىل ذكر أحكام العزل ،أن
تع ّرض القضاة إىل تأثري الجهات الفاعلة السياسية ،مبا أنّهم مدركون ملدى هشاشة موقعهم يف املحكمة
الدستورية.

 2 .1 .2تتالعب السلطة التنفيذية برتكيبة املحكمة
يف حال مل تتوفّر املعايري الصارمة يف دستور البلد ،أو مل تتواجد قوانني عادية تحدد عدد القضاة يف
املحكمة الدستورية ،أو يف حال كان من السهل تعديل الدستور أو أي ترشيع آخر يح ّدد عدد القضاة،
قد تتمكّن السلطة التنفيذية من تغيري عدد القضاة يف املحكمة حسب إرادتها أساسا إذا كانت تتمتّع
بسلطة واسعة عىل عملية التعيني .وميكن أن تضيف السلطة التنفيذية قضا ًة إىل قضاة املحكمة من
أجل ضامن قيام أغلبية القضاة بالحكم لصالحها دامئاً ،أو أن تح ّد من عدد القضاة يف محاولة منها إلجبار
ٍ
قاض ال يالئم مصالحها عن النزول عن مقعده .وقد اختربت املحكمة الدستورية العليا يف مرص هذين
الشكلني من التالعب يف تركيبة املحكمة .ويف خالل عهد الرئيس مبارك ،وبعد أن أصدرت املحكمة
عي مبارك رئيس
الدستورية العليا قرارا ً تعلن فيه أن قانون االنتخابات الذي وضعه النظام غري دستوريّ ،
قضاة جديد معروفاً بوالئه للنظام ،وقام رئيس القضاة هذا فورا ً بتعيني خمسة قضاة جدد يف املحكمة
الدستورية العليا ،ما زاد من إجاميل عدد القضاة يف املحكمة بنسبة  50باملئة .وأ ّدى هذا التغيري يف تركيبة
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املحكمة إىل تحويلها من مؤسسة كانت تقوم ،إىل ح ّد ما ،بضبط السلطة التنفيذية إىل هيئة تقع فعلياً
تحت سيطرة السلطة التنفيذية .وبعد سقوط مبارك ،قام الدستور املرصي امل ُعتمد يف شهر كانون األول/
ديسمرب  2012بخفض عدد القضاة يف املحكمة الدستورية العليا إىل  11قاضيا من أصل  19قاضيا يف
السابق (مبن فيهم رئيس املحكمة) .وتطلّب ذلك عزل القضاة الثامنية األصغر درجة .ومن بني القضاة
املعزولنيٍ ،
قاض كان ينتقد رصاح ًة اإلخوان املسلمني .ويف حني ليس من الواضح ما إذا كانت أحكام
دستور العام  2012قد صيغت بهدف عزل هذا القايض من املحكمة ،توضح هذه الحادثة الطرق التي
من املمكن اعتامدها الستخدام زيادة أو تخفيض عدد القضاة يف املحكمة الدستورية لغايات سياسية
30
إضافية.

 2 .2التهديدات عىل مستوى رشعية املحكمة :تحديد مراكز استقالل القضاء النسبي
معي بني اسقالل القضاء
كام ذُكر أعاله ،من الصعب جدا تحقيق استقالل القضاء – وهو إحالل توازن ّ
واملساءلة العامة .ولرمبا هو من األسهل النظر يف الحاالت التي فشلت فيها محكم ٌة دستورية بشكل ظاهر
يف إحالل هذا التوازن ،عوضاً عن إعطاء أمثلة عن محكمة نجحت يف القيام بذلك .فعندما ال تفلح عملية
اختيار قضاة املحكمة الدستورية يف عكس الحاجة إىل ضامن االستثامر السيايس من جانب مجموعة
واسعة من املجموعات السياسية ،قد تتألّف املحكمة الناتجة عن هذا الوضع من قضاة يحظون بدعم
معي ،وتعكس أحكامهم قيم ومصالح هذا الحزب مع تجاهل مصالح األحزاب األخرى.
حزب سيايس ّ
ومن املر ّجح أن تقوم املحكمة التي تصدر باستمرار أحكاماً ض ّد مصالح األكرثية ولصالح مجموعات
األقليّة ،مثل النخبة العسكرية أو السياسية ،بإثارة اإلحباط والغضب العام .إ ّن السلطة القضائية عزالء:
فهي تعتمد عىل حسن نوايا الحكومة لالمتثال لقراراتها ،وهي تستند أيضا إىل دعم الشعب أو عىل
االقل تسامح الشعب مع أحكام املحكمة .ويف حني ال يبدو أن الدعم الشعبي الواسع النطاق رضوري
الستمرار املحكمة ،من املمكن أن يكون الرفض الواسع النطاق للمحكمة مدمرا ً وكارثيا أحياناً لوجود
املفصل يف القسم الرابع من هذا التقرير ،خري دليل
املحكمة .وإ ّن تاريخ املحكمة الدستورية الرتكيةّ ،
عىل ذلك .فقد سيطر الجيش بشكل كبري عىل تشكيل املحكمة الدستورية العليا (مبا فيه عملية التعيني)
حيث سعى الجيش إىل استحداث مؤسسة من شأنها أن تحمي مصالحه وتؤيّد قيمه .ونتيج ًة لذلك،
حل األحزاب السياسية
أصدرت املحكمة الدستورية باستمرار قرارات بشأن مواضيع مثرية للجدل ،مثل ّ
ذات االنتامء الديني ودعم تفضيالت النخبة العسكرية حتى يف القضايا التي تباين فيها الرأي العام (يف
حل حزب مرتبط باإلسالم ،حزب العدالة والتنمية ،بعد أن فاز ذلك الحزب
أحد القضايا التي نظرت يف ّ
باألكرثية يف االنتخابات الربملانية) .ويف نهاية املطاف ،فاز حزب العدالة والتنمية بالسلطة عن طريق
غيت عملية التعيني يف
االنتخابات ،واستطاع ضامن اعتامد مجموعة من التعديالت الدستورية التي ّ
املحكمة الدستورية العليا وغريها من األوجه املهمة يف تركيبتها ،وذلك يف محاولة من الحزب لضامن
متايش املحكمة الدستورية العليا بشكل أفضل مع الرأي العام السائد.
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ت ّم تأسيس املحكمة االتحادية العليا يف العراق ،املفصلّة أيضاً يف القسم الرابع ،يف خالل فرتة محفوفة
باالحتالل األجنبي ومن جانب مجموعة صغرية من صائغي الدستور الذين مل يكونوا ميثّلون املجتمع
العراقي األكرب .ومبا أ ّن هذه املحكمة تأسست مبوجب عملية غري دميقراطية ،ومبا أ ّن عملية التعيني
الحالية ال تزال راضخة بشكل كبري للسلطة التنفيذية ،يزعم نقّاد املحكمة أ ّن قراراتها تناسب السلطة
التنفيذية بشكل غري عادل ،وأ ّن املحكمة تفتقر لالستقاللية واملصداقية.
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واجهت بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،أسو ًة بالبلدان التي اعتمدت محكم ًة دستوريةً،
تحديات يف تحديد إجراء لتعيني قضاة املحكمة الدستورية من شأنه أن يضمن استقالل القضاء النسبي يف
املحكمة واالستثامر السيايس يف املحكمة من جانب مجموعة واسعة من األحزاب السياسية .ويستوجب
ذلك يف جزء منه ،حامية املحكمة من استحواذ السلطة التنفيذية عليها وتعزيز مساءلة املحكمة أمام
نفصل أدناه مجموعة من املبادئ لتصميم عمليات تعيني
الحكومة الدميقراطية .ويف هذا السياقّ ،
ٍ
املحكمة الدستورية .وتتض ّمن هذه املبادئ الحاجة إىل مشاركة واسعة النطاق من جانب مختلف
قطاعات السياسة واملجتمع يف عملية االختيار القضايئ ،واستصواب االئتامن بسلطة تعيني وسلطة عزل
القضاة لجهات سياسية مختلفة ،وأهمية تحديد املؤهالت التي ينبغي عىل قضاة املحكمة الدستورية
كلً من املبادئ املذكورة عىل حدة.
التحل بها .ويف هذا اإلطار ،يراجع هذا القسم ّ
ّ

 1 .3ينبغي عىل عملية التعيني أن تشجع املشاركة الواسعة النطاق ملختلف األطراف
السياسية
وباألخص السلطة التنفيذية ،تواجه خطرا ً كبريا ً يف
إ ّن املحاكم التي تع ّينها جهة سياسية واحدة وحسب،
ّ
التع ّرض لتأثري هذه الجهة عىل نحو غري مالئم .وقد تتمتّع علميات التعيني التي يتحكّم بها عد ٌد محدود
مستقل عن التأثري الخارجي .ولكن
ّ
من الجهات الفاعلة بفرصة أكرب يف استحداث محكمة تعمل بشكل
عىل الرغم من ذلك ،تستثني هذه العمليات العديد من الفئات القامئة يف الساحة السياسية من عملية
حس واسع النطاق من االستثامر السيايس يف املحكمة .وعوضاً عن
اختيار القضاة ،وال تفلح يف بلورة ّ
ذلك ،إ ّن عملية التعيني األفضل الستحداث محكمة متثّل املجتمع وتحظى بدعم العديد من املصالح
السياسية املختلفة ،هي عملية التعيني التي تهدف إىل شمل جميع املصالح من خالل إرشاك مختلف
فروع الحكومة واألحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين واألكادمييني القانونيني ونقابات املحامني
معي من االختيار القضايئ .وميكن أن يتّخذ هذا اإلرشاك العديد من
ومجموعات مشابهة لها يف جزء ّ
األشكال املختلفة ،مبا فيها عمليات االستشارة العامة والدعوة إىل تقديم الرتشيحات من جانب مختلف
القطاعات؛ ما من شأنه أن يجعل عملية التعيني شفافة قدر اإلمكان عىل جميع مستويات العملية ،أو
معي من القضاة يف املحكمة وأن يسمح لفريق بنقض التعيينات
معي بتعيني عدد ّ
أن يسمح لفريق ّ
التي تقوم بها املجموعات األخرى ،أو أن يوكل إىل فريق واحد مه ّمة تسمية عدد مح ّدد من املرشحني
معي من القضاة من بني املرشحني امل ُقرتحني .ويحدد السياق السيايس
وإىل فريق آخر مهمة اختيار عدد ّ
حس االستثامر
واالجتامعي الخاص بالبلد الطرق ،الفضىل لتعزيز اإلرشاك يف عمليات التعيني وبلورة ّ
السيايس يف املحكمة الدستورية.
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 2 .3يتوجب عىل مختلف الجهات الفاعلة اإلرشاف عىل عمليات التعيني والعزل
يف حال كانت الجهة السياسية عينها أو املؤسسة السياسية عينها مسؤولة عن اختيار وعزل قضاة
املحكمة الدستورية عىل ح ّد سواء ،تزداد إمكانية متكّن هذه الجهة السياسية من التأثري عىل نحو غري
مالئم عىل املحكمة .وس ُيدرك القضاة أنّهم يدينون بوظائفهم وباستمرارهم يف مناصبهم إىل هيئة واحدة.
ويجب إيالء سلطة عزل قاض من محكمة دستورية إىل جهة سياسية أو مؤسسة سياسية مختلفة عن
ناقش يف القسم الخامس ،تسمح بعض البلدان بعزل قضاة
تلك التي تتمتّع بسلطة التعيني .وكام هو ُم ٌ
املحكمة الدستورية فقط إذا ص ّوتت املحكمة بذاتها لصالح العزل ،ما يتطلّب يف بعض األحيان توفّر
األغلبية الساحقة من األصوات .وتشرتط بلدان أخرى تطبيق عملية متعددة الخطوات لعزل ٍ
قاض ،حيث
يتوجب عىل عدة فروع مختلفة من فروع الحكومة املوافقة عىل العزل قبل إنفاذه.

 3 .3يجب تحديد مؤهالت اختيار القضاة الذين ميلكون مستوى عالٍ من الخربة القانونية
باإلضافة إىل الحرص عىل اعتامد عملية تعيني دقيقة تشمل مجموعة كبرية من األطراف السياسية ،قد
مستقل ،وأنّها
ّ
يساهم صانعو السياسات يف التأكّد من أ ّن املحكمة الدستورية ستامرس عملها بشكل
ستصدر قراراتها باالستناد إىل أسس قانونية صلبة من خالل وضع املؤهالت املح ّددة التي ينبغي عىل
مبي يف القسم الخامس ،يشرتط عد ٌد كب ٌري من البلدان أن
قضاة املحكمة الدستورية ّ
التحل بها .وكام هو ّ
يكون القضاة املع ّينون يف املحكمة الدستورية قد عملوا لعدد من السنوات كقضاة قبل تعيينهم ،وأن
معي من التثقيف القانوين .كام تح ّدد بعض البلدان الح ّد األدىن لس ّن
يكونوا قد حصلوا عىل مستوى ّ
القضاة الذي ينبغي استيفاؤه لتعيينهم ،أو الح ّد األقىص للس ّن الذي ال يجوز عىل القضاة تخطّيه ليكونوا
مؤهلني للتعيني .وأخريا ً ،ال تسمح بعض البلدان للقضاة باستالم مناصب مع ّينة أو مامرسة مهن مع ّينة
يف الفرتة التي يشغلون فيها مناصبهم يف املحكمة ،باعتبار هذه املناصب متعارضة مع استقالل القضاء،
مثل أشكال مع ّينة من املناصب السياسية.
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أسايس يف تأسيس املحكمة الدستورية أو إصالحها .وتح ّدد
إ ّن عملية تعيني القضاة تع ّد مبثابة إجراء
ّ
عملية التعيني القضايئ الجهات التي ستقوم بتفسري الدستور ،وبالتايل ،متارس املؤسسة (املؤسسات) أو
الجهة الفاعلة (الجهات الفاعلة) املمنوحة سلطة تعيني القضاة يف املحكمة الدستورية تأثريا ً كبريا ً عىل
حس االستثامر السيايس يف املحكمة الدستورية من خالل
املحكمة .وتتمتّع عملية التعيني ،التي تعزز ّ
إرشاك مجموعة واسعة من الجهات السياسية الفاعلة يف العملية ،بفرصة أكرب يف تحقيق استقالل القضاء
النسبي :وهو التوازن ما بني االستقاللية واملساءلة.
وبشكل عام ،تنقسم عمليات التعيني إىل فئتني :النموذج األحادي والنموذج املختلط .وبحسب النموذج
األحادي ،يتحكّم فرع واحد من فروع الحكومة بعملية التعيني القضائية ،أ ّما بحسب النموذج املختلط
فيت ّم توزيع سلطة التعيني عىل فروع متعددة يف الحكومة ،إىل جانب منظامت املجتمع املدين يف
بعض األحيان .ويعرض هذا القسم أربعة مناذج لتعيينات املحكمة الدستورية وتجارب تطبيق هذه
النامذج يف ستّة بلدان )1 :منوذج األغلبية الترشيعية الساحقة يف أملانيا )2 ،ومنوذج املجلس القضايئ يف
جنوب أفريقيا )3 ،والنموذج القضايئ -التنفيذي يف مرص والعراق )4 ،ومنوذج األطراف املتع ّددة يف تركيا
وإيطاليا .وإ ّن منوذج األغلبية الترشيعية الساحقة هو النموذج األحادي الوحيد املناقش يف هذا التقرير.
أ ّما النامذج الثالثة املتبقية املستخدمة لتشكيل املحاكم الدستورية ،فهي مناذج مختلطة.
كل مثل عن بلد ملحة موجزة عن الظروف السياسية والتاريخية يف هذا البلد التي أ ّدت إىل
ويتض ّمن ّ
اتخاذ القرار يف تطبيق منوذج التعيينات املذكور .وبعد عرض األمثلة ،يناقش التقرير إجراء التعيني
تحليل لكيفية تبلور تعيينات املحكمة الدستورية تطبيقياً .وت ُختتم
ٌ
كل بلد ،يليه
القضايئ املُتّبع يف ّ
كل منوذج تعيني بنقاش بشأن االعتبارات السياساتية األساسية التي عىل صائغي الدستور الذين
مناقشة ّ
يدرسون ذلك النموذج ويحاولون استخالص العرب منه أخذها بعني االعتبار ،مبا يف ذلك تقييم مستوى
االستثامر السيايس الذي يع ّززه النموذج.

 1 .4منوذج األغلبية الترشيعية الساحقة :أملانيا
يف منوذج التعيينات ،بحسب األغلبية الترشيعية الساحقة ،تتمتّع الهيئة الترشيعية بالسلطة األساسية
تتول غرفة واحدة أو غرفتان
عىل عملية اختيار القضاة .وبحسب النظام السيايس امل ُعتمد يف البلدّ ،
من الهيئة الترشيعية مسؤولية اختيار القضاة .أ ّما السمة التي متيّز هذا النموذج ،فهي األغلبية التي
ينبغي عىل املرشّ ح الحصول عليها ليت ّم اختياره ،وهي األغلبية الساحقة .وفيام تخ ّول األغلبية البسيطة
لحزب حاكم بالهيمنة عىل عمليات التعيني ،تع ّزز "أغلبية الثلثني الساحقة" أو حتى أغلبية أكرب ،من
ٍ
فرص أحزاب املعارضة يف لعب دور هادف يف العملية .ومن خالل اشرتاط توفّر األغلبية الساحقة من
األصوات للموافقة عىل املرشحني ،يسعى إجراء التعيينات القضائية إىل تعزيز عملية تفاوض وتسوية
بني الحكومة وقادة املعارضة .وقد تق ّرر البلدان التي تستخدم منوذج التعيينات الترشيعة توكيل عملية
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تسمية املرشحني والتفاوض بشأنهم إىل فريق أصغر من املرشعني ،مؤل ٍّف أحياناً من لجنة فرعية برملانية
31
رسمية ومؤقتة أو من فريق عمل خاص غري رسمي.
ويت ّم استخدام منوذج األغلبية الترشيعية الساحقة لتعيني إحدى املحاكم الدستورية األكرث تقديرا ً وشهر ًة
يف العامل ،وهي املحكمة االتحادية الدستورية األملانية .فقد ش ّدد انتقال أملانيا إىل النظام الدميقراطي
بعد الحرب العاملية الثانية عىل سيادة الدستور وتف ّوق سيادة القانون .وأسو ًة بالتحوالت األخرى ما بعد
العهود االستبدادية ،متّت صياغة مؤسسات الحكومة لتأسيس نظام دستوري جديد وتج ّنب العودة إىل
االستبداد .ويُعترب تأسيس املحكمة االتحادية الدستورية أحد العنارص الرئيسة يف القانون األسايس يف
أملانيا ،الذي اعتمده دستور أملانيا ملا بعد الحرب العاملية الثانية يف العام .1949

 1 .1 .4أملانيا :السياق التاريخي والسيايس
ت ّم تأسيس املحكمة االتحادية الدستورية يف أعقاب الحرب العاملية الثانية .ففي العام  ،1948ت ّم عقد
اجتامع للخرباء الدستوريني من أجل صياغة دستور دولة أملانيا الغربية الجديدة .وخضعت املس ّودة
التي صاغها هؤالء الخرباء للمراجعة والتعديل عىل يد جمعية تأسيسية هي املجلس الربملاين املؤلّف من
ممثلني منتخبني عن الهيئات الترشيعية اإلقليمية التابعة لدولة أملانيا الغربية ،وأصبحت هذه املسو ّدة
كل من قوات الحلفاء التي كانت ترشف عىل انتقال
يف نهاية املطاف القانون األسايس للدولة .واتفق ّ
أملانيا إىل مرحلة ما بعد النازية وصائغو الدستور األملاين عىل الرغبة العامة بالرقابة القضائية .ومل يكن
مبدأ الرقابة القضائية باملبدأ الجديد يف أملانيا ،فقد قام دستور فاميار لسنة  1919بتأسيس املحكمة
العليا للدولة ،التي مارست شكالً محدودا ً من أشكال الرقابة القضائية .وسعى صائغو الدستور يف مرحلة
ما بعد الحرب إىل بناء عملهم عىل جزء من اإلطار الدميقراطي الوارد يف دستور فاميار .وأراد صائغو
التوصل إىل "فصل كامل ال لبس فيه مع التجربة النازية" ،وارتأوا أ ّن املحكمة الدستورية هي
الدستور ّ
وسيلة لضامن إمكانية إنفاذ الحقوق األساسية .وقد أسس صائغو الدستور املحكمة االتحادية الدستورية
32
( )Bundesverfassungsgerichtلخدمة هذه الغاية ،وبصفتها الحامي املؤسسايت للقانون األسايس.
كل من مؤمتر صائغي الدستور واملجلس الربملاين مبناقشة أوجه املحكمة االتحادية الدستورية ،ال
وقام ّ
س ّيام مجاالت اختصاص املحكمة وتركيبتها .لك ّن القانون األسايس مل يتط ّرق إىل تفاصيل إجراءات تعيني
نص القانون األسايس عىل وجوب
القضاة يف املحكمة االتحادية الدستورية سوى بشكل جزيئ ،حيث ّ
كل غرفة من غرف الهيئة الترشيعية األملانية :مجلس النواب
تعيني نصف قضاة املحكمة من جانب ّ
املنتخب مبارشةً ،Bundestag ،ومجلس الشيوخ ،Bundesrat ،املنتخب بشكل غري مبارش من جانب
الواليات األملانية (املادة  .)94وال يح ّدد القانون األسايس األغلبية التي ينبغي توفّرها للتعيني وال إجاميل
عدد القضاة يف املحكمة االتحادية الدستورية .باإلضافة إىل ذلك ،وعىل الرغم من أ ّن القانون األسايس
ينص عىل وجوب أن تتألّف املحكمة االتحادية الدستورية من قضاة اتحاديني وغريهم من األعضاء ،ال
ّ
يح ّدد القانون نسبة األعضاء ذات الصلة .وتركت هذه املسائل معلّقة لتفصل فيها الهيئة الترشيعية
األملانية الجديدة عند صياغة الترشيع التنفيذي للمحكمة االتحادية الدستورية.
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ويف نهاية املطاف ،اعتمدت الهيئة الترشيعية األملانية يف العام  1951هذا الترشيع التنفيذي املعروف
كل من الحزبني
بقانون املحكمة االتحادية الدستورية ( .)Bundesverfassungsgerichtsgesetzواقتنع ّ
األساسيني املمثلني يف الهيئة الترشيعية ،حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي الحاكم آنذاك ومعارضه،
التوصل إىل اتفاق واسع النطاق بشأن تصميم املحكمة االتحادية
الحزب الدميقراطي االشرتايك ،برضورة ّ
الدستورية حتى تتمتّع هذه املحكمة بأساس صلب ملبارشة عملها .واجتهد املرش ّعون للتوصل إىل إجامع
عند مناقشة قانون املحكمة االتحادية الدستورية .ولك ّن اتخذ املرش ّعون مواقف متضاربة حول عدد من
املسائل املح ّددة خالل صياغة قانون املحكمة االتحادية الدستورية .فقد اقرتح حزب االتحاد الدميقراطي
املسيحي إنشاء محكمة كبرية مؤلفة من  24قاضيا ،يت ّم اختيار نصفهم من القضاة االتحاديني ومتتّد
واليتهم يف املحكمة االتحادية الدستورية ملدى الحياة ،يف حني يشغل القضاة اآلخرون مناصبهم يف
ست سنوات .كام اقرتح حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي إرشاك مجلس النواب
املحكمة لوالية م ّدتها ّ
33
املخصص له يف املحكمة االتحادية الدستورية.
بأكمله يف عملية اختيار نصف عدد القضاة
ّ
ويف املقابل ،اقرتح الحزب الدميقراطي االشرتايك أن يشكّل مجلس النواب لجنة انتخابية مؤلفة من
مثانية أعضاء ،حيث يت ّم متثيل األحزاب نسب ًة إىل متثيلها يف مجلس الن ّواب ،وتقوم هذه اللجنة باختيار
القضاة بالنيابة عن املجلس بأكمله .واعترب الحزب الدميقراطي االشرتايك أ ّن تفويض سلطة التعيني إىل
لجنة منفصلة يس ّهل التوافق يف شكل أكرب بني األحزاب السياسية ومينع الحزب الحاكم من الهيمنة عىل
عملية التعيني .كام اقرتح الحزب الدميقراطي االشرتايك فرض رشط توفّر األغلبية الساحقة من األصوات
لكل من التعيينات التي تقوم بها اللجنة االنتخابية ومجلس الشيوخ بأكمله ،معتربا ً أ ّن من شأن ذلك أن
ّ
يساهم أيضاً يف تج ّنب إمكانية هيمنة حزب واحد عىل عملية التعيني :تقوم اللجنة االنتخابية بانتخاب
قضاة حسب األغلبية الساحقة وهي ثالثة أرباع ،وينتخب مجلس الشيوخ القضاة حسب أغلبية الثلثني.
باإلضافة إىل ذلك ،تخ ّوف الحزب الدميقراطي االشرتايك من أن يقوم القضاء األملاين ،الذي كان يُعترب عام ًة
مرتبطاً بحزب االتحاد الدميقراطي املسيحي ،والذي كان يتض ّمن مسؤولني كانوا يعملون لحساب النظام
النازي ،بالهيمنة عىل املحكمة الجديدة .لهذا السبب ،ت ّم أيضاً اقرتاح إنشاء محكمة أصغر حجامً مؤلفة
من  10قضاة من ضمنهم أربعة قضاة يت ّم اختيارهم من جانب املحاكم االتحادية العليا ويعيّنون لوالية
34
يعي ستّة قضاة آخرون لوالية م ّدتها خمس سنوات.
مدتها سبع سنوات ،يف حني ّ
وبعد مفاوضات مط ّولة ،متكّن قانون املحكمة االتحادية الدستورية من إحالل توازن بني مطالبات
نص
االتحاد الدميقراطي املسيحي ومطالبات الحزب الدميقراطي االشرتايك .وبحسب صيغته األصليةّ ،
قانون املحكمة االتحادية الدستورية عىل تأسيس محكمة اتحادية دستورية تتألّف من  24قاضيا
املجلسي إىل قضاة من املحكمة االتحادية العالية .وكانت
كل من
مع تخصيص أربعة مقاعد من ّ
ْ
لكل غرفة ترشيعية مختلفة .إذ يختار مجلس النواب  12قاضيا عن
إجراءات التعيني املنصوص عليها ّ
أي ٍ
يعي مجلس الشيوخ
طريق اللجنة االنتخابية رشط توفّر ثالثة أرباع األصوات لتعيني ّ
قاض يف حني ّ
 12قاضيا بثلثي األصوات (ت ّم تعديل بعض أحكام قانون املحكمة االتحادية الدستورية يف ما بعد،
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انظر الفقرة  .)2 .1 .4وتب ّنت األغلبية الساحقة قانون املحكمة االتحادية الدستورية يف شهر شباط /فرباير
35
 1951وبدأت املحكمة بعملها يف  28أيلول /سبتمرب . 1951

 2 .1 .4أملانيا :إجراءات التعيني
مجموعتي خرباء تتمتّع بسلطة
أعلي مستقلني ،أو
تتألّف املحكمة االتحادية الدستورية من
مجلسي ْ
ْ
ْ
كل
مزدوجي تفويض ّ
مجلسي
قضائية وموظفني حرصيّني .وكان الهدف األسايس من البنية القامئة عىل
ْ
ْ
مجلس أعىل مبجموعة مح ّددة من القضايا الدستورية ،حيث يركّز املجلس األ ّول عىل قضايا تفسري
الدستور مبا فيها الشكاوى الدستورية التي يرفعها املواطنون ،والقضايا التي ت ُحال إليه من املحاكم
األخرى .أ ّما املجلس األعىل الثاين ،فيعالج املسائل التي تشمل الهيئات الدستورية (مثل النزاعات ما
بني فروع الحكومة) واالنتخابات امل ُتنازع عليها وإجراءات التشكيك وتنظيم األحزاب السياسية .ولكن
مجموعتي الخرباء
جوهري يف العام  1956بعد أن أصبح من الواضح أ ّن
خضعت هذه البنية إلصالح
ّ
ّ
36
واجهتا أعبا ًء غري متساوية يف العمل بسبب تقسيم مواضيع القضايا هذا.
كل مجلس أعىل من مثانية أعضاء يُعيّنون لوالية م ّدتها مثاين سنوات وقابلة
ويف البداية ،كان يتألف ّ
للتجديد ،باإلضافة إىل أربعة قضاة مهنيّني يُعيّنون ملدى الحياة ،ويكون مجموع القضاة أربع ًة وعرشين
كل من عدد القضاة وم ّدة واليتهم .وفقد ت ّم خفض عدد القضاة
قاضيا .ولكن عىل م ّر السنني ،ت ّم تغيري ّ
يف البدء يف العام  1956من  24إىل  20قاضيا ،ومن ث ّم ُخفّض مجددا ً يف العام  1963من  20إىل 16
قاضيا (كام هو ُمناقش يف الفقرة  .)3 .1 .4ويف العام  ،1970ت ّم تعديل قانون املحكمة االتحادية
كل
الدستورية لتحديد واليات غري قابلة للتجديد ،ما اعتُرب أمرا ً مفيدا ً الستقالل القضاء .وحالياً ،يض ّم ّ
مجلس أعىل مثانية قضاة لوالية م ّدتها  12سنة غري قابلة للتجديد من ضمن  16قاضيا يف املحكمة
كل مجلس أعىل يف املحكمة
األقل من بني قضاة ّ
االتحادية الدستورية .ويجب انتخاب ثالثة قضاة عىل ّ
االتحادية الدستورية من إحدى املحاكم االتحادية العليا الخمس يف أملانيا ،ويجب أن يكونوا قد عملوا
األقل قبل أن يت ّم تعيينهم يف املحكمة االتحادية الدستورية.
يف إحدى تلك املحاكم لثالث سنوات عىل ّ
مجموعتي الخرباء يف املحكمة االتحادية الدستورية ،يت ّم انتخاب نصف قضاة املجموعة (أربعة
ولكل
ّ
ْ
كل غرفة
قضاة) من جانب مجلس الن ّواب والنصف الثاين من جانب مجلس الشيوخ ،حتى تتمتّع ّ
ترشيعية بسلطة تعيني مثانية قضاة يف املحكمة االتحادية الدستورية .وما إن تختار الغرفة مرشحا ما،
فيقوم الرئيس بتعيينه رسمياً يف املحكمة (قانون املحكمة االتحادية الدستورية املواد  .)10-2كام تلعب
وزارة العدل األملانية دورا ً محدودا يف تعيني القضاة يف املحكمة االتحادية الدستورية ،حيث تق ّدم الوزارة
الئحتني بأسامء املرشحني امل ُحتملني إىل مجلس النواب ومجلس الشيوخ :تتض ّمن الالئحة األوىل ،أسامء
جميع القضاة االتحاديني الذين يشغلون مناصب يف املحاكم االتحادية العليا والذين يستوفون معايري
التعيني يف املحكمة االتحادية الدستورية ،وتتض ّمن الالئحة الثانية ،أسامء جميع األشخاص الذين رشحتهم
األحزاب السياسية لالنتخابات (قانون املحكمة االتحادية الدستورية املادة  .)8ولكن ،ليس عىل الهيئة

39

الترشيعية اختيار املرشحني للمحكمة االتحادية الدستورية من بني األسامء الواردة يف هذه اللوائح ،وال
37
تُعترب هذه اللوائح قاطعة من الناحية التطبيقية.

تعيني قضاة املحكمة االتحادية الدستورية :مجلس النواب
يعي مجلس النواب القضاة بشكل غري مبارش عن طريق لجنة انتخابية مؤلفة من  12عضوا ً ،وتعقد هذه
ّ
اللجنة جلسات مغلقة .ويت ّم اختيار أعضاء هذه اللجنة االنتخابية عرب نظام لوائح األحزاب حتى تحظى
لكل
ويحق ّ
أحزاب املعارضة بتمثيل متناسب يف اللجنة (قانون املحكمة االتحادية الدستورية املادة .)6
ّ
حزب تقديم الئحة بأعضاء اللجنة امل ُحتملني ،أو وضع الئحة بأسامء األعضاء امل ُحتملني مع األحزاب
املتآلفة معها .ومن الناحية التطبيقية ،إ ّن معظم األعضاء املنتخبني هم خرباء قانون ّيون أو قادة أحزاب
أو سياس ّيون مرموقون آخرون .وعند انتخاب أعضاء اللجنة ،يشغل األعضاء املنتخبون مناصبهم حتى
نهاية الوالية الربملانية ،التي تدوم عاد ًة أربع سنوات .وكانت اللجنة تنتخب أساسا القضاة بأغلبية الثالثة
األقل من اللجنة
أرباع ،ولك ّنها تنتخبهم حالياً بأغلبية الثلثني .ويعني ذلك أنّه عىل مثانية أعضاء عىل ّ
أن يص ّوتوا لصالح املرشّ ح حتى يت ّم تعيينه يف املحكمة االتحادية الدستورية (قانون املحكمة االتحادية
38
الدستورية املادة .)6

تعيني قضاة املحكمة االتحادية الدستورية :مجلس الشيوخ
يختار مجلس الشيوخ القضاة كهيئة عامة رشط أن تتوفّر أغلبية الثلثني الختيار ٍ
قاض .ومن الناحية
مختصة.
التطبيقية ،تت ّم املوافقة عىل املرشحني قبل التصويت العام الكامل من جانب لجنة استشارية
ّ
وتقوم هذه اللجنة املؤلّفة بشكل أسايس من وزراء العدل يف الواليات االتحادية وغريهم من مسؤويل
األحزاب امل ُختارين بالتفاوض عىل املرشحني القضائيني قبل التصويت ،ما يؤ ّدي إىل ضامن فوز املرشح
تنسق هذه اللجنة االستشارية أيضاً مع
بشكل عام بحلول وقت تصويت مجلس الشيوخ رسمياً .كام ّ
39
اللجنة االنتخابية التابعة ملجلس النواب من أجل تاليف االزدواجية يف التعيني.

إجراءات التعيني غري الرسمية
حزبي سياس ّي ْي أساس ّي ْي هام حزب االتحاد الدميقراطي
مبا أ ّن السياسة األملانية كانت تخضع لهيمنة ْ
املسيحي والحزب الدميقراطي االشرتايك ،متيل تعيينات املحكمة االتحادية الدستورية إىل اتباع نظام
أسايس بتعيني نصف
كل حزب
ينص عىل قيام ّ
الحصص الحزبية بحكم الواقع .ويربز اتفاق غري
رسميّ ،
ّ
ّ
مجليس املحكمة االتحادية الدستورية .إىل جانب ذلك ،يوزّع الحزبان "مقاعدهام"
كل من
عدد القضاة يف ّ
ْ
كل مجلس أعىل ما بني ثالثة قضاة من بني أعضاء الحزب وقايض واحد يُعترب مستقال سياسياً (حيث
يف ّ
ال يكون عضوا ً يف حزب سيايس ،وعاد ًة ما يكون هؤالء القضاة من أساتذة القانون) .وعىل م ّر السنني،
متكّن حزبان سياس ّيان أصغر حجامً ،هام الحزب الدميقراطي الح ّر وتحالف الخرض (Die/90 Bündnis
 ،)Grünenمن ضامن متثيلهام يف املحكمة االتحادية الدستورية عن طريق التحالف مع أحد األحزاب
40
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األساسية .ويعنى هذا عاد ًة أ ّن االتحاد الدميقراطي املسيحي يحيل حقّة يف تسمية مرشّ ح واحد إىل
الحزب الدميقراطي الح ّر ،وأ ّن الحزب الدميقراطي االشرتايك يحيل حقّه يف تسمية مرشّ ح واحد إىل تحالف
الخرض .ولكن ،ال تزال أحزاب األقل ّية األخرى ،وخاص ًة حزب اليساراالشرتايك ،مقص ّية عن عمليات التعيني
40
بسبب عدم ارتباطها باألحزاب األساسية.
الثلثي يف
وعىل الرغم من نظام الحصص بحكم الواقع ،فإن رشط املوافقة عىل ّ
كل مرشّ ح بتصويت أغلبية ْ
املجلس الترشيعي ذي الصلة يؤ ّدي إىل فرض تأثري االعتدال عىل األحزاب التي تختار مرشحني لرتشيحهم.
أي مرشّ ح يتمتّع بآراء سياسية يسارية أو
ويستم ّر رشط توفّر األغلبية الساحقة يف التأكّد من عدم تعيني ّ
41
ميينية متط ّرفة يف املحكمة االتحادية الدستورية .ويساهم ذلك أيضاً يف حامية مصالح األقليّات.

