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 1الدستورانية

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •
 عبدالرحمن المشعلترجمة: 

 

 

 

 

والسيادة مقابل الحكومة، والحصانة، والقانون الدستوري مقابل العرف  ،ضيق والواسعال الدستورانية معن   حول

جمالدستوري؛  جمة هي للنسخة المؤرشفةللفلسفة موسوعة ستانفورد منشور عىل )و  نص متر ي  (. ننوه بأن التر
ف 

 عن هذا الرابطالموسوعة عىل 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل ا نسخة الدارجةلا، والنر ألختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد،  التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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 Locke John لوك جلون السياسية ابلنظرايت ربطها يتم ما غالبا   فكرة، عن ارةبع الدستورانية 
 من أو سلطاهتا يف قانونيا   مقيدة   تكون أن جيب احلكومة أن تعين واليت األمريكية، للجمهورية املؤسسني واآلابء
 هذا يستتبع .ودالقي لتلك مراعاهتا مدى على يعتمدان وصالحياهتا شرعيتها وأن كذلك،  تكون أن املمكن
 يسعى من لكل بل القانونيني لألكادمييني فقط ليس لالهتمام، واملثرية املزعجة األسئلة من العديد املفهوم

 أن حني يف قانونيا   مقيدة   تكون أن ما حلكومة   ميكن كيف  .للدولة والقانونية الفلسفية األسس الستكشاف
 فعال   ذلك وهل بنفسها؟ نفسها تُقي ِّد   أن املمكن نم احلكومة أن هذا معىن هل صنعها؟ من هو القانون

 ُُمكنة املعىن ذات القيود كانت  وإذا الت بِّعات؟ هذه لتجنب أخرى طُُرق   هناك فهل كذلك،  يكن مل إن ُمت ص وَّر؟
 قِّب ل نمِّ  اإللغاء أو التغيري على عصيَّة أي «ُُمصَّن ة»ما بطريقة الدستورية القيود تكون أن جيب فرمبا الواقع، يف
 احلالة، هذه يف .مكتوبة بقواعد عليها منصوص   بل ُُمصَّن ة فقط تكون ال أن جيب ورمبا مقيدة؟ ُسلطتهم م ن

 على بناء أو مشرعيها، مقاصد أم العام املعىن أم األصلي معناها على بناء هل القواعد؟ هذه ستُ ف سَّر كيف
 األسئلة هذه على ما شخص إجابة النهاية، يف الدوام؟ ىعل متغرية هي واليت وقيم، مبادئ من عنه تُ ع ب ِّ  ما

ئ أن الدستور على جيب هل .وُسلط تِّها وطبيعتها الدساتري هلوية تصوره كيفية  على رئيسي بشكل ستعتمد  يُنشِّ
 والنوااي األصلي العام كاملعىن  معينة عوامل ُُتدِّدها ما بطريقة   هي واليت العامة، السلطة ملمارسة اثبتا   إطارا  

 تغريات؟ من السياسية والقيم املبادئ على يطرأ ما مع تزامنا   ويتطور ينمو حيوية، طبيعة ذو أنه أم السلطوية؟
 .األسفل يف تناوهلا سيتم غريها أخرى مع التساؤالت هذه
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 .النظرايت نقد .10
 راجعامل •
 أكادميية أدوات •
 اإلنرتنت على أخرى مصادر •
 صلة ذات مقاالت •

 
 
 
 
 
 والواسع الضيق املعىن :الدستورانية .1
eSens Rich a and Minimal a Constitutionalism: 
 

ئُ  اليت (قيم أو مبادئ أو قواعد) املعايري من جمموعة على الدستور حيتوي للعبارة، الضيق ابملعىن   تُنشِّ
 دساتري، لديها الدول كل  تُعتب املعىن هبذا .ُُتدِّد ها أن كذلك  املمكن ومن وتؤسسها، وسلطتها، احلكومة قوة

 وُُتد ِّد ُتك و ِّن اليت الوسائل من لديها يكون أن بجي دولة اعتباره ميكن ما فكل .دستورية دول   هي الدول وكل
 سن)التشريعية السلطة :للحكومة األساسية الثالث السلطات أشكال على املفروضة (وجودها تنفي أو)القيود
 .2(القوانني مبوجب املنازعات يف الفصل)القضائية والسلطة ،(القوانني تنفيذ)التنفيذية السلطة ،(جديدة قوانني

 ل كِّيَّة املطلقة، السيادة درجات أشد املثال سبيل على خذ
 على مقيدة غري سلطة   ميتلك الذي ،Rex امللك/امل

 ُمارستِّهِّ  سلطة   أن كما  السلطات، هذه بيده امللك أن واسع بشكل   به املقبول من أنه ولنفرتض .الثالثة اجملاالت
لِّك   متنحُ  اليت وهي واحدة، قاعدة على ئم  قا الدولة هذه دستور أن سُيقال فإذن، .له حيلو كما  تكون هلا

 
 امل

 إبجراءات ملزم   أنه حىت وال منها، احلكمة أو مراسيمه أخالقية مدى عن قانونيا   مسؤول   غري وهو .مطلقة سلطة  

                                                           
 طورها التي بالنظرية المرتبطة power normative المعيارية السلطة بأنها «السلطة»كلمة معنى سيكون آخر، معنى ألي إشارة هناك يكن لم ما 2

 والمميزات والواجبات الحقوق بحقل الصلة ذات المعايير تغيير على والقدرة األهلية هي المعنى، بهذا المعيارية، السلطة .Hohfeld Wesley القانوني
 واحدة ي نشئ أو آخره، إلى…وواجبات قانونية حقوق من موجود هو ما لتغيير المعيارية سلطته يمارس فهو جديدا   قانونا   المشرع   يسن عندما .ذلك إلى وما

 .السلطة هذه ممارسة قبل موجودة تكن لم جديدة أخرى
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 صحيحة   Rex امللك مراسيم فكل .لسلطاته ُمارسته عند الشروط أو القيود من آخر نوع أي أو معينة
 .دستوراي  

 
 نطاق خارج يكون أمرا   هبا ي عُنون عادة   فهم الدستورانية عن اخلُباء يتحدث عندما حال، أي على 

لِّك قضاء
 
ئُ  قواعد َث َّة   أنَّ  فقط هبا يعنون وال .3case Rex's امل  والتنفيذية التشريعية :الثالث السلطات تُنشِّ

 احلقوق شكل القيود هذه أتخذ ما لبا  اغ 4.القوى هذه على مهمة قيودا   تفرضُ  القواعد هذه أن بل والقضائية،
 لكن .القانونية ابالجراءات واإللتزام واملساواة والتجمع التعبري حرايت كحقوق  احلكومة، مواجهة يف املدنية
 املثال سبيل على)ما سلطة نطاق ُُت د ِّد أن املمكن من فهي .متنوعة أخرى أشكاال   أتخذ قد الدستورية القيود

 شؤون يف السلطة صاحبة هي احملافظات أو الوالايت حكومات تكون أن املمكن من الفيدرايل النظام يف
 أو ،(العام والنقل العام الدفاع شؤون إىل الفيدرالية احلكومة سلطة نطاق ميتد بينما والتعليم، العامة الصحة

 (وطريقتها القوانني شكل   لوبةطامل االجراءاتُ  تُ ق ي ِّد املثال سبيل على)املعنية السلطة ُمارسة يف املستخدمة اآللية
 الواسع املعىن هبذا الدستورانية، (.احلقوق وثيقة أو ميثاق املثال سبيل على)املدنية احلقوق أيضا   احلال وبطبيعة

 شرعيتها وأن ُمق يَّدة، ُسلطتها تكون أن املمكن من أو/جيب احلكومة أبن تعين اليت الفكرة هي للمصطلح،
society Rex's  امللكيةُ  األنظمةُ  تتبىن ال للمصطلح، الواسع املعىن وهبذا .القيود ذههب إلتزامها على تعتمد

 امللكةُ  متلك أخرى، دولة مع وابملقارنة .هلا املمنوحة السلطة على دستورية قيود فرض عدم بسبب الدستورية ،
Regina امللك بيد اليت السلطات كل  فيها Rex ، أبمور تُ ْعىن   قوانني تشريع لسلطة افتقارها ابستثناء 

 اختصاصها عن اخلارجة القوانني تنفيذ لسلطة كذلك  تفتقرُ  Regina امللكة   أن أيضا ، ولنفرض .الدين
 ُتاول فكرة هي حيث من الدستورانية، بذور هنا نلمح أن نستطيع .عليها بناء   الفصل سلطة أو التشريعي،

 .الغريب القانوين الفكر يف مكانتها أتخذ أن
 

Thomas  هوبز توماس بني املقارنة يتم ما غالبا   وطبيعتها، الدستورانية اتريخ حول احلديث ددص يف 
Hobbes لوك وجون Locke John، دستورية فكرة عن متوايل، بشكل دافعا، أهنما يُعتقد اللذان ومها 

                                                           
 ت شير القانونية األدبيات في  case s’Rex وعبارة الَملكية، البريطانية االمبراطورية في قديما   ت ستخدم التينية كلمة وهي الملك، هي Rex كلمة معنى 3

Rex  : مثال الملك،/الدولة هي اآلخر والطرف فيها طرفا   األفراد أحد فيكون .القضية في طرفا   الملك، عن ممثلة الدولة، فيها تكون القضايا من نوع   إلى
Jones v.. كلمة فتستخدم السلطة صاحبة هي الملكة كانت وإذا ) .Reginaالمترجم) 

 دستورانية» لها المرادفة والكلمات)وصاعدا   اآلن من «constitutional دستوري» كلمة ت فهم أن يجب آخر، معنى ألي إشارة هناك يكن لم ما 4
constitutionalism»، «دستور constitution» المعاني هذه كل ملتح بأنها (ذلك إلى وما. 
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ة السيادة مقابل يف (Rex امللك املثال سبيل على)املطلقة السيادة ُقيَّد 
 املتضمن اإلجتماعي دعقال بشروط امل

 القانوين املفكر عند جندها مشابه ُمورية نقطة َث َّة   .5(Regina امللكة املثال سبيل على)موضوعية لقيود
ُق يَّدة السيادة فكرة أن ،Hobbes هوبز مثل اعتقد، والذي Austin John أوسنت جون اإلجنليزي

 امل
 سيادة ذي شخص من صادرة أوامر عن عبارة القوانني يعمج أن Austin أوسنت يرى .منطقية غري فكرة ذاهتا

 ُمق يَّدة تكون أن املمكن من السيادة أبن القائلة الفكرة فإن وابلتايل سيادة، ذي أشخاص   من ُمكوَّن جهاز أو
 ال أنه إال . ها/بنفسه  ها/نفسه أتمر/أيمر من بنفسه، نفسه يُ ق ي ِّد سيادة ذا شخصا   تشرتط القانون، مبوجب

ة، السيادة فكرة فإن مث ومن اجملازي، املعىن ابستثناء بنفسه، نفسه تقييد أحد   يعتطيس ُق يَّد 
 ألوسنت ابلنسبة امل

Austin (هلوبز وكذلك Hobbes) فيه تبدو الذي الوقت يف 6.املربعة الدائرة فكرة ُتشبه منطقية غري فكرة 
ة  يقال أن ميكن والذي البيطاين، احلكومة نظام على تطبيقها عند ظاهراي   مقبولة Austin أوسنت نظرية ِسِّ
 على تطبيقها عند واضحة صعوابت تواجه أهنا إال ،7دستوراي   ُمقيَّد وغري العليا السلطة ميلك البملان أنَّ  عنه

 واملكسيك وكندا، األمريكية، املتحدة الوالايت يف املرء جيدها كاليت  األخرى، الدستورية الدميقراطيات أغلب
 ،Austin أوسنت إجابة ستكون .الدستور مبوجب ُمقيَّدة   فيها احلكومة سلطات أن جدا   الواضح فمن يا،وأملان
 ،sovereignty popular الشعبية ابلسيادة االستعانة طريق عن نظريته، يف الواضحة الثغرة هذه على
 بشكل الناس وهم اية،النه يف «people the الشعب» يف تكمن السيادية السلطة أبن القائلة الفكرة وهي

                                                           
ا 5 ة أن تؤكد دالئل هناك .شك محل فهذا بالفعل ذلك إلى دعا قد Hobbes وهوبز Locke لوك من كل   كان إذا عمَّ جَّ  وجود عن ت دافع Locke لوك ح 

 لكن قانونية، قيودا   أيضا   تشترط سيةالسيا القيود فعالية بأن القول جدل محل يكون وقد .جامدة قانونية أخرى مقابل في السيادة، صاحب على سياسية قيود
 .ضروريا   ليس ذلك أن يبدو

 «منها متحرر بل للقوانين خاضع غير بنفسه، هو، والذي—السيادة لصاحب أي—commonwealth العام للصالح تخضع أن هو للقانون تخضع أن» 6
 (. ,Ch. Leviathan ,29 255 اللفياثان)
رافي، بحري، كائن   اللفياثان)  كرمز هوبز ويستعمله الدولة، فلسفة في نظريته مؤسسا   Hobbes هوبز ألّفه كتاب اسم وهو .أفعى وجسد تنين أسر له خ 

  (.المترجم - .المطلقة الدولة/الحاكم لسلطة
 ليس أوال ، .هنا عليها التأكيد المهم من نقاط ثالث .William Sir (Blackstone) «ت غيره أن األرض على سلطة ألي يمكن ال» البرلمان يفعله وما  7
 كما مكتوبا   دستورا   تملك ال المتحدة المملكة أن من الرغم وعلى .Blackstone وصفها كما مطلقة   سيادة   حاز قد البريطاني البرلمان أن تماما   الواضح من
براء أن إال المتحدة، الواليات في الحال هو  مصادر، عدة من تََولَّدَ  مكتوب غير دستورا   قرون لعدة ملكت بريطانيا أن على متفقون عام، بشكل القانونين، الخ 
 أنظر) للبرلمان التشريعية السلطة على المالئمة القيود بتحديد المتعلقة القضائية واألحكام law common العام للقانون الراسخة المبادئ ضمنها من

 العهد هو لذلك البارز المثال السياسي، تاريخها في مناسبات عدة في تبنيها تم وبةمكت وثائق عدة على البريطاني الدستور يحتوي ثانيا ، (.الرابع الفصل
 على واستنادا   األوربي االتحاد في عضويته على بناء المتحدة، المملكة شعب أن القول فيه المشكوك من ثالثا ، Carta Magna (E.C. 1215.) األعظم

 يتوافق أن األعضاء الدول في القانون على يجب كان إذا .المطلقة سيادته من قلَّص قد ملزمة، بصفة إلتحادية،ا القوانين حاليا   ت طبق البريطانية المحاكم أن
 القول الممكن فمن عندئذ األعضاء، الحكومات جانب من صادرة تشريعية قوانين عبر التشريعي واإللغاء التغيير من م َحصَّن واألخير اإلتحادي، القانون مع
  «.األوربي الشعب» بسيادة استبدالها تم قد األوربي اإلتحاد منظور من األعضاء الدول سيادة أن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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 القانون مبوجب -القضاء أو الرائسة أو البملان املثال سبيل على- احلكومية األجهزة تُ ق يَّد أن املمكن من .عام
 كانت  إذا عمَّا حول السؤال يبقى .اآلمرة سلطاته يف ُمق يَّد غري السيادة صاحب الشعب يبقى بينما الدستوري،

 الدستورية الدميقراطيات مع للتعامل مالئمة بطريقةAustin   أوسنت تُ ق د ِّم يةالشعب ابلسيادة االستعانة هذه
 أو ُُمددا   فردا   يكون أن فيه يُفرتض ،sovereign s’Austin األوستين السيادة صاحب .تساؤل ُمل أمر ا

 أبهنم اآلمرون فنُعر ِّ  عندما لكن .الناس من الغالبية عند القانون، أوامرهم ُتش ك ِّل الذين األفراد من جمموعة
 — .Hart H.L.A هارت حددها اليت املتناقضة النتيجة سنواجه أننا ُمالة فال عندئذ أنفسهم، الناس

;Hart– Austin 78 ,1994 73) .الالمنطقية يف ننزلق حنن خمتصر، بشكل .اآلمرين أيمرون اآلمرون
VI). Lecture 1995, 

