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 المحا�م العل�ا واالستقالل�ة القضائ�ة 
  

األطراف    EسGس المقولة  لهذە   
N
وفقا  ." = للمارق?< ُصممت   >Wالدسات" مرة:  ذات  هيوم  دaف_د   c

=dطاf gWال الف_لسوف  قال 
س_اس_ة ـ للتالعب vالدستور لصالحها vصورة دائمة. انطالقا  الس_اس_ة الفاعلة ـ سواء pانت حكومة أم برلمان أم أحزاب  

ام vالتوجيهات والضمانات الدستورfة. وقد جرى العرف أن   = ~Wمن هذا الس�ب يتطلب األمر وجود مؤسسات تضمن االل
مة �س_ادة القانون. الفكرة األساس_ة وراء ذلك أنه من األ = ~Wمقراط_ات الملaالد c

فضل أن تتو�  يؤول هذا الدور إ� القضاء �=
 تفسW< وتنف_ذ الدستور vاعت�ارە وث_قة قانون_ة. 

N
  المحا�م أaضا

  
c الورقة التال_ة نظرة  

لقد طورت دول مختلفة أنظمة وممارسات مت�اينة للش�ل الذي قد تتخذە المراجعة القضائ_ة. تل�~
المع القضائ_ة (تدقيق  المراجعة   = المختلفة وتناقش أوجه االختالف ب?< النماذج  المجردة والمراجعة  ع�  القانون_ة)   >Wاي

= المحا�م العل_ا القضائ_ة المحددة، . pما تناقش  Constitutional Courtsوالمحا�م الدستورfة     Supreme Courtsوكذلك ب?<
c حماaة  

 يتم توضيح دور المحا�م �=
N
c ضوء االستقالل_ة القضائ_ة الجوه¡fة. وختاما

األسال_ب المختلفة الخت_ار القضاة �=
 قل_ات. األ
  
  

 . المراجعة القضائ�ة والنماذج المختلفة للهيئات القضائ�ة العل�ا ١
  

 أو  
N
c تعتمدها الحكومة المنتخ�ة دaموقراط_ا

= ال¢~ c معظم الدaمقراط_ات إعالن vطالن القرارات والقوان?<
aحق للمحا�م �=

  
N
c حال رأت المح�مة أنها تتضارب مع األح�ام الدستورfة. وفقا

لمان �= gWلذلك تقوم المحا�م بتحج_م سلطة الجهات  ال
c الدaمقراط_ات. 

 أساس_ة �=
ً
 فاعلة

N
 وتقل_ص هامش الت¥ف لديها، مما aجعلها أطرافا

N
  الس_اس_ة الفاعلة المنتخ�ة دaموقراط_ا

  
  = >Wالتمي القضائ_ة، وfتم  المراجعة  اسم  المحا�م  تؤديها   c

ال¢~  = القوان?< التحقق من دستورfة   ع� مهمة 
N
=  aطلق عموما ب?<

المراجعة القضائ_ة المجردة والمراجعة القضائ_ة المحددة. تقوم المحا�م من خالل المراجعة القضائ_ة المجردة vفحص  
ها من   >Wلمانات وغ gWحق للحكومات والa خص توافقها مع الدستور، وذلك ق�ل أن يتم تطب_قها. عادة ماa ف_ما = القوان?<

.  الهيئات الدستورfة اللجوء لمح�مة دستورfة   = c إطار مراجعة قضائ_ة مجردة وطلب التحقق من دستورfة القوان?<
خاصة �=

 ما تتمتع هيئات دستورfة أخرى vحق الم�ادرة.   ال
ً
»ستطيع معظم المحا�م الدستورfة الت¥ف من تلقاء نفسها، ح_ث عادة

: عندما aقوم أ
N
c محدد حتما

=dلذلك تشأ المراجعة القضائ_ة المحددة عن خالف قانو 
N
c ال�الد برفع دعوة  خالفا

حد مواط¢=
هذە   تقوم  أن  عندها  aمكن  اإلدارfة)،  المح�مة  المثال  س°_ل  (ع�  اختصاص_ة  مح�مة  أمام   = مع?< قانون  قضائ_ة ضد 
c أو اللجوء إ� المح�مة الدستورfة  