 3 .1 .4أملانيا :عملية التعيني من الناحية العملية
منوذج للمحاكم الدستورية يف الدميقراطيات الجديدة
يعترب الكثري ،أ ّن املحكمة االتحادية الدستورية هي
ٌ
رص مه ّم يف نجاح التحول الدميقراطي ما بعد الحرب العاملية الثانية .فبعد مرور  60سنة عىل
وعن ٌ
بدء عملها ،تجري عملية التعيني يف املحكمة االتحادية الدستورية بسالسة بفضل القواعد الرسمية
وغري الرسمية التي تحدد الطريقة التي تختار مبوجبها األحزاب السياسية امل ُمثلة يف الهيئة الترشيعية
األملانية قضا َة املحكمة .غري أ ّن املحكمة االتحادية الدستورية ،ويف السنوات األوىل من عملها ،ال سيام
خمسينيات القرن املايض ،واجهت العديد من التحديات التي هددت استقاللها ،وتو ّجب بالتايل تعديل
عملية التعيني قبل الوصول إىل العملية القامئة حاليا .وتساعد مراجعة السنوات األوىل من تاريخ املحكمة
االتحادية الدستورية عىل تبلور فكرة مفيدة حول استخدام منوذج األغلبية الترشيعية الساحقة من
الناحية العملية ،كام أنها تق ّدم دروسا لصانعي السياسات الذين ينظرون يف تطبيق هذا النموذج.
ويف حني مل تكن املجموعة األوىل من التعيينات إىل املحكمة االتحادية الدستورية عرض ًة للجدل نسبيا،
احت ّد النقاش حول وضع املحكمة بعد إنشائها .فلقد انتقدت الحكومة األوىل ما بعد الحرب ،والتي
ترأسها املستشار كونراد أديناور من حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي ،تكرارا املحكمة بشأن تدخلها
املزعوم يف السياسة .ونتج إحباط أديناور تجاه املحكمة االتحادية الدستورية عن القرارات األوىل التي
أصدرتها ،والتي اعتربت أ ّن بعض أه ّم سياسات حكومة االتحاد الدميقراطي املسيحي التي يرأسها أديناور
هي غري دستورية ،مبا يف ذلك إعادة تسلّح أملانيا بعد الحرب العاملية الثانية وإنشاء محطة تلفزيونية
خاضعة لسيطرة الحكومة .بيد أ ّن حكومة أديناور ،ويف حني كانت تنتقد املحكمة ،اعرتفت بالدور املهم
42
الذي تؤديه املحكمة يف النزاعات السياسية وسعت إىل استخدامها ملصلحتها.
ويف أوائل خمسينيات القرن املايض ،دخل حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي التابع ألديناور والحزب
الدميقراطي االشرتايك ،وهو الحزب املعارض ،يف نزاع حول اتفاقية مجموعة الدفاع األورويب .ودعم حزب
االتحاد الدميقراطي املسيحي االنضامم إىل االتفاقية ،التي تطلّبت مساهمة عسكرية من الجيش األملاين
أل ّن إعادة التسلّح أملانيا كان عنرصا جوهريا من بنامج أديناور للسياسة الخارجية .وعارض الحزب
41

الدميقراطي االشرتايك االتفاقية ،إذ رأى أنّها قد تجعل من إعادة توحيد أملانيا الغربية وأملانيا الرشقية
43
مه ّمة شبه مستحيلة ،كام رأى أ ّن أحكام االتفاقية تفرض تنازالت كثرية من جانب أملانيا الغربية.
ولجأ كال حزيب االتحاد الدميقراطي املسيحي والحزب الدميقراطي االشرتايك إىل املحكمة االتحادية
الدستورية الحديثة النشأة للحصول عىل الدعم ،فق ّدما عددا من االلتامسات يف فرتات زمنية متقاربة.
أوال ،طلب الحزب الدميقراطي االشرتايك يف شباط/فرباير  1952إجراء محاكمة مراجعة موجزة يف املجلس
األول من املحكمة االتحادية الدستورية من أجل تقييم ما إذا كان القانون األسايس يسمح باملساهمة
العسكرية الدفاعية التي تتطلبها االتفاقية .ويف الوقت عينه ،كان يُعتقد عىل نطاقٍ واسع أ ّن "قضاة
موالني للحزب الدميقراطي االشرتايك يسيطرون عىل املجلس األول يف املحكمة ،بينام يُعتقد أ ّن قضاة
مييلون إىل حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي يسيطرون عىل املجلس الثاين" .وتخوفا من إصدار املجلس
األول حكام لصالح الحزب الدميقراطي االشرتايك ،سعى حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي أيضا إىل
الحصول عىل مساعدة املحكمة االتحادية الدستورية :ففي حزيران/يونيو  ،1952وبنا ًء عىل طلب
حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي ،طلب رئيس أملانيا الغربية من الهيئة العامة يف املحكمة االتحادية
الدستورية التق ّدم برأيها االستشاري بشأن دستورية االتفاقية .وكان حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي
يأمل أن يسفر اجتامع الهيئة العامة للمحكمة االتحادية الدستورية عن تصويت األغلبية لصالحه،
وبالتايل أن تنتهي دعوة الحزب الدميقراطي االشرتايك مبا أ ّن قضاة موالني لحزب االتحاد الدميقراطي
44
املسيحي يسيطرون عىل املجلس الثاين.
رفض املجلس األول التامس الحزب الدميقراطي االشرتايك عىل أساس أ ّن املجلس ال يستطيع مراجعة
اتفاقية مل يت ّم التصديق عليها بعد .ولكن ،نوى الحزب إعادة تقديم اعرتاضه إىل املجلس األول ما إن يت ّم
التصديق عىل االتفاقية .وحاول حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي أن مينع الحزب الدميقراطي االشرتايك
من إعادة االعرتاض :ويف كانون األول/ديسمرب  ،1952مبارش ًة بعد تصديق مجلس النواب عىل االتفاقية،
ق ّدم حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي التامسا آخر إىل املحكمة االتحادية الدستورية وقدمه هذه
املرة أمام املجلس الثاين (الذي يعترب أنّه يتعاطف مع حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي) من أجل منع
45
الحزب الدميقراطي االشرتايك من االعرتاض عىل دستورية االتفاقية يف املجلس األول.
وبالرغم من أنّه كان من املعروف أ ّن قضاة املحكمة االتحادية الدستورية يتحلون بآراء مختلفة حول
دستورية االتفاقية ،أدرك القضاة أ ّن حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي والحزب الدميقراطي االشرتايك كانا
رض بسمعة املحكمة ،ال سيام إذا أصدر املجلسان األول والثاين
يحاوالن املفاضلة بني املحاكم بشكل قد ي ّ
آراء متضاربة بشأن االتفاقية .واستجاب ًة منها لهذه املخاوف ،أصدرت املحكمة االتحادية الدستورية قرارا
ينص عىل رضورة انبثاق الرأي االستشاري لهيئة املحكمة العامة
عاما يف  8كانون األول/ديسمرب ّ 1952
عن مجليس املحكمة االثنني .واتخذ رئيس املحكمة االتحادية الدستورية ،هوبكر أشوف ،خطوة إضافية
يف اليوم التايل عندما افتتح أعامل املحكمة عرب قراءة بيان يحمل تأنيبا عنيفا لكال الحزبني ،ويؤكد عىل
أ ّن جميع اآلراء االستشارية املستقبلية التي تصدرها هيئة املحكمة العامة يجب أن تشمل مجليس
42
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ونص البيان رصاحةً ،عىل أ ّن املحكمة االتحادية الدستورية قد وضعت هذه القاعدة من
املحكمة االثننيّ .
أجل تجنب "أي محاوالت لتوجيه دعوى إىل صالحية مجلس محدد ألسباب خارجية ومن دون صلة".
وأعلنت املحكمة أيضا أ ّن  20قاضيا من قضاتها الـ 22الذين يشغلون مناصب يف املحكمة قد دعموا
46
وضع القاعدة ،وذلك دليل عىل وحدة املحكمة.
سحب حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي طلبه ،مدركا أ ّن إسرتاتيجية السعي إىل رأي الهيئة العامة يف
املحكمة االتحادية الدستورية بشأن دستورية االتفاقية ستفشل ،ولكن قرر متابعة القضية التي ق ّدمها
أمام املجلس الثاين .وقام أديناور ووزير العدل توماس ديلري أيضا مبهاجمة املحكمة االتحادية الدستورية،
فزعام أنّه ال أساس قانونيا للقرار املتعلق بالطبيعة الرابطة لآلراء االستشارية الصادرة عن هيئة املحكمة
العامة ،كام قاال إ ّن الحكومة لن تقبل بهذا القرار .واقرتح كال أديناور وديلري تغيري هيكلية املحكمة
47
االتحادية الدستورية ،عرب إعادة النظر يف قانون املحكمة االتحادية الدستورية.
بيد أ ّن هجوم حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي عىل املحكمة االتحادية الدستورية مل ي ُدم طويالً:
فبعد تع ّرض مالحظات أديناور وديلري إىل االنتقاد عىل نطاق واسع يف اإلعالم األملاين ،مبا يف ذلك وسائل
اإلعالم املتعاطفة مع حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي ،أدركت الحكومة أ ّن هجومها عىل املحكمة
أي
يولّد مفعوالً رجعيا كبريا لدى الشعب .بادر الحزب بالتايل إىل تعزيز دعمه للمحكمة؛ ّ
فتخل عن ّ
مرجع إىل تعديل قانون املحكمة االتحادية الدستورية ،عىل الرغم من أنه ج ّدد جهوده لتغيري املحكمة
االتحادية الدستورية بعد بضع سنوات .ويف غضون ذلك ،أمست االتفاقية غ َري ذات صلة إذ مل تصادق
48
فرنسا عليها.
ويف الوقت نفسه الذي كان فيه النزاع حول اتفاقية مجتمع الدفاع األورويب قامئا أمام املحكمة االتحادية
الدستورية ،كان حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي والحزب الدميقراطي االشرتايك يتصارعان حول تعيني
القضاة الجدد يف املحكمة .وبعد شغور منصبني اثنني يف املحكمة يف أوائل خمسينات القرن املايض،
أ ّدى عجز املعارضة ،وهي الحزب الدميقراطي االشرتايك ،وحزب االتحاد الدميقراطي املسيحي الحاكم
عىل تسمية مرشحني يوافق عليهم الحزب اآلخر إىل تأخري كبري يف شغل املنصبني ،مع اإلشارة إىل رضورة
الحصول عىل األغلبية الساحقة من األصوات للموافقة عىل هؤالء املرشحني .ويف خالل هذه الفرتة
املليئة بالتوتر بني حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي واملحكمة االتحادية الدستورية وبني حزب االتحاد
الدميقراطي املسيحي والحزب الدميقراطي االشرتايك ،بادرت حكومة حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي
إىل التشكيك يف إجراءات التعيني املحددة يف قانون املحكمة االتحادية الدستورية .وسعى حزب االتحاد
الدميقراطي املسيحي إىل تقليص مجموع عدد القضاة الذين ستكون والياتهم عرضة للتجديد يف العام
 .1956وجزء من السبب وراء هذا السعي ،هو االعتقاد أ ّن هؤالء القضاة يعارضون اقرتاحات املحكمة
إلعادة تسلّح أملانيا .وسعى الحزب أيضا إىل تقليص األصوات امل ُستوجبة يك تنتخب اللجنة االنتخابية
التابعة ملجلس النواب قاضيا إىل املحكمة االتحادية الدستورية من أغلبية الثالثة أرباع الساحقة من
األصوات إىل أغلبية بسيطة ،عىل أملٍ أ ّن ذلك سيسمح لالئتالف الذي يقوده حزب االتحاد الدميقراطي
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املسيحي يف مجلس النواب بالتغلّب عىل معارضة الحزب الدميقراطي االشرتايك ملرشحيه .ولكن عارض
الحزب الدميقراطي االشرتايك هذه االقرتاحات عرب اتهام حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي مبحاولة
تعبئة املحكمة بقضاة منارصين له .ودعا حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي أيضا إىل تقليص مجموع
املجلسني وإىل إلغاء عملية التعيني الترشيعية،
عدد قضاة املحكمة إىل  12قاضيا ،وإىل التخلص من نظام
َ
مقابل قيام مجلس قضايئ مؤلف من رؤساء املحاكم االتحادية العليا وأساتذة القانون ورؤساء املحاكم
منصب ما ،وعىل أن يستند
الدستورية الوطنية ،عىل أن يضع هذا املجلس لوائح املرشحني يف حال شغور
ٍ
مجلس النواب ومجلس الشيوخ إىل هذه اللوائح إلجراء التعيينات .غري أ ّن حزب االتحاد الدميقراطي
املسيحي تراجع عن سعيه هذا بسبب معارضة الحزب الدميقراطي االشرتايك ومجلس الشيوخ القرتاحات
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حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي ،لك ّنه عاد وعرض املسألة مجددا بعد مرور سنة.
ويف نهاية املطاف ،أصدرت الهيئة الترشيعية األملانية يف العام  1956خطّة تسوية ،وافق مبوجبها حزب
االتحاد الدميقراطي املسيحي والحزب الدميقراطي االشرتايك عىل تقليص عدد القضاة عىل مراحل؛ بداي ًة
ونصت
بتقليص العدد مبارش ًة من  24إىل  ،20ومن ث ّم تقليصه مجددا من  20إىل  16يف العام ّ .1963
الخطّة أيضا عىل خفض متطلبات األغلبية الساحقة ألن تختار اللجنة االنتخابية التابعة ملجلس النواب
القضاة من ثالثة أرباع إىل ثلثني ،ما س ّهل الوصول إىل اتفاق تسوية ،ويف الوقت نفسه شكّل حامي ًة
من تعبئة حزب واحد للمحاكم مبنارصيه .وبدا أ ّن الدافع الكامن وراء االتفاق لتقليص عدد القضاة
يف املحكمة االتحادية الدستورية ليس رغبة الحكومة بالتخلص من القضاة الذين ال يدعمون برامجها
بأكرث ما هو تخ ّوف عام من الكفاءة اإلدارية للمحكمة .أ ّما بعد قبول هذه التسوية ،فقد بادر كال حزيب
االتحاد الدميقراطي املسيحي والحزب الدميقراطي االشرتايك إىل تسمية مرشحني إىل املحكمة االتحادية
الدستورية يكون موقفهم وسطيا أكرث ،ما أدى إىل انتخاب عدد أكرب من القضاة باإلجامع .ويف حني أ ّن
اتفاق التسوية مل يلغِ التوتر بني الحزبني أو بني الحكومة واملحكمة ،أصبح الجدال حول تعيينات املحكمة
ترسخ االتفاق غري الرسمي بني حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي
االتحادية الدستورية ّ
أقل شيوعا ،كام ّ
والحزب الدميقراطي االشرتايك عىل تقسيم تعيينات املحكمة فيام بينهام .وت ّم إصدار تعديل أخري لعملية
التعيني يف املحكمة يف العام  1970حرص والية قضاة املحكمة إىل والية واحدة غري قابلة للتجديد متتد
عىل اثنتي عرشة سنة .وكان الهدف األسايس من ذلك ،إزالة أي ّ
شك أنّه ميكن للهيئة الترشيعية األملانية
أن متارس ضغطا غري م ّربر عىل قضاة املحكمة ،إذ كانت الهيئة الترشيعية األملانية ،وقبل هذا التعديل،
مسؤولة عن اتخاذ قرار إعادة انتخاب أو عدم إعادة انتخاب قضاة املحكمة بعد انتهاء واليتهم املمتدة
50
عىل مثاين سنوات.
وبعد بداياتها العاصفة يف خمسينيات وأوائل ستينيات القرن املايض ،نجحت املحكمة االتحادية
الدستورية بعزل نفسها أكرث فأكرث عن السياسة الحزبية وبتعزيز سلطتها كهيئة قضاية مستقلة .ولقد
تلق شعبية لدى الحكومة ولدى املعارضة ،ال
أصدرت املحكمة يف العقود التي تلت قرارات عديدة مل َ
سيام قراراتها املتعلقة باعرتاضات ق ّدمها مواطنون أفراد يزعمون أ ّن حقوقهم الدستورية قد خُرقت.
وأدى دعم الشعب للمحكمة االتحادية الدستورية ،الذي بادله وساعده اإلعالم األملاين املستقل ،دورا
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أساسيا يف تثبيط محاوالت السلطة التنفيذية عىل التدخل يف شؤون املحكمة .ويف حني ازدادت شعبية
املحكمة لدى الشعب ،باتت النخبة السياسية األملانية أكرث ترددا يف التشكيك علنا برشعية املحكمة
حيث اقترص جهدهم عىل مجرد انتقاد وقائع أو نتائج قضايا مع ّينة .وبالفعل ،يف بعض األحيان يدفع
احرتام الشعب للمحكمة االتحادية الدستورية األحزاب السياسية إىل محاولة تعزيز شعبيتها عرب الزعم
أ ّن قرارات املحكمة تؤكّد سياساتها الخاصة ،ما يؤدي أحيانا إىل حاالت تزعم فيها أحزاب الحكومة كام
51
أحزاب املعارضة أ ّن قرار املحكمة نفسه يدعم مواقفها املتعارضة.
كذلك ،تسري عملية تعيني القضاة يف املحكمة االتحادية الدستورية بسالسة ،باإلجامل ،بفضل االتفاق
غري الرسمي بني حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي والحزب الدميقراطي االشرتايك الذي يقيض بتقسيم
املناصب يف املحكمة بينهام .وحتى يف الحاالت التي تظهر فيها خالفات بني األحزاب حول تعيينات
محددة ،تحافظ األحزاب يف العادة عىل رسية هوية هؤالء املرشحني إىل حني الوصول إىل تسوية .أ ّما
بالنسبة للتعيينات القليلة التي أثارت الجدل إىل ح ّد ذكرها يف عناوين الصحف؛ فتمركزت املشكلة
فيها عىل اآلراء السياسية املحتملة للمرشحني ،باإلضافة إىل االختالفات العقائدية بني األحزاب .فعىل
سبيل املثال ،يف العام  ،1993عارض حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي املرشحة عن الحزب الدميقراطي
االشرتايك ،وهي هريتا دوبلر غميلني ،بسبب مكانتها كعضو يف الحزب الدميقراطي االشرتايك ،وبسبب ما
يُعرف عنها أنّها متتلك آراء عقائدية متشددة مثل معارضة مبادرة املسار املزدوج التابعة للحلف األطليس
(التي نرشت الصواريخ يف غرب أوروبا) بالرغم من تأييد غالبيّة حزبها لهذه املبادرة .وفشل ترشيح
دوبلر غميلني يف النهاية ،إذ مل يتمكن الحزب الدميقراطي االشرتايك من الحصول عىل دعم حزب االتحاد
الدميقراطي املسيحي أثناء املناقشات يف مجلس النواب .ومثل آخر استثنايئ عىل ذلك ،هو ترشيح أستاذ
القانون هورست درير يف العام  ،2008بحيث ت ّم انتقاد درير من جانب الجميع :فانتقده املحافظون
لوجهات نظره الليربالية حول أبحاث الخاليا الجذعية ،بينام انتقده املتحرون بسبب دعمه املزعوم
لالستثناءات املحدودة عىل الحظر الكامل الستخدام التعذيب مثل "حال القنبلة املوقوتة" .وسحب درير
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ترشيحه يف نهاية املطاف.

 4 .1 .4منوذج األغلبية الترشيعية الساحقة :االعتبارات الدستورية األساسية (مستوى
االستثامر السيايس :متوسط)
من املمكن أن تساهم سلطة الهيئة الترشيعية عىل التعيينات القضائية يف دعم مفهوم مساءلة املحكمة
الدستورية أمام الشعب ،كام متثّلهم األحزاب السياسية .وتهدف الهيئات الترشيعية املنتخبة دميقراطيا
إىل متثيل وعكس إرادة الناخبني .إ ّن محكمة مؤلفة من قضاة تختارهم أحزاب الهيئة الترشيعية ،تع ّزز
نظرة الشعب إىل املحكمة عىل أنها سلطة سياسية وأخالقية وهيئة تحكيم حيادية .باإلضافة إىل ذلك ،يف
حال استُخدم هذا النموذج يف دولة اتحادية حيث يتألف املجلس الثاين يف الهيئة الترشيعية من ممثيل
حسا
الواليات (أو حيث للمسؤولني عىل مستوى الواليات دخل يف اخيار القضاة) ،قد يع ّزز هذا النموذج ّ
من االستثامر السيايس يف املحكمة عىل املستوى اإلقليمي من خالل مشاركة املجلس الثاين.
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من شأن رشط توفّر األغلبية الساحقة للموافقة عىل مرش ٍح إىل املحكمة الدستورية أن يوفّر منفعتَ ْي.
فأوالً ،يضمن هذا الرشط استثامرا سياسيا للحزب الغالب يف الهيئة الترشيعية ولألحزاب املعارضة يف
تشكيل املحكمة .ويضمن رشط األغلبية الساحقة أيضا أ ّن الحزب الحاكم ال يستطيع انتخاب مرش ٍح
ما من غري استشارة املعارضة ،والعكس صحيح ،باستثناء الحاالت النادرة التي يتمتع فيها حزب واحد
باألغلبية الساحقة يف الهيئة الترشيعية .وافرتاضا أن جميع القوى السياسية األساسية ممثلة يف هيئة البلد
الترشيعية ،ميكن القول إ ّن عملية التعيني الترشيعية تشمل مصالح الشعب عام ًة والفئات االجتامعية
األساسية .وتشري الدراسات بشأن املحكمة االتحادية الدستورية األملانية ،أ ّن عملية التعيني املوجهة نحو
أي طرف سيايس ،ألن أغلب املصالح السياسية
اإلجامع عاد ًة ما متنع املحكمة من التمييز تكرارا تجاه ّ
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ممثلة يف املحكمة.
ثانيا ،من شأن رشط توفّر األغلبية الساحقة أن أن مييل إىل اعتامد تفضيل املرشحني القضائيني املعتدلني
أصحاب اآلراء العقائدية املقبولة من جانب أغلب أو جميع األحزاب السياسية .وقد يساعد ذلك عىل
تحل قرارات املحكمة بدرجة معينة من االستقرار وعىل االلتزام باألمثلة السابقة من القرارات القانونية.
ّ
وبالطبع ،ميكن اعتبار ذلك عىل أنه غري مؤات؛ ألنه مينع تعيني املرشحني أصحاب اآلراء السياسية التقدمية
جدا أو املحافظة جدا يف املحكمة مهام كانت مؤهالتهم القانونية عالية.
وينبغي النظر عن كثب يف العدد املحدد املطلوب يف رشط األغلبية الساحقة عند تطبيق هذا النموذج.
فقد يؤدي تحديد عدد كبري إىل ظهور جمود أو تأخري طويل يف شغل املناصب الشاغرة يف املحكمة يف
حال مل تتمكن الهيئة الترشيعية من تقديم مرشحني يستطيعون كسب هذا املستوى من الدعم .عىل
ٍ
شخص ما إىل
سبيل املثال ،ويف حالة أملانيا ،ت ّم يف البدء تحديد األغلبية الساحقة للتأكيد عىل ترشح
املحكمة االتحادية الدستورية يف اللجنة االنتخابية التابعة ملجلس النواب بثالثة أرباع .ولكن يف غضون
فرتة قصرية نسبيا ،اتفقت األحزاب األساسية يف أملانيا عىل تسوية انخفض مبوجبها رشط األغلبية إىل
الثلثني ،وأىت ذلك إثر شهود تأخري مط ّول يف عملية التعيني ميكن أنه قد نتج عن رضورة إيجاد مرشّ ح
يستطيع أن يكتسب مثل هذا القبول الواسع النطاق.
هناك سيئة واحدة كبرية محتملة لنموذج األغلبية الترشيعية الساحقة ،هي عالقة النموذج التي ال مف ّر
منها مع النظام السيايس الحزيب .وقد مييل هذا النموذج إىل تفضيل املرشحني إىل املحكمة الدستورية
رض
الذين هم أعضاء يف األحزاب السياسية الحاكمة يف البلد أو الذين تدعمهم هذه األحزاب ،ما ي ّ
باملرشحني الذين ليس لهم رابط سيايس أو الذين يعودون إىل أحزاب األقلية .ومتيس بالتايل الشمولية
السياسية للعضوية يف املحكمة الدستورية أقل من املستوى املرغوب فيه .وتطال هذه املسألة بشكل
خاص ،البالد التي تخوض عمليات انتقالية دميقراطية ما بعد عهود استبدادية ،أسو ًة بالعديد من البلدان
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ويف هذه الحاالت ،من املمكن أن يسيطر حزب واحد عىل
الهيئة الترشيعية ،بينام تجاهد األحزاب السياسية الجديدة للفوز باملقاعد يف الهيئة الترشيعية واكتساب
مكانة أكرب يف النظام السيايس .ويؤدي استبعاد األحزاب السياسية الصغرية من عملية التعيني إىل خفض
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حس االستثامر السيايس يف املحكمة الدستورية لدى هذه األحزاب ولدى املواطنني املنارصين لها .كذلك،
ّ
إن رأى الشعب أن عملية التعيني هي مج ّرد عملية تبادل املصالح عوضا عن أن تكون عملية البحث عن
أفضل املرشحني للمنصب؛ ميكن أن تنتقص من رشعية املحكمة بأكملها.
باإلضافة إىل ذلك ،من شأن رشط توفّر األغلبية الساحقة أن يربط نجاح هذا النموذج بقدرة األحزاب
السياسية املمثلة يف الهيئة الترشيعية عىل التعاون واملساومة .وإذا شغر منصب يف املحكمة الدستورية
يف وقت تكون فيه األحزاب السياسية األساسية منقسمة ،مييس إيفاء رشط األغلبية الساحقة النتخاب
ٍ
قاض يف املحكمة صعبا ،ما يؤدي إىل تأخري وجمود يف عملية التعيني .وأيضا ،تشري التجربة األملانية إىل
أ ّن هذا النموذج يعمل بأكرب قدر من السالسة عندما ،أ) تسيطر األحزاب السياسية نفسها عىل الساحة
السياسية ملدة زمنية مطولة ،ب) وعندما تتمكن األحزاب من الوصول إىل اتفاق غري رسمي حول توزيع
مقاعد املحكمة فيام بينها .ولكن ،يف بيئة ترشيعية متقلّبة ،قد يصعب الحصول عىل دعم ٍ
كاف بني
األحزاب املختلفة إليفاء رشط األغلبية الساحقة لتعيني مرشح .ولهذا السبب ،قد يكون منوذج األغلبية
أقل مالءمة لبلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي تخرج من عهد
الترشيعية الساحقة ّ
استبدادي ،ألنّه غالبا ما تشهد الدميقراطيات الجديدة درجة من التقلّب يف األحزاب السياسية :أي تنشأ
أحزاب جديدة بينام تتفكك أخرى ،وقد تكسب األحزاب السياسية أو تخرس عددا كبريا من املقاعد يف
كل دورة انتخابية.
الربملان مع مرور ّ
من شأن السلطة األحادية للهيئة الترشيعية عىل التعيينات القضائية أن توفّر فوائد مه ّمة ،ال سيام
للبلدان الخارجة من عهود استبدادية ،حيث كان الرؤساء الفاسدون والنخبة الفاسدة يسيطرون عىل
أي
السلطة القضائية وعملية التعيني .بيد أ ّن هذا النموذج ال يعزل التعيينات القضائية بالرضورة عن ّ
تأثري للفرع التنفيذي .ولكن يق ّدم هذا النموذج يف نظام برملاين نفوذًا غري مبارش للهيئة التنفيذية ،إذ
الحزب السيايس الذي يتمتع بأغلبية املقاعد يف الهيئة الترشيعية،
غالبا ما يسيطر عىل السلطة التنفيذية
ُ
إما مبفرده وإما وفق ائتالف مع أحزاب أخرى.
ولكن إن ت ّم تطبيق منوذج التعيينات الترشيعية يف ٍ
بلد يتحكم فيه الحزب نفسه بشكل دائم بالهيئة
الترشيعية ،قد يتدهور النموذج ليميس سيطرة الهيئة الترشيعية عىل عملية التعيني ،بحيث قد يت ّم
اختيار القضاة وفق والئهم إىل الحزب الحاكم .وأسو ًة بإمكانية الفرع التنفيذي عىل السيطرة عىل
محكمة ،كذلك يستطيع حزب سيايس أو تستطيع أغلبية ترشيعية السيطرة عىل محكمة يف حال مل تخلق
الهيكلية السياسية الحزبية منافسة حقيقية بني األحزاب للتحكم بالهيئة الترشيعية.

تم تطبيقه يف أملانيا
النموذج كام ّ
تقدم تجربة املحكمة االتحادية الدستورية بعض النقاط اإلضافية التي ينبغي عىل صائغي الدستور
أخذها بعني االعتبار .فينتج انتقا ٌد متكرر للنموذج األملاين لألغلبية الترشيعية الساحقة عن الطريقة
التي يختار فيها مجلس النواب القضاة ،بحيث ال يت ّم انتخاب هؤالء القضاة من جانب الهيئة الترشيعية
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األملانية الكاملة؛ بل من جانب لجنة انتخابية مؤلّفة من أعضاء مجلس النواب .ويكرر معارضو هذا
النظام (وغالبا ما يكونون األحزاب السياسية الصغرية) أ ّن هذه املقاربة غري دميقراطية؛ أل ّن اللجنة
االنتخابية الصغرية ال متثّل جميع األحزاب يف مجلس النواب بشكل مناسب .باإلضافة إىل ذلك ،تقود
مجموعة صغرية من ممثلني حزبيني ذوي النفوذ النقاشات بشأن املرشحني وتتم هذه النقاشات برسية
كاملة ،ما يفصل العملية بأكملها عن تدقيق الشعب فيها ويجعل شفافيتها غري كافية .وإ ّن محاوالت
تعديل عملية التعيني قد باءت حتّى اآلن بالفشل ،ونظرا إلصدار املحكمة االتحادية الدستورية يف العام
أي تغيريات يف املستقبل
 2012قرارا يؤكّد دستورية اللجنة االنتخابية ،فإنه من غري املر ّجح أن يت ّم تطبيق ّ
54
القريب.
وعند النظر إىل مجمل عملية التعيني يف أملانيا ،ميكن املالحظة أ ّن هذه العملية ،باإلضافة إىل واليات
القضاة املحدودة غري القابلة للتجديد ،قد خلقت محكمة دستورية قوية ومستقلة تحظى باالحرتام
عىل نطاقٍ واسع وطنيا ودوليا .بيد أنّه ينبغي عىل صائغي الدستور املعنيني بالنظر يف منوذج األغلبية
الترشيعية الساحقة أن يأخذوا بعني االعتبار العنارص العديدة التي تعمل لصالح أملانيا عند تطبيق هذا
القوي .وتتطلب عملية تعيني تديرها الهيئة الترشيعية
النموذج ،ال سيام نظام أملانيا السيايس الحزيب
ّ
قيا َم أحزاب سياسية قوية ومستق ّرة ومتنافسة قادرة عىل املشاركة يف التفاوضات وقادرة عىل املساومة
فيام بينها .وتشمل العنارص األخرى التي ساهمت يف نجاح املحكمة االتحادية الدستورية االلتزا َم بسيادة
القانون ،وهو مفهوم تط ّور مع مرور الوقت يف السلطة القضائية األملانية ،والدعم الشعبي الكبري
املستقل .ويف النهاية ،قد يعود استحداث املحكمة االتحادية
ّ
للمحكمة الذي يُضاف إليه دعم اإلعالم
الدستورية ونجاحها إىل عنارص خاصة بالعملية االنتقالية الدميقراطية األملانية ،مثل نفوذ قوات االحتالل
55
بعد الحرب العاملية الثانية وإرث املحرقة ومحاكامت نورميبريغ.

 2 .4منوذج املجلس القضايئ :جنوب أفريقيا
منوذج املجلس القضايئ هو منوذج ذو تعيينات مختلطة .تهدف املجالس القضائية إىل عزل التعيينات
القضائية عن السياسة املتحزبة ،وإىل تعزيز االستقالل القضايئ عرب أداء دور الوسيط بني الفرع الترشيعي
والتنفيذي والقضايئ .وتولّد املجالس القضائية بهذا الشكل استثامرا سياسيا يف املحكمة من جانب
األحزاب السياسية املعارضة ،عرب تقليص خطر سيطرة الحزب الحاكم عىل املحكمة من خالل التعيينات.
وتشكل املجالس القضائية منطقة عازلة حول التعيينات إىل املحكمة الدستورية عرب تنويع عملية التعيني
من خالل إرشاك فروع سياسية متعددة ،وغالبا عرب إرشاك مجموعات غري سياسية مثل نقابات املحامني
ٍ
مجلس قضايئ ،بل
وعلامء القانون وغريهم من أطراف املجتمع املدين .وال تتوفر صيغة محددة لتشكيل
56
تختار مختلف البلدان عضوية املجلس وفق سياقها السيايس الخاص.
أ ّما الدور املحدد للمجلس القضايئ يف عملية التعيني للمحكمة الدستورية فيختلف بحسب البلد .لكن
كل ما ييل:
عىل العموم ،يكون املجلس مسؤوالً عن بعض أو ّ
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•
•
•
•

مالحقة املعامالت أو الرتشيحات املتعلقة باملناصب الشاغرة يف املحكمة الدستورية؛
النظر يف مقدمي الطلبات أو املرشحني ووضع الئحة محصورة من املرشحني الذين يجب التح ّري أكرث
بشأنهم؛
إجراء مقابالت شخصية مع املرشحني املذكورين يف الالئحة املحصورة و/أو القيام بتحقيقات أخرى
(مثالً ،طلب الحصول عىل وثائق مالية أو غريها من املرشح والتكلم مع زمالء ونظراء املرشح/ة حول
مؤهالته/ها ومالءمته/ها)؛
اختيار إ ّما مرشح واحد يك تعينه السلطة التنفيذية أو الترشيعية إىل املحكمة ،وإما الئحة من املرشحني
تختار من بينهم السلطة التنفيذية أو الترشيعية شخصا يت ّم تعيينه إىل املحكمة.

باإلضافة إىل ذلك ،لبعض املجالس القضائية مسؤوليات إضافية تتخطى التعيينات القضائية ،ما ميكنها
أيضا اإلرشاف عىل انضباط القضاة وترقيتهم و/أو عزلهم .ونجد مثال رائدا عن تطبيق منوذج املجلس
القضايئ يف جنوب أفريقيا عن طريق مفوضية الخدمات القضائية التي تدير جميع التعيينات القضائية.
وت ّم استحداث مفوضية الخدمات القضائية أثناء عملية انتقال جنوب أفريقيا التاريخية من الفصل
العنرصي إىل دميقراطية متعددة األحزاب يف أوائل تسعينيات القرن املايض .ولكن متاما بعكس السلطة
القضائية يف عهد الفصل العنرصي ،حني كان القضاة يُعيّنون باإلجامع من جانب الفرع التنفيذي وكانوا
مينعون إجامالً من املشاركة يف املراجعة القضائية ألعامل الربملان ،سعى الدستور الجنوب أفريقي الجديد
مستقل ومحايد .وأنشأ الدستور أيضا محكمة دستورية جديدة لها كامل سلطات
ّ
إىل استحداث قضاء
املراجعة القضائية .يف املقابل ،ت ّم تأسيس مفوضية الخدمات القضائية من أجل إدارة العديد من
الوظائف القضائية ،مبا يف ذلك اختيار قضاة املحكمة الدستورية.

 1 .2 .4جنوب أفريقيا :السياق التاريخي والسيايس
اتسمت جنوب أفريقيا يف عهد الفصل السيايس بالتمييز السيايس واالجتامعي املصا َدق عليه الذي مارسه
الحزب الوطني املؤلّف أساسا من مواطنني أفريقيني ض ّد األغلبية السود (وض ّد مجموعات عرقية أخرى
من غري البيض) .وكان الرئيس هو الذي يقوم رسميا بجميع التعيينات القضائية يف عهد الفصل العنرصي،
بينام يف الواقع كان وزير العدل يلعب دورا رئيسا يف اختيار املرشحني وفق مشورة رئيس القضاة أو
بأي نوع من
املعني أحيانا .مل َ
القايض الرئيس يف القسم القضايئ
تتحل عملية اختيار املعينني القضائيني ّ
ّ
الشفافية ،ولكن يسود اإلجامع عىل أنّه ت ّم اختيار العديد من املرشحني القضائيني وفق آرائهم املنارصة
للفصل العنرصي ووفق عالقاتهم الشخصية .وحتى بداية العملية االنتقالية الدميقراطية يف جنوب أفريقيا
يف العام  ،1990كانت السلطة القضائية تتألّف من أعضاء بيض فقط ،وكان جميع أعضائها من الرجال
تقريبا .وافتقرت املحاكم يف السنوات األوىل من الفصل العنرصي إىل السلطة الرصيحة عىل مراجعة
دستورية الترشيع وازدادت هذه املراجعات ندرة .وانتزع رصاح ًة دستو ٌر جديد يف العام  1983سلطات
املحاكم عىل املراجعة الدستورية للقوانني الربملانية .أمىس القضاة غري قادرين عىل اإلطاحة بالقوانني التي
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تخالف حقوق اإلنسان ،ومل يتكلم سوى بضعة قضاة ض ّد نظام الفصل العنرصي ،بل اكتفى أغلب القضاة
57
بتحديد هدف الربملان من س ّن القوانني وتتنفيذها.
نتيجة لذلك ،كان اإلصالح القضايئ نقطة الرتكيز األساسية بعد استهالل عملية االنتقال الدميقراطية يف
جنوب أفريقيا ،وأثناء التفاوضات التي جرت بني الحزب الوطني واملؤمتر الوطني األفريقي وأحزاب
معارضة أخرى .وسعى املؤمتر الوطني األفريقي ،وكان من شبه املؤكد أنّه سيستلم زمام السلطة بعد
إجراء االنتخابات الدميقراطية األوىل ،إىل تحويل السلطة القضائية يف جنوب أفريقيا وجعلها أكرث تنوعا
وشفافي ًة وإعطائها سلطة املراجعة القضائية .وسعى املؤمتر الوطني األفريقي أيضا إىل استحداث محكمة
دستورية جديدة قوية تكون الحكم النهايئ بشأن دستورية أعامل الحكومة ،وإىل تعزيز ثقة الشعب يف
58
السلطة القضائية.
ال ميكن املغاالة يف أهمية املحكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا .وتُعترب املحكمة الدستورية "التجسيد
املؤسسايت للدميقراطية الجديدة يف جنوب أفريقيا" ،وكانت هيكليتها ووظائفها موضوع ٍ
موسع يف
نقاش ّ
خالل املفاوضات التي شكّلت العملية االنتقالية الدميقراطية يف جنوب أفريقيا .وامتدت هذه املفاوضات
عىل مرحلَتَ ْي :فاتفق املؤمتر الوطني األفريقي والحزب الوطني يف املرحلة األوىل عىل دستور مؤقت
يحكم البلد حتّى إجراء االنتخابات الدميقراطية ،بينام أصدر الربملان املنتَخَب حديثا يف املرحلة الثانية
59
دستورا نهائيا لجنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنرصي.
وأثناء املفاوضات بشأن الدستور املؤقت ،ت ّم االتفاق عام ًة أ ّن "سلطة قضائية مؤلفة بشكلٍ ساحق من
الرجال والبيض ال تستطيع أن تحقق العدالة بشكلٍ مناسب وعادل ألغلبية مؤلفة من النساء والسود".
غري أ ّن االختالف وقع حول عملية التعيني؛ إذ أراد الحزب الوطني ،الذي توقّع أن يؤدي دورا مستقبليا يف
الحكومة ،أن يحافظ عىل أكرب قدرة ممكنة لسلطة الهيئة الترشيعية عىل التعيينات القضائية .يف املقابل،
سعى املؤمتر الوطني األفريقي ومجموعة من األحزاب السياسية األخرى وجامعات املصالح التي شاركت
يف عملية التفاوض إىل خلق عملية تعيني فيها مشاركة أكرب وتشمل تن ّوعا أكرب من األطراف ،بهدف عزل
60
التعيينات القضائية من السلطة الحاكمة ،أي املؤمتر الوطني األفريقي.
ودعا الحزب الدميقراطي أيضا ،الذي لعب دور الحزب املعارض الرئيس يف خالل عهد الفصل العنرصي،
إىل خلق عملية فيها مشاركة أكرب تشمل أطراف غري حكوميني مثل أعضاء مهنة القانون .كذلك ،دعم
العديد من األكادمييني ومجموعات املجتمع املدين هذا املوقف .ولكن ت ّم اقرتح منوذج آخر يف خالل
عملية التفاوض ،وهو أن يقوم الرئيس بالتعيينات بعد استشارة لجنة دامئة برملانية مشرتكة .وفق هذا
كل مرشح إىل أن يكسب أصوات أغلبية الثالثة أرباع يف جلسة مشرتكة ملجليس الربملان
النموذج ،يحتاج ّ
قبل أن يع ّينه الرئيس .ولكن رسعان ما فشل هذا االقرتاح ،بحيث عارضه الحزب الدميقراطي ألنّه أراد أن
يؤدي األطراف غري السياسيني دورا يف عملية التعيني أيضا  ،بهدف تجنب تح ّول عملية التعيني إىل مج ّرد
عملية تبادل املصالح بني األحزاب .وعارض الحزب الوطني أيضا هذا االقرتاح ،ألنّه فضّ ل خيار التعيينات
التي تتحكم بها السلطة التنفيذية ،افرتاضا منه أ ّن الحكومة االنتقالية يف جنوب أفريقيا ستشمل أعضا ًء
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من أحزاب األقلية التي ستتمتع بحق النقض يف بعض الحاالت .نتيج ًة لذلك ،فضّ ل الحزب الدميقراطي
بشكلٍ كبري أن يقوم الرئيس بالتعيينات وفق مشورة الحكومة ،ألنّه اعتقد أنّه سيتمتع بحق النقض كونه
من األقلية يف الحكومة .أ ّما املؤمتر الوطني األفريقي الذي توقّع الجميع أن يتمتّع باألغلبية يف الحكومة
61
الجديدة ،فدعم أيضا هذا النموذج.
أي حزب أقلية بحق النقض للمرشحني إىل املحكمة الدستورية،
ولكن عندما بات من الواضح أنّه لن يتمتّع ّ
رص عىل إعادة تفاوض األحزاب
عارض الحزب الدميقراطي نظام التعيينات املبني عىل السلطة التنفيذية وأ ّ
بشأن عمليّة التعيني .وحذّر الحزب الدميقراطي من أ ّن إعطاء السلطة التنفيذية السلطة عىل تعيينات
املحكمة الدستورية قد يسمح للهيئة بالتالعب يف العملية ،وبالتايل تعريض استقاللية املحكمة الدستورية
للخطر منذ تأسيسها .وانض ّمت مجموعة مختلفة من وسائل اإلعالم وممثلني مرموقني من مهنة القانون
والقضاء (مبا يف ذلك عمداء كليات حقوق مختلفة يف جميع أنحاء جنوب أفريقيا) وشخصيات مسؤولة
يف الحزب الوطني األفريقي إىل الحزب الدميقراطي يف معارضته لنظام التعيينات املبني عىل السلطة
التنفيذية ،ودعوا إىل شمل أعضاء مهنة القانون يف عملية التعيني كوسيلة لخلق منطقة عازلة بني الحزب
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الحاكم (املؤمتر الوطني األفريقي) واملحكمة.
استنادا إىل هذه االقرتاحات ،قال الحزب الدميقراطي إنّه ينبغي عىل مفوضية الخدمات القضائية ،التي
ت ّم تأسيسها يف خالل املفاوضات بشكلٍ تكون فيه هي الهيئة التي ستقوم بالتعيينات لجميع املحاكم
يف جنوب أفريقيا ،أن تعيني قضاة املحكمة الدستورية .ولكن كانت املفاوضات بشأن عضوية مفوضية
الخدمات القضائية موضوع نزا ٍع شديد ،وأ ّدت التسوية يف النهاية إىل استحداث مفوضية كبرية تشمل
أعضا ًء من الهيئة الترشيعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ومهنة القانون واملجتمع املدين
واألكادمييني .وأرىض ذلك منارصي استحداث مفوضية مستقلة عرب الضامن أ ّن املفوضية ستشمل ق ّوة
كبرية من املهنيني القانونيني ،وستحافظ يف الوقت عينه عىل دور الهيئتَ ْي التنفيذية والترشيعية ،ما يعزز
مفهوم مساءلة السلطة القضائية أمام الشعب .وتكمن جاذبية املفوضة يف تشكيلتها املتنوعة .ويف نهاية
املطاف ،فاز هذا االقرتاح باملوافقة يف عملية التفاوض ،ووضع الدستور املؤقت لعام  1993قواعد تعيني
قضاة املحكمة الدستورية األوىل (املواد  .)99-97وت ّم تطبيق هذه القواعد مع تعديالت صغرية يف دستور
ينص عىل منوذج املجلس القضايئ لتعيينات املحكمة الدستورية (املادة
جنوب أفريقيا لعام  ،1996الذي ّ
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.)178

 2 .2 .4جنوب أفريقيا :عملية التعيني
تتألف املحكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا من أحد عرش قاضيا وهم :رئيس القضاة ونائب رئيس
القضاة وتسع قضاة آخرين (املادة  .)167ويت ّم تعيني القضاة عاد ًة لوالية غري قابلة للتجديد متت ّد عىل 12
سنة أو إىل حني وصول القايض إىل العام الـ 70من العمر ،بحسب الوضع الذي يطرأ أوالً (املادة .)176
ولكن يف بعض الحاالت قد يبقى القايض يف منصبه ملدة  15سنة ،أو إىل حني وصول القايض إىل العام 75
من العمر إذا كان من الرضوري إيفاء الرشط القانوين الذي يفرض  15سنة من الخدمة الفاعلة .تدير
51

مفوضية الخدمات القضائية تعيينات املحكمة الدستورية ،كام تس ّهل املفوضية املسائل التأديبية وإدارة
64
السلطة القضائية عموما.