 
 
 Government sversu Sovereign احلكومة مقابل السيادة .٢
 

 الشعبية السيادة جلعل Austin أوسنت ُماولة عمق يف اجلادة الصعوابت بعض وجود من الرغم على 
 مفهومني بني للتمييز احلاجة مدى عن تكشف أهنا إال ضعف، من فيها ما كل  من وابلرغم منطقية، النهائية
 املعيارية العليا السلطة حيازة أبهنا السيادة فنُعر ِّ  أن مُيْكُِّننا تقرييب، بشكل .واحلكومة السيادة :خمتلفني

supreme power normative (ُمقيَّدة غري تكون رمبا واليت) بينما اجملاالت، بعض على واهليمنة 
 التمييز، هذا اتضح مىت .خالهلم من السيادة مُتار س الذين املؤسسات أو األشخاص أولئك هي احلكومة
 أولئك يد وال احلكومة، يد هي ليست أخرى بيد   السيادة تكمن أن كنمامل من أنه لنا سيتضح ما فُسرعان

ضي فبإمكاننا النتيجة، هبذه قبولنا وعند .احلكومة سلطات ميارسون الذين
ُ
 ُمقيَّدة حكومة عن ابحلديث ُقُدما   امل

 الشعبية ادةالسي سلطة فيها تكون اليت الدستورية الدميقراطيات عن يقال قد ما هذا .مطلقة بسيادة مقرونة
شرعون املثال سبيل على -احلكومة أجهزة بينما ُمقيَّدة، وغري هنائية

ُ
 يتم خالهلا من واليت -واحملاكم والرؤساء امل

 السيادة تبقى سابقا ، Locke لوك قال كما  .أدىن ومبرتبة دستوراي   ُمقيَّدة الشعب، عن نيابة السيادة ُمارسة
 لقيودها جتاوزها حال يف (منها جزء أو)حكومته سلطة لنقض  املعيارية ةالسلط ميلك الذي الشعب، بيد املطلقة

 .الدستورية
 

 خمتلفتني، جلهتني مُتنحان ما وعادة خمتلفتان، فكراتن واحلكومة السيادة من ُكال    أن من الرغم وعلى 
 هوبز أبن لالقو  ميكن .املؤسسة أو الشخص ولنفس واحدة جلهة منحهما ابإلمكان أن نظراي   يبدو أنه إال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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Hobbes احلقوق جلميع (تقريبا  )الكامل النقل إشرتاط على إصراره بقدر واحلكومة السيادة متاثل على أصر 
 الذي األمر مطلقة، سلطتها تكون أن جيب واليت السياسية السيادة إىل السيادة ذوي األفراد من والسلطات

 .8وقصرية ووحشية ومقرفة وفقرية منعزلة فيها ياةحلا تكون واليت الطبيعة حالة بؤس من اخلروج ابإلمكان جيعل
 اجلهاز أو الشخص يد يف املطلقة السيادة تبقى أن جيب النهائي، بشكلها ،Hobbes هوبز نظرية يف

 وأي   .commonwealth العام الصاحل حلكم مطلقة وصالحية بسلطة يتمتع والذي األعلى، احلكومي
 مع كذلك،  جيعلها ما وكل احلكومة استقرار إمكانيات املطلقةُ  السيادةُ  رُ سُتد م ِّ  النهائية، هذه من أقل مستوى
ان واحلكومة السيادة كانتا  لو حىت فإنه مث ومن .الراهن والعامل البشرية الطبيعة االعتبار بعني األخذ  عن تُعب ِّ

 .واحد بكيان يتعلقا لن املفهومني أن يدل وال ذلك يعين فال خمتلفني، مفهومني
 
 Entrenchment صنيتحال .٣
 

 على قيودا   تفرض اليت القواعد أن وهو أال الدستورانية يف مهم آخر جانب َث َّة املفكرين، ملعظم وفقا   
 الدستورية األعراف طريق عن أو قانونيا   إما ُُم صَّن ة، معينة وبدرجة ما بطريقة تكون أن جيب احلكومة سلطة

9convention constitutional.   على -دستوراي   ُمقيدة ُسلطتهم تكون الذين أولئك آخر، بتعبري 
 كما  إلغاءها أو القيود تلك تعديل يف دستوراي   أحرارا   يكونوا ال أن جيب -احلكومية املؤسسات املثال سبيل
يغا   املكتوبة الدساتري غالبية ُتتوي .هلم حيلو  طشرت يُ  أو ت  تَّبِّع ها أن احلكومية لألجهزة ُمكن واليت تعديلية، صِّ

يغ هذه لكن .ُسلطاهتا من ُت ِّد اليت وهي فيها، مشاركتها  قرار   جمرد من أكثر آخر أمرا   تتطلب ما دائما   الصِّ
 األغلبية تصويت أو رائسي أمر خالل من املثال سبيل على التعديل، إلنفاذ الراهنة احلكومة قِّبل من منفرد  

                                                           
قيَّد، غير دستوريا   Hobbs هوبز لدى الحاكم أن من الرغم وعلى .١٣ الفصل ،١ الجزء اللفياثان، 8  لدى النفس على الحفاظ حق بقاء على هوبز يؤكد م 

 حق من أنه ومع .الحاكم سلطة أنشؤوا أجله من الذي السبب هو بينما الحماية، في حقهم عن األفراد تنازل المنطقي من ليس أنه هوبز، يعتقد .األفراد
 للحفاظ ضروريا   ذلك كان متى القضائية، الحاكم أحكام بموجب منهم، أيا   ي عِدم أن هوبز لدى المطلق الحاكم حق من كذلك أنه إال أنفسهم على الحفاظ األفراد
 . commonwealth امالع الصالح مصلحة على

 عالمية صفة يعتير entrenchment التحصين أن من الرغم وعلى .٦ الفصل في convention constitutional الدستورية األعراف تناول سيتم 9
 فبعض .مطلقة بصورة ريةضرو ليست أنها إال عمليا ، فيها مرغوب تعتبر أنها من بمعقولية ي حاجج قد المرء أن من وبالرغم المعاصرة، للدساتير مميزة
 من غالبيتها تتشكل الدساتير بعض الحقيقة، في .عادية تشريعية إجراءات طريق عن والتعديل للتأسيس قابلة عادية قوانين عن عبارة الدستورية القواعد
 .Zealand New نيوزيالندا دستور المثال سبيل على قوانين،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  8

 أو االستفتاء، أو العظمى، الغالبية أصوات أو مطلوبة، الدستورية اجملالس تكون أحياان ، .للمشرعني العادية
 أو احلكومات من عدد أو مئوية نسبة أيضا   ولكن الفيدرالية األنظمة يف املركزية احلكومة فقط ليس موافقة

 مبضي والتوقع االستقرار من مستوى فقط التحصني يُ ق د ِّم ال .10الفيدرايل النظام داخل احمللية الكياانت
ة يُعتب ما وهو)الزمن قيدة للحكومة ذاته حبد مطلب   أبنه القول ميكن بل (الدستورية األنظمة هلا تطمح ِسِّ

ُ
 امل

يغ تعديل على رغبتها، حبسب قادرة، احلكومة كانت  ومىت .دستوراي    لنا فسيحق ذاهتا، الدستورية قيودها صِّ
لِّكة حالة يف أخرى مرة فلننظر .أصال   قيود   أيَّ  الواقع، يف هناك، كان  إذا ع مَّا التشكيك

 
 فمىت .Regina امل

 التشريع من متنعها اليت (الحقا   إعادهتا ورمبا)الدستورية القيود إلغاء على التقديرية، سلطتها حبسب قادرة، كانت
لِّكة أن القول للشك ُمال   سيكون فإذن فيها، قوية ُحجة لديها تكون واليت الدين مسائل يف

 
 Regina امل

لِّكة أن على ينص دستوري عرف أو قاعدة وجود حال يف اآلخر، اجلانب على 11.الشرط هبذا ُمقيَّدة
 
 امل

Regina صاحل يف للتصويت رعاايها ثلثي إقناع يف جنحت أهنا فقط حال يف القيود تلك تعديل على قادرة 
 أو القاعدة هذه فإن أتكيد، بكل .الدستورية القيود عن حديثه عند أكب ابلراحة املرء سيشعر عندها التعديل،

 احلقيقة وهي -لإللغاء أو للتعديل بذاته خاضع rule-meta constitutional الدستوري فوق العرف
 نفسها القاعدة تطبيق أيضا   اإلجراء هذا يشرتط هل املثال، سبيل على .الحقا   املعضالت من الكثري تثري اليت
لِّكة تمعجم شعب أن أم -الثلثني أغلبية تصويت ذلك مثال-النظر ُمل

 
 السيادة ذا society s’Regina امل

 أبن (ب) آنفا ، بيَّناه كما  والسيادة احلكومة بني التفريق (أ) ق بِّلنا مىت .ذلك أرادوا مىت إلغاءه أو تغيريه يف ُحر  
لِّكة ُتكمه الذي الشعب يف تكمن النهائية السيادة

 
 تُ ق ي ِّد أن ميكن ال السيادة أبن (٣) و ،Regina امل

 -الدستورية فوق القواعد أبن القائلة النتيجة إىل نصل أن ميكن فإذن ،(س يُقيد أن ميكن ال س) بنفسها، انفسه
لِّكة جمتمع سكان رغبة على يتوقفان كالمها  -منه يتجزء ال كجزء  الدستوري احلكم نظام مث ومن

 
 بشكل امل

                                                           
ة 10  مجلسي ثلثا تصويت طريق عن التعديل يتم أن الممكن من األول، . ٥ المادة في عليهما منصوص   المتحدة ياتالوال دستور لتعديل مختلفان إجراءان ثَمَّ

 .استخدامها تم التي الوحيدة هي التعديل في األولى الطريقة هذه .الواليات لمختلف التشريعية السلطات أرباع ثالث بتصديق متبوعا   والشيوخ، النواب
 على يجب .الواليات لمختلف التشريعية السلطات ثلثي قبل من له ي دعى الغرض لهذا مخصص مؤتمر عقد طريق عن الدستور لتعدي الممكن من الثاني،

 منصوص التعديل آلية كندا، في .الواليات لمختلف التشريعية السلطات أرباع ثالث قبل من عليها التصديق يتم أن الحقا   المؤتمر في المقترحة التعديالت
 هذا «(.١»٣٨ الفصل) ٥٠/ ٧ بصيغة عام بشكل إليه ي شار الشائع التعديل إجراء .م١٩٨٢ الدستور قانون من (٤٩ -٣٨ الفصول) ٥ الجزء في عليها

 مجموع من أدنى كحد ٪٥٠ تملك والتي (٧) أدنى كحد المحافظات لثلثي التشريعية والمجالس العموم، ومجلس الشيوخ، مجلس موافقة يشترط اإلجراء
 بمنصب كمثال، عالقة، لها التي التعديالت أما .أعضاءه انتخاب وطريقة الشيوخ مجلس بسلطة عالقة لها التي التعديالت كمثال، يشمل، وذلك .داكن سكان
  .محافظة لكل التشريعية والمجالس العموم ومجلس الشيوخ، مجلس من جماعية موافقة فتتطلب العليا، المحكمة تشكيل أو العام الحاكم

ة .تماما   واضحة ليست ألةالمس 11  الدستورية قيوده إنشاء س لطة وحده البرلمان يملك له فوفقا   للحكم، البريطاني البرلماني النظام في القدم منذ راسخ تقليد فثَمَّ
 ستتصرف تماما   بريطانيال النظام غرار على التي البرلمانات أن من الشك من القليل هناك أن فيبدو أخطائه، عن النظر وبغض .وتنفيذها وتفسيرها
 .الدستورية بقيودها بإلتزامها بمسؤولية
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 جيب وال ميكنها ال الدساتري أن يبدو كنول الدستورية، احلكم ألنظمة رئيسيا   عنصرا   التحصنيُ  يكون قد .عام
 .السيادة ذي الشعب أفعال جتاه ُُم صَّن ة تكون أن عليها

 
 Writtenness الكتابة .٤
 

 حال يف إال هلا وجود ال norms constitutional الدستورية القواعد أن اخلُباء بعض يعتقد 
 أو)الدساتري أن يعتقد األغلب لكن (.Rubenfeld 8199 :مثال) مكتوبة وثيقة يف ما بطريقة تدوينها

 املثال وهو املتحدة، اململكة دستورب ذلك على نستشهد مكتوبة، غري تكون أن املمكن من (مكوانهتا أحد
 الدستور يشبه ما وجود عدم من فبالرغم .حذرا   يكون أن املرء فعلى ذلك، ومع .اإلمكانية هذه على الواضح

 -قرون عدة منذ -هلا يُنظر مكتوبة واثئق عدة متلك أهنا إال املتحدة، لكةمامل يف للحقوق ووثيقته األمريكي
 لدستور األقدم الوثيقة (م١٢١٥) Carta Magna األعظم العهد يعتب رمبا .لدستورها املركزية العناصر أبهنا

 يقةووث (م١٦٢٨) Right of Petition احلقوق عريضة من كال    األخرى الواثئق تشمل بينما بريطانيا،
 بعض يف دستورية حدود َث َّة أبن القول املمكن من ذلك، إىل إضافة (.م١٦٨٩) Rights of Bill احلقوق
 .احلكومة سلطة حبدود املتعلقة القضااي يف النظر معرض يف صراحة   هبا االستشهاد مت العام، القانون مبادئ

 إىل بقوة يشري ُما مكتوب، غري أنه على اترخييا   إليه نُظِّر   املتحدة اململكة دستور أبن احلقيقة تبقى ذلك، ومع
 .للدستورانية املميزة السمة ليست الكتابة أن
 

 تكون أن جيب أبنه -واضحة نقيضة أمثلة وجود من يبدو، ما على ابلرغم، -البعض إىل خُييَّل ملاذا 
 أن هو 12احملتملة سبابألا أحد اجتماعية؟ قواعد أو رِسية غري أعراف من بدال   مكتوبة، الدستورية القواعد

 قابلية   أكثر تكون مث ومن املكتوبة، القواعد من دقة أقل تكون األحيان بعض يف املكتوبة غري والقواعد األعراف
 يتشكك أن املمكن فمن صحيحا ، ذلك كان  حال يف .لإلبطال املطاف هناية ويف تدرجييا ، وللتغيري للتفسري

 .كافية  بصورة احلكومة سلطة ُت ِّد أن تقدير، كأقل  العملية الناحية من املكتوبة، غري القواعد كانت  إذا عمَّا املرء
 بعض يف تكون املرتسخة االجتماعية والقواعد فاألعراف .احُلجَّة هذه يدعم ما سبب   من هناك يوجد ال لكن

 إلغاءها أن ذلك وراء والسبب املكتوبة، القواعد من وُتصينا   صالبة   أكثر أهنا لو كما  وواضحة، دقيقة األحيان

                                                           
 .Rubenfeld's تسبيب هذا ليس بالمناسبة، 12
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 أمر   وهو .والتصرفات واالعتقادات التقليدية السلوكيات يف واسعة تغيريات يتطلب تفسريها وإعادة وتعديلها
 .حدوثه صعب

 
 
 السلطات بني والفصل مونتيسكيو .٥

Powers of Separation the and Montesquieu 
 

 احلكومة سلطات بني الفصل النظرية، أو ليةعمال الناحية من ضرورية كمسألة  الدستورانية، تشرتط هل 
 استعمال إساءة ضد منيع كحصن  األمريكيون هبا واحتفى Montesquieu مونتيسكيو إليها دعى كما

لِّكة حالة يف اليوجد .الدولة سلطة
 
 مجيعها والقضاء والتنفيذ فالتشريع :السلطات تلك بني فصل   Regina امل

ها كامن    تشريعاهتا كانت  إذا عمَّا ُُتد ِّد أن (كقاض    بصفتها)هي هلا ميكن كيف  ءل،سايت أن للمرء لكن .بشخصِّ
حدَّدة؟ الدستورية القيود مع متوافقة

