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للقانونن االدوولي ميینيیسوتا جريیدةة  

2009صيیف  

سيیاددةة االقانوننعن  ندووةة  

مقدمة  

سيیاددةة االقانونن:ماذذاا تعني ؟  

أأ)1ررووبرتت ستايین(  

2009ررووبرتت ستايین.، للقانونن االدوولي  ميینيیسوتاجريیدةة ، حقوقق االطبع محفوظة   

تحديیداا خلق ثقافة     	هه االندووةة عن سيیاددةة االقانوننهذ جريیدةة االقانونن االدوولى لتنظيیمهم  محررريي ااهنئ   
 اافتخرمنصب عميید كليیة االحقوقق  وو  شغلت فيیها االتي فترةةاالصدررتت خاللل االجريیدةة أأ هذهه. سيیاددةة االقانونن

.على مر االسنوااتتاالجريیدةة  ااالتى نمت به الكيیفيیةب  

ضمن منهج  االقانونن مقررر سيیاددةة ووضع على حرصت  ،سنتيین  ذعندما عدتت االى كليیة االحقوقق من
االعالم خاللل االعقديین تطورراا كبيیراا في  تكان سيیاددةة االقانونن ااتجاهه. هه االماددةةهذددررااسة وو تشجيیع  زوو تحفيیاالكليیة 
االمديیر االتنفيیذىى  االتي شغلت فيیها منصب فترةةاال كنت مشارركك فيیه بصفة جوهريیة خاللل االتطوررهذاا  ، االماضيین

في االمناهج االدررااسيیة ززمم الاالاالهتمامم ب االماددةة هذهه لم تحظ، ووقتنا هذاا االمحاميین ااالمريیكيیة. حتى نقابةل
هذهه فى  اانشأتت ندووةة سيیاددةة االقانونن . في هذهه االندووةةالحقا بالشرحح سوفف نتناووله  االمنهجيهذاا االفرااغغ جامعتنا.ب

  .االهامم هذاا االموضوعععلى تركيیز االدررااسة في هذهه االندووةة االجريیدةة قررروواا وو اانا سعيید أأنن محرررىى  ، االكليیة 

ذذلك وو ، في اانحاء االعالم على مر االسنوااتت ااألخيیرةة كميیة هائلة من ااالعمالل االقانونيیة االمساعدةة ظهرتت
 لدعم االقانونيیة االتحتيیة االبنيیة لوضع ،غيیر االمتطوررةة االبلداانن من ووغيیرها حديیثة االنشأةة االدوولل في بداايیة

.)2(هذاا االعمل مجتمعا كبراامج سيیاددةة االقانوننتم ووصف  . )1( االدوولل هذهه في االهشة االديیمقرااطيیةاالحكوماتت   

عددد من االدوولل ظهرتت   ، 1991 عامم ىحادد االسوفيیتتوو إإنهيیارر ااإل 1990 عاممجداارر برليین  بعد سقوطط
 االمتحدةة ااألمم في االجددد ااألعضاء االدوولل من ننعشروو نحو ظهرتت االوااقع في االوجودد.االجديیدةة إإلى حيیز 

على لديیها  ، كلها م يیكنلإإذذ  ، االدوولل هذهه . معظم)3(االسوفيیتى ااالتحادد لسقوطط نتيیجة 1990 عامم بعدمباشرةة 
 بشأننووااسع االنطاقق  تفاؤؤلل هناكك كانن االبداايیة فيااشكالل للحكوماتت االديیموقرااطيیة.  ، االوررقق على ااألقل

 االناسس أأكبر من عددداالتغيیرااتت، لهذهه نتيیجة أأنه حقيیقة إإلى ذذلك يیرجعوو االغربيیة االدوولل في ووخاصة االمستقبل،
 تتررااشا االوااقع، في .االبشريیة تارريیخ في سابق ووقت أأيي من أأكثر دديیمقرااطي حكم تحت يیعيیشونن كانواا االذيین

