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 دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون 1

بدأت طالئع الفكر اإلنساني بتحسين معاملة اإلنسان وكان بدايته من خالل ما تم اكتشافه  من مدونات قانونية كان من بينها 
 (.12األلواح )( وكان قانون)دراكون( حاكم مدينة أثينا ومن ثم قانون )صولون( الذي انبثق عنه 1750-1792قانون حمورابي )

لعبت الرساالت السماوية دورًا بارزًا في إنارة الفكر البشري ودفعه إلى التمسك بحقوقه كإنسان، بعض استرشاده بمضامين هذه 
من أجل تجذر الديمقراطية في المجتمع حيث رأى يبرالي لالرساالت. وهذا ما رآه )توكيفلي( من ضرورة مزج الفكر الديني بالفكر ال

دين ضروري للديمقراطية ألنه يدفع اإلنسان للتفكير في مستقبل الجماعة وأن يسعى لخير المجموعة وليس خيره هو أن دور ال
 على حماية هذه الرساالت.  وحده. إال أن هذا المبدأ قد نقض وأخفق اإلنسان بحماية أخيه اإلنسان، بفعل من نصبوا أنفسهم 

يم القواعد اآليلة إلى حماية حقوق اإلنسان. وعلى الرغم من وجود هذه المدونات وعلى ذلك اإلنسانية لم تتقدم في بلورة مفاه
وباإلضافة إلى الرساالت السماوية إال أنها لم تحمي حقوق اإلنسان بسبب عدم وجود دولة تحمي حقوق اإلنسان وتحد من حب 

 الذات والتسلط.

المدينة كاإلغريق إال أنه كان قاصرًا على الحاجة المرجوة منه.  على الرغم من أن بعد المجتمعات عرفت كيانًا عرف باسم الدولة
بأن  تصبح كان صاحب الفضل في ذلك أرسطو الذي تلمس أهمية القانون بالنسبة إلى فكرة الدولة، والذي فتح طري سمح للدولة 

طلق على جمهوريته اسم يعرف ذات تصور قانوني. وكان على خالف أفالطون الذي نادى بتفكير فلسفي يصل إلى الطوباوية، وأ
 ب)اليوتوبيا(. 

د الفقيه )شيشرون(، نظرية تختلف عن مفهوم الدولة المدينة، أظهر مفهوم جديد للدولة. ومنقتح على ضوء هذه التناقضات اعتم
 مع اإلمبراطورية الرومانية وأضاف هذا المفهوم عنصرًا أساسيًا إال وهو القانون. 

فهوم للدولة حتى صدور كتاب ماكيفللي )األمير( حيث استعمل كلمة الدولة بشكل واضح. بعد ذلك وبقي هذا التماهي بتحديد م
كان من بينها أن )) اإلنسان قد اخترع فكرة الدولة ليتخلص من الخضوع وإطاعة إنسان آخر .... وقبول الفكرة برز عدة تعريفات 

دائمة ويحس بثقله. وهذا التخفيف ناتج عن االنتقال، أو  يخفف من وطأة الخضوع للسلطة الذي يضطر اإلنسان إليه بصفة
 التحول عن طاعة إنسان إلى طاعة دولة((. 

 

 لم تبرز المعايير األساسية لكيان الدولة وهي :  إال أنها  على الرغم من هذه التعريفات

                                                           
قد يحتوي على أخطاء إمالئية أو التلخيص خليل. عاصم السابقين للمساق، األستاذ محمد عبد الغفور، بطلب من د. من اعداد أحد الطلبة التلخيص    1
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 وجود مجتمع بشري )إنسان( يعيش ضمن بقعة معينة. .1
 نواحيها )القانون(.قواعد تنظم حياته االجتماعية بمختلف  .2
 وجود سلطة منبثقة عن هذا المجتمع ))الهيئة الحاكمة((. .3

ومن خالل تفاعل هذه الركائز الثالث: شعب، وقانون، وهيئة حاكمة، تبلورت إشكالية دولة القانون التي تهدف إلى ضبط العالقة 
 بين السلطة والشعب من خالل الحكم.

ن ولكن جاءوا بمفهوم العقد االجتماعي الذين اجمعوا أن المجتمعات اليمكنها أن تقوم وكان على غرار هذه األفكار بعض المفكري
دون وجود سلطة مفوضة من قبل الشعب وتعمل لصالح المكونة لهذا المجتمع. وكانت أبرز األعمال لتطور مفهوم الدولة مؤلف 

 انون وكان نقلة نوعية للمفهومها.)روح الشرائع( لمونتسكيو  الذي أوضح  الكثير من معالم ومفهوم دولة الق

وبعد اندالع الثورتين الفرنسية واألمريكية وضعت الخطوط العريضة لمفهوم الدولة. بحيث وضحت معالمها والقواعد اآللية الخاصة 
: الحرية،  وصون حقوق اإلنسان في فرنسا وسبقه إعالن الشرعة األمريكية وكان أهم مبدأيين أساسيين همابحماية السيادة الوطنية 

 والمساواة،  حقان طبيعيان من حقوق اإلنسان الذين شكالن  المنهل األساسي للمفهوم الدولة والوقت الحاضر. 

سالم وكان  لكن كان هناك وثيقة عرفت باسم )ملف الفضول( وكانت قبل ظهور اإل أما بالنسبة للمشرق العربي كان هناك قصور
من خالل هذه الوثيقة يتعهد وجهاء مدينة مكة بإن ال يتركوا مظلومًا إال ةنصروه على ظالمه وحتى يرد مظلمته. واكن من أهم 

 ما قيل في عهد اإلسالم مقولة عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه(: ) متى استعبدتم النساء وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا(. 