تشكيل مفوضية الخدمات القضائية
تتألف مفوضية الخدمات القضائية من  23عضوا .وباملقارنة مع املجالس القضائية والبلدان األخرى،
تتألف املفوضية من عدد كبري من األعضاء ،ألنها تهدف إىل متثيل "فئة واسعة من املؤسسة القانونية
ويعي
والسياسية يف جنوب أفريقيا" ،وإىل شمل أكرب عدد ممكن من مجموعات املصالح املختلفةّ .
الرئيس أحد عرش عضوا من أعضاء مفوضية الخدمات القضائية وهم :رئيس القضاة القائم يف املحكمة
الدستورية ،ورئيس محكمة االستئناف العليا ،ووزير العدل ،ومحام َي ْي من محامى ﺍﻤﻟﺭﺍﻓﻌﺎﺕ واثنني من
محامى االجراءات (ويع ّينهم الرئيس بعد أن يت ّم ترشحيهم من جانب مهنهم املناسبة) وأربعة مدنيني
يت ّم اختيارهم بعد استشارة قادة األحزاب املمثلة يف الجمعية الوطنية (املادة  .))1( 178يت ّم اختيار
األعضاء الستة الباقني من أعضاء مفوضية الخدمات القضائية االثني عرش من بينهم أعضاء الجمعية
الوطنية ،وهي مجلس النواب يف الربملان .وينبغي أن يكون نصف هؤالء األعضاء الستة أعضا ًء يف األحزاب
املعارضة (املادة ( )1( 178ح)) .أيضا ،يت ّم اختيار أربعة أعضاء آخرين من بني املفوضني الدامئني يف
املجلس الوطني للمقاطعات ،وهو مجلس الشيوخ يف الربملان (املادة ( )1( 178ط)) .أ ّما العض َوان االثنان
املتبقيان ،فينبغي أن يكونا أستاذ قانون يع ّينه نظراؤه يف الجامعات الجنوب أفريقية وقاضيا رئيسا يع ّينه
65
أيضا نظراؤه القضاة (املادتني ( )1( 178ز) و(ج) عىل التوايل).

عملية التعيني
تتطابق املرحلة األوىل من عملية التعيني مع كل التعيينات القضائية ،مبا يف ذلك املحكمة الدستورية .ويف
حال نشوء فراغ قضايئ ،يقوم رئيس املحكمة املختصة بإبالغ مفوضية الخدمات القضائية التي بدورها
تنرش دعوات الرتشيحات .ويُطلب من املرشحني تقديم استامرة طلب كاملة ،تشمل سرية املرشح الذاتية
وبيان يفيد بأن املرشح عضو ذو مكانة يف منظمته (أو منظمتها) املهنية ،باإلضافة إىل استطالع "يلتمس
معلومات عن حياة الطالب الشخصية واملهنية ،مبا يف ذلك مساهمة الطالب يف النضال ملناهضة الفصل
العنرصي وااللتزام باملبادئ التي يقوم عليها الدستور واملصالح املالية واملامرسة والخربات األخرى ذات
الصلة" .ومن ثم يتم تداول حزمة الطلب بني أعضاء مفوضية الخدمات القضائية ،ويتم تعيني لجنة
66
فرعية من أجل النظر يف الطلبات واختيار قامئة صغرية من املرشحني إلجراء مقابلة معهم.
عند تحديد املرشحني املختارين للمقابلة ،يتطلب الدستور األخذ بعني االعتبار التكوين الجنيس والعرقي
لجنوب أفريقيا (املادة  ))2(174لصالح إنشاء هيئة قضائية متنوعة وممثلة .أشارت مفوضية الخدمات
القضائية إىل أنها تعترب أن ذلك ال يقترص عىل زيادة عدد القضاة السود ،بل "يجب أن تنسجم قيم األفراد
املعينني ورؤاهم مع االلتزامات الرصيحة بالعدالة االجتامعية املكرسة يف الدستور" .فور اختيار اللجنة
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الفرعية للمرشحني للمقابلة ،توزع القامئة إىل مفوضية الخدمات القضائية املكتملة ،وعند املوافقة عليها
67
تنرش قامئة املرشحني الذين يتتم مقابلتهم ،ويتم إجراء املقابالت بشكل مفتوح للعلن.
يف هذه املرحلة من عملية االختيار ،يختلف دور مفوضية الخدمات القضائية وفق انتامء املنصب الشاغر
للمحكمة الدستورية أو ملحكمة أخرى من ضمن السلطة القضائية يف جنوب أفريقيا .يف كل األحوال،
يقوم الرئيس بالتعيني الرسمي للمحكمة .لكن يف كل التعيينات باستثناء التعيني للمحكمة الدستورية،
يلتزم الرئيس مبشورة مفوضية الخدمات القضائية (املادة  .))6(174عمليا ،يرتجم ذلك بتوصية مفوضية
68
الخدمات القضائية لشخص واحد بعد عملية املقابلة ،ويقوم الرئيس بتعيني هذا املرشح.
فيام يتعلق باملحكمة الدستورية ،يعني الرئيس رئيس املحكمة العليا ونائب رئيس املحكمة العليا ،عىل
الرغم من أن الرئيس يجب أن يتشاور مع مفوضية الخدمات القضائية وقادة األحزاب السياسية املمثلة
يف الجمعية الوطنية بشأن املرشحني .أما بالنسبة لألعضاء التسعة املتبقني يف املحكمة الدستورية ،فتخضع
صالحية الرئيس للتعيني إىل قيود مهمة بسبب الدور السيايس الكبري الذي تؤديه املحكمة .ويطلب من
مفوضية الخدمات القضائية تقديم قامئة للرئيس باملرشحني تحتوي عىل ثالثة أسامء باإلضافة إىل العدد
اإلجاميل للتعيينات .وينبغي عىل الرئيس القيام بالتعيينات وفق هذه القامئة املحرضة .لكن يستطيع
الرئيس أو تستطيع الرئيسة رفض قامئة مفوضية الخدمات القضائية األوىل رشط أن يت ّم تربير هذا الرفض.
إذا تم رفض القامئة األوىل ،يجب أن تحرض مفوضية الخدمات القضائية قامئة تكميلية ،وال ميكن طلب
قامئة مرشحني إضافية .وعىل الرئيس أيضا التشاور مع رئيس املحكمة الدستورية وقادة كل األحزاب
املمثلة يف الجمعية الوطنية أيضا قبل اتخاذ قرار نهايئ بشأن التعيني .يف أي وقت من األوقات ،يتوجب
عىل أربعة أعضاء يف السلطة القضائية عىل األقل يف املحكمة أن يكونوا قد خدموا كقضاة قبل تعيينهم
69
للمحكمة الدستورية.

 3 .2 .4جنوب أفريقيا  :عملية التعيني من الناحية العملية
أصبحت املحكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا يف فرتة وجيزة من املحاكم التي تحظى بأكرب قدر من
االحرتام يف العامل .وبفضل الحقوقيني البارزين الذين كانوا من أول املعينني بعد إنشاء املحكمة الدستورية،
وبفضل التزام املؤمتر الوطني األفريقي الحاكم باكرا باحرتام سيادة القانون ،متكنت املحكمة من العمل
عىل حرص السلطتني الترشيعية والتنفيذية بشكل فاعل .ومتتّعت املحكمة أيضا بدور رئيس يف تعزيز
70
االنتقال الدميقراطي يف جنوب أفريقيا.
مل ترتدد املحكمة الدستورية يف مواجهة الحكومة التي يرتأسها املؤمتر الوطني األفريقي .ومن بني عدد
من القرارات الناقضة أو املطالبة بتغيري القوانني والسياسات املدعومة من املؤمتر الوطني األفريقي ،يربز
قرار حملة تنشيط العالج وقرار غلينيسرت ،ويعود ذلك إىل االهتامم الدويل الذي حظيا به وتأثريهام عىل
الحكومة.
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يف العام  ،2001ق ّدمت منظامت املجتمع املدين يف جنوب أفريقيا ،بقيادة حملة تنشيط العالج ،طعنا
قانونيا ضد إسرتاتيجية الحكومة للوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ومعالجته .وقالت هذه
املنظامت ،إن الحكومة ملزمة بتطبيق إسرتاتجية فاعلة للوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البرشية
من األم إىل الطفل ،وإن الربنامج الحكومي القائم آنذاك انتهك حقوق سكان جنوب أفريقيا الدستورية
من خالل تقييد نفاذهم إىل مادة النيفريابني ،وهو دواء أثبت الوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل
الطفل .وكانت الحكومة تتمتع بإمدادات واسعة من النيفريابني ،إال أنها ادعت رضورة إجراء أبحاث
71
إضافية بشأن سالمة الدواء ووضع برنامج تطبيق شامل قبل توفري الدواء بشكل واسع النطاق.
أقرت املحكمة ،من خالل حكم دخل صفحات التاريخ ،بأن قيود الحكومة املفروضة عىل توزيع النيفريابني
مل تحرتم االلتزام الدستوري باتخاذ إجراءات معقولة ضمن املوارد املتوافرة من أجل تحقيق الحق بالصحة
بشكل تدريجي .وأمرت الحكومة مبراجعة إسرتاتيجية لفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،مبا يف ذلك
إزالة القيود املفروضة عىل النفاذ إىل النيفريابني .وشكل الحكم مصدر إحراج للرئيس الحاكم آنذاك تابو
إميبييك ووزارة الصحة التي تعرضت مسبقا ملوجات من االنتقاد من قبل اختصاصيي الصحة العامة،
72
بسبب عدم كفاية االستجابة لوباء اإليدز يف جنوب أفريقيا.
أما حال غلينيسرت ،فرتتبط بوحدة مكافحة الفساد يف جنوب أفريقيا .ففي العام  ،1999أنشأت الحكومة
مديرية العمليات الخاصة (املعروفة بالعقارب) وهي وحدة تحقيق خاصة تركز عىل الفساد والجرمية
املنظمة .وكان عمل العقارب موضعا للتبجيل واالنتقاد عىل حد سواء :إذ بعد التحقيق مع أعضاء املؤمتر
الوطني األفريقي الرفيعي املستوى ،مبا يف ذلك نائب الرئيس آنذاك جاكوب زوما ،اتهمت الحكومة
العقارب بالعمل خارج نطاق صالحياتهم ووضعت نهاية للوحدة .انتقد املعارضون املؤمتر الوطني
األفريقي بشأن قرار إغالق ما وجده الكثريون وحدة تحقيق عالية الفعالية ،وادعوا بأن وحدة العقارب
أغلقت بسبب اإلحراج الذي جلبته للمؤمتر الوطني األفريقي .وتم استبدالها مبديرية جديدة للتحقيق
73
بالجرائم هي مديرية ذات أولوية (وتعرف بالصقور).
اعرتض رجل األعامل هوغ غلينيسرت عىل دستورية القانون الذي مبوجبه تم إغالق وحدة العقارب
واستبدالها بوحدة الصقور .ويف  2011أصدرت املحكمة الدستورية حكام بعدم دستورية هذا القانون،
وأقرت بأن الدستور يلزم الحكومة بإنشاء آلية فاعلة ملكافحة الفساد ،وبأن هيكلية وحدة الصقور مل
ِ
تف بهذا االلتزام ،ألن الوحدة مل تتمتع باالستقاللية الكافية .ومن العوامل التي أضعفت الوحدة أمام
تنسق لجنة وزارية أنشطة وحدة الصقور
الضغط املامرس من جانب الحكومة ،هو طلب القانون أن ّ
وعدم كفاية األمن الوظيفي ألعضاء الصقور .طلب حكم املحكمة من الحكومة معالجة هذه العيوب
74
يف وحدة الصقور.
انتقد عدد من املسؤولني يف املؤمتر الوطني األفريقي املحكمة بشكل علني ،وناشدوا إلصالح عدة جوانب
من السلطة القضائية يف استجابة محتملة إىل قرارات املحكمة املعارضة ملوقف املؤمتر الوطني األفريقي
بشأن مسائل مختلفة .يتم تداول هذه الترصيحات عاد ًة بشكل رسيع وتناقش يف وسائل اإلعالم وبني
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الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين ،ما يؤدي يف أغلب األحيان إىل انتقادات للمؤمتر الوطني األفريقي.
وكانت عمليات مفوضية الخدمات القضائية قد استغرقت عدة سنوات قبل أن يتحدث األمني العام
للمؤمتر الوطني األفريقي آنذاك كغاليام موتالنتي يف العام  1998عن احتامل مراجعة دور مفوضية
الخدمات القضائية ،وهذه التعليقات قد تكون ناجمة عن استياء املؤمتر الوطني األفريقي حيال تعيينات
مفوضية الخدمات القضائية .وأفادت اللجنة الوطنية التنفيذية التابعة للمؤمتر الوطني األفريقي يف العام
 2005بأن "العديد من ضمن سلطتنا القضائية ال يعتربون أنفسهم منتمني للشعب أو قابلني للمحاسبة
أمامه أو ملهمني بآماله وأحالمه وقيمه" ،محذرة من أن ذلك قد يؤدي إىل "عداوة شعبية" ضد السلطة
القضائية .ومرة أخرى يف العام  ،2008أدىل األمني العام للمؤمتر الوطني األفريقي جويدي مانتايش
بترصيحات حول املحكمة الدستورية ،بحيث اعترب أن املحكمة "معادية للثورة" .وتفادى املؤمتر الوطني
األفريقي التعليق عىل هذا الترصيح ،وادعى مانتايش بأنه تم اقتباسه بشكل خاطئ .وأخريا ،يف العام
 ،2012دعا الرئيس زوما إىل مراجعة قرارات املحكمة الدستورية ورمبا أيضا صالحيات املحكمة .وما زالت
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نتائج هذه املراجعة وتأثريها العميل عىل املحكمة مرتقبة.
مل يتخذ املؤمتر الوطني األفريقي بعد أي خطوة نحو تغيري املحكمة الدستورية أو دور مفوضية الخدمات
القضائية املركزي يف عمليات التعيينات .إال أن املحكمة تحظى بدعم شعبي محدود يف جنوب أفريقيا،
وعىل غرار أي محكمة أخرى ال تتمتع بأي وسيلة ملامنعة التغيري لهيكليتها أو صالحياتها أو عملية
التعيني .تسلط سيطرة املؤمتر الوطني األفريقي املستمرة عىل السلطتني التنفيذية والترشيعية الضوء عىل
مدى ضعف املحكمة الدستورية ،يف حال قرر املؤمتر الوطني األفريقي تغيري عملية التعيني أو مامرسة
املزيد من التأثري عىل اختيار أعضاء مفوضية الخدمات القضائية .وقد جذبت عملية التعيني يف املحكمة
الكثري من االنتقادات بسبب هيمنة املؤمتر الوطني األفريقي عىل مفوضية الخدمات القضائية ،وغياب
76
الشفافية امللموس يف عملية االختيار.

هيمنة الحزب الواحد
تؤثر شعبية املؤمتر الوطني األفريقي املستمرة عىل تعيينات املحكمة الدستورية ،ما قد يؤدي إىل آثار
سلبية عىل استقاللية املحكمة عىل املدى الطويل .كان من املفروض أن تشمل مفوضية الخدمات
القضائية مجموعة واسعة من املصالح السياسية وأن تعكس التنوع يف مجتمع جنوب أفريقيا .لهذا
السبب ،تشمل مجموعة أعضاء مفوضية الخدمات القضائية جهات فاعلة سياسية وغري حكومية عىل
ومجلس الربملان.
حد السواء ،وتوزَّع صالحية الحكومة يف اختيار أعضاء اللجنة بني الفرع التنفيذي
َْ
وعمليا ،بسبب الهيمنة االنتخابية ،يختار املؤمتر الوطني األفريقي أغلبية أعضاء مفوضية الخدمات
القضائية ،ما يثري الشكوك بشأن استقاللية مفوضية الخدمات القضائية.
مثلام ورد سابقاً ،يعني الرئيس أحد عرش عضوا ً من أعضاء مفوضية الخدمات القضائية الثالثة والعرشين.
لكن يجب أن يعني أربعة منهم من جانب محامي ﺍﻤﻟﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ومحامي اإلجراءات وال يجدر اعتبارهم
تعيينات محضة من الرئيس .باإلضافة إىل ذلك ،يقوم الرئيس برتشيح رئيس املحكمة الدستورية ورئيس
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محكمة االستئناف العليا بعد التشاور مع مفوضية الخدمات القضائية .أ ّما رئيس املحكمة العليا ،فيتم
ترشيحه بالتشاور مع قادة األحزاب يف الجمعية الوطنية (املادة  ،)174ما يقلص قدرة الرئيس عىل القيام
بهذه التعيينات بشكل أحادي الجانب .إال أن الجمعية الوطنية واملجلس الوطني للمقاطعات اللذين
يقومان باختيار عرشة أعضاء من املفوضية يخضعان لهيمنة املؤمتر الوطني األفريقي الذي يحتل 66
باملئة و 65باملئة من مقاعد اللجنة الوطنية واملجلس الوطني للمقاطعات عىل التوايل .نتيجة لذلك ،وعىل
الرغم من أن الدستور ينص عىل أن ثالثة من أصل ستة أعضاء من اللجنة الوطنية املعينني ملفوضية
الخدمات القضائية يجب أن يكونوا أعضاء من املعارضة ،يتمتع املؤمتر الوطني األفريقي بالسلطة لتعيني
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أكرث من نصف أعضاء املفوضية الثالثة والعرشين.
يف السنوات األوىل من عمل مفوضية الخدمات القضائية ،بدا أن كرب حجم املفوضية وتنوع مجموعات
املصالح املمثلة يسمحان مبنع أي فريق من الهيمنة عىل قرارات املفوضية .وكان االعتقاد أيضا أن تك ّون
أغلبية أعضاء املفوضية من املحامني والقضاة أو أساتذة القانون يخفف التأثري السيايس عىل املفوضية.
وتسمح هذه العوامل بعزل مفوضية الخدمات القضائية عن هيمنة املؤمتر الوطني األفريقي ،عىل الرغم
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من أن املؤمتر اتخذ مؤخرا عدة خطوات من أجل مامرسة املزيد من السلطة عىل املحكمة.
يف العام  ،2009ت ّم استبدال عضو من حزب التحالف الدميقراطي املعارض والعضو الوحيد من املعارضة
من املجلس الوطني للمقاطعات يف مفوضية الخدمات القضائية بعضو من املؤمتر الوطني األفريقي.
كان االستبدال قانونيا بالكامل؛ فالدستور ال يتطلب تعيني أي عدد معني من أعضاء املعارضة من املجلس
الوطني للمقاطعات يف مفوضية الخدمات القضائية .لكن يف السنوات السابقة ،اتبعت أحزاب املجلس
الوطني للمقاطعات مامرسة غري رسمية تقتيض بتعيني أعضاء املفوضية بالتناسب مع قوة متثيل الحزب
النسبية يف املجلس الوطني للمقاطعات ،وبالتايل يتم حجز مقعد واحد عىل األقل لعضو من حزب
معارض .ويبدو أنه ابتدا ًء من العام  2011تم التخيل عن هذه املامرسة ،وبات يت ّم تعيني كل أعضاء
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املفوضية من املجلس الوطني للمقاطعات من جانب املؤمتر الوطني األفريقي.
أثريت املخاوف بشأن تأثري املؤمتر الوطني األفريقي عىل املحكمة ،بسبب جدل مرتبط برئيس املحكمة
الدستورية الذي يختاره الرئيس وفق الدستور .يف العام  ،2011حاول الرئيس جاكوب زوما متديد والية
رئيس املحكمة آنذاك سانيدل نكوبو بشكل يفوق الوالية القصوى املخولة يف الدستور ،معتمدا يف ذلك
عىل قانون أجور القضاة ورشوط التوظيف كقاعدة قانونية .ت ّم انتقاد هذا القرار بشكل واسع ،ما أدى إىل
تقديم طعن أمام املحكمة الدستورية التي أقرت باإلجامع عىل أن الفقرة ذات الصلة يف القانون ومتديد
80
الرئيس لوالية رئيس املحكمة نكوبو غري دستوريني.
وأخريا تنحى رئيس املحكمة نكوبو عن منصبه ،لكن جذب الرئيس زوما املزيد من االنتقادات عندما
حان الوقت الختيار رئيس املحكمة البديل .ومن املتسابقني األولني ملنصب رئيس املحكمة ،ذُكر اسم
نائب رئيس املحكمة ديكانك موسينييك الذي قد خدم كرئيس محكمة مؤقت عقب رحيل نكوبو .لكن،
ساد االعتقاد أن الرئيس زوما يحمل ضغينة ملوسينييك ألسباب شخصية ،ويبدو أنه أقصاه من خالل
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تعيني موغوينغ موغوينغ كرئيس محكمة .نظر الكثري إىل موجوينغ كمرشح أقل تأهيال من موسينييك،
لكن تعيينات املحكمة الدستورية األخرى التي قام بها الرئيس زوما وكغاليام موتالنتي (رئيس انتقايل
توىل املنصب بعد تنحي الرئيس تابو إمبييك) حظيت بالقبول العام ،وسمحت بدحض االتهامات مبحاولة
املؤمتر الوطني األفريقي تعبئ َة املحكمة مبنارصيه .متت اإلشادة برئيس املحكمة السابق سانديل نكوبو
الذي عينه أوال نلسون مانديال يف املحكمة ،ومن ثم رقّاه زوما إىل منصب رئيس املحكمة الستقالليته
ودعمه للمشاركة الدميقراطية .أما القايض أدوين كامريون الذي عينه موتالنتي ،فهو مثيل الجنس
ومصاب بفريوس نقص املناعة البرشية علنا ،وانتقد سياسات الرئيس السابق إمبييك املرتبطة بفريوس
81
نقص املناعة البرشية/اإليدز بشكل علني.

الشفافية
أ ّدى غموض عملية اختيار القضاة يف جنوب أفريقيا يف عهد الفصل العنرصي إىل جعل الشفافية يف عملية
اختيار القضاة هدفا أساسيا لدميقراطية جنوب أفريقيا الجديدة .تهدف مفوضية الخدمات القضائية إىل
املساعدة يف تحقيق هذا الهدف ،إذ تنرش كل املناصب القضائية الشاغرة مع دعوة مفتوحة للرتشيحات،
وتنرش أيضا قامئة باملرشحني املختارين لتتم مقابلتهم ،وتطلب من الجمعيات القانونية املختلفة اإلدالء
بتعليقات بشأن املرشحني قبل إجراء املقابلة ،مبا يف ذلك مجتمع القانون يف جنوب أفريقيا ومجلس نقابة
املحامني .وتفتح املفوضية املقابالت مع املرشحني للعلن وغالبا ما تلجأ إىل معلومات توفرها أطراف ثالثة
بشأن مرشح معني يف خالل املقابالت بدال من التكتم عن هذه اآلراء .وتسمح املفوضية أيضا لوسائل
اإلعالم املطبوعة بحضور مقابالت مفوضية الخدمات القضائية وإعداد تقارير عنها ،مبا يشكل مساهمة
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إضافية لشفافية العملية.
بشكل عام ،تتسم عملية مفوضية الخدمات القضائية يف اختيار املعينني القضائيني بقدر أكرب من
الشفافية ،مقارنة مع عملية التعيني يف ظل عهد الفصل العنرصي .لكن املرحلة االوىل من عملية املفوضية
التي تشمل مراجعة استامرات الطلب ملنصب قضايئ شاغر معلن عنه وتحديد قامئة صغرية باملرشحني
للمقابلة ،تعاين من بعض الغموض .فاملفوضية ال تنرش قامئة بكل األفراد الذين يقدمون الطلبات إىل
منصب قضايئ ،ما يعيق تحديد كيفية اختيار الالئحة املحصورة من املرشحني الذين سيتم مقابلتهم.
باإلضافة إىل ذلك ،ال يتم اإلعالن عن مداوالت املفوضية عقب املقابالت ،علام أ ّن هذه املداوالت تحدد
املرشحني املوىص بهم للتعيني .تدافع املفوضية عن هذه املامرسة مدعي ًة بأنها تحمي خصوصية األفراد
غري الواردين يف الالئحة املحصورة ،وبأن اإلعالن عن املداوالت قد يزيد من تردد أعضاء املفوضية يف
التعبري عن آرائهم الرصيحة بشأن مؤهالت املرشحني ،وأن اإلعالن عن املداوالت الخاصة ال يعود بالفائدة
عىل أحد .وقد أعلنت املفوضية أيضا عن املعايري املعتمدة للمرشحني القضائيني ،ما يسلط الضوء عىل
مواضع تركيز املداوالت الخاصة .وتشمل هذه املعايري مزايا كالقدرة الفكرية واإلنصاف واالستقاللية
83
والفطنة والشجاعة والنزاهة.
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غذّت هذه التطورات امللخصة يف هذه الورقة املخاوف بأن املؤمتر الوطني األفريقي يحاول مامرسة
سلطة غري مناسبة عىل املحكمة الدستورية ،عىل الرغم من أنه من املبكر جدا تقييم صحة هذه املخاوف.
يلحظ بعض العلامء بأن عددا أقل من الطالبني يتقدمون عندما تعلن مفوضية الخدمات القضائية عن
منصب قضايئ شاغر ،وقد ينجم ذلك عن االعتقاد بأن املفوضية خاضعة لهيمنة املؤمتر الوطني األفريقي،
وبالتايل يتم اختيار املرشحني الناجحني قبل البدء بعملية التعيني .وال يزال من غري الواضح ،ما هو تأثري
هذه املسائل عىل استقاللية املحكمة .ويف الوقت الراهن ،ال تزال املحكمة الدستورية من املحاكم األكرث
84
تقديرا يف العامل.

 4 .2 .4منوذج املجلس القضايئ :االعتبارات الدستورية األساسية (مستوى االستثامر
السيايس :مرتفع)
تكمن الق ّوة األكرب لنموذج املجلس القضايئ ،يف أنّه يق ّدم فرصة إلرشاك نطاقٍ واسعٍ من املجتمع يف عمل ّية
التعيني القضائية .فتن ّوع العضوية يف املجلس ،يقلّص خطر احتامل سيطرة فريق سيايس واحد عىل عملية
حسا واسعا من االستثامر السيايس يف املحكمة؛ إذ يكون لألطراف املختلفة دورا يف تشكيل
التعيني ويعزز ّ
املحكمة .عىل سبيل املثال ،تشمل مفوضية الخدمات القضائية أعضا ًء من الهيئة الترشيعية (مبا يف ذلك
أعضاء األحزاب املعارضة) ومن السلطة القضائية ومهنيني قانونيني وأساتذة قانون .إ ّن شمل مفوضية
الخدمات القضائية ألعضاء غري حكوميني باإلضافة إىل اشرتاط الدستور لعد ٍد محدد من املقاعد (ثالثة)
املخصصة لألحزاب السياسية املعارضة ،هام وسيلتان ج ّيدتان لتعزيز متثيل املصالح املختلفة يف املجلس
نصح بشكلٍ خاص يف البالد التي يشري تاريخها إىل احتامل سيطرة حزب سيايس واحد لفرتة
القضايئ .ويُ َ
طويلة ،بوضع رشوط دستورية مامثلة ،تهدف إىل ضامن متثيل األحزاب املعارضة يف املجلس القضايئ يف
جميع األوقات.
وبالرغم من أنّه ت ّم تصميم مفوضية الخدمات القضائية بشكلٍ يشمل نطاقا واسعا من الهيئات
االنتخابية السياسية ،تشري التجربة يف جنوب أفريقيا أيضا إىل أ ّن املجلس القضايئ ليس محصنا ض ّد
استيالء حزب سيايس عليه .ومن الصحيح أ ّن السياق السيايس يف جنوب أفريقيا غري اعتيادي -إذ قليلة
هي الدميقراطيات يف العامل التي يظهر فيها حزب سيايس واحد مثل املؤمتر الوطني األفريقي يسيطر
بشكلٍ دائم عىل الفر َع ْي التنفيذي والترشيعي -لكن يوفّر هذا السياق درسا لصانعي السياسات الذين
ينظرون يف اتباع منوذج املجلس القضايئ .إ ّن رئيس جنوب أفريقيا مسؤول عن تعيني نصف أعضاء
يعي أصحابها من جانب
مفوضية الخدمات القضائية تقريبا .وإذا أضفنا هذه املقاعد إىل املقاعد التي ّ
يعي أغلبية واضحة من
الربملان ،الذي يسيطر عليه املؤمتر الوطني األفريقي ،نجد أ ّن حزب الرئيس ّ
عب عنها يف جنوب أفريقيا ،القائلة إ ّن
أعضاء مفوضية الخدمات القضائية .ونظرا إىل املخاوف التي يُ َّ
ذلك قد يؤدي إىل سيطرة املؤمتر الوطني األفريقي عىل مفوضية الخدمات القضائية ،ينبغي عىل صانعي
السياسات املعنيني بتشكيل مجلس قضايئ أن ينتبهوا إىل ضامن عدم إمكانية سيطرة طرف واحد أو
فريق سيايس واحد عىل نسبة كبرية من املقاعد يف املجلس القضايئ .ويف نهاية املطاف ،تستند استقاللية
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يعي قضاتها .ومل تتحقق هذه السيطرة يف
املحكمة الدستورية عىل استقاللية املجلس القضايئ الذي ّ
جنوب أفريقيا بعد ،لك ّن خطر تحققها قائم .نتيج ًة لذلك ،يجب إعارة االنتباه إىل تشكيل املجلس
القضايئ من أجل تقليص احتامل تسلط الحزب السيايس املسيطر عليه .ومن الخيارات املتاحة ملواجهة
هذه املشكلة ،خيار ضامن أ ّن املؤسسات التي يسيطر عليها الحزب السيايس الحاكم ال تكسب أغلبية
املقاعد املع ّينة يف املجلس القضايئ.

أهمية الشفافية يف إجراءات املجلس القضايئ
تسلّط التجربة يف جنوب أفريقيا الضوء أيضا عىل أهمية الشفافية يف إجراءات املجلس القضايئ .وتتحىل
مفوضية الخدمات القضائية مبستوى عا ٍل من الشفايف باإلجامل .لك ّن االفتقار إىل الشفافية يف عمل ّية
وضع الالئحة املحصورة من املرشحني قد أ ّدى إىل ظهور املخاوف ،وإىل اتهام املفوضية باالنحياز لصالح
املرشحني الداعمني للمؤمتر الوطني األفريقي .وقد يؤ ّدي ذلك ،عىل م ّر الزمن ،إىل انتقاص الدعم السيايس
والشعبي ملفوضية الخدمات القضائية كحاجز فعال ض ّد سيطرة السلطة التنفيذية عىل السلطة القضائية.

عزل السلطة القضائية عن السياسات املتحزبة وتعزيز االستقالل القضايئ
يخلق املجلس القضايئ أيضا حاجزا بني عملية اختيار القضاة وبيئة السياسة املتحزبة التي غالبا ما تكون
رشسة .وقد يساهم ذلك ،بشكلٍ خاص ،يف تشجيع الشعب عىل الوثوق بالسلطة القضائية يف البلدان
الخارجة من عهود استبدادية ،حيث قد تكون السلطة القضائية سابقًا تحت سيطرة السلطة التنفيذية.
يتدخلن مبارش ًة يف
ّ
ويف حني أنّه غالبا ما يختار الفرعان التنفيذي والترشعي أعضاء املجلس؛ فإنهام ال
تعي السلطة التنفيذية رئيس القضاة
عملية التعيني (باستثناء بعض الحاالت ،مثل جنوب أفريقيا ،حيث ّ
يف املحكمة الدستورية) .ومن املمكن أن يساعد ذلك عىل مواجهة االتهامات القائلة إ ّن قرارات القضاة
هي ذات دافع سيايس ،ألنّه ال يت ّم اختيار القضاة مبارش ًة من جانب األحزاب السياسية .وقد يع ّزز ذلك،
مستقل للنزاعات السياسية.
ّ
عىل م ّر الزمن ،ثقة وائتامن الشعب بالسلطة القضائية ك َحكَم