=dاع القانو = =Wقوم عل_ه الa الذي c
=dمراجعة قضائ_ة للمع_ار القانوv المح�مة االختصاص_ة

c هذە القض_ة المحددة.  أو إ� المح�مة 
  العل_ا لطلب ال�ت �=

  
c ال�لدان المختلفة. تتمثل  

=� c
²dيتخذها النظام القضا c

c األش�ال المختلفة ال¢~
يتج� هذان النوعان من المراجعة القضائ_ة �=

c لل
²dالمح�مة العل_ا جزءا ال يتجزأ من النظام القضا gWإ´شاء مح�مة قضائ_ة عل_ا. تعت c

�الد وتمثل أع�  اإلم�ان_ة األو� �=
c تعالجها  

 صالح_ة إجراء مراجعة قضائ_ة محددة، ح_ث تتج الحاالت ال¢~
ً
سلطة قضائ_ة ف_ه. تملك المحا�م العل_ا عادة

ال تقوم المحا�م العل_ا ب¶جراءات   المح�مة العل_ا عن األح�ام القضائ_ة للمحا�م األدd= (أو vاألحرى المحا�م األقل درجة). 
القضائ_ة   . المراجعة 

ً
عادة األم¡fك_ة   المجردة  المتحدة  للوالaات  العل_ا  المح�مة  األو�Supreme Court     cتعد  النموذج 

c أم¡�fا الالت·ن_ة. اللجوء إ� المح�مة العل_ا  
ال_ا والهند وكندا وعدة vلدان �= ~Wه دول مثل أسv للمحا�م العل_ا، الذي تقتدي

العل_ا خاصة pأع�   المح�مة  لذا تلعب  للوالaات األم¡fك_ة والمحا�م األخرى.  المتحدة األم¡fك_ة ممكن فقط  للوالaات 
c حاالت هيئة اسGئناف_ة 

=� =dمكن للمحا�م األدa .ك_ةf¡ات المتحدة األمaالوال c
=� c

²dوالقضا c¹النظام الس_ا c
=� 

N
 محورfا

N
دورا

c قض_ة محددة (مراجعة 
=� 

N
 نهائ_ا

N
c الطلب من المح�مة العل_ا للوالaات المتحدة األم¡fك_ة أن تصدر ح�ما

=dاع القانو = =Wال
ا  للوالaات  العل_ا  المح�مة  لºن  محددة).  قضاة  قضائ_ة  ألن  القب_ل،  هذا  من  الطل�ات  أغلب  ترفض  األم¡fك_ة  لمتحدة 

ونها هامة. هذا ما aمنح القضاة هامش ت¥ف   gWعتa c
المح�مة العل_ا للوالaات المتحدة األم¡fك_ة aختارون الحاالت ال¢~

c قض_ة براون ضد  
= نفوذهم ع� مجاالت معينة. aعد ع� س°_ل المثال الح�م �= >Wك ~Wواسع ¼سمح لهم ب  c

مجلس التعل_م �=
 vأن فصل    ١٩٥٤عام  

N
c تارfــــخ الوالaات المتحدة األم¡fك_ة، ح_ث أصدرت المح�مة العل_ا ح�ما

=� 
N
أحد األح�ام األوسع نفوذا

الجهات   الدستور وÂناء عل_ه aجب ع�  يتوافق مع  الب_ض ال  الطل�ة  إف¡fق_ة عن  = من أصول  المدارس األم¡fكي?< طل�ة 
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fع_ة إ´شاء مدارس شامل ÄÅGق_ة فحسب  الf¡من أصول أف = c لألم¡fكي?<
~dة االضطهاد المؤسساaهذا الح�م إ� نها >Wة. ال ¼ش

c الوقت ذاته قدرة المح�مة العل_ا ع� اتخاذ قرارات س_اس_ة توجيه_ة هامة. 
  وÇنما aظهر �=