 ثالثة كل بيین ووااحد من أأقل من نااانتقل قد االعشروونن  االقرنن وونهايیة 1950 عامم بيین ما أأنن إإلى االتقديیرااتت
في  أأشخاصص ثالثة كل من ااثنيین من يیقربب ما إإلى دديیمقرااطيیة ددوولة في يیعيیشونن ااألررضض كوكب على أأشخاصص
في ظل حكوماتت دديیموقرااطيیة. يیعيیشونن االعالم  
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 عشرةة االخمس االسنوااتت مدىى على االتي جرتت ااألحدااثث من االمبكر االتفاؤؤلل هذاا تضائل، لألسف
 لموااطنيیها وواالحريیة كفل ااالستقاللليی ال لحكوماتتاالشكل االديیموقرااطي ل أأنن ووااضحا أأصبح حيیث االماضيیة،
 حقوقق ووإإنكارر االمعاملة لسوء غلبيیةااأل عشجيی وو سمحيیقد  االوااقع في لحكومةاالشكل االديیموقرااطي ل. ووسكانها
منطلق هذاا من . ااستبداادديیة حكومة يینتج عنها ،في حد ذذااتها فاسدةة االديیمقرااطيیة االعمليیة كوننت قد. ااألقليیاتت
.االقانونن سيیاددةةااتجاةة  وولد ااالددررااكك 	  

 عامم في ااالساسي برنامجها تأسس. قانونن سيیاددةة االريیاددةة للعمل في ااألمريیكيیة االمحاميین نقابةل كانت 
 تكان تياال دوولل ووسط أأووررووباب االقانونيیة ااإلصالحاتت في مساعدةةلل ووذذلك االجداارر، سقوطط بعد مباشرةة ،1990
برنامج  كانن.تياالسوفيی ااالتحادد من جزءاا كانت االتي حديیثا االمستقلة وواالدوولل تياالسوفيی ااالتحادد تأثيیر تحت سابقا

االمعرووفف ، أأووررووبا ووشرقق وسطل االقانونيیة مباددررةةبال االبداايیة في يیسمى )ABA( نقابة االمحاميین ااالمريیكيیة
بذااتت  االوسطى أأووررووباوو  ااسيیاووررأل المباددررةة االقانونيیةب الحق ووقت في االبرنامجتم تسميیة  .)CEELI(إإختصارراا 
 ااقتصاددها االناجح  بسبب االبرنامج من االوسطى أأووررووبا بلداانن من االعديید خرووجج بعد ، )CEELI( ااالختصارر

 من االكثيیر أأنن حقيیقة االجديید ااالسم يیعكس .االبلطيیق ووددوولل االتشيیك ووجمهورريیة بولنداا مثل االقانونيیة تنميیاتهاوو
 ووأأووززبكستانن ووكاززااخستانن أأفغانستانن مثل" ستانن" ما يیسمى ووخاصة أأووررااسيیا، في ااآلنن يیجرىى االعمل

 االقانونيیة االمباددررةة برنامج من االعشريین االسنوااتت فيیما يیقربب .ووطاجيیكستانن ووتركمانستانن ووقيیرغيیزستانن
 من كنوعع االمنطقة لهذهه وواالقضاةة االمحاميینمن  5000 من أأكثر ذذهب قد )CEELI( ووأأووررااسيیا االوسطى ووررووبابأ

 االمناهج ووتطويیر االقضاةة، تدرريیبوو وواالتشريیع االدساتيیر صيیاغة مثل نشطةأب للقيیامم ةاالقانونيی االسالمم فرقق
 بشكل االقانوني االنظامم ووتعزيیز االقانونن، حولل االجمهورر ووتثقيیف االمحاميین نقاباتت ووتنظيیم يیةاالقانون االدررااسيیة

               )CEELI( مؤسسي قبل من بحث  تقديیمي عرضض تشمل سوفف االندووةة هذهه. االبلداانن هذهه من كل في عامم
.إإليیس مارركك االملحوظظ  االبرنامج لهذاا ااألصلي االتنفيیذيي وواالمديیر هوميیرووسس، وومويیر دداالمبرتت سانديي موو ه  

 براامج إنشاءب الحق ووقت في )ABA( ااألمريیكيیة االمحاميین اابطةرر تقام ،)CEELI( برنامج  نجاحح بسبب
 نقاباتت من االعديیدأأجرتت  ووقد .ااألووسط وواالشرقق ووأأفريیقيیا االالتيینيیة ووأأمريیكا آآسيیا في بلدااننب االقانونن سيیاددةة

       االعالم. أأنحاء جميیع في  االقانونيیة مساعدةةمماثلة لل تقنيیة براامج أأيیضا االحكوميیة غيیراال وواالمنظماتت االمحاميین

 من كجزء االبلداانن مختلف في االقانونن سيیاددةة براامج من عددداا بلندنن االدووليیة االمحاميین رراابطة أأنشأتت ووقد
 االمحاميین نقاباتت من آآخر عددد ااألمريیكيیة االمحاميین نقابة إإلى باإلضافة .االتابعة لها نساننإلااحقوقق  ةمؤسس