 3 .4النموذج القضايئ – التنفيذي :مرص والعراق
يقسم السلطة بني الفرعني التنفيذي
النموذج القضايئ  -التنفيذي هو منوذج مختلط التعييناتّ ،
والترشيعي من أجل تعيني قضاة املحكمة الدستورية .ويف معظم النسخ املطبقة من هذا النموذج،
تس ّمي السلطة القضائية (ويف األغلب ممثلون من املحاكم العليا) قاضيا واحدا إىل املحكمة الدستورية
أو تضع الئحة محصورة من املرشحني إىل املحكمة .تختار السلطة التنفيذية بعد ذلك مرشحا أو توافق
تعي القايض رسميا يف املحكمة .أ ّما يف النسخ املعدلة عن هذا
عىل خيار السلطة القضائية ،وبالتايل ّ
النموذج ،فتقيض بتسمية السلطة التنفيذية ملرشح واحد أو لالئحة من املرشحني إىل املحكمة ،ومن ث ّم
تعي السلطة القضائية لهذا املرشح الواحد أو اختيارها مرشحا من الالئحة .وبالتايل ،يستثني النموذج
ّ
الهيئة الترشيعية عمدا ،عرب االعتامد عىل املوافقة املشرتكة للهيئة التنفيذية والسلطة القضائية.
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إ ّن املنطق الذي يُبنى عليه هذا النموذج ،هو استحداث محكمة مستقلّة معزولة عن الشؤون السياسية
القصرية األم ّد التي تشغل الهيئة الترشيعية ،عىل أن تحافظ املحكمة يف الوقت عينه عىل مساءلتها
أمام الشعب من خالل السلطة التنفيذية .والهدف من عزل الهيئة الترشيعية هو حامية عملية التعيني
من أن متيس رهينة األحزاب السياسية املختلفة ،التي قد تحاول استخدام التعيينات القضائية كوسيلة
لتوظيف منارصيها يف املحكمة ،أو التي ال تستطيع أن تتوصل إىل اتفاق مع األحزاب السياسية األخرى
أي محكمة عرض ًة لدرجة ما
بشأن أفضل املرشحني إىل املحكمة .ولكن ،نظرا إىل الرغبة يف كون أعضاء ّ
من املساءلة أمام الشعب من خالل فروع الحكومة املنتخبة ،يعطي النموذج القضايئ – التنفيذي دورا
رئيسا للهيئة التنفيذية (الرئيس أو رئيس الوزراء) التي يت ّم انتخابها يف العادة .ويهدف تدخل القضاة يف
التعيينات إىل الضامن أ ّن التعيينات تستند إىل مؤهالت املرشح وإىل خربته يف القانون عوضا عن انتامئه
السيايس .ويؤدي القضاء بالتايل دور حامي االستقالل القضايئ .ويساعد شمل السلطة القضائية والسلطة
التنفيذية يف عملية التعيني عىل منع السلطة التنفيذية من التمتع بسلطة زائدة عىل التعيينات ،ومن
بكل بساطة .ويساعد هذا الشمل كذلك عىل تجنب تحول عملية
اختيار القضاة الذين يحكمون لصالحها ّ
التعيني إىل عملية معزولة جدا ومنفصلة عن السياق السيايس األوسع ،وهو وضع قد يظهر يف حال كان
القضاء وحده مسؤوالً عن اختيار عضوية املحكمة الدستورية.
بيد أ ّن هذا النموذج يحمل معه مخاطر كبرية .فإزالة الهيئة الترشيعية كليا من عملية التعيني للمحكمة
الدستورية ،سيولّد عىل األرجح عدم ثقة األحزاب السياسية باملحكمة .ومبا أ ّن األحزاب لن تتمتع إال
بقدرة محدودة عىل التأثري عىل التعيينات يف املحكمة ،فإنها لن تستثمر سياسيا يف املحكمة ،وقد
تهاجمها باعتبارها غري رشعية أو متحيزة ،إذا شعرت هذه األحزاب السياسية املختلفة باالستياء تجاه
املعني بالتعيينات هو الرئيس
قرارات املحكمة .باإلضافة إىل ذلك ،ومبا أ ّن املسؤول املنتخب الوحيد
ّ
أو رئيس الوزراء -الذي من املمكن أال يكون املواطنون قد انتخبوه مبارشةً -من غري املر ّجح أن ت ُعترب
املحكمة عرضة للمساءلة الدميقراطية أمام الشعب ،مام ينتقص من دعم الشعب لها أكرث .بالتايل ،متيس
املحكمة الدستورية عرض ًة بسهولة لتهجامت السياسيني غري املرسورين بأحكامها.
إن تجربتي مرص والعراق ،حيث استخدم كالهام النموذج القضايئ يف التعيينات ،تسلط الضوء عىل
ويفس الوضع يف مرص ،كيف ميكن يرتك هذا
املشاكل التي قد تطرأ ج ّراء استخدام هذا النموذج.
ّ
النموذج السلطة القضائية عرض ًة لسيطرة الفرع التنفيذي ،وكيف عاىن القضاء لدى موازنة االستقالل
واملساءلة السياسية يف املرحلة االنتقالية ما بعد مبارك يف مرص .أ ّما التجربة العراقية ،فتربهن كيف ميكن
أن يؤ ّدي عيب يف عملية صياغة الدستور ،يُضاف إليه سياق سيايس صعب ومتقلّب ،إىل إلحاق رض كبري
برشعية املحكمة بسبب اعتبار أ ّن الفرع التنفيذي يسيطر عليها.
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 1 .3 .4مرص
 1 .1 .3 .4مرص :السياق التاريخي والسيايس
أنشأ الدستور املرصي لعام  1971املحكمة الدستورية العليا التي بدأت عملها بعد إصدار الترشيع
التنفيذي عام  ،1979وهو القانون رقم  48للعام ( 1979قانون املحكمة الدستورية العليا) .وواجه
الرئيس أنور السدات وصائغو قانون املحكمة الدستورية العليا آنذاك ضغوطات داخلية وخارجية
تحل مكان املحكمة العليا التي كان يتحكم بها عبد النارص.
الستحداث محكمة دستورية مستقلة ّ
وكانت املحكمة العليا يف عهد عبد النارص ،التي ت ّم تأسيسها عام  1969من خالل قرار رئايس ،تتألف
من قضاة ع ّينهم عبد النارص ليس إال ،معروفني بوالئهم إىل النظام .وأصدرت املحكمة العليا ،يف خالل
أي واحد منها
العقد الذي عملت فيه ،وهو من العام  1969إىل العام  ،1979أكرث من 300حكم "مل يق ّيد ّ
أعامل النظام" .واستجاب ًة منه لهذا الوضع ،طالب املجتمع املدين ومامرسو مهنة القانون يف مرص تطبيق
ٍ
إصالحات تضمن استقاللية أكرب للقضاء .ويُقال أيضا إ ّن الحكومة رغبت يف إنشاء محكمة دستورية
يخص حامية مصالح األمالك الخاصة وجذب
مستقلّة؛ أل ّن ذلك يساعد عىل تعزيز مصداقية الدولة فيام ّ
85
االستثامرات الخارجية الرضورية للغاية.
ت ّم استحداث املحكمة الدستورية العليا من جانب حكومة استبدادية ،مل ترتك إال مجاالً ضيقا للنقاش
بني األطراف السياسية بشأن عملية التعيني للمحكمة الدستورية العليا .فعوضا عن اجتامع قوى سياسية
مختلفة لتحديد عملية تعيني تريض الجميع بشكلٍ منطقي ،ت ّم إصدار قرار حول كيفية وضع عملية
تعيني قضاة املحكمة الدستورية العليا يف يد الرئيس آنذاك ،وهو السادات ،ويف يد صائغي قانون
املحكمة الدستورية العليا ،وهم موالون للحزب .فأتت النتيجة عىل شكل عملية تعيني تسيطر عليها
السلطة التنفيذية قانونيا ،ولكن تكون إىل ٍ
حد كبري تحت سيطرة القضاء املرصي بشكلٍ غري رسمي.
ويف حني ساهم السادات يف تق ّدم االستقالل القضايئ يف مرص من خالل إنشاء املحكمة الدستورية العليا،
سعى أيضا إىل الحفاظ عىل سلطته الكاملة عىل املحكمة عرب التحكم بعملية التعيني .وكان الرئيس ،وفق
يتحل بسلطة رسمية عىل تعيني رئيس القضاة؛
دستور العام  1971وقانون املحكمة الدستورية العلياّ ،
مع االفرتاض أ ّن املرشّ ح املختار يفي باملؤهالت املشرتطة كح ّد أدىن (قانون املحكمة الدستورية العليا،
املادة  .)5ولكن بالرغم من هذه السلطة الرسمية عىل تعيينات املحكمة الدستورية العليا ،اتبعت
املحكمة أثناء العقدين األولني من وجودها عملية غري رسمية يرقّي مبوجبها الرئيس القايض األعىل رتبة
بني القضاة الذين يف الخدمة ليصبح رئيس القضاة يف املحكمة الدستورية العليا .أ ّما بالنسبة للقضاة
كل من رئيس القضاة والجمعية العامة يف املحكمة (وتتألف من جميع
اآلخرين يف املحكمة ،فيس ّمي ّ
يعي الرئيس أحد
أعضاء املحكمة (قانون املحكمة الدستورية العليا ،املادة  ))7مرشحا واحدا .وأيضاّ ،
هؤالء املرشحني (قانون املحكمة الدستورية العليا ،املادة  .)5ولكن من الناحية العملية ،دامئا ما كان
رئيس القضاة والجمعية العامة يف املحكمة يرشّ حون الشخص نفسه الذي يعينه الرئيس بعد ذلك .ويف
الواقع ،تحولت املحكمة الدستورية العليا إىل هيئة تديم نفسها وتكون متحررة نسبيا من سلطة السلطة
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التنفيذية .ويف الفرتة املمتدة من مثانينيات إىل تسعينيات القرن املايض ،مت ّيزت املحكمة الدستورية العليا
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بأنها محكمة مستقلة نسبيا ،تصدر قرارات لها وقع حقيقي عىل
الح ّد من الحكم االستبدادي ،وتضغط عىل األنظمة االستبدادية املتتالية لضامن حريات وحقوق أكرث.
ولكن ،كام س ُيذكر أدناه ،مل تصدر املحكمة الدستورية العليا دامئا أحكاما ض ّد النظام ،وعززت العديد من
86
أحكامها العنارص األساسية للدولة االستبدادية ومامرسات القمع السيايس.
ويف نهاية تسعينيات القرن املايض ،تعطّلت عملية التعيني التي يسيطر عليها القضاء بشكلٍ غري مبارش
يف عهد الرئيس السابق حسني مبارك .وتابعت املحكمة الدستورية العليا إصدار أحكام تح ّد من سلطة
السلطة التنفيذية إىل ح ّد ما ،ال سيام يف مجاالت حرية الصحافة وعمل املنظامت غري الحكومية وقانون
االنتخاب وقانون الرضائب .وفاقت هذه األحكام ض ّد نظام مبارك يف نهاية املطاف قدرة مبارك عىل
فعي
االحتامل ،ويف أوائل العقد األول من القرن الحايل ،أعاد تأكيد سلطته الرسمية عىل عملية التعيني؛ ّ
رئيس قضاة موا ٍل لحكومته .ومبا أ ّن رئيس القضاة يتحكم بجدول دعاوى املحكمة الدستورية العليا
عتب عضوا ذا نفوذ كبري يف املحكمة .باإلضافة إىل
ويرشف عىل عملية صياغة قرارات املحكمة؛ فإنه يُ َ
ذلك ،ونظرا إىل أ ّن قانون املحكمة الدستورية العليا مل يحدد عدد قضاة املحكمة ،ضاعف رئيس القضاة
مبارش ًة حجم املحكمة عرب تعيني قضاة جدد موالني للهيئة التنفيذية.
واعتمدت متابعة التعيينات غري الرسمية يف املحكمة الدستورية العليا ،وهي تعيينات يسيطر عليها
القضاء ،كليا عىل حسن ن ّية السلطة التنفيذية؛ مبا أنّه مل يت ّم قط الح ّد من تأثري الهيئة القضائية عىل
املحكمة بشكلٍ قانوين .ومتكّن مبارك بالتايل من ضبط أعامل املحكمة الدستورية العليا بالرسعة التي
يريدها .كذلك متكّن مبارك من السيطرة عىل املحكمة من خالل عملية التعيني الرسمية التي استمرت
عىل حالها منذ وضعها يف سبعينيات القرن املايض .وقد عكست قرارات املحكمة الدستورية العليا بعد
87
ذلك تأثري السلطة التنفيذية.
وتابعت املحكمة الدستورية العليا عملها بعد سقوط مبارك يف العام  ،2011أوالً تحت حكم املجلس
األعىل للقوات املسلحة ،ومن ث ّم تحت حكم الرئيس محمد مريس ،واآلن (عند نرش هذه الدراسة) تحت
حكم السلطة املؤقتة التي عيّنها املجلس األعىل للقوات املسلحة .ولقد عملت مرص ضمن سلسلة من
أطر العمل الدستورية يف خالل هذه الفرتة .وحافظت هذه األطر عىل سلطة املحكمة الدستورية العليا
عىل النظر يف النزاعات الدستورية ،وهذه األطر هي :اإلعالن الدستوري تاريخ  30آذار/مارس 2011
(املادة  ،)49ودستور مرص لعام ( 2012املادة  ،)175واإلعالن الدستوري تاريخ  8متوز/يوليو 2013
(املادة  .)18وظهرت مسألة مه ّمة يف خالل هذه العملية ،هي إجراءات تعيني قضاة املحكمة الدستورية
املتغي ،ضغطت املحكمة
العليا .استجاب ًة إىل سيطرة مبارك السابقة عىل املحكمة وإىل املشهد السيايس ّ
الدستورية العليا عىل املجلس األعىل للقوات املسلحة إلصدار قرار يف حزيران/يونيو  2011يع ّدل عملية
التعيني للمحكمة الدستورية العليا ،ويضع عملية شبيهة بالعملية غري الرسمية التي ت ّم اتباعها إىل أن
بدأ مبارك بالسيطرة أكرث وأكرث عىل تعيني القضاة .وتعمل املحكمة الدستورية العليا حاليا وفق منوذج
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التعيني املحدد يف قرار عىل املجلس األعىل للقوات املسلحة تاريخ حزيران/يونيو  ،2011بالرغم من أ ّن
88
كل البعد عن االستقرار.
الوضع الدستوري بعيد ّ

 2 .1 .3 .4مرص :عمل ّية التعيني
ال يزال القرار الذي أصدره املجلس األعىل للقوات املسلحة يف حزيران/يونيو  2011يدير عملية التعيني
يف املحكمة الدستورية العليا ،لك ّن الدستور املرصي للعام  ،2012وهو دستور معلّق اليوم ،قد ع ّدل
بعض جوانب املحكمة .فبحسب هذا الدستور ،تتألف املحكمة الدستورية العليا من أحد عرش قاضيا،
مبا يف ذلك ٍ
يعي قضاة املحكمة
قاض رئيس واحدّ .
وينص دستور العام  2012عىل أ ّن الرئيس هو من ّ
الدستورية العليا ،لك ّنه ال يحدد عملية التعيني تاركا اإلجابة عىل هذا السؤال وغريه إىل ترشيع تنفيذي
أي ترشيع جديد
مستقبيل (املادة  .)176وعىل مدى جريان العمل بدستور العام  ،2012مل يت ّم إصدار ّ
بشأن عملية التعيني يف املحكمة الدستورية العليا ،وهذا يعني متابعة العمل مبوجب عملية التعيني
املنصوص عليها يف القرار الذي أصدره املجلس األعىل للقوات املسلحة يف حزيران/يونيو  .2011وألسباب
ممثالة ،بقي الترشيع ما قبل العملية االنتقالية يدير م ّدة والية قضاة املحكمة الدستورية العليا .ويسمح
هذا الترشيع ببقاء القضاة يف املحكمة الدستورية العليا إىل حني س ّن التقاعد اإلجباري ،وهو س ّن الـ70
اليوم 89.كذلك ،يرتك اإلعالن الدستوري تاريخ  8متوز/يوليو  2013هذه املسائل يف يد الترشيع (املادة )18
الذي مل يت ّم إصداره بعد.
ينص القرار الذي أصدره املجلس األعىل للقوات املسلحة يف حزيران/يونيو  ،2011عىل أ ّن الجمعية
ّ
العامة للمحكمة تختار رئيس القضاة يف املحكمة الدستورية العليا من بني أعضائها األعىل رتبة ،بينام
يعي الرئيس رسميا رئيس القضاة .أ ّما بالنسبة لجميع التعيينات األخرى يف املحكمة الدستورية العليا،
ّ
فيستوجب القرار أن يعطي الرئيس األولوية لهيئة مف ّوض املحكمة ،وهي عبارة عن مجموعة قضاة
يساعدون قضاة املحكمة الدستورية العليا يف إعداد القضايا واآلراء .وإ ّن هذه الهيئة مسؤولة عن إدارة
تفصل املسائل
القضايا التي متثل أمام املحكمة الدستورية العليا ،وعن إصدار التقارير االستشارية التي ّ
90
املذكورة يف القضايا.

 3 .1 .3 .4مرص :عملية التعيني من الناحية العملية
كام ذُكر أعاله (الفقرة  ،)1 .1 .3 .4استطاعت املحكمة الدستورية العليا يف مثانينيات وتسعينيات القرن
املايض أن تتحىل بدرجة معينة من االستقاللية ،وأصدرت قرارات ض ّد نظام مبارك يف عدد من األحكام.
وكانت املحكمة إحدى املؤسسات الوحيدة يف عهد مرص االستبدادي التي شكّلت تحديا حقيقيا للنظام.
وأصدرت املحكمة الدستورية العليا أحكاما مه ّمة حول القوانني االنتخابية وحرية الصحافة .ففي عام
 ،1993ألغت املحكمة الدستورية العليا حكام يف القانون الجنايئ ،اشرتط عىل املدعى عليهم يف قضايا
التشهري بتقديم أدلّة عن األقوال املنشورة يف خالل خمسة أيام .واعتربت املحكمة أ ّن م ّدة الخمسة
أيام محدودة جدا وتتدخل يف قدرة الصحافة عىل مراقبة الحكومة ،كام أنّها رأت أ ّن أحد أحكام قانون
63

الصحافة التي يستوجب أن تحصل الصحف عىل موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل النرش هو حكم
غري دستوري .باإلضافة إىل ذلك ،ألغت املحكمة الدستورية العليا املادة  15من القانون رقم  40للعام
1977التي فرضت مسؤولية جنائية عىل األحزاب السياسية بشأن مواد منشورة يف صحف الحزب يف
دعاوى التشهري باملسؤولني العامني ،كام ألغت قانونا مامثالً يفرض املسؤولية الجنائية املوكلة عىل محرري
الصحف لألقوال التشهريية املنشورة يف صحفهم .أصدرت املحكمة الدستورية العليا أيضا ع ّدة قرارات
تعزز حامية املنظامت غري الحكومية يف مرص ،مبا يف ذلك حكمها يف العام  2000الذي ألغى القانون رقم
 153للعام  ،1999وهو قانون كان يح ّد بشكلٍ شديد من نشاطات وحقوق املنظامت غري الحكومية.
ولقد أدت استقاللية املحكمة الدستورية العليا النسبية إىل جعل الدعاوى الدستورية سبيال واعدا يك
91
تق ّدم املنظامت غري الحكومية ومجموعات حقوق اإلنسان التامسات تعارض الترشيع غري الليربايل.
بيد أ ّن قدرة املحكمة الدستورية العليا عىل حرص السلطة التنفيذية بقيت محدودة .ففي حني أصدرت
املحكمة أحكاما ليربالية يف مجال حقوق اإلنسان ،كانت عىل إدراك برأس مالها املؤسسايت املحدود،
رض بقلب النظام .دعمت املحكمة دستورية محاكم أمن الدولة لحالة
وحرصت عىل عدم إصدار
ٍ
أحكام ت ّ
الطوارئ يف مرص ،والتي كانت مسؤولة عن جميع القضايا املقامة وفق قانون الطوارئ ،ومتتّع الرئيس
بالسلطة الكاملة عىل محاكم أمن الدولة وبالقدرة عىل "إسقاط أحكام املحكمة أو املطالبة بإعادة
املحاكمة" .وغالبا ما أخّرت املحكمة الدستورية العليا إصدار األحكام ،ملدة سنوات يف بعض األحيان،
بشأن املسائل ذات الحساسية السياسية (مبا يف ذلك القوانني االنتخابية واستخدام املحاكم العسكرية
ملحاكمة املدنيني) محاول ًة منها تج ّنب مواجهة مع نظام مبارك .واستطاعت املحكمة ،من خالل مقاربة
توسعت يف الحقوق والحريات يف مجاالت هامشية وحافظت عىل اآلليات الجوهرية لقمع الدولة،
حذرة ّ
92
أن تحافظ عىل أمنها املؤسسايت تحت حكمٍ استبدادي.
يف متوز/يوليو عام  ،2000أصدرت املحكمة الدستورية العليا قرارا بشأن قانون مبارشة الحقوق السياسية
(القانون رقم  73للعام  )1956بعد أن بقيت القضية معلّقة أمام املحكمة مل ّدة عرش سنوات .غري أ ّن
املحكمة أصدرت قرارها يف خضم نقاش محت ّد بني النظام واألحزاب املعارضة حول التعديالت إىل هذا
القانون التي تدعمها الحكومة ،والتي كان وقعها ليس ّهل تزوير النظام لالنتخابات .رأى حكم املحكمة
الدستورية العليا أ ّن جزءا من قانون مبارشة الحقوق السياسية غري دستوري؛ ألنه مل يوفّر املراقبة الكاملة
واملبارشة لالنتخابات من خالل السلطة القضائية ،كام هو مطلوب يف الدستور .رأت املحكمة أيضا أنّه
بسبب إجراء االنتخابات الربملانية بني العام  1990والعام  1995تحت راية هذا القانون ،فإ ّن الجمعيات
املشكّلة نتيج ًة لهذه االنتخابات غري دستورية .طال هذا القرار "قلب التح ّررية التي يديرها النظام
[أي نظام مبارك] " .وخرس العديد من األعضاء الرائدين يف الحزب الوطني الدميقراطي التابع ملبارك يف
93
االنتخابات التي تلت الحكم يف العام . 2000
وتبي أ ّن قرار املحكمة الدستورية العليا هذا ،خاصة ،شكّل مامرسة يف السلطة القضائية فاق إرادة مبارك
ّ
عىل التح ّمل .ووجد مبارك يف تقاعد رئيس قضاة املحكمة الدستورية العليا القايض جالل يف العام 2001
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فرص ًة ملامرسة نفوذ أكرب عىل املحكمة .فخرق مبارك القواعد غري الرسمية الطويلة األم ّد بشأن التعيينات،
واختار عضوا مواليا لنظامه هو مسؤول ذو درجة عالية يف وزارة العدل ،السيد فتحي نجيب ،ليكون
رئيس القضاة الجديد .كان نجيب قد كتب "أغلبية الترشيعات غري الليربالية للحكومة يف خالل العقد
السابق" .وأدهش مبارك املحكمة الدستورية العليا وعلامء القانون واألحزاب املعارضة ومجموعات
حقوق اإلنسان عرب تجاهل عقود من منط التعيني يف املحكمة الدستورية العليا .ويف حني أنه لطاملا متتّع
الرئيس بالسلطة القضائية عىل تعيني من يريد إىل منصب رئيس القضاة ،مل يكن الرئيس حتى تاريخه قد
مارس هذه السلطة .وتوقّع قضاة املحكمة الدستورية العليا ،أسو ًة بعلامء القانون ،أن يتابع مبارك تقليد
94
ترقية قايض املحكمة الدستورية العليا األعىل درجة إىل منصب رئيس القضاة.
يخص أحكام املحكمة الدستورية العليا ض ّد النظام ،وشكّل تعيينه لنجيب
إال أ ّن مبارك فقد صربه فيام ّ
تغيريا يف ميزان القوة بني السلطة التنفيذية واملحكمة .وكان والء نجيب إىل النظام مثبتا جدا؛ ف ّربر نجيب
تعيينه عرب القول إ ّن الدستور يشرتط حلول رئيس القضاة مكان الرئيس يف حال فقد الرئيس أهليّته ،ومل
يعي رئيسا للقضاة يستطيع الوثوق به كليا.
يكن رئيس مجلس الشعب متوفرا ،وبالتايل أراد مبارك أن ّ
أضاف نجيب ،أ ّن دوره الجديد ال يهدد استقاللية املحكمة الدستورية العليا؛ أل ّن إصدار األحكام يتطلب
تصويت أغلبية القضاة .أما من الناحية العملية ،فأكّد قضاة سابقون يف املحكمة ،أ ّن قواع َد غري رسمية
متينة تتحكم بعمل املحكمة وتثبط من عزم القضاة ذوي الدرجات الدنيا عىل معارضة إرادة رئيس
القضاة ،وأنّه "حتّى ولو تجرأت األغلبية يف التصويت مبا يخالف رغبة رئيس القضاة ،يستطيع هذا األخري
بكل بساطة"  .وق ّدم نجيب تفسريا أكرث رصاحة عىل تعيينه قائالً يف مقابلة أجريت
رفض توقيع الحكم ّ
يف العام  ،2002إ ّن األحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا قد فضّ لت األحزاب املعارضة و"مل تكن
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لصالح البلد .بالتايل ،تو ّجب تصحيح هذا األمر".
وبادر نجيب بعد هذا التعيني مبارش ًة إىل تغيري التشكيل العقائدي للمحكمة الدستورية العليا ،من خالل
تعيني قضاة إضافيني موالني للنظام .ومبا أ ّن ال الدستور وال قانون املحكمة الدستورية العليا ح ّددا عدد
القضاة يف املحكمة؛ رفع نجيب مبارش ًة عدد القضاة ،مع ّينا خمسة قضاة إضافيني إىل القضاة التسعة يف
املحكمة .باإلضافة إىل ذلك ،وبالرغم من أ ّن الوسيلة التي اتبعها نجيب عند تعيني هؤالء القضاة الجدد يف
املحكمة الدستورية العليا هي وسيلة قانونية من الناحية التقنية ،خرقت هذه الوسيلة القواعد اإلجرائية
غري الرسمية يف املحكمة .فلقد اختار نجيب القضاة الجدد من محاكم عادية ،وبشكلٍ أسايس من محكمة
النقض ومحكمة االستئناف يف القاهرة ،عوضا عن توظيف قضاة من مجلس الدولة ،وفق عادة توظيف
القضاة ذوي الدرجات الدنيا يف مجلس الدولة .وكان مجلس الدولة هو الجسم القضايئ اإلداري يف مرص،
وكان البعض يعتربه أكرث استعدادا للوقوف يف وجه السلطة التنفيذية من املحاكم العادية .وليس من
الواضح إذا اعرتض قضاة املحكمة الدستورية العليا يف ذلك الوقت عىل هذه التعيينات الجديدة؛ إذ مل
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تكن النقاشات حول التعيينات الجديدة علنية.
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مع شغل نجيب منصب رئيس القضاة وإضافة القضاة الذين اختارهم بنفسه إىل املحكمة ،تحولت
املحكمة الدستورية العليا بشكلٍ شبه فوري من مؤسسة قوية مستقلة نسبيا إىل مؤسسة تتحكم بها
السلطة التنفيذية تحكام شبه كامل .واستمرت سيطرة السلطة التنفيذية عىل املحكمة بعد وفاة نجيب
من خالل تعيني مبارك يف العام  2003ملمدوح مرعي ،الذي "قىض معظم سريته املهنية يف قسم التفتيش
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يف وزارة العدل" ليكون رئيس القضاة.
يخص استقاللية
ويظهر الوقع الذي أحدثه تأكيد مبارك لسلطته عىل املحكمة الدستورية العليا فيام ّ
املحكمة واضحا يف أحكام املحكمة التي تلت هذا التأكيد .فبعد تعيني نجيب كرئيس للقضاة وتعيني
القضاة الجدد ،ع ّدلت املحكمة حكمها األسايس بشأن السلطة عىل مراقبة االنتخابات .وطُلب من
تفس معنى عبارة "السلطات القضائية" يف القانون االنتخايب
املحكمة بعد انتخابات العام  2000أن ّ
الذي دعا إىل مراقبة القضاة لالنتخابات .أىت هذا الطلب بنا ًء عىل رغبة مبارك ،ورأت املحكمة أ ّن عبارة
"السلطات القضائية" تشمل هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة اإلدارية ،وكالهام تحت حكم وزارة العدل.
شكّل هذا القرار هزمية لألحزاب املعارضة ،بحيث سمح للحكومة للتالعب م ّرة أخرى بنتائج االنتخابات
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من خالل هيئات متحيّزة ملراقبة االنتخابات.
أصدرت املحكمة الدستورية العليا حكام آخر لصالح النظام الحاكم .ويف عام  ،2005أُجريت يف مرص
االنتخابات الرئاسية املتعددة املرشحني األوىل يف تاريخ البلد ،إذ كان الحزب الحاكم املسيطر عىل مجلس
الشعب قد أعلن قبل هذه االنتخابات عن إصدار تعديل دستوري أضاف تعديالت جذرية إىل قانون
االنتخابات ،مام جعل فرصة فوز الحزب الحاكم يف االنتخابات القادمة فرصة ج ّيدة جدا .واشرتط التعديل
املذكور أن تراجع املحكمة الدستورية العليا دستورية القوانني االنتخابية الجديدة يف غضون  15يوما ،وال
ميكن االعرتاض عىل هذه القوانني يف املستقبل ما إن توافق عليها املحكمة (أو تطلب بإحداث تغيريات
يف القوانني من جانب مجلس الشعب) .ووافقت املحكمة الدستورية العليا ،بقيادة رئيس القضاة مرعي،
عىل التعديل الدستوري بالرغم من أ ّن العديد من القادة السياسيني املعارضني والقضاة املعارضني اعتربوا
نص وروح مواد كثرية يف الدستور" .ويجدر الذكر ،أ ّن التعديل
التعديل "متشبعا باألخطاء ويناقض ّ
الدستوري للعام  2005بشأن القوانني االنتخابية يف مرص جعل رئيس قضاة املحكمة الدستورية العليا
رئيسا للجنة االنتخابات الرئاسية أيضا .وبعد أن أنهى مرعي واليته ،تابع مبارك اختيار رئيس القضاة من
فعي ماهر عبد الواحد يف العام  2006وفاروق
بني قضاة مل يعملوا سابقا يف املحكمة الدستورية العلياّ ،
سلطان يف العام  .2009صحيح أ ّن سلطان مل يعمل يف املحكمة الدستورية العليا ،لكنه أيضا مل ميتلك
"أي خربة يف املسائل الدستورية ...وقىض سريته املهنية يف بعض األقسام األكرث دناءة يف الهيئة القضائية
ّ
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املرصية – أي املحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة".
بعد إسقاط مبارك يف العام  ،2011حاولت املحكمة الدستورية العليا أن تستعيد سلطتها عىل التعيينات
القضائية .وال تزال تفاصيل تفاعالت املحكمة مع املجلس األعىل للقوات املسلحة غري معروفة ،لك ّن
املحكمة كسبت تنازالً مهام من املجلس األعىل للقوات املسلحة بشأن مرسوم القانون املتعلق بتعيينات
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املحكمة القضائية العليا .وأعطى هذا التنازل قضاة املحكمة دورا مهام يف قرارات التعيني ،وح ّد خيارات
الرئيس بشأن املرشحني (مراجعة الفقرة  .)2 .1 .3 .4ويف خالل عملية صياغة الدستور ،عربت املحكمة
تخص السلطة القضائية عرب تنظيم مؤمتر صحفي .ويبقى تأثري هذا
عن استيائها بشأن مواد مقرتحة ّ
االستياء عىل صائغي الدستور غري واضح ،لكن ال تذكر النسخة النهائية للدستور إال القليل حول املحكمة
100
الدستورية العليا ،تاركة أغلب املسائل امله ّمة حول املحكمة يف يد ترشيعٍ مستقبيل.
بيد أ ّن املحكمة الدستورية العليا أصدرت أيضا عددا من القرارات املثرية جدا للجدل حول االنتخابات
الربملانية أثناء عملية االنتقال ووفق دستور العام  ،2012وهو ترصف انتقده كثريون ،وبرهن عن مساوئ
اآلليات التي تخلق حاجزا بني املحكمة واألطراف السياسية وبني الشعب عامةً .وقررت املحكمة
الدستورية العليا يف حزيران/يونيو  ،2012أ ّن القانون االنتخايب الذي يدير االنتخابات األوىل ملجلس
النواب (وهو مجلس العموم يف الربملان املرصي) بعد عملية االنتقال السيايس هو قانون غري صالح ،وذلك
استنادا إىل أنّه مل يت ّم تطبيق القواعد التي تدير شؤون املرشحني املستقلني بشكلٍ صحيح يف االنتخابات.
بفض مجلس الشعب .بعدما نفّذ
وأعطت املحكمة الدستورية العليا املجلس األعىل للقوات املسلحة أمرا ّ
املجلس األعىل للقوات املسلحة هذا األمر ،بقيت مرص ما بعد عهد مبارك من دون برملان كامل وفعال
(مل يتأثر مجلس الشيوخ ،وهو مجلس الشورى يف مرص ،بهذا القرار) .وأثار قرار املحكمة الدستورية العليا
انتقادا شعبيا شديدا من جانب بعض املجموعات ،ال سيام اإلخوان املسلمني .فاز حزب الحرية والعدالة،
وهو الجناح السيايس لألخوان املسلمني ،بـ 235مقعدا ( 47.2باملئة) يف االنتخابات املذكورة ،واعترب قرار
املحكمة بالتايل ذا دافع سيايس ملصلحة املجموعات السياسية العلامنية .أ ّما املدافعون عن املحكمة،
101
فقالوا إ ّن القرار يقع ضمن صالحية املحكمة بالحفاظ عىل الدستور.
فض الربملان واملوافقة عىل دستور العام  ،2012ت ّم اللجوء مجددا إىل املحكمة الدستورية العليا
وبعد ّ
ملراجعة القانون االنتخايب ،أل ّن دستور العام  2012استوجب أن تقوم املحكمة الدستورية العليا مبراجعة
مسبقة إلزامية لقوانني االنتخاب (املادة  .)177رفضت املحكمة القانون االنتخايب الجديد الذي صاغه
رصح ًة أ ّن أحكاما عديدة يف
مجلس الشورى (وهو مجلس الشيوخ يف الربملان) لالنتخابات الربملانية ،م ّ
القانون مل ِ
تف مبتطلبات دستور العام  ،2012وأعادت القانون إىل مجلس الشورى للمراجعة .نتج عن
رفض املحكمة ملسودة القوانني االنتخابية ،أ ّن انتخابات املجلس النيايب وفق دستور العام  2012مل تت ّم
ينص عىل أ ّن
قط .وأصدرت املحكمة الدستورية العليا قرارا آخر مثريا للجدل يف حزيران/يونيو ّ ،2013
القانون االنتخايب الذي ت ّم مبوجبه انتخاب مجلس الشورى غري دستوري أيضا .بيد أ ّن املحكمة مل تأمر
بفض مجلس الشورى؛ إذ اعتربت أ ّن دستور العام  2012أعطى مجلس الشورى السلطة عىل الترشيع إىل
ّ
حني إجراء انتخابات برملانية جديدة .ويف حني اعتُربت قرارات املحكمة الدستورية العليا بشأن االنتخابات
النيابية ،عامةً ،عىل أنها صالحة من حيث املنطق القانوين ،جذبت املحكمة االنتقادات ألنّه بدا أن
بغض النظر
قراراتها دامئا ما تدعم املصالح املعادية لإلسالميني عوضا عن دعم األحزاب اإلسالمية .ولكن ّ
عن دوافع املحكمة ،اعتُربت أنها متح ّيزة .ويف بيئة سياسية انتقالية تختلف جذريا عن العهد االستبدادي
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الذي ت ّم استحداث املحكمة الدستورية العليا مبوجبه ،تتوضح نقاط الضعف الناتجة عن اختيار أعضاء
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أي مشاركة من جانب قسم واسع من األحزاب السياسية التي متثّل الشعب.
املحكمة من دون ّ
مل يتط ّرق دستور العام ( 2012مراجعة الفقرة  )2 .1 .3 .4بالتفصيل إىل هيكلية وإجراءات املحكمة
الدستورية العليا ،ولقد ت ّم اليوم إبطاله .أ ّما أثناء رسيان هذا الدستور ،فبقيت عمليات التعيني يف
املحكمة الدستورية العليا نفسها ،إذ إ ّن التغيري الذي طرأ وفق هذا الدستور هو حجم املحكمة .فلم
يحدد دستور العام  1971عدد القضاة يف املحكمة ،بينام حدد دستور العام  2012عدد القضاة بأحد عرش
قاضيا (رئيس القضاة وعرشة قضاة) ،ما أ ّدى إىل عزل العديد من القضاة يف املحكمة للتكيّف مع التغيري
يف التشكيلة .اعترب البعض أ ّن تقليص عدد القضاة هو خطوة سياسية قام بها الرئيس آنذاك ،وهو مريس،
وحزب الحرية والعدالة إلزالة القضاة الذين يعتربونهم معارضني لهم ،والذين قد يعرقلون الترشيع الذي
كانوا يف صدد صياغته 103.ال تزال العملية االنتقالية يف مرص تنكشف ،وتحتاج املحكمة الدستورية العليا
املتغي.
إىل متابعة تكيّفها مع السياق السيايس ّ

 2 .3 .4العراق
 1 .2 .3 .4العراق :السياق التاريخي والسيايس
يعود النظام القضايئ الحديث يف العراق إىل عهد االنتداب الربيطاين بعد سقوط الدولة العثامنية .ولكن،
لغرض هذا التقرير ،سيتط ّرق هذا القسم إىل االقضاء يف خالل عهد صدام حسني وما بعد غزو العراق
104
يف . 2003
قبل وصول حزب البعث إىل السلطة يف العام  ،1968كان القضاء العراقي عبارة عن مؤسسة مستقلّة
نسبيا يديرها مجلس القضاة الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز ،وهي املحكمة األعىل درجة يف العراق
(قانون الخدمة القضائية رقم  27للعام 1945؛ قانون الخدمة القضائية رقم  58للعام 1956؛ قانون
تحقيق العدل رقم  26للعام  .)1963يُعرف قانون الخدمة القضائية أيضا باسم قانون السلطة القضائية،
وهو القانون الذي يحكم القضاء العراقي .كان الهدف من هذا القانون تأسيس سلطة قضائية تكون
عبارة عن مؤسسة حكومية مستقلة لها املكانة نفسها كالفر َع ْي التنفيذي والترشيعي .وأرشف مجلس
القضاة عىل جميع التعيينات القضائية يف تلك الفرتة .ويف خالل خمسينيات وستينيات القرن املايض،
برهنت املحاكم العراقية عن درجة من االستقالل القضايئ فحكمت ض ّد السلطة التنفيذية يف عد ٍد
105
محدود من القضايا.
أ ّدى الدستور البعثي ووصول صدام حسني إىل السلطة يف أواخر ستينيات وسبعينيات القرن املايض
ألي فصل بني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية .وبالرغم من
إىل تهميش القضاء ،وإىل وضع نهاية ّ
الترشيعات القامئة ،ألغى صدام حسني يف العام  1979مجلس القضاة ووضع القضاء العراقي تحت
السلطة القانونية لوزارة العدل ،مستهالً بذلك سيطرة السلطة التنفيذية عىل التعيينات القضائية (قانون
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وزارة العدل رقم  101للعام  .)1977باإلضافة إىل ذلك ،استحدث صدام حسني محاكم ثورية وعسكرية
خاصة تخضع مبارش ًة للمساءلة أمام السلطة التنفيذية وليس أمام محكمة التمييز .وتألف موظفو
بأي خربة يف القانون .بينام أن ُِشئَت هذه
هذه املحاكم من أعضاء حزب البعث ،بالرغم من عدم متتعهم ّ
املحاكم للحكم يف قضايا أمن الدولة والفساد .وكان للمحاكم الثورية السلطة عىل رفض طلب املثول أمام
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القضاء ،وكانت أحكامها نهائية وغري قابلة لالستئناف.
غامض؛ بحيث تج ّنب صدام حسني عاد ًة استخدام املحاكم
إ ّن ّ
سجل القضاء خالل عهد نظام صدام حسني ٌ
املدنية واعتمد عىل املحاكم األمنية والثورية لدعم نظامه ،محافظا بذلك عىل سالمة السلطة القضائية
العامة التي بقي يرأسها قضاة ذوو خربة واستقاللية .بيد أ ّن بعض القضاة واملحامني دعموا دولة البعث
البوليسية ،ما انتقص من ثقة العراقيني يف القضاء عامةً .وأيضا ،دعا صدام حسني أحيانا املحاكم العادية
إىل تطبيق أوامره التنفيذية ،وتع ّرض القضاة الذين قاوموا هذه الجهود أو رفضوا تطبيق األوامر التنفيذية
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إىل اإلهانة والتعذيب أو التقاعد القرسي.
بعد غزو العراق وسقوط نظام صدام يف العام  ،2003اتخذت الواليات املتحدة واململكة املتحدة دور
سلطات االحتالل وأنشأت سلطة االئتالف املؤقتة بقيادة الواليات املتحدة .اتخذت سلطة االئتالف
املؤقتة إجراءات عديدة ،من بينها تأسيس لجنة املراجعة القضائية ،التي من شأنها دراسة خلفية القضاة
باالستناد إىل مؤهالتهم وانتامءاتهم البعثية وادعاءات الفساد السابقة من أجل تحديد أهليتهم ملتابعة
الخدمة القضائية .وراجعت اللجنة خلفية حوايل  870قاضيا ،وأستثنت حوايل  20باملئة منهم بسبب
عدم الكفاءة أو الفساد أو االنتامء بدرجة عالية إىل حزب البعث .وأعادت سلطة االئتالف املؤقتة يف
أيلول/سبتمرب  2003تأسيس مجلس القضاة رسميا ،وتألف املجلس من القضاة األعىل مرتبة يف املحاكم
العراقية العليا ومن مدراء السلطات القانونية وسلطات االدعاء العام االستشارية ،كام متتّع املجلس
بالسلطة عىل النظام القضايئ واالدعاء العام يف العراق (قرار سلطة االئتالف املؤقتة رقم  .)35أزالت هذه
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الخطوة القضاء من تحت حكم وزارة العدل وهدفت إىل عزل القضاء عن ضغط السلطة التنفيذية.
يف آذار/مارس  ،2004تب ّنى مجلس الحكم العراقي دستورا مؤقتا هو قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة
االنتقالية .وأسس هذا القانون نظاما لحكم العراق يف خالل الفرتة االنتقالية ،وق ّدم إطار عمل لصياغة
الدستور الدائم .أ ّما سلطة االئتالف املؤقتة ،فانحلّت مع دخول هذا القانون قيد التنفيذ يف  28حزيران/
يونيو  ،2004وانتقلت السلطة الحاكمة إىل الحكومة العراقية املؤقتة وعىل رأسها رئيس الوزراء إياد
عالوي .وتابع قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية جهود إعادة بناء القضاء العراقي ،مبا يف ذلك
استحداث املحكمة االتحادية العليا التي تتحىل بسلطة املراجعة القضائية (قانون إدارة دولة العراق يف
الفرتة االنتقالية ،املادة  .)44شمل صائغو هذا القانون قادة أساسيني من مجموعات املعارضة يف عهد
صدام .غري أ ّن قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية تع ّرض لالنتقاد ،أل ّن صياغته أتت من جانب
109
هيئة مل متثّل املجتمع العراقي كليا ومن خالل عملية غري شفافة.
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وكان صائغو قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية عىل إدراك تام بالدور الذي ميكن أن تؤديه
املحاكم يف إصدار القرارات بشأن املسائل السياسية الحاسمة ،كام أنهم تخ ّوفوا من استحداث محكمة
عليا تستطيع ،مع الزمن ،االستيالء عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية والتحول إىل قوة أيديولوجية مثل
مجلس صيانة الدستور يف إيران .نتيجة لذلك ،وضع صائغو هذا القانون عمدا أحكام تأسيس املحكمة
االتحادية العليا ملحاولة ضامن اعتدال املحكمة والحؤول دون تالعب األطراف السياسية بها ،مع الرتكيز
عىل تشكيل املحكمة .أعطت عملية التعيني املحددة يف قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية
حل مكان مجلس القضاة وفق
مجلس القضاء األعىل (املؤلف من رؤساء املحاكم العليا يف العراق والذي ّ
هذا القانون) السلطة عىل وضع الئحة من املرشحني إىل املحكمة االتحادية العليا (قانون إدارة دولة
العراق يف الفرتة االنتقالية ،املادتان  44و .)45وأُعطي مجلس الرئاسة املؤلف من ثالثة أعضاء السلطة
عىل تعيني القضاة من الئحة املرشحني هذه (قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية ،املادة .)44
والهدف من هذه اآللية هو ضامن أ ّن التعيينات القضائية مبنية عىل قدرات املرشحني املهنية عوضا
حس من الرشعية واملساءلة عىل املحكمة
عن انتامءاتهم السياسية ويف الوقت نفسه السعي إىل إضفاء ّ
االتحادية العليا .وكام س ُيذكر أدناه (الفقرة  ،)2 .2 .3 .4ال تزال آلية التعيني هذه قامئة مع استبدال
110
املجلس الرئايس برئيس العراق.
حل مكانها دستور العام 2005
شكّل قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية وثيقة دستورية مؤقتة ّ
الذي حافظ عىل املحكمة االتحادية العليا الجديدة (املادة  )92ومجلس القضاء األعىل .ولكن ،بالرغم
من ظهور جد ٍل قليل نسبيا حول صياغة أحكام قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية املتعلقة
باملحكمة االتحادية العليا ،تسببت املحكمة مبناقشات محت ّدة أثناء عملية صياغة دستور العام .2005
يف البداية ،أرادت املجموعات الدينية قيام مجلس دستوري ميكنه مراجعة القوانني قبل س ّنها لضامن
التزامها بالرشيعة اإلسالمية .يف املقابل ،فضّ لت األحزاب العلامنية والكردية متتّع املحكمة االتحادية
العليا بسلطة املراجعة الدستورية .واستطاع الصائغون أن يقنعوا التحالف الشيعي باملوافقة عىل خيار
املحكمة االتحادية العليا عوضا عن مجلس دستوري .بيد أ ّن األحزاب الشيعية سعت بنفسها إىل ضامن
عدد محدد من املقاعد يف املحكمة االتحادية العليا لصالح القضاة اإلسالميني .عارضت األحزاب العلامنية
111
والكردية ذلك خوفا منها الوصول إىل محكمة اتحادية عليا مليئة بعلامء الرشيعة.
كانت عملية صياغة الدستور العراقي عملية معقّدة وصعبة ،وت ّم تح ّدي رشعيتها الدميقراطية .وكتب
املسودة األوىل من الدستور لجنة صياغة الدستور املؤلفة من  55عضوا عكست عضويتهم املجموعات
السياسية املمثلة يف الجمعية الوطنية االنتقالية وهي الهيئة املؤقتة التي كانت تحكم البلد إىل حني
حل اللجنة فعليا عندما استلمت هيئة ِ
أنشئَت لهذا الغرض بالذات مهام
إصدار دستور جديد .غري أنّه ت ّم ّ
أي مشاركة فعلية من لجنة صياغة الدستور ،علام
الصياغة ،وأنتجت مسودة نص دستوري نهايئ من دون ّ
أنه أطلق عىل هذه الهيئة اسم مجلس القيادة ،وتألفت من مجموعة صغرية واتسمت مبشاركة فاعلة
112
للسفارة األمريكية .ت ّم بعد ذلك اعتامد مسو ّدة هذا النص يف استفتاء ترشين األول/أكتوبر . 2005
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ال يحدد النص النهايئ لدستور العام  2005عدد القضاة يف املحكمة االتحادية العليا ،بل يتطلب فقط أن
تشمل املحكمة خرباء يف الفقه اإلسالمي وعلامء يف القانون باإلضافة إىل القضاة (املادة  .)92ويرتك هذا
النص مهام اإلجابة عىل مسائل حجم املحكمة واآللية املحددة لتعيني أعضائها يف يد ترشيع تنفيذي
يُصدره ثلثا األغلبية الساحقة يف مجلس النواب (املادة  .)92أعطى إطار العمل هذا اإلسالميني الشيعة
نرصا رمزيا عرب توفريه رصاح ًة لخرباء إسالميني يف املحكمة ،كام أعطى األحزاب العلامنية أيضا سلطة عىل
األقل
تطبيق الترشيع من خالل رشط األغلبية الساحقة ومن خالل رشط يفرض أن يكون عضو واحد عىل ّ
113
يف املحكمة قاضيا.
أ ّما قرار صائغي الدستور بإحالة العديد من املسائل الرضورية لعمل املحكمة االتحادية العليا إىل ترشيع
تنفيذي مستقبيل ورشط إصدار هذا الترشيع من خالل األغلبية الساحقة ،فع ّوقا بش ّدة قدرة املحكمة
االتحادية العليا عىل تأسيس نفسها كهيئة ذات مصداقية واستقاللية .ومل يُصدر مجلس النواب إىل ح ّد
اليوم الترشيع التنفيذي ،ما أثار شكوكا حول سلطة املحكمة االتحادية العليا وترك مسألة عملية التعيني
يف املحكمة من دون جواب .وما زاد من تعقيد الوضع هو إصدار مجلس النواب يف كانون األول/ديسمرب
 2012قانون املحكمة االتحادية الذي كان ليفصل بني مجلس القضاء األعىل واملحكمة االتحادية العليا
عرب إزاحة رئيس قضاة املحكمة عن رأس مجلس القضاء األعىل .غري أ ّن املحكمة االتحادية العليا رفضت
قانون املحكمة االتحادية يف أيلول/سبتمرب ُ 2013معيد ًة تعيني القايض مدحت املحمود كرئيس ملجلس
114
القضاء األعىل ،ما أعاد إليه دوره يف اختيار املرشحني إىل تعيينات املحكمة االتحادية العليا.