  
الدستورfة   المحا�م  تمتلك  إ´شاء مح�مة دستورfة.   cÈ القضائ_ة السلطة  لتنظ_م  الثان_ة  عادة صالح_ة إجراء  اإلم�ان_ة 

v cأن المحا�م الدستورfة ال تمثل المح�مة العل_ا  
. هذا aع¢=

N
المراجعة القضائ_ة المحددة والمجردة وcÈ مستقلة مؤسسات_ا

c وÇنما cÈ مؤسسات منفصلة مختصة بتفسW< الدستور. أسست منذ عام  
²dالنظام القضا c

c أورÂا    �١٩٤٥=
معظم الدول �=

ق_ة (vعد عام   ÄÅة وال_Â¡١٩٩٠الغ،
N
c تق¡�fا g¢ّع السل ÄÅدور المv ةfة. تقوم المحا�م الدستورfح_ث تعلن   ) محا�م دستور

لمان. تعد المح�مة الدستورfة   gWأي لل ، c gdجاaّع اإل ÄÅذلك الهيئة الرقاب_ة للمv المخالفة للدستور لتكون = vطالن القوان?<
 للقضاء الدستوري، ح_ث تتعدى ص

N
c العدaد من الجوانب صالح_ة المح�مة العل_ا  االتحادaة األلمان_ة مثاv Ìًارزا

الح_اتها �=
c حاالت  

للوالaات المتحدة األم¡fك_ة. vاإلضافة إ� المراجعة القضائ_ة المتجردة والمحددة ت�ت المح�مة الدستورfة �=
= المستوى الحكوcÍ المركزي والمستوى = الهيئات الدستورfة (ع� س°_ل المثال ب?< اع ع� الصالح_ات ب?< = =Wال    ( c

دون الوط¢=
عل_ه   aطلق  ما  الدفاع عن  مسؤول_ة  األساfreiheitliche demokratische Grundordnung    c¹وتتو� كذلك  "النظام  أي 

c دعوى حظر أحزاب الدaمقراcÎ الحر". ¼شمل ذلك ع� س°_ل المثال صالح_ة التدقيق ـ 
س_اس_ة  بناًء ع� طلب مقدمـ  �=

ال  c¹األسا النظام  ضد  vالتح¡fض  الشكوى  قامت  خالل  من   c
=dاأللما النظام  aمنح  ذلك  ع�  عالوة  الحر.   cÎمقراaد

= األفراد. ح_ث aمكن ألي مواطن aعتv gWأن حقوقه األساس_ة قد انتهكت من ق�ل الدوائر   الدستورfة أداة إضاف_ة للمواطن?<
ط اسGنفاذ جميع المراحل القضائ_ة الم ÄÅ� ،ةfالحكوم_ة األلمان_ة أن يتقدم �شكوى دستور  . =dالمحا�م األد gWعتادة ع  

 
  

 : لمحة عامة ـ المحا�م العل_ا والمحا�م الدستورfة ١الجدول رقم 
  

المحا�م العل_ا (ع� س°_ل المثال    
المح�مة العل_ا للوالaات المتحدة  

  األم¡fك_ة)

المحا�م الدستورfة (ع� س°_ل  
المثال المح�مة الدستورfة  

  االتحادaة األلمان_ة) 

  مراجعة قضائ_ة مجردة ومحددة   مراجعة قضائ_ة محددة   المراجعة القضائ_ة نÐع 

c    العالقة مع المحا�م األخرى 
المح�مة االسGئناف_ة العل_ا �=

 c
²dالنظام القضا  

  مؤسسة مستقلة

ة الوالaة ~Wمدى الح_اة   ف Ñح¢~ التقاعد    >Wة واحدة غaة وال ~Wالعادة ف c
=�

=  قاvلة للتمدaد  اوح ب?< ~W٩و ٦(ت  
  أعوام) 

الوالaات المتحدة األم¡fك_ة،    أمثلة 
ال_ا  ~Wكندا، أس  

  ألمان_ا، النمسا، روس_ا 

 
  

 . االستقالل�ة القضائ�ة و+جراءات اخت�ار القضاة ٢
  

c األنظمة الس_اس_ة الحال_ة تحÔ= الح_ادaة واستقالل_ة القضاة  
 للدور الذي سبق وصفه للمحا�م العل_ا والدستورfة �=

N
نظرا

ات الس_اس_ة vأgWÖ قدر ممكن؟  >Wمكن ضمان استقالل القضاة عن التأثa ن ك_فºالغة. لv أهم_ة  
  