فقهاء أنه يجب على الدولة أن تغير نظرتها إلى اإلنسان من وسيلة إلى كونه غاية بحد ذاته ويجب وكانت الغاية من آراء ال
 احترامه. هذا المفهوم جعل الفكر القانوني يركز على نظرة جديدة لقيمة اإلنسان، تفرض على الدولة.

فاهيم جديدة مختلفة لمعنى السيادة المنبثقة عن كرين الفلسفيين تطورت فكرة الدولة من العقد االجتماعي إلى موبآراء هؤالء  المف
 نظرية التطور التاريخي أو الطبيعي.  -4نظرية التطور العائلي  -3نظرية القوة  -1اتجاهات :  3اإلرادة العامة ولتنحصر في 

إلنسان، ألن ونتيجت آراء الكثير من المفكرين أصبح القانون هو الحد الفاصل ما بين إطالقية السلطة ومتطلبات حقوق ا
 المجتمعات التقوم دون قانون. 

 

 

 القسم األول
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 دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون من الناحية الشكلية

 الفصل األول

 تطور مفهوم الدولة في النظم الديمقراطية من الدولة القانونية إلى دولة القانون 

 القانونيةالمبحث األول: المبادىء التي تقوم عليها الدولة 

 : (56)ص.مبدأ الدستورية الفقرة األولى:  -1

المصدر األساسي لهذا المبدأ هو الدستور بحد ذاته، وهو القاعدة األساسية ومن  خاللها يعمل الشعب على تحديد شروط عمل 
 األمة.السلطة السياسية وصالحيات الحكام بل تبقى تصرفاتهم خاضعة لشروط تلك القاعدة األساسية التي أقرتها 

الدستور يقوم على مبدأين أساسين: أواًل مبدأ الفصل بين السلطات، ثانيًا: ضمانة الحقوق والحريات. ويقوم بتحديد حقوق وواجبات 
 السطات المختلفة ويشكلها. 

 

حد من إن مبدأ الدستورية في ظل هذا المفهوم قد توقف عند دور الدستور في وضع حدود أمام صالحيات السلطات الحاكمة لل
فيما حرية عمل الحكام في إدارة شؤون الحكم، للمحافظة على الحقوق والحريات من عبث السلطات، من خالل أسس تواصل 

 بين السلطات والمواطنين ولتحقيق الغاية التي نادى بها مونتسيكو )السلطة تحد السلطة(. 

م أصبح النواة األساسية للدستور. فالدستور يشكل الميثاق وبالنظر إلى البعد الثاني من الدستور وهو الحقوق والحريات، ومن ث
الوطني يحدد طريقة تسمية الحكام والسلطات باإلضافة إلى صالحياتهم الدستورية كما يحدد من جهة أخرى حقوق وحريات 

 المحكومين. 

لنص المكتوب والجامد، دون أن تنظر ومع تغير النظرة إلى الدستور تغيرت النظرة إلى مبدأ الدستورية إذ أنها كانت تقتصر على ا
 إلى التطور الذي لحق بالمجتمع اإلنساني. 

 الفقرة الثانية: مبدأ السيادة في الدولة( 2

هذا المبدأ شكل النواة األساسية في تكوين سلطة الدولة وبسط سيطرتها على أفراد المجتمع ألن دون هذا المبدأ اليمكن أن تمنح 
سلطات الحكام في تسير شؤون الدولة. إال أنه يؤخذ على هذا المبدأ أنه كان متجسد بفكرة السيادة مرتبطة بالملك فهو يمتلك 
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ه طبيعتان؛ طبيعة بشرية وطبيعة سياسية، فإذا كانت الطبيعة األولى عرضة للموت فالطبيعة الثانية السلطة والسيادة إذا كان ل
 اليعتريها الضعف وتتمتع بخصائص االستمرارية وكانت فكرة الملكية المنحدرة من الحق اإللهي. 

ك تماهي مابين مفهوم السيادة بقي الحال كذلك إلى أن جاءت الثورة الفرنسية وغيرت مفاهيم السيادة كلها، ولكن هنا
جاءت مفاهيم السيادة ووضعت لها عدة خصائص مميزة، فهي سلطة مطلقة متجددة القومية والسيادة الشعبية، وبعد ذلك 

فوق األفراد الذين يعيشون في كنفها وهي غير قابلة للتجزئة ، وذلك من خالل إعمالها من قبل مرجعية واحدة من خالل 
 ك أو من قبل الشعب. شخص واحد وهو المل

وبتحليل مفهوم هذه السيادة أصبح مفهومها أنها تتمتع بسلطة مطلقة، ولكن ذلك يخالف مقولة أن مصدر السلطان هو 
األمة التعني الشعب الذي يمثلها في فترة معينة من تاريخه، والسيما في حاضره، وعلى ذلك فإن السادة المنبثقة عن 

ث األمة، وحقوقها فئات من هذا الشعب، الذين لهم مصلحة أكيدة في الحفاظ على ترا هذه النظرية هي حق يقتصر على
وهو ماعرف بنظرية ) االنتخاب وظيفة( فمن هذه الزاوية اتضح الفرق األساسي عن نظرية السيادة الشعبية، التي تطالب 

ختلف فئاتهم االجتماعية، بحيث بأن ينتخب ممثلو الشعب الذين سيضطلعون بأعباء السيادة من قبل المواطنيين  بم
تصبح هذه السيادة مجزأة بين المواطنيين. إن التحول في مضمون النصوص الدستورية بما يتوافق مع هذه النظرة إلى 

 دمج السيادتين في نص واحد إلى تحقيق الديمقراطية الشعبية. 
ل إحالل نظرية الدولة الشخص مكان بعد تبيان مفهوم السيادة، أصبح التركيز على الدولة كشخص معنوي، من خال

 النظرية الكالسيكية بالسيادة الوطنية. 
 

