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2 الصفحة     

 

 باللغة  ،"Alec Stone Sweet"  لل��وفيسور   بحثية  ورقة  ��  Constitutional Courts""  أو"  الدستور�ة  ما�حاك"       

ف  وقف   حيث  ،2012  سنة   أكسفورد  دليل  ��  البحثية  املشار�ات   ضمن   واملنشورة   االنجل��ية، ِ
ّ
  أهم  عند  املؤل

 املراجعة   نموذ��  ب�ن  للمقارنة  بإعمالھ  ر��ياألم  النموذج  وتدارس  بل  وانتشارها،  الدستور�ة  ا�حاكم  بزوغ  محطات

  ف��ا   ش�لت  ال�ي  واألنظمة  املقارنة  النماذج  من  للعديد  استحضار  من  ذلك  ��  بما  والالمركز�ة،  املركز�ة  الدستور�ة

 . الديمقراطي االنتقال لعملية وا�جوهري  األسا��ي املوجھ الدستور�ة ا�حاكم

I.  والشيوع   االنتشار / النماذج  / ا�جذور 

II . والوظائف  الهي�لة 

 الوظيفي  واملنطق االل��ام  -1

 القضائي  االختصاص  -2

 والت�و�ن  التعي�ن  -3

III . والتأث��  الفعالية 

 الفعالية   -1

 الديموقراطي  االنتقال  -2

 الدستوري التشريع  -3

IV. الشرعية  خطاب: ختام 
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3 الصفحة     

 :تقديم

 

: جدا   معدودة  الدستور�ة،  القضائية  املراجعة  لسلطة  املمارسة  لياالع  ا�حاكم  �انت  الثانية  العاملية  ا�حرب  قبل

  مع   والتعارض  التنا��  حاالت  ��  تقع  ال�ي  العامة  السلطة  أعمال   من  وغ��ها  القوان�ن  إبطال  سلطة  هنا  نقصد

 .الدستور  مقتضيات

 نموذج  ؛"  جديدة   دستورانية"   لـ  كمركز  الظهور   ��  الغر�ية  أورو�ا  شرعت  املا��ي،  القرن   خمسينيات  �� 

  نمطا  ويستلزم  األساسية،  ل�حقوق   األولو�ة  �عطي  التشريعية،  السيادة  عقائد  يرفض   الدولة  وشرعية  للديمقراطية 

 ع��  املتتالية  الديمقراطي   االنتقال  موجات  مع  ا�جديدة،  الدستورانية   هاتھ  انتشرت .  الدستور�ة  للمراجعة  معينا

 :  ثالث  ع�� والقائمة   عاملًيا  انتشرت  قد األساسية الصيغة  �انت التسعينيات،  و�حلول . القارة

  �حماية   الدستور�ة  القضائية  للمراجعة  نمط.  ج/    األساسية   ل�حقوق   ميثاق .  ب/    ومكتوب   را�خ   دستور  .أ

 ا�حقوق  هاتھ

  انجذب  حيث   مناقش��ا،  وجب  ألسباب  العملية،  هذه  ��  عنھ   حياد   ال   أمًرا   لذلك  الدستور�ة  ا�حكمة  تفرغ  �ان

 ��   متخصصة  دستور�ة  محكمة  وجود  مع  الدستور�ة،  للمراجعة"  املركزي   النموذج"  نحو  ا�جديدة  الدسات��  واضعو

 .ك�ل  القضاء يمارسها ال�ي القضائية للمراجعة)" األمر��ي أو( الالمركزي  النموذج " إ�� ثم ماهيتھ،

 املقارنة   أدبيا��ا  عن  عامة   �حة  ��  الدستور�ة،  محاكملل  الرئيسية   املؤسسة  للسمات   مقدمة   الباب  هذا  �عرض

  محددات  بالضرورة   �عكس  بفعالية  الدستور�ة   ا�حكمة  عمل.    وشرعي��ا   تأث��ها   وظيف��ا،  هي�ل��ا،  ��   املتنامية

 أن  من   الرغم  ع��.  النفاذ  واجب  كقانون   الدستور   تفعيل  ��  �سبية   �انت   و�ن  لنجاحها،  أساسا   �انت  استثنائية 

 من  مستوى   ع��  عرضھ  تم  املقال  هذا  أن  إال   ،  ومؤطرة  معينة  تصورات   ضمن  اعتمادها  تم   قد  مختلفة   دراسات

  الدراسات  ويستعرض  ��ا،  خاص  وظيفي  بمنطق  مثا��  كنمط  الدستور�ة  ا�حكمة  يقدم.  واملوضوعية  التجر�د

 �عددية  ع��  املساهمة  هاتھ   تؤكد.  األنظمة  ب�ن  والتخالف  التناظر   قواسم  شرح  إ��  سعت  ال�ي  املقارنة  األ�اديمية

 الدستور�ة  ا�حاكم  ألن  وجزئًيا  ،  التجر��ي  البحث  طليعة  ��  �انوا  السياسة  علماء   ألن  أوال   جزئًيا،  االختصاصات 

 ع��  روتي�ي  �ش�ل  الناجحة  الدستور�ة  ا�حاكم  �عمل.  ا�خاصة  السياسية  بيئا��ا  �شكيل  وأعادت  ش�لت   قد  القو�ة

  برزت  لذلك  نتيجة  لشرعي��ا،  أصلت  ال�ي  العناصر  ذلك  ��  بما  السلطات،  ب�ن  الفصل  نظم"  تخر�ب"و   تقو�ض

 .جديدة الشرعية �� وخطابات   إش�االت
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4 الصفحة     

 والشيوع   االنتشار  /النماذج  /ا�جذور 

  عن   لل��افع   أساسا   ��دف  للدولة  املستقلة   املؤسسات  من  ومؤسسة  املنشأ،  دستور�ة  مؤسسة  الدستور�ة  ا�حكمة

 .القانو�ي النظام هرمية  ضمن الدستوري  القانون  سمو  رمعيا

 ��   سيما   وال  أورو�ا،  ��  املتخصصة  الدستور�ة"  القضائية   السلطات"  من  العديد  ظهرت  العشر�ن  القرن   مطلع  قبل

  حيث  خاص،  �ش�ل  كيلسن  هانز  صنيعة  �عت��  ا�حديثة  الدستور�ة  فا�حكمة  ذلك  ومع  ا�جرمانية،  والدول   النمسا

   الدستور�ة؛  للمراجعة"  األورو�ي"  أو "  املركزي "  بالنموذج  اآلن   ُ�عرف  ما  كيلسن   طور 
ً
 صياغة  ��  دوره  خالل   من  أوال

ر  ثم  ،)34–1920(  الثانية  النمساو�ة  ا�جمهور�ة  دستور 
ّ
 واإليطا��   األملا�ي  النظام�ن  مؤسسو  أ�شأ.    لھ  كمنظ

 اإلصالح  عملية   ع��   القائمون   رفض   ح�ن  إرثھ   تأم�ن  تم .    كيلسن  نموذج  باعتماد   جديدة  دستور�ة   محاكم  ا�حالي�ن

 نموذج   اعتمدوا  بينما  القضائية،  املراجعة  من  األمر��ي  النمط  الحًقا  أورو�ا  وشرق   ووسط  جنوب  ��  الدستوري 

 .  كيلسن

  محددات  أر�عة  إ��"  األورو�ي"   أو"  املركزي "  الدستور�ة  املراجعة  نموذج  تقسيم  يمكن  مثاليا،  نمطا  باعتباره

 : أساسية

 ذاتھ  الوقت   ��  الدستور�ة،  غ��  األساسية   والنظم  القانونية  القواعد   إبطال   �سلطة  الدستور�ة  ا�حاكم   تنفرد_  1 

(العادية "  ا�حاكم  ع��  االختصاص   هذا   ُيحظر  تكمن).  املتخصصة  القضائية  السلطات  ذلك  ��  بما   القضاء،" 

 . القضاة جميع يمتلكها حيث: القضائية السلطة �� أساسا املتحدة، الواليات �� الدستور�ة  املراجعة سلطة

 أع��  ��  األمر�كية  العليا  فا�حكمة  وتطبيقھ،  الدستور   تفس��  واختالالت   خالفات   الدستور�ة  ا�حاكم  تحل_  2 

 تتو��   ال  املقابل  ��  األمر��ي،  القانو�ي  النظام  ضمن  القانونية  الن�اعات  جميع  ��  تقر�با  تبت  استئناف  محكمة

 املعينون   األفراد   أو  السلطات   تطرح.  العادية  ا�حاكم   اختصاص  من  تظل  وال�ي  التقا��ي،  مهام  الدستور�ة   حاكما�

 
ً
 ثم   محددة؛  قانونية  إجراءات  دستور�ة   ��  للطعن  الدستور�ة،  للمحاكم  اش�االت  التحديد  وجھ  ع��  ذلك  من  بدال

 .  بالضرورة ف��ائية  أح�امها  أما إجابا��م، �عليل مع عل��ا  الرد الدستور��ن القضاة  من ُيطلب

  ع��ا  منفصلة  �انت  و�ن  ل�ح�ومة  والقضائية   والتنفيذية   التشريعية   بالسلطات  ارتباطات  الدستور�ة  للمحاكم_  3

 القواعد  إنفاذ(  بوضوح"  قضائًيا "  ليس  وهو  ا�خاص،"  الدستوري   ح��هم"  الدستور�ون   القضاة  �شغل  رسمًيا،

  القار�ة   املصط�حات   ��)  جديدة  قانونية  معاي��   إ�شاء " (سياسًيا "  وال)  التقا��ي  سياق  ��  مسبًقا  املوجودة   القانونية

 .  الكالسيكية

 ملعظم  يجوز   حيث  ،"الن�اع  أو  القضية "  لشرط  اختصاصها  يخضع  ال�ي  األمر�كية،  العليا  ا�حكمة  عكس  ع��_  4

  ت��ير  يتم  ما  عادة   إنفاذها؛   يتم  أن  قبل )  التحض��ية   ل األعما(  القوان�ن   مستخلصات   مراجعة  الدستور�ة   ا�حاكم