ة   >Wس�ب أح�ام معينة مث� c¹خضع القضاة للضغط الس_اa ى. عندما gWمناصبهم أهم_ة ك c
aحمل ضمان vقاء القضاة �=

c المح�مة العل_ا للوالaات المتحدة  
= القضاة �= للجدل، تصبح استقالليتهم معرضة للخطر vصورة واضحة. لذلك يتم تعي?<

  c
=� =  لذلك فإن مدة ×fان التعي?<

N
c ثابتة وغW< قاvلة للتمدaد،  لمدى الح_اة. خالفا gdالنظام األورv ة المتأثرةfالمحا�م الدستور
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= ستة و»سعة أعوام. األمر الذي ¼س�Gعد أن aضطر قضاة المحا�م الدستورfة إ� التقدم vطلب لتعي·نهم   اوح عادة ما ب?< ~Wوت
 
N
c هذا الس_اق. ع� س°_ل المثال ينص    لوالaة ثان_ة وÂالتا�c ال ¼سمحون vالتأثW< ع� قرارتهم. كذلك aلعب الراتب دورا

=�
c المح�مة العل_ا vأي ظرف من الظروف، ألن 

دستور الوالaات المتحدة األم¡fك_ة ع� عدم إم�ان_ة خفض رواتب القضاة �=
c حال إصدار أح�ام غW< مرغوب بها. 

  هذا األمر قد ُ¼ستغل من ق�ل أطراف س_اس_ة فاعلة أخرى كوس_لة ضغط �=
  

ذلك  إ�  األنظمة    vاإلضافة  قامت  لقد  توظ_فهم.  وط¡fقة  اخت_ارهم  vعمل_ة  ة  >Wدرجة كبv القضاة  استقالل_ة  تتعلق 
  cÎمقراaالد االنتخاب  هنا  ونذكر  اإلم�ان.  vقدر  مستقلة  قضائ_ة  سلطة  سيخ  ~Wل مختلفة  أسال_ب  بتطfÐر  الدaمقراط_ة 

v cعض الوالaات األم¡fك_ة.  الم�ا×Ä للقضاة pإحدى االم�ان_ات. ح_ث aطبق ذلك ع� س°_ل المثال ع� مح
ا�م الوالaات �=

= أمام الرأي العام. ولºن من جهة أخرى ال aضمن هذا األسلوب vأي   aضمن االنتخاب الم�ا×Ä للقضاة أن aكونوا مسؤول?<
، وÇنما ع� األغلب القضاة الذي aعرفون ك_ف ¼ستقطبون اهتمام الرأي العام. vاإلضافة

ً
 ش�ل اخت_ار القضاة األÛWÖ كفاءة

  
N
c قرارتهم وÂالتا�c ع� عدم جعل القانون ح¥ا

إ� أن االنتخاب ¼شجع القضاة ع� مراعاة األح�ام المس�قة للرأي العام �=
c تم اخت_ارها vأن القضاة الذين يرشحون 

= من خالل أمثلة ل�عض الوالaات األم¡fك_ة ال¢~  التخاذ القرار. وهكذا تب?<
N
أساسا

ات_ج_ة تعكس الرأي العام. أنفسهم إلعادة انتخابهم مرة أخر  ~Wم_لون إلصدار أح�ام اسa ى  
  

لمان ("البوندستاغ" مجلس النواب   gWال cÝال مجلp c
c حالة المح�مة الدستورfة االتحادaة األلمان_ة يتم انتخاب القضاة �=

=�
 ب¶ن البوندستاغ يتو� انتخاب نصف قضاة المحا�م الدستورfة ا 

N
لذين ي�لغ عددهم  و"البوند×ات" مجلس الوالaات)، علما

، ب·نما يتو� البوند×ات انتخاب النصف اآلخر. تعكس مشاركة البوند×ات vصنع القرار الطابع  
N
اإلجما�c ستة عÄÅ قاض_ا

الف_درا�c أللمان_ا. ومن خالل هذە الط¡fقة aُضمن تمتع حكومات الوالaات vالنفوذ ذاته الذي يتمتع vه البوندستاغ ف_ما  
= من جميع األحزاب،  aخص انتخاب قضاة الم = مقبول?< حا�م الدستورfة. يؤدي هذا ع� أرض الواقع إ� انتخاب مرشح?<

 ما تكون مغايرة لالئتالفات ع� المستوى  
á
c تتو� زمام الح�م ع� مستوى الوالaات غال�ا

ألن االئتالفات الحكوم_ة ال¢~
 االتحادي.  