 الفقرة الثالثة: مبدأ سيادة البرلمان. 
هذا المبدأ يعتبر ركيزة الدولة القانونية ألن من خالل البرلمان تتمثل إرادة الشعب الذي ينتخبها الشعب وبالتالي السيادة 
القومية أو الشعبية. وخير مثال على ذلك البرلمان البريطاني ألنه هو الكلمة الفاصلة في جميع الشؤون المتعلقة بالحقوق 
العامة والخاصة وعلى هذا األساس سارت أغلبية الديمقراطيات الغربية. والبرلمان الرقيب عليه أو على نصوص قوانينه، 

 لذك وصف البرلمان بجمهورية النواب. 
إن اللبنة األولى في بناء نظرية مبدأ  سيادة البرلمان جاءت بفعل اعتماد مبدأ الفصل مابين السطات بشكل مبتور. و 

وعلى الرغم من ذلك تراقب أعمال هذا البرلمان مقارنة مع القاعة الدستورية اآلمرة، انزلق النظام التمثيلي بالطريق غير 
بحت األكثرية تتمسك بالبرلمان، وعملت من خالل اللعبة الديمقراطية المرجو منه. ألن من خالل هذا البرلمان اص

السياسية على فرض رأيها على األقلية البرلمانية  وعلى عامة الشعب. وعلى ذلك هذا المبدأ مرفوض ألنه يشكل تمهيدًا 
 للحقوق والحريات األساسية لألفراد. 
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 المبحث الثاني

 القانون دىء التي تقوم عليها دولة المبا
 
 الفقرة األولى: مبدأ سمو الدستور  (1

هذا السمو ألن الدستور يشكل القاعدة األساسية وهو مبدأ مسلم به في الفقه الدستوري حتى ولو أغفلت الدساتير النص 
 وهي: عليه، وهو أحد خصائص دولة القانون. وهناك عدة تفسيرات تؤكد على سمو الدستور 

عقب حركة يقوم بها الشعب إما ضد االستعمار أو ضد سلطته الوطنية تفسير عضوي: الدستور يصدر بالعادة  -1
حيث يؤلف الشعب هيئة تأسيسية قبل أن يكون هناك برلمان أو سلطة تنفيذية ويوكل إليها أمر إقرار الدستور أو 

 من خالل اإلستفتاء.
ر لينظم العالقات ما بين السلطات ويوزع الصالحيات ما بين تفسير مؤسسي )يتعلق بالمؤسسات(:  وجد الدستو  -2

 .السلطات وهذا ما يدلل على سمو القاعدة الدستورية، وهي قاعدة أساسية في النظام العمل المؤسساتي
 تفسير متعلق بفكرة العقد االجتماعي أو الحق الطبيعي -3

لجهة سمو الدستور في هذه الحالة، ألن الشعب توافق على عقد اجتماعي فيما بين أفراده، وجسده في النص الدستوري 
خياره لنظام الحكم السياسي. مع ضوابط صالحيات أجهزة هذا النظام. وبذلك تلزم بالحفاظ على الحقوق والحريات 

 الليصقة باإلنسان. 

 السمو الموضوعي للدستور:  (أ

ذا النوع بكافة أنواع الدساتير )مكتوبة، ومرنة وجامدة، عرفية(  إذ أن هذا السمو يظهر في مضمون وهدف يتحقق ه
القاعدة وعلى ذلك تعد القاعدة الدستورية المصدر لشرعية أعمال السلطات في الدولة. القاعدة الدستورية بمضمونها 

ووجهات النظر لشعب، إال أنه ال يقيد الفلسلفات االجتماعية ترسم اإلطار القانوني للدولة يسير على هدية أهل السلطة وا
  التي تنبثق عن التعددية السياسية والتي تشكل العصب األساسي لحياة الديمقراطية .

وسمو القاعدة الدستورية موضوعيًا يكون أساسًا من خالل النص الدستوري، ألنه يحدد مهام سلطات وصالحياتها عندها 
 مطلق. يكون التحديد بشكل
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وفي ضوء هذا اإلطار يمكن القول: إن آثاره تنسحب على أعمال  وصالحيات الهيئات الحاكمة السيما السلطتين 
 التشريعية والتنفيذية، فقط دون الشعب، هذا السمو يؤدي إلى نتيجيتين أساسيتين هما :

 تدعيم وتوسيع مبدأ الشرعية :  -1

هذا  المبدأ يقضي بضرورة احترام التشريعات الموضوعية من قبل الحكام بالدرجة األولى والمحكومين بالدرجة الثانية 
أي إنحراف عن التشريعات يؤدي إلى الخروج عن مبدأ الشريعة، وعند اإلقرار بسمو القاعدة الدستورية وتقدمها على ما 

 دأ الشرعية ليشمل تلك القواعد السامية وال يجوز الخروج عنها. عداها من القواعد القانونية، عندها يتوسع مب

 تحريم التفويض في االختصاصات التي منحها الدستور للسلطان: -2

بمعنى أنه ال يجوز النائب المفوض من قبل الشعب بأن يفوض شخص غيره لتولي الحكم، إن الخروج عن هاتين 
جتماعي وبذلك تؤمن ردات الفعل على السمو الموضوعي على الرأي النتيجيتين قد يؤدي ذلك إلى ردة فعل سياسي أو ا

 العام ووعي المحكومين تجاه المخالفة أو تلك. 