 . ضرر  من يحدث  قد ما لتجاوز  الدستور�ة غ�� واملمارسات التشريعات لتقو�ض �وسيلة" االستباقية املراجعة"

 :عوامل ثالثة ع��  الثانية العاملية ا�حرب �عد الغر�ية  أورو�ا  داخل"  الكيلسنية ا�حكمة" انتشار  اعتمد
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 مقارنة  ال��ملا�ي  النظام  أفضل  �ش�ل"  يالئم "  سوف  املركزي   املراجعة  نظام  أن  ا�جديدة  الدسات��  واضعو  اعت��_  1

 لألنظمة  عرقلة   أد�ى  دون   للدولة  ا�حا��  بالهي�ل  دستور�ة   محكمة   إ�حاق  يمكن  كما   الالمركزي،  األمر��ي   بالنظام

 .التشريعية بالسيادة املرتبطة السلط فصل مفاهيم  السيما القائمة،

 أن  ح�ن   ��  القانون،  سيادة  باح��ام  العادية  ا�حاكم  إلزام  فكرة  عن  الدفاع  البدي�ي  من  األورو�ي،  النموذج  ظل  �� 

 .الدستور  سيادة  ع�� با�حفاظ  م�لفون  الدستور��ن القضاة

  مع  سلط��ا   تقاسم   معادية  الدسات��،  صنع  مفاوضات  ضمن  ا�جماعات  ع��  األحزاب  ��يمن   ح�ن  عام  �ش�ل 

 لذلك  إضافة   األمر��ي،   النموذج  بتب�ي  مقارنة   ت�لفة  أقل  واحد  جهاز   ��  املراجعة  سلطة  تمركز  خيار   فإن  القضاء،

 ع��   إيجا�ي   �ش�ل  ذلك  ينعكس  بحيث   ويسر   �سهولة   دستور�ة   محاكم   هي�لة   من  الدستور   واضعو   سيتمكن

 :  السياسية  العملية  تطلعات
ً
 �عد  أو  املنتخب�ن  املسؤول�ن  قبل   من  الدستور�ة  ا�حاكم  أعضاء  �عي�ن  يتم  ما  عادة

 .محددة لف��ات األعضاء  و�خدم السياسية؛ األحزاب ب�ن التفاوض

   برزت  وا�حقوق،  املراجعة  ع��  ثقلها  ا�جديدة  الدستورانية  ركزت_  2 
ً
  ا�حرب  سببتھ  ما  ع��  فعل  كرد  أملانيا  ��  أوال

 ��  أورو�ا   جنوب  ��  االستبدادية  األنظمة   ا��يار   مع   موازاة  ،  ودمار  أهوال  من  والهولو�وست  الثانية   العاملية

 ��  الوضع  هذا  إنتاج  إعادة  تم  التسعينيات،  ��  والبلقان  والشرقية  الوسطى  أورو�ا  ع��  ذلك  �عد  ثم  السبعينيات،

 .  الدستور�ة تجاه و�عديلھ األملا�ي النمساوي  الن�ج  اعتماد وتم رئيسية، جوانب

  وقت  ��(  ا�حقوق   وحماية   الديمقراطية  ب�ن  تناقض  أي   ا�جديدة  الدسات��  واضعو  يجد  لم  املراحل،  هاتھ  من  �ل  ��

عت��  ذلك  نقيض   ع��  ،)�سبًيا  متدنيا  التشريعية   والسلطة  السياسية  األحزاب  شأن  فيھ  �ان
ُ
 صارم  نظام  قيام  أ

 األولو�ة  إلعطاء  فرصة  الكيلسنية  ا�حكمة  عرضت   حيث  الديمقراطي،  ل�حكم  مسبقا  شرطا  ا�حقوق   �حماية

 . القضائية املراجعة حظر ع�� ا�حفاظ مع ا�حقوق، �حماية

ا   وضع  فكيلسن  اهتمام،  �ل  منا  �ستحق  والذي   األص��  النموذج  مع  تناقًضا  األخ��ة  النقطة  هاتھ  تث��
ً
  مخطط

 لنموذج  السياسية   الشرعية  عن  دافع   ،  1928  لعام  األساسية   البحثية   ورقتھ  ��  تحديدا  الدستور�ة  للمحكمة

 �ش�ل   الدستور�ة  غ��  القوان�ن  إبطال  ��  الدستوري   القا��ي  سلطة  بأن  إقراره   من  الرغم  ع��  املركزي،  املراجعة

 �ون   ��  وحاجج  الدستوري،  وا�حكم   التشري��  ا�حكم  ب�ن  التمي��  ع��   عمل  أنھ   إال  التشريعية،  السلطة  من  نوًعا

 للقيود     إال  يخضعون   ال  بحر�ة،   ويسنونھ  القانون   يصوغون   إ��م":  إيجابي�ن  مشرع�ن"   ال��ملانات   أعضاء 

  حيث":  سلبيون   مشرعون "  الدستور�ون   القضاة  و  الفيدرالية،  أو  التشريعية   اإلجراءات  قواعد   مثل  الدستور�ة،

  جانب  نيكم  الدستوري،  القانون   مع   تتعارض  ال�ي  القانونية  القواعد  إلغاء  ع��  للقوان�ن  وضعهم  سلطة  تقتصر

 .  الدستوري  القانون  قواعد ضمن النفاذ  واجبة حقوق  غياب �� والسل�ي  اإليجا�ي املشرع ب�ن التمي��

 ب�ن  للتمي��  حدا  ستضع  الدستور�ة  ا�حكمة  أن   واعت��  ، )املقيد  غ��(  الطبي��  بالقانون   ا�حقوق   كيلسن  ساوى 

شرع 
ُ
شرع   السل�ي  امل

ُ
  القضاة  سيص��  الواقع   ��  و�نفاذها،  ا�حقوق   عن  الكشف  عملية  خالل  من   اإليجا�ي  وامل

  أثبت  وقد   الدستور�ة،  للمحاكم  ا�حقوق   مجال  ��  القضائي  االختصاص  منح  عارض   ذلك  ع��  بناء .  أس�ى  مشرع�ن
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 من  قدر  بأي  ا�حقوق   حماية  ع��   �عمل  دستور�ة   محكمة  أي :  كيلسن  صواب   ا�جديدة  الدستورانية  إ��  االنتقال 

 . بأدب كيلسن  تحذير تجاهل عادة  يتم ذاتھ، الوقت �� إيجا�ي كمشرع وتتمثل ستبدو  الفعالية

 يز�د   الكيلسنية   للمحكمة  وتكييف  تب�ي  �ل  االنتشار،  لعملية  واملتكررة  العودية  بالطبيعة  الثالث  العامل  يرتبط_  3

  األ�ساق  استنساخ   إ��  الدسات��   واضعو  يميل  حيث  ن�جھ،  الدستور   واض��  من  القادم  ا�جيل  ين�ج  أن   احتمالية

عت�� ال�ي
ُ
 .ناجحة �

 قام  السبعينيات   ففي   الدستور�ة،  الديمقراطية   و�دماج   ل��سيخ   �أداة   حظو��ا   الدستور�ة  ا�حكمة   عززت   لقد 

 للنموذج  واعتبار   مراعاة   أي   دون   األملا�ي،  النسق   باستنساخ   تام  و��  ��_  فران�و  �عد  ما_   إسبانيا  دستور   واضعو

 الالتينية،  أمر��ا  ��  وكذلك  ،  أورو�ا  وشرق   وسط  ��  ا�جديدة  الدسات��   صائغو  �ان  التسعينيات  و��  ؛  األمر��ي

  حيث  آسيا  ��  أما   ،  �شدة  إفر�قيا  جنوب  دستور   بأملانيا   أيضا   تأثر  ؛  واإلسبا�ي   األملا�ي  النموذج�ن  إ��  يتطلعون 

 الدستوري،  لإلصالح  أو��  نموذج  بمثابة  األملا�ي  مساوي الن  النموذج  �ان  األمر��ي،  السيا��ي  التأث��  جليا  يت�ح

 الالمركزي،   للنموذج  املعر��  والسند  الدعم  معھ   انتشر  األمر��ي،  النظام  بتوسع  ،  ا�جنو�ية  �ور�ا  ��  األخص   وع��

 بفعالية  ا�ح�ومية  غ��  ا�حقوقية  واملنظمات  القانون   وأساتذة  للقضاة  والعاملية  اإلقليمية  الشب�ات  اليوم  ترافع

 . أوسع  أفقا لھ و�فتح  انتشاره �� �سهم ما  النموذج، شرعية عن

 ل�حقوق،  وضمانات  للمراجعة  نمط  ع��  أو��  بدرجة   ينص  أن   دون   دستور   بصياغة   يقوم  اليوم  أحد  ال   أوردنا،  وكما

 الكيلس�ي،   النمط  يتب�ى  الدستور�ة  للمراجعة  وط�ي  نظام  138  أصل  من  نظاًما٪)  62(  85  �ان  2005  سنة  ففي

 الدستور�ة   ا�حاكم  ش�لت .  األمر��ي  أم   ال�لسي�ي  والنموذج  تتوافق   �انت  سواء   النظم  هاتھ   تصنيف  للمحلل  �سهل

  آسيا   شرق   وجنوب  آسيا  نحو  لها  طر�قا  صنعت  فيما  األوسط،  والشرق   و�فر�قيا  أورو�ا  ��  السائد  املراجعة  جهاز

 األمر��ي   النموذج  أن  إذا  ا�ج��  من).    مختلفة  أنماط  ع��  القائمة"  ا�ختلطة"  األنظمة  �شاع  حيث(  الالتينية  وأمر��ا

 ا�حاكم  أك��  من  أورو�ا   خارج  محكمتان   نجد  كما  ،  ال�ار��ي  البحر  ومنطقة  الشمالية  أمر��ا   ��  فقط  �سود