  
= القضاة من خالل الحكومة الح c هو تعي?<

=dك_ة  االحتمال الثاf¡ات المتحدة األمaقضاة المح�مة العل_ا للوال = ال_ة. يتم تعي?<
c العدaد من  

اح الرئâس. لقد تم انتقاد األسلوب المذكور �= ~Wجب أن يوافق ع� اقa خÐأن مجلس الشي >Wقة، غf¡بهذە الط
c س gdديولوج_ة وتوجه حزaختار الرؤساء قضاة لديهم أa منه أن 

N
 مفروغا

N
_اc¹ مشاvه ألaديولوجيتهم  المرات، إذ ي�دو أمرا

c المح�مة العل_ا للوالaات المتحدة األم¡fك_ة  
= مدى الح_اة aمنح القضاة �= وتوجههم. لºن aجب التأÖ_د ع� أن التعي?<

c للتحرر من النفوذ الس_اc¹ للرئâس الذي قام بتعي·نهم. 
  الوقت الåا�=

  
c العدaد من ال�لدان التعfÐل ع� أسلوب آخ 

 يزداد �=
N
= من خالل لجنة ح_ادaة.  لºن حديثا ر لتحدaد القضاة وهو التعي?<

=    ٢٠٠٥وهكذا يتم منذ عام   c جنوب إف¡fق_ا aع?<
العل_ا للمملºة المتحدة من ق�ل لجنة كهذە. �= = قضاة المح�مة  تعي?<

ق_ام لجنة قضائ_ة خاصة   vعد  القضاة  إ�  judical Services Commissionالرئâس  vاإلضافة   . = مناسب?<  =  vاخت_ار مرشح?<
  c

= وكذلك أساتذة قانون (تضم اللجنة �= = وقضاة ممارس?< = تضم هذە اللجنة vصورة رئâس_ة محام?< = الس_اسي?< المسؤول?<
  
N
، أستاذ قانون وعددا = ، قاضي?< = جنوب أف¡fق_ا vاإلضافة إ� رئâس المح�مة العل_ا مدير المح�مة االسGئناف_ة العل_ا، محامي?<

لما gWال cÝمن مجل =  من الس_اسي?<
N
ا >Wن). كب  

  
c (ما aطلق  

²dالقضاة الجدد من ق�ل أعضاء السلك القضا = = القضاة وcÈ انتخاب أو تعي?<  هناك آل_ة أخرى لتعي?<
N
وختاما

Co-Option   c  عل_ه
افق ذلك ع� أرض الواقع مع آل_ات أخرى. ع� س°_ل المثال يتم �= ~Wن عادة يºك). ل ~Wأي الخ_ار المش

 = >?fطال_ا »سم_ة ثلث القضاة الدستورaمن    إ c
لمان واخت_ار الثلث األخر من ق�ل الرئâس وتحدaد الثلث ال�ا�~ gWمن ق�ل ال

ات المت�اينة vخصوص المح�مة الدستورfة ومن خالل   >Wالتأث = . يهدف هذا النهج إ� إحداث توازن ب?< = ق�ل القضاة الحالي?<
   ذلك ضمان أgWÖ استقالل_ة ممكنة للمح�مة. 