ُ
لِّكة دستور كان  لو فحىت امل

 
 من ،constitution s’Regina امل

 افقةو م على احلصول عليها جيب ألنه)ذلك أرادت مىت الدستورية حدودها إلغاء من مينعها النظرية، الناحية
رها أن أو قيودها تتجاهل أن دائما ، ليس ولكن إبمكاهنا، فهل (  rule-metaفوقية كقاعدة  الثلثني  تُ ف سِّ
 حق على  Hoadly Bishopهوديل األسقف يكون قد امللزمة؟ قوهتا من التخلص من مُتكنها ما بطريقة  
 قانون أي لتفسري النهائية لطةالس ميلك من» :(م١٧١٧) إنكلرتا ملك أمام sermon خطبته يف قال عندما

 القانون مينح من احلقيقة، يف الذي، فهو ،laws spoken or written عليه متعارف أو مكتوب
 وعلى .p.12) 1986, Gray in (quoted .«به نطق أو مرة أول كتبه  من وليس وغاايته، مقاصده

 الرئيس تُقي ِّد اليت تلك املثال سبيل على ابلتفسري، قتتعل أسئلة   الدستورية القيود بعض تُثري ما اندرا   أنه من الرغم
 ابحلقوق تتعلق اليت كتلك  )ابلفعل ذلك يُثري منها الكثري هناك أن إال فقط، واحدة رائسية ملدة املكسيكي

لِّكةُ  جُتادل قد (.ُتديدا   املدنية
 
 السبت )األحد يوم تُغلق أن احملالت يُلزم الذي املرسوم أن منRegina  امل

 يف جُيادل قد لكن .دينية كشعرية  وليس للجميع، راحة يوم هو منه اهلدف ألن دينية مبسألة يتعلق ال (دة  عا
 حدود خارج ذلك سيكون مث ومن دينية، مبسألة تتعلق احلقيقة يف أهنا من متساوية، ومبعقولية آخرون، ذلك

 .التشريعي اختصاصها
 

 القيود تشرتط هل :مهمة أخرى أسئلة   أيضا   تُثري تفسريية، أسئلة   تُثري ما كثريا    واليت الدساتري، تلك 
 السلطةُ  تكون أن العملية، الناحية من سياسية كمسألة  والتنفيذية، التشريعية السلطتني على املفروضة الدستورية
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 يقها،طبوت القيود هذه تفسري يتم بواسطتها واليت األفراد من جمموعة أو األفراد بعض من تتشكل اليت القضائيُة،
 الدستورية القيود على جيب هل حديثة، أخرى بعبارة والتنفيذية؟ التشريعية السلطتني بيده من عن مستقلة  

 كرئيس  التنفيذي، اجلهاز أو الكونغرس، أو Duma الدوما أو كالبملان  التشريعي، اجلهاز على املفروضة
ها أو الدولة  أجابت مستقلة؟ قضائية سلطة قِّب لِّ  من طبيقلتوا للتفسري خاضعة   تكون أن االستشاري، جم ْلِّسِّ
 إن بل األمريكي، ابلقانون تتعلق كمسألة  ابملوافقة، السؤال هذا على Madison v Marbury قضية
 العملية الضرورة أن من (Montesquieu ومونتيسكيو) Marbury أيدت اليت الدول من الكثري هناك

 الناحية عن انهيك احلل، هذا تستلزم العملية الضرورة أن الواضح من ليس احلقيقة، يف لكن، .احلل هذا تستلزم
 من أنه القول يف منطقي غري هو ملا وجود فال ،Hoadly هوديل األسقف من الرغم على .لذلك النظرية
 القول، ميكن .X س ل  وتطبيقها تفسريها أمر ويرتك ،13R ُُم صَّن ة، بقاعدة مقيدة X س تكون أن املمكن

 القوانني نقض من ُمنوعة فيها احملاكمُ  تكون واليت Zealand New نيوزيالندا يف احلالة يه هذه أبن
 تشريعية ألجهزة مرتوك أمر   وتطبيقها احلدود هذه ُمراقبة .الدستورية حدودها يتجاوز ذلك أن على استنادا  
 أبن يُعتقد عندما سياسيا   عليها تُفرض قد ضغوطات ألي وختضع) دستوراي   ُُمدَّد ة ذلك، مع ُسلطتها، تكون
 قد ما مع يتطابق ابلضرورة ليس ،R القاعدة، تشرتطه ما أن معرفة املهم من (.الدستور خُتالف الدولة أفعال

 هذا .العملية الناحية من قيود من X س به ت لتزمُ  ما مع يتطابق أنه حىت وال .تشرتطه قد ما أو X س تعتقده
’X s س أحكام يف التوافق لفرض والصالحية السلطة هلا عليا مؤسسة وجود عدم حالة يف حىت صحيح األمر

judgment كذلك  أهنا يبدو أو خاطئة، كانت  أهنا حالة يف لتصحيحها أو. 
  
 هناك يكون وال فعاليتها، لتجنب ما بطريقة تفسريها أو تفاديها يتم الدستورية احلدود هذه أحياان ، 

 وجود عدم عليه، بناء يتضمن، ال ذلك لكن السلطة، استعمال وإساءة ئةاخلاط التفاسري لتصحيح احتمال َث َّة
 حذرين لنكون يدعو ما َث َّة أيضا   لكن نعم، رمبا احلدود؟ فعالية غياب ذلك يتضمن هل لكن .دستورية حدود

 ومن) يطاينالب  البملاين النظام يف الراسخة التقاليد أن نتذكر أن علينا جيب أخرى، مرة .عامة نتائج تقدمي من
 وتفسريها الدستورية حدوده إلنشاء النهائية السلطة وحده البملان ميلك مبوجبها واليت (نيوزيالندا ضمنها

 البيطاين النموذج غرار على اليت البملاانت أن من الشك من القليل فهناك مساوءه، كانت  ومهما .وتطبيقها
 .دستوريةلا حبدودها إلتزامها اهجت مبسؤولية ستتصرف متاما ،

 
                                                           

نة القانونية القاعدة إلى تشيرR  هنا 13  . (,rule, entrenched an by boundR ) .المتغيرة القاعدة x عكس فهي ثم ومن التغيير، من الم حصَّ
 (المترجم)
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 الدستورية األعراف مقابل الدستوري القانون .٦
Convention Constitutional versus Law Constitutional 

 
 .وصالحياهتا احلكومة سلطة على الدستوري القانون من مستمدة قيودا   الدستورانية مفهوم يشرتط 

 من الكثريُ  سيجد .دستوري قانون كونه  جمرد من أكثر الدستور يعتب الدستوريون، اخلُباء لغالبية وفقا   لكن
 أساسي، لقانون شكل جمرد (عادة  ) من (أقل وال)أكثر ليس دستورهم أن يؤمنون م ن األمر، هذا يف حرية   الناس

 راسخ تقليد   َث َّة لكن .الشعب عِّْلي ة من يتشكل خاص، دستوري جملس غالبا   أنشأها مكتوبة، وثيقة فهو
 ،Dicey هو لذلك الداعني أشهر أحد .دستوري قانون جمرد من أكثر عن عبارة اأبهن الدساتري بتعريف

 اليت الدستورية األعراف من جمموعة على البيطاين الدستوري النظام حيتوي الدستوري، القانون إىل فباإلضافة
 اإلجتماعية القوانني ابةمبث تعتب هي األمر، حقيقة يف .القانونية القيود غياب حال يف بفعالية، احلكومة تُ ق ي ِّد
 سلطات على قانونية، ليست لكن مهمة، قيودا   بدورها فرضت اليت السياسي اجملتمع ُمارسات عب ت ولَّد ت اليت

Royal  امللكية املوافقة منح ترفض أن للم لِّكة حيق ال أنه هو بريطاين دستوري لُعرف األمثلة أحد .احلكومة
Assent أن وهو للُعرف، آخر مثال   هناك ورمبا .البيطاين للبملان اجمللسني كِّال  موافقة انل قانون ألي 
ختارين األشخاص

ُ
American the  األمريكية االنتخاابت جممع يف Florida فلوريدا والية لتمثيل امل
College Electoral (األغلبية أصوات خالل من األمريكي الرئيس ختتار اليت اهليئة) عليهم جيب 

 أعراف جمرد كوهنا  إىل واستنادا   .اإلنتخاب ليلة فلوريدا يف األغلبية اختارته الذي الرائسي شحللمر  التصويت
 الدستورية، القوانني عن ختتلف الدستورية األعراف أبن القول ميكن القانونية، احملاكم يف ملزمة غري سياسية،

 .الدستوري ابلقانون الدستور نُطابق أن لنا سفلي ،Dicey بتفرقة قبلنا حنن ومىت .قانونيا   ملزمة حبق تعتب ليتوا
 احلكومة تكون أن إمكانية أيضا   نُدرك أن علينا ذلك، ومع .دستورية أعرافا   ذلك إىل ابإلضافة يتضمن فهو

 .القانونية سلطتها حدود يف معينة واقعة على بناء بذلك الشروع كان  لو حىت ،14ذلك فعل من دستوراي   ُمنوعة
لِّكة متلك أن الدستوري، القانون يف كمسألة  كذلك،  املمكن ومن

 
 وتنفيذية تشريعية سلطات Regina امل

 هي ومىت .السلطات هذه ُمارسة كيفية  ُُتدد دستورية أبعراف ُمق يَّدة تكون ذلك، ومع ُمق يَّدة، غري وقضائية
 يف هلا اضعونخلا وسيكون دستوري، غري لكنه قانونيا ، صحيح   تصرفها فسيكون األعراف، هذه أحد خالفت

                                                           
 Patriation Canadian انظر المحكمة، لحكم أساس بمثابة واألعراف الدستوري القانون بين التفريق يكون عندما ذلك، على كمثال 14

870. at S.C.R. 1 [1981] ,Reference الدستوري القانون بين االختالف عن التوضيح من وللمزيد المسألة، هذه في النقاش حول للمزيد 
 .Waluchow 2011 انظر واألعراف،
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 أن املرء اعتقد مىت ستكون ُمرية   نتيجة   — منصبها من أزالوها لو حىت ورمبا بل فعلها، عارضوا هم مىت مأمن  
 .الدستوري ابلقانون أيضا   متعلق   ابلدستور متعلق هو ما كل
 
 
 Interpretation Constitutional الدستوري التفسري .٧
 

 القواعد أن سابقا ، أيضا   بيَّنا وكما .دستوري قانون جمرد من أكثر تورالدس يعتب سابقا ، الحظنا كما 
 معلومتان فثمة املهمتني، املالحظتني هاتني عن النظر وبغض .مكتوبة قواعد تكون أن دائما   تستلزم ال الدستورية

 (٢)و الدستوري، القانون يف أسئلة على تعتمد الدستورية القضااي من الغالبية أن (١) :كذلك  يُعلما أن جيب
 أحياان ، الدستورية، القضااي تُثري لذلك، تباعا   15.مكتوبة واثئق من أساسي بشكل تتكون احلديثة الدساتري أن

 تلعبه اليت اخلاص ابلدور ابلطبع، مصبوغ،—املكتوبة الواثئق لتفسري املناسب ابملنهج تتعلق نظرية مسائل  
 بقوة للمأل تظهرُ  .وصالحياهتا احلكومة لسلطات وتقييدها اتعريفه يف -تلعبه أن عليها جيب أو-الدساتري

 املتعلقة الدستورية النصوص بتفسري األمر يتعلق عندما املسألة هذه حول املختلفة النظر وجهات من العديد
جرَّدة املدنية ابحلقوق

ُ
 16(.القانونية اإلجراءات واتباع املساواة يف احلق مثال،) rights civil abstract امل

ُف ك ِّرين قِّبل من الشديد لالختالف خيضع قد ما فهو النصوص هذه تفسري هبا يتم اليت الكيفية عن أما
 امل

 النظر وجهات يف لآلراء الشديدة االختالفات ت كمن ما فغالبا   الحقا ، لنا سيتبني وكما .القانونيني واملمارسني
 .الدستورية الدميقراطيات يف ةللقضا املناسب الدور يف أو الدساتري تطلعات حول املختلفة

 
 تُعطي أبخرى، أو ما بطريقة مجيعها، أن يبدو لكن عدة، أشكاال   الدستوري التفسري نظرايت أتخذ 

 السياسي، ؛meaning semantic or textual الداليل أو النصوصي املعىن :العوامل من لعدد أمهية  
                                                           

 .الدستوري للقانون ت شير أنها ت فهم أن يجب (ومرادفاتها) «دستور» لكلمة استخدام كل آخر، معنى ألي اإلشارة يتم لم وما فصاعدا ، اآلن من 15
 ينشأ ةالمتحد الواليات في المثال، سبيل على .تجريدا   األقل الدستورية النصوص ومضمون معنى حول عميقة نقاشات وجود إمكانية إنكار ذلك يعني ال 16

 يمنح المتحدة الواليات دستور من ٣ البند ،٨ الفقرة ،١ فالمادة ،«Clause Commerce التجاري البند» بـ ي عرف ما معنى حول أحيانا   نقاش
 التجاري البند األمريكي الكونغرس يستخدم ما غالبا   «.الهنود قبائل ومع الواليات، مختلف وبين األجنبية، الدول مع التجارة تنظيم» سلطة الكونغرس

 للسلطة المالئم التوازن حول مهم نقاش طرح إلى أدى المقابل، في األمر، هذا .ومواطنيها الواليات بأفعال يتعلق فيما التشريعية السلطة ممارسات لتبرير
 التفسير بمناقشة يتعلق فيما إهتمامنا سينصب ،آخر ألمر ي شير السياق يكن لم وما النقاشات، هذه أهمية عن النظر وبغض .والواليات الفيدرالية الحكومة بين

دة المدنية الحقوق نصوص على الدستوري  السطح على وتظهر أشكالها، بأشد تبرز والتي لآلراء العميقة االختالفات نتلمس المنطلق هذا ومن .تحديدا   الم جرَّ
 .وسلطتها الدساتير طبيعة حول المختلفة اآلراء بوضوح معها
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 بشكل سيعتمد، .األخالقية/السياسية والنظرية لي؛صاأل املعىن املقاصد؛ القانوين؛ والتارخيي واإلجتماعي
 هبا سُيعب ِّ  اليت الكيفية على الدستوري للتفسري ما نظرية   يف العوامل هذه أحد سيلعبه الذي الدور رئيسي،
ُف ك ِّر

 رئيسيان رأاين هناك األمر، هذا لتبسيط سعيا   .احلكومة سلطة تقييد يف ودوره الدستور عن theorist امل
 أساسيا   قانوان   ابعتباره الدستور إىل ينظرون ُمف ك ِّرين سنجد األول، اجلانب يف .السؤال هذا حول فسانيتنا

 عن والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات مُتار س خالله ومن األمد، طويل عام إطار رسم هو الرئيسي هدفه
ُف ك ِّرون هؤالء سيميل .املختلفة احلكومة أجهزة طريق

 عالية مكانة   تُعطي اليت التفسريية النظرايت حللصا امل
public original  األصلي العام الفهم أو الدستور، أسس من intentions مقاصد مثل لعوامل

understandings اجلامدة الرؤية هلذه وفقا   .الدستور يف إلدراجها أُختريت اليت للكلمات  fixed
view ،واضحة كانت  مىت ُتط بَّق أن جيب هذه مثل عوامل أبن التفكري يكون أن الطبيعي من للدستور 
 متُ ارس إطار إلنشاء فقط الدستور يطمح ال هذه النظر وجهة من .ببساطة واضح ذلك وراء والسبب .ومتسقة

 أو احلزبية، واالختالفات العميقة اخلالفات على يتعاىل واحد   إلنشاءِّ  يطمح بل احلكومة، سلطات خالله من
 بشكل طموحه، يتمثل .والسياسة القانون يف يوم، بعد يوما   طبيعي، بشكل نصادفها واليت عنها، ةالصل ُمن ْب ت

 من الدستور، طموحات عن حديثي يف وضوحا ، أكثر ولنكون .سياسيا   وُمايدا   وأخالقيا   اثبتا   ليكون خمتصر،
 الذين هؤالء من أي أن نكران ات  بتا بذلك أعين ال سياسيا ، وُمايدا   أخالقيا   ليكون اجلامدة، النظر وجهة

ون املوقف هبذا يعتقدون  ُمددة ومبادئ لقيم الرئيسية اإللتزامات من جمموعة عن أو معينة سياسية رؤية عن يُعب ِّ
ُف ك ِّرين كل  .ذلك عكس ببساطة بل .السياسية األخالق يف