ا الدستور�ة
ً
 .  إفر�قيا وجنوب  �ولومبيا �� العالم، �� وفعالية   �شاط

  الطا�ع  إضفاء  �ع��موا  لم  حال  ��  دستور�ة،  محاكم  إ�شاء  واالستبدادية   السلطو�ة  النظم  لزعماء  يمكن  ال��اية،  ��

  والتسعينيات   الثمانينيات   ��  ملصر،  فبالنسبة  مصطفى،  صرح  وكما.  الواحد  ا�حزب  حكم  إضعاف  أو  الديمقراطي 

  وحقوق   القانو�ي  األمن  بإصالح،  مل��مة  أ��اب  الدو��  ا�جتمع  إلخطار  كذريعة  دستور�ة  محكمة  ا�ح�ام  ين��ئ  قد

  ونفس  ،  عام  �ش�ل  ا�خار��  الدعم  وضمان  األجن�ي  االستثمار  جذب  أجل  من  أيضا  بل  فحسب  ذلك  ليس  امللكية،

 .  الالتينية أمر��ا  �� نجدها الديناميكيات هاتھ

 والوظائف  الهي�لة

  أقوى   يختار   التأسيسية،  ال�حظة  ��"  ملاذا "   مبدئيا؛   �ساؤال  يطرح  الدستور�ة   للمراجعة  نظام  ألي   التأسيس  إن

َواطن   فمعظم  ذلك   عدا  التشريعية؟  للسلطة   املستقبلية  ممارس��م  تقييد  ما،  دولة  ��  السياسي�ن  الفاعل�ن
َ
 ال�ي   امل

 .ثابتة كعقيدة سابقا التشريعية السيادة مبادئ  مختلف ف��ا  سادت جديدة، دستور�ة محاكم اعتماد ف��ا تم
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 ُ�ِع�ن  حيث  الدستور�ة،  للمحاكم  تفو�ضية  وظيفية   نظر�ة  تدر���  �ش�ل  الباحثون   طور   التساؤل،  هذا  عن  لإلجابة 

  كتلك   عديدة،  ومعضالت   معيقات  تجاوز   ��  جديدة  دستور�ة  لنظم  املؤسس�ن  أولئك  الكيلسنية  ا�حكمة  نموذج

  الفيدرالية  القطاعات  مستوى   ع��  إ�حاحا  أشد  االش�االت  هاتھ  املعيبة،  والتعاقدات  باالل��امات  املتعلقة

 شاملة،   عامة  بمعان  الدستور�ة  للمراجعة  االنتقال  فهم  ع��  يؤازرنا  قد  الوظيفي  األداء  أن  من  و�الرغم  وا�حقوقية،

 ب�ن   أو  ا�حاالت،  مختلف  ب�ن  التفاوت   لتفس��   دقة  أك��  وتحليالت   بت�خيصات  االستعانة  الضروري   من   أنھ   إال

 .محددة دستور�ة  محكمة أي وأداء  لةهي�

 الوظيفي  واملنطق  االل��ام_ 1

 ا�جديدة،  الدسات��  مؤس��ي  قيام   دوافع  تفس��  سبيل  ��   التفو�ض  لنظر�ة  بدائل  الباحث�ن  من  مختلفة  ثلة  طورت

 الثقة  الدستور�ة  ا�حكمة  وتوافر  وجود  يكسب  الشأن،  هذا  ��.  الدستور�ة  للمحاكم  السلطة  ومنح   بإ�شاء

  االل��امات  مصداقية  لضمان  وسيلة   أيضا  بل  سلفا،  الدستور�ة  املفاوضات   إلبرام  بالصياغة  القائم�ن  أو  للمحرر�ن

 .رج�� بأثر  ��ا التعهد تم ال�ي

  التفاوت  ُيَفصل  الذي "  القضائية   للمراجعة  وضامن  مؤمن  نموذج"  وتجر�ب   بتطو�ر"    Ginsburg  غينسبورغ"  قام

 �� )  ا�حزب   نظام  أو(  السياسية  السلطة  وتجزؤ   تفكك  مدى  إ��  اإلشارة  مع  املراجعة،  أنظمة  هي�لة  ��  ال�امن

 إ��   ا�ح�ام  يدفع  قد  الذي   ا�حافز  وحيد،  سيا��ي  حزب  أو  واحد  فرد  عليھ  �سيطر  نظام  ��  �غيب.    السابقة  ال�حظة

 ضامن  نظام  إرساء  القصد  ي�ون   ما  غالًبا  دستور�ة،  محكمة  يؤسسون   فح�ن.  يقيدهم  مراجعة  نظام  إقامة

  �سيطر  �انت   ال�ي  لفر�سا   إضافة  االستبدادية،   األنظمة  من  العديد  األمثلة   �شمل   �خصومهم؛  مجحف  ملصا�حهم

 توقعھ،  ممكن  أو  تناف��ي،  حز�ي  نظام  وجود  فبقدر:  أيضا  واملث��.  1958  سنة)  د�غول   إ��  �سبة(  الد�غولية  عل��ا

  إطار   خارج  تموقعھ  �حظة  مصا�حھ  حماية   أجل  من  أم�ن،  مراجعة  نموذج  لبناء   حافز  مفاوض  حزب  ل�ل   سي�ون 

 .  السلطة

  دراسات   الك�ي،  والتحليل  االستنتا��  التنظ��  مع   موازاة   أ�حق   �ونھ  نموذجيا "    Ginsburg  غينسبورغ"  عمل  ُ�عد

 .  آسيا �� الحًقا العم��  وتطبيقها الدستور�ة ا�حاكم إ�شاء عن  تفصيلية حاالت

َيسر  عامة،  بصورة
ُ
 ��   ا�حديثة  الدسات��.    التعاقدية  اإلش�االت  من   مجموعة  حل  للصائغ�ن  الدستور�ة   ا�حاكم   ت

 ال�ي -  السياسية   األحزاب  أو  املتنافسة  ا�جماعات  ممثلو-  السياسية  النخب  قبل  من   عل��ا  التفاوض  عادة  يتم  عقود

 . الدستور�ة الشرعية ذريعة تحت ا�حكم، لها  تتيح ال�ي واملؤسسات  واإلجراءات القواعد إرساء إ�� �س��

 خوض   بواسطة   املنصب،  ع��  يتنافس   أن   يجب  أنھ   متعاقد  حزب  �ل  �علم  ما،  لديمقراطية   التأسيس   يتم  ح�ن 

 بتقييد  ل�حكم  يصل  طرف  ل�ل  �سمح  الدستوري   التعاقد  ،"Ginsburg  غينسبورغ"  يؤكد  وكما.  االنتخابات

  املؤسسات   من  مجموعة  جهة  من:  ا�جديدة  ل�ح�ومة  مش��كت�ن  مص�حت�ن  الدستور   ُينتج  وهكذا.  معارضيھ

ر   إذا .  القيود  من   جملة  أخرى   جهة  ومن   الداعمة، ّدِ
ُ
 املراجعة   فستوفر  بقوة،   إقليميا  أو   فيدراليا   يصبح  أن  للنظام  ق

م،  أو  قاض  إ��  بحاجة  الفيدرالية  أن  املسلمات  قديم  من.  ا�حدودية  الن�اعات  لتسو�ة  بديال
َ

  سبب  يفسر  مما  َحك
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 التعاقد  حقوق   تتطلب  مصداقية،  ذات  ت�ون   �ي .  بآخر  أو  �ش�ل  املراجعة  ع��  الفيدرالية  الدسات��  جميع   تنصيص

 .املراجعة صالحيات  تفو�ض أيضا،

  جراء.  العقد  لشروط  الدقيقة  الطبيعة  يخص  فيما  مع�ى  ذات  شك  حالة  وجود  حد  إ��"  ناقصة "  العقود  جميع

 ستتغ��  الزمن  بمرور  أنھ  إ��  إضافة  ا�حتملة،  الطارئة   ا�حاالت  �جميع   محددة  قواعد  حول   التفاوض  استحالة

  مما  انطالقا  �عقيدها  باختالف  االتفاقات   معظم  إ�شاء  يتم  حيث   االتفاق،  ��  األطراف   مصا�ح  وتتطور   الظروف

 ع��   عالق��م"  هي�لة"  إ��  اتفاق  هذا  خالل  من  األطراف  �س��".  العالئقي   بالتعاقد"  النظاميون   االقتصاديون   يلقبھ

  ا�حدود وتحديد  األساسية،" والغايات األهداف " من  مجموعة حول  والتآلف  اال��جام  لتحقيق وذلك  نطاق، أوسع 

 للتعاقد   النموذجية  األمثلة  من.    الزمن  بتواتر  العقد"  إلتمام"  إجراءات  ووضع  واملقبول،  املالئم  للسلوك  ا�خارجية

  با�حقوق   املتعلقة  واألح�ام  متعددة،  أطراف  قبل  من  عل��ا  التفاوض  تم  ال�ي  الدسات��  با�خصوص؛  نجد  العالئقي

 . ا�حديثة

 سنة  منذ   العالم   أنحاء  جميع  ��  تكرر   ملا   مبسطة  ��خة  وهو   التا��،  السينار�و  أو  الفرضية  املثال   سبيل  ع��  خذ

 قاسيت�ن؛   إش�اليت�ن  يواجهون   فإ��م  دستورهم،  ��  ا�حقوق   ميثاق   تضم�ن  املؤسسون   يختار  أن  بمجرد .  1945

  اإليجابية  ل�حقوق   اليساري   التوجھ   يميل  حيث.  ا�حقوق   ومضمون   طبيعة  حول   با�خالفات   األو��  تتعلق

 مناعة   أك��  ملكية  بحقوق   و�طالبون   اإليجابية،  ل�حقوق   معاٍد   ا�حق  هذا.  امللكية  حقوق   ع��  والقيود  واالجتماعية

  ضمنًيا  �ش��)  ب(  جهة،  �ل  ��ا  تطالب  ال�ي  ا�حقوق   معظم  �عرض )  أ(  ل�حقوق   شامل   ميثاق  إلنتاج   يتنازلون،.  وشدة

 حق�ن  ب�ن مستقب��  �عارض أي  فض  كيفية   ناحية من م��م)  ج(  و آخر،  من  أس�ى حق أو  مطلق حق  يوجد ال  أنھ إ��

 . مشروع  ح�ومي وغرض حق ب�ن أو

  سلطات  تفو�ض  إن  ا�حقوق؟  إنفاذ  سيتم  كيف:  املصداقية  ذي   االل��ام  اش�الية  بمواجه��م  الثانية  وتتعلق 

 .قدًما بامل��ي لهم �سمح مما االش�اليت�ن، �لتا إدارة  ع�� يضافرهم الدستور�ة للمحكمة املراجعة

  نطاق   ا�سع   �لما  با�حدة،  الناقص  والتعاقد   املعيب  االل��ام  إش�االت  ا�سمت  �لما  أنھ  التفو�ض  منظرو   يف��ض

  لإلجراءات  أر�د  إذا  املراجعة  ا�حكمة   إ��  القواعد  واضعو  يفوضها  أن  يجب  ال�ي_  التقدير�ة  السلطة_  السلطة

 .تنجح أن الدستور�ة

  واض��   �ِع�ن  أن  يمكن_  مهمة  أهداف  عن  للتعب��  �سبًيا  دقيقة  غ��  قانونية  أح�ام  ع��  االعتماد_  العالئقي  التعاقد 

  الدقة عدم  ُيفهم أن يجب املراجعة، سياق  �� ذلك، ومع. األول  املقام �� اتفاق إ�� التوصل ع�� املنقسم�ن الصياغة

 محكمة  لشل  ذلك  يكن  لم  إذا  التوكيل،  إ��  التفو�ض  من  ثانية  كدرجة  ضم�ي  ش�ل  ع��  �شتمل  أنھ  ع��  النص  ��

 .رج�� بأثر املراجعة

: الدستور�ة   للمحكمة   التقدير�ة  السلطة   تفو�ض   ��  أيضا  مدمجة   الدستوري  التعديل  تحكم  ال�ي  القرار   قواعد   إن

 ا�حكمة   حسمت  �لما  الدستوري،  التعديل  خالل  من  رج��،  بأثر  الدستور�ة  ا�حكمة  أح�ام   آثار  إلغاء  صُعب  �لما

 . الدستور�ة االجراءات تطور  كيفية �� الدستور�ة
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  �س��   ال�ي_  االس��اتيجية  البيئة_  للتقدير  النظري   النطاق  حيث   من  النقاط  هذه  ع��  الرس�ي  الطا�ع  إضفاء  يمكن

 أو   الدستور�ة،  للمحكمة  املفوضة  الصالحيات  مجموع  خالل  من  النطاق  هذا   تحديد  يتم.  دستور�ة  محكمة  أي  ف��ا

 والتحكم  السيطرة  أدوات  مجموع  منھ  �ستث�ي  امل��اكمة،  األح�ام  صنع   عملية  نتيجة  الدستور�ة  ا�حاكم   حاز��ا  ال�ي

 املفوضة  للمهام  ا�حكمة  أداء  عن  امل��تبة  النتائج  لعكس  دستورً�ا   ��ا  املع��ف  األخرى   السلطات   قبل  من  املعتمدة

 أن   املرجح  غ��  من  أنھ  لدرجة  عادي،  غ��  �ش�ل  متساهلة   اس��اتيجية   بيئة  ��  الدستور�ة  ا�حاكم  معظم  �عمل.  إل��ا

  أك��  أصبح  املعاصرة  الدسات��  معظم  �عديل  إن.  ال��ام  أداة   هو  والتكريس  التحص�ن.  أح�امها  أهم  إبطال  يتم

  �عض  مراجعة  املسموح  غ��  من  أنھ  الدسات��  من  العديد  �علن  حيث.  األساسية  األنظمة   �عديل  من  �عقيدا

 لذلك،   إضافة).  والفيدرالية  ال��ملانية  والديمقراطية  ا�حقوق   ��  ذيوعا  وأك��ها(   األساسية  الدستور�ة  العناصر

 الدستور   أن   اثبا��ا  أو  الدستور،  �عديالت  دستور�ة   ملراجعة  صر�حة  �سلطة  الدستور�ة  ا�حاكم  عض�  تتمتع

 . نفسها  تلقاء من التعديل ع��  جوهر�ة قيوًدا يفرض

 للعقد "  ممثلة"  مجرد  وليس  الدستوري،  النظام"  ُوصاة "   الدستور�ة  ا�حاكم   أن   ع��  للمحلل  ُيصور   قد  العلل،  لهاتھ 

  وضع   إذا  حيث.  القانونية  السيادة  ع��  القائم  القضائي  النظام  ��  التشريعية،  للسلطة"  ممثلة "  ا�حاكم  ت�ون .  

 لسابق  إلعاد��ا  القانون   �عديل  ،"رؤساء "  بصف��م  للمشرع�ن،  يجوز   ف��ا،  مرغوب  غ��  بأساليب  القوان�ن  القضاة

 الدستور   ع��  املصادقة  فبمجرد  عملها،  ع��  �شرف  دائم"  رئيس "  لد��ا   ليس  الدستور�ة  ا�حكمة  لكن .  عهدها

 .كمؤسس�ن ليس األقل ع�� لتغي��ه، سلطة  أي عليھ تفاوضوا الذين يملك ال التنفيذ، ح�� ودخولھ

   الدستور�ة  ا�حكمة  تمارس  ذلك،  مقابل  ��
ً
  ذلك  مع  موازاة.  السيادة  ذو  الشعب:  صوري   كيان  باسم  سلطا��ا  عادة

 الدستور،   ��  عل��ا  املنصوص  واإلجراءات  القواعد  بموجب  وتمارسها  الدولة  سلطة  ع��  السياسية  النخب  تتنافس

ر الدستور�ة ا�حكمة �عت�� وال�ي  .لها الرس�ي املفِسّ

 : القضائي االختصاص _  2

 نظام  تأسيس   ��  الفاعلون   فيھ  باشر   تفاو��ي  سياق  أي  ع��  لھ  التطرق   تم   الذي  الوظيفي  املنطق  تطبيق   يمكن

  الرئي��ي   البديل  مع   مقارنة  املتخصصة  الدستور�ة  ا�حكمة  تتمتع  ذلك،  ومع .  نمطھ  �ان  أيا_    الدستور�ة  للمراجعة

 .محددة  ألغراض القضائي االختصاص تفاصيل تكييف �سهولة يمك��م الصياغة واض��  أن حيث من قو�ة، بم��ة

 م�حقة  هاتھ  القيا��ي  التصميم  إش�االت  -  ذلك؟  إجراءات  وما  للمراجعة،  تخضع  أن  يجب  ال�ي  األعمال  ��  ما 

   العادية؟ ا�حاكم عن حج��ا  يجب ال�ي الرقابية الوظائف أهم إذا  �� ما:  بأخرى 

 الدستور   واض��  ي�لف  قد  القانونية،  واألعمال   للقواعد  الدستور�ة   املراجعة  ع��  اإلقدام  أن   ذلك  ع��  أضف

  قضايا   ورئاسة  الديمقراطية،  غ��  السياسية  األحزاب  وحظر  االنتخابية،  الن�اعات  بحل  الدستور�ة  ا�حكمة  ت�ليف

منح  الدستور�ة  ا�حاكم  فإن  و�صراحة،.  ذلك  إ��  وما  املنتخب�ن،  املسؤول�ن  عزل 
ُ
"  سياسية"  اعتبارها  يمكن  وظائف  ت

 الدستور�ة  ا�حاكم  فإن  االعتبارات،  ولهذه.  العادية  ا�حاكم  إ��   إسنادها  يمكن   ال  بحيث  دستورً�ا،  مهمة   أو  للغاية،

 قد  وال�ي  األمر�كية،  العليا  للمحكمة"  السياسية   املسألة"  مبدأ  مثل  لالنصياع،  رسمية  مبادئ   تطو�ر  ��  ترغب  ال

 . واجبا��ا  عن تنازل  أ��ا ع�� تفهم
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  بمجرد   ذكر،  كما.  الدستور�ة  املراجعة  خالل   من   ا�حقوق   حماية  ��  ا�حديثة   الدستور�ة  للمحكمة  وظيفة   أهم   إن

 كبديل   الدستور�ة  ا�حكمة  مع  القوان�ن  �شريع  سلطة  لتشاطر  سُينظر  األساسية،  ا�حقوق   �حماية  األولو�ة  منح

  باملسارات  يتعلق  فيما  واألورو�ي  األمر��ي  النموذجان  يختلف.  املراجعة  صالحيات  القضاة  جميع  منح  من  �لفة  أقل

 .القضايا خاللها من تنشأ ال�ي

 قاض  أمام  حقھ  عن  املتقا��ي  الطرف  ي��افع  أن  بمجرد  ا�حقوق   مسائل  ��  النظر  تفعيل  يتم  املتحدة،  الواليات  �� 

  املساطر  من  بمجموعة  ا�حقوق   ومراجعة  النظر  مسألة  تنظم  الدستور�ة،  ا�حاكم  �عتمد  ال�ي  البلدان  ��.  �ان  أيا

 . الوت��ة بنفس األقل ع�� أو األنظمة، �عض قبل من  مأسس��ا عدم من  الرغم ع�� ا�ختلفة، واإلجراءات

 سادرس�ي "   يقول   كما.  للقوان�ن  للتنفيذ  السابقة  املراجعة":  abstract review  النظر�ة  املراجعة"  هو  األول   النمط

Sadurski"،  ��  مجردة  بصورة(  للقاعدة  الن��ي  البعد  إن "  املراجعة،  من  الصنف   هذا  ( 
ً
  و�عمالها  تفعيلها   من   بدال

 " .القضاة قبل من  تقييمها يتم ال�ي القانونية  ا�خالفات...  و حقيقي�ن أ�خاص ع�� بتن�يلها

 لكن   صدوره  �عد  مراجعتھ  البعض  يفضل  فيما  التنفيذ،  ح��   دخولھ  قبل  القانون   مراجعة  األنظمة  �عض  �ش��ط 