 االتي االسويیديیة االمحاميین نقابة ااألوولى بيینهم وولعل .االقانونن سيیاددةة عزيیزتل االقواانيین إإصالحح براامج لديیهااالوطنيیة 
 ااألمريیكيیة االمحاميین نقابة إإلى االسويیديیة االمحاميین نقابة  تاانضم. االبراامج هذهه تنفيیذ في جداا نشطة كانت

 ILAC)(  ةاالقانونيی مساعدةةلل ااإلتحادد االدوولي باسم تعرفف حكوميیة غيیر منظمة لتشكيیل االمنظماتت من ووغيیرها
 من مجموعة جلب طريیق عن نزااععاال بعد ما االوضع في للدوولل االمساعدةة تقديیم هو االمنظمة هذهه مهمة. )5(

 اانهيیارر بعد االقانونن سيیاددةة إإررساء مباددئئ ااعاددةة في االمساعدةة لتقديیم تحضيیرهموو تدرريیبهم تم االذيین االمستشارريین
  .في االدوولة االعدلل إإددااررةةوو االحكومة
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  ،هل بسؤااللنست االندووةة هذهه نبدأأ وونحن. سيیاددةة االقانونن إتجاههااصبح يیشارر إإليیها ب مجتمعة االبراامج هذهه كل
 االسنوااتت في ااألحيیانن من كثيیر في هامااااستخد تكررر االتي االعباررةة اانها االقانونن؟ سيیاددةة عباررةةمعنى  ما هو

.ااألخيیرةة  

	"مقترحاتي ددعمإإ"  	.االسيیاسيیة االبراامج من متنوعة مجموعة لدعم ااإلستنادد إإليیها يیتم ما غالبااالكلماتت  أأنن  
            هذااألنن " االسيیاسي، االنطاقق على في كافة االجهاتت االمتحدثيین  قبل من ذذلك منا يیطلب في كثيیر من ااألحيیاننف
 جميیع من وواالمتحدثيین وواالمحاميین لباحثيینوواا وواالقضاةة االحكومة قاددةة". االقانونن سيیاددةة عزززيی أأنن شأنه من ذذااكك أأوو

 االجميیع، وو سوااء حد على غايیةاال هذهه لتحقيیق كوسيیلة كفايیة في جد ذذااتها وو االقانونن سيیاددةة ننيیذكروو االخلفيیاتت
.االقانونن سيیاددةةيیؤيید  يیبدوو، ما على  

يیناسب غرضض االكاتب بشكل  االذييمعنى أأيیا كانن االعلى ااساسس  تستعمل االحرباء، مثل عباررةةاال أأصبحت
يیصبح مفهومم سيیاددةة االقانونن في خطر أأنن يیعني نظريیا كل شئ إإلى  هناووااضح، تعريیف دووننب وولكن اافضل.
 في االسيیاسيیة اتتاالباحث أأحد تكتب ووقد. ااإلطالقق على شيیئأ عنييی ال أأنه على االوااقع في يیصل قد أأنه ددررجة

ااالستخداامم وواالتعسف االفكريي ت بال معنى بفضل أأصبح" عباررةةاال أأنن ،شاكلر  جودديیث هاررفارردد جامعةب
)7(  ة.لى االقليیل من ثرثرةة االطبقة االحاكمع فكريي جهد أأيي لتضيیيیع حتاججن ال وولذلك..... االمفرطط  

 االسيیاسي االتغيیر إإحدااثث ووااألفراادد االفاعليین  إإلهامم على لقدررته االعباررةة نظراا. شكلر ةةااألستاذذ مع أأتفق ال أأنا     
بقدرر ما نتمكن من تحديید االمباددئئ وو االقيیم  .االقانونن سيیاددةة معنى بدقة تحديید االمهم من أأنه أأعتقد ،ووااالجتماعي

 قانونيیةاالوو االسيیاسيیة ااإلصالحاتت تحقيیق فعاليیة أأكثر نحو على يیمكننا فإنه ،االمتأصلة في هذاا االمفهومم بوضوحح 
.فيیه قدما للمضي االالززمة  

 أألبرتت تناوولل. االموضوعع هذاابشأنن االتفكيیر على االماضي االقرنن في ااألصيیلة االكتاباتت من ااثنيین أأثرتت
 سيیاددةة" في .)8( 1885 عامم مهم كتابب في االقانونن سيیاددةة معنى االبريیطاني، ووباحث محامم ووهو ، دديیسى
 االصعب من عباررةةاال أننبتدوويین بداايیة ما سجله غيیرهه من االكتابب  بعد االكلماتت،  تعريیفعرضض دديیسى  ،"االقانونن
 االقانونن سيیاددةة أأووال،: مفاهيیم ثالثة عن يیقل ال مايیشمل   مصطلحاال أأنن إإلى دديیسي ووخلص. )9(تعريیفها  جداا
 أأمامم ااألشخاصص جميیع بيین االمساووااةة، ووثانيیا  االحكوماتت، قبل من وااسعةاال تقديیريیةاال سلطةاال أأوو االتعسف مقابل