 2 .2 .3 .4العراق :عملية التعيني
نظرا إىل االستمرار يف عدم تطبيق الترشيع بعد إصدار دستور العام  ،2005ال تزال املحكمة االتحادية
العليا تعمل وفق األحكام ذات الصلة يف قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية والقانون رقم 30
للعام  2005الذي ت ّم إصداره يف خالل فرتة االحتالل االنتقالية ،باإلضافة إىل األحكام التي تنطبق عليها يف
وينص قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية عىل أ ّن املحكمة االتحادية العليا
دستور العام ّ .2005
تتألف من تسعة أعضاء (قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية املادة  .)44ووفق هذا القانون كام
وفق القانون رقم  30للعام  ،2005يس ّمي مجلس القضاء األعىل بالتشاور مع املجالس القضائية اإلقليمية
لكل منصب شاغر يف املحكمة االتحادية العليا (قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية،
ثالثة قضاة ّ
ااملادة 44؛ القانون رقم  30للعام  ،2005املادة  .)3يشمل مجلس القضاء األعىل رؤساء املحاكم العراقية
العليا ،ويرتأسه رئيس محكمة التمييز (قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية ،املادة  .)45ويكون
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رئيس املحكمة االتحادية العليا رئيس مجلس القضاء األعىل أيضا.
ووفق قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية ،كان العراق ميلك مجلسا رئاسيا يتألف من ثالثة
كل منهم أحد املجموعات الطائفية األساسية يف العراق ،وهم ممثل للشيعة وآخر للسنة
أعضاء ميثّل ّ
وآخر لألكراد .وكان مجلس الرئاسة ينظر يف املرشحني الثالثة الذين يحيلهم إليه مجلس القضاء األعىل.
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وكان يتو ّجب عليه ،إ ّما أن يصل إىل إجامع حول املرشّ ح إىل املحكمة االتحادية العليا ،وإ ّما أن يرفض
املرشحني الثالثة ويطلب الئحة جديدة من املرشحني من مجلس القضاء األعىل (قانون إدارة دولة
َ
وهدف رشط التصويت باإلجامع ،إىل ضامن أ ّن املجموعات
العراق يف الفرتة االنتقالية ،املادة .)44
الطائفية األساسية تؤدي جميعها دورا يف اختيار أعضاء املحكمة االتحادية العليا .وتالفت عملية التعيني
عمدا الجمعية العمومية .ولتشكيل أعضاء املحكمة االتحادية العليا أساسا ،اقرتح مجلس القضاء األعىل
وعي أحد هؤالء األعضاء التسعة ،وهو مدحت
 25مرشحا ،اختار منهم املجلس الرئايس تسعة أعضاء ّ
الحمود ،رئيسا للقضاة .وفق دستور العام  ،2005تابع املجلس الرئايس عمله حتّى الوالية الترشيعية
األوىل بعد إصدار الدستور ،أي من العام  2006إىل العام  .2010ويف نهاية هذه الوالية ،انتخب مجلس
تول الرئيس املهام التي
حل مكان املجلس الرئايس (املادتان  .)138 ،70أ ّما حاليا ،فلقد ّ
النواب رئيسا ّ
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يخص تعيني قضاة املحكمة االتحادية العليا.
كانت سابقا مسؤولية املجلس الرئايس يف ما ّ
مل يصدر مجلس النواب بعد ،وهو الربملان العراقي ،الترشيع التنفيذي الذي سيحدد عملية التعيني
الدامئة للمحكمة االتحادية العليا وفق دستور العام  .2005ويشري علامء النظام القانوين العراقي ،أ ّن
التأخري يعود جزئيا إىل نقاش قائم حول شمل الفقهاء اإلسالميني يف املحكمة ،وإىل رشط األغلبية الساحقة
الرضوري إلصدار الترشيع ،وهو رشط إيفاؤه صعب للغاية يف البيئة السياسية السائدة حاليا .ولكن ،يف
 5شباط/فرباير  ،2011قرأ مجلس النواب ألول م ّرة مسودة الترشيع املقرتح للمحكمة االتحادية العليا.
ونصت مسودة العام  2011هذه عىل تأسيس محكمة اتحادية عليا تتألف من  13عضوا ،منهم رئيس
ّ
قضاة ومثانية قضاة آخرين (للوصول إىل مجموع تسعة مناصب للقضاة) ومجلس استشاري يتألف من
أربعة أعضاء هم خبريين يف القانون العادي وخبريين يف الرشيعة اإلسالمية .وفق هذه املسودة ،يقرتح
لكل منصب من مناصب القضاة التسعة يف املحكمة ،ومن ث ّم يختار
مجلس القضاء األعىل ثالثة مرشحني ّ
الرئيس أحد هؤالء املرشحني .وتشبه عملية التعيني هذه كثريا عملية التعيني الحالية تحت أحكام قانون
إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية .أما بالنسبة لألعضاء األربعة يف املجلس االستشاري ،فتسمي وزارة
التعليم العايل أربعة قضاة اختصاصهم القانون املدين ،بينام تس ّمي هيئتا أوقاف إسالمية (أحدهام سنية
كل مجموعة،
واألخرى شيعية) القضاة اإلسالميني األربعة .يختار مجلس الوزراء بعد ذلك مرش َح ْي من ّ
ويف النهاية يوافق مجلس النواب عىل املرشحني املختارين من خالل أغلبية األصوات .وتفرض مسودة
تحل قضاة املحكمة االتحادية العليا بـ 20سنة عىل األقل من الخربة ،كام
القانون للعام  2011رشط ّ
تفرض والية متتد عىل ست سنوات لخدمتهم .وسيضمن س ّن عملية التعيني هذه مشاركة ذات نطاق
واسع من األطراف يف اختيار املعيينني إىل املحكمة االتحادية العليا ،وهذه األطراف هي :القضاء ،الرئيس،
117
مجلس الوزراء ،مجلس النواب ،والعلامء العلامنيني واإلسالميني.

 3 .2 .3 .4العراق :عملية التعيني من الناحية العملية
إ ّن املحكمة االتحادية العليا يف مرك ٍز قانوين متقلّب .وهي تستمد سلطتها من قانون إدارة دولة العراق يف
حل محله دستور العام  2005بشكلٍ كبري .ونتيجة عجز مجلس النواب عن إصدار
الفرتة االنتقالية ،الذي ّ
72

املحاكم الدستورية بعد الربيع العريب

الترشيع التنفيذي ،تبقى صالحية املحكمة وهيكليتها وعملية التعيني الخاصة بها غري مؤكّدة؛ حتّى حني
تحاول املحكمة أن تقوم بعملها وتفرض املراجعات القضائية الرضورية .هدفت عملية التعيني املوضوعة
وفق قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية ،إىل توظيف قضاة ذوي خربة يف القانون املدين يف
أقل بالسياسات االنتقالية املعقدة واملتوترة يف العراق ،ولهم قدرة أكرب عىل مواجهة
املحكمة يتأثرون ّ
ضغوط هذه السياسات .وبالفعل ،ت ّم اللجوء إىل املحكمة االتحادية العليا للحكم يف قضايا سياسية كثرية
مثرية للجدل .ولقد اقرتح النقّاد ،نتيج ًة لقرارات املحكمة ،أ ّن املحكمة وال سيام رئيس القضاة مدحت
املحمود موالية لرئيس الوزراء نوري املاليك ،وأ ّن قراراتها تأيت ملصلحة السلطة التنفيذية الحالية من
دون م ّربر .يف املقابل ،قال منارصو املحكمة ،إ ّن قراراتها مبنية عىل مواقف ميكن تربيرها قانويا ،وتعكس
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انضباطًا قضائيا يف خوض النزاعات السياسية املحت ّدة جدا.
نتج حكم مثري للجدل أصدرته املحكمة االتحادية العليا عن االنتخابات الربملانية للعام  .2010ففاز يف
هذه االنتخابات ائتالف العراقية بقيادة إياد عالوي بفرق قليل من مقاعد مجلس النواب ،بحيث حصل
وتنص املادة  )1( 76من دستور العام
ائتالف العراقية عىل مقع َدين اثنني أكرث من ائتالف دولة القانونّ .
 2005عىل ما ييل" :يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية األكرث عددا بتشكيل مجلس الوزراء
خالل خمسة عرش يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية" .أ ّما السؤال الذي ولّدته االنتخابات فكان
" َمن ،وِفق املادة  ،76ميلك صالحية تشكيل الحكومة؟" وال تحدد املادة  76عبارة "كتلة" .فقال ائتالف
حق تشكيل الحكومة إىل الحزب الذي فاز بأكرب عدد من املقاعد ،بينام
العراقية إ ّن املادة  76تعطي ّ
حق تشكيل الحكومة إىل األحزاب التي تشكّل االئتالف األكرب
قال ائتالف دولة القانون إ ّن الحكم يعطي ّ
بعد االنتخابات؛ حتّى ولو مل يشمل االئتالف الحزب الذي فاز بأكرب عدد من املقاعد .وتبنت املحكمة
االتحادية العليا تفسري ائتالف دولة القانون ،ما أدى إىل احتامل تشكيل ماليك أو عالوي للحكومة بحسب
كل منهام عىل اكتساب دعم عدد املقاعد الذي يصل إىل أكرب عدد من مقاعد مجلس النواب (قرار
قدرة ّ
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املحكمة االتحادية العليا رقم  25للعام .)2010
واعتُرب قرار املحكمة االتحادية العليا يف العراق ويف الخارج عىل أنّه ذو دافع سيايس .ورفض عالوي علنا
رأي املحكمة االتحادية العليا متحديا صالحيتها ومشككا يف رشعيتها  ،ألن وجودها يستند عىل قانون
إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية وليس عىل الدستور .باإلضافة إىل ذلك ،رأى البعض أ ّن القرار
غري دميقراطي ،أل ّن ائتالف العراقية فاز بعدد أكرب من املقاعد يف االنتخابات .بيد أ ّن عددا من الحجج
العملية والقانونية تدعم قرار املحكمة االتحادية العليا .إ ّن نظام العراق هو نظام برملاين ،أي أ ّن الحكومة
بكل بساطة من الفوز بأغلبية األصوات يف االنتخابات.
تستمد حقّها بالحكم من موافقة الربملان وليس ّ
ويشري رأي املحكمة إىل أنّه يتوجب عىل رئيس الوزراء اكتساب ثقة مجلس النواب ،ما يشري إىل رضورة
وجود حلف أغلبية ما بعد االنتخابات من أجل تشكيل الحكومة من الناحية العملية .أيضا ،عند دراسة
ادعاءات تح ّيز املحكمة االتحادية العليا لصالح املاليك يف قرارها ،يجب األخذ بعني االعتبار أ ّن املحكمة
االتحادية العليا صادقت عىل فوز ائتالف العراقية يف االنتخابات بالرغم من تقديم املاليك التامس
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لالعرتاض عىل نتائج االنتخابات.
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تعرضت املحكمة االتحادية العليا م ّرة أخرى إىل االتهام باالنحياز نحو املاليك بعد حكم الحق يتعلق
بقرارها بشأن انتخابات العام  .2010وبعد أن أصدرت املحكمة قرارها ،بارشت األحزاب السياسية املختلفة
حق تشكيل الحكومة
مفاوضاتها بهدف تشكيل التحالفات ،بحيث إن أكرب هذه التحالفات سيكسب ّ
الجديدة يف نهاية املطاف .غري أ ّن هذه املفاوضات عجزت عن إنتاج اتفاق عام ،ما أ ّدى إىل تأخري تشكيل
مجلس النواب وبالتايل إىل غياب الحكومة .ويتطلب دستور العام  2005أن ينتخب املجلس رئيسا له يف
جلسته األوىل ،وأن يختار رئيس الجمهورية يف غضون  30يوما من جلسته األوىل (املادتان .))2( 72 ،55
يف ترشين األول/أكتوبر  ،2010حكمت املحكمة االتحادية العليا أ ّن رفض مجلس النواب النتخاب رئيس
ألي من املنصبني.
أي شخص ّ
له ورئيس الجمهورية هو غري دستوري ،أل ّن املهلة انقضت من دون انتخاب ّ
وادعى حزب املاليك عند صدور قرار املحكمة االتحادية العليا أنّه عىل وشك تشكيل حلف أكرثية .وقد
يكون حكم املحكمة قد فضّ ل املاليك وع ّوق العالوي؛ ألنه وضع ح ّدا للمفاوضات بني األحزاب املختلفة.
ولو ُسمح لهذه املفاوضات باملتابعة ،من املمكن أنّها كانت لتشمل يف نهاية املطاف حزب العراقية يف
التسوية النهائية .واستطاع املاليك أن يفوز بدعم ٍ
كاف لتشكيل التحالف األكرب ،وبادر إىل تشكيل حكومة
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عىل أثر حكم املحكمة االتحادية العليا.
ويبي قرار آخر اتخذته املحكمة االتحادية العليا بشأن السلطات التنفيذية عن دالئل مقلقة حول
ّ
انحيازها نحو السلطة التنفيذية ،وبالتايل نحو الحزب الحاكم .وركّزت القضية عىل عدد من اللجان
وينص دستور العام  2005عىل
املستقلة التي يؤسسها الدستور العراقي ،مبا يف ذلك اللجنة االنتخابيةّ .
أ ّن بعض هذه اللجان تقع تحت إرشاف مجلس النواب وغريها تحت إرشاف السلطة التنفيذية ،واأله ّم
هو أ ّن اللجنة االنتخابية تقع تحت "مراقبة" مجلس النواب (املادة  .)102يف كانون األول/ديسمرب ،2010
طلب مكتب رئيس الوزراء أن تراجع املحكمة االتحادية العليا األحكام الدستورية بشأن اللجان املستقلة
واإلرشاف عليها .أصدرت املحكمة قرارها يف كانون الثاين/يناير  ،2011وأعلنت أ ّن عمل اللجان املستقلة
مييل نحو الطبيعة التنفيذية ،وبالتايل عىل جميع اللجان أن تقع تحت حكم السلطة التنفيذية ال الهيئة
الترشيعية ،وذلك من أجل تجنب مخالفة مبدأ فصل السلطات (قرار املحكمة االتحادية العليا رقم 88
122
للعام .)2010
ويصعب الدفاع عن حكم املحكمة االتحادية العليا يف هذه القضية من الناحية القانونية ،أل ّن دستور
وأي سلطة حكومية ترشف عليها .إ ّن هذا الحكم ذو أهمية
العام  2005واضح يف ما ّ
يخص اللجان ّ
سياسية نظرا ألهمية اللجنة االنتخابية؛ وقد يعطي هذا القرار رئيس الوزراء املاليك نفوذا مبارشا عىل
الهيئة التي ستُرشف عىل االنتخابات املستقبلية ،ومنها انتخابه هو .ولكن ال تزال اللجنة االنتخابية
إىل تاريخ اليوم مستقلة نسبيا .ت ّم انتقاد قرار املحكمة االتحادية العليا عىل نطاقٍ واسع ،وبحسب
رشع مجلس النواب إصدار الترشيع حول عمليات التعيني
بعض العلامء ،شكّل هذا القرار حافزا يك ي ّ
يف املحكمة االتحادية العليا ،وذلك أدى بالتايل إىل قراءة مسودة القانون حول املحكمة ألول م ّرة يف 5
123
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 3 .3 .4النموذج القضايئ – التنفيذي :االعتبارات الدستورية األساسية (مستوى االستثامر
السيايس :منخفض)
يستثني النموذج القضايئ – التنفيذي أطراف سياسية عديدة من عملية التعيني القضائية ،ويف أغلب
النسخ املع ّدلة لهذا النموذج ،يُعنى القضاء ،وغالبا حتّى املستويات األعىل يف القضاء ،والسلطة التنفيذية
وحدهام بقرارات التعيني .فكثريا ما ال تشارك الهيئة الترشيعية واألكادمييون القانونيون واملجتمع املدين،
وغالبا حتّى قسم كبري من القضاء ،أبدا يف القرارات املتعلقة مبن يشغل مناصب املحكمة الدستورية.
حس من االستثامر السيايس يف املحكمة بني األطراف املختلفة التي
ويصعب استخدام هذا النموذج َ
ّ
خلق ّ
يت ّم استثناؤها ،ال سيام األحزاب السياسية املعارضة ،نظرا للطبيعة املتحزبة للنزاعات التي تحلّها املحكمة
الدستورية كام نرى يف مرص والعراق.
وقد يناسب النموذج القضايئ – التنفيذي بعض السياقات السياسية ،خاصة األنظمة غري الدميقراطية،
التي قد يساعد فيها عزل املحكمة الدستورية عن السياسة عىل حامية استقالل املحكمة .واستُخدم
هذا النموذج يف مرص لفرتة طويلة تحت حكم استبدادي .وسمح هذا النموذج ،باإلضافة إىل مامرسة
غري رسمية سمحت للقضاء أساسا بالسيطرة عىل عملية التعيني بأكملها لسنوات عديدة ،للمحكمة
الدستورية العليا يف مرص أن تحافظ عىل درجة من االستقاللية يف نظام استبدادي ،مبا يف ذلك استقاللية
أحكام تق ّيد السلطة التنفيذية.
إصدار
ٍ
وميكن أن تظهر جاذبية هذا النموذج يف البالد التي تكون فيها الهيئة الترشيعية ضعيفة ،والتي هي عرضة
لالستقطاب والتجزؤ الشديدين .وغالبا ما تسيطر املنافسة السياسية واملسائل السياسية القصرية األم ّد عىل
السياسة الترشيعية .غري أ ّن النموذج القضايئ  -التنفيذي يستثني بشكلٍ خاص الهيئة الترشيعية من تعيني
أي جمود
قضاة املحكمة الدستورية ،ما قد يساعد عىل ضامن أ ّن التعيينات القضائية ال تتأخر بسبب ّ
ترشيعي ،وأّ ّن األحزاب السياسية لن تستخدم التعيينات لتعبئة املحكمة الدستورية بقضاة موالني لها.
تبي مصاعب استخدام النموذج القضايئ – التنفيذي؛ إذ يعاين البلدان
بيد أ ّن التجربتَ ْي املرصية والعراقية ّ
حاليا من عمليات انتقال سياسية صعبة .بقي القضاء يف مرص نفسه ،إىل ح ّد كبري ،بعد نهاية الحكم
االستبدادي .ونتيج ًة لذلك ،اعتربت أحزاب سياسية كثرية كام الكثري من الشعب أ ّن القضاء هو من آثار
النظام السابق ،وعمدوا إىل اتهامه باالنحياز يف قراراته؛ إن كان ذلك صحيحا أو خاطئا .أ ّما يف العراق،
فيختلف الوضع إىل ح ّد ما ،بحيث نفّذ العراق عملية مثرية للجدل للتحقيق يف أهلية القضاة ،وعزل
هؤالء الذين يُعتربون أ ّن وصمة نظام صدام لديهم كبرية إىل ح ّد عدم متكنهم من البقاء يف مناصبهم،
وأنشأ البلد بالتايل محكمة اتحادية عليا جديدة .غري أ ّن آلية التعيني املؤقتة للمحكمة االتحادية العليا
أي مشاركة لألحزاب السياسية املعارضة ،حتّى تلك
تتبع النموذج القضايئ – التنفيذي ،وبالتايل تستثني ّ
التي تتمتع بعدد كبري من املقاعد يف مجلس النواب .ولكن بالرغم من اختالف السياق العراق عن ذلك
السائد يف مرص فإ ّن النتيجة نفسها؛ وهي االفتقار إىل االستثامر السيايس يف املحكمة االتحادية العليا من
جميع نواحي املشهد السيايس.
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ويف هذا السياق ،أ ّدى استخدام النموذج القضايئ – التنفيذي إىل قيام محاكم دستورية عرضة التهامات
استحواذ النخبة عليها .ولقد أصدرت املحكمة االتحادية العليا يف العراق قرارات عديدة مثرية للجدل
لصالح رئيس الوزراء املاليك ،ما دفع العديد إىل االستنتاج أ ّن املحكمة غري حيادية ويجب إصالحها .يف
املقابل ،ت ّم اعتبار املحكمة الدستورية العليا يف مرص كمحكمة ناجحة ،إىل ح ّد ما ،تعمل تحت نظام غري
دميقراطي .غري أ ّن هذه املحكمة فقدت مصداقيتها ومساءلتها يف خالل العملية االنتقالية؛ بحيث ولّد
املتغي طلبات جديدة وتوقعات الشعب للمساءلة الدميقراطية والشفافية يف القضاء.
املشهد السيايس
ّ
ويف الحالتَ ْي ،يُنصح بتبني عملية تعيني مختلفة تسمح مبشاركة جميع الهيئات االنتخابية ما بعد العهد
االستبدادي يف اختيار قضاة املحاكم الدستورية.

التعرض الستحواذ السلطة التنفيذية
يف السياقات السياسية االستبدادية ،ال يوفّر النموذج القضايئ – التنفيذي سوى حامية محدودة من
استحواذ النخبة عىل السلطة القضائية .واعتمدت املحكمة الدستورية العليا يف مرص عىل مدى سنني
عديدة عىل اتفاق غري رسمي سمح للمحكمة بالتحكم يف تعييناتها الخاصة .إ ّن هذه املامرسة غري
الرسمية ،عوضا عن العمليات القانونية املوضوعة للتعيينات ،هي التي سمحت للمحكمة الدستورية
العليا بالتمتع بدرجة من االستقاللية .غري أ ّن مبارك استطاع طرح هذا االتفاق غري الرسمي جانبا حني
أراد ذلك ،منهيا عند اتخاذه هذه الخطوة قدرة املحكمة عىل العمل بشكلٍ مستقل .ويشري املثل العراقي
أيضا إىل أ ّن النموذج القضايئ – التنفيذي تحت الحكم االستبدادي قد يسمح للرئيس أو لرئيس الوزراء
حسا من استحواذ السلطة
أن ميارس نفوذًا مفرطًا عىل املحكمة أو ،عىل األقل ،إىل أ ّن النموذج قد يخلق ّ
التنفيذية عىل املحكمة.

مخاطر تأجيل املسائل املهمة إىل حني إصدار الترشيع التنفيذي
تق ّدم التجربة العراقية أيضا درسا لصانعي السياسات بشأن عملية صياغة دستور جديد .واشتبك صائغو
الدستور العراقي يف نزاع حول املسائل املتعلقة بتشكيل املحكمة االتحادية العليا واختيار أعضائها ،ما
تبي أن ّه من املستحيل يف بيئة
أدى لتأجيل معالجة هذه املسائل إىل الترشيع التنفيذي املستقبيل .لكن ّ
العراق السياسية املستقطبة أن يصل مجلس النواب العراقي إىل تسوية مرضية حول الترشيع التنفيذي.
بالتايل ،تجد املحكمة االتحادية العليا نفسها يف نو ٍع من مرحلة الجمود القانوين الغامضة ،وتعمل وفق
قانون فانٍ بشكلٍ كبري يعود إىل مرحلة االحتالل.
ويف حني أ ّن املفاوضات يف خالل عملية صياغة الدستور قد تكون جهيدة ،قد توفّر عملية الصياغة
يخص األفراد
الفرصة األفضل لالتفاق عىل املسائل الحاسمة املتعلقة باملحكمة الدستورية ،ال سيام ما ّ
الذين يشغلون املناصب يف املحكمة وكيفيّة تعيينهم .ويف خالل عملية صياغة الدستور ،تكون جميع
األحزاب عىل إدراك بالحاجة إىل التنازل ،وقد تساعد املهلة القصوى املحددة إلنتاج مسودة الدستور عىل
دفع األحزاب للوصول إىل اتفاق .يف املقابل ،تختلف البيئة يف الهيئة الترشيعية اختالفا كبريا ،بحيث يهت ّم
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ممثلو األحزاب املختلفة بالحاجات القصرية األم ّد وبحامية مصلحة أحزابهم وناخبيهم أكرث من اهتاممهم
أي حزب بدافع قوي للوصول إىل اتفاق بشأن املحكمة ،كام ال تتوفّر أية
مبصالح البلد األوسع .وال يتمتع ّ
مهلة قصوى للوصول إىل هذا االتفاق ،ما قد يؤدي إىل تأخري مط ّول يف تطبيق املحكمة كام هي الحال
يف العراق (ويف إيطاليا كام س ُيذكر أدناه).

 4 .4منوذج األطراف املتعددة :تركيا وإيطاليا
تشارك مؤسسات عديدة ضمن منوذج األطراف املتعددة يف عملية التعيني القضائية ،مبا يف ذلك مختلف
فروع الحكومة ،وحتّى منظامت املجتمع املدين يف بعض البلدان .وقد تتحىل املؤسسات املشاركة يف
التعيينات ضمن منوذج األطراف املتعددة بسلطة مبارشة أو غري مبارشة عىل التعيينات ،بحيث ُيكن أن
تقوم املؤسسات ذات السلطة املبارشة عىل التعيينات باختيار املرشحني وتعيينهم إىل املحكمة من دون
أي أطراف أخرى أو للحصول عىل موافقتها .أ ّما املؤسسات ذات السلطة غري املبارشة
أي داعي الستشارة ّ
ّ
عىل التعيينات فتتحىل عامةً ،إما بسلطة تسمية مرشّ ح واحد أو الئحة من املرشحني إىل املحكمة ،وإ ّما
بسلطة املوافقة عىل مرشح تسميه مؤسسة أخرى أو رفضه ،لكنها ال تتمتع بالسلطة عىل تسمية والتأكيد
عىل مرشح ما يف الوقت عينه .وت ُقسم مقاعد املحكمة يف أغلب األحيان بني املؤسسات املختلفة التي
تتمتع بسلطة التعيني.
وفق هذا النموذج ،تعمل املؤسسات وفروع الحكومة املختلفة التي لها دور يف اختيار قضاة املحكمة
بشكلٍ مستقلٍ عن بعضها عام ًة يف خالل عملية االختيار .مبعنى آخر ،أ ّن األطراف املختلفة املنوط بها
تعيني القضاة ال تستشري بعضها عند اتخاذ قراراتها .وهذا ما مييّز منوذج األطراف املتعددة عن منوذج
املجلس القضايئ املذكور سابقا الذي يشمل مجلسا مؤلفا من ممثلني ملجموعة من الهيئات الحكومية
وغري الحكومية يعملون مع بعضهم الختيار املرشحني إىل املحكمة .ولكن أسو ًة بنموذج املجلس القضايئ،
يهدف منوذج األطراف املتعددة إىل خلق عملية تعيني شمولية تشارك فيها أطراف متعددة يف تحديد
أفضل املرشحني إىل املحكمة الدستورية .ويكون من املأمول أ ّن املحكمة التي تنتج عن ذلك ستعكس
القوى السياسية واالجتامعية يف البلد ،وستعزز حسا من االستثامر السيايس من جانب جميع األطراف
املشاركة يف عملية التعيني.
إ ّن تركيا وإيطاليا مثالن عن منوذج األطراف املتعددة ،بحيث تبنت تركيا هذا النموذج يف العام 2010
عندما أصدرت تعديالت دستورية ت ُصلح املحكمة الدستورية الرتكية بشكلٍ كبري .وغريت هذه التعديالت
عملية تعيني القضاة يف املحكمة الدستورية الرتكية من منوذج يسيطر عليه القضاء (الذي كان للقوات
العسكرية نفوذا غري مبارش عليه) إىل منوذج أطراف متعددة يشمل مجموعة متنوعة من األطراف،
وسعت
منهم القضاء والجمعية الوطنية الكربى والرئيس ومنظامت املجتمع املدين والنقابات القانونيةّ .
التعديالت أيضا حجم املحكمة الدستورية الرتكية من أحد عرش قاضيا دامئا وأربعة قضاة متناوبني إىل 17
قاضيا دامئا .وكان الهدف من هذه التعديالت الدستورية ،انفتاح عملية التعيني يف تركيا ،والسامح ألحزاب
سياسية وهيئات غري سياسية أكرث أن تتمتع بنفوذ أكرب عىل تشكيل املحكمة .يف املقابل ،تب ّنت املحكمة
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منوذج األطراف املتعددة ،عند تشكيل املحكمة بعد
الدستورية اإليطالية ،التي غالبا ما ت ُعترب مثالً رائدا
َ
كل من الرئيس
ويعي ّ
انتهاء الحرب العاملية الثانية .وتتألف املحكمة الدستورية اإليطالية من  15عضواّ ،
والربملان واملحاكم العليا يف القضاء خمسة قضاة بعد إكامل إجراءاتهم الخاصة للرتشيح واالختيار.

 1 .4 .4تركيا
 1 .1 .4 .4تركيا :السياق التاريخي والسيايس
لفهم تاريخ املحكمة الدستورية الرتكية ،ينبغي البدء بتفسري وجيز عن تشكّل الدولة الرتكية الحديثة.
فبعد انحالل الدولة العثامنية عىل أثر الحرب العاملية األوىل ،بدأت تركيا تخوض عملية انتقال نحو نظام
سيايس جمهوري تقوده الحركة الرتكية الوطنية ومصطفى كامل (املعروف بأتاتورك) ،وهو الرئيس األول
للجمهورية الرتكية .وترأس أتاتورك الجهود الساعية إىل بناء دولة تركية جديدة ،كام أسس عقيدة رسمية
للجمهورية الجديدة يُشار إليها عاد ًة باسم الفكر الكاميل.
أي عقائد أخرى غري تابعة للفكر الكاميل عىل
أي إظهار للدين أو العرق أو ّ
وفق الفكر الكاميل ،يُعترب ّ
أنه تابع لهدف الدولة املو ّحدة الوطني ويخضع لقواعد أو كبح الدولة بحسب الرضورة .وال يزال الفكر
الكاميل اليوم عقيدة تطغى عىل أغلب النخبة الرتكية الحاكمة والعلامنية ،ال سيام القوات العسكرية .غري
أ ّن منارصي اإلسالم السيايس قد حاولوا تكرارا تشكيل أحزاب سياسية تطعن يف السلطة وتتحدى الفكر
الكاميل .وشهدت تركيا يف العقد األخري بروز حزب العدالة والتنمية ،وهو حزب له أصول إسالمية ت ّم
تأسيسه يف العام  ،2002ورسعان ما أمسك بزمام السلطة بعد أن فاز بأغلبية املقاعد يف الربملان الرتيك ،أي
الجمعية الوطنية الكربى ،يف انتخابات العام  .2002ويعترب الكثريون يف تركيا ،ال سيام النخبة العلامنية،
أ ّن حزب العدالة والتنمية ومنارصيه يتحدون مبارش ًة اإلرث الكاميل .إ ّن فهم هذه التفاعالت أسايس لفهم
املشهد السيايس الحايل يف تركيا ،والدور الذي لعبته املحكمة الدستورية الرتكية يف هذا النزاع.
ت ّم إنشاء املحكمة الدستورية الرتكية أساسا من خالل الدستور الرتيك للعام  1961الذي صاغته جمعية
تأسيسية بعد انقالب عسكري .وتألفت هذه الجمعية أساسا من ممثلني عسكريني وممثلني عن حزب
الشعب الجمهوري ،وهو حزب كاميل متحالف مع القوات العسكرية .وتب ّنى دستور العام  1961منوذج
أطراف متعددة لتعيينات املحكمة الدستورية الرتكية ،بحيث ت ّم تقسيم سلطة تعيني القضاة العاديني
الـ 15والقضاة املتناوبني الخمسة بني املحاكم العليا والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والرئيس،
وبدرجة أدىن ،الجامعات الرتكية ومحكمة التمييز العسكرية (دستور تركيا ( )1961املادة  .)145ووفق
دستور العام  ،1961ت ّم تصنيف املحكمة الدستورية الرتكيا كمحكمة ناشطة ذات سلطة كبرية ،وغالبا
ما تح ّدت قراراتها بشأن املسائل السياسية االساسية مصالح القوات العسكرية ،مبا يف ذلك اإلعالن أ ّن
املحاكم األمنية العسكرية غري دستورية ،ورفض سامح قيام هيئة جديدة ذات دعمٍ حكومي تهدف إىل
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الح ّد من استقاللية الجامعات يف تركيا.
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حس اإلحباط تجاه الوضع
ويف مثانينيات القرن املايض ،نظّمت القوات العسكرية انقالبا آخر أسندته إىل ّ
السيايس القائم واملؤسسات املدنية التي ت ُعترب مح ّرمة يف الفكر الكاميل .وسعت القوات العسكرية إىل
تعزيز السيطرة العسكرية وترسيخ املبادئ العلامنية والقومية ،فألغت دستور العام  1961وصاغت
أي
دستورا جديدا .وتحكمت القوات العسكرية بشكلٍ كبري عىل عملية صياغة الدستور ،فلم تشمل ّ
مشاركني لهم عالقة بأحزاب سياسية .وعزز دستور العام  1982الذي نتج عن هذه العملية تنمية
ورسخت سيطرة القوات العسكرية عىل املؤسسات
الحضارة الرتكية (بحسب قيم الفكر الكاميل) ّ
السياسية .وأدى هذا الدستور إىل إخضاع املحكمة الدستورية الرتكية بشكلٍ كبري ،تصحيحا ملا اعتربته
القوات العسكرية دورا متحزبا يف السياسة .وسعيا منها إىل ضامن تعاطف املحكمة الدستورية الرتكية
مع أهدافها السياسية ،بادرت القوات العسكرية إىل إصالح عملية التعيني يف املحكمة .وابتعدت القوات
العسكرية كليا عن النموذج املستخدم يف دستور العام  ،1961فألغت دور الهيئة الترشيعية يف تعيينات
املحكمة الدستورية الرتكية وأعطت الرئيس (وكان الرئيس من عام  1982إىل العام  1989هو كنعان
أورن قائد االنقالب العسكري) السلطة عىل تعيني جميع قضاة املحكمة .ويختار الرئيس القضاة من
مرشحني تسميهم املحاكم العليا ،مبا يف ذلك املحاكم العسكرية ومجلس التعليم األعىل (الذي كانت
تسيطر عليه أيضا القوات العسكرية) (دستور تركيا (العام  1982قبل تعديالت العام  )2010املادة .)146
باملخترص ،استبدلت القوات العسكرية الرتكية منوذج االطراف املتعددة املنصوص عليه يف دستور العام
 1961بنسخة مع ّدلة من النموذج القضايئ – التنفيذي الذي يتحىل أعضاء القوات العسكرية والعقائد
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العسكرية بنفوذ كبري عليه.
ويجدر الذكر أ ّن املجلس األعىل للقضاة والنواب العامني ،املؤلف من موظفي وزارة العدل وقضاة
املحاكم العليا ،كان يتحكّم بالرتقيات إىل املحاكم العليا التي يت ّم منها اختيار قضاة املحكمة الدستورية
الرتكية بشكلٍ كبري تحت حكم دستور العام  .1982ونظرا لتألف املجلس األعىل للقضاة والنواب العامني
من أعضاء يتشاركون عقيدة منارصة للعلامنية والعسكرية" ،س ّهل التشكيل املحصور للمجلس األعىل
للقضاة والنواب العامني فرض اختبار مصداقية عقائدية عىل الرتقيات القضائية بشكلٍ يضمن كون
القضاء األعىل [ويشكّل أغلبية القضاة الذي ميكن ترشيحهم إىل املحكمة الدستورية الرتكية] مجموعة
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متجانسة من الناحية السياسية نسبيا".
وبعد إعادة هذه الهيكلة للمحكمة الدستورية الرتكية ،أ ّدت املحكمة الدور الذي أرادت القوات
العسكرية أن تؤديه ،وهو حامية قيم الفكر الكاميل .وأعطى دستور العام  1982املحكمة الدستورية
الرتكية السلطة الرصيحة عىل تنظيم األحزاب السياسية ،مبا يف ذلك مراجعة ميزانيات األحزاب ،والسلطة
أي حزب ينتهك مبدأ عدم تجزئة الدولة وكل ّية أراضيها أو يخالف مبادئ الجمهورية
عىل األمر بإغالق ّ
الدميقراطية العلامنية .وغالبا ما بادرت املحكمة الدستورية الرتكية ،باالستناد إىل األحكام الدستورية هذه
وبشكلٍ مثري للجدل ،إىل إغالق نوعني من األحزاب وهي األحزاب الكردية واإلسالمية .ويف الواقع ،وصل
حل املحكمة الدستورية الرتكية لبعض األحزاب إىل درجة كبرية من التطبيع أدت إىل تشكيل "أحزاب
ّ
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حل الحزب األصيل.
احتياطية" ينض ّم إليها األعضاء إذا ت ّم ّ
79