 تنص الدساتري أن على سيوافقون الدستوريني امل
ئها، راألم حقيقة يف وهي عادة ،  الدميقراطية مثل ملبادئ واألخالقية السياسية اإللتزامات من جمموعة على تُنشِّ

 .هنا عليهما التأكيد يتوجب نقطتان َثة لكن .القانون وسيادة التعبري وحرية واملساواة
  
 ألسئلة   االلتزامات هذه وسياسية أخالقية حول األسئلة تبديل ُتاول اجلامدة النظر وجهات أن األوىل، 

همة تكون لن .األسئلة هذه صحة حول رئيسي بشكل والنظر اترخيية،
ُ
 حنن نعتقده الذي ما :نسأل أن هنا امل

 على بناء م ن أو الدستور مؤسسو -هم كانوا  الذي ما :نسأل أن بل التعبري؟ وحرية املساواة مثل بقيم اآلن
 الشائع الفهم أو هلا، األصلي فهمهم كان  اماذ القيم؟ هبذه يعتقدونه احلقيقة يف -الدستور هم أسسوا سلطتهم

 النظر ُمل النص كان  حال يف تعديله، أو )الدستور إنشاء وقت يف يعيشون كانوا  الذين عامة   السكان أفراد بني
 أصبح أبن ما حد   إىل ساعدا اجلامدة، النظر لوجهات وفقا   واحلياد، فاالستقرار وعليه، ؟(الحق وقت يف أتى

  .اترخيية ألخرى السياسية األخالق أسئلة تبديل ىلع قادرا   الدستور
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جرَّدة األخالقية اإللتزامات أن اجلامدة النظر وجهة عن املؤيدين من أحد   ينكر لن اثنيا ، 
ُ
عبَّ  امل

ُ
 عنها امل

 ،مث ومن .معني سياسي جمتمع   أفراد بني شائعا   عامليا   مشرتكا   تكن مل إن فضفاضة، كوهنا  إىل متيل الدستور يف
 واختالفات املواطنني بني ُمايد   جُيسدها، اليت األخالقية االلتزامات من الرغم على الدستور، فإن املعىن هلذا ووفقا  

 احلديثة، الدستورية للدميقراطية ينتمي من مجيع يتفق ال .تعيين ا أكثر أخالقية اسئلة حول الرأي يف توجهاهتم
 عن تُعب ِّ  اليت اآلراء عن للتعبري حرية من التعبري يف احلق يستلزمه ذيلا املدى حول املتحدة، والوالايت كأملانيا

 حلرية األساسية األمهية ينكر أحد ال الواقع يف لكن .معينة عرقية أو دينية جمموعات جتاه هلا وتُروج الكراهية
 على للدساتري نظرلا ميكن اجلامدة، النظر وجهات على بناء   مث، ومن .حقيقي وحر دميقراطي جمتمع يف التعبري

 املتفق الثابت اإلطار يضع منهما فكل   .society debating تحاورمُ  جملتمع األساسية للقواعد نظري أهنا
تحاور اجملتمع وهذا .مكانتها املختلفة (واألفعال)النقاشات أتخذ خالله من والذي عليه،

ُ
 ف  عَّاال   يكون لن امل

 مىت هدفه حُيقق لن الدستور وكذلك تطبيقها، أثناء والتعديل للنقاش دوما   مفتوحة األساسية قواعده كانت  مىت
 خالل من للحكم يطمحون participants فاعلني قبل من والتعديل للنقاش دوما   مفتوحة نصوصه كانت

 الذي احلد إىل اجلامدة، النظر وجهة يتبنون الذين هلؤالء وفقا   النتيجة، هذه سنتجاهل .وقانونية سياسية طُُرق
 وقت الدستور مؤسسي مبقاصد تتعلق اترخيية أبسئلة   املختلفة واألخالقية السياسية األسئلة استبدال تطيعسن

 .هلا اختيارهم وقت الدستورية الشروط عن للتعبري اختاروها اليت لللغة الشائع الفهم عن أو فعلوه، مبا قيامهم
 

 إلظهار اجلامدة النظر لوجهات املعاصرين املؤيديني قادت واحلياد ابالستقرار الرغبة خمتصر، بشكل 
 األصلي ابملفهوم أو املؤسسني مبقاصد هتتم ُمارسة ينبغي، كما  به اإللتزام عند أنه، على الدستوري التفسري
 سيكون .وصالحياهتا احلكومة سلطة على عليها املتفق القيود عن للتعبري املختارة الكلمات ومعىن ملضمون

 اخلاصة نظرهم وجهة إدخال حياولوا ومل معينة، بعوامل أنفسهم املفسرون ألزم إذا طفق مأمن يف الدستور دور
 يُطلق .سياسيا   وُمايدا   اثبتا   إطارا   بصفته الطبيعية متطلباته خيدم أن ُمكن فقط عندئذ   .التفسري غطاء ُتت

فك ِّرين هؤالء على عام بشكل
ُ
 األصالنيني»ب  الدستور تفسري يف ُتديدا   هذه النظر وجهة يتبنون الذين امل

originalists». 
 

فك ِّرين مجيع يعتقد ال 
ُ
 وُمايد اثبت إطار وضع هو للدستور واملهم الوحيد الدور أن الدستوريني امل

فك ِّرون يعتقد وال .والسياسة األحزاب لقوانني
ُ
 لفهم للوصول ُماولة إال هو ما الدستوري التفسري أن أيضا   امل

 الدستورانية   الدستوريني األكادمييني من الكثري يتبىن ذلك، من العكس فعلى .املؤسسني ونوااي األصلي املعىن
 واليت ومتطورة، حيوية هوية ذو أبنه الدستور ترى كمنهجية  ،constitutionalism living احليوية  
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 واليت) اجلديدة ةواألخالقي السياسية واالعتقادات املختلفة االجتماعية الظروف مع التكيف على قادرة بطبيعتها
فك ِّرين خمتلف من العديد تناول الدساتري عن املختلفة اآلراء هذه بفضل (.األفضل أهنا يُعتقد

ُ
 التفسري طبيعة امل

 الذي املدى على ُتشد ِّد الحقا ، سنتناوهلا واليت احليوية، الدستورانية إجتاهات أحد .شرعيته وحدود الدستوري
 التشريعية ابألنظمة الصلة ذات األخرى القانونية اجملاالت يف املوجود سبيبلتاب الدستوري التفسري فيه يتشابه
 املسؤولية قانون يف احلال هو كما  وأيضا ، .torts والتعويض العقود قانوان املثال سبيل على العام، للقانون

 من ريالكث عب العام القانون بلدان يف وتطورت ظهرت اليت negligence contributory التقصريية
 املتساوية، احلماية وقانون القضائية، األحكام من للعديد وكنتيجة عقود، عدة مدى على تدرجيي بشكل القضااي

 كالقضااي  الغربية الدميقراطية األنظمة يف تطورات من ذلك شابه وما القانونية، واالجراءات التعبري وحرية
 .سنوات مدى على فيها البت مت اليت الدستورية

 
living  احليويني والدستورانيني originalists األصالنيني بني اخلالفات تُ ع د 

constitutionalists منذ الدستوري األكادميي الوسط يف الصاعدة وحيوية   جدال   اخلالفات أكثر من 
جرَّدة املدنية احلقوق على للرتكيز متيل اخلالفات كانت  .ماضية عقود عدة

ُ
 بند مثل الدساتري، نصوص يف امل

 الوثيقة من السابع الفصل أو األمريكي، الدستور يفclause process due the  القانونية اإلجراءات
 والذي ،Freedoms and Rights of Charter Canadian the واحلرايت للحقوق الكندية

 العدالة ملبادئ وفقا   إال ذلك من حرمانه عدم يف واحلق لإلنسان، واألمن واحلرية احلياة، يف احلق يكفل»
 جمرد من أكثر أخرى أمورا   املعاصرون األصالنيون يرى هبا، يلتزمون اليت اجلامدة النظر وجهة من 17.«األساسية

 كبناء» أو دستورية كمراجعة  وتطبيقه، عليه احملافظة إىل إضافة   للنصوص، األصلي الفهم عن للبحث احملاولة
construction»،   الدستورانيني أنَّ  جند اآلخر، اجلانب يف 18.تغيري دون األصلي ابلتفسري يتنكر ما غالبا 

                                                           
Commerce US the  األمريكي التجارة بند مثل وأخالقية ، تجريدا   األقل الدستورية النصوص حول خالفات وجود ينكر ال األمر هذا أخرى، مرة 17

Clause. الخالفات هذه وراء تكمن العميقة االنقسامات نفس أن أيضا   ينكر وال. 
 نتائج تحديد في يفشلون هم .للتحديد قابل غير أحيانا   األصلي الفهم بأن stsoriginali األصالنيين جميع يعتقد فواقعيا   ومنصفين، واضحين معا   لنكون 18

 أن عليه القاضي بأن األصالنيين من العديد ي حاجج ما، دستورية قضية في الصعوبات هذه مثل تظهر وعندما .واقعية وقضايا بمسائل تتعلق مادية وقرارات
 ذو األمريكي الدستور بأنWhittington Keith (1999a)  ي حاجج .الدستوري التفسير عن يختلف التفكير من معين لنوع األوقات بعض في يلجأ

 بشكل وتفسرها تطبقها أن للمحاكم يمكن التي الملزمة القواعد من مجموعة عن عبارة الدستور فيه يكون الذي المستوى هو منه األول الجانب .ثنائية طبيعة
 قضاة وجود خالل من تحقيقها يكون الحياد في والرغبة الدستوري التفسير من العملية هذه .actors nmentgover الحكومية الجهات مواجهة في محايد
 السياسيين الفاعلين وقيادة إللزام ي ستخدم كذلك األمريكي فالدستور ،Whittington لـ وفقا   لكن .الدستور لنصوص واألصلي العام الفهم في النظر ي معنون



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  17

 يلقى حىت الدميقراطي اجملتمع لتقييد فقط هتدف ورجعية جدا   ُُمافظة كنظرية  األصالنية يرون الذين احليويني
 معقول بشكل االستجابة على قادرين غري خصومهم، يدَّعي كما  جيعلوننا، األصالنيون .املاضي بيد حتفه

 واملبادئ القيم مبتطلبات املتعلقة األخالقية النظر وجهات ولتطورات اإلجتماعية الظروف اتلتغري  ومسؤول
درجة النظرية

ُ
 مبمارسات يُوصون احليويني الدستورانيني أبن ابلقول األصالنيون يعارض .احلديثة الدساتري يف امل
 هم احلقيقة، يف .السلطات بني والفصل نالقانو  سيادة ضمنها من واليت العزيزة، القيم من العديد هُتدد دستورية
 وضع هبدف الدستور بتغيري التفسري، غطاء ُتت يسمحون، معاصرين قضاة يد ُتت الدستور بوضع ف رُِّحون
 صاحل يف األصالنيون، يدَّعي كما  فقط، يصب ما وهذا .األخالقية وتفضيالهتم الشخصية السياسية ميوهلم
 حقيقية دستورية قيود عن قول كل  جيعل ما وهو سياسيا ، وُمايد اثبت دستور دبوجو  املكفولة العزيزة القيم إعاقة

 .له معىن ال
 
 
  Originalismاألصالنية .٨
 

Whittington 1997; Scalia 1990; (Bork واسعة أشكال عدة 19األصالنية أتخذ 
2008) Solum 2004; Barnett 1999b;. ابلضرورة تنبع نظرها وجهة أبن ما أصالنية   ُُتاجج قد 

ر أن :للتفسري عامة نظرية أكثر من د   ما أمر   استعادة ابلضرورة يعين فذلك تُ ف س ِّ  كهدف—التأليف وقت وجِّ
 إبداعيا   شكال   أيخذ أن النظرية، الناحية من املمكن، من التفسري أن مبعرفة آخر إمُرؤ   يفرح قد .أو يل

 innovative   وإبتكاراي creative ه، ما بطريقة أو األصل يُقي ِّم بدوره والذي  تفسري يف احلال هو كما  يُغري ِّ
فك ِّر هذا ميضي قد لكن .فين عمل أو ما مسرحي لعمل ثوري

ُ
 بتكاريةاإل التفاسري هذه أن إضافة يف امل

interpretations innovative،   سبيل على السياسية، ابألخالق تتعلق ألمور ترجع ألسباب نظرا 
سة والقِّي م القانون وسيادة الدميقراطية مبادئ املثال رين على جيب فال السلطات، بني للفصل املؤسِّ ُف س ِّ

 امل
 مثل بعوامل ُمكوما   ُمكن، حد ألقصى الدستوري، التفسري من اهلدف يبقى أن جيب .هلا السعي الدستوريني

 على وهو آخر أصالين   قليال   يتنازل أن هنا املمكن فمن ذلك، ومع .املؤسسني مقاصد أو األصلي العام الفهم

                                                           
actors political والقواعد الشروط سي صيغان ومعا   السياسيين، الفاعليين على الدستور سيعتمد الحالة، هذه في .العامة السياسة تكوين عملية ناءأث 
constitutional  الدستوري بالبناء العملية هذه Whittington يصف .المستقبل في القضايا على ولتطبيقها والمعتمدة المادية الدستورية

construction الدستوري للتفسير قابلكم. 
 .Waluchow 2012 من واسع بشكل مأخوذان ٩ و ٨ الفصالن 19
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 ابعتباره التفسري صاحل يف قواي ، يكون ورمبا ما، افرتاض وجود من الرغم على :كالتايل  ما أمرا   ابقرتاحه اقتناع،
 سبيل على .جدا   اندرة حاالت يف جتاوزه، ُمكن أنه إال ،original an of retrieval لألصل استعادة
 عليه التغلب املمكن من االستعادة صاحل يف يصب الذي اضاالفرت  أن األصالين هذا يقول أن ميكن املثال،

 اليت املهمة، السياسية األخالق مسائل بعض يف العامة النظر وجهات يف وعميق واضح   تغيري   هناك كان  مىت
جرَّدة الدستورية النصوص تتضمنها

ُ
 يتعلق فيما األمريكية املتحدة الوالايت يف للنقاش ُمال   كان  ما هذا .امل

 مفهومة كانت «protection equal املتساوية احلماية» أن املفرتض فمن .املتساوية واحلماية وديةابلعب
 عشر الرابع التعديل مشرعي من ُكل  قبل من ،segregation العنصري التمييز مع متوافقة ابعتبارها أصال  

ت  ق د   املتساوية ةمايللح املادي الفهم هذا فإن أتكيد، وبكل .عنهم ابلنيابة ُيشرَّع الذين والناس  كبري  بشكل ُمن ْ
of Board v. Brown  قضية وراء الرئيسي اإلهلام مبثابة أصبح الكبري الرفض وهذا .املعاصر الوقت يف

Education، املتساوية احلماية لبند اإلبتكاري تفسريها أن القول املمكن من واليت  equal the
 clause protection يبدو آخر، تنازل   فثمة ذلك، ومع 20.استبدهلا أو فكرةلل األصلي الفهم غري   قد 

 .وأتثريها للدستور احملكمة تفسريات سلطة بقوة املتعلق وهو يتبنونه، األصالنيني من العديد أن احلالة هذه يف
 الوالايت لدستور خاطئ تفسري إىل انتهت Wade v. Roe 21قضية أن األصالنيني من العديد يعتقد

 وينكر بعيدا   يذهب األصالنيني من أحد ال احلقيقة يف لكن األصلي؛ والفهم املقاصد ضترف عندما املتحدة،
 كان  مىت إال مبرا   يكون ال عشر والرابع والتاسع واخلامس والرابع األول للتعديالت حديث تفسري أي أن

 قضائية سابقة أتسيس أن على يوافقون األصالنيني مجيع الواقع يف آخر، بتعبري .احلكم ذلك مع منسجما  
 يتوافق النهاية، يف الظاهر، التنازل هذا كان  إذا عمَّا لكن .األصلي الفهم على تتغلب أن املمكن من جديدة

hearted-faint  املرتددة األصالنية» هذه مثل .شك ُمل يكون رمبا فهو األصالنية، روح مع
originalism» 1989) (Scalia الدستورانية من ما لشكل رحدتن أن املطاف، هناية يف املمكن، من 