 في االقروونن عبر االقضائيیة االسواابق ووضعتها االتيلتراا جاان في ااألفراادد حقوققل االمنشئة مباددئئاال ووثالثا، االقانونن،
.)10(االبلد لكت  

 فريیدرريیش نوبل جائزةة على وواالحائز االسيیاسي، االباحث االنمساوويي، ااالقتصاددييقامم  عاما ننوخمسبعد   
 بحثا حايیك كتب 1960 عامم في .االقانونن سيیاددةة مفهومم إإلىتضيیف معنى  ااخرىى مؤثرةة كتابة بإصدااررحايیك 
 باليیونانيین بدءاا. عديیدةة قروونن خاللل االقانونن سيیاددةة مفهومم تارريیخ تتبع" ،)11(االقانونن سيیاددةة وللأأص" بعنواانن اهام

قامم حايیك بتحديید ااالفكارر االممثلة بعباررةة  وو االفرنسيیة لثقافةااثم  االبريیطانيیيین االفالسفةثم   ثم االفالسفة االروومانن
قد تم تفهمه وو االتعبيیر عنه                ،معنى اال هذاا أأنن انعتمق حايیك ااعربب.االكتاباتت هذهه منمفهومم سيیاددةة االقانونن 
.سنة أألفي من ألكثر االفالسفة وو مناصرته من قبل  
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 االقانوننووسمو بالقانونناالتنبؤ على وواالقدررةة االسلطاتت بيین االفصل مفهومم إإددخالل ررسطوأل حايیكنسب 
                ووليیس قانونن حكومة: "االعباررةةأأصل  ررسطوكما نسب أل. )12( حرةة لدوولة أأساسيیةكخصائص 
)13(" حكومة ررجالل  

    ووهيیئة االقاضياالمشرعع عن  فصل يیجباامريیكا أأنه  تأسيیس قبل سنة أألفي من أأررسطوااكد 
فعليیا يیقومم  ]هو[ االمحلف.....  حيین في ،" مستقبلي بأثر االقواانيین وواارريیمر االمشرعيین ألنن هذاا . )14(االمحلفيین
االقواانيین يیجب أأنن تكونن سهلة االتنبؤ بها وو أأال  ننوو ناقش ااررسطو أأ )15(معاصرةة وو محدددةةفى قضايیا  بإبدء ررأأيیه

 شخصاال" كما كتب  . )16(ااألغلبيیة حكم من أأفضل هو االقانونن بموجب االحكم أأنن أأررسطو كتب .تكونن تعسفيیة
 حكميیل إإنسانن يیدعو شخص أأيي وولكن ،ليیحكم يیبدوو اانه يیدعو ااهللا وو االعقل فقط للحكم   االقانونن يیدعو االذيي
.االجميیعيیلزمم وو يیسمو قانونناالأأنن   ،ااكد أأررسطو ،ااااختصارر )18(". إإلي ذذلك حيیواانن مفترسس يیضيیف  

 مساووااةة عنيترجمتها ت. "isonomia"..  االقانونن سيیاددةةل تحمل معني ااكثر عمقا كلمةن ليیونانيیل
في االوااقع عند  وو بل ،للغليیة مهم isonomia مفهومم كانن ،االيیونانيیيین إإلى . بالنسبة)19( االقواانيین اامامم ااألشخاصص
   .االيیونانيیة االمدننفي  هاجدن االتي فكرةةاال ،democratiaاالديیموقرااطيیة   من أأعلى فضيیلة االكلمة مثلت االبعض

 أأنن يینبغي االرجالل أأنن على أأررسطو، بعد سنة 300 من يیقربب ما ،شيیشروونن االرووماني االفيیلسوفف كتب
 عنصراا االقضائيیة االتقديیريیة االسلطة تقيیيید أأنن شيیشروونن قالل. )20( هعن لتعبيیراا في لقانونناا لسانن حالل واايیكون