 السمو الشكلي للدستور:  (ب

توضع شروط معقدة لتعديل النص الدستوري، وبالتالي السمو الشكلي محققًا السمو القانوني ذات الطابع الملزم ويسري 
د. لذلك السمو الشكلي ال يسري إال على الدساتير الجامدة غير المرنة أو العرفية، هذا هذا السمو على جميع القواع

شكالً مضمونًا. يعد أهم دور لسمو الشكلي في الدستور هو أنه يشكل الحاجز األساسي  السمو يمتد إلى القواعد الدستورية
 كامه. بوجه السلطة التشريعية من أن تسن قوانين تخرج عن قواعده أو تخالف أح

 التفرقة مابين القوانين الدستورية والقوانين العادية:  -1
 االختالف من حيث هذا النوع  -أ

يتضمن الدستور قواعد عامة ترسم اإلطار العام لنظام الحكم في الدولة وتجدد آليات واختصاصات السلطات المكلفة بتنفيذ هذه 
 السلطات والشعب.السياسة العامة، وترسم حدود العالقة بصورة عامة مابين 

وتحدد أيضًا ما يتتبع أفراد هذا الشعب من حقوق حريات وأساسية. بينما القواعد القانونية العامة الذي تتولى وضع قواعد تفصيلية 
 لهذه المبادىء العامة إضافة إلى تطرقها إلى مسائل تنظيمية تتوافق مع  متطلبات هذه الحرية أو تلك. 

 الشكل: ثاالختالف من حي -ب
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قاعدة الدستورية تعد في األساس ثابتة وعامة ومن الصعب إلى التطرق إلى تعديلها والتعدل إال باإلجراءات الخاصة والمعقدة ال
أو من قبل سلطة تأسيسية؛ بينما يفترض فيه أن يواكب وبصورة أسرع التطور الذي يطاول المجتمع، من خالل برنامج يقوم به 

 البرلمان. 

 نتائج:  3هذا الفرق نتج عنه 

ثبات القاعدة الدستورية : هذا الثبات ليس مطلقًا، وهو نسبي ليكون من الممكن تعديله مع مواكبة التطور،  -1
 واليكون التعديل إال وفق إجراءات خاصة. 

عدم جواز إلغاء أو تعديل القوانين الدستورية إال بقولنين دستورية مماثلة: بمعنى أنه اليجوز أن تعدل أو تلغي  -2
 إال من خالل سلطة مؤسسة، أو من له الحق بذلك بموجب نص في الستور.القاعدة الدستورية 

أدنى مرتبة من القانون الدستوري، القانون العادي  وجوب عدم تعارض القوانين العادية مع القوانين الدستوري: -3
   لذلك يعتبر أن القانون  إذا كان مخالفًا للدستور يعد باطاًل.

مبدأ تسلسل قواعد القانون: بمعنى أنه يجب أن بمعنى أنه يجب أن يأتي المرسوم أو القرار اإلداري مطابقًا لروح 
بهذا المبدأ هريمة التشريعات، والدستور هو  القانون، وإال كان عرضة لإلبطال من قبل القضاء اإلداري. ونعني

 رأس الهرم القانوني. 

 
 مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.الفقرة الثالثة: 

بقي الفكر القانوني تحت ضغط ووهم مقولة القانون يعبر عن اإلرادة العامة المتمثلة برأي األغلبية بالتالي طغت الناحية السياسية 
 ة لذلك فقدت الرقابة. على الناحية القانوني

باتجاه قمة الهرم من خالل إقرار الرقابة على القوانين فالرقابة على إن الضمانة القصوى لدولة القانون تفرض علينا التحرك 
هي العامل األساسي في بناء الدولة القانون، لضمانة الحقوق والحريات. ودولة القانون تفرض الخضوع لكل دستورية القوانين 

السلطات لدستور، وتحتم وجود قاض له الصالحية لغرض تأمين على هذا الخضوع. ألن مبدأ الرقابة على دستورية القوانين 
ويختلف بين دولة القانون والدولة القانونية ألن دولة القانون حاولت أن تجمع بين سيادة البرلمان، وحريات اإلنسان وحقوقه.  

لنيابي وهذه رقابة سياسية، واعتمدت الرقابة الدستورية من أجل بلورة دولة القانون، التي تقضي وصالحية الرقابة أنيطت بالمجلس ا
 بخضوع جميع السلطات لدستورية أية دولة الديمقراطية، إلى أحكام القواعد الدستورية، وأن قواعد مخالفة للدستور فهي باطلة .
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 المبحث الثالث
 ، ودولة القانون أوجه الشبه مابين الدولة القانونية

 
كال الدولتين يمتلكان هيكلية شكلية واحدة، ويجمع بينهم قواسم مشتركة تعتبر حجر الزاوية في بناء الدولة 

 تحقيق التعددية السياسية. -3مبدأ ضمانة الدستور  -2فصل السلطات  -1الديمقراطية الحديثة: وهي 
 

 مبدأ فصل السلطاتالفقرة األولى: 

وهو مبدأ تقني دستوري يهدف إلى استبعاد التسلط وصون الحريات. يشكل مبدأ فصل السلطات قاسماً مشتركًا  
بين القوانين، ألن كاًل منهما في النهاية تسعى لصون وحماية حقوق اإلنسان وحرياته وإن بوسائل مختلفة، 

لكلتيهما هدفًا واحدًا هو تحقيق  ألن الحقوق والحريات أصبحت أرضية مشتركة بين مفهوم الدولتين، ألن
 الديمقراطية من خالل تجسيد مبادىء حقوق اإلنسان وحرياته. 

  الثانية : الحقوق والحرياتالفقرة 

سعت األنظمة الليبرالية، لتكون الحقوق والحريات والمقومات األساسية لحقوق اإلنسان، من خالل إدخالها في النص الدستوري، 
حيات السلطات الدنيا. وعلى ذلك فهي مجرد ضمانات، وليس هناك ضوابط تحمي هذه الضمانات، لذلك وبالتالي تخرج عن صال

 من الممكن أن تستغل هذه الضمانات بتحقيق أهدافًا سياسية، فالديمقراطية لم تتحقق في ظل الدولة القانونية. 