 الدستورية للنصوص القضائية التفاسري دور أن القادم، الفصل يف لنا سيظهر وكما احلقيقة، يف 22.احليوية
                                                           

20 483. U.S. 347 ((1954) Education of Board v. Brown   ْنفَِصل  » مبدأ أن المتحدة، للواليات العليا للمحكمة وفقا  متساو ولكن م 
equal but separate» 537 قضية في تبنيه تم الذي) U.S. 163 (1896) nFerguso v. Plessy العام التعليم حقل في تطبيقه يمكن ال. 
 .المبدأ هذا مع كامل بشكل يتوافق «المتساوية الحماية» لـ األصلي الفهم أن أساسي بشكل ،1896 عام فيها المحكوم ،Plessy قضية أكدت

21113). U.S. 410 ((1973) Wade v. Roe 
تردد أصالني   إثبات من سأتمكن مضض على بأنه سأعترف ما سرعان» .النقطة هبهذ ي قر نفسه Scalia سكاليا أن يبدو 22  نفسي، تصور أستطيع ال .م 

 سكاليا تعليق خلف الكامن االفتراض flogging» (864 1989, Scalia.) الجلد عقوبة على ينص لقانون داعما   آخر، فيدرالي قاض   أي على عالوة  
Scalia فرض وال باهظة، كفاالت دفع طلب يجوز ال» على الثامن التعديل ينص .للعقوبة مقبول كشكل الجلد يدعم الثامن للتعديل األصلي الفهم أن هو 
 «.مألوفة وغير قاسية عقوبات ٕانزال وال باهظة، غرامات
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جرَّدة
ُ
 شكل على يرتكز الدستوري التفسري أن ترى اليت احليوية، الدستورانية من األبرز الشكل لذلك مركزي   امل

 .reasoning law-common العام القانون سببية من
 

 أحد يهتم قد .التفسري من الرئيسي اهلدف معامل ُتديد وهو األصالنيون أيضا   فيه ينقسم آخر جانب   
 العدالة مبادئ»و ،«التعبري حرية» مثل الرئيسية الدستورية للعبارات األصلي العام الفهم اسرتجاع يف األصالنيني

 قد بينما ،«punishment unusual and cruel ةاملألوف وغري القاسية العقوابت» أو «األساسية
رون يهتم ال أبن آخر   يرغب ُف س ِّ

 حذرين نكون أن علينا لكن .املعنيني الدستوريني للمشرعني األصلية ابملقاصد امل
 للتعبري الرئيسية الوسيلة ألن وذلك الثاين، األصالين هلذا ُمهما   األصلي العام الفهم يكون أن احملتمل فمن .هنا
 الكلمات وهذه .املقاصد هذه عن للتعبري املختارة الكلمات هي القانوين التشريع سياق يف املرء مقاصد نع

 فهم   مشرتك، عام مفهوم وجود أو الفهم من معني مستوى وجود افرتاض حال يف إال املرء مقاصد عن تُعب ِّ  لن
شر ِّعني من ُكل  قِّبل من إليه للوصول قابل مشرتك   عام  

ُ
 على قادرون األخريون هؤالء يكون حبيث ر اء،والقُ  امل

 غري آخر شيئا   يكون لن املعىن أو الفهم هذا لكن .ذلك فعل منهم املتوقع ومن املؤسسني، مقاصد إدراك
 الفهم استشراف ابستطاعتهم فليس وابلتايل سحرية، ُكرة    ميلكون ال املؤسسني ألن وذلك نفسه، األصلي

رون يُعطي أبن ستقضي حتما   األصلية املقاصد ُمف ك ِّرةُ  إذن، .املستقبلي فس ِّ
ُ
 ورمبا -األصلي العام للفهم أمهية امل

 نظريتها تؤول أن إىل يفضي حد إىل
 الرئيسي إهتمامها ينصب أصالنية على سينطبق مشابه   أمر   .العام الفهم أصالنية من شكل إىل األخري يف 

 .القضااي بعض يف األقل على املؤسسني، مقاصد صلة ا  مطلق تنسى ال أن فعليها :األصلي العام الفهم على
 من لدينا واليت متوقعة غري ونتائج لتطبيقات يؤدي األصلي العام الفهم أن املثال، سبيل على ذلك، يعين هل

 ما فهموا أهنم حال يف سريفضوهنا شك بال أهنم أو يقصدوها، مل املؤسسني أن لالعتقاد الكافية التارخيية األدلة
 .األصلي العام الفهم على تتغلب أن من افرتاضية أو حقيقية ملقاصد ما أصالين   يسمح قد نفهمه، حاليا   حنن
 

 يف بتأييده، يرغبوا مل ما أو الدستور، مشروعو يقصده مل ما حُيد ِّد أن املرء هبا يستطيع اليت الطُرق أحد 
 األهداف إستدعاء خالل من هي دستورلا لنصوص األصلي العام الفهم إليها ينتهي نتيجة أو ُمددة واقعة
 ما خالل من لتحقيقها مقصودة كانت  أهنا نؤمن جيعلنا ما الكافية األسباب من لدينا واليت الغاايت، أو العامة
 اإلضافية/البعيدة ابملقاصد ُتسمى ما غالبا   واليت والغاايت، األهداف هذه تكون األحيان، بعض يف .شرعوه

intentions further،  ُالعادية القوانني يف احلال هو كما  الدستور، مقدمة يف واضح بشكل عنها عبَّ  م. 
 ما وغالبا   للغاية، وجتريدي واسع بشكل فضفاضا   يكون ألن مييل الدستور يف اهلدف عن التعبري هذا مثل لكن
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 23.دستورية صصو لن معينة وقائع مبوجب تنشأ اليت التفصيلية األسئلة مع التعامل يف االستخدام ُمدود يكون
 الدستور أتليف حول وجداال   (كذلك  رِسي وغري) رِسيا   نقاشا   يستجلب االستدعاء هذا مثل األوقات بعض يف

 املشرتكة املعتقدات   االستدعاءُ  يستجلب أخرى وأوقاات   .مطروحة معينة نصوص حول أو وتطبيقاته، وتصديقه
 سبيل على ، hangingالشنق أن تقريبا   املؤكد من .املطروحة ابملسألة الصلة ذات الوقت ذلك يف الواسعة
 نسبيا   وإنسانيا   سريعا   شكال   لكونه أمريكا، يف عشر الثامن القرن يف واسع نطاق على به حُيكم كان  املثال،

 التعديل مشرعي مقاصد ضمن من يكن مل أنه لالعتقاد جيدا   اترخييا   سببا   جيد أن املرء إبمكان وهلذا .لإلعدام
 املزعومة ُحجته يف احلقيقة، هذه من أتييدا   يلقى قد التعديل هلذا األصالين التفسريُ  .الفعل هذا مثل حظر منالثا

 .الشنق صحة دستورية لتأكيد
 

 هدف أن على متفقون أننا جدال   فلنفرض .البساطة من الدرجة هبذه ليست األمور أن يبدو لكن 
 مجيع تقريبا   جبانب يعتقدون، هم وهلذا املألوفة، وغري سيةالقا العقوابت حظر هو الثامن التعديل مشرعي

 ب  حنن نسميه ما آخر، بتعبري .العبارة هذه حدود ضمن يدخل ال الشنق أن احلاضر، الوقت يف األمريكيني
جرَّدة،«املألوفة وغري القاسية العقوابت»لفكرة املادي مفهومهم

ُ
 كان  إذا .الشنق ابستعمال السماح مبثابة هو امل

فسرون يعتقد كان  وإذا كذلك،  فعال   األمر
ُ
 الشنق، ضمنها من اإلعدام، عقوبة أشكال مجيع أن املعاصرون امل

 صبغة يتضمن نوع   التايل، النوع هلذا ُحجة تكوين هلا املمكن فمن إذن مألوفة، وغري قاسية األمر حقيقة يف هي
 وغري القاسية العقوابت حلظر -للمشرعني ةالعام ابملقاصد يتعلق وفيما .سطحي بشكل األقل على أصالنية،

 السلطة ُمارسة يتم ومن)املشرعون كان  لو حىت دستوري، غري الشنق إعتبار تتطلب احلقيقة يف فإنه -املألوفة
 من فإنه للخطأ، األخالقية نظرهم وجهات قابلية االعتبار بعني األخذ ومع .اإلدعاء هذا سريفضون (ابِسهم
 ُُتْظ ر نظري أخالقي معيار ُمراعاة احلكومة أجهزة على أن الثامن التعديل مشرعي مقاصد تكون أن املمكن
 تكون قد احلقيقة، يف .مألوفة غري أو قاسية أبهنا تصنيفها ُمكن ما بطريقة تتصرف أن من احلكومات مبوجبه

 لنص كمقابل  جُمرَّد أمببد التعبري طريق عن هبا، متت اليت ابلطريقة الثامن التعديل صياغة وقت غايتهم هي هذه
 العقوابت» ل  املادي مفهومهم عن عبارة هي واليت حبظرها، رغبوا اليت املادية املمارسات أنواع حُيدد تفصيال   أكثر

                                                           
 وضمان العدالة، وٕاقامة كماال ، أكثر اتحاد ٕانشاء في منا رغبة المتحدة، الواليات شعب نحن» :اآلتي على المتحدة الواليات دستور مقدمة تنص 23

 المتحدة للواليات الدستور هذا ونضع نرسم القادمة، وألجيالنا لنا الحرية نِعَم وتأمين العام الصالح وتعزيز المشترك، الدفاع سبل وتوفير الداخلي، االستقرار
 «.األميركية
 هللا أمام مسؤوليته يدرك ٕاذ التأسيسية، لسلطته ممارسته خالل من األلماني، الشعب نإ» :أيضا   مجردة اإلتحادية ألمانيا لجمهورية األساسي القانون ومقدمة
 «.األساسي القانون هذا أقر قد الموحدة، أوروبا في متساو كشريك السالم تعزيز على العزم يستلهم وٕاذ والبشر،
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 عدم غايتهم أو هدفهم يكن ومل خاطئا ، يكون أن املمكن من ماداي   مفهوما   اعتبوه وما .«املألوفة وغري القاسية
 ملقاصدهم استنادا   األمر، يستلزم قد .مألوف وغري قاس   فعال   هو ما حلظر بل طغلو امل الفهم هذا على النص
 يف ُيش ك ِّل ما كل  مبعىن، املذكور، النص حدود ضمن يدخل ما كل  دستورية بعدم احلكم األحوال، هلذه وفقا  

 للحياة، الثامن التعديل مشرعي استدعاء أحدهم إبمكان أن فالنتخيَّل .مألوف وغري قاس   جنائيا   سلوكا   احلقيقة
 وغري قاسية احلقيقة يف هي أشكاهلا بكل اإلعدام عقوبة أن وجتريبية، أخالقية ُحجة   عب يُ ْقنِّع هم، أن وإبمكانه

 ابالستمرار هي مقاصدهم الحرتام الوحيدة الطريقة أبن يزعم الذي اإلدعاء هذا على ردهم سيكون كيف  .مألوفة
 حظر هو قصدانه ما» :أبن القول طريق عن ردهم سيكون ما غالبا   .يدستور  كأمر  الشنق تطبيق بقبول

 شخص كل  جبانب أبننا، نرى أن اآلن إبمكاننا ما وليس مألوفة، وغري قاسية األمر حقيقة يف هي اليت العقوابت
 األمور فقط حنظُر أن دقيق بشكل   نريد كنا  ولو .َش ِّل ه قد احلظر وأبن خاطئة بصورة فهمناه قد حقيقة ، آنذاك

 ولسوف .خمتلف بشكل كلماتنا  خنتار فسوف مألوفة، وغري قاسية عقوبة   ُتش ك ِّل أهنا من آنذاك نعتقدها كنا  اليت
 الشكل هبذا املقاصد هذه إستدعاء كان  إذا عمَّا للشك ُمال   يكون فسوف ذلك، ومع «.صريح بشكل حنظرها
 الناجتة النظرية ُتويل إىل يؤدي قد اإلستدعاء هذا مثل .ا  مرتدد فقط كان  مىت -أصالنيا   املرء جلعل كافيا    سيكون

 24.احليوية الدستورانية أشكال ألحد ُمقاربة واحدة إىل الدستوري التفسري عن
 

 واليت وغاايته، أبهدافه يتعلق فيما الدستوري التفسري يف األصالنيون خيتلف قد األحوال، مجيع يف 
 املقاصد ببعض للسماح مستعدا   ما أصالين   يكون فقد .اإلضافية/بعيدةلا ابملقاصد هلا اإلشارة يتم ما غالبا  

 مثل استخدام متاما   آخر   يرفض قد بينما القضااي، بعض يف املادي األصلي الفهم على تتغلب لكي البعيدة
 ىناملع حول املعاصرين األصالنيني غالبية تركيز أجل من وكذلك -األخري هذا تردد أسباب أحد .املقاصد هذه
عتاد، العام

ُ
 مثل بوجود املتعلقة التارخيية األدلة أن يكون سوف األرجح على هو -األصلية للمقاصد كمقابل  امل

رين قِّبل من هلا الوصول ميكن ال أو كبري  بشكل موثوقة غري تكون ألن متيل ومبحتواها املقاصد هذه فس ِّ
ُ
 امل

 طاملا القانون قِّبل من ُمنضبطا   املرء يكون فلن مث ومن .السلوك ضبط هي القانون وظائف أهم أحد .الالحقني
 ميكن ال أو كبري،  خالف   حوهلا يثور عدة عوامل على يعتمد معناه كان  وإذا .معناه ويعرف أوال ، يفهمه مل أنه

 املرء يكون لن عندئذ طويلة، فرتة منذ املتوفيني املشرعيني ملقاصد التطرق عند غالبا   احلال هو كما  هلا، الوصول
 إستدعاء (أساسي بشكل)منع لتبير القانون سيادة ُحجج استخدام ميكن هنا، من .القانون قِّبل من منضبطا  
 لرفض الثاين السبب .االستثنائية القضااي بعض يف ماعدا عام بشكل (غريها أو البعيدة)املشرعيني مقاصد

                                                           
 .Balkin 2011 انظر تورانية،الدس والحيوية األصالنية بين الفرق أساسي بشكل تهدم التي النظر وجهة عن 24
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 وبني حقيقة   يعنيه ما أو الدستور يقوله ام بني كبري  إختالف   يوجد احلقيقة يف أنه هو البعيدة املقاصد إستدعاء
 من وذلك لإلستعادة ُماولة هو فالتفسري .له أتليفهم عند ُتقيقه قصدوا ما أو ألَّفوه الذين أولئك يريده كان  ما

 .الحق هو ما وليس تطبيقه، أو األصل على احملافظة أجل
  
رين طترب اليت النظرايت من عامة عائلة هي حيث من األصالنية، ختضع  فس ِّ

ُ
 ابلفهم الدستوريني امل

 تكون ما غالبا   األصلية واملقاصد الفهم املثال، سبيل على .االعرتاضات من للعديد املقاصد، أو/و األصلي
 يف 25.أخرى عوامل إلستدعاء حاجة يف املفسرين اتركة   واسع، بشكل ُمددة غري تكن مل إن واضحة، غري

ُش ر ِّعون عليه فقيت قد الذي الوحيد األمر األوقات بعض
ْشرت كون امل

ُ
 .ابلفعل اختيارها مت اليت الكلمات هي امل

 بشكل املعاصرة احلياة ختتلف ما غالبا   :سبق مبا تتصل األصالنية تواجهها أخرى صعوبة َثة الوقت، نفس يف
عاشة احلياة عن كبري

ُ
 من يدالعد لذلك، وكنتيجة .الدستور مصادقة وقت عاشوا الذين أولئك قِّبل من امل

 غري أو منطقية غري احلايل الوقت يف تبدو األصلية، واملقاصد الفهم يستلزمها اليت املادية النتائج أو التطبيقات
س ن والعلمية اإلجتماعية التطورات ضوء يف كبري  بشكل هبا مرغوب  ذلك، إىل ابإلضافة .األخالقي الفهم وُت 
 نية أو قصدهم عن فضال   هبا، التفكري س ل فِّن ا ابستطاعة نكي مل هنائية ال حاالت على احلديثة احلياة ُتتوي