  تمحيص  هو  م��ا   الغرض  ألن  نظًرا   ،"الوقائية  املراجعة"  أيًضا  النظر�ة  املراجعة  �س�ى.  التطبيق  ��  الشروع  قبل

  بمبادرة  شيوًعا  األك��   ش�لها  ��   النظر�ة  املراجعة  ت�ون .  فرد   بأي  الضرر   ت�حق   أن  قبل  الدستور�ة   غ��  القوان�ن

 ذلك،  إ��  وما   الفيدرالية،  الكيانات  أو   ا�جهات  ورؤساء  ال��ملانية  واألقليات  التنفيذي�ن  للمدير�ن  ُ�سمح:  سياسية

 . الدستور�ة ا�حكمة إ�� دستور�ة غ��  تجدها ال�ي القوان�ن بإحالة

. ا�حاكم  ��  التقا��ي  سياق  ��  القضاء  يبدأها  وال�ي":  concrete review  العملية  املراجعة"  �س�ى  الثا�ي  النمط

 أو  قضائي  قرار  أو  معينة  قانونية  قاعدة  هل_  قبيل  من  الدستور�ة   للمحكمة  إش�االت  العاديون   القضاة  يوجھ

  دستوري؟ عمل إداري، إجراء

 استيفاء   تم   إذا  الدستور�ة   ا�حكمة   إ��  يتوجھ   أن   يجب  ا�جلسة  ي��أس  الذي   القا��ي  أن  ��  العامة   لقاعدةا

 ع��  اإلجابة  ع��  يتوقف  يخسر  أو  يكسب   من(  التقا��ي  ��  للشروع  جوهري   الدستوري   السؤال _  1:  شرط�ن

  اإلجراءات  �علق   اإلحاالت  هاتھ.  املسيطرة  القاعدة  دستور�ة  حول   جدية  شك  حالة  القا��ي  تراود  أن_  2  ؛)السؤال

  الذي   اإلحالة،  قا��ي  إ��  الدستور�ة  ا�حكمة  حكم  ُ�عاد  إصداره،  بمجرد.  الدستور�ة  ا�حكمة  رد  انتظار  ��

 .  أنفسهم  تلقاء   من   قانون   إبطال   العادي�ن   للقضاة  يجوز   ال .  القضية  ��  للفصل   ذلك   �عد   �ستخدمھ
ً
 ذلك،   من  و�دال

 غ��   واملمارسات  القوان�ن  عن  الكشف  ��  الدستور�ة  ا�حكمة  ملساعدة   للمتقاض�ن  إضافة  ��م  االستعانة   تتم

  العادي  التقا��ي  مراحل  من   مرحلة  �ش�ل  الدستور�ة   ا�حكمة  تدخل  ألن "  ملموسة "   العملية  املراجعة.  الدستور�ة

 . ا�حاكم �� ا�جار�ة

  حيث  العملية،  ��  األفراد  تقحم  وال�ي  ،"constitutional complaint  الدستور�ة   الدعوى "  �س�ى  الثالث   اإلجراء

 �عد  ان��كت، قد حقوقهم  أن يرون ح�ن الدستور�ة ا�حكمة إ��  التماس تقديم وا�جماعات  والشر�ات  لألفراد  يجوز 

  استئنافات   الواقع   ��  ��   الفردية  الدعاوى   معظم  فإن   العتبة،  هذه   و�سبب.  األخرى   االنتصاف  سبل  جميع   استنفاد 
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ا  ترتبط   وظائف   الدستور�ة  ا�حكمة  تؤدي   ف��ا،   الفصل  عند   و�التا��،.  ��ائية  قضائية  لقرارات 
ً
  وثيًقا   ارتباط

 ). أدناه الرا�ع ا�جزء انظر( األمر��ي  النظام �� االستئنافية باملراجعة

 وال�ي   األملانية،  الفيدرالية  الدستور�ة  للمحكمة  ا�حقوق   حماية  ملهمة  أساسية   للمراجعة  الثالثة   األساليب  هذه  �عد

. روتي�ي  �ش�ل  اعتمادها   تم  املركزي   النموذج   شيوع  فمع.  العالم  ��  وتأث��ها   دستور�ة  محكمة  أقوى   إ��ا   القول   يمكن

 املؤسسون   ف��ا  يفكر  لم  الدستور�ة  ا�حكمة  إ��  جديدة  ومنافذ  م��ات  الالحقة  األورو�ية  الدسات��  صائغو  أضاف

 . ح�ى واإليطاليون  األملان

 هاتھ  شاعت  ثم  ؛1978  لعام  اإلسبا�ي  الدستور   ��  با�حقوق   مع�ي  مظالم   أم�ن  األو��  وللمرة   أورو�ا،  ��  ظهر 

  تلقاء   من  الدستور�ة  ا�حكمة  إ��  القضايا  إحالة  املظالم  ألم�ن  يجوز   حيث  والشرقية،  الوسطى  أورو�ا  ع��  املؤسسة

 Post-Communist  الشيوعية   �عد  ما   دسات��   وسعت  كما .  النظر�ة  املراجعة   التماس  ذلك   ��  بما   نفسها،

constitutions  ��  الفاعلة  ا�جهات  من  مختلفة  لطائفة  النظر�ة  املراجعة  مبشرة   ��  ا�حق   والشرقية  الوسطى  أورو�ا 

  النقابات   وح�ى  ا�حلية  ا�ح�ومات  مسؤولو  ا�حاكم،  ا�حسابات،  مراق�ي  العامون،  املدعون   ذلك  ��  بما  األخرى،

 .   العمالية

 سبيل  فع��.  الدستور�ة  ا�حكمة  إدراك  دون   تحول   ال�ي  القضائية  العوائق  من  قل  ما  نجد  إذا،  األنظمة  أحدث  ��

  من  و�ولومبيا،  ا�جر  دستور   بموجب  الدستور�ة  ا�حكمة  إ��   مباشرة  التماس  تقديم  ��  با�حق  فرد  �ل  يتمتع   املثال،

 ".actio popularis ا�حسبة دعوى " خالل

 أن  إثبات  إ��  يحتاج  ال  االلتماس  صاحب  أن  من  الرغم  ع��  للقوان�ن،  نظر�ة  مراجعة"  العمومية   الدعوى "  �شرع 

 .بالفعل �خصًيا بھ  أضر قد  إليھ املشار القانون 

  أو  سمح   �لما  ،"مت�امل"  أو  متانة،  أقل  ا�حقوق   �حفظ  دستوري   نظام  أي   اعتبار   يمكن  الش�لية،  الناحية   من

: الكمالية  نحو  يخطو   مهم   اتجاه   ظهر   الثانية،  العاملية   ا�حرب  ��اية   فمنذ.  ا�حقوق   حماية  ��  الثغرات   مع  �سامح 

  يتناقض .  الدستوري   القا��ي  سلطة   عن  �حق  ان��اك  وال   عمومي،   عمل  وال  قانونية،  قاعدة   أي  تخرج   أال   يف��ض

 و  الفروع،  ب�ن  وا�جاملة   الن�اع،  مطلب  أو  قضية  تؤدي   أن  املتوقع   من  حيث  األمر��ي،  النظام  مع  حاد  �ش�ل  املوقف

 حماية  عملية   ��  �غرات   و�التا��  روتي�ي  �ش�ل  املراجعة  مزاولة  تقييد   إ��  أخرى،   اذعان  ومبادئ"  سياسية  مسألة "

 ا�حاكم  من   العديد  إ�شاء   تم  األمر�كية،  العليا  ا�حكمة   وعكس  أنھ،   الصدد  هذا  ��  اإلدراك  األهمية  من .  ا�حقوق 

 . ا�حقوق  �حماية دستور�ة، و�أولو�ة  صر�ح �ش�ل الدستور�ة،

 والت�و�ن  التعي�ن_  3

 املساهمون   قدم  ،"Leyland  ليالند "  و"  Harding  هاردينج "  تحر�ر  من   الدستور�ة،  ا�حاكم   عن   مؤلف  آخر  ��

 الرغم   ع��.    وأورو�ا  الالتينية  وأمر��ا   وآسيا   إفر�قيا  أنحاء  جميع   ��  والسياسة   التعي�ن  قواعد   حول   قيمة  معلومات 

  ال  ب�و��ا  اإلشارة  مع (   عامة   نقاط   عدة   وضع   يمكن  أنھ   إال   واسع،  نطاق   ع��   التوظيف   وأنماط  اإلجراءات   تفاوت   من

 ). ا�حاالت جميع �غطي
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  �سيطر  حيث  العادية،  ا�حاكم  ��  التعي�ن  عن  مختلف  �ش�ل  الدستور�ة   ا�حاكم  ��  التعيينات  مع  التعامل  يتم  أوال

 األغلبية  أو/    املسؤول�ن  ب�ن  والتسو�ة  املساومة  تتطلب  قد  وال�ي  املساطر،  هذه  ع��  املنتخبون   السياسيون 

  خالل  من  ا�حكمة  ��  األعضاء   من  حصتھ   النواب  مجلس   �ع�ن  املثال،  سبيل  ع��  أملانيا  ��.  واملعارضة  التشريعية

 . الثلث�ن ألغلبية وفًقا البوندستاغ، �� قو��م و�عكس السياسية األحزاب عن ممثل�ن من تتألف خاصة، �جنة

  عملًيا   املعارضة  يمنح  مما  األصوات،  أخماس  ثالثة  أساس  ع��  األعضاء  الشيوخ  ومجلس  ال�و�غرس  �ع�ن  إسبانيا   ��

  اآلراء  �� توافق إ��  ح�وميت�ن سلطت�ن تتوصل أن  يجب  والشرقية،  الوسطى أورو�ا  �� البلدان �عض  ��. النقض حق

  طلب  عن  ينتج  أن  املرجح  غ��  من).  التشيك  جمهور�ة  ��  والرئيس  الشيوخ  مجلس  املثال،   سبيل  ع��(  للتعي�ن

  مدى   بالعضو�ة  الدستور�ة  ا�حاكم  أعضاء  يتمتع  ال  ثانًيا.  مستقطبة  محكمة  السياسية  النخب  ب�ن  التسو�ة