ن يحرس آن معًا، أي أنها تمارس السلطة األمر وبسبب النظرة الكالسيكية التي تقول أن الدولة وجدها من يقرر الحقوق وم
 والفصل معًا. 

معًا يشكل الخطوط العريضة لمنهجية مشتركة بين نظام الدولة القانونية ودولة وموقف الدولة كمنظم وحام للحقوق والحريات 
 القانون. 

 ة: التعددية السياسية. ثالفقرة الثال
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إن مفهوم التعددية السياسية الذي يعتبر قاعدة الحريات حافظت عليه دولة القانون، لكنها غيرت النظرة إلى تطبيقه، فتم التركيز 
على إيجاد ضوابط لكبح جماح األكثرية التي تتسلم زمام الحكم، التي تقوم بتطبيق طروحاتها، ولكن بطريقة موافقة مع األصول 

م سحق األقلية لجهة التعبير أو لجهة الحقوق أو الحريات عماًل بشعار الدولة القانونية لذلك جاء الفرق الدستورية  وبما يضمن عد
 واضح في تطبيق الوسائل المعتمدة لضمان الحقوق والحريات. 

 المبحث الرابع
 أوجه االختالف مابين الدولة القانونية ودولة القانون 

 ة البرلمان سياد  الفقرة األولى: تجاوز مبدأ السيادة

دة البرلمان كانت متفوقة بشكل كبير في نظام الدولة القانونية بحجة أن البرلمان يضم ممثلي الشعب وواجهت الدولة القانونية اسي
صعوبة في الحد من هذه السيادة، مما أدى إلى تهميش دور القضاء أمام هذه السيادة، ولكن دولة القانون، رفضت ذلك وتجاوزته 

ى السلطة التشريعية دون ضوابط وقيود من الدستور، وعلى ذلك جاءت دولة القانون وفعلت دور بنظرها أن تبقألنه ال يجوز 
الحقوق والحريات والتعددية السياسية بفعل الضمانات الدستورية، وبالتالي تقلص مبدأ  سيادة البرلمان، لتطاول حتى نظامه 

يعني  تقويض سيادة البرلمان، بل جاء ذلك  للمحافظة على  الداخلي، وضرورة أن يأتي مطابقًا لألحكام الدستور ولكن هذا ال
سمو الدستور وسيادته، وبذلك حماية لحقوق اإلنسان وحرياته وربطها بالدستور ألن الرقابة ضمانة أساسية ضد التقلبات التي 

 تفرضها الحياة الديمقراطية في أي دولة. 

 ستور: الفقرة الثانية: ارتباط الحقوق والحريات العامة بالد
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 الفصل الثاني

 ماهية القضاء الدستوري واختصاصاته

الشعبية كغيرها من بقية السلطات، وحددت صالحيتها بشكل حصري، القضاء الدستوري هو هيئة دستورية أوجدتها اإلرادة العامة 
 لمحافظة على توزيع الصالحيات وعدم انتهاك أي منها لصالحيات األخرى. 

 والمهمة األساسية للقضاء الدستوري السبب في اعتماد الرقابة على دستورية القوانين. 

 المبحث األول

 نظم رقابة القضاء الدستوري 

  الفقرة األولى: الرقابة الالمركزية

ظهر في بداية األمر في أمريكا، إذ أن قضاة المحاكم العادية اتحادية أم تابعة للواليات يتولون تقدير مدى دستورية القوانين أو 
 التشريعات، أو األحكام الصادرة عن المحاكم القضائية ذات الدرجة األدنى. 

 وهي موزعة كاآلتي: 

 على القوانين الصادرة لدول األعضاء بالنسبة إلى الدستور االتحادي.الرقابة التي تجريها المحاكم المحلية في كل دولة  -1
الرقابة التي تجريها المحكمة العليا على القوانين المحلية الصادرة عن السلطات التشريعية الخاصة بالدول األعضاء  -2

 بالنسبة إلى الدستور االتحادي.
ية الصادرة عن الكونغرس االتحادي بالنسبة إلى الدستور الرقابة التي تجريها المحكمة العليا على القوانين الفدرال -3

 االتحادي.

 وهناك عدة أساليب يعتمدها النظام القانوني األمريكي: 

المعتمد في النظام األمريكي، وفق شروط معينة أهمها: وجود خصومة اسلوب الدفع بعدم الدستورية: وهو األسلوب  -1
 موضوعية جدية، ومصلحة شخصية لطاعن.
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القضائية، والذي يفرض على المحاكم أن تتقيد باألحكام التي تصدرها،  المحاكم األميركية بما يعرف بنظام السوابقوتتقيد 
وال يجوز العدول عن االجتهاد السابق لذات المحكمة، وكذلك المحاكم األدنى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم. 

االستقرار في التعامل، إذ أن كافة المحاكم ستمتنع عن تطبيق القانون وبالتالي يترتيب عليه ثبات المعامالت القانونية و 
 موضع الحكم بعدم الدستورية، وبالتالي ملغى. 

أسلوب أوامر المنع: تتلخص في الطلب إلى المحكمة المختصة بإصدار، ينهي المدعى عليه من إجراء عمل معين  -2
جراء العمل وله ميزة أيضًا، بأنه إذا استمر الشخص في وذلك، بسبب عدم دستورية القانون الذي يستند إليه في إ

 الخطىء يتعرض لعقاب لمعارضته أمر قضائي.
أسلوب الحكم التقريري:  وهو أن يلجأ الشخص من خالل هذا األسلوب إلى المحكمة االتحادية طالبًا إصدار حكم يقرر  -3

نزاع جدي أو وجود مصلحة مباشرة، وإنما يكفي في هذا يشترط هنا قيام  مدى دستورية القانون المراد تطبيقه عليه وال
 المجال قيام مصلحة اجتماعية

أسلوب بناء القوانين: ال تقرر المحكمة عدم دستورية القوانين، بل تعمل على إعطائه تفسيرات تتوافق مع سوابقها  -4
مشرع اليكون بنيته تخطي الدستور، من وراء إقرار القانون، ألنها تعتبر أن  الالقضائية، مستبعدة بذلك مقاصد الشرع 

وعند الشك بهذه النقطة تعمل المحكمة على إعطاء القانون تفسيرًا نابعًا من السوابق القضائية واستبعاد كل تفسير آخر 
 ممكن أن يتعارض مع القاعدة الدستورية.