 من األوىل احلقبة دساتري من العديد يف صداها جند اليت التعبري حرية يف فاحلق .معينة بطريقة معها التعامل
د ت أو)ُفهِّم ت أهنا املستحيل من احلديث، العصر  الصور كمثال،  تشمل، أهنا حبيث مؤيديها قِّبل من (ُقصِّ

 .االنرتنت قي سيةناجل
 

 اإلفرتاضي الفهم أو ابملقاصد يسمى ملا ما أصالين   يلجأ قد األخرية، املعضلة هلذه إستجابة 
understanding or intent hypothetical. رة على أن هي األساسية الفكرة ُف س ِّ

 دائما   امل
 ُتقيقه يُريد س ل ُفها كان  اليت اإلفرتاضية ئلةاألس يف املتوقعة، وغري جديدة ظروفا   تتضمن اليت القضااي يف التفكري،

 النظر وجهة من اآلن، فنحن .صواب أبنه نعرفه اآلن حنن ما ع رفوا هم هل املطروحة، القضية يف قصده أو
ل افرتاضيا   أنفسنا نضع هذه،  الظروف يف يتم أن يريدونه سوف ما ُتديد وعلينا .سبقوان الذين أولئك ُم 

 كذلك  ورمبا وغاايهتم، املقصودة وأهدافهم وقِّي مِّهم العامة معتقداهتم ضوء على رمبا اآلن، انواجهه اليت اجلديدة
ا أهنم نعتقد ما الكافية املبرات من لدينا اليت املادية التطبيقات قياس من ما نوع طريق عن  اتم بشكل سيقبلوهن 

 والقيم الغاايت على تشتمل قائمة ديدُت إبمكاننا أنه تفرتض هي فأوال ، .ُمعقَّدة اخلطوة هذه لكن .آنذاك

                                                           
 «.construction constitutional الدستور بناء» لعملية اللجوء القضاة على أن األصالنيون يدَّعي قد النقطة، هذه عند 25
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 من الرغم على خمتلفة أشياء تفكريهم يف يكون ما دائما   الناس بينما .أسالفنا إىل تُعزى اليت املادية والتطبيقات
 يعتقد بينما الكراهية، خطاب حيمي التعبري حرية يف احلق أن يعتقد فالبعض .الدستوري النص على اتفاقهم
 قائمة ُتديد إبمكاننا كان  لو حىت اثنيا ، .احلق هذا على ُمبرا   قيدا   ُيش ك ِّل اخلطاب هذا مثل حظر أن آخرون
 هناك يكون أن املستبعد من أنه فيبدو إفرتاضي، بتحقيق هلا نتوصل اليت والتطبيقات والقيم الغاايت من مقبولة
 .العوامل هذه ضوء على تتم أن يريدوهنا أو يقصدوهنا املشرعون كان  اليت لتلك مغايرة ألسئلة فريدا   جوااب   دوما  
ر أن الراجح فمن ذلك، كان  ومىت ُف س ِّ

 إجابة اختيار يف األخالقية آبرائه سينقاد املطاف، هناية يف املعاصر، امل
غاير السؤال هذا على ما

ُ
ر يعتقده فما .للحقائق امل ُف س ِّ

 من األمر هناية يف ينتهي قد قرروه قد املشرعني أن من امل
 الوقت يف معنا أهنم حال يف إقراره املشرعني على جيب أنه من هو يعتقده ما من أقل وال أكثر ال احلقيقة يف هأن

 .احلايل
 

 كانوا  ما أو طويلة فرتة منذ املتوفيني األفراد جمموعة مبقصود التكهن علينا ملِّ   سؤال من اآلن انتهينا 
 التفسري تقييد هو لألصالنية الرئيسي اإلمتياز أن يبدو .نعرفه اآلن حنن ما عرفوا هم وهل إمتامه، يريدون

 املتمتعني لألفراد الفعلية والقرارات واملقاصد املعتقدات حول األخالقي احلياد على اترخيية حبقائق الدستوري
 .احلكومية للسلطات املناسبة والقيود الشكل حول املتعلقة األساسية األسئلة على لإلجابة الشرعية ابلسلطة

 أهنم حال يف اختاذه عليهم جيب مبا ولكن فهموه، أو اعتقدوه أو قرروه قد مبا ليس التفكري، اآلن علينا كان  اذإ
 السؤال ابلتايل .لألصالنية الرئيسي املطلب سيتالشى فعندئذ نعرفه، اآلن حنن مبا ومبعرفتهم اليوم موجودون

 القرارات ابختاذ ونقوم للواقع، املغايرة والعملية رتاضيفاال اجلانب هذا ببساطة ننسى ال ملِّ   :هو املطروح الطبيعي
 أبنفسنا؟

 
سماة الطُُرق هبذه ُمق يَّدين نكن مل إن لكن 

ُ
 فإذن الدستوري، للتفسري تطرقنا عند للماضي امليتة ابليد امل

هيمن، البديل ُقدما ؟ منضي أن لنا كيف
ُ
 يف منةكاال الصعوابت من حافزها أتخذ احليوية، الدستورانية امل

 تلك األقل على أو—الدستور تفسري طريق عن ذلك تفعل هي .السابقة الفقرات يف املذكورة األصالنية
 إلعادة مفتوحة األوقات بعض يف قُيوده تكون حيواي   كياان    ابعتباره —26جُمرَّدة مبادئ تتضمن اليت منه األجزاء

                                                           
جرَّ  المدنية الحقوق نصوص تفسير على ينصب التفسير عن الفصول هذه في تركيزنا أن االعتبار بعين نأخذ أن علينا أخرى، مرة 26  نظرية ت نكر لن .دةالم 

قيدة هي والتفصيلية المادية الدستورية النصوص من العديد بأن دستورية  وربما عقود عدة طوال ثابتا   بقى الذي النص وبفهم للنص، البسيط بالمعنى م 
 االتحادي الرئيس والية مدة كونت» على ينص والذي Law Basic German األلماني األساسي القانون من (٢)٥٤ المادة المثال، سبيل على خذ .قرون
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 مشاكل إلاثرة متيل واليت (املأمول)السياسي/األخالقي الفهم وتطورات املتغرية األزمنة ضوء يف والتعديل النظر
 .لألصالنية عديدة

 
 
 Constitutionalism Living احليوية الدستورانية .٩
 

 سيكون سلوكنا فإن القانون وجد مىت أنه :إنكارها ميكن ال اليت احلقيقة فإن القانون، عن قيل مهما 
 ذات القيود تلك إلغاء املمكن من اليت احلاالت، من يدالعد هناك لكن .القيود من متعددة ألشكال خاضعا  
 يف ُمْشكِّلة قضائية سابقة   عن التخلي يتم عندما احلال هو كما  اجلهد، من القليل طريق عن تغيريها أو الصلة

 لغاايت صاحلا   يعد مل ألنه نظرا   يُ ع دَّل أو ما قانون يُلغى عندما أو اإلجتماعية، الظروف لتغري نظرا   العام القانون
 فالدساتري .التحصني عالية لتكون متيل فهي سابقا ، أشران كما  .للدساتري ابلنسبة كذلك  ليس األمر لكنَّ  .مفيدة
 خالله من تتم الذي األساسي اإلطار يف واالستقرار الدميومة قِّي م خلدمة وذلك األمد، طويلة لتكون أيضا   هتدف

 بصدد نكون عندما كبرية  ُمشكلة   للدساتري التحصني طبيعة تُثري ال .حوهلا املختلف والسياسية القانونية الشؤون
 لكن .العام التعليم تنظيم عن املسؤول احلكومة أجهزة مِّن م ن أو الشيوخ، جملس عضو والية مدة مثل مسائل
 معظم يف األخالقية ولألحكام التجريد، عالية لنصوص نتجه عندما أكثر جدال   وتُثري أكثر تتعقد األمور

 اخلصائص هذه .جوهري بشكل احلكومية األجهزة سلطات لتقييد القوة من لديها واليت املعاصرة الدساتري
 الدستورانية تدَّعي بينما لألصالنية ُمشكلة يثري ما وهو أحدها أساسية، أسئلة لتثري تتعاضد للدساتري املميزة

 أخالقية طبيعة ذات ُُم صَّنة دستورية اتمعوق وضع تبير األشخاص من جملموعة كيف  :أفضل إلجابة تقدميها
 مع ورمبا جذراي   خمتلفة ظروف يف يعيشون قد م نْ  األشخاص، من أخرى جمموعة طريق يف واضح بشكل

 اخليارات يُ ق ي ِّد أن ما جليل   شرعيا   ميكن كيف  خمتصر، بشكل كذلك؟  جذراي   خمتلفة أخالقية نظر وجهات
  اإلجابة آخر؟ جليل   األخالقية

ُ
 ،problem intergenerational األجيال بني املشكلة هلذه رضيةامل

 املتغرية الظروف مع والتكيف للنمو قابلة الدساتري نعتب أن تتطلب عليها، احليويون الدستورانيون يؤكد واليت
 .شرعيتها أو هبويتها التفريط دون من ابستمرار

 

                                                           
 معناها يزال وما .م١٩٤٩ في سنوات خمس تعني «سنوات خمس» فعبارة «.واحدة مرة ٕاالّ  تالية رئاسة لفترة انتخابه ٕاعادة يجوز وال .سنوات خمس
 .م٢٠١٧ في سنوات خمس
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 األساسي للقانون (١)٣ الفصل مثل ُُم صَّن ما ن ص    ومضمون معىن فإن احليويني، للدستورانيني وفقا   
All  القانون ٔامام متساوون األشخاص مجيع»:على ينص والذيLaw Basic German  األملاين
law the before equal be shall persons» ُع بَّ  السياسية األخالق وملبادئ للحقوق املتضمن

 امل
 اعتقدها اليت أو تشريعها، وقت عام بشكل مفهومة متطلباهتا كانت  اليت واملبادئ احلقوق تلك هو ليس عنها،
 أخالقية مصطلحات توظيف فحرية .قصدوها أو الدستور يف تضمينها إختاروا الذين أولئك
 العام الشنق»:مثل)أخالقية وغري أكثر مادية أخرى من بدال   («املألوفة وغري القاسية العقوابت»:مثل)جُمرَّدة

hanging public» أجزاء ألربع والتقطيع السحل» أو quartering and drawing») من 
 معينة حقوقا   احلكوماتُ  خُتالف ال أن املهم من (١) :األقل على حاِسة حقائق أربع أجل من يكون أن احملتمل
شروعون يتفق ال (٢) السياسية، األخالق من ُمهمة

ُ
 مطلوب هو ما على كامل  بشكل دائما   الدستوريون امل

 تكون أن املمكن من أو الصلة، ذات احلقوق بتلك املتعلقة والقضااي السيناريوهات خمتلف يف يقدق بشكل
شروعون ابستطاعة ليس (٣) مستقبال ، كذلك

ُ
 السيناريوهات خمتلف حىت وال املستقبل توقع الدستوريون امل

 ما على ُمتفقني كانوا  ول حىت (٤) ما، بطريقة هبا صلة ذات املهمة احلقوق هذه تكون قد واليت والقضااي،
 املادي، الفهم بذلك ومعاصرينهم أنفسهم إلزام على وراضني تبنيها، وقت دقيق بشكل احلقوق تلك تتطلبه

 وقد جدا   خمتلفة أبوقات   سيعيشون الذين املستقبل، ألجيال ابلنسبة ذلك بفعل راضيني غري احلقيقة يف فهم
 —عالية جُمرَّدة مبصطلحات دستورية إلتزامات عن التعبري فقرار مث، ومن .أيضا   خمتلف بشكل   يُفكرون

 استبدال الالحقة لألجيال سي رتك —«أجزاء ألربع والتقطيع السحل» مقابل «مألوفة وغري قاسية عقوابت»
 وقت عاشوا الذين أولئك أو املشروعون أولئك 27بفهم خمتلفا ، يكون أن املمكن من والذي املادي، فهمهم
ُح صَّنة الدستورية احلقوق لنصوص املادي الفهم أن طاملا أنه هي إذن جةفالنتي .التشريع

 النتائج فإن يتطور، امل
 للدستورانيني املهم ومن .ذلك جانب إىل احلق تُغري أن شرعيا   املمكن من النصوص هذه على بناء   املكفولة
 ميكن التغريات هذه أن ابلدستور، فرالك على ُتث أبهنا القائلة للتهمة ابالستسالم يرغبون ال الذين احليويني

 إلغاء ومت بنجاح مت قد الدستور لتغيري رِسيا   إجراء   أنَّ  لو احلاصل هو كما  الدستور، تغيري يتم أن دون تقع أن
 .الدستور من جُمرَّد حقوقي نص

 
 ةيوياحل الدستورانية ختضع ،(الكثريين لدى األقل على) فيها املشكوك غري جاذبيتها من الرغم على 

 التفسري عن احلديث كل  النظرية جتعل (١ :هذه هي أمهية أكثرها رمبا .املهمة االعرتاضات من للعديد

                                                           
ترجم) .المتروك على دخلت الباء أن هنا التذكير بنا حري   27  (الم 
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 الدستوري التفسري ويصبح :ألبته له معىن ال املقصود، للمعىن استعادة ابعتباره الصحيح كالفهم  الدستوري،
 احليوية الدستورانية ختتلس (٢ تفسري؛ أنه على ُمت  ن ك ِّرا   تفسريه أو ما دستور وإنشاء الالتقييد، من أكثر ليس
 تطبيقاته تتحدد دستور قِّبل من األفراد ضبط سيتم فكيف—التوجيهية أغراضها ختدم اليت قابليته الدستور من

 (٣ و ابملفسرين؟؛ الحق وقت يف ُيس مون ملن ُمق يَّدة غري نظر وجهات على بناء واختياراهتم سلوكهم على
 سيعنيه شيء أي سيصبح وقيوده الدستور كان  فإذا —السلطات بني الفصل مبدأ احليوية ةالدستوراني تنتهك

رون فس ِّ
ُ
رون هؤالء كان  وإذا املعاصرون، امل فس ِّ

ُ
 ُمع يَّنِّني أبفراد اململوءة احملاكم يف حصري بشكل يتواجدون امل

سائل غري القضاة هؤالء إىل سينتهي دميوقراطيا   فإذن ُمنتخبني، وليسوا
ُ
 قيود   من يكون أن جيب ما ُتديد نيامل

 على)ألفراد تُعهد أن جيب واليت هلا مؤهلني غري أهنم الواضح من اليت املهمة وهي احلكومة، سلطة على مناسبة
 .األصالنية تظهر هنا ومن .املهمة هلذه لالضطالع دميوقراطية أهلية ذو (الدستور ُمشرعو املثال سبيل

 
 القول ميكن املثال، سبيل على .االعرتاضات هذه على األجوبة من جمموعة احليويني الدستورانيني لدى 

 ُخصوُمها يصورها ما فغالبا   القضائية، السلطة استعمال يف والتعسف الالتقييد إىل ابلضرورة تؤدي ال النظرية أبن
 أن إىل Waluchow (2007a) و Strauss (2010) مثل احليويون الدستورانيون ُيشري .الشكل هبذا
جرَّدة احلقوق نصوص تفسري آلية

ُ
 على القضاة، هبا يقوم اليت العملية كبري  حد   إىل تشبه عملية هي الدستورية امل

جرَّدة العام القانون أفكار بتطوير املساواة، قدم
ُ
 االستعمال» و « negligence التقصريية املسؤولية» مثل امل

 :األمريكي الدستوري النظام أن ،Strauss ل  ا  فوفق .«force of use reasonable the للحق املعقول
 

 السوابق فيه تكون ،system law common عاما   قانونيا   نظاما   أصبح 
 نظاما   وليس…نفسه األمريكي الدستور أمهية قدر على مهمة السابقة واملمارسات القضائية

Strauss)  .بذلك اخلاصة أفكارهم ابستبدال ببساطة (غريهم أحد أي أو) القضاةُ  فيه يقوم
3) 2010, 

 
 وتطبيق لتفسري السابقة احملاوالت مع يتوافق أن الدستوري التفسري على جيب هذه، النظر وجهة من 
جرَّدة احلقوق نصوص