 االمقامم في االقضائيیة االتقديیريیة االسلطة من االحد فكرةة ووررااء االداافع كانن )21(  	.للقانونن االحريیة لتحقيیق ضروورريیا
سيیاددةة عن كتاباتت االمرتت عبر كل   فكرةة ررئيیسيیة االتعسفااستنكارر . للتعسف االقانوننااززددررااء سيیاددةة  ااألوولل

 بسبب فيیها االوثوقق يیمكن ال االفردديیة االقرااررااتت أأنن مفاددهه ررأأيي عن باستمراارر  عبروواالقد . االقانونن خاللل االقروونن
   .تعسفيیة تكونن سوفف أنهاب قويي ااحتمالل ووجودد

: االبريیطانيین االقانونيین فقهاء كتاباتت كبارر خاللل من االقانونن سيیاددةة مفهومم ررتطوبتتبع  أأيیضا  حايیكقامم 
 آآبائنا على هائل تأثيیر مله كانن ناالذيی لوكك، جونن ،ووبالتأكيید هيیومم، دديیفيید وو بالكستونن ووليیامموو كوكك ااددوواارردد

يیجب أأنن يیكونن للقانونن  :االقانونن سيیاددةةب تتعلق االتي االهامة االمباددئئ نفس تؤيید االكتاباتت ووهذهه. )22(االمؤسسيین
 عن منفصلة مستقلة قضائيیة هيیئة قبل من االقانونن تطبيیق يیجب ،غيیر تعسفيیا االقانوننيیكونن  أأنن يیجب ، االسمو

.االمساووااةة قدمم على ااألشخاصص جميیع مع االقانونن يیتعامل أأنن يیجب االمشرعيین، 	  

 تعلن أأنن قبل حتى. ااألمريیكانن نمؤسسيیاال من قبلكانن مفهومم بوضوحح  االقانونن سيیاددةة مفهومم
 حتى" ،"االسليیم ااإلددررااكك" بعنواانن ااالنتشاررمدوونن ووااسع  في بايین، توماسس كتب ،ررسميیا  ااستقاللهااالمستعمرااتت 

 نهإف ، االقانونن هو االملك االمطلقة االحكوماتت في كما ألنه .ملك االقانونن أأمريیكا في نهفإ الملكيیة،ب قرن نحنوو ااآلنن
)23("وو ليیس غيیرهه  ملك، االقانونن يیكونن أأنن يیجب حرةةاال االدوولل في 	  

 بيین لفصلكاقيیم مهمة اال وو ااددررجواا فيیه هذهه ااالفكارر فى ددستوررنا االمميیز االمؤسسونن ااآلباءلقد ضمن 
  .االقانونن أأمامم االجميیع بيین وواالمساووااةة قانونن،لل خاضعةاال وواالحكومة ،قضاء مستقل االسلطاتت،
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 في ووددووررهه االقانونن سيیاددةة عن وواالحديیث رللتفكيی عوددةة كبيیرةة االماضيیة ننوواالعشر االسنوااتت شهدتت
 االحقوقق، كليیة في طالبا كنت عندما االمستخدمة عباررةةاالأأذذكر ال أأنا. االحرةة االمجتمعاتت على وواالحفاظظ تشكيیل
  ااألطلسي، االمحيیط من ااألمريیكي االجانب على. وواالعداالة االحريیة لمفهومم مهيیمنةوو فكرةة ااساسيیةهي  ااآلنن وولكن
 واليیاتتبال االعليیا االمحكمةاالعديید من قضاةة  سيیاددةة االقانونن هم االذيین يیداافعونن عنبيین هؤالء االمحلليین  من

. االمتحدةة  

 سعيیاااووكونورر دداايي ساندرراا يیةوواالقاضكيینيیديي . أأنتوني مم االقاضضاالخصوصص  ووجه على قاضيیيینهناكك 
 ووتحديید االقانونن سيیاددةة تعريیف إإلى ووااألمثلة ااإليیضاحاتت خاللل من ضمنا أأوو صرااحة إإما خطب عدةة في

.له االمكونةااألساسيیة  ااألجزااء  

 االمحاميین في نقابة أألقاهه خطابب فيف. لسيیاددةة االقانونن ووصفه في تفصيیال ااألكثر كيینيیديي االقاضي ووكانن
 كيینيیديي االقاضي قدمم ..  كواااللمبورر في أألقاهه اايیامم في خطابب بضعةبعد  عدللاالم...  2006 عامم ااألمريیكيیة
).24(: فقرااتت ثالثث في االقانونن سيیاددةة تحكمه االذيي مجتمعلل أأددنى، كحد ،تعريیفه  