 الفقرة الثانية: الرقابة المركزية.
صفة الرقابة هجومية من خالل دعوى أصلية تهدف إلى اإللغاء، إذ تعمل على مهاجمة القانون والطعن فيه بالطريق 
المباشر فور إقراره، وقبل نشره أو بعده، أو ذلك أمام المحكمة أو المجلس المختص. وال يطبق هذا األسلوب إال في 

 الدول التي لديها محكمة مختصة أو مجلس مختص. 
 التي تتولى الرقابة المركزية:  الجهة -أ

 المحكمة قد تكون محكمة عليا في النظام القضائي العادي.  -1
 جعل االختصاص لمحكمة دستورية خاصة. -2

 المحكمة العليا؛ التي يخولها النص الدستوري ويعطيها صالحية الرقابة، ومن هذه الدول كوبا، والسودان وكولومبيا، وفنزويال.

محكمة مختصة لنظر مراقبة دستورية القوانين دون سواه، وهذه المختصة؛ ينص الدستور على إنشاء  أما المحكمة الدستورية
المحكمة أو المجلس اليكون لها أية عالقة عضوية أو هرمية مع السلطة القضائية بمعنى أنها هيئة دستورية قبائمة بحد ذاتها 

ق النظام المركزي في الرقابة على دستورية القوانين، حصرت قواعد تضطلع بما أوكل إليها الدستور، إن أغلبية الدول التي تطب
 الطعن فقط بالسطات السياسية مثال ذلك فرنسا. 
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لكن هناك رقابة إلغاء سابقة، وأخرى الحقة؛ أما السابقة: وهي رقابة تطبق على القانون وهو في دور تكوينه، أي بعد التصديق 
 إصداره ووضعه موضع التنفيذ.عليه من قبل البرلمان المختص، وقبل 

ات السياسية التي يعينها الدستور، هذه الرقابة تعمتد أيضًا وفق هذه المحكمة التعطي صالحياتها إال إلى رئيس الدولة أو السلط
 أساليب تختلف باختالف األنظمة. 

وعليه تقدم دعوى عدم دستورية من رقابة اإللغاء الالحقة: هذا األسلوب يقتضي معه أن يكون القانون قد صدر وفق األصول، 
قبل السلطات التي يمنحها الدستور خالل فترة محددة من تاريخ صدوره، وعلى المحكمة الفصل في الدعوى المثارة أمامها عند 

ة توافر شروط  شكلية وإصدار حكمها، فإذا أقرت عدم دستورية القانون تقضي بإلغاءه  ويتمتع حكمها بقوة األمر المقضي بالنسب
 لجميع السلطات وينهي النزاع حول القانون بصورة مطلقة. 

 أسلوب الرقابة المركزية من خارج السلطات السياسية وهي كالتالي:  -ب
بعض الدول أعطت حق الطعن لألفراد عن طريق الدعوى مباشرة أمام المحكمة والمجلس الدستوري، وكذلك المنظمات  -1

 ن هذه الدول أمالنيا. السياسية، وحتى وإن لم يكن هناك خصومة وم
الطعن أمام المحكمة المركزية: بطريقة فير مباشرة وعن طريق دعوى دفع بعد دستورية القانون، لكن يجب أن يكون  -2

أشهر لنظر بعد  3هناك دعوى أمام محكمة األساس، فإذا رأت المحكمة ان الدعوى جدية قررت تأجيل الدعوى إمهال 
 الدستورية.

الحق باإلضافة إلى السلطات السياسية واألفراد، وإلى بعض الهيئات واألحزاب من هذه الدول هناك بعض الدول أعطت  -3
 تركيا، ومنها من أعطاها إلى محاكم أخرى مثل إيطاليا. 
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 المبحث الثاني

 شرعية الرقابة على دستورية القوانين

  الفقرة األولى: المفهوم التقليدي وشرعية الرقابة الدستورية 

استبعدت الرقابة على دستورية القوانين في ظل هذا المفهوم التقليدي للقانون، وبين هذا المفهوم أن الرقابة غير شرعية 
  وال يمكن أن تقوم بوجه ممثلي اإلرادة العامة، ورفض االعتراف بشرعية الرقابة على دستورية القوانين.

 ابة الدستورية الفقرة الثانية: المفهوم الحديث لقانون وشرعية الرق

إن الدراسات الحديثة التي تناولت مفهوم القانون أدت إلى نتيجة واحدة هي وجوب عدم وضع الثقة بشكل مطلق في 
 وحرياتهم، وكان هناك جانبين من هذه الدراسات نص القوانين، كأساس لضمان حقوق المواطنين 

 من حيث المصدر: استقر الرأي على ضرورة نزع صفة اإلرادة العامة عن مصدر القانون، أي البرلمان.   -1
من حيث المضمون: عدم ثقة الفقه بمضمون القانون ويشكك في قدراته حقوق المواطن، ويحكم هذا األمر عدة  -2

المتنوع والمتعدد والمنتفتح، والذي اعتبارات ناتجة بالدرجة األولى عن تطور دور الدولة في تنظيم هذا المجتمع 
يفرض إصدار قوانين متشعبة ومتعددة تحكم هذه العالقات، وذلك من اإللزامية التي ترى السلطة أناه تستطيع من 

 خاللها تحقق الصالح العام.