  �عيي��م يتم ولكن ا�حياة،
ً
 ).غالًبا  للتجديد قابلة غ��( عاًما  12 إ�� 9 من  ثابتة لف��ة عادة

ا
ً
  إال  العليا،  ا�حاكم  من  مح��فون   قضاة  املقاعد  من  أقلية  �شغل  أن  الدسات��  من  العديد  اش��اط  من  و�الرغم  ثالث

 والسياسي�ن  السابق�ن  ا�ح�ومي�ن  واملسؤول�ن  القانون   أساتذة  من  أغلبي��ا  تت�ون   الدستور�ة  ا�حاكم  معظم  أن

 �عت��  ا�حاكم  هذه  تأليف  ��  التنوع   خاصية  فإن  ،"  Perreres Comella  �وميال  ب���س"  حاج  وكما.  املنتخب�ن

 و�التا��  وا�ح�ومي،  العم��  مع  والتجر�دي   النظري   ب�ن  املهمة  الدستور�ة  االش�االت   عديد  تمزج.  أصيلة"  فضيلة "

  هذه  �ساهم  أن  املرجح  من.  من�جم  نحو   ع��  ببعض  �عضهم  يكتمل  نالسابق�  والسياسي�ن  القانون   فقهاء  فإن

  الدستوري  القانون   تنفذ  ح�ن  الدستور�ة،  للمحكمة  السياسية  للشرعية  التأصيل  ��  مجتمعة  الثالثة  العناصر

 . السياسية األغلبية  م��ا  تنفر بأساليب

 والتأث��  الفعالية

  مستوى   ��  أسا��ي  �ش�ل  الدستور�ة  ا�حاكم  تؤثر  لم  إن  للباحث�ن   بالنسبة  كب��ة  أهمية  التطورات  هاتھ   �ش�ل  لن

 العمومية،  السياسات  صنع  ا�حقوق،  حماية  الدستور،  تطو�ر  ا�حديثة،  الديمقراطيات  ترسيخ:  وأشمل  أعم

ظُمها  بل  وصفها   يمكن  بأساليب  القضايا  هاتھ   ع��  ا�حاكم  ستأثر.  ذلك  إ��  وما .  السياسية  النخب  ب�ن  املنافسة
َ
  ون

،
ً
 . وناجحة فعالة  الدستور�ة املراجعة اعتبار درجة إ�� تجر�بيا

 : واألداء الفعالية -1

 ��   تنشأ  ال�ي  الهامة  الدستور�ة  الن�اعات  عرض  خالل  من  كب��ة  بدرجة  فعالة  الدستور�ة  املراجعة  بأن   القول   يمكن

  الن�اعات   هاتھ  ��  يفصلون   الذين  القضاة  وأن  منتظم،  أساس  ع��  الدستور�ة  ا�حكمة  ع��  السيا��ي  النظام

  أثر   ا�حكمة  لقرار  أن  �حقيقة  يمتثلون   الدستوري،  القانون   بموجب  يتقاضون   الذين  أولئك  وأن  قرارا��م،  �عللون 

 . سابق

 . ذا��ا  الدولة �� الزمن و�تغ�� القضايا  باختالف تختلف  أي : ومتغ�ً�ا عامال الفعالية �عد التعر�ف، هذا �� 

 السياسيون   الفاعلون   �س��  فقد .  أحيانا  جدوى   بال  بل  �سبًيا،  فعالة  غ��  التار�خ  ع��  املراجعة  أنظمة  معظم  �انت

  حيث.  الدستوري   للنظام   ُمهِلكة  ملغبات   غالبا  يؤدي   ما   القضائي،  البديل  متجاهل�ن  بالقوة،   نزاعا��م  �سو�ة   إ��
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 إثراء  �عد  الدستور�ة،  للديمقراطية  بالتأسيس  مقارنة  فض��  أولو�ة  ل�ح�ام   بالنسبة   السلطة   ع��  ا�حفاظ  �ش�ل

 .  اإلثنية السيادة  تحقيق  أو خصومهم،  من  والقصاص أصدقا��م م�افأة  أو أنفسهم،

 ع��  وتحافظ  تدير  للمراجعة  محاكم   و�شاعة  هي�لة  ع��  املشارب  مختلف  من  أيضا  الدكتاتور�ون   يقدم  قد

 غينسبورغ "  ل  القيم  البح�ي  املشروع  حيثياتھ  جميع  ��  بالتحليل  تناولھ  األش�ال   هذا  ا�خاصة،  وقرارا��م  سلطا��م

Ginsburg    "مصطفى"  و  Moustafa    .   بفعالية  الدستور�ة  ا�حاكم  �عض  عملت  املعيقات،  �ل  عن  النظر  �غض" 

 . بينوشيھ ح�ومة ظل ��  والتشي��   مصر �� ا�حال هو  كما االستبدادية، األوساط �� جلية

 خالل  من   السيا��ي  النظام  تطور   الدستور�ون   القضاة   يقود   الفعالية،  من  ���يء  املراجعة   أنظمة  تتسم  ح�ن

  نطاق"  بـ  مرهون   م��ا  �ل  أساسية؛  شروط   لثالثة  وفعالة  ناجعة  مراجعة  أنظمة  ظهور   �ستند  حيث .  قرارا��م

 :للمحكمة" التقدير�ة السلطة

 اإلحجام   ��  وا�خواص  العموميون   الفاعلون   تواطأ  فحيثما  الدستور��ن،  القضاة  لدى   القضايا  عبء   حضور   أولها 

 . السيا��ي النظام  ع�� تأث��  أي  بالضرورة القضاة سيفقد  املراجعة، سلطة تفعيل عن

 تم   إذا.  قرارا��م  بت��ير  كفيلة  علل  و�بداء  الن�اعات  هذه  حل  القضاة  ع��  يتحتم  السلطة،  هاتھ   تفعيل  بمجرد  ثانيا، 

  وهو  دستور�ة،  قضائية  وسوابق  الج��ادات  وانتاجا  صنعا  سي�ون   الدستوري   القضاء  مخرجات  أحد  نفإ  ذلك،  لهم

 .ذلك �� ون�جهم  للدستور  القضاة  تفس�� كيفية  يخص مستند أو �جل

 خالل   من )  جزئيا(  بناؤه   يتم  الدستوري   املع�ى  ذلك   �ون   قبول   الدستوري  للقانون   احتكموا  الذين  ع��   يجب   ثالثا،  

  الن�اعات   ��  إل��ا  الرجوع  أو  الصلة   ذات  القضائية  االج��ادات  واستخدام  والتشريع،  للتأو�ل  القضاة  اضطالع

 . املستقبلية

"  Leyland  ليالند"  ،"Harding  هاردينغ"   يزعم  املثال،  سبيل  فع��  ،"للفعالية "  التفس��  هذا  البعض  �ع��ض  قد

 : التالية للمعاي�� والنجاعة الفعالية  قياس إخضاع يجب بأنھ ؛" Groppi  غرو�ي"و

 1 "   نفسها  املعاي��   هذه   �انت   إذا  وما  الدستور،  ��  عل��ا  املنصوص  املعاي��  مع  ا�حكمة  تدخالت   ا��جام  مدى_ 

 ".   التنمية وخطاب الدو�� القانون  �� املصط�ح هذا  نفهم كما " ا�جيدة ا�ح�امة "  مبادئ   مع متوافقة

 " . وتنفيذها  اتباعها تم إذا وما العملية، املمارسة �� ا�حكمة أح�ام إدماج مدى _ "2

 أجل   من   األقل  ع��  ،"الدستور   ��  عل��ا  املنصوص  القواعد"  �غي��  ع��   بالقدرة  الوصية  ا�حاكم   تتمتع   ذلك،  ومع  

 ". ا�جيدة ل�ح�امة "  و�طار كبنية  تطبيقھ و�م�انية  الدستوري  القانون  مركز�ة �عز�ز

 ا�حكمة  أدرجت  ،1971  سنة  ففي  فقط،  اثن�ن  لذكر  سنعمد  لكن  الصدد  هذا  ��  األمثلة  من  العديد  توجد 

 و��   للصائغ�ن؛  الصر�حة  اإلرادة  عكس   ع��  ا�خامسة،  ا�جمهور�ة  دستور   ��  حقوق   أح�ام   الفر�سية  الدستور�ة

  عندما   األسا��ي  قانون ال  ��  الواردة  ا�حقوق   بإنفاذ  العادية  ا�حاكم  األملانية  الدستور�ة  ا�حكمة  أمرت  1958  سنة

 . ا�خاص القانون  نزاعات  �� تفصل

 والفعالية؟ النجاعة معاي�� تن�يل ع��  قادرة الدول  �ل  ليست ملاذا
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 �ش�ل   الدستور�ة  للعدالة  مستقر  نظام  تحقيق  �عتمد.  االجتماعية  العلوم  اش�اليات  من  جدلية  إش�الية  �� 

  التأسيس  الصعب  من   أنھ  و�علم  مستقرة،  ديمقراطية   بتحقيق  املرتبطة  والعمليات   العوامل  نفس  ع��  أسا��ي

 . عل��ا  وا�حفاظ للديمقراطية 

 : ي�� بما السيا��ي النظام ال��ام ع�� ا�جديدة الدستورانية �ستند آخر، كعامل

 �سيادة"  املرتبطة   املمارسات   األقليات؛  حقوق   ذلك   ��  بما   ا�حقوق،  حماية  تناف��ي؛  حز�ي   نظام :  االنتخابات

  سو�وثقافية  بظواهر   أيًضا   العوامل  هذه  من  عامل  �ل  يرتبط.  متقدمة  قانونية   وثقافة  مرافعة   نظام  ؛ "القانون 

 .  ومجزأة  حرة غ�� ت�ون  قد وال�ي  السياسية، الثقافة سمات ذلك  �� بما أخرى،

 أفعالهم  ولكن  األس�ى،  القانون   بدستورانية  متصلة  لعادات  التأسيس  ��  اإلسهام  الدستور��ن  للقضاة  يمكن