 وويیترتب ، االمساووااةة قدمم على ااألشخاصص جميیع على طبقيیرتكز االقانونن على مباددئئ عامة وو معرووفة ت.1"
)25(".مسؤووليیها ووجميیع ،االحكومةيیلزمم فإنه وو بالتالي ،سمو االقانونن ذذلك على  

 ...  االقدماء االفالسفة حدددها االتي مفاهيیم عدةة كيینيیديي االقاضىااددررجج  ،  تعريیفاال من ااألوولى االفقرةة في
.هو ااألعلى وواالقانونن االمساووااةة، قدمم االجميیع على على االقانونن وويینطبق ،اتعسفيی ووليیس معرووفف االقانونن  

)26(".ااألفراادداا لجميیع ااإلنسانن ووحقوقق وواالمساووااةة، كراامةاال ظيیحف اانن على االقانونن يیجب. 2"  

 هناكك كانت االناززيیة أألمانيیا فيف. االقانونن لسيیاددةة ااألخالقي االمكونن كيینيیديي اضضاالق تعريیفيیتضمن 
 هناكك مفقودداا كانن االذيي. االقانونن سيیاددةةمن  االمقصودد هو ليیس هذاا وولكن ،هذهه االقواانيین كانت مطبقةوو قواانيین،

 لجميیع ااإلنسانن ووحقوقق وواالكراامة، االمساووااةة،" بأنه كيینيیديي االقاضى ووصفه ذييلوواا خالقي،ااأل محتوىىاال
.االقانونن سيیاددةة من بدال االقانونن، حكمهذاا االمفهومم قد يیشارر إإليیه ك  ااألخالقي، االمحتوىى هذاا غيیابب في ."فرااددااأل  

 إإنشاءيیجب على االقانونن  االغايیاتت لهذهه تحقيیقا" ،االتاليیة عباررةةالب كيینيیدييلقاضى لة ثانيیاال االفقرةةتتوااصل 
 صيیاغة في ذذااتت معنى صوتت االموااطنيین جميیعل فيیه يیكوننحر مجتمع لبناء االالززمم االدستورريي االكيیانن حمايیةوو

 االديیمقرااطيیة هل: هامم موضوعع كيینيیديياالقاضى تعريیفه ااثارر من االجزء هذاا في )27(". تحكمه االتي االقوااعد ووسن
 من االذيي يیريیخ دديیكتاتورر نتصورر أأنن االممكن من يیكونن قد. ها كذلكأأن ووأأعتقد االقانونن؟ لسيیاددةة أأساسيمتطلب 
 تجربتناتدعم . االبشريیة تارريیخ ال يیمكن تحديید اايیا من ذذلك في وولكن لمجتمع،ل االفضائل هذهه كل يیوفر أأنن شأنه

 عناصر من أأساسي عنصر االتي تحكمهم  االقوااعد تطويیر في االموااطنونن يیشارركك االتي االحكومة بأنن ااالستنتاجج
)28( .االقانونن سيیاددةة  

على ااألنظمة االقانونن يیجب أأنن يیضع وو يیحافظ  .3تعريیف االقاضي كنيیديي في االفقرةة االثالثة :"وويیكتمل 
 ددوونن االمظالم من ااإلنصافف االتماسستحقيیق هذهه االتوقعاتت وو يیمكنهم من تعلم ااألفراادد بحقوقهم وو يیجب اانن االتي 
. )29(ااالنتقامم من خوفف  
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لتنفيیذ.ااووااجب بمعنى ااخر يیجب اانن يیكونن االقانونن   

في االمالحظاتت بداايیة على قضاء مستقل وو االتي قامت  ، االقاضيیة ساندرراا دداايي ااووكونورر رركزتت 
االتي كانت ترااها  ددةة االقانوننحدددتت االعديید من "االقيیم" لسيیالقد  ، بتسميیته "عصب" سيیاددةة االقانونن 

 دداائمة االتطبيیق  ، سيیاددةة االقانونن أأنن تكونن االقوااعد االقانونيیة معلومة للكافة تتطلب أأووال:ااكدتت اانن : )30(جوهريیة.
)31(تطبق بإنصافف.وو   

االفصل بيین االسلطاتت "عنصرااساسي في االمحافظة على سيیاددةة االقانونن" إإلى حد كبيیر ألنه يیضمن أأنن 
وو يیجب اانن  )33(قويیا" مهما كانن على أأيي مجموعة أأوو فردد "االقانونن يیعلو .)32(تصدرر بغيیر تعسف االقرااررااتت 

تعريیف االقاضيیة ااووكونورر االعديید من االمفاهيیم االمعرفة يیتضمن  )34("دداائم االتقيیيید لحكم ااالنسانن"يیكونن االقانونن  
من االكتابب االيیونانن وو االروومانن وو ااإلنجليیز .  