العامة من خالل  وما يتوصل إليه الفقه أنه اليتعارض بين اإلرادة العامة ونص الدستور، إذ أن القانون يعبر عن اإلرادة
ارتكازه لدستور، ومن خالل هذا المفهوم الحديث لقانون، لفك االرتباط  بين مضمون القاعدة القانونية وإرادة السلطة 
التي تصدرها تشريعية أو تنفيذية كانت، وجعل هذه القاعدة مرتبطة بالدستور الذي اصبحت النظرة إليه أنه النص 

 السامي. 
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 المبحث الثالث

 عالقة بين القضاء الدستوري والديمقراطيةال

 الفقرة األولى: الرقابة الدستورية تتعارض أم تتوافق مع الديمقراطية 

الديمقراطية غايتها اإلنسان من خالل ضمان الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والحقوق مع جميع األفراد، كانت مع ظهور اليبرالية، 
قسمًا كبيرًا من حياته على األقل إال أن هدفها ناقص تمامًا، إذ أنها تقوم على استئصال الفرد من الجسم العضوي وتجعله يعيش 

ا الديمقراطية فتعيد ربطه ثانية بآخرين من أمثاله حتى تتوافر فرصة بناء مجتمع في اتحادهم، ال لكل خارج رحم األمم، بينم
 عضو، بل كتآلف واجتماع بين األفراد. 

وحتى تستطيع الديمقراطية أن تبقى فاعلة ومستمرة، البد من احترام تلك الشروط المادية المشار إليها، وذلك من خالل  سلطة 
 التوازن بين متطلبات كل من السلطة والديمقراطية.تسعى إليجاد 

 الفقرة الثانية: الرقابة الدستورية والمفهوم الحديث لديمقراطية.

هدفها كهدف الرقابة على دستورية القوانين وألنها أصبحت متواصلة، لذلك يجب توافرهما معًا إللغاء القاعدة التي ألن الديمقراطية 
 أن الغلبة لألكثرية.
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 الفصل الثالث

 أثر الرقابة الدستورية في ترسيخ دولة القانون من الناحية الشكلية

 المبحث األول

 الرقابة الدستورية تؤسس لمفهوم جديد لمبدأ فصل السلطات

 الفقرة األولى:  النظرية التقليدية لمبدأ فصل السلطات.

الثنائية بين السلطات، وأنه ال وجود لواحد دون األخرى، ويجب أن برأي مونتسيكو القانون وحده هو القادر على ضبط العالقة 
 يكون القانون غير تعسفي لضبط واقع المجتمع.

 قاعدة االستقاللية  -2قاعدة التخصيص  -1وعلى هذا األساس خرجت قاعدتين أساسيتين: 

الحية التشريع بين ممثلي قاعدة التخصيص: إن الغاية األساسية هي من قاعدة التخصيص هي الحفاظ على إبقاء ص -1
وإن تلك الشعب، ألن هؤالء الممثلين اليمكنهم أن يقرورا القوانين التي تحد من حريات المواطنين أو تنتهك حقوقهم 

القوانين التي يقرها البرلمان تأسيسًا على اختصاص الوظيفي تتميز من الناحية المادية عن بقية القواعد القانونية، التي 
قرار أو مرسوم أو نظام وتصدر عن سلطة إجرائية تكون من القوانين بالمعنى المادي وليس الشكلي  تندرج على شكل

 وبالتالي فإن كل سلطة وهيئة لها وظيفة معينة أو عمل معين.
هو االستقالل العضوي، بما تعنيه هذه القاعدة، من ضرورة تحديد العالقات بين قاعدة االستقاللية : المقصود بذلك  -2

الهيئات العامة على أساس أنها جميعًا هيئات متساوية ومستقلة بعضها عن بعض، بحيث ال تتدخل في أعمال األخرى 
 وال تخضع لغيرها من الهيئات. 

أنظمة سياسية محددة، في ظل الديمقراطية التمثلية دون المباشرة، هذه النظرية )نظرية القاعدتين( ال حياة لها إال في بعض 
كان النقد لمبدأ فصل السلطات بأنه اليعارض مبدأ السيادة والنقد واآلخر أنه ال يجوز أن تكون هناك سلطة دنيا أم سلطة 

 عليا. 
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 الفقرة الثانية: النظرية الحديثة لمبدأ فصل السلطات. 

 . دستوري وقضاء دستوري خاص لمحافظة على مبدأ فصل السلطات كفرنسابعض الدول أوجدت مجلس 

 :ونتج عن تطبيق هذه النظرية عدة نتائج 

توازن السلطات وتعاونها تحت سقف الدستور : وجد النص الدستوري ليكون المنهل الذي تغرف منه كافة السلطات، ليكون مرجعية  -1
والتعاون، ولكي تكون الحارس لحسن تطبيق كافة قواعده سواء من حيث المضمون، لهم، هذه المرجعية أوجدها لتأمين التوازن 

 والشكل، والفقه يرى أن الدستور هو الحارس األسمى الذي تتجسد فيه وحدة اإلرادة العامة
 تطبيقات النظم الديمقراطية وأثرها على هذا المبدأ: -2

 النظام البرلماني:  -1

في النظم البرلمانية حجز الزاوية في أي نظام برلماني، وأصبح الحفاظ على توزيع أصبحت الرقابة على دستورية القوانين 
الصالحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ثانويًا، حيال السهر على ضمانة حقوق اإلنسان وحرياته، وإن الواقع العملي 

اد النسبي عن التمسك بمبدأ فصل السلطات كضامن المستنبط من تطبيقات النظام البرلماني يجعلنا نتجه أكثر باتجاه االرتد
دستوري، وهي منهجية جديدة لتطبيق مبدأ الفصل مابين السطات في النظم للحريات والعالقة الدستورية التي فرضها المجلس ال

رادة العامة المتجسدة البرلمانية الديمقراطية إذ في ظل هذه القاعدة ال يوجد سوى سلطة واحدة آمرة في هذه النظم أال وهي سلطة اإل
 في الدستور.