ُ
 كسوابق  تعمل السابقة التفسريية األحكام فهذه .الدستوري النص يف عليها املنصوص امل

 ولو)حلكمة احرتام من ماتكنه بني تدمج اليت القضائية للسوابق التقليدية القواعد يف احلال هو وكما .قضائية
شرعون)السابقة األحكام ُصنَّاع وسلطة (ُمدودة كانت

ُ
 يف ابلتكيف للسماح احلاجة مراعاة وبني (والقضاة امل

رين على جيب مث ومن املتوقعة، وغري اجلديدة والظروف اآلراء يف تغيريات مواجهة حال فس ِّ
ُ
 حرتاما الدستوريني امل
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رين وسلطة حكمة فس ِّ
ُ
 املتغرية اآلراء مع ويتجاوب يتكيف أبن للدستور السماح الوقت نفس ويف السابقني، امل

 تقييدا   أقل ليس وتكيفه، مرونته من الرغم على احليوي، الدستوري فالتفسري .املتوقعة وغري اجلديدة والظروف
 .العام القانون يف يوجد الذي املنطق من وإنضباطا  

 
 تتجاهل التفسري يف نظريتهم أبن القول إنكارهم وهو أال احليويون الدستورانيون يُقد ِّمه آخر   جواب   

 تفسري   أي يف احلال هو كما  مركزاي   دورا   النصُ  يلعب .ومشرعيه الدستوري النص يلعبه الذي الرئيسي الدور
 فيه يتم الذي الوقت جميء حني ىلإ النص، ذلك مع يتوافق أن جيب إبتكاراي ، يكون رمبا والذي دستوري،

 األصلي الفهم أبن للرفض سبب   َثَّة ليس .الدستوري للتعديل املعروفة اإلجراءات بعض بواسطة رِسيا   تعديله
جرَّدة للنصوص

ُ
 بوجه األمر هذا ينطبق .الالحقة ابلتفاسري وثيقة صلة ذا يكون أن املمكن من الدستورية امل

 تقييد بشأن املتعلقة املخاوف تظهر مل وقتها قريب، بوقت الدستور تبين بعد ظهرت اليت التفاسري على خاص
 نسبية النهاية، يف .أبداي   ليس األقل على هنائيا ، يكون أن جيب ال األصلي الفهم ببساطة، .مستقبال   األجيال

 أساسي بشكل تكون مبار  املقصودة، والغاايت الالحقة، والتفاسري العام، والفهم النص، معىن مثل العوامل أمهية
 ميكن ال والذي السياسية األخالق عن سؤاال   أبهنا ،Raz Joseph 176 (1996,–91) أشار كما

 دستور   وجود التفسري، من اللحظة تلك عند يُبر، الذي ما االعتبار بعني األخذ ودون جُمرَّد بشكل عنه اإلجابة
 استعادة يكون األوقات بعض يف .معني ومبحتوي هذا مثل دستور وجود عن انهيك اإلطالق، على ُُمصَّن
 األسئلة من جمموعة حل جزئيا   هدفه ويكون مهده يف الدستور يكون عندما سيما ال مطلواب ، أمرا   املادي الفهم

ر   كان  إذا لكن .ُمدودة لفرتة األقل على احلكومة، سلطة على املناسبة كالقيود  امللموسة األخالقية  لديه ما ُمفس ِّ
 إذن فرمبا إحلاحا ، أكثر أخرى أمور نتيجة جتاوزها مت قد احللول هذه فعالية أبن لالعتقاد الكافية سباباأل من

 املمكن من عندئذ أفضلية، األكثر األخالقي الفهم أو جذراي   املتغرية الظروف ضوء يف للتكيف احلاجة تظهر
ف على أبن القول أخرى، ومرة .ابتكارا   أكثر لتفسري الدعوة

ُ
رينامل  بعض يف ُمبتكرين يكونوا أن الدستوريني س ِّ

ر يريده ما معناه ليكون الدستور تفسري ميكن أنه معناه ليس األوقات فس ِّ
ُ
 .يعين أن امل

 
 

 Theories Critical النقدية النظرايت .١٠
 

 األمر هذا .هلا ُمنتقدين من ختلو ال أهنا إال العامل، يف واسع بشكل ُمتبناه الدستورانية أنَّ  من ابلرغم 
 أيضا ولكن احلكومة أجهزة وتنظيم إبنشاء فقط تكتفي ال اليت الدساتري لتلك نتطرق عندما خصوصا   يصدق
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جرَّدة احلقوق ُتمي أبهنا تزعم
ُ
hard  املتشددين ابلن قاد سنُ ل ق ِّبهم —الن قاد بعض .السياسية لألخالق امل

critics— أن ومشروعية بفعالية تستطيع ال للحقوق احلامية الدساتري هذه أن يبدو ما على أبنه يؤكدون 
 املمارسات تغطية إىل تسعى هي ذلك، من العكس على 28.للحكومات الظاملة القوى من األفراد ُتمي

democratic  الدميوقراطيني ابلن قاد سنُ ل ق ِّبهم —آخرون نُقاد   .الشرعية من مزيفة بعباءة والسياسية القانونية
critics— الذي الدور اختبار على اهتمامهم ينصب بينما، .للحقوق احلامية الدساتري متاما   ونيرفض ال 

 .الدساتري تلك وتطبيق تفسري يف دميوقراطيا   للمساءلة اخلاضعني غري القضاة عادة   يلعبه
 

 ما اندرا   العام القانون ملنطق املفرتض واالنضباط األصلي الفهم مثل عوامل املتشددين، للن قاد وفقا   
 يهدف الدستوري احلُكم يف العوامل هبذه فالثقة مث، ومن .احلكومة سلطة على املعىن ذات القيود مبالئمة تنجح
 ُما .السياسية معتقداهتم قصد، غري من أو بقصد تتبع، اليت للقضاة البحتة السياسية القرارات لعقلنة (أ :فقط

 القضاة يكون الدستورية، الدميقراطيات غالبية يف .قراطيةالدمي على ابلغ   ضرر   (ب :الالحقة النتائج ُيش ك ِّل
 الوظيفة يشغلون أهنم ذلك، معىن .ُمنتخبني وليسوا ُمع يَّنني، الدستورية القضااي يف هنائي بشكل يفصلون الذين
 رئيس احلاكم، قِّب ل من اختيار على بناء ولكن دميقراطي، جمتمع بواسطة ذلك لفعل خُمتارون أهنم بسبب ليس

 هؤالء على يغلب ذلك، إىل أضِّف .البملان من قضائية جلنة أو القضاة، زمالئهم من صغرية جمموعة الوزراء،
ُع يَّنون القضاة

لة .اجملتمع يف classes privileged خنبوية فئات من أتوا أهنم امل حص ِّ
ُ
 جمموعة هي النهائية امل

خ وغري judges elitist الُنخبويني القضاة من صغرية
ُ
 بشأن اجلدلية آرائهم الستبدال سلطة بيدهم تارين،امل

 يف األعضاء أولئك املثال سبيل على الشعب، ملمثلي املعنية ابألحكام احلكومة سلطة على املناسبة القيود
نتخبني البملان أو الكونغرس

ُ
 السياسية القرارات يف للمشاركة السيادي حقه الشعب، ابسم مُيارسون، الذين امل

— مساو   ابعرتاف مصاحلهم ُتظى ال الذين ألولئك كبت  (ج :احملتمل ومن .األساسية قوقهح متس اليت
 اليت والشائعة السائدة املعتقدات قبل من ُممية وغري —ذلك إىل وما الفقراء، أقلية، عرقية جمموعات النساء،

 أهنا املفرتض من واليت قوق،احل هُتد ِّد اليت احلكومة سلطة كبح  من وبدال   .النخبويون القضاة أولئك هبا يتمتع
 .الدستورية الشرعية من مزيفة بعباءة ُمتنكر سياسي   كبح    لدينا الدستورانية، فكرة على تستند

 

                                                           
 على ،movement studies legal critical النقدية القانونية الدراسات بحركة ي سمى لما المنتمون أولئك المثال سبيل على المتشددين، النُّقاد بعض 28

Unger  كمثال انظر .tort التقصيرية والمسؤولية العقود قانون مثال الدستورية، الممارسات خارج قانونية مجاالت ليشمل نقدهم نطاق لمد استعداد
1986)(. 
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تشد ِّدون فالنقاد إذا ، 
ُ
 ُتشيد اليت النظرايت وتلك الدستورية املمارسات يف بشدة ُيشككون امل

صنا   بوصفها ابلدستورانية  الدستورانية فكرة يف الرئيسي العنصر املدخل، هذا بداية يف ذُكِّر   كما  29.الظلم ضد حِّ
 وكما .القيود هبذه إلتزامها على صالحيتها وستعتمد سلطتها يف تُقيَّد أن املمكن من/جيب احلكومة أن هو

 الشعب» يف تكمن ما عادة   عام، بشكل الدستورية، الدميقراطيات يف الدساتري صالحية أن ذلك، بعد ذكران
epeopl the». تشد ِّدة النقدية النظرايت مضامني وأحد

ُ
 حقيقي غري «الشعب» مفهوم أن (د :هي امل

fabrication تَّحدين األفراد من جمموعة من تتشكل أن من فبدال   .كبري  بشكل
ُ
 ابحلقوق اهتمامهم يف امل

 األبيض الرجل مثال) اهليمنة أجل من إما تتقاتل خمتلفة جمموعات   من الغربيةُ  اجملتمعاتُ  ت  ت شكل األساسية،
 ومن فالقانون، (.العرقية واألقليات النساء الفقراء، مثال) الظلم على والقضاء االعرتاف أجل من أو (واألثرايء

 مركزهم لتأمني ُمهيمنة جمموعات قبل من اترخييا ، استخدامه، مت للسلطة أداة   مُيثل الدستوري، القانون ضمنه
 .عليه وللمحافظة الُسلطوي

 
 وهي York New v Lochner قضية هي األخرية النتيجة هلذه األبرز املثال أن القول نميك 

 الذي نيويورك، والية قانون أبن األمريكية املتحدة للوالايت العليا احملكمةُ  فيها حكمت اليت املشهورة القضية
 خمالف   االسبوع، يف ساعة وستون اليوم يف ساعات عشرة من أكثر يعملوا أن من املخابز ُعمَّال منع على ينص

 من ُمتلكاته أو وحريته حياته، من فرد أي حرمان» من والية أي منع على يؤكد والذي عشر، الرابع للتعديل
 يف وحريته الفرد حق» يتضمن عشر الرابع التعديل أن احملكمة قضت .30«القانونية االجراءات مراعاة دون

 وهي «Lochner عصر» ب  عادة يسمى ما أنشأ ochnerL ُحكم .اسبوعيا   أطول ملدة للعمل «التعاقد
 القوانني من العديد   العليا احملكمةُ  أ لغت واليت م١٩٣٧ عام حىت م١٩٠٥ عام بني ما تقريبا   امتدت ُحقبة

 ع م ل الزمن من ُحقبة َث َّة أنَّ  يبدو مث، ومن .للعمال العمل شروط ُتسني أجل من الوالايت وقوانني االُتادية
 السياسي القمع «شرعنة» فقط أجل من خنبوية، ُمكمة يد ُتت األمريكية، املتحدة الوالايت ستورد فيها

تشد ِّدين، للنقاد وفقا   .العلين
ُ
 .بكثري أكب صورة من صغرية قطعة جمرد هو Lochner عصر امل

  
تشد ِّدين، للنقاد وفقا   القول، خالصة 

ُ
 املنضبطة، غري كومةاحل سلطة من احلماية إال هو ما الدستور أن امل

 أمام املساواة» مثل أساسي ملصطلح الواضح املعىن أنه على أُعتب وما .القرون مر على ُدعاهتا إليها أشار واليت
                                                           

 من مجموعة لتقديم أساسي بشكل تعمل هي…ذلك من بدال   .القضاة ت قيد أنها المفترض من أو ت قيد، الدستورية النظرية أن اآلن بعد أعتقد أعد لم» 29
 Tushnet) ,1992 .(759 «فعَّالة أنها لو كما توظيفها القضاة يستطيع التي devices rhetorical البالغية األدوات

30 (1905). 45 U.S. 198 ,York New v. Lochner 
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هيمنة اجملموعةُ  ف هِّم ته ما إال هو ما احلقيقة يف «law the before equal القانون
ُ
 أنه ادَّعت ما أو امل

 هو ما األمر حقيقة يف الدستور، ملشرعي التارخيية النوااي أو الواضح ألصليا الفهم أنه على أُعتب وما .كذلك
هيمنة اجملموعات معتقدات طابقت اليت النوااي أو الفهم إال

ُ
 املساواة حلق األفضل التعبري أنه على أُعتب وما .امل

ستمد
ُ
 االجتماعية لألنظمة عقلنة إال احلقيقة يف هو ما احلق، هلذا العام للقانون واملنضبط العادل التحليل من امل

 .والفقراء واألقليات املرأة مصاحل منهجي بشكل اضطهدت مجيعها واليت املعاصرة،
 

 لو كما  الدستورية احلقوق ومحاية متاما   الدساتري لرفض مييلون ال الدميقراطيون النقاد سابقا ، ذُكر كما 
 من اجلوانب هذه عادة   هبا ترتبط اليت العملية ولح يدور الرئيسي فاعرتاضهم .متوافقة غري صلة بينهما أن

 .review constitutional or judicial الدستورية أو القضائية الرقابة :احلديثة الدساتري أنظمة
 سبيل على)للحكومة األخرى الرِسية التصرفات أو القوانني مبراقبة احملاكم تقوم خالهلا من اليت العملية وهي
Drug and Food US the  األمريكية والدواء الغذاء إدارة مثل إدارية، هيئة قرارات املثال

Administration الكندية واالتصاالت واإلذاعة التلفاز جلنة أو -Radio Canadian the
Commission Telecommunications and television) موافقتها مدى لتحديد 

 الوالايت مثل القضائية، األنظمة بعض يف .العملية ههلذ معينة حاالت يف كبري  اختالف   فثمَّة 31.للدستور
 اجلهاز أو التشريعي اجلهاز قبل من إصداره مت ما لقانون واإلبطال اإللغاء سلطة   القضائية الرقابة تشمل املتحدة،
 لغاءاإل سلطة متلك ال أهنا إمَّا احملكمة أخرى، أنظمة يف بينما .فيه رجعة وال هنائي   ذلك يف وُحكمها اإلداري

 يف احملاكمُ  متلك ال املثال، سبيل على .آخر حكومي جهاز قِّبل من للتغيري قابل   ُحكمها أنَّ  وإمَّا اإلبطال، أو
 لكنها .قوة أو أتثري أبي تتمتع وال ابطلة أهنا تُعلن أن أي، البملان، تشريعات إبطال سلطة   املتحدة اململكة

 ،Act Rights Human 1998 م١٩٩٨ اإلنسان وقحق قانون من ٤ الفصل على بناء رِسيا ، متلك
European The  اإلنسان حلقوق االوربية االتفاقية مع يتوافق ال القانون أن إعالن سلطة  

Rights Human on Convention. التشريعات بتعديل عادة   البملانُ  يلتزم اإلعالن، هذا مبوجب 
 أي   احملاكم أمام يكون ولن سليمة   التشريعاتُ  تبقى بذلك، القيام عدم ختتار عندما لكن .إبلغائها أو املخالفة

 حق   خُمالفة يُب  ِّر ما يوجد ال أبنه تُؤمن ما قانون الإبط سلطة   العليا احملكمةُ  متلك كندا،  يف .آخر قانوين بديل  
Charter Canadian The  واحلرايت للحقوق الكندي امليثاق من١٥ - ٧ أو ٢ للفصل وفقا   مكفول

                                                           
 قبل من المتطورة اإلنصاف، أو العقالنية أسس على تستند قد المثال، سبيل على .الدستورية األسس مع التوافق على ت ركز أن القضائية الرقابة تحتاج ال 31