في االوااقع                 فهو ، ااستقاللل االقضاء كأكثر من مجردد عنصر لسيیاددةة االقانونناالقاضيیة ااووكونورر ررفعت  
مثل   قيیم ااخرىىددوورر ااساسي في إإعطاء االحيیاةة  االقضاءيیلعب  )35("االقانونن سيیاددةة وويیدعم يیؤكد االذيي ااألساسس "

فقد ووصفت ااستقاللل االقضاء كطريیق ال يیمكن االقضاهه من فعل أأيي  ،  من خاللل شرحهاف.)36(ةاالشفافيیوو االتنبؤ
.)37(محايیداالعمل بطريیق عاددلل وو   مشيء ااحمق يیريیدوونه وو لكن يیتعيین عليیه  

في فسيیاددةة االقانونن في االجانب ااالخر من االمحيیط ااالطلنطي.  وو ددررااسة تفكيیرفي االوقت االرااهن ظهر
محاضرةة االسيید دديیفيید ووليیامز عن موضوعع سيیاددةة  ، االقانونن توماسس بيینجهامم  لوررددعرضض  ،  2006
ااعلن أأنن سيیاددةة االقانونن  2005نوهه أأنن قانونن ااإلصالحح االدستورريي ااإلنجليیزيي لعامم ووفي خطابه ) 38(االقانونن
االلورردد فإنن  ، فف سيیاددةة االقانونناالقانونن لم يیعِر بما أأنن )39(االمتحدةة وو لكنه لم يیعِرفه.ددستورريي في االمملكة  أأمبد

لقد بدأأ كما فعل  ، تي يیؤمن اانها تمثل سيیاددةة االقانوننووضع االقيیم االتناوولل في هذهه االمحاضرةة االمهمة بيینجهمامم 
هه االعباررةة.ذهومم لهفاالعديید من االكتابب من قبله بمالحظة مدىى صعوبة إإيیجادد م  

سوااء  ، وولة كل ااالفراادد وو االسلطاتت في االد "االلورردد بيینجهامم هذاا االتعريیف لسيیاددةة االقانونن:عرضض 
يیحق لها ااالنتفاعع بالقواانيین االصاددررةةعلنيیا وو مستقبليیا وو االمدااررةة زمة وو تأأوو االخاصة البد اانن تكونن مل االعامة

وو متوقع وو يیداارر عن  يیطبق بالمساووااةة وو هو معرووفف أأننوووو يیعني ذذلك سمواالقانونن )40(علنيیا في االمحاكم "
االلورردد بيینجهامم هذاا االتعريیف عن طريیق تحديید ثمانن قوااعد فرعيیة وو تابع  االفصل بيین االسلطاتت.مبدأأ طريیق 

هذهه االقوااعد االفرعيیة تدمج االعديید من االمفاهيیم االمعرفة .)41(االمفهومم االعامم االذيي عبر عنه على االتي تحتويي 
 يیحمي حقوقق ااإلنساننوويیطبق بالمساووااةة وومجرددووغيیر تعسفي وومتوقع ووووااضح ووهو  متاححمسبقا: االقانونن 

يیفصل في االنزااعاتت بدوونن تكاليیف باهظة أأوو تاخيیر كما أأنه ووااجب االنفاذذ.وو  

، 2008مشرووعع االعداالة االعالمي في فيیيینا عامم نقابة االمحاميین ااألمريیكيیة عقدتت  ، في ااآلوونة ااألخيیرةة 
تعريیف نقابة االمحاميین ااألمريیكيیة طوررتت  ، .كجزء من هذاا االمشرووعع )42(تعزيیز سيیاددةة االقانونن  ألختبارر وو

.مشرووعع االعداالة االعالمي طورر أأيیضا ددليیل )43(يیحويي االعديید من االمفاهيیم االمحدددةة سالفا االذيي سيیاددةة االقانونن
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سيیاددةة االقانونن عن طريیق مجموعة من ااألسئلة  تتناوولل بعض االظرووفف في ددوولل على ووجه االتحديید لكي تساعد 
االدوولة. تلكمدىى توااجد ااوو غيیابب سيیاددةة االقانونن في قاددةة تلك االدوولل لتقيیيیم   

ااكثر من االفي عامم من االكتاباتت عوددةة لسؤاالل:ماذذاا نعني عندما نتحدثث عن سيیاددةة االقانونن ؟ لديینا 
االفالسفة وو االفقهاء لقد حددد هذهه ليیست اافكارر جديیدةة ااوو غيیر مطوررةة . ، وواالفكر عن سيیاددةة االقانونن لنتعلم منه 