 النظام الرئاسي:  -2

خير مكان لتطبيق هذا النظام هي الواليات المتحدة األمريكية، ألنه على الرغم من الفصل الجامد بين السلطات والمنبثق عن 
لمحكمة العليا، وعلى النص الدستوري، فإن هناك فرض تعاون على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية من خالل اجتهادات ا

ذلك جاء تكريس السلطة القضائية كركن أساسي من أركان النظام، وهو بمثابة حجر الزاوية في استقرار النظام السياسي في 
 الواليات، هذا األمر سبب أنطواء المحكمة العليا في طياته وهذا ما منع هيمنة السلطة التنفيذية. 

 

 المبحث الثاني

 ية وإرساء دولة القانون الرقابة على الدستور 
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 الفقرة األولى: ترسيخ مبدأ مفاعيل دولة القانون 

 اليمكن لدولة القانون أن تتجسد فعاًل في أي نظام ديمقراطي إال من خالل الخضوع  الجميع لسلطة القانون على رأسهم الحكام.

 استبعاد تطبيق النظام الكلي و استبعاد سيطرة األكثرية  وتقوم بذلك من خالل؛ 

 استبعاد تطبيق النظام الكلي -1

إن الربط مابين إرادة الشخص الحاكم الذي يمسك بزمام السلطة من خالل تسميته رئيسًا للحزب الحاكم المسيطر على مقدرات 
 الدولة واإلرادة الشعبية التي يتوسلها منظرو هذا الحزب، يعمل الفرد بفقد كيانه الشخصي وما يلتزم معه من حريات وحقوق. 

على دستورية القوانين  واألنظمة الكلية، ألن هذه الرقابة ال يمكنها أن تتغاضى أو تسمع  ال مجال لتعايش بين مبدأ الرقابة
على لإليديولوجيات تلك األنظمة، أن تنمو أو تترسخ في دولة القانون، على حساب التعددية والحرية الليبرالية وبغية الحفاظ على 

تأسيسية األصلية احتاطت لمنع االنحراف من استعمال رأي نص دستوري هذه المقومات الثالث لدولة القانون، نالحظ أن السلطة ال
يمكن أن يستغل من قبل رئيس الدولة الذي منحه الدستور صالحيات واسعة في الحاالت االستثنائية، وذلك من خالل إلزام رئيس 

 الدولة باستشارة المجلس الدستوري. 

 استبعاد سيطرة األكثرية   -2

ألمة حرة إال بكبح جماح الصالحية المطلقة لسلطة التشريعية، إذ من الممكن لهذه السلطة أن تصدر اليمكن أن تكون ا
قوانين تعسفية تخالف الحقوق والحريات. لذلك البد أن يكون هناك رقابة دستورية على أداء تلك السلطة وما تقوم به لضمانة 

أن سمو الدستور ال يضمن ضمير النواب ألنه من الممكن أن  صدور قوانين تشريعية ال تخالف حقوق اإلنسان وحرياته، إذ
 وتطلب سن التشريعات كما تريد هي.تستغل السلطة التنفيذية األكثرية في البرلمان 

 الفقرة الثانية: فرض احترام القواعد الدستورية في مجال توزيع االختصاصات لسلطات 

 في إطار الدولة االتحادية  -أ
الرقابة على دستورية القوانين أمر ضروري بل حتمي، ألنه يجب على الواليات أن تبقى خاضعة في الدول االتحادية 

لسلطة المركزية وإال أصبح هناك تفكك في االتحاد، هذا الواقع التعددي في الواليات المنضوية تحت سلطة الدولة 
عها بدستور مستقل لكل منها، وسلطة تشريع االتحادية ودستورها الفدرالي، مع ما يقابله من إقرار لتلك الواليات بتمت

 يترتب عليه ازدواجية في القوانين، تفترض وجود توازن وتراتب بين تلك القوانين المختلفة من أجل استمرارية االتحاد
رية فالتناقض مابين القوانين الفدرالية وقوانين الدول المتحدة يؤدي إلى انهيار الفدرالية، لذلك وجدت الرقابة على دستو 

القوانين، ألن القضاء الدستوري وحده من يقوم بتفسير الدستور االتحادي وفرض احترام قواعده على سلطات الدول 
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األعضاء، وهي آلية لضبط تشريعات الدول األعضاء، مقارنة مع مضمون الدستور الفدرالي، وضبط مسار التشريع بما 
 صعيد االتحاد أو على صعيد الدول األعضاء.  تتوافق مع حقوق المواطنين وحرياتهم، سواء كانت على

 في إطار الدولة الموحدة : -ب
بعض الدول اعتمدت نظام الالمركزية اإلدارية، وجاءت هذه الطريقة في الدول الموحدة في ظل وجود الجماعات المحلية 

فاء الوجود القانوني عليها التي ليست رهنًا بإرادة السلطة السياسية، فهي سابقة لوجود الدولة، والتتدخل الدولة إلض
 للمحافظة على الوحدة السياسية في البالد.

لذلك يأتي دور القضاء الدستوري ليتحمل مسؤولية خاصة في مثل هذه الدول، لضبط هذا التوازن المنصوص عنه في 
تشريعية أو الدستور ألن هذه الجماعات تملك حق الطعن الدستوري ضد أي انتهاك تقدم عليه السلطة المركزية من 

تنفيذية، يطول ما خصه الدستور بتلك السلطات المحلية.  ويجب أن اليتجاوز حدود السلطة الموحدة. ولكن بعض 
الدول األخرى تناولت السلطة المركزية في