  لدى  الثقا��  واالنحياز   املؤسسات،  املسيطرة،  النخب   معارضة   أمام   باستمرار  أنفسهم  وجدوا  إذا  محدودة 

 . املواطن�ن

  ادعت   ال�ي  النخب  نفس  قبل  من  نجاع��ا،  إظهار  ��  بدأت  أن  �عد  روسيا  ��  ا�جديدة  الدستور�ة  ا�حكمة  تقييد  تم 

  مناطق  ��  �سبًيا  فعالة   مراجعة  مي�ان��مات  إيجاد  مستغر�ا  ليس.    للقانون   دستور�ة   قاعدة   بتأسيس  مل��مة   أ��ا

 ،   �ولومبيا :  القائمة  رأس  ع��  ألنظمة  الفعالية،  حيث   من  املرء  يصنفها  قد .  �سبًيا  مستقرة   ديمقراطية  ذات

 .ا�جنو�ية �ور�او  إفر�قيا، جنوب سلوفينيا، بولندا، ، إندونيسيا ا�جر، أملانيا، التشيك، جمهور�ة

 : الديموقراطي االنتقال -2

 األنظمة   من   الناجحة   االنتقاالت   جميع   ��  حاسمة   الثانية،  العاملية  ا�حرب   منذ  واملراجعة  ا�حقوق   �انت

  مع  أنھ املرجح من  الواقع  ��). إدراجها السابق البلدان ذلك  ��  بما(  الدستور�ة الديمقراطية األنظمة إ��  االستبدادية

 ��  اليابان  ت�ون   قد (  وراءه،  فعالة   دستور�ة   أو   عليا   محكمة  ت�ون   أن   ما،  دولة  ��  ناجح  ديمقراطي  انتقال  �ل

 ). أهمية األك�� االستثناء

  الن�اعات  �حل  نظاًما  توفر  حيث  ؛  الديمقراطية  إ��  االنتقال  عملية  الدستور�ة  ا�حكمة  وظائف  من  العديد  تيسر

 لتطه��   آلية  توفر.  عنيف  واستبدادي   سلطوي   ماٍض   ضوء  ��  جديدة،  بداية  ع��  �عاقدوا  الذين   ألولئك  سلمًيا 

 .  العمل �عبء مثقلة ت�ون  قد ا�جديدة التشريعية الهيئة  �ون  عن  النظر �غض  السلطو�ة، العناصر قوان�ن

 اح��ام   ع��  �عتمد  الدولة،  ملشروعية  جديد  �خطاب  مركز�ة  نقطة   توفر  أن  أيضا  الدستور�ة   للمحكمة  يمكن

 الواحد،   ا�حزب  حكم  أو   العسكري   ا�حكم  الفاشية،(  السابق  ا�خطاب  رفض  وع��  الديمقراطية،  والقيم  ا�حقوق 

 ). ذلك إ�� وما الفرد، تأليھ التشريعية، السيادة

 : الدستوري  التشريع  -3

 � �   مستو��ن  ع��  عادة  الدستوري  التشريع  يتأسس  الدستور،  تفس��  خالل  من  القانون   الدستور�ون   القضاة  يضع

  تلك  وضع   ��  الدستور�ة   ا�حكمة  ستساهم  حيث   الدستوري،  القانون   بموجب  سيا��ي  نزاع  حل  ��  واحد،  آن

 �ش�ل   �عدلھ  أو  تذيلھ،  وتو�حھ،  الدستوري   القانون   الدستور�ة  ا�حكمة  ستضع   نفسھ،  الوقت  ��  السياسات؛

 .  صر�ح
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  تملك.  التشريع  ع��  للمحكمة  املتوقعة  القدرة  إعمال  دون   املراجعة  مل�اسب   الوصول   السيا��ي  للنظام  يمكن  ال

 بالتا��   واملع�ى،  الداللة  حول   نزاع  أي   ��  األخ��ة  ال�لمة  الدستور�ة،  للوصاية  نظام  أي   ��   عادة  الدستور�ة  ا�حكمة

 .والتقا��ي املستقب�� التشريع معيار�ة  توج��ات إحداث

 القضائي   الطا�ع  إضفاء"  لـ  الظروف  انبثاقها  بمجرد  تخلق  الدستور�ة،  القضائية  فاالج��ادات  املنوال،  هذا  وع��

 ا�حكمة  تأث��" (القانون   دس��ة "   و)  التشريعية  العملية  ع��  الدستور�ة   ا�حكمة   تأث��" (السياسات   صنع   عملية   ع��

 ). القضاء ع�� الدستور�ة

 و��   ،"*السياسة  ع��  القضائي  الطا�ع  إضفاء"  أو"  the judicialization of politics"  نظر�ة   املعاصر  الناظم  طور 

 .   واملشرع�ن  الدستور�ة  ا�حكمة ب�ن" الدستور�ة  ا�حوارات"  من  منظمة مجموعة  أ��ا ع�� تصورها تم عملية

 نقط   عدد  نظر�ة،   اجعةمر   وجود:  عناصر  ثالثة  باختالف   التشريعية   العملية  ع��   الدستور�ة  ا�حاكم  تأث��   يختلف

-  السياسية  العملية  تمركز  بقدر .  بالسياسة  املتصل  القضائي  االج��اد  وتراكم  السياسية،  العملية  ��  النقض

 ��  الفيتو  نقاط  وتدنت  موحدة،  تنفيذية  سلطة  سيطرة  تحت  األغلبية  وقعت  و�لما  ال��ملانية،  األغلبية  تتعاظم

 .   املبادرات أهم لعرقلة الدستور�ة ا�حكمة إ�� ا�ح�ومية  املبادرات معار��ي من املز�د  اتجھ- التشريعية  اإلجراءات

  الدستور�ة  القيود  نطاق  ا�سع   حيث  كب��،  �ش�ل"  قضائية "  الغر�ية،   أورو�ا   ��  التشريعية  السياسات   أصبحت

 سادرس�ي "  وضع  الدستور�ة،  ا�حاكم  اج��ادات  لذلك  أصلت   كما  كثافة،  أك��  و�اتت   للمشرع�ن  املواجهة

Sadurski " وشرقها أورو�ا وسط �� الدستور�ة السياسات لتفس�� موافقا نموذًجا  . 

 ا�حاكم  �ون   ��  اختالف  ال  الكيلس�ي،  التنظ��  ��.  فعالي��ا  تطور   بقدر  أك��  قوان�ن  الدستور�ة  ا�حاكم  �شرع 

 ".إيجابيا  مشرعا"  لتصبح وانتقلت ل�حقوق، حماي��ا خالل من تطورت قد أورو�ا أنحاء  جميع �� الدستور�ة

 ووظيفة  لدور   املتدرج  التغي��  ع��  الدستور�ة  املراجعة  تطو�ر  �عمل  القضائية،  السلطة  ع��  التأث��  يخص  فيما

: أساسية  مخرجات  إ��  �عقيدا��ا،  ب�ل "  القانو�ي   النظام   دس��ة"  عملية   أدت .  اورو�ا  ��  األقل  ع��  القانون،  محاكم 

  و�ن�لها   املتقاضون   ��ا  يتحاج  أن  يمكن  للقانون،  م��ال–  ا�حقوق   أح�ام  خصوصا–  ة الدستور�  القواعد  أ�حت

  القضائي  واختصاصها  والي��ا  خالل  من  الدستور�ة،  ا�حكمة  تتطور   ا�خاص؛  القانون   قضايا  ��  العاديون   القضاة

 و�شارك  القضائية،  للسلطة   عليا   استئناف  محكمة   هيئة   ع��  الفردية،  والدعاوى   العملية  املراجعة  إحاالت   ع��

  األهمية   ��  غاية  وسيلة   الدستوري  القرار   صنع   أساليب  وأصبحت  القواعد؛   و�نفاذ  ا�حقائق  تق��ي  مهام  ��   بنفسها

  ل�حقوق   األفقي  للتأث��  �شريعية  محصلة  أو��  بدرجة  الدس��ة  �عت��.    العادية  ا�حاكم  ��  القرار  وصنع  للمرافعة

 والسلطة   الدستور��ن   القضاة   ب�ن  شائكة  مفاوضات  وثمرة  ،)  ا�خاصة  األطراف  أو   ا�جهات  ب�ن(  الدستور�ة

 . ثانية بدرجة  القضائية

 مراجعة  أنماط   بوجود  وثيقا   ارتباطا "  constitutionalization  الدس��ة "  ونطاق  �سق   ��   الدولية  التفاوتات  ترتبط

  سارت  قد  الدس��ة  عملية  نجد  الفردية،  الدستور�ة  الدعاوى   و�جراءات  العملية  املراجعة  تآلفت  فحيثما.  محددة

 .  و�سبانيا  أملانيا: ذلك  ع�� املثالية النماذج ومن أوسع، نطاق  و��  سريعة بخطى
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ك  القضائية،  السلطة  أعمال  ��  �عمق  ا�خوض  عل��ا  وجب  الدعاوى،  هذه  مثل  ��  الدستور�ة  ا�حكمة  لتبت
ّ
َمل

َ
  وت

 مخالف   باعتباره  القضائي،  ا�حكم  إبطال  خالل  من(  دمتمر   قاض  أي   ع��  الراجحة  قرارا��ا  فرض  ع��  القدرة

 ). األمر لزم إذا للدستور 

 من   و�يطاليا  القضائية،  ا�خرجات  ��  التحكم  ع��  الدستور�ة   ا�حكمة  قدرة  من  يضائل  الفردية  الش�وى   غياب  إن 

  حول   ،"Cassazione"  العليا  وا�حكمة  التفاوض   الدستور�ة  ا�حكمة  ع��  يجب  حيث  ذلك،  ع��  األورو�ية   النماذج

 .  مستمر  نحو ع�� التعاقد شروط

 الشرعية   خطاب: ختام

 ا�حكمة  جهاز   بنفسھ  الدستور   يتب�ى  ما   عادة  حيث  رحبة،  رسمية  �شرعية  الدستور�ة  ا�حاكم  معظم  تتمتع

 تفاعل   لكيفية  مخططا  ير��ي  كما  لإلنفاذ،  قابلة  �حقوق   وُمنشئا  األس�ى،  للقانون   مرج��  كمؤول  الدستور�ة

 ومصادر   موارد  وأهمية  �شأن   االس��انة   يمكن   ال  حيث.  واملواطن�ن  ا�ح�ومة   من  الفروع  با��  مع  الدستور�ة   ا�حكمة

ستنبطة   الشرعية،
ُ
  ينص   ال   حيث -  األمر�كية  ا�حالة  ��  املوقف   يختلف .  محددة  دستور�ة   اجراءات   من  عادة  امل

عاِرضة  األغلبية   أزمة "  تالحقها   ال�ي  ا�حقوق،  حماية  ومسألة  القضائية،   املراجعة  ع��  صراحة  الدستور 
ُ
 أو"  امل

"counter-majoritarian difficulty"، خاصا تفس��ا �ستلزم ال�ي  *. 