يیم االتي ااحتضنتها االمجتمعاتت على مر االتارريیخ لتعريیف معنى سيیاددةة االقانونن.تأسيیسا من مختلف االعصورر االق
ااعرضض االتعريیف االتالي ، االفالسفة وو فقهاء االقانونن وو االمعاصريین ووء على االسماتت االمشتركة للكتابب االقدما

كخاصيیة مثاليیة لمجتمع يیخضع لسيیاددةة االقانونن:  

1- االمنوطط بها سوااء االسلطة االتنفيیذيیة مسؤليین االحكومة  امتضمن ، االقانونن على كل اافراادد االمجتمعيیعلو  
االتشريیعيیة أأوو االقضائيیة.أأوو 	  

2- ااألفراادد في االموااقف االمماثلة .  على جميیعاالقواانيین بالمساووااةة تطبق  . االقانونن معرووفف ووثابت وومتنبأ  
محدددةة إإلى ددررجة كبيیرةة لضمانن أأنن االقانونن حكومة بشكل كافف وو االسلطة االتقديیريیة لل محدددةةاالقواانيین 

يیطبق بدوونن تعسف. 	  
3- اافراادد االمجتمع لهم االحق في االمشارركة في اانشاء وو تحسيین االقواانيین االتي تنظم سلوكهم.  	  
4- يیحمي حقوقق ااإلنسانن وو كراامة اافراادد االمجتمع .ااإلجرااءااتت االقانونيیة قويیة بشكل كافف  وو عاددللاالقانونن  

قانوني مستقل. عمللضمانن تطبيیق تلك االحمايیة عن طريیق وو سهلة االمنالل  	  
5- االسلطة االتنفيیذيیة أأوو االتشريیعيیة وو االقضاةة  طريیق االسلطة االقضائيیة بإستقاللل سوااء عنتماررسس  

االقانونن لكل قضيیة على حدةة.يیؤسسونن ااحكامهم فقط على االوقائع وو  	  

 يیستند إإلى عباررااتت وو اافكارر لفقهاء االقانونن علىفهو  ، ثورريي  بشكل هذاا االتعريیفال يیجب أأنن يیظهر 
ااألساسس نا االمؤسسيین وو االفالسفة وو االكتابب االذيین ساعدوواا في ووضع ئباووأل ، مستوىى في اامتنا أأعلى

فراادد اافضل االفرصص لألمجتمعة توفيیر قيیم سيیاددةة االقانونن  تضمن للديیموقرطيیة االغربيیة .ااإليیديیولوجي 
  اامكانيیتهم االقصوىى.لتحقيیق 

يیتعيین أأنن نسعى له جاهديین . ووكونه  هدفف وو شيءاالوومثاليیة االسيیاددةة االقانونن بالمعنى االخالص هي 
 ، نسبيیة  وو يیجب تقديیر ووجوددهه ااوو عدمه بناء على شرووطط ، بشكل كاملمثالي فهو لم يیتم االوصولل إإليیه 

في االدوولل االناميیة.ال يیوجد أأيي ددوولة  هيیمكن تطبيیقه في االدوولل االديیموقرااطيیة االغربيیة قد ال يیمكن تطبيیق ماف
كنجما هادديیا تهتديي به سيیاددةة االقانونن البد اانن يینظر ل .ااألفكارر هذههب االكامل اااللتزاامم بحق تدعييیمكن اانن 

لديینا. جوهريیةاالدوولل لتوجيیهها في االوقت االحالي وو في االمستقبل . اانه ااكثر قيیمة   

     

 أأشكر أأنن أأوودد. ميینيیسوتا االحقوقق جامعة كليیة االقانونن، أأستاذذ فريیزرر اايیفرتت شتايین، ررووبرتتااالستاذذ   أأ)1( 
 عامم في لتخرججل االمرشح ووتشاررلزدديیكنسونن، ميینيیسوتا، بجامعة االحقوقق كليیة خريیج 2008 ،.ثسميی نيیكوالسس
هذاا االمقالل مقتبس من مالحظاتت  . هذاا االمقالل إإعداادد في تهملمساعد ميینيیسوتا، بجامعة االحقوقق كليیة من 2009
.2008 نوفمبر 14 في االقانونن سيیاددةة ندووةة  االدوولي لقانوننل ميینيیسوتا مجلة في سؤاالل على شتايین أأستاذذ  
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