 الرقابة» دعوناها كما هي، والتي الدستورية، العملية في زةمي باعتبارها القضائية الرقابة على سينصب تركيزنا .واإلداري العقود قانوني في القضاة
 «.الدستورية
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Freedoms and ightsR of، التشريعية اهليئة أو البملان مينحُ  ذاته، امليثاق من ٣٣ الفصل لكن 
 الذي «clause notwithstanding اإلحرتازي البند» ب  يسمى ما هذا .القرار هذا جتاوز سلطة   لإلقليم
ُب َّرة ريغ املخالفة من الرغم على أنه، اإلعالن لإلقليم التشريعية اهليئة أو للبملان يسمح

 املذكورة، احلقوق ألحد امل
مار سة القضائية للرقابة قوة   األكثر الشكلُ  أضحى .دستوراي   سليما   سيبقى املخالف التشريع فإن

ُ
 الوالايت يف امل

 كل  تبنتها اليت قوة األقل النسخةُ  بينما «review form-strong الشكل قوية الرقابة» يُدعى املتحدة
 ترتك ما بقدر .review form-weak»32 الشكل ضعيفة الرقابة» ُتدعى وكندا املتحدة اململكة من

 على تفرضها اليت والقيود وحدوده الدستوري احلق مبعىن يتعلق فيما النهائي احلكم األضعف الشكل رقابة
 مبدأ مع متوافقة أبهنا عنها املدافعني قبل من وصفها يتم ما بقدر التشريعية، السلطة يد يف احلكومية السلطات
 األفراد حقوق محاية وهي :وظائفه أهم أحد من الدستور جُت ر ِّد فإهنا لنقادها وفقا   أنه حني يف .الدميقراطية
 استبداد» ب  ،Tocqueville de توكفيل دي ذلك يف ُمتَّبِّعا   ،Mill ميل يسميه ما مقابل يف واألقليات

 .majority the of tyranny the »33األغلبية
 

 عن يقال ما وأقل .Waldron Jeremy هو أتثريا   املعاصريني الدميقراطيني النقاد أكثر أحد 
Waldron واثئق و الكبرية الدستورية املواثيق ُُميب من أنه حىت وال .الدستورية الرقابة مؤيدي من ليس أبنه 

 Waldron ل  فوفقا   .احملاكم قِّبل من السلطة هذه ُمارسة حيث من للجدل إاثرة أشد تكون اليت احلقوق
ُست نِّدة الدستورية ، الرقابة   فإن الدميقراطيني، النقاد من ومؤيديه

 ُمفوفة   ُُم صَّنني، حقوق وثيقة أو مليثاق امل
 أيضا   وهي .سياسيا   وخ طِّر ة عادلة غري أساسي بشكل وهي الدميقراطية هُتدد فهي .وعملية نظرية بصعوابت

 وموضوعية عاملية حقوق َث َّة أن أي —األخالقية احلقوق طبيعة حول الزمن عليها ع ف ا آراء   على تعتمد
 اجملتمعات داخل واسع بشكل   عليها وُمتَّفق احلقوق، وواثئق املواثيق إليها ُُتيل واليت السياسية، لألخالق

 وُمب َّر منطقي بشكل هبا االستعانة القضاة من يُطلب عليها بناء   واليت الدميقراطية،
فة املمارسات من ملواطننيا محاية أجل من تعس ِّ

ُ
 الرقابة أبن القول فيه يصح الذي الوقت يف .احلكومة لسلطة امل

 سبيل على ذلك، يكون قد — السياسية لألخالق جُمرَّدة حبقوق االستعانة على تستند ال أن جيب الدستورية
                                                           

 انظر .Tushnet Mark هو review form-weak الشكل ضعيفة الرقابة و review form-strong الشكل قوية الرقابة بين الفرق قَدَّم من أول 32
«381 22: Philosophy and Law 2003 ”iatismPatr Constitutional of Expressions as Review Judicial of Forms–

392.» 
 Tocqueville de Alexis توكفيل دي ألكيس الفرنسي المفكر هو «majority the of tyranny the األغلبية استبداد» مصطلح صاغ من أول 33
On  الحرية في» في Mill Stuart John مل ستيورات جون يد على الحقا   وانشهر «America in Democracy أمريكا في الديمقراطية» في

Liberty.» 
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 إت َّب عا قد لإلقليم التشريعية يئةاهل أو الكونغرس من كل  كان  إذا عمَّا مثل معينة أسئلة على مقصورا   املثال،
 إال ما، قانون إلغاء على القدرة فعليا   متلك ال أن جيب أبنه القول الصحيح من وكذلك —املناسبة اإلجراءات

 .اخلصيصتني هاتني جُتسد واليت الشكل قوية الدستورية الرقابة على ينصب الدميقراطيني للنقاد الرئيسي الرتكيز أن
 

 الرقابة تضعها اليت التقديرية السلطة شأن من التقليل الصعب من فإنه لدميقراطينيا للنقاد وفقا   
 الدميقراطيات يف ُمنتخبني غري عادة   هم الذين القضاة يد يف ُُم صَّنني، حقوق وثيقة أو ميثاق على بناء الدستورية،
 عدم من الرغم وعلى .دميقراطيال اجملتمع أمام مباشرة بصورة مسؤولني غري فهم مث ومن احلديثة، الدستورية

 حول للجدل املثرية األسئلة ألعمق رِسية إجاابت تقدمي مبهمة ُمكلَّفني القضاة هؤالء أنَّ  إالَّ  مساءلتهم،
 األمثلة ترتاوح قد .عميقة اختالفات من هبا يتعلق وما الدستورية الرقابة ظل يف تنشأ واليت السياسية، األخالق

 خطاب حظر إىل ،suicide assisted-physician الطيب اإلنتحار أو ابإلجهاض السماح بني ما
 املثرية األسئلة هذه على وبناء .اإلنرتنت على اإلابحية الصور طريق عن والتحقري العنف نشر أو الكراهية
 دا  ج واسعة سياسة سلطة يعتب ما وهو .اجملتمع يف قانونيا   مقبوال   اعتباره ميكن ما بتحديد هم ينتهون للجدل
 معرفتهم مدى عن النظر بصرف أبسره، الدميقراطي اجملتمع هتز أن شأهنا من ُمنتخبة غري صغرية جملموعة

 :األساس يف دميقراطي غري أمر   هو السلطة هذه مثل منح أن هو، ذلك من األهم يكون رمبا لكن .وحكمتهم
 حق سن بلغ مواطن فكل .ذلك على ءبنا التصويت يف حقهم من احلقيقة، يف ُحرموا، قد األفراد فاملواطنون
 هذا ُت ُْكم اليت القوانني إنشاء يف ابملسامهة مساواي   حقا   الدميقراطي، اجملتمع يف ميلك، أن جيب التصويت

 حول العامة واحملاداثت اخلطاب يف مسامهة وأبي التصويت صنادق عب مباشرة س ُتمارِّس ه ما هذا .اجملتمع
ثرية املسائل

ُ
 التشريعية األصوات طريق عن مباشرة غري بصورة بذلك تقوم أيضا   هي .اختارهتا هي اليت للجدل امل

مثلني، من اختارتهُ  ملن
ُ
 الشكل قوية القضائية للرقابة وفقا   أنه إال .وآراءها مصاحلها بتمثيل القيام مهنته م ن امل

 واليت ستحكمهم، اليت القوانني يف وُمثلينهم املواطنني آراء .القضاة ألحكام إبخضاعه استبداله مت قد ذلك كل
 من استبعاده مت احلقيقة، يف ذلك كل  القرار، لصنع عادلة دميقراطية عملية خالل من (املفرتض من)وصلت

 احلقيقةُ  ب  لَّة   الط ِّني   يزيدُ  وُما .النخبة القضاة وهم أال دميقراطيا ، مسؤولة غري حلفنة جدلية أخالقية أحكام أجل
 حقوق حول بينهم فيما بقوة خيتلفون ما غالبا   االستئناف ُماكم يف القضاة أن وهي ارهاإنك ميكن ال اليت

 حلسم األغلبية أصوات على يعتمدوا أن األحيان أكثر يف عليهم النهاية، يف واليت السياسية، األخالق
 مبدأ حول خالفية ملسألة احملكمةُ  تتطرق عندما تنقسم األصوات أن جند أن الغريب ابألمر وليس .إختالفاهتم

 متماشية أساليب املنقسمة األصوات هذه تتبع الغالب، ويف .واإلابحية اإلجهاض اإلجيايب، التمييز مثل أخالقي
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 الغالب يف أهنا يبدو قرارات يصدرون القضاة أنَّ  ذلك، إىل أضف 34.الظاهرة السياسية القضاة نزعات مع
 ُمب ك ِّرة، قضااي يف السابقة قراراهتم مع أيضا   ولكن جملتمع،ا يف واسع بشكل مشرتكة آراء مع فقط ليس تتعارض

 إساءة ضد مكفولة األساسية واملصاحل األخالقية احلقوق دستوراي   —جُمرَّد بشكل رائعة فكرة كأنه  يبدو قد وما
ر ت كابوس    .ُمعاش لكابوس   يتحول —احلكومة سلطة إستخدام  الدميقراطية من كل  األمر، واقع يف فيه، ُهجِّ

 القضائية األوليجاركية» من كنوع  والنساء، الرجال من قِّلة حُبكم واستبداهلم القانون، وسيادة واإلنصاف
oligarchy judicial». الدستورية الدميقراطيات يف للقضاة العايل التقدير من ن كُِّنه ما عن النظر وبصرف 

 .لتبنيه ن  ت لهفُ  الذي احلكومة أشكال من شكال   ليس ذلك أن إال احلديثة،
 

ُت شد ِّدة، منها الدميقراطية النقدية، النظرايت كِّال  مُتثل 
 للنظرايت ابلنسبة فقط ليس جد ِّي ُت  د   وامل

 على ينص الذي —ذاته حبد الدستورانية ملفهوم أيضا   ولكن الدستوري، للتفسري املعتادة واملمارسات التقليدية
 الدولة سلطة من محايتنا أجل من ما بطريقة   كذلك  تكون نأ وجيب ُمق يَّدة تكون أن املمكن من احلكومة أن

 حد إىل) تقييدهم طريق عن السلطة وموظفي القضاة من حيمينا الدستور لألصالنية، فوفقا   .التعسفية
 ألحد ووفقا   .التارخيية واملقاصد الفهم حول ُُمايدة وبقرارات وسياسيا ، أخالقيا   للجدل مثرية غري بصورة(كبري

 ابلنمو للدستور تسمح موازية وبصورة ذلك فعل إبمكانه املتطور دستوران فإن احليوية، الدستورانية اجتاهات
 ذلك به يقوم أن املمكن من هذا املوازنة فعل .أفضل أخالقي فهم (ب  أمال  )و املتغرية الظروف مع والتكي ف

ع   من القضاة، أن طاملا الدستوري التطور  تفكريهم إبخضاع ُملتزمون وتطبيقه، دستورال تفسري سلطة أبيديهم ُوضِّ
ُف ك ِّرون يؤكد العاديون، فالقضاة .كبري  بشك   الن قادُ  حيتفظ ذلك، ومع .العام القانون منطق إللتزامات

 الن قاد امل
 وعلينا .املوضوعية األخالقية احلقيقة ضوء ُتت العدالة يُقد ِّمون  ات،/أفالطونيون ملكات أو ملوكا   ليسوا ذلك،

 الفكري القصور أنواع جبميع ُمعابون عاديون، أشخاص   ُقضاتنا أن ذلك، الن قادُ  يؤكد نتذكر، أن ائما  د
 األحيان، أكثر يف أيضا ، هم ذلك إىل وابإلضافة .البشر من ألقراهنم والتحيز للضعف وُمعرَّضون واألخالقي،

 وفكرية وتعليمية، إجتماعية، خلفيات يف يتشاركون من (البيض الرجال األثرايء، مثال)مهيمنة طبقة من جزء
ideologies dominant  املهيمنة النظرايت رمحة ُتت كلها  الدساتري كانت  إذا لكن .الطبقة تلك وقِّي م

ُب شَّر احلماية درجة تكون أن احملتمل من فإنه النخبة، القضاة وأحكام وأهواء
 الدستورانية مفهوم قِّبل من هبا امل

 .الوقت بنفس عيبم وأمر خرافة، جُمرد
                                                           

 ٥ بقرارها المتحدة، للواليات العليا المحكمة   قامت عندما U.S. 531 Gore v. Bush 98 (2000)  هو المشهورة الحديثة السيئة األمثلة ضمن من 34
 مرشح أن جدا   المحتمل فمن الفرز إعادة عملية تمت وفل .٢٠٠٠ عام الرئاسية االنتخابات في Florida فلوريدا أصوات فرز إعادة بإيقاف  ،٤ مقابل
 .Bush W. George الجمهوري الحزب مرشح على سينتصر Gore Al الديمقراطي الحزب
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 على إعتمادا   كبري  بشكل املطروحة احللول ستختلف الن قاد؟ للُمفك ِّرين وفقا   تُرى اي احلل هو ما إذن 

 اإلسقاط theocrat الثيوقراطي يؤيد .الناقد له سيميلline-hard  الصارم التفكري من حد أي إىل
 critic feminist liberal الليبايل النسوي ناقدال سريغب بينما الدستورية، الدميقراطية للحكومة الكامل
 احلالية النسوية احلركات فيه تعيش والذي األبوي النظام بقااي على للقضاء احلايل الدستوري للنظام وفقا   للعمل

(1995 Strossen 1989; MacKinnon,.) حُياجج Waldron الن قاد من ومؤيديه 
 حقوقية، وواثق ُُم صَّنة مواثيق على بناء   التشريعات على القضائية الرقابة يةعمل ترك علينا جيب أبنه الدميوقراطيني

ُساء لني املنتخبني وُمثليه الشعب :تنتمي حيث إىل السياسية القرارات ون د ع
,Waldron ,1992 ) امل

2007 Marmor, 2006;.) اإلعرتاضات أبرز حيتله الذي املدى على الضوء تسليط وهو آخر، حل   َث َّة 
 واليت التشريعية السلطة جهود إلغاء قوة ولديها هنائية   القضائيةُ  األحكامُ  تكون حيث الشكل، قوية الرقابة على
 القول ميكن واليت الضعيفة الرقابية األشكال تعزيز هي التالية فاخلطوة ذلك، ُتديد مت ومىت .دميقراطية تعتب
 جهة من الدميقراطية اإلجراءات وأمهية جهة، من اسية،األس احلقوق إحرتام بني صحيا   توازان   تعكس أبهنا

 الكندي ٣٣ الفصل يف كالتجاوز  ما، أمر   من فعَّال شكل َث َّة يكون حينما (.,Gardbaum 2013)أخرى
نا    بينما للحقوق، كحامية  املقصود دورها على ُُتافظ أن احملاكم إبمكان سيكون عندئذ الدستور، يف ُمت ض م ِّ

ستعصيةُ  االختالفاتُ  فيها تكون اليت القضااي يف التشريعية للسلطة النهائية مةالكل أمر يرتك
ُ
 35.عميقة   الرأي يف امل

 فقط ُمكنا   سيكون التقدم أن على ُمتفقون الدستورانية ُمنتقدي مجيع أن يبدو فإنه األفضل، احلل كان  أاي   لكن
 العام، ابلقانون اإللتزام التاريخ، املقاصد، لي،األص للفهم املقيدة القوة —اخلُرافات مجيع عن الكشف مت مىت
 العملية يف الع امِّلة احلقيقية السياسية القوى تلك وتكون الدستورية، ابحلماية ُُتيط اليت—ذلك إىل وما

 دروس من ينجو أن الدستورانية ملفهوم ابإلمكان كان  إذا عمَّا .املأل أمام أبرحيية وتعمل هبا ُمعرتفا   الدستورية
 .ُمله يف سؤال   هو هذه الدقيقة تقاداتاالن
 
 
 
 

                                                           
 عام آخرها والتي المحافظات، تشريعات لتجاوز الفصل ي َطبِّق من واحد وإقليم محافظتين فقط ألنه ٣٣ الفصل عن «effective فَعَّال» شكال   :قلت 35

 من يترددان المحافظات ومشرعي البرلمان من ك الا  فإنَّ  األساسية، الحقوق بمخالفة يرغب الذي هو التشريعي الجهاز أن تصور من خشية   .م١٩٨٦
غا   قانونا   يعتبره البعض جعل مما ،٣٣ الفصل استدعاء فرَّ  .law letter-dead األساس في محتواه من م 
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