ث��ت  سبق،  عما  النظر  �غض
ُ
 فعالية   الدستور�ة  ا�حكمة  ف��ا  عززت  ال�ي  األنظمة  �افة  ��  الشرعية  اش�االت  أ

 .   الصدد هذا �� الدفوع من  ثلة لتطو�ر والباحثون   القضاة نزع املقابل �� ،واملراجعة ا�حقوق  إعمال

 الباحث�ن  يجد  اليوم  املرء  يزال  ال   فمثال،.  السائدة  ا�خطابات   من   العديد  ��  تباينا  بحق   املساهمة  هاتھ   عاينت

 ا�حقوق، مراجعة فعالية   �عاظم فبقدر . �جزها تفاقم من  بالرغم والكالسيكية، التقليدية كيلسن بحجج يحاجون 

  زادت  �لما  التشريعية،   العملية  ��  القضائي   الطا�ع   تجذر  و�لما   إيجا�ي،  كمشرع  الدستور�ة  ا�حكمة   عمل  يتأصل

 . العادية وا�حاكم  الدستور�ة للمحكمة القضائية االختصاصات  ب�ن تفصل �انت ال�ي ا�حدود

_ املعر��  وا�جتمع  الشعب،  الفاعلون،_  فنحن  االستجابة،  لعملية  منفردا  وجها  للتفو�ض  الوظيفي  املنطق   يوفر 

 مفاهيم  انحسار  إن.  وضما��ا  ا�حقوق   كحماية  وأشرف،  أس�ى  أهداف  تحقيق  الدستور�ة  للمحكمة  وعهدنا  فوضنا

 .امل�اسب هاتھ ضر�بة هو  وتضاؤلها  للسلطات التقليدي  الفصل

رع  هل  ،)بالتجر��ي  املعياري   البعد  اشتباك(  جديدة  اش�االت  إثارة  تتم  الباب،  هذا  ��
َ

ش
ُ
  وال��ملانات   ا�ح�ومات  �

 الدستور�ة؟  ا�حاكم رقابة تحت ُوضعت إن أفضل،  بوت��ة وظائفها ا�حاكم تؤدي  وهل أفضل، �ش�ل

  الثالث   الشرط(  إجرائي  أساس  ع��  قائم  �شري��  ملرجع  يؤسس)  سابقا  التطرق   تم(  الفعالية  مفهوم  إن   

  إال   الفعالية  إرساء  الدستور�ة  للمحكمة   يمكن  ال  حيث:  اعتمادها  خالل  من  السياسية  الشرعية  شأتن).  الضروري 

 . السياسية للنخب  النشطة  باملشاركة

  السياسات  صنع  عملية  ع��  الدستور�ة  ا�حكمة  تأث��  من  يتظلمون   الذين  السياسي�ن  نفس  املطاف،  ��اية  �� 

 املطالبة تطورت  عموما،. املعارضة �� موقعهم  من النظر�ة  املراجعة إحاالت خالل من  تفعيلها �� ي��ددون  ال تجدهم
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 �ش�ل  مثقلة  اآلن  فاعلية  األك��  الدستور�ة  ا�حاكم  باتت  حيث  ا�حقوق،  قضايا  بمراجعة  واالجتماعية  السياسية

 .مستعص

 الدستورانية  مبدأ  إن "*.  مد�ي  دين"   ملن�لة   ارتقت   قد   ا�حقوق   أيديولوجية   إن   القول   أمكننا   املعاصر،  العالم  ��

   مشروعة  ليست   األنظمة  أن  هو  ا�جديدة
ً
  ال.  واملراجعة  ا�حقوق   خالل  من  األغلبية  حكم  تقيد  لم  إذا  ديمقراطيا

 ت�ون   أن  يمكن  الدستور�ة  ا�حاكم  بأن  االعتقاد  ع��  قادرون  وآخرون"   Scheppele  شيبي��"  أن  �ستغرب  أن  ينب��

  ال�شغاالت  استجابة  أك��  الدستور��ن  القضاة  أن  يحدث  أحيانا،.  املنتخب�ن  املسؤول�ن  من  ديمقراطية  أك��

 .  عليھ هم مما  ديمقراطية أك��  لي�ونوا املسؤول�ن ذلك يحث وقد بالسياسي�ن، مقارنة املواطن�ن

   املستقرة،  ا�حز�ية   النظم   ثبات   �عد  ح�ى  اليوم،
ً
  مما  بكث��   تتجاوز   إيجابية   نتائج  الدستور�ة   ا�حاكم  تحقق  ما  عادة

  خطابا  ل�حقوق   املد�ي  الدين  يؤصل  ذلك   ع��  عالوة.  الرأي   استطالعات  ��  التشريعية   وا�جالس   املسؤولون   يحققھ

 . املراجعة شرعية �� عامليا

 الصعيد   ع��  ومنحصرة  مقيدة  أ��ا  ع��  الدستورانية  إ��  املراجعة  �حاكم  الناجحة  النماذج  من  العديد  تنظر  ال

  ذلك  ع��  وكمثال.  جوهره  من  و�ارزة  اإل�سان  حقوق   مع  ناشئة"  عاملية   دستورانية"  منظور   من  تبصرها  بل  ي،الوط�

 التعليل   ��  ت��دد  ال  إفر�قيا  وجنوب   سلوفينيا،  بولندا،  إندونيسيا،  هنغار�ا،  ل�ولومبيا،  الدستور�ة  فا�حاكم

 . األخرى  الدستور�ة ا�حاكم وقرارات  اإل�سان �حقوق  الدولية باملعاهدات واالستشهاد

  بناء   ع��  السيا��ي  النظام  دعم  ��  نجاحها  هو   دستور�ة،  محكمة  أي   شرعية  لتأصيل  معيار  أق��ى  إن   القول   يمكن

�شئت .  �خمة  مهمة   و��_  جديدة"   دستورانية  هو�ة"
ُ
  والقرارات  السياسات  ضمن  الدستور�ة   ا�حاكم   معظم  أ

 من   حالة   ��  ا�حز�ية   النظم  تقع   أن   يحدث  قد.  اآلن  شرعية  غ��   باتت   وال�ي  السابقة   األنظمة  ملعارضة   املستجدة

  املطالبة   و�غمرها  واالنحياز  التحزب  �سبب  والشلل  با�جمود  التشريع  هيئات  تصاب  قد  أو  التقلبات؛  أو  الفو��ى

  لدى   ي�ون   قد  سابقة؛  بان��ا�ات  الرتباطها  الفساد  مستنقع  ��   القضائية  األجهزة  �غور   أن  و�جوز   باإلصالح؛  امل��ايدة

 بيد .  السابق  بالنظام  عصفت  ال�ي  األزمات  و�ستمر  تتوا��  ح�ن  ��  جذري،  �غي��  إحداث  ��  مفرطة  آمال  املواطن�ن

" األسا��ي  املي�ان��م "  الدستور�ة  ا�حكمة  ت�ون   ما   غالًبا  أنھ   اعت��  حديثھ  معرض   ��"  Scheppele  شيبي��"  أن

 . السابق" الرعب نظام" عن �عيًدا دستور�ة ديمقراطية إ�� الديمقراطي االنتقال  لتنظيم

  العمومية  السلطة  ملمارسة  األسا��ي  اإلطار  باعتبارها  الدستور   شرعية  فإن  الدستور�ة،  ا�حاكم  نجاح  بمجرد 

 .للنظام السياسية  الشرعية عن  للتمي�� قابلة غ��  ستصبح

 

  

 

 

 

 



 " الدستور�ة ما�حاك"

 
  
 

 
2021 دیسمبر 15   

 
18 الصفحة    

 : املراجع قائمة

*Robert Barros, Constitutionalism and Dictatorship: Pinochet, the Junta, and the 1980 Constitution, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2002 

*Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asia, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2003  . 

*Andrew Harding and Peter Leyland (Eds), Constitutional Courts: A Comparative Study, London, 

Wildy, Simmons and Hill, 2009. 

  *Hans Kelsen, ‘La Garantie Juridictionnelle de la Constitution’, (1928) 45 Revue de Droit Public 197 

ff. 

*Heinz Klug, Constituting Democracy: Law, Globalism, and South Africa’s Political Reconstruction, 

New York, Cambridge University Press, 2000. 

*Christine Landfried, Constitutional Review and Legislation: An International Comparison, Baden-

Baden, Nomos, 1989. 

*Tamir Moustafa, the Struggle for Constitutional Power: Law, Politics, and Economic Development 

in Egypt, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 

  *Victor Perreres Comella, Constitutional Courts and Democratic Values: A European Perspective, 

New Haven, Yale University Press, 2009  . 

*Wojciech Sadurski, Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States 

of Central And Eastern Europe, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2005 . 

*Kim Lane Scheppele, ‘Constitutional Interpretation after Regimes of Horror’, in Susanne Karstedt 

(ed.), Legal Institutions and Collective Memories, Oxford, Hart, 2009, 233 ff  . 

*Alec Stone Sweet, Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe, Oxford, Oxford 

University Press, 2000. 