وكانت األحزاب الكردية ت ُغلق عامة عىل أساس أنّها منصات تدعو إىل استقاللية كردية أكرب وحامية
أفضل للحقوق الثقافية ،ما يخرق مبادئ الفكر الكاميل للوحدة والقومية الرتكيتَ ْي .وكان مصري األحزاب
اإلسالمية هو نفسه ،فأغلقت املحكمة الدستورية الرتكية خمسة أحزاب سياسية لها عالقة باإلسالم
السيايس عىل أساس أنها تخالف رشوط العلامنية املفروضة يف الدستور .وجرت هذه اإلغالقات يف ٍ
وقت
أشارت فيه نتائج االنتخابات إىل أ ّن املواطنني األتراك يدعمون هذه األحزاب ،ولقد اختاروها لتكون
ممثلتهم الدميقراطية يف الجمعية الوطنية الكربى الرتكية ،بحيث فاز حزبان من األحزاب الخمسة التي
بنسب عالية ملحوظة من املقاعد يف الجمعية الوطنية الكربى يف خالل االنتخابات التي سبقت
أُغلقت
ٍ
128
إغالقها من جانب املحكمة الدستورية الرتكية.
من األحزاب التي خلفت تلك التي أغلقتها املحكمة الدستورية الرتكية ،هو حزب العدالة والتنمية .وقد
فاز هذا الحزب منذ تأسيسه يف العام  2002بانتصارات مهمة يف االنتخابات الربملانية يف العامني 2002
و ،2007كام أنه فاز باألغلبية املطلقة لألصوات تقريبا يف العام  2011بحيث كسب  327مقعدا من أصل
 550مقعدا يف الجمعية الوطنية الكربى .ويحكم هذا الحزب تركيا منذ العام  2002بينام أمست املحكمة
الدستورية الرتكية منصة مؤسساتية أساسية تسعى النخبة الكاملية من خاللها أن تتحدى سيطرة الحزب
املتزايدة .وبالرغم من انتصارات حزب العدالة والتنمية املتتالية يف االنتخابات الدميقراطية ،ت ّم رفع
دعاوى قانونية عديدة ملحاولة إحباط أهداف الحزب وإغالقه يف نهاية املطاف.
وشملت إحدى هذه الدعاوى عملية اختيار الرئيس الرتيك الذي تختاره الجمعية الوطنية الكربى وفق
دستور العام ( 1982املادة  .)102وعندما حان الوقت النتخاب رئيس جديد يف العام  ،2007كان حزب
العدالة والتنمية يتحكم بنسبة كبرية من املقاعد يف الجمعية الوطنية الكربى تكفي ليك ينتخب املرشح
الذي اختاره وهو عبد الله غل ،مسلم متديّن يُعترب أنّه سيايس معتدل .ق ّدم حزب الشعب الجمهوري
الذي يتبع الفكر الكاميل التامس معارضة أمام املحكمة الدستورية الرتكية ،محاول ًة منه منع انتخاب
حزب العدالة والتنمية لعبد الله غل .وقال هذا االلتامس ،إ ّن التصويت النتخاب الرئيس يشرتط "النصاب
الساحق" لثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية الكربى عىل األقل .ال تظهر هذه القاعدة يف دستور العام ،1982
و"يعني تفسري حزب الشعب الجمهوري أ ّن مجموعات املعارضة التي ال تستطيع وضع مرشحها املفضل
يف مقعد الرئاسة ،ميكنها أن تؤ ّجل عملية تعيني مرش ٍح آخر إىل أجل غري مس ّمى ،أو أن تخرج هذه العملية
عن مسارها إذا أقنعت ثلث النواب عىل مقاطعة التصويت" .غري أ ّن املحكمة الدستورية الرتكية أصدرت
129
وفست للمرة األوىل أ ّن الدستور يشري إىل ثلثي األصوات.
حكمها ملصلحة حزب الشعب الجمهوريّ ،
استجاب ًة لذلك ،دعا حزب العدالة والتنمية إىل انتخابات مبكرة يف العام  2007وحقق انتصارا ساحقا.
غري أنّه بدا أ ّن نرص حزب العدالة والتنمية هذا مل يكن إال حافزا للنخبة املتحيّزة للقوات العسكرية
يك تحاول منع حزب العدالة والتنمية من الحكم .وسعى النائب العام الرتيك يف العام  2008إىل إغالق
حزب العدالة والتنمية ،رافعا دعوى أمام املحكمة الدستورية الرتكية احتجاجا عىل أ ّن الحزب قد بات
مركزا للنشاطات املعادية للعلامنية .وتعلقت معظم الرباهني الداعمة إلغالق الحزب مبحاوالت حزب
80
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العدالة والتنمية إلنهاء حظر تركيا الرتداء الحجاب .وشكّلت هذه الدعوى "املرة األوىل التي يت ّم فيها
تهديد حكومة ُمنتخبة قامئة بالعزل من خالل دعوى قضائية" ،كام وصف الكثري أعامل هذه الدعوى
كـ"انقالب قضايئ" .وجدت املحكمة باإلجامع تقريبا أ ّن حزب العدالة والتنمية مذنب بتهمة القيام
بنشاطات معادية للعلامنية ،غري أ ّن املحكمة الدستورية الرتكية رفضت إصدار قرار بإغالق حزب العدالة
والتنمية ،أل ّن ستة قضاة من القضاة األحد عرش آنذاك ص ّوتوا لصالح اإلغالق ،أي أقل بقليل من أغلبية
لحل حزب سيايس .عوضا عن ذلك ،عاقبت
الثلث َْي (وهي سبعة قضاة من القضاة األحد عرش) الرضورية ّ
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املحكمة الدستورية الرتكية حزب العدالة والتنمية عرب تقليص متويل الدولة له.
واستجاب حزب العدالة والتنمية عىل ما اعتُرب أنّه تأكيد فائق من جانب املحكمة الدستورية الرتكية
لسلطتها عىل الساحة السياسية عرب طرح حزمة من التعديالت الدستورية يف العام  .2010وسعت هذه
حل األحزاب السياسية وتغيري
التعديالت إىل إحداث تغيريات ،من ضمنها الح ّد من قدرة املحكمة عىل ّ
عملية تعيني القضاة يف املحكمة .وكانت قد ظهرت حركة شعبية تدعم اإلصالح الدستوري مع حلول
العام  ،2010بحيث بادر ائتالف واسع من األكادمييني والصحافيني والسياسيني وممثيل املنظامت غري
الحكومية وأفراد من الشعب إىل انتقاد دستور العام  1982بسبب أصوله غري الدميقراطية ،وبسبب
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إعاقته لجهود تركيا لالنضامم إىل االتحاد األورويب.
وغيت تعديالت العام  2010إطار العمل الدستوري للمحكمة الدستورية الرتكية من نواحي عديدة
ّ
ومه ّمة ،وهي:
•زيادة عدد قضاة املحكمة الدستورية الرتكية من أحد عرش قاضيا دامئا وأربعة قضاة متناوبني إىل 17
قاضيا دامئا (املادة  146املعدلة يف العام .)2010
•أُعطي الربملان الرتيك ،أي الجمعية الوطنية الكربى ،السلطة عىل تعيني القضاة الـ 17يف املحكمة
الدستورية الرتكية (املادة  146املعدلة يف العام .)2010
عي من بينهم قضاة املحكمة الدستورية الرتكية (املادة 146
•ت ّم توسيع مجموعة املرشحني الذين يُ ّ
املعدلة يف العام  .)2010وكان قضاة املحكمة األحد عرش يُعيّنون من املحاكم العليا التالية الخمس
قبل التعديالت ،وهذه املحاكم هي ،محكمة االستئناف العليا (محكمة التمييز) ،مجلس الدولة،
محكمة االستئناف العسكرية العليا (محكمة التمييز العسكرية) ،املحكمة اإلدارية العسكرية
العليا ،وديوان املحاسبة .ويختار كبار املحامني واإلداريني وأعضاء مجلس التعليم األعىل مجموعة
عي منهم القضاة األربعة املتبقني .أ ّما تعديالت العام  2010فقلّصت نسبة القضاة
املرشحني الذين يُ ّ
يف املحكمة الدستورية الرتكية امل ُنتقني من املحاكم العليا ،وفتحت باب الرتشيح أمام نطاقٍ أوسع
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من القضاة واملحامني واإلداريني.
•ت ّم تغيري تشكيل املجلس األعىل للقضاة والنواب العامني الذي يتحكّم بالرتقيات القضائية إىل املحاكم
االستئنافية الرتكية (املادة  159املعدلة يف العام  .)2010فقبل التعديالت ،كان املجلس األعىل للقضاة
والنواب العامني يتألف من كبار القضاة ووزير العدل واألمني العام للوزارة .زادت التعديالت من
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حجم املجلس يك "ميثّل بشكلٍ أكرب املهنة [القضائية] عىل جميع املستويات" .وهدفت التغيريات
التي لحقت باملجلس األعىل للقضاة والنواب العامني إىل ضامن متثيل نطاق أوسع من وجهات النظر
العقائدية يف عملية اختيار القضاة اوالنواب العامني الذي ستتم ترقيتهم إىل املحاكم العليا ،بحيث
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ميثّل القضاة يف هذه املحاكم نسبة كبرية من مجموعة املرشحني إىل املحكمة الدستورية الرتكية.
وتع ّدت التعديالت الدستورية باإلجامل مج ّرد التغيريات يف تعيينات املحكمة الدستورية الرتكية
وتشكيلها وكانت موضوع جد ٍل سيايس حا ّد .ففي حني سعت التعديالت إىل تحرير دستور العام ،1982
الذي تسيطر عليه القوات العسكرية عرب إزالة بعض الصالحيات املخصصة للقوات العسكرية والنخبة
العلامنية ،ت ّم اعتبارها رصاعا بني القوات العلامنية وتلك اإلسالمية .ولّدت زيادة عدد قضاة املحكمة
الدستورية الرتكية اتهامات من جانب املعارضني القائلني إ ّن حزب العدالة والتنمية يحاول تعبئة املحكمة
مبنارصيه .انتقد املعارضون أيضا حزب العدالة والتنمية ألنه دعا إىل استفتاء حول التعديالت الدستورية
كحزمة واحدة ،بشكلٍ يجرب الناخبني عىل قبول التعديالت جميعها حتّى ولو مل يدعموا سوى بعضها .رأى
آخرون ،أ ّن التعديالت يف عملية التعيني يف املحكمة الدستورية الرتكية متثّل مجهودا متواضعا للح ّد من
نفوذ السلطة التنفيذية عىل التعيينات ،وذلك جزئيا عرب شمل الجمعية الوطنية الكربى يف العملية أيضا.
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ومتّت املوافقة بشكلٍ كبري يف االستفتاء عىل التعديالت الدستورية يف النهاية.

 2 .1 .4 .4تركيا :عملية التعيني
كانت التعيينات تجري قبل العام  2010وفق دستور العام  1982عرب استخدام نسخة مع ّدلة من
تعي فيه السلطة التنفيذية مرشّ حني يسميهم القضاء .كان الرئيس
النموذج القضايئ – التنفيذي الذي ّ
يعي القضاة األحد عرش الدامئني والقضاة األربعة املتناوبني يف املحكمة الدستورية الرتكية (دستور تركيا
ّ
(للعام  1982قبل تعديالت العام  )2010املادة  .)146ويت ّم اختيار سبعة قضاة من القضاة األحد عرش
الدامئني من املحاكم العليا يف تركيا ،من ضمنها املحاكم العسكرية العليا .أ ّما القضاة األربعة املتبقون،
فيت ّم اختيارهم من مجلس التعليم األعىل ومن بني كبار املسؤولني اإلداريني واملحامني (دستور تركيا
(للعام  1982قبل تعديالت العام  )2010املادة  .)146وكانت هذه املقاربة تضمن أ ّن القضاة املعينني
إىل املحكمة الدستورية الرتكية يتشاركون "توافق عقائدي نسبي" ،ويف النهاية أدت إىل تشكيل محكمة
135
منفصلة عن الرأي العام واإلرادة الدميقراطية.
وغيت
تب ّنت تركيا منوذج األطراف املتعددة لتعيينات املحكمة الدستورية الرتكية يف العام ّ .2010
ينص عليها دستور العام  ،1982مبا يف
التعديالت الدستورية للعام  2010بشكلٍ خاص عملية التعيني التي ّ
ذلك تغيري عدد القضاة يف املحكمة وم ّدة واليتهم وعملية تعيينهم .ودعا دستور العام  1982إىل تعيني
أحد عرش قاضيا دامئا وأربعة قضاة متناوبني ،لكن مل يحدد والية قصوى للقضاة بل كان س ّن الـ 65هو
س ّن التقاعد املحدد (املادتان  .)147 ،146ونظرا إىل أ ّن الس ّن األدىن لتعيني القضاة إىل املحكمة الدستورية
الرتكية كان  40عاما ،كان باستطاعة القايض الواحد أن يبقى يف منصبه ملدة  25عاما من الناحية النظرية
(املادة  .)146وغريت تعديالت العام  2010عدد القضاة إىل  17وجميعهم دامئون .باإلضافة إىل ذلك ،بات
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القضاة يخدمون لوالية واحدة غري قابلة للتجديد م ّدتها  12عاما ،بينام بقي س ّن الـ 65هو س ّن التقاعد
اإلجباري (املادة  147املع ّدلة يف العام .)2010
أ ّدى منوذج األطراف املتعددة الذي تبنته تعديالت العام  2010أيضا إىل استحداث مجموعة أوسع من
املرشحني الذين ميكن اختيارهم كقضاة يف املحكمة الدستورية الرتكية ،كام أعطى نفوذا أكرب للهيئة
فيعي الرئيس  14قاضيا إىل املحكمة الدستورية الرتكية (من أصل  17قاضيا)
الترشعية يف عملية التعينيّ .
ويختارهم من مؤسسات وفئات مهنية محددة .يأيت سبعة قضاة من هؤالء الـ 14من املحاكم العليا يف
تركيا عىل الشكل التايل :ثالثة من محكمة االستئناف العليا (محكمة التمييز) ،واثنان من مجلس الدولة،
وقاض واحد من محكمة االستئناف العسكرية العليا (محكمة التمييز العسكرية)ِ ،
ٍ
وقاض واحد من
لكل من املناصب السبعة هذه مرشحا واحدا من الئحة
ويعي الرئيس ّ
املحكمة اإلدارية العسكرية العلياّ .
ويعي الرئيس ثالثة قضاة من القضاة الـ 14من
تتضمن ثالثة قضاة ترشحهم الهيئات الكاملة يف املحاكمّ .
كل مقعد من مجموعة أكادمييني
مرشحني ،يسميهم مجلس التعليم األعىل الذي يس ّمي ثالثة مرشحني إىل ّ
يعي الرئيس أربعة قضاة من القضاة الـ14
قانونيني وخرباء يف االقتصاد وعلامء سياسيني .ويف النهايةّ ،
يختارهم من بني محاميني ونواب عامني وقضاة يف املحاكم األدىن درجة ومن بني كبار املسؤولني اإلداريني
(دستور تركيا ،املادة  146املعدلة يف العام .)2010
وتعي الجمعية الوطنية الكربى الرتكية القضاة الثالثة املتبقني وفق القواعد التالية :يق ّدم ديوان املحاسبة
ّ
الئحة تتضمن ثالثة مرشحني إىل مقع َديْن يف املحكمة الدستورية الرتكية يت ّم اختيارهم من بني رئيس
وأعضاء الديوان .ويق ّدم رؤساء نقابات املحامني يف تركيا الئحة تتضمن ثالثة مرشحني إىل املقعد الثالث،
عىل أن يكونوا محامني ذوي مهنة ح ّرة .تبادر الجمعية الوطنية الكربى بالتصويت بعد ذلك من أجل
انتخاب ِ
كل مقعد من املقاعد الثالثة .ينبغي أن يفوز املرشح بثلثَي األكرثية يف الدورة األوىل من
قاض إىل ّ
التصويت يك يت ّم تعيينه .لكن ،يف حال مل ينجح املرشح يف الدورة األوىل ،عليه أن يفوز باألغلبية املطلقة
أي مرشّ ح يف الفوز باألغلبية املطلقة يف الدورة الثانية،
يف الدورة الثانية من التصويت .أ ّما إذا مل ينجح ّ
يجرى اقرتاع أخري بني املرشَ َح ْي الل َذيْن حصال عىل أكرب عدد من األصوات ويت ّم تعيني الفائز بهذا االقرتاع
(دستور تركيا ،املادة  146املعدلة يف العام .)2010

 3 .1 .4 .4تركيا :عملية التعيني من الناحية العملية
نظرا إىل تبني منوذج األطراف املتعددة منذ ٍ
وقت قصري ،ال ميكن بعد تقييم تأثريه عىل املحكمة
الدستورية الرتكية بشكلٍ دقيق .باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن تركيا يف صدد صياغة دستور جديد قد يضيف
بعض التغيريات يف املحكمة .ويقول داعمو التغيريات يف املحكمة ،إ ّن املحكمة أصبحت اآلن هيئة أكرث
شمولية تتشكل من خالل عملية اختيار قضائية ذات مشاركة أكرب .أ ّما معارضو التغيريات ،فيقولون إ ّن
التغيريات تؤدي إىل تعبئة املحكمة ،ويشريون إىل حكمٍ أصدرتهم املحكمة الدستورية الرتكية يف العام
ينص هذا الحكم عىل بقاء الرئيس عبد الله غل من حزب العدالة والتنمية يف منصبه إىل العام
ّ .2012
 ،2014وعىل إمكانية ترشحه لوالية أخرى بعد ذلك .فيقول معارضو التغيريات ،إ ّن هذا الحكم دليل عىل
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أ ّن املحكمة الدستورية الرتكية هي اليوم تحت نفوذ حزب العدالة والتنمية .وضّ ح هذا الحكم غموضا
ناتجا عن تعديل دستوري للعام  2007حول االنتخاب الشعبي للرئيس .وإ ّن التأكيد عىل أ ّن هذا الحكم
يفضّ ل بشكلٍ غري عادل حزب العدالة والتنمية ،ال يأخذ بعني االعتبار أ ّن حزب العدالة والتنمية عارض
لغل بالرتشح إىل والية ثانية .وعلّقت صحيفة تركية رائدة عىل هذا املوضوع قائلةً ،إ ّن الحكم
السامح ّ
"فشل يف إرضاء األحزاب املعارضة وحكومة [حزب العدالة والتنمية] مبا أنّه يخالف الخطط السياسية
كل حال ،يوفّر تاريخ املحكمة الدستورية الرتكية وتبني منوذج األطراف املتعددة للتعيني
للجهتَ ْي ".وعىل ّ
136
مثالً مفيدا لصانعي السياسات.

 2 .4 .4إيطاليا
 :1 .2 .4 .4إيطاليا :السياق التاريخي والسيايس
تم إنشاء املحكمة الدستورية اإليطالية يف خالل انتقال إيطاليا من حكم موسوليني الفايش إىل الحكم
الجمهوري يف ختام الحرب العاملية الثانية .يف العام  1946انتخب الشعب اإليطايل جمعية تأسيسية
مكلفة بصياغة دستور جديد .وقُس َمت الجمعية بني األحزاب السياسية الرئيسة آنذاك ،مبا يف ذلك:
الشيوعيون ،االشرتاكيون (الجناح اليساري من الطيف السيايس) ،الدميقراطيون املسيحيون ،والليرباليون،
الجمهوريون (الذين يُعتربون من املعتدلني) وأحزاب الجناح اليميني ،مبا يف ذلك امللكيون ومجموعة
صغرية من الفاشيني الجدد .وسيطرت األحزاب اليسارية واملعتدلة عىل األغلبية الساحقة من املقاعد
يف الجمعية ،فحصل الشيوعيون واالشرتاكيون عىل  219مقعدا مقابل  271للدميقراطيني املسيحيني
137
والليرباليني والجمهوريني من أصل  556مقعدا باإلجامل.

جدل أثناء عمل الجمعية التأسيسية
يف خالل إجراءات الجمعية الدستورية ،دعم الدميقراطيون املسيحيون إنشاء محكمة دستورية تتمتع
بصالحية املراجعة القضائية من أجل ضامن امتثال أعامل الربملان بالدستور املقرتح .ومن الحجج املدافعة
عن إنشاء هذه املحكمة ،الحاجة إىل هيئة قادرة عىل حامية قامئة الحقوق الطويلة الواردة يف الدستور
املقرتح وإنفاذها .اعرتض التحالف اليساري املكون من الشيوعيني واالشرتاكيني بدعم من الليرباليني عىل
إنشاء محكمة دستورية ،عىل أساس أن الربملان الذي يشكل املمثل املنتخب للشعب اإليطايل يجب أن
يفرض سيادته .واعرتض الجناح اليساري عىل إنشاء محكمة دستورية ،ألنه كان يتوقع فوز األكرثية يف
االنتخابات الربملانية املرتقبة ويعارض فكرة إنشاء مؤسسات تحد من سلطته عند انتخابه .وألسباب
مامثلة ،يعود دعم الدميقراطيني املسيحيني لفكرة إنشاء املحكمة بشكل جزيئ إىل توقعهم بفوز محتمل
للجناح اليساري يف االنتخابات ،فاعتربوا املحكمة كشكلٍ من أشكال "الضامن السيايس" الذي قد يلزم
الحزب الحاكم باحرتام الدستور .وأخريا ،كانت الحاجة إىل محكمة دستورية من أجل الحد من سلطة
138
الربملان هي الح ّجة املقنعة.
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عندما ناقشت الجمعية التأسيسية إنشاء املحكمة الدستورية اإليطالية ،قدمت عدة اقرتاحات بشأن
كيفية تعيني قضاة املحكمة .يف البداية ،اقرتحت اللجنة الفرعية املسؤولة عن إنتاج املسودة األوىل
للدستور أن املجلس األدىن للربملان ينتخب القضاة .يف نسخة الحقة من املسودة ،تم تعديل هذا االقرتاح
بشكل يتيح انتخاب القضاة يف الربملان من قوائم مرشحني يختارها خرباء يف القضاء وأساتذة يف القانون.
استمرت املفاوضات من أجل زيادة عدد الجهات الفاعلة السياسية وأنواعها ودورها يف عملية التعيني.
وأرادت أحزاب الجناح اليساري يف الجمعية الدستورية ضامن املساءلة الدميقراطية الكافية للتعيينات
يف املحكمة من خالل إرشاك ثالثة مكونات سياسية مختلفة ،وهي :السلطة القضائية والربملان والرئيس.
ورئيس إيطاليا ينتخبه الربملان بدال من انتخاب الشعب له بشكل مبارش ،ويعني بشكل رصيح يف الدستور
139
كممثل عن الوحدة الوطنية؛ مضيفًا بذلك عامال غري حزيب إىل عملية التعيني باملبدأ( .املادة .)87
نصت النسخة األخرية للدستور اإليطايل التي دخلت حيز التنفيذ يف األول من كانون الثاين/يناير 1948
ّ
عىل إنشاء محكمة دستورية مكونة من خمسة عرش قاضيا ،من بينهم خمسة يعينهم الرئيس وخمسة
يعينهم الربملان يف جلسة مشرتكة بني املجلسني ،وخمسة تعينهم املحاكم العليا للسلطة القضائية( .املادة
 .)135وتركت للربملان ،ومن خالل ترشيع تنفيذي مستقبيل ،حرية إصدار القرارات بشأن مسائل مهمة
متعددة متعلقة بتفاصيل عملية التعيني ،منها كيفية قيام السلطة القضائية بتعييناتها للمحكمة واألغلبية
املطلوبة يف الربملان للقيام بتعييناته.

املناقشات يف الربملان
سمحت نتائج أول انتخابات برملانية يف إيطاليا يف العام  1948بـ"تغيري الساحة السياسية ودحض مخاوف
الجهتَ ْي وآمالهام خالل الجمعية التأسيسية" ،ما أدى إىل تغيري الحق يف مواقف األحزاب السياسية الرئيسة
بشأن املحكمة الدستورية اإليطالية ،وإىل تأخري عملية اعتامد الترشيعات التنفيذية الرضورية للسامح
بالقيام بالتعيينات عىل املحكمة تأخريا كبريا .فاز الدميقراطيون املسيحيون بأغلبية مطلقة ِمن مقاعد
الربملان ،لكنهم قلبوا املوقف الذي اتخذوه يف الجمعية التأسيسية؛ إذ إن حامسهم بشأن سن الترشيعات
خف فور سيطرتهم عىل الحكومة .أما الشيوعيون واالشرتاكيون ،فوجدوا
الرضورية لبدء عمل املحكمة ّ
أنفسهم يف املعارضة السياسية وقدموا دعمهم للمحكمة الدستورية .أدت املعارك الالحقة يف الربملان
بشأن الترشيع التنفيذي ،مبا يف ذلك خالفات عىل تفاصيل عمليات التعيينات ،إىل تأخري الترشيع حتى
العام  .1953مل تؤد املجموعة األوىل من القضاة يف املحكمة الدستورية اليمني الدستوري حتى كانون
140
األول/ديسمرب . 1955

 2 .2 .4 .4إيطاليا :عملية التعيني
وفق الدستور اإليطايل ،تتكون املحكمة الدستورية من خمسة عرش قاضيا يخدم كل منهم والية غري
قابلة للتجديد ملدة تسع سنوات .تقسم تعيينات الخمسة عرش قاضيا بشكلٍ متسا ٍو بني الرئيس والربملان
141
واملحاكم العليا  :كل منهم يعني خمسة قضاة (املادة .)135
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تفاصيل حول عملية التعيني املحددة
َ
تم إصدار الترشيع التنفيذي يف العام  ،1953وأضاف هذا الترشيع
يف الدستور بشأن القضاة املعينني من جانب السلطة القضائية (خمسة) والربملان (خمسة) .تقسم
التعيينات الخمسة للمحكمة الدستورية التي تقوم بها السلطة القضائية بني املحاكم العليا الثالث
العادية واإلدارية :محكمة التمييز (التي تنتخب ثالثة قضاة) ومجلس الدولة وديوان املحاسبة (اللذان
ينتخب كل منهام قاضيا واحدا) .تشكل كل من هذه املحاكم هيئة ،يحدد أعضاؤها يف القانون من أجل
تعيني القضاة ،وتوافق الهيئات عىل التعيينات بالتصويت باألغلبية املطلقة (القانون رقم  11 ،87آذار/
مارس  :1953القانون الدستوري رقم  22 ،2ترشين الثاين/نوفمرب  .)1967أما بالنسبة للتعيينات الربملانية
الخمسة ،فاعتمد الترشيع التنفيذي معيار األغلبية الساحقة .يتوجب عىل القايض الفوز باالنتخابات
بأغلبية الثالثة أخامس من أصل العدد اإلجاميل ألعضاء الربملان .إذا مل يتم الحصول عىل هذه األغلبية
يف التصويت األول يخفض إلزام األغلبية إىل ثالثة أخامس من املصوتني يف االقرتاع الالحق( .القانون رقم
 11 ،87آذار/مارس  .)1953نتج هذا اإللزام باألغلبية الساحقة عن مخاوف سياسية رصيحة بشكل
جزيئ .فالدميقراطيون املسيحيون الحاكمون أرادوا منع الشيوعيني من التمتع بالقدرة عىل تعيني مرشح
للمحكمة .ومن الناحية النظرية ،قد يعني اشرتاط أغلبية ثالثة أخامس ،أن األحزاب السياسية قد تضطر
للعمل معا من أجل البحث عن مرشح مقبول من األحزاب املتعددة .أشارت الحسابات إىل أنه يف أسوأ
الحاالت قد يعارض خمسا الربملان عىل مرشح شيوعي للمحكمة الدستورية .لكن استطاع الشيوعيون
التفاوض عىل مقعد واحد يف املحكمة الدستورية ،بعد أن قلصت االنتخابات الالحقة أغلبية الدميقراطيني
142
املسيحيني يف الربملان.
تم تعديل اإللزام باألغلبية الساحقة يف العام  1967وزيادة األغلبية املطلوبة النتخاب ٍ
قاض إىل الثلثني ،ما
أدى إىل تشجيع ترشيح مرشحني قادرين عىل حشد دعم األحزاب السياسية املتعددة .إذا مل يتم انتخاب
أحد بعد ثالث جوالت تصويت ،فإن األغلبية املطلوبة تخفض إىل ثالثة أخامس (القانون الدستوري رقم
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 22 ،2ترشين الثاين/نوفمرب .)1967

 3 .2 .4 .4إيطاليا :عملية التعيني من الناحية العملية
من الناحية العملية ،تجري عملية التعيني اإليطالية بشكل سلس نسبيا .فالتعيينات التي تقوم بها
املحاكم العليا للمحكمة الدستورية رسيعة ،وت ّم وضع قاعدة غري رسمية يعني مبوجبها القضاة رؤساء
أقسام املحاكم العليا إىل املحكمة .أدى أوالً رشط األغلبية الساحقة املفروض عىل املعينني من جانب
الربملان إىل املحكمة الدستورية إىل تأخري كبري يف اختيار القضاة .وبعد االنتخابات الربملانية يف العام ،1953
مل يحصل أي حزب عىل أغلبية الثالثة أخامس يف الربملان .كذلك ،استغرقت األحزاب السياسية ثالثة أعوام
من أجل التوصل إىل مساومة غري رسمية استمرت حتى العام  1994وهي :تقسم املقاعد الخمسة التي
يختارها الربملان بني األحزاب وفق عدد املقاعد الربملانية التي يتمتع بها كل حزب .يف ظل هذا الرتتيب
غري الرسمي ،عني الدميقراطيون املسيحيون قاضيَ ْي من أصل خمسة قضاة ،وعني كل من االشرتاكيني
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والشيوعيني قاضيا واحدا ،والتعيني األخري تم التناوب عليه بني األحزاب الصغرية.
86

املحاكم الدستورية بعد الربيع العريب

نجم تأخري الثالث سنوات أيضا عن خالف بشأن تعيينات الرئيس التي مل يتم معالجتها يف الترشيع
التنفيذي يف العام  .1953اختلف الرئيس والحكومة يف السنوات األوىل من عمل املحكمة الدستورية عىل
ما إذا احتاجت تعيينات الرئيس إىل إمضاء مص ِّدق من جانب الحكومة .بعد أن قام الرئيس جيوفاين
غرونيك بالتعيينات الرئاسية الخمسة األوىل من دون طلب موافقة الحكومة" ،تم إرساء السابقة بأن
الرئيس يعني أفرادا إىل املحكمة من دون تشاور رسمي .عىل الرغم من أن الرئيس ينظر إليه كرجل
فاعل سياسيا ،وبالتايل ال تعترب تعييناته القضائية ذات حافز سيايس بالقدر الذي ت ُعترب فيه
دولة أكرث منه ً
التعيينات الربملانية؛ اتسمت التعيينات الرئاسية بـ"موازاة مع االنتامءات الحزبية للمعينني الربملانيني".
بدل من قضاة
يعني الرئيس بشكل عام خرباء قانونيني بارزين يعتربون من الفاعلني يف الوسط السيايس ً
ومحامني .قام الرئيس أيضا بتعيينات ذات أهمية رمزية ،مثل تعيني فرناندا كونرتي كأول قاضية امرأة يف
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املحكمة الدستورية يف العام .1996
ساعد اتفاق الربملان غري الرسمي عىل تخصيص املقاعد وفق متثيل األحزاب يف إجراء عملية التعيني
فتجم إلزام األغلبية الساحقة والتفاهم الضمني بني األحزاب
بشكل فعال لعقود متعددة .أما يف أملانياُ ،
يف الربملان بأن املرشحني الذين يتمتعون بآراء "متطرفة" ال يختارون عادةً .لكن تم تسليط الضوء عىل
أهمية هذا االتفاق غري الرسمي وضعفه يف منتصف تسعينيات القرن املايض .ونتجت تحقيقات النيابة
العامة يف الفساد يف العام  1992عن خسارة كل املسؤولني يف السلطة تقريبا ملقاعدهم يف االنتخابات
عقب التحقيق .وخضعت األحزاب السياسية يف إيطاليا لعملية إعادة تنظيم جذرية ،فربزت أحزاب
جديدة وغريت بعض األحزاب القدمية اسمها .ومل تتمتع األحزاب الجديدة املنتخبة يف الربملان بأي
اتفاق غري رسمي بشأن تعيينات املحكمة الدستورية ،ما أدى إىل بقاء ثالثة مقاعد شاغرة يف املحكمة
حتى العام  ،1996ألن الربملان مل يتمكن من االتفاق عىل مرشح قادر عىل الحصول عىل أغلبية الثلثني
املطلوبة للتعيني .تم شغل املقاعد أخريا ،عندما اتفقت األحزاب الجديدة املمثلة يف الربملان عىل توزيع
التعيينات بينها بشكل مامثل لالتفاق السابق :اليمني (فورتزا إيطاليا) يتمتع بتعيي َن ْي واليسار (حزب
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اليسار الدميقراطي وحلفاؤه) بتعيي َن ْي واملقعد األخري تتناوب عليه أحزاب األقلية املتبقية.
بشكل عام ،تتجنب املحكمة الدستورية اإليطالية لفت األنظار إليها عىل الصعيد السيايس .وقليال
ما تكون قراراتها يف قلب النقاشات السياسية السائدة ،والعداوة بني املحكمة والسلطتني الترشيعية
والتنفيذية يشء ال يذكر .ويف خالل أول ثالثني عاما من حكمها ،ترددت املحكمة الدستورية يف التدخل يف
الخالفات بني سلطات الحكومة املركزية أو تلك املتعلقة مبسائل لها طابع حزيب .عوضا عن أن تخاطر يف
الظهور كمتح ّيزة لصالح أي حزب سيايس أو مؤسسة سياسية ،أحجمت املحكمة الدستورية عن االستامع
لبعض القضايا ،وتدخلت فقط يف الخالفات السياسية العالية املستوى عندما ملست تهديدا خطريا للنظام
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مفس أدناه ،تغري هذا الوضع مع وصول سيلفيو برلوسكوين إىل الحكم.
الدستوري .لكن ،وكام هو ّ
باإلضافة إىل ذلك ،أقرت املحكمة الدستورية يف عدة مناسبات أحكاما جريئة كان لها تبعات بعيدة النطاق
عىل الحكومة يف السلطة وحمت املعارضة السياسية .يف قضيتها األوىل ،أصدرت املحكمة الدستورية
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حكام أكد عىل سلطتها وأعلن عن استقالليتها عىل حد سواء .من املسائل قيد البحث ،قوانني األمن التي
تعود إىل الحقبة الفاشية ،والتي تستوجب ترخيصا من الحكومة من أجل توزيع النرشات ،أو الصحف
عب املعارضون لفكرة املراجعة
أو من أجل تنظيم مظاهرة عامة تستخدم فيها معدات تضخيم الصوتّ .
القضائية عن رأيهم يف الربملان والصحف ،بأن املحكمة الدستورية مل تتمتع بصالحية تحديد دستورية
القوانني املسنة قبل دستور  .1948هذه الحجة عبارة عن "محاولة علنية للحفاظ عىل مجموعة القوانني
الفاشية" .كان الدميقراطيون املسيحيون يستخدمون فعليا قوانني األمن يف بداية خمسينيات القرن
املايض من أجل قمع مظاهرات العامل من الطيف السيايس اليساري .وشدد حكم املحكمة الدستورية
عىل سلطتها يف مراجعة كل الترشيعات السارية املفعول ،بغض النظر عن تاريخها ،وألغت قوانني األمن
العام بسبب انتهاكها لضامن الدستور اإليطايل لحرية التعبري (الحكم رقم  ،)1956/1وبالتايل حمت حق
املعارضني السياسيني للحكومة يف التعبري عن آرائهم السياسية .ولجأت املحكمة الدستورية إىل تفكيك
منهجي ملجموعة القوانني العائدة للحقبة الفاشية .كسبت هذه األحكام قبول الشعب وساندت قاعدة
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الدعم للمحكمة الدستورية.
إ ّن سياسة الحكومة العامة بتفادي االنخراط يف املسائل السياسية املنطوية عىل مخاطر كبرية ،قد ساعدت
عىل تجنب انتقادات مهمة من جانب السلطات السياسية األخرى والشعب .دفعت تحقيقات الفساد
للعام  1992الكثري من السياسيني للمثول أمام القضاء من أجل تحقيق جنايئ .وكانت املحكمة الدستورية
يف خالل هذه التحقيقات هي "املؤسسة الوطنية الوحيدة التي تبقى [بقيت] نقية السمعة" .لكن بروز
سيلفيو برلوسكوين ،وهو رجل سيايس وأعامل مثري للجدل خدم كرئيس وزراء عدة مرات ،أدى إىل خالف
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مل تستطع املحكمة الدستورية تجنبه.
واجه برلوسكوين املحكمة الدستورية عدة مرات .يف العام  2003اقرتح برلوسكوين تعديالت دستورية
لتشكيل املحكمة الدستورية وعملية التعيني ،وكان من شأن هذا التعديل أن يخفض عدد القضاة املعينني
من جانب الرئيس والسلطة القضائية من خمسة قضاة إىل أربعة قضاة لكل منهام (بشكل إجاميل
من  10إىل  )8وزيادة عدد املعينني من جانب الربملان من خمسة قضاة إىل سبعة قضاة .باإلضافة إىل
املجلس ْي يف جلسة
ذلك ،كانت لتتغري طريقة اختيار الربملان للمرشحني؛ فبدلً من اختيارهم من جانب
َ
مشرتكة ،اقرتح اإلصالح أن يقوم مجلس شيوخ اتحادي (هيئة جديدة مقرتحة يف حزمة اإلصالحات من
شأنها أن متثل حكومات إيطاليا اإلقليمية) بالتعيينات .قد تؤدي هذه التعديالت الدستورية إىل زيادة
بدل من الجهات الفاعلة ذات طابع يُعترب أقل سيايس
عدد املعينني املختارين من جانب أحزاب سياسية ً
(السلطة القضائية والرئيس) والسامح لألقاليم االتحادية مبامرسة املزيد من السلطة عىل التعيينات،
ما قد يؤثر عىل استامع املحكمة إىل القضايا التي تشمل خالفات بني األقاليم املختلفة أو بني إقليم
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والحكومة املركزية.
اعترب النقاد التعديالت الدستورية املقرتحة اعتداء عىل استقاللية املحكمة الدستورية .وبعد فشل املوافقة
عىل حزمة اإلصالح يف الربملان بأغلبية الثلثني ،حاول برلوسكوين من دون جدوى ضامن اعتامد اإلصالح من
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خالل استفتاء دستوري تم إجراؤه يف العام  .2006تزامنت محاوالت برلوسكوين لتغيري تشكيل املحكمة
الدستورية وعملية التعيني مع انخراطه يف جهود آيلة إىل تأخري أو منع مالحقته القضائية بعدة اتهامات
جنائية ،مبا يف ذلك الخداع والرشوة .ويف خالل فرتة حكمه كرئيس وزارة بني العا َم ْي  2001و ،2006ومرة
أخرى بني العا َم ْي  2008و 2011أحكم برلوسكوين سن قوانني يف الربملان تحميه من املالحقة القضائية
فعليا ،سواء من خالل ضامن حصانة مسؤولني سياسيني رفيعي املستوى ضد املالحقة خالل فرتة توليهم
منصبهم ،أو من خالل تأخري بدء املقاضاة ضد املسؤولني خالل فرتة توليهم منصبهم .ألغت املحكمة
الدستورية يف عدة مناسبات كل أو أجزاء من هذه القوانني .ويف العام  ،2009بعد إصدار املحكمة
الدستورية لحكمها الثاين (الذي رأى أن أحد هذه القوانني غري دستوري عىل أساس انتهاكه ملبدأ املساواة
أمام القانون) ،تهجم برلوسكوين شفويا عىل املحكمة ودعا لإلصالح القضايئ .ويف العام  2011عندما
أسقطت املحكمة أجزا ًء من قانون آخر كان بإمكانه تعليق الدعوى الجنائية ضد برلوسكوين خالل فرتة
توليه السلطة ،رصح برلوسكوين أنه ينوي السعي إىل إصالح املحكمة ،مبا يف ذلك طلب تصويت األغلبية
بالثلثني ألعضاء املحكمة الخمسة عرش من أجل تقرير عدم دستورية أي قانون .توقفت االقرتاحات
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العدائية بتغيري املحكمة الدستورية بعد أن فقد برلوسكوين السلطة يف ترشين الثاين/نوفمرب . 2011