  
"، الذي aضمن االستقالل_ة  هناك إم�ان_ات مختلفة لضمان االست cق "المثا�f¡س هناك ذلك "الطâن لºقالل_ة القضائ_ة. ل

المطلقة. vل من األجدر هنا التأÖ_د ع� أن اله_ا�ل الس_اس_ة المGش�لة ع� مدى طfÐل وتمتع القضاة pمؤسسة غW< قاvلة  
أدر  االستقالل_ة.  من  ة  >Wدرجة كب بتحقيق  ¼ساهم  المهنة  أخالق  من  vقدر  المح�مة  للرشوة  الخصوص  وجه  ع�  كت 

= استطالعات الرأي  c النظام الس_اp c¹مؤسسة غW< قاvلة للفساد. تب?<
الدستورfة االتحادaة األلمان_ة ك_ف توطد م�انتها �=

= مقارنة vالمؤسسات الس_اس_ة األخرى.   vانتظام vأن المح�مة الدستورfة االتحادaة تحv =ÔأgWÖ قدر من ثقة المواطن?<
= هذا vأن   c الوقت ذاته تط¡ح نG_جة  يب?<

 لºسب ثقة الرأي العام. و�=
N
ورfا =ê سâة للقضاة ل Ä×مقراط_ة م�اaات دvإجراء انتخا
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c استطالعات رأي كهذە ع� نتائج  
لمان �= gWة مثل ال Ä×قة م�اf¡طv كهذە السؤال عن س�ب حصول المؤسسات المنتخ�ة

عيت Ä× سبواGÖة الذين اfمن قضاة المحا�م الدستور >Wكثv ة فقط.  أسوء Ä×م�ا >Wصورة غv مقراط_ةaهم الد 
 
 

 . مالحظات ختام�ة والتداع�ات الخاصة 0حما/ة األقل�ات ٣
  

لمان فقط عند ضمان استقالل_ة القضاة عن   gWالة للحكومة ولل aمكن للسلطة القضائ_ة أن تقوم vدورها كهيئة رقاب_ة فعَّ
. aحÔ= دور الهيئة الرقاب_ة هذا vأهم_ة محورfة لدى الدaمقراط_ات الحديثة ودول األقل_ات   >Wات الس_اس_ة إ� حد كب >Wالتأث

لمؤكد أن الدaمقراط_ات الفت_ة ودول المرحلة االنتقال_ة ذات الدساتW< الحديثة اإل´شاء العرق_ة والدي_ة واالجتماع_ة. من ا
c س_اق كهذا aمكن  

 سGشهد جداالت حول الصالح_ات إ� جانب خالفات أخرى. �=
N
سخة حديثا ~Wوالعمل_ات الس_اس_ة الم

م مستقل وح_ادي، لتقدم vذلك إسه
á
c تعfíز الدaمقراط_ة. لن لمح�مة عل_ا أو لمح�مة دستورfة الت¥ف كَح�

=� 
N
 حاسما

N
اما

اف vالمحا�م pمؤسسات مستقلة من ق�ل pل القوى الس_اس_ة المعن_ة وتم قبول األح�ام   ~Wينجح هذا األمر إال إذا تم االع
  .

N
ة للجدل أaضا ÛWالمي 

  
  >Wالمجتمعات الغ c

c حفظ حقوق األقل_ات �=
=� 

N
 هاما

N
متجا´سة. عندما تGش�ل  عالوة ع� ذلك aمكن للمحا�م أن تأخذ دورا

 أهم_ة محورfة.  
N
= ع� حساب األقل_ات، aكون لضمان حقوق األقل_ات قضائ_ا القوان?< ب¶قرار  تقوم  أغلب_ات دaمقراط_ة 

vفكرة   المساس  إم�ان_ة  vعدم   c
=ïقتa الذي  األvدaة"،  ط  Ä×" ع�  المثال  س°_ل  ع�   c

=dاأللما  c¹األسا القانون  ينص 
ا وÂنظام  األساس_ة  تعدaالت  الدaمقراط_ة  خالل  من  إلغائها  أو  األ´سان  وÂكرامة  األساس_ة  وÂالحقوق   cالف_درا� لح�م 

= أو الدستور    لذلك aصبح من المستح_ل ح¢~ ع� األغلب_ات الدaمقراط_ة إجراء تعدaالت ع� القوان?<
N
دستورfة. ووفقا

صنف هذە المشارfــــع pأعمال مخالفة  تتهك الحقوق األساس_ة وكرامة األ´سان لألقل_ات، ألن المح�مة الدستورfة سوف ت
  للدستور.  

  
  
  
  
  
  

  -النهاaة  -
  
 

 

 



 

 

 

 
 
 