 3 .4 .4منوذج األطراف املتعددة :االعتبارات الدستورية األساسية (مستوى االستثامر
السيايس مرتفع)
قد يوفر منوذج األطراف املتعددة أفضل فرصة من بني جميع النامذج املراجعة يف هذا التقرير ،من
أجل تعزيز املحكمة الدستورية التي ميثل قضاتها تشكيلة متنوعة من الطيف السيايس ،وبشكل عام
مجموعة واسعة من الجهات املعنية .ومن شأن منوذج األطراف املتعددة شمل جميع األطراف املختلفة
التي يقرتحها املسؤولون عن صياغة الدستور ،عىل سبيل املثال ال الحرص فروع الحكومة املنتخبة وغري
املنتخبة ،املجالس الرتبوية ،نقابات املحامني ،األكادمييون القانونيون واملنظامت غري الحكومية .باإلضافة
إىل ذلك ،ميكن تصميم النموذج بشكلٍ يضمن أن يكون لكل هيئة انتخابية مرشحا يف املحكمة الدستورية
بشكل مبارش أو غري مبارش .يف تركيا ،تصدر األطراف املتعددة قامئات مرشحني يختار منها الرئيس أو
برملان تركيا القضاة املعينني للمحكمة الدستورية الرتكية .يف إيطاليا ،يضمن لكل فرع من فروع الحكومة
الحق الدستوري بتعيني ثلث قضاة املحكمة الدستورية اإليطالية .ويشكل ذلك تناقضا صارخا مع منوذج
املجلس القضايئ ،حيث يت ّم متثيل الهيئات الناخبة املختلفة يف املجلس الذي يختار املرشحني القضائيني،
لكن بشكل عام ال يُضمن ألي هيئة ناخبة تعيني مرشح من اختيارها إىل املحكمة الدستورية.
قد ينجم عن انخراط فروع الحكومة املختلفة ومنظامت املجتمع األهيل آثار إيجابية متعددة عىل
استقرار النظام الدستوري .فتزيد فرص األحزاب السياسية الصغرية أو مصالح األقليات للتأثري عىل تشكيل
املحكمة يف منوذج األطراف املتعددة .وقد تزيد رغبة الجهات الفاعلة يف االمتثال بأحكام املحكمة ،حتى
عندما تعيق هذه األحكام مصالحها الحالية ،ألن لها استثامرا سياسيا يف املحكمة من خالل دورها يف
اختيار القضاة الذين يصدرون هذه األحكام .ومن شأن محكمة دستورية متنوعة أن تشجع بروز وجهات
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نظر وقرارات معتدلة ،مبا أن املساومة بني اآلراء املختلفة رضورية للتوصل إىل قرار نهايئ يف أي قضية.
باإلضافة إىل ذلك ،قد ينظر الشعب إىل محكمة دستورية متنوعة كأكرث استقاللية وأقل تأثريا من أي
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جهة فاعلة سياسية أو عقائدية.
يتيح منوذج األطراف املتعددة فرصة إللزام عدة جهات فاعلة سياسية وغري حكومية مبارش ًة يف عملية
التعيني إىل املحكمة الدستورية .اختلفت تركيا وإيطاليا يف طريقة تصميم عملية التعيني ،لكن كلتا
املقاربتَ ْي تعكسان جهودا تهدف إىل إرشاك عدة قوى سياسية يف اختيار قضاة املحكمة الدستورية.
يبدو أن قرار إيطاليا بتقسيم التعيينات بني فروع الحكومة الثالثة  -الرئاسة والربملان والسلطة القضائية
قد حشد دعام كبريا للمحكمة الدستورية اإليطالية من جانب سلطات الحكومة املنتخبة .فكل من
سلطات الحكومة الثالث يضطلع بدور متسا ٍو يف اختيار قضاة املحكمة الدستورية ،ما يزيد الشعور
باإلنصاف والتوازن .ويعني منصب الرئيس اإليطايل كممثل للوحدة الوطنية إىل جانب رأيه السيايس،
أ ّن التعيينات الرئاسية تساهم أيضا يف الحفاظ عىل سمعة املحكمة كهيئة غري متح ّيزة وحيادية .وأخريا،
يؤدي إرشاك السلطة القضائية يف العملية إىل زيادة احتامالت اختيار أعضاء السلطة القضائية األكرث
تأهيال إىل املحكمة الدستورية.
اعتمدت تركيا منوذج األطراف املتعددة مؤخرا جدا ،وبالتايل ال ميكن تحديد وقعه عىل املحكمة الدستورية
الرتكية أو مساهمته يف زيادة حس االستثامر السيايس يف املحكمة الدستورية الرتكية بني مجموعة أوسع
من الجهات السياسية الفاعلة والشعب .لكن من الواضح ،أن تركيا اعتمدت هذا النموذج لتصحيح ما
ينظر إليه عىل نطاق واسع بأنه عملية تعيينات تطغى عليها النخبة ،وتضمن استدامة محكمة تدافع
وسع االنتقال إىل
عن مصالح مجموعة صغرية من النخبة ضد مطالب رشيحة أوسع من املجتمعّ .
منوذج التعيينات بني األطراف املتعددة يف العام  2010نطاق مجموعة املرشحني املؤهلني إىل التعيني إىل
املحكمة الدستورية الرتكية ،وسمح لعدد أكرب من املؤسسات الحكومية ومنظامت املجتمع املدين بتأدية
دور يف تحديد القضاة يف املحكمة.
وتتعرض عملية التعيني الجديدة املتعددة األطراف يف تركيا إىل العديد من االنتقادات بسبب عدم
إرشاكها لعدد ٍ
كاف من األطراف .ففيام تسمح مبشاركة مجموعة أكرب من الجهات الفاعلة يف عملية
التعيني ،ال تزال هذه املجموعة ضيقة النطاق .يختار  14عضوا من أصل  17عضوا من بني مجموعة
من املرشحني تختارها بشكل رئيس السلطة القضائية .للوهلة األوىل ،ال يبدو ذلك انحرافا عن النموذج
التنفيذي القضايئ قبل العام  2010املعتمد لتعيينات املحكمة الدستورية الرتكية .إال أن نطاق مجموعة
املرشحني املؤهلني اآلن للتعني أوسع مام كان عليه قبل إصالحات العام  .2010لكن من جهة أخرى ،يتم
اختيار القضاة الثالثة الذين تحددهم السلطة الترشيعية الرتكية من أصل مجموعة ضيقة النطاق من
الرتشيحات املقرتحة من ديوان املحاسبة ونقابات املحامني الرتكية .بالتايل ،يقرتح بعض الخرباء أن عملية
التعيني الجديدة قد ال تغري بشكل كبري تشكيل املحكمة الدستورية الرتكية ،وقد تحافظ عىل سيطرة
السلطة التنفيذية عىل تعيينات املحكمة .باإلضافة إىل ذلك ،كان إرشاك قاض َي ْي عسكريَ ْي يف املحكمة
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موضع جدل وأثار تساؤالت بشأن تأدية الجيش ألي دور يف السلطة القضائية يف ظل نظام دميقراطي.
ويثري أيضا وجود قضاة عسكريني يف املحكمة الدستورية الرتكية تساؤالت بشأن حياديتهم كقضاة،
ألنهم قد يختارون العودة إىل نظام العدالة العسكرية عند انتهاء واليتهم يف املحكمة .وألسباب مامثلة،
ينبغي عىل الدول يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن تنظر يف عزل عملية التعيني إىل املحكمة
الدستورية عن تأثري السلطة العسكرية ،نظرا للدور الجديل الذي تؤديه بعض القوات العسكرية يف
153
املسائل السياسية يف املنطقة.

الخطر الكامن وراء تخصيص التعيينات إىل السلطة التنفيذية
يف كل من إيطاليا وتركيا ،تقوم السلطة التنفيذية بتعيني عدد محدد من القضاة يف املحكمة الدستورية
بشكل أحادي الجانب :خمسة يف إيطاليا وأربعة يف تركيا .وإ ّن السامح للسلطة التنفيذية باختيار قضاة
املحكمة الدستورية من دون أي تشاور أو إرشاف من سلطات الحكومة األخرى ينطوي عىل خطر
بديهي؛ مبا أنه يصب يف مصلحة السلطة التنفيذية عىل اختيار قضاة مييلون إىل الدفاع عن سياستها .يف
إيطاليا ،تم تخفيف هذا الخطر ألن دور الرئيس هو أن يعمل كشخصية متثّل الوحدة الوطنية ،وألنه ليس
منتخبا من الشعب .لكن قد يختلف الوضع يف الدول األخرى .نظرا لتاريخ منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ،حيث تحاول السلطة التنفيذية مامرسة السلطة عىل املحاكم الدستورية من خالل صالحيتها
بالتعيني ،ينبغي عىل صناع السياسات النظر يف تقييد دور السلطة التنفيذية يف منوذج األطراف املتعددة،
من خالل السامح لجهة فاعلة سياسية مختلفة مبراجعة التعيينات إىل املحكمة واملوافقة عليها ،أو من
خالل الطلب من السلطة التنفيذية القيام بتعيينات مخصصة من أصل قامئة مقتضبة من املرشحني
املختارين من جانب جهة فاعلة سياسية أخرى.

خطر الوصول إىل جمود يف التعيينات الترشيعية
طورت إيطاليا ،عىل غرار أملانيا ،اتفاقا غري رسمي بني األحزاب املمثلة يف السلطة الترشيعية من أجل
السامح لألحزاب بـ"التحكم" بعدد من املقاعد يف املحكمة بالتناسب مع متثيلها يف الربملان .ت ُظهِر الحاالت
املسجلة يف إيطاليا الخطر الكامن يف هذا النوع من االتفاقات غري الرسمية .ففي العام  1994عندما تغري
توازن القوى يف الربملان بشكل هائل ،تساقط الرتتيب غري الرسمي وأدى إىل جمود دام عدة سنوات ،فيام
تنازعت األحزاب الجديدة املمثلة يف الربملان عىل التعيينات إىل املحكمة الدستورية اإليطالية .يف البلدان
الخارجة من األنظمة االستبدادية مثل دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،قد تكون األحزاب
ضعيفة ومتفككة .يف هذا الوضع ،ينطوي االعتامد عىل الربملان يف اختيار بعض أو كل أعضاء املحكمة
الدستورية عىل خطر تأخري تعيينات املحكمة بسبب عدم قدرة األحزاب عىل التوصل إىل اتفاق عىل
أسامء املرشحني.
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إن تحديد املؤهالت التي يجب أن يتمتع بها قضاة املحكمة الدستورية هي وسيلة أخرى لضامن شعور
بحس االستثامر السيايس .فيسمح تحديد مستوى التعليم واإلنجازات
جميع أطراف الطيف السيايس ّ
املهنية التي يجب أن يتمتع بها القضاة أو تحديد الحد األدىن أو األقىص للعمر عند وقت التعيني ،بضامن
متتع القضاة املعينني إىل املحكمة الدستورية بالخربات الرضورية لتحليل املسائل الدستورية املعقدة
واملهمة عىل الصعيد السيايس .إال أن ذلك يضيف أيضا عائقا إضافيا أمام تعبئة املحكمة باملنارصين ،فقد
يرتتب عىل أي فاعل سيايس أو حزب ينوي تعبئة منارصيه يف املحكمة الدستورية ضامن متتع املرشحني
الذين يسميهم بحد أدىن من املؤهالت املحددة يف الدستور .وقد تشمل املؤهالت قامئ ًة باملهن أو
الوظائف التي ال تتناسب مع التعيني إىل املحكمة الدستورية مثل املناصب السياسية ،ما يساعد يف عزل
املحكمة الدستورية عن السلطة السياسية .وتتطلب بعض الدول أيضا أن تشمل املحكمة الدستورية يف
أي وقت من األوقات عددا محد ًدا من األعضاء املتمتعني بالخربة يف امليدان القضايئ (عىل سبيل املثال
عدد من القضاة املامرسني للمهنة) .تعرض هذه الفقرة بشكل مخترص مقارنة بني القيود املتعلقة بالعمر
واملؤهالت املهنية أو القانونية التي تنص عليها البلدان الستة املناقشة يف هذا التقرير.
ائ العزل
من املسائل املهمة أيضا لتصميم املحاكم الدستورية ،إجراءات عزل القضاة عن املحكمة .إن إجر َ ْ
والتعيني متسقان بشكل وثيق .فإذا كان يسهل عىل فاعل سيايس واحد عزل القضاة ،فإنه ميكن استخدام
آلية العزل كآلية لتقويض حتى أفضل عمليات التعيني تصميام ،وذلك من خالل السامح بالتالعب
بعضوية املحكمة الدستورية .وبالفعل ميكن استخدام التهديد بالعزل كوسيلة ذكية ملامرسة السلطة عىل
القضاة .لكن تجدر اإلشارة إىل أنه من النادر جدا أن يقوم بلد ما بعزل ٍ
قاض عن املحكمة الدستورية .أ ّما
بدل
الحدث األكرث شيوعا ،فهو محاولة الجهات الفاعلة السياسية مامرسة نفو ٍذ عىل املحكمة الدستورية ً
من استعامل إجراءات العزل الرسمية من أجل عزل قاض ال تتفق معه.

 1 .5املؤهالت القضائية
يقارن الجدول أدناه املؤهالت القضائية املنصوص عليها للقضاة يف املحاكم الدستورية يف مرص وأملانيا
والعراق وإيطاليا وجنوب أفريقيا وتركيا ،وهي الدول الست املناقشة مطوال يف مقارنة مناذج التعيني يف
القسم الرابع .من بني هذه البلدان ،أربعة بلدان من أصل ستة (أملانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وتركيا)
تعني قضاة املحكمة الدستورية لوالية محددة غري قابلة للتجديد .أما دولتا مرص والعراق فال تحددان
عدد سنوات معني للوالية؛ إذ تحدد مرص س ّن تقاعد إلزامي للقضاة ،فيام يحدد العراق فقط الحد األدىن
واألقىص لعمر القايض عند تعيينه .تحدد أغلبية البلدان أيضا مؤهالت مهنية يجب أن يتمتع بها القضاة
لتعيينهم ،مبا يف ذلك مستوى مرتفع من اإلنجازات بصفة قاض أو محام أو أكادميي .تحد املؤهالت
املهنية هذه من نطاق األفراد املختارين كقضاة يف املحكمة الدستورية .وال توفر دولتا العراق وجنوب
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أفريقيا هذا القدر من التحديد فيام يتعلق باملؤهالت املطلوبة ،وهذا يؤدي إىل توسيع نطاق املرشحني
املحتملني للمحكمة.
الجدول األول :املقارنة بني متطلبات العمر والخربة للمحاكم الدستورية
البلد
154
مرص

قيود العمر
ما ال يقل عن  45عاما؛
التقاعد اإللزامي عند عمر
السبعني.

156

ما ال يقل عن  40عاما؛
التقاعد اإللزامي عند عمر
الثامنية وستني؛ ميارس
القضاة والية واحدة ملدة
اثني عرش عاما غري قابلة
للتجديد.

أملانيا

العراق

157

ما ال يقل عن  28عاما أو
أكرث من  45عاما يك يصبح
قاضيا.

الخربة املهنية/القانونية
ميكن اختيار القضاة من الفئات التالية:
155
أعضاء املحكمة العليا؛
السلطة القضائية :أعضاء حاليون أو سابقون يف الهيئات
القضائية بصفة مستشار أو منصب يساوي ملا ال يقل
عن خمس سنوات متالحقة؛
امليدان األكادميي :أستاذ قانون حايل أو سابق توىل
منصب أستاذ يف جامعة مرصية ملا ال يقل عن مثانية
أعوام متالحقة؛
املحامون :يجب أن يكون قد مارس املهنة يف محكمة
التمييز أو املحكمة اإلدارية العليا ملا ال يقل عن عرش
سنوات متالحقة.
يجب أن يتمتع القضاة باملؤهالت األساسية للوظيفة
القضائية :النجاح يف إكامل الدراسات القانونية وفرتة
الحقة من التدريب التحضريي.
يجب أال يشغل قضاة املحاكم الدستورية الفيدرالية
منصبا يف السلطتني الترشيعية أو التنفيذية يف الوقت
ذاته .ويجب أال يشغلوا أي وظيفة مهنية أخرى إال
مهنة أستاذ قانون .يجب اختيار ستة من أصل ستة
عرش عضوا يف املحكمة الدستورية الفيدرالية من
بني القضاة يف قوس املحاكم العليا العادية واإلدارية
(القضاة املامرسني للمهنة).
شهادة من املعهد القضايئ وثالث سنوات من الخربة
القانونية أو التعيني بقرار رئايس وعرش سنوات من
الخربة القانونية.
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إيطاليا

158

جنوب
أفريقيا

159

تركيا

161

ما من رشط للسن؛ لكن
القضاة يخدمون فقط والية
واحدة غري قابلة للتجديد
لتسع سنوات.
ما من رشط للسن ،لكن
القضاة يخدمون فقط والية
واحدة غري قابلة للتجديد
ملدة اثني عرش عاما ويجب
أن يتقاعدوا عند عمر
السبعني .يف بعض الحاالت
بإمكان القضاة البقاء يف
قوس املحكمة ملدة خمسة
عرش عاما أو حتى يصل
أو تصل إىل عمر الخمسة
وسبعني إذا اقتضت الحاجة
إلكامل اإللزام القانوين
بخمسة عرش عاما من
160
الخدمة الفاعلة.
ما ال يقل عن  45عاما؛
التقاعد اإللزامي عند عمر
الخامسة والستني؛ يخدم
القضاة فقط والية واحدة
غري قابلة للتجديد ملدة اثني
عرش عاما.

يجب أن يكون قاضيا يف إحدى املحاكم اإليطالية العليا
(عادية أو إدارية)؛ أستاذا كامال يف القانون؛ أو محاميا
مع خربة عرشين عاما يف املزاولة .يجب أال يكون
القضاة أعضاء متزامنني يف الربملان أو يف مجلس إقليمي.
يجب أن يكون يف املحكمة الدستورية عىل األقل أربعة
أعضاء كانوا يخدمون كقضاة عند تعيينهم إىل املحكمة
الدستورية.

بإمكان اختيار القضاة من الفئات التالية:
األكادمييون :يجب أن يكون أستاذا مشاركًا أو أستاذًا.
املحامون :مدة مزاولة ال تقل عن  20عاما.
موظو حكومة :يجب أن يكون قد أكمل الدراسة العليا
وعمل يف الخدمة العامة ملدة  20عاماً.
قضاة ومدعون عامون  :خربة عمل ال تقل عن  20عاما.

 2 .5إجراءات العزل
تعطي كل من البلدان الستة املراجعة يف هذا التقرير السلطة القضائية دورا أساسيا يف تحديد قدرة
عزل قاض عن املحكمة الدستورية .يف بعض البلدان مثل مرص وأملانيا وإيطاليا ،يتوجب عىل املحكمة
الدستورية التصويت من أجل عزل قاض ،بينام تتطلب دولتا العراق وجنوب أفريقيا موافقة عدة
سلطات مختلفة من الحكومة ،مبا يف ذلك السلطة القضائية ،عىل عزل القايض قبل اتخاذ القرار .أما تركيا،
فتجعل العزل تلقائيا للقضاة املحكوم عليهم ببعض الجرائم ،لكن تتطلب تصويت املحكمة الدستورية
94

املحاكم الدستورية بعد الربيع العريب

إلزاحة قاض بسبب عدم أهليته .وتجدر اإلشارة ،إىل أن خمسة من أصل البلدان الستة املراجعة هنا
تضمن تقسيم سلطة عزل القايض بني الجهات الفاعلة السياسية املختلفة أو عدم تفويض هذه السلطة
للجهة الفاعلة ذاتها املكلفة بعملية التعيني ،وبالتايل تقلص خطر إحكام أي فاعل سيايس السيطرة عىل
املحكمة .تتشابه إجراءات العزل يف العراق مع إجراءات التعيني ،لكن مبا أنه ينبغي عىل ثالث جهات
فاعلة سياسية مختلفة املوافقة عىل عزل القايض من املحكمة االتحادية العليا ،يخفف ذلك خطر عزل
قاض ألسباب سياسية بدال من أسباب متعلقة بكفاءات القايض أو أهليته للخدمة.

 1 .2 .5مرص
املحكمة الدستورية العليا مسؤولة عن انضباط أعضائها .بناء عىل طلب رئيس املحكمة العليا ،تحقق
لجنة مع قاض متهم بفقدان املوثوقية أو اإلهامل ملهامه .يف خالل التحقيق ،تُفرض عىل العضو إجازة
إلزامية مدفوعة ،وبعد جلسة االستامع تقرر الجمعية العامة للمحكمة قرار بقاء العضو أو رضورة
162
استقالته أو استقالتها .هذا القرار نهايئ ومربم( .املادة  19من القانون .)1979/48

 2 .2 .5أملانيا
تتحكم املحكمة الدستورية االتحادية بانضباط قضاة املحكمة وعزلهم .وفقا للفقرة  105من قانون
املحكمة الدستورية االتحادية ،قد يتم إقالة قضاة املحكمة بشكل غري طوعي فقط يف حال عدم صالحهم
للخدمة بشكل دائم أو يف حال الحكم عليهم من دون استئناف بـ"فعل شائن" أو سجنهم لفرتة تتخطى
الستة أشهر أو يف حال ارتكابهم لـ"إخالل فاضح للواجب" .يتطلب العزل تصويت أغلبية الثلثني يف غرفتي
املحكمة الدستورية االتحادية املكتملتَ ْي يف الجمعية العمومية ،وبعدها يقوم الرئيس االتحادي بعزل
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القايض بشكل رسمي .مل يتم عزل أي قاض من املحكمة الدستورية االتحادية بعد.

 3 .2 .5العراق
مبوجب القانون اإلداري االنتقايل ال يتم عزل أي قاض إال إذا متت إدانته بجرم يشمل فسادا أخالقيا أو
فسادا أو تتبني عدم أهليته الدامئة (القانون اإلداري االنتقايل املادة  .)47من أجل عزل قاض ،يتوجب
عىل املجلس القضايئ األعىل توصية العزل ،ومن ثم يقرر مجلس الوزراء بشأن العزل ويوافق املجلس
الرئايس (اآلن الرئيس) عىل العزل (القانون اإلداري االنتقايل املادة  .)47إذا اتهم ٍ
قاض بجرم يتعلق
بالفساد األخالقي أو بالفساد ،يعلق عن العمل حتى إصدار الحكم (القانون اإلداري االنتقايل املادة .)47
ويحد دستور العراق للعام  2005من العزل القضايئ ،لكن تم إرجاء األسباب الدقيقة للعزل واالنضباط
وإجراءات العزل إىل حني إصدار الترشيع التنفيذي الذي مل تتم صياغته بعد (املادة .)97
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 4 .2 .5إيطاليا
تتحكم املحكمة الدستورية اإليطالية بعملية عزل القضاة .ال يتم عزل أي قاض إال يف حال التصويت
بأغلبية الثلثني يف املحكمة الدستورية (القانون الدستوري رقم  1الفقرة  11 ،7آذار/مارس  .)1953يتم
عزل القضاة فقط بسبب عدم أهليتهم ألداء مهامهم أو بسبب سوء سلوك جسيم (القانون الدستوري
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رقم  1الفقرة  9 ،3شباط/فرباير .)1948

 5 .2 .5جنوب أفريقيا
أول ،يجب أن تجد
تتطلب دولة جنوب أفريقيا إجراء عزل القايض عن املحكمة الدستورية يف خطوت َْيً .
تبي عنه عدم كفاءة جسيمة أو أنه مدان بسوء
مفوضية الخدمات القضائية أن القايض فقد أهليته ،أو ّ
سلوك جسيم .ثانيا ،يحال حكم مفوضية الخدمات القضائية إىل الجمعية الوطنية التي توافق عىل عزل
القايض عن املحكمة بتصويت أغلبية الثلثني .فور إكامل هاتني الخطوتني ،يقوم رئيس جنوب أفريقيا
بعزل القايض (املادة  .)177مل يتم استخدام هذه العملية بعد.

 6 .2 .5تركيا
ينص الدستور الرتيك عىل إنهاء عضوية قاض يف املحكمة الدستورية الرتكية بشكل تلقايئ إذا اتهم أو
اتهمت بجرم يتطلب اإلقالة .وبإمكان عزل القضاة بتصويت األغلبية املطلقة ألعضاء املحكمة الدستورية،
إذا أثبت بشكل نهايئ عدم قدرته أو قدرتها عىل أداء مهامه أو مهامها بسبب مشاكل صحية (املادة
.)147
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القسم السادس :تحليل مسودة الدستور التونيس لحزيران/
يونيو 2013

تشهد عدة بلدان يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عملية صياغة دستور جديد أو إصالح
الدساتري القامئة .تعد العملية التونسية من األكرث نجاحا حتى اآلن ،وتعترب نقاشات املجلس الوطني
التأسييس بشأن تصميم السلطة القضائية من النقاشات األكرث تقدما يف املنطقة .تحتوي املسودة األوىل
للدستور التونيس التي أصدرها املجلس الوطني التأسييس يف حزيران/يونيو  2013عىل عنارص من منوذج
األطراف املتعددة ،إىل جانب منوذج األغلبية الساحقة الترشيعية يف عملية التعيني للمحكمة الدستورية.

 1 .6إجراء التعيينات واملؤهالت
مسودة الدستور لجمهورية تونس (حزيران/يونيو )2013
الفصل :115
املحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ترتكب من إثني عرش عضوا من ذوي الكفاءة ال تقل
خربتهم عن خمس عرشة سنة ،ثلثاهم من املختصني يف القانون.
يقرتح كل من رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس نواب الشعب ،ورئيس الحكومة ،واملجلس األعىل
للقضاء ،ستة مرشحني ،عىل أن يكون ثلثاهم من املختصني يف القانون.
ينتخب مجلس نواب الشعب اثني عرش عضوا باعتامد النصف من كل جهة ترشيح ،ويكون االنتخاب
بأغلبية ثالثة أخامس أعضاء املجلس ولفرتة واحدة مدتها تسع سنوات.
ويف حالة عدم الحصول عىل األغلبية املطلوبة ،يعاد االنتخاب من بني املرشحني املتبقني باعتامد
نفس األغلبية .ويف صورة عدم حصولها ،يعاد اقرتاح مرشحني آخرين وتعاد عملية االنتخاب بنفس
الطريقة.
يجدد ثلث أعضاء املحكمة الدستورية كل ثالث سنوات ،ويسد الشغور الحاصل يف تركيبة املحكمة
بالطريقة املعتمدة عند تكوينها ،مع مراعاة جهة الرتشيح واالختصاص.
يَنتخب أعضاء املحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من املختصني يف القانون.
نصت مسودة دستور حزيران/يونيو  2013عىل عملية تتألف من خطوت َْي لتعيينات املحكمة الدستورية.
يف الخطوة األوىل ،يجمع الرئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء واملجلس األعىل للقضاء قامئتَ ْي
منفصلتَ ْي من املرشحني .يضمن ذلك أ ّن املوظف َْي األساس َي ْي يف القطاع العام يف السلطة التنفيذية يشاركان
يف النظام شبه الرئايس املقرتح لتونس ،وأ ّن ممثال عن السلطة الترشيعية والسلطة القضائية يشارك يف
اختيار القضاة ،وهذا يعزز بالتايل االستثامر السيايس يف املحكمة من جانب مجموعة واسعة النطاق
من الفاعلني السياسيني واملكونات األخرى (مثل السلطة القضائية) .باإلضافة إىل ذلك ،تسمح املؤهالت
املطلوبة بأن يكون ثلثا األعضاء من كل قامئة (أربعة من أصل ستة قضاة يف كل قامئة) خرباء قانونيني،
وأن يتمتع كل املرشحني "بخربة عالية" ال تقل عن  15عاما ،بتقليص خطر تسمية مرشحني باالرتكاز إىل
97

بدل من الخربة القانونية.
والءات سياسية محضة ً
تكلف الخطوة الثانية من عملية التعيني مجلس النواب بانتخاب قضاة املحكمة من أصل أربع قامئات
بأسامء قضاة .ينتخب مجلس النواب ثالثة قضاة من كل قامئة بستة مرشحني ،ما يضمن تأدية كل
الجهات الفاعلة السياسية املخولة باقرتاح مرشحني دورا يف تحديد شكل املحكمة .إىل جانب ذلك ،يجب
انتخاب القضاة بأغلبية الثلثني الساحقة يف مجلس النواب ،ما يشجع األحزاب السياسية املختلفة املمثلة
يف املجلس عىل العمل معا من أجل التوصل إىل مساومة بشأن املرشحني .وبشكل خاص ،يقلص ذلك
احتامالت قدرة ائتالف حكومي عىل اختيار مرشحني مفضلني؛ عىل الرغم من اعرتاضات أحزاب املعارضة.
بشكل عام ،يضمن منوذج التعيينات املوضوع يف مسودة دستور حزيران /يونيو  2013إرشاك مجموعة
واسعة النطاق من الجهات الفاعلة السياسية يف عملية االختيار القضايئ ،ما يعزز الحس باالستثامر
السيايس يف املحكمة الدستورية .تجدر اإلشارة إىل أن طلب تحقيق األغلبية الساحقة النتخاب مرشح
قد يكون صعبا ،وقد يؤدي إىل تأخريات مطولة يف تعيني القضاة مثلام ظهر يف املناقشات حول املحكمة
الدستورية االتحادية األملانية (الفقرة )1 .4واملحكمة الدستورية اإليطالية (الفقرة .)2 .4 .4يف مسودة
حزيران/يونيو  ،2013حتى إذا مل يحصل مرشح عىل أغلبية الثلثني الساحقة يف الجولة األوىل من التصويت
يجب أن يحصل أو تحصل عىل األغلبية ذاتها يف الجولة الثانية من التصويت من أجل تعيينه أو تعيينها.
خيار أفضل ،هو خفض األغلبية الساحقة املطلوبة يف الجولة الثانية من التصويت بهدف تقليص خطر
الوصول إىل جمود يف املجلس بشأن تعيينات املحكمة الدستورية.

 2 .6إجراء العزل
مسودة دستور جمهورية تونس (حزيران/يونيو )2013
الفصل :104
ال ينقل القايض دون رضاه ،وال يعزل ،كام ال ميكن إيقافه عن العمل ،أو إعفاؤه ،أو تسليط عقوبة
تأديبية عليه ،إأل يف الحاالت وطبق الضامنات التي يضبطها القانون ،ومبوجب قرار معلل من املجلس
األعىل للقضاء.
تحيل مسودة دستور حزيران/يونيو  2013مسألة عزل القضاة عن املحكمة الدستورية إىل الترشيع،
مبعزل عن اإلشارة إىل دور املجلس األعىل للقضاء يف إجراءات العزل .يشكل هذا اإلغفال مصدر قلق.
مثلام ُذكِر يف الفقرة  ،2 .3قد تؤثر صالحية عزل قاض عىل استقاللية املحكمة مبا يوازي تأثري صالحية
التعيني .وينبغي عىل املحكمة الترصيح بشكل واضح عن أسباب عزل القايض (كسوء سلوك أو عدم
األهلية) وإجراء عزله .باإلضافة إىل ذلك ،يجب عدم تفويض سلطة عزل القايض إىل الجهة أو الجهات
ذاتها املخولة بتعيينه .عىل سبيل املثال ملثام يظهر يف الفقرة  ،2 .5تسمح بعض البلدان فقط بعزل قاض
عن املحكمة الدستورية إذا صوتت املحكمة بذاتها لصالح العزل .وتتطلب بعض البلدان أيضا موافقة
جها َزيْن سياسيَ ْي مختلف َْي (مثالً املجلس القضايئ والسلطة الترشيعية) عىل عزل القايض.
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القسم السابع :الخالصة

تنظر عدة بلدان يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حاليا يف مجموعة من املسائل املهمة املتعلقة
بتشكيل املحكمة الدستورية وآلية تعيني القضاة .لقد أشعل الربيع العريب فتيل الجدال بشأن اإلصالحات
الدستورية ،ما أتاح فرصة فريدة من نوعها إلنشاء مؤسسة قضائية متينة تساعد عىل تعزيز سيادة
القانون وتسائل كل الجهات الفاعلة السياسية أمام الدستور .يف الوقت الراهن يربز اتجاهان إقليميان.
اقرتحت بلدان مثل تونس إجرا ًء لتعيني قضاة املحكمة الدستورية يرشك جهات فاعلة سياسية مختلفة،
ما يعزز الحس باالستثامر السيايس العام يف املحكمة ويساعد عىل حامية استقاللية املحكمة .يوفر هذا
الحس باالستثامر السيايس حوافز لكل الفاعلني السياسيني من أجل االستمرار يف دعم املحكمة ،عندما ال
يستفيدون من قرارات املحكمة.
يف املقابل ،وهبت بلدان مثل األردن واملغرب وسوريا السلطة التنفيذية قدرا هائال من السلطة عىل
تعيينات املحكمة الدستورية .إذا كان قضاة املحكمة الدستورية يخشون أن إغضاب السلطة التنفيذية
قد يكلفهم منصبهم ،قد تتأثر قراراتهم أكرث بالحاجة إىل إرضاء السلطة التنفيذية بدال من متطلبات
القانون .وقد متيس املحكمة الدستورية ،يف غياب إجراءات وقواعد تسمح لها بالصمود أمام الضغط
السيايس ،نافذة عرض ليس إال للحكام الذين يريدون اعطاء مظهر احرتامهم سيادة القانون من دون
استحداث وسائل فاعلة ملراجعة سلطاتهم.
يجب تصميم عملية التعيني من أجل إرساء توازن بني ( )1الحاجة إىل حامية استقاللية املحكمة
الدستورية وعزلها عن التدخل السيايس ،و ( )2حاجتها إىل االستجابة إىل املجتمع الدميقراطي الذي تعمل
يف ظله .يعترب وضع املؤهالت املهنية التي يجب أن يتمتع بها القضاة لتعيينهم يف املحكمة الدستورية
وتوفري ضامنات ضد عزل القضاة ألسباب سياسية مبثابة إجراءات إضافية يجب اتخاذها من أجل حامية
استقاللية املحكمة .مع أخذ هذه املبادئ بعني االعتبار ،نقدم التوصيات العامة التالية ملنطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا:
•	 تشجيع درجة عالية من االستثامر السيايس يف املحكمة الدستورية ،من خالل إرشاك مجموعة واسعة
النطاق من الجهات الفاعلة السياسية يف عملية التعيني .يضمن املجلس القضايئ ومنوذج األطراف
املتعددة إرشاك عدد كبري من املصالح السياسية ،مبا يف ذلك األحزاب السياسية ومنظامت املجتمع
األهيل واملنظامت القانونية والقضائية إىل جانب األكادمييني يف عملية التعيني.
•	 عدم إعطاء أي فاعل سيايس سلطة تعيني أغلبية أعضاء املحكمة الدستورية .من شأن ضامن عدم
متتع أي فاعل سيايس بسلطة تعيني أغلبية أعضاء املحكمة ،حامية املحكمة من التعرض لضغط
غري مناسب من السياسيني واملساعدة يف تجنب االعتقاد بأن املحكمة منحازة تجاه طرف أو حزب
سيايس واحد .لهذا السبب ،ال يوىص عاد ًة بالنموذج القضايئ التنفيذي ملنطقة الرشق األوسط وشامل
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أفريقيا ،ألنه مينح السلطة التنفيذية قدرا هائال من السلطة عىل تعيينات املحكمة ،ويقيص جهات
فاعلة سياسية كثرية من العملية يف الوقت ذاته.
•	 توخي الحذر عند إرشاك السلطة الترشيعية يف تعيينات املحكمة الدستورية .متنح الكثري من البلدان
الواردة يف هذا التقرير مثل أملانيا وجنوب أفريقيا وإيطاليا وتركيا للسلطة الترشيعية دورا يف اختيار
بعض أعضاء املحكمة .يجب توخي الحذر يف تقرير حجم دور السلطة الترشيعية وتحديد القواعد
بشأن كيفية قيام السلطة الترشيعية بهذه التعيينات .ال ينبغي عىل البلدان التي تتمتع بتاريخ
حافل من األحزاب السياسية الضعيفة أو املعروفة ،بغياب االستقرار يف متثيل األحزاب يف السلطة
الترشيعية ،اعتامد عملية تعيينات تتطلب التصويت باألغلبية الساحقة يف السلطة الترشيعية للقيام
بتعيينات املحكمة الدستورية ،مثلام يقرتح منوذج األغلبية الساحقة يف السلطة الترشيعية .فهذا
النموذج يتطلب تنسيق األحزاب السياسية بشأن تعيينات املحكمة الدستورية عىل مدار الوقت
باالرتكاز إىل عالقة تتسم بالثقة والتبادلية .يصعب عىل األحزاب السياسية تطوير هذه املامرسات
عندما يكون نظام األحزاب السياسية ضعيفا .يف هذا النوع من الحاالت يُحتمل أال تكون األحزاب
يف السلطة الترشيعية قادرة عىل التوصل إىل إجامع واسع النطاق بشأن مرشح معني بسبب غياب
الثقة ،ما يؤدي إىل تأخري كبري يف شغل املناصب الشاغرة التي قد تربز .لكن مثة وسائل أخرى إلرشاك
السلطة الترشيعية يف تعيينات املحكمة ،ملثام أثبتت دولة جنوب أفريقيا التي تشمل أعضاء من
السلطة الترشيعية يف مفوضية الخدمات القضائية.
•	 طلب احرتام قضاة املحكمة الدستورية معايري مهنية عالية للتعيني .مثة فائدتان من تحديد مؤهالت
محددة ملستوى اإلنجازات التعليمية واملهنية التي يجب أن يكون قد حققها فرد ما من أجل تعيينه
إىل املحكمة الدستورية .أوال ،يضمن ذلك تعيني قضاة يف املحكمة يتمتعون باملعارف واملهارات
الرضورية لتحليل قضايا دستورية معقدة .ثانيا ،يشجع ذلك استقاللية املحكمة من خالل الحد
من مجموعة املرشحني التي تستطيع االطراف السياسية الفاعلة تسمية القضاة منها .ويصعب عىل
حزب سيايس أو رئيس يسعى إىل تعبئة املحكمة الدستورية مبنارصيه األوفياء أن يقوم بذلك ،عندما
يتوجب عىل املرشحني الذين يسميهم إيفاء قامئة من املتطلبات املحددة يك يعتربوا مؤهلني للرتشيح.
•	 تحديد األسس التي مبوجبها ميكن عزل قاض وتحديد إجراء العزل يف الدستور بشكل واضح .من
شأن تعداد أسباب عزل القايض مثل عدم األهلية أو الحكم بجرم ،أن يساعد عىل حامية القضاة من
تهجامت الفاعلني السياسيني من خالل ضامن عدم عزلهم ألسباب سياسية محضة .إ ّن ترسيخ إجراء
العزل يف الدستور ،يق ّدم حامية إضافية من خالل جعل إجراء العزل صعب التغيري .باإلضافة إىل ذلك،
ال ينبغي إعطاء صالحية تعيني قضاة املحكمة الدستورية إىل الجهة الفاعلة السياسية ذاتها التي تعني
القضاة من أجل تقليص قابلية تعرض القضاة إىل الضغط من جانب السياسيني.
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القسم التاسع :ملحق :أحكام دستورية وقانونية مختارة
حول املحاكم الدستورية
مرص

دستور جمهورية مرص العربية 11 ،أيلول/سبتمرب  1971كام عُدّ ل يف  22أيار/مايو  25 ،1980أيار/مايو
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2005؛  26آذار/مارس . 2007
املادة :174
املحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قامئة بذاتها ،يف جمهورية مرص العربية ،مقرها مدينة
القاهرة.
املادة :175
تتوىل املحكمة الدستورية العليا دون غريها الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني واللوائح ،وتتوىل
تفسري النصوص الترشيعية ،وذلك كله عىل الوجه املبني يف القانون .ويعني القانون االختصاصات األخرى
للمحكمة وينظم اإلجراءات التي تتبع أمامها.
املادة :176
ينظم القانون كيفية تشكيل املحكمة الدستورية العليا ،ويبني الرشوط الواجب توافرها يف أعضائها
وحقوقهم وحصاناتهم.
املادة :177
أعضاء املحكمة الدستورية العليا غري قابلني للعزل ،وتتوىل املحكمة مساءلة أعضائها عىل الوجه املبني
بالقانون.
دستور الجمهورية العربية املرصية 26 ،كانون األول/ديسمرب ( 2012معلّق)

166

الفرع الرابع :املحكمة الدستورية العليا
املادة  :175الوالية واإلجراءات
املحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ،مقرها مدينة القاهرة ،تختص دون غريها بالفصل يف
دستورية القوانني واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى ،وينظم اإلجراءات التي تتبع أمامها.
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املادة  :176التشكيل
ت ُشكّل املحكمة الدستورية العليا من رئيس وعرشة أعضاء ،ويبني القانون الجهات والهيئات القضائية
أو غريها التي ترشحهم ،وطريقة تعيينهم ،والرشوط الواجب توافرها فيهم ،ويصدر بتعيينهم قرار من
رئيس الجمهورية.
املادة  :177دستورية القوانني االنتخابية
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مرشوعات القوانني املنظمة ملبارشة الحقوق السياسية
ولالنتخابات الرئاسية والترشيعية واملحلية عىل املحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها ،لتقرير مدى
مطابقتها للدستور .وتصدر قرارها يف هذا الشأن خالل خمسة وأربعني يوما من تاريخ عرض األمر عليها،
وإال ُعد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص املقرتحة .فإذا قررت املحكمة عدم مطابقة نص أو أكرث
ألحكام الدستور وجب إعامل مقتىض قرارها.
وال تخضع القوانني املشار إليها يف الفقرة األوىل للرقابة الالحقة املنصوص عليها يف املادة ( )175من
الدستور .
القانون رقم  48للعام ( 1979القانون الذي يحكم عمليات املحكمة الدستورية العليا)
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املادة :3
تؤلف املحكمة من رئيس وعدد كاف من األعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها ،وعند خلو منصب
الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه ،يقوم مقامه األقدم من أعضائها يف جميع اختصاصاته.
املادة :4
يشرتط فيمن يعني عضوا باملحكمة أن تتوافر فيه الرشوط العامة الالزمة لتوىل القضاء طبقاً ألحكام
قانون السلطة القضائية ،وأال تقل س ّنه عن خمس وأربعني سنة ميالدية ،ويكون اختياره من بني الفئات
اآلتية:
.أأعضاء املحكمة العليا الحاليني.
.بأعضاء الهيئات القضائية الحاليني والسابقني ممن أمضوا يف وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس
سنوات متصلة عىل األقل.
.جأساتذة القانون الحاليني والسابقني بالجامعات املرصية ممن أمضوا يف وظيفة أستاذ مثاين سنوات
متصلة عىل األقل.
.دملحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض واملحكمة اإلدارية العليا عرش سنوات متصلة عىل األقل.
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املادة :5
يعني رئيس املحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعني عضو املحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي املجلس األعىل للهيئات القضائية وذلك
من بني اثنني ترشح أحدهام الجمعية العامة املحكمة ويرشح اآلخر رئيس املحكمة.
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء املحكمة عىل األقل من بني أعضاء الهيئات القضائية.
ويحدد قرار التعيني وظيفة العضو وأقدميته بها.
املادة :26
تتوىل املحكمة الدستورية العليا تفسري نصوص القوانني الصادرة من السلطة الترشيعية والقرارات
بالقوانني الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً ألحكام الدستور ،وذلك إذا أثارت خالفاً يف التطبيق وكان
لها من األهمية ما يقتىض توحيد تفسريها.

أملانيا
القانون األسايس لجمهورية أملانيا االتحادية []Grundgesetz Für Die Bundesrepulikdeutschland
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 23أيار/مايو  ،1949كام عُدّ ل للمرة األخرية يف  21متوز/يوليو . 2010
املادة :92
[ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻤﻟﺤﺎكم]
ﺗﻮﺿﻊ ﺳﻠﻄﺔ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎة؛ ﺗﺘﻢ ﻣﺎﻤرﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻤﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ينص عليها هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﻲﺳ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎكم
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻤﻟﺤﺎكم اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ّ
اﻟﻮﻻﻳﺎت.
املادة :94
[اﻟﺮﺘكيبة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ]
١.١ﺗﺘأﻟﻒ اﻤﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﺗﺤﺎدﻳﻦﻴ وأﻋﻀﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ .ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻤﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ً
كل ﻣﻦ مجلس النواب ومجلس الشيوخ .وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن هؤالء اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﻤﻦﻴ
ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ٍّ
إﻰﻟ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﻲﺑ اﻻﺗﺤﺎدي وﻻ إﻰﻟ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎدي وﻻ إﻰﻟ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ،وﻻ إﻰﻟ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
ﻣﻦ هيئات ﻲﻓ اﻟﻮﻻيات.
٢.٢ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي أﻧﻈﻤﺔ املحكمة الدستورية االتحادية وﻣﺠﺮﻳﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وﻳﺤﺪد ﻲﻓ أي ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻜﻮن ﻟﻘﺮارها ﻗﻮة ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻳﺼﺢ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻀﻊ ﺮﺷط اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻷﺧﺮى كرشط ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺸﻜﺎوى ﻟﺪﻳﻬﺎ ،وأن يرتأي أﺻﻮﻻً ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﺒﻮل رﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى ﻟﺪﻳﻬﺎ.
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قانون املحكمة االتحادية الدستورية ( )Bundesverfassungsgerichtsgesetzيف نسخته املنشورة يف
169
 11آب/أغسطس ( 1993صحيفة القانون االتحادي ص)1473.
املادة 2
مجلسني.
١.١تتألف املحكمة االتحادية الدستورية من
َ
كل مجلس.
٢.٢يت ّم انتخاب مثانية قضاة إىل ّ
كل مجلس من بني قضاة املحاكم القضائية االتحادية العليا .ال يجوز
٣.٣يت ّم انتخاب ثالثة قضاة إىل ّ
انتخاب إال القضاة الذين خدموا مل ّدة ثالث سنوات عىل األقل يف محكمة قضائية اتحادية عليا.
املادة 3
١.١يجب أن يكون القضاة قد وصلوا إىل عمر األربعني عاما وأن يكونوا مؤهلني لالنتخاب إىل مجلس
رصحوا خطيا أنّهم مستعدون ليصبحوا أعضاء يف املحكمة االتحادية الدستورية.
النواب وأن ي ّ
٢.٢يجب أن يتمتعوا باملؤهالت الرضورية للقيام بوظائف القايض وفق قانون القضاة.
٣.٣ال يجوز أن يكونوا أعضاء يف مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو الحكومة االتحادية ،وال أن يكونوا
أي هيئة تناسب هذه الهيئات يف الواليات .عند تعيينهم ،تتوقف عضويتهم يف مثل هذه
أعضاء يف ّ
الهيئات.
أي مهنة أخرى باستثناء مهنة محارض يف القانون يف املعهد األملاين
ّ ٤.٤
تحل وظائف القايض مكان ّ
للدراسات العليا .ولوظائف القايض يف املحكمة االتحادية الدستورية أسبقية عىل وظائف مثل هذا
املحارض.
املادة 4
١.١متتد والية القضاة عىل اثنتي عرشة سنة وال تتعدى س ّن التقاعد.
٢.٢ال يجوز إعادة انتخاب القضاة مبارش ًة أو بشكلٍ متتا ٍل.
٣.٣يكون س ّن التقاعد هو نهاية الشهر الذي يصل فيه القايض إىل س ّن الثامنية وستني.
٤.٤عند انتهاء واليته ،يتابع القايض أداء مهامه إىل حني تعيني ٍ
خلف له.
املادة 5
كل مجلس من قبل مجلس النواب ومن قبل مجلس الشيوخ .ضمن القضاة
١.١يت ّم انتخاب نصف قضاة ّ
الذين سيت ّم اختيارهم من بني قضاة املحاكم القضائية االتحادية العليا ،يت ّم اختيار ٍ
قاض واحد من
قبل هيئة واحدة من الهيئتَني االنتخابيتني وقاض َي ْي من الهيئة األخرى .من بني القضاة املتبقيني ،يت ّم
انتخاب ثالثة قضاة من قبل هيئة واحدة وقاض َي ْي من قبل الهيئة األخرى.
٢.٢يت ّم انتخاب القايض يف وقت أبكر ثالثة أشهر قبل انتهاء والية القايض الذي سبقه أو ،إذا كان مجلس
النواب محلوالً يف ذلك الوقت ،يف خالل شه ٍر واحد من االجتامع األول ملجلس النواب.
٣.٣إذا تنازل ٍ
قاض عن منصبه يف وقت مبكر ،يت ّم انتخاب خلفه يف خالل شه ٍر واحد من قبل الهيئة
االتحادية نفسها التي انتخبت القايض الذي سبقه.
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املادة 6
١.١يت ّم انتخاب القضاة الذين ينتخبهم مجلس النواب بشكلٍ غري مبارش.
٢.٢ينتخب مجلس النواب ،من خالل التمثيل النسبي ،لجنة انتخابية مؤلفة من اثني عرش فردا لتنتخب
لكل مجموعة برملانية أن تقرتح مرشحني إىل اللجنة .يت ّم
قضاة املحكمة االتحادية الدستورية .يحق ّ
كل قامئة
كل قامئة باالستناد إىل عدد األصوات التي تُ نح إىل ّ
احتساب عدد املرشحني امل ُنتخبني إىل ّ
وفق طريقة دو هونت .يت ّم انتخاب األعضاء بالتسلسل الذي ترد فيه أسامؤهم عىل القامئة .يف حال
تقاعد عضو يف اللجنة االنتخابية أو بات غري قاد ٍر عىل أداء وظائفه ،يت ّم استبداله بالعضو التايل عىل
القامئة نفسها.
٣.٣يدعو العضو األكرب سنا يف اللجنة االنتخابية مبارش ًة وضمن إشعار أسبوع واحد إىل عقد اجتام ٍع
للّجنة يهدف إىل انتخاب القضاة .يرأس هذا العضو االجتامع الذي يستم ّر إىل حني انتخاب جميع
القضاة.
رسية الظروف الشخصية للمرشحني وهم عىل
٤.٤يتوجب عىل أعضاء اللجنة االنتخابية الحفاظ عىل ّ
علم بهذه الظروف نتيجة نشاطاتهم يف اللجنة ،كام عليهم الحفاظ عىل رسية املناقشات الحاصلة يف
اللجنة ويف خالل التصويت.
األقل يك يت ّم انتخابه.
٥.٥يجب أن يحصل القايض عىل مثانية أصوات عىل ّ
املادة 7
يت ّم انتخاب القضاة الذين ينتخبهم مجلس الشيوخ بثلثي أصوات مجلس الشيوخ.
املادة 105
١.١يحق للمحكمة االتحادية الدستورية أن تسمح للرئيس االتحادي أن:
•يدفع ٍ
قاض يف املحكمة االتحادية الدستورية إىل التقاعد بسبب عدم أهليته الدامئة للخدمة؛
•يعزل ٍ
قاض يف املحكمة االتحادية الدستورية إذا ت ّم الحكم عليه من دون إمكانية استئناف
الحكم نتيجة عملٍ غري أخالقي ،أو إذا ُحكم بالحبس ألكرث من ستة أشهر ،أو إذا ارتكب انتهاكا
جسيام لواجباته بشكلٍ يلغي إمكانية بقائه يف منصبه.
٢.٢تقرر الجلسة املكتملة للمحكمة االتحادية الدستورية بشأن إقامة الدعاوى ،وذلك وفق الفقرة األوىل
أعاله.
٣.٣تنطبق أحكام اإلجراءات العامة وأحكام املادة  )1( 56واملادة  )4( ،)2( ،)1( 55إىل ( )6بعد إجراء
التعديالت الالزمة.
٤.٤تتطلب الصالحية املذكورة يف الفقرة األوىل أعاله موافقة ثلثَي أعضاء املحكمة.
٥.٥بعد إقامة دعوى وفق الفقرة الثانية أعاله ،يحق للجلسة املكتملة للمحكمة االتحادية الدستورية أن
تعزل قاضيا بشكلٍ مؤقت عن منصبه .هذا ينطبق أيضا يف حال إقامة الدعاوى االساسية ض ّد القايض
نتيجة جنحة .يتطلّب العزل املؤقت من املنصب موافقة ثلثَي أعضاء املحكمة.
٦.٦بعد العزل وفق الفقرة األوىل ( )2أعاله ،يتنازل القايض عن جميع املطالبات التي تنتج عن منصبه.
118

املحاكم الدستورية بعد الربيع العريب

العراق
قانون إدارة دولة العراق يف الفرتة االنتقالية 8 ،آذار/مارس . 2004

170

املادة :44
.أيجري تشكيل محكمة يف العراق بقانون وتسمى املحكمة االتحادية العليا.
.باختصاصات املحكمة االتحادية العليا:
١.١االختصاص الحرصي واألصيل يف الدعاوى بني الحكومة العراقية االنتقالية وحكومات األقاليم
وإدارات املحافظات والبلديات واإلدارات املحلية.
٢.٢االختصاص الحرصي واألصيل ،وبناء عىل دعوى من مدع أو بناء عىل إحالة من محكمة أخرى ،يف
دعاوى بأن قانونا أو نظاما أو تعليامت صادرة عن الحكومة االتحادية أو الحكومات اإلقليمية
أو إدارات املحافظات والبلديات واإلدارات املحلية ال تتفق مع هذا القانون.
٣.٣تحدد الصالحية االستثنائية التقديرية للمحكمة العليا االتحادية بقانون اتحادي.
.جإذا قررت املحكمة العليا االتحادية أن قانونا أو نظاما أو تعليامت أو إجراء جرى الطعن فيه أنه غري
متفق مع هذا القانون فيعترب ملغيا.
.دتضع املحكمة العليا االتحادية نظاما لها باإلجراءات الالزمة لرفع الدعاوى وللسامح للمحامني
بالرتافع أمامها ،وتقوم بنرشه ،وتتخذ قراراتها باألغلبية البسيطة ،ما عدا القرارات بخصوص الدعاوى
املنصوص عليها يف املادة ( 44ب) ( )1التي يجب أن تكون بأغلبية الثلثني ،وتكون ملزمة ،ولها مطلق
السلطة بتنفيذ قراراتها من ضمن ذلك صالحية إصدار قرار بازدراء املحكمة وما يرتتب عىل ذلك
من إجراءات.
.هتتكون املحكمة العليا االتحادية من تسعة أعضاء ،ويقوم مجلس القضاء األعىل أوليا وبالتشاور مع
املجالس القضائية لألقاليم برتشيح ما ال يقل عن مثانية عرش إىل سبعة وعرشين فردا لغرض ملء
الشواغر يف املحكمة املذكورة ،ويقوم بالطريقة نفسها فيام بعد برتيشح ثالثة أعضاء لكل شاغر
الحق يحصل بسبب الوفاة أو االستقالة أو العزل ،ويقوم مجلس الرئاسة بتعيني أعضاء هذه املحكمة
وتسمية أحدهم رئيسا لها .ويف حالة رفض أي تعيني يرشح مجلس القضاء األعىل مجموعة جديدة
من ثالثة مرشحني.
املادة :45
يتم إنشاء مجلس أعىل للقضاء ويتوىل دور مجلس القضاة .يرشف املجلس األعىل للقضاء عىل القضاء
االتحادي ،ويدير ميزانية املجلس .يتشكل هذا املجلس من رئيس املحكمة االتحادية العليا ،رئيس ونواب
محكمة التمييز االتحادية ،رؤساء محاكم االستئناف االتحادية ،ورئيس كل محكمة إقليمية للتمييز
ونائبيه .يرتأس رئيس املحكمة االتحادية العليا املجلس األعىل للقضاء ،ويف حال غيابه يرتأس املجلس
رئيس محكمة التمييز االتحادية.
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املادة :92
أوال :املحكمة االتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا.
ثانياً :تتكون املحكمة االتحادية العليا من عدد من القضاة وخرباء يف الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون،
يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل املحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
املادة :97
القضاة غري قابلني للعزل إال يف الحاالت التي يحددها القانون ،كام يحدد القانون األحكام الخاصة بهم
وينظم مساءلتهم تأديبيا.

إيطاليا
دستور الجمهورية اإليطالية 27 ،كانون األول/ديسمرب  ،1947كام عُدّ ل يف  4كانون األول/ديسمرب
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 ،1992القسم السابع ،املقطع األول.
املادة :135
تتألف املحكمة الدستورية من خمسة عرش قاضيا يرشّ ح رئيس الجمهورية ثلثا منهم ويرشّ ح الربملان ثلثا
آخر يف جلسة مشرتكة وترشّ ح املحاكم العليا العادية واإلدارية ثلثا آخر.
يت ّم اختيار قضاة املحكمة الدستورية من بني قضاة املحاكم العليا العادية واإلدارية ،من ضمنهم القضاة
املتقاعدون ،وأساتذة القانون يف الجامعات واملحاميني الذين يتمتعون بعرشين سنة عىل األقل من الخربة
املهنية.
كل والية يف اليوم الذي يحلف فيه القايض
يت ّم تعيني قضاة املحكمة الدستورية ملدة تسع سنوات وتبدأ ّ
اليمني .ال ميكن إعادة تعيني القضاة.
عند انتهاء والية ٍ
قاض دستوري ،يرتك القايض منصبه ويتوقف عن مامرسة وظائف هذا املنصب.
تنتخب املحكمة رئيسا من بني أعضائها وفق القواعد املنصوص عليها يف القانون .ويبقى الرئيس يف منصبه
ملدة ثالث سنوات وميكن إعادة انتخابه ،مع احرتام مدة والية القضاة الدستوريني يف جميع الحاالت.
ال يتالءم منصب القايض الدستوري مع العضوية يف الربملان وال يف مجلس إقليمي وال مزاولة مهنة القانون
أي تعيني أو منصب يحدده القانون.
وال مع ّ
يف دعاوى اتهام رئيس الجمهورية ،يُضاف إىل قضاة املحكمة العاديني ،ستة عرش عضوا يت ّم اختيارهم
بالفرز من الئحة مواطنني يتمتعون باملؤهالت املطلوبة للرتشح إىل مجلس الشيوخ .ويع ّد الربملان هذه
كل تسع سنوات عرب استخدام اإلجراءات نفسها امل ُتبعة يف تعيني القضاة العاديني.
الالئحة ّ
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املادة :137
يحدد قانو ٌن دستوري ظروف وأشكال ورشوط اقرتاح األحكام بشأن الرشعية الدستورية ويضمن استقالل
القضاة الدستوريني.
تحدد القوانني العادية األحكام األخرى الرضورية للدستور وعمل املحكمة .ال يجوز استئناف القرار الذي
تصدره املحكمة الدستورية.
القانون الدستوري رقم  1لـ 9شباط/فرباير 1948
األحكام التي تحكم مراجعة الدستورية وتضمن استقالل املحكمة الدستورية.
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القسم 3
ال يجوز عزل قضاة املحكمة الدستورية أو تعليق منصبهم إال من خالل قرار تصدره املحكمة ذاتها عىل
أساس عدم األهلية الجسدية أو املدنية أو سوء سلوك جسيم يف مامرسة وظائف املنصب.
يحق لقضاة املحكمة الدستورية أثناء شغل مناصبهم بالحصانات نفسها التي يتمتع بها أعضاء مجالس
ّ
الربملان املنصوص عليها يف املادة  )2( 68من الدستور .ت ُصدر املحكمة الدستورية الرتخيص املشار إليه
يف هذه املادة.
القانون الدستوري رقم  1لـ 11آذار/مارس 1953
أحكام دستورية إضافية بشأن املحكمة الدستورية
القسم 7
يجوز عزل قضاة املحكمة الدستورية أو تعليق منصبهم وفق القسم  3من القانون الدستوري رقم 1
لـ 9شباط/فرباير  1948وبعد تب ّني املحكمة الدستورية قرارا بذلك من خالل أغلبية ثلثَي أصوات القضاة
الحارضين.
القسم 8
يت ّم عزل ٍ
قاض يف املحكمة الدستورية عن منصبه إذا فشل يف القيام مبهامه ملدة ستة أشهر متتالية.
القانون الدستوري رقم  2لـ 22ترشين الثاين/نوفمرب 1967
تعديل املادة  135يف الدستور وأحكام تتعلق باملحكمة الدستورية
القسم 3
ملجلس الربملان ومن خالل
يت ّم انتخاب قضاة املحكمة الدستورية الذين يعيّنهم الربملان يف جلسة مشرتكة َ ْ
التصويت الرسي وتتألف األغلبية من ثلثَي أعضاء الجمعية .بعد إجراء التصويت الثالث ،تكون أغلبية
ثالثة أخامس أعضاء الجمعية كافية.
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القسم 4
يت ّم انتخاب قضاة املحكمة الدستورية ،الذين تع ّينهم املحاكم العليا العادية واإلدارية وفق اإلجراءات
التي يحددها القانون ،من خالل صوت األغلبية .يت ّم ذلك عىل رشط أن يفوز القضاة بعدد من األصوات
يفوق نصف عدد أعضاء اللجنة.
يف حال مل يت ّم التوصل إىل هذه األغلبية يف االقرتاع األول ،يت ّم إجراء اقرتاع ثانٍ يف اليوم الثاين يشمل
املرشحني الذين حازوا عىل أعىل عدد من األصوات يف اقرتاع اليوم السابق ،مع كون عدد املرشحني ضعف
عدد املناصب التي يجب شغلها .يت ّم انتخاب املرشحني الذين يفوزون بأعىل عدد من األصوات.
إذا تعادلت األصوات ،يت ّم انتخاب املرشح األكرب سنا أو إدخال هذا املرشح يف اقرتاع لكرس التعادل.

جنوب أفريقيا
دستور جمهورية جنوب أفريقيا1996 ،
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املادة  :165السلطة القضائية
١.١السلطة القضائية يف الجمهورية منوطة باملحاكم.
٢.٢املحاكم مستقلّة وﻻ تخضع سوى للدستور والقانون ،اللذين ﻋﻠﻴﻬﺎ تطبيقهام بحيادية ،وبدون خوف
أو محاباة.
٣.٣ﻻ يجوز ﻷﻱ شخص ﺃﻭ جهاز من أجهزة الدولة التدخل يف عمل املحاكم.
٤.٤تتوىل أجهزة الدولة ،من خالل اإلجراءات الترشيعية وغريها من اإلجراءات ،مساعدة املحاكم
وحاميتها ﻟﻀﺎﻤﻥ استقاللية وحيادية ونزاهة ،ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ املحاكم وسهولة الوصول ﺇﻟﻴﻬﺎ.
٥.٥ﺃﻱ ﺃمر ﺃﻭ حكم تصدرة ﺃي محكمة يكون ملزما ﻟﺠﻤﻴﻊ من يوجه ﺇليهم من ﺍألشخاص وأجهزة الدولة.
املادة  :167املحكمة الدستورية
١.١تتكون ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ الدستورية من رئيس ﻗﻀﺎﺓ جنوب أفريقيا ،ونائبة رئيس القضاة وتسعة ﻗﻀﺎﺓ
آخرين.
[استبدلت بالفقرة ( )1ﺃﻋﻼه ،ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )11من قانون التعديل الدستوري السادس للعام ]2001
٢.٢يتوىل مثانية ﻗﻀﺎﺓ ﻋﻰﻠ األقل النظر ﻲﻓ ﺃﻱ أمر معروض أمام املحكمة الدستورية.
٣.٣املحكمة الدستورية.
.أﻫﻲ ﺃﻋﻰﻠ محكمة فيام يتعلق بجميع ﺍألمور الدستورية؛
.بتنظر يف
١.١األمور الدستورية؛
تبي
٢.٢أي مسائل أخرى ،إذا سمحت املحكمة الدستورية باالستئناف عىل أساس أ ّن املسألة ّ
نقطة قانونية مثرية للنقاش تكون مه ّمة بالنسبة للشعب ويجب أن تنظر فيها هذه املحكمة؛
.جتصدر القرار النهايئ يف ما إذا كانت مسألة ما ضمن صالحياتها.
[استبدلت بالفقرة ( )3ﺃﻋﻼه ،ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )3من قانون التعديل الدستوري السابع عرش للعام ]2013
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٤.٤تختص ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ الدستورية ﺩﻭﻥ غريها باآليت:
.أﺍﻟﺤﻜﻡ ﻲﻓ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ بني أجهزة الدولة ﻲﻓ الفرع الوطني ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻴﺎﻤ يتعلق بالوضع ﺃﻭ
السلطات ﺃﻭ ﺍﻤﻟﻬﺎﻡ الدستورية ﻷﻱ منها؛
.بالحكم بشان دستورية ﺃﻱ مرشوع قانون برملاين ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ،ولكن ال يجوز ﺃﻥتفعل ذلك ﺇﻻ ﻲﻓ
ضوء الظروف ﺍﻤﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )79ﺃﻭ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )121ﺃﻋﻼه؛
.جﺇﻗﺭﺍﺭ التطبيقات املدرجة ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )80ﺃﻭ ()122؛
.دﺍﻟﺤﻜﻡ بدستورية ﺃﻭ ﻋﺩﻡ دستورية ﺃﻱ تعديل للدستور؛
.هالحكم بإخالل ﺍﻟﺒﺭﻤﻟﺎﻥ ﺃﻭ رئيس الجمهورية بالتزام دستوري؛
.والتصديق ﻋﻰﻠ دستور اإلقليم مبوجب ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ (.)144
٥.٥تصدر ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ الدستورية الحكم النهايئ بدستورية ﺃﻭ عدم دستورية قانون صادر ،سواء ﻋﻥ الربملان
ﺃﻭ اإلقليم أو ترصف للرئيس ،وتصدق ﻋﻰﻠ بطالن ﺃﻱ أمر تصدره محكمة االستئناف ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺃﻭ ﺃي
محكمة سواء كانت ﻋﻠﻴﺎ ،ﺃﻭ ﺫﺍﺕ وضع مامثل قبل أن يكون معموال به.
[استبدلت بالفقرة ( )5ﺃﻋﻼه ،ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )3من قانون التعديل الدستوري السابع عرش للعام .]2013
٦.٦يتيح الترشيع الوطني ﺃﻭ قواعد ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ الدستورية ﻷﻱ شخص ،ﺇﺫﺍ كان ذلك ﻲﻓ مصلحة ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
وبإذن من ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ الدستورية:
.أﻋﺭﺽ أمر مبارش ﻋﻰﻠ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ الدستورية؛
.بأو استئناف ﺃﻱ حكم صادر ﻋﻥ ﺃي محكمة أخري مبارشة ﺇﻰﻟ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ الدستورية.
٧.٧يشمل ﺃﻱ أمر دستوري كل مسألة تتعلق بتفسري الدستور ﺃﻭ حاميتة ﺃﻭ إنفاذه.
املادة  :174تعيني املوظفني القضائيني
١.١يجوز تعيني ﺃﻱ شخص مناسب ومؤهل ﻋﻰﻠ نحو مالئم ،سواء كان رجال ﺃﻭ امرأة موظفا قضائيا.
ويجب ﺃﻥ يكون الشخص ﺍﻤﻟﻌﻴﻥ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ الدستورية من مواطني جنوب أفريقيا.
٢.٢يجب مراعاة رضورة ﺃﻥ تعكس السلطة القضائية ﻋﻰﻠ نحو واسع النطاق تشكيلة ﺍﻟﻌﺭﻕ والجنس ﻲﻓ
جنوب أفريقيا عند تعيني املوظفيني القضائيني.
٣.٣يعني رئيس الجمهورية بصفتة رئيس السلطة التنفيذية الوطنية ،بعد ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ مع ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ القضائية ﻭﺯﻋﺎﻤﺀ األحزاب ﺍﻤﻟﻤﺜﻠﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ الوطنية رئيس ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ونائبة ،ويعني
بعد ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ مع ﻟﺠﻨﺔ الخدمات القضائية رئيس ونائب رئيس محكمة االستئناف ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
[استبدلت بالفقرة ( )3ﺃﻋﻼه ،ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )13من قانون التعديل الدستوري السادس للعام .]2001
٤.٤يعني رئيس الجمهورية ،بصفتة رئيس السلطة التنفيذية الوطنية ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ اآلخرين ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ
الدستورية بعد ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ مع رئيس ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺯﻋﺎﻤﺀ األحزاب ﺍﻤﻟﻤﺜﻠﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ
لإلجراءات ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.أتعد ﻟﺠﻨﺔ الخدمات القضائية قامئة بأسامء املرشحني تتضمن ثالثة أسامء زيادة ﻋﻰﻠ العدد
املطلوب ،وتقدم تلك القامئة للرئيس.
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.بيجوز للرئيس اختيار املعينني من القامئة ،ويبلغ ﻟﺠﻨﺔ الخدمات القضائية ،مع إبداء األسباب ،إذا
كان ﺃﻱ من املرشحني ﻏﻴﺭ مقبول وبأي تعينات مل تستكمل بعد.
.جتستكمل ﻟﺠﻨﺔ الخدمات القضائية القامئة باملزيد من املرشحني ويستكمل رئيس الجمهورية
ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻤﻟﺘﺒﻘﻴﺔ من ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.
[استبدلت بالفقرة ( )4ﺃﻋﻼه ،ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )13من قانون التعديل الدستوري السادس للعام .]2001
٥.٥ﻲﻓ جميع األحوال ،يكون أربعة ﻋﻰﻠ ﺍﻷقل من ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩستورية أشخاصا كانو ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻗﺕ
تعيينهم ﻲﻓ تلك ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ.
٦.٦يعني رئيس الجمهورية ﻗﻀﺎﺓ جميع املحاكم ﺍﻷخرى بناء ﻋﻰﻠ مشورة ﻟﺠﻨﺔ الخدمات القضائية.
[.]...
املادة  :177العزل
١.١ﻻ يجوز ﻋﺯل ﺍﻟﻘﺎيض من املنصب ﺇﻻ ﻲﻓ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.أﺇﺫﺍ ﺍﺭتأت مفوضية الخدمات القضائية ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎيض فقد ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺃﻭ أصبح غري كفء متاما ﺃﻭ أدين
بسوء سلوك جسيم؛
.بﺇﺫﺍ طالبت ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ الوطنية بعزل القايض ،بقرار أيده ثلثا أعضائها ﻋﻰﻠ األقل.
٢.٢يعزل رئيس الجمهورية القايض من منصبة لدى ﺍﻤﻟﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻰﻠ ﻗﺭﺍﺭ يطالب بعزله.
٣.٣يجوز للرئيس ،بناء عيل مشورة مفوضية الخدمات القضائية ،عزل ﺃﻱ ٍ
ﻗﺎﺽ يرسي ﻋﻠﻴﻪ ما تضمنته
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ( )1ﺃﻋﻼه.
املادة  :178مفوضية الخدمات القضائية
١.١تشكّل مفوضية الخدمات القضائية من:
.أرئيس ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ويتوىل رئاسة اجتامعاتها؛
.برئيس محكمة االستئناف ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ؛
[استبدلت بالفقرة (ﺏ) ﺃﻋﻼه ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (  -16ﺃ) من قانون التعديل الدستوري السادس للعام
.]2001
.جرئيس محكمة يحددة رئيس القضاة،
.دﺍﻟﻭﺯير ﺍﻤﻟﺴؤول ﻋﻥ تطبيق ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻀﻭ مناوب يحدده الوزير؛
.هاثنان من محامي ﺍﻤﻟﺭﺍﻓﻌﺎﺕ يرشحان من بني ﺍﻤﻟﺸﺘﻐﻠﻴﻥ باملهنة ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ،ﻭيعينهام رئيس
الجمهورية؛
.واثنان من محامي اإلجراءات يرشحان من بني ﺍﻤﻟﺸﺘﻐﻠﻴﻥ باملهنة ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ،ﻭيعينهام رئيس
الجمهورية؛
.زمدرس قانون يرشحة مدرسو القانون بجامعات جنوب أفريقيا؛
.حستة أشخاص تعينهم ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ الوطنية من بني أعضائها ،ثالثة منهم ﻋﻰﻠ األقل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻲﻓ األحزاب
املعارضة ﺍﻤﻟﻤﺜﻠﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ؛
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.طأربعة مندوبني دامئني لدى املجلس القومي ﻟﻸﻗﺎليم يختارهم املجلس بتصويت مؤيد من ستة
ﺃﻗﺎليم ﻋﻰﻠ ﺍﻷقل؛
.يﺃﺭبعة ﺃشخاص يعينهم رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية الوطنية ،بعد ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ
مع ﺯﻋﺎﻤﺀ جميع ﺍﻷحزاب ﻲﻓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍلوطنية؛
.كعند النظر ﻲﻓ ﺃمور متعلقة باملحكمة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺭئيس ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺭئيس ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹقليم ﺍﻤﻟﻌﻨﻲ ،ﺃﻭ
شخص مناوب يعينه كل منهام.
[استبدلت بالفقرة (ﻙ) ﺃﻋﻼه ،ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )2من قانون التعديل الدستوري الثاين للعام  1998ﻭﺍﻤﻟﺎﺩﺓ
( )16قانون التعديل الدستوري السادس للعام  2001واملادة ( )10من قانون التعديل الدستوري
السابع عرش للعام .]2013
[]...

تركيا
دستور جمهورية تركيا 7 ،ترشين الثاين/نوفمرب ( 1982قبل تعديالت العام )2010
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املادة  :146املحكمة الدستورية :التنظيم
تتألف املحكمة الدستورية من أحد عرش عضوا عاديا وأربعة أعضاء بدالء.
يقوم رئيس الجمهورية بتعيني عضوين عاديني اثنني وعضوين بديلني اثنني من محكمة االستئناف العليا،
ويعي عضوا واحدا من كل من
ويعي عضوين عاديني اثنني وعضوا واحدا بديال من مجلس الدولةّ ،
ّ
محكمة االستئناف العسكرية العليا واملحكمة اإلدارية العسكرية العليا وديوان املحاسبة .وتجري تسمية
ثالثة مرشحني لكل منصب شاغر من قبل الجمعية العامة لكل محكمة من بني رؤساء هذه املحاكم
ويعي رئيس الجمهورية أيضا عضوا واحدا
وأعضائها وباألغلبية املطلقة ألصوات مجموع عدد األعضاءّ .
من قامئة تضم ثالثة مرشحني يس ّميهم مجلس التعليم األعىل من بني أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات
التعليم العايل ،وال يكونون أعضاء يف املجلس ،وثالثة أعضاء وعضوا واحدا بديال من بني كبار املسؤولني
واملحامني اإلداريني.
يك يكون األفراد مؤهلني ليصبحوا أعضاء عاديني أو بدالء يف املحكمة الدستورية ،يشرتط عىل أعضاء هيئة
التدريس يف مؤسسات التعليم العايل وكبار املسؤولني واملحامني اإلداريني أن يكونوا قد تجاوزوا سن
األربعني وقد أكملوا تعليمهم العايل ،أو أن يكونوا قد خدموا ملدة خمس عرشة سنة عىل األقل كأعضاء
يف هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل ،أو قد عملوا فعليا ملدة ال تقل عن خمسة عرش عاما يف
الخدمة العامة ،أو قد مارسوا العمل كمحامني ملدة ال تقل عن خمسة عرش عاما.
وتنتخب املحكمة الدستورية رئيسا ونائبا لرئيسها من بني أعضائها العاديني لوالية متتد عىل أربع سنوات،
وذلك باالقرتاع الرسي وباألغلبية املطلقة من أصوات جميع األعضاء .وتجوز إعادة انتخاب رئيس املحكمة
الدستورية ونائبه يف نهاية فرتة واليتهام .ال يتوىل أعضاء املحكمة الدستورية أي وظائف رسمية أو خاصة
أخرى ما عدا وظائفهم الرئيسة.
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املادة  :147إنهاء العضوية
يتقاعد أعضاء املحكمة الدستورية عند بلوغهم سن الخامسة والستني .وتنتهي العضوية يف املحكمة
الدستورية تلقائيا إذا متّت إدانة عضو بارتكاب جرمية تتطلب فصله من مهنة القضاء .وتنتهي العضوية
بقرار يصدر عن األغلبية املطلقة من أصوات جميع أعضاء املحكمة الدستورية ،إذا ثبت بشكل قاطع أن
العضو غري قادر عىل أداء واجباته بسبب اعتالل صحته.
دستور جمهورية تركيا 7 ،ترشين الثاين/نوفمرب  ،1982كام عُدّ ل يف  12أيلول/سبتمرب . 2010
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املادة  :146تشكيل املحكمة الدستورية
تتألف املحكمة الدستورية من سبعة عرش عضوا.
لكل
تنتخب الجمعية الوطنية الكربى باالقرتاع الرسي عض َويْن اثنني من بني ثالثة مرشحني يت ّم ترشيحهم ّ
منصب شاغر من بني ومن قبل رئيس وأعضاء ديوان املحاسبة ،كام تنتخب عضوا واحدا من بني ثالثة
مرشحني يسميهم رؤساء نقابات املحامني من بني املحامني ذوي املهنة الحرة .تُعقد االنتخابات هذه يف
الجمعية الوطنية الكربى يف تركيا ،ويت ّم يف خاللها التصويت من أجل انتخاب ِ
كل مقعد شاغر.
قاض إىل ّ
ينبغي أن يفوز املرشح بأكرثية الثلثني من أصوات جميع األعضاء يف الدورة األوىل من االقرتاع ،وباألغلبية
أي مرشّ ح يف الفوز
املطلقة من أصوات جميع األعضاء يف الدورة الثانية من االقرتاع .أ ّما إذا مل ينجح ّ
باألغلبية املطلقة يف الدورة الثانية ،يجرى اقرتاع ثالث بني املرشَ َح ْي الل َذيْن حصال عىل أكرب عدد من
األصوات يف االقرتاع الثاين ،ويت ّم انتخاب املرشح الذي يفوز بأكرب عدد من األصوات يف االقرتاع الثالث.
يعي رئيس الجمهورية ثالثة أعضاء من محكمة االستئناف العليا ،واثنني من مجلس الدولة ،وعضوا واحدا
ّ
من املحكمة اإلدارية العسكرية العليا ،وعضوا واحدا من املحكمة اإلدارية العسكرية العليا من بني ثالثة
ويعي
لكل منصب شاغر تسميهم الجمعيات العامة ّ
مرشحني ّ
لكل محكمة من بني رؤسائها وأعضائهاّ .
لكل منصب
الرئيس ثالثة أعضاء ،يكون اثنان منهم عىل األقل خري َج ْي يف القانون ،من بني ثالثة مرشحني ّ
شاغر يس ّميهم مجلس التعليم األعىل من بني أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف القانون واالقتصاد
ويعي الرئيس أيضا أربعة أعضاء من بني املسؤولني
والعلوم السياسية ،والذين ليسوا أعضاء يف املجلسّ .
ذوي املستوى العايل أواملحامني ذوي املهنة الحرة أو قضاة الفئة األوىل أوالنواب العامني أو املقررين يف
املحكمة الدستورية.
ت ُعقد انتخابات تسمية املرشحني إىل العضوية يف املحكمة الدستورية يف الجمعيات العامة املناسبة
ملحكمة االستئناف العليا ومجلس الدولة ومحكمة االستئناف العسكرية العليا واملحكمة اإلدارية
العسكرية العليا وديوان املحاسبة ومجلس التعليم األعىل .يف هذه االنتخابات ،يت ّم ترشيح األشخاص
كل منصب شاغر .أ ّما يف انتخابات تحديد املرشحني الثالثة
الثالثة الذين فازوا بأكرب عدد من األصوات إىل ّ
الذين يسميهم رؤساء نقابات املحامني من بني املحامني ذوي املهنة الحرة ،يت ّم النظر يف ترشيح األشخاص
الثالثة الذين يفوزون بأكرب عدد من األصوات.
يك يكون أعضاء الهيئة التدريسية مؤهلني للتعيني كأعضاء يف املحكمة الدستورية ،عليهم أن يتمتعوا
بلقب أستاذ أو أستاذ مساعد .كذلك ،عىل املحامني أن يكونوا قد مارسوا مهنة املحاماة ملدة عرشين
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سنة عىل األقل ،وعىل املسؤولني ذوي املستوى العايل أن يكونوا قد أكملوا تعليمهم العايل وقد عملوا يف
الخدمة العامة ملدة عرشين سنة عىل األقل ،وعىل قضاة الفئة األوىل والنواب العامني أن يتمتعوا بخربة
تقل عن عرشين سنة من ضمنها م ّدة ترشيحهم .ويشرتط عىل الجميع أيضا أن يكونوا قد
يف العمل ال ّ
تجاوزوا س ّن الخامسة واألربعني.
وتنتخب املحكمة الدستورية رئيسا ونائبا لرئيسها من بني أعضائها لوالية متتد عىل أربع سنوات ،وذلك
باالقرتاع الرسي وباألغلبية املطلقة من أصوات جميع األعضاء .وتجوز إعادة انتخاب من تنتهي م ّدة
واليته .ال يتوىل أعضاء املحكمة الدستورية أي وظائف رسمية أو خاصة أخرى ما عدا وظائفهم الرئيسة.
املادة  :147م ّدة والية األعضاء وانتهاء العضوية
يت ّم انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية لوالية متتد عىل اثنتي عرشة سنة .وال يجوز إعادة انتخاب العضو.
يتقاعد أعضاء املحكمة الدستورية عند تجاوزهم سن الخامسة والستني .ويُحال تعيني األعضاء إىل منصب
آخر تنتهي واليته قبل بلوغ العضو س ّن التقاعد اإللزامي وفقا ألحكام القانون .كام تُحال املسائل املتعلقة
بوضع موظفي هؤالء األعضاء إىل حكم القانون أيضا.
وتنتهي العضوية يف املحكمة الدستورية تلقائيا ،إذا متّت إدانة عضو بارتكاب جرمية تتطلب فصله/فصلها
من مهنة القضاء .وتنتهي العضوية بقرار يصدر عن األغلبية املطلقة من أصوات جميع أعضاء املحكمة
الدستورية ،إذا ثبت بشكل قاطع أن العضو غري قادر/غري قادرة عىل أداء واجباته/واجباتها بسبب اعتالل
صحته/صحتها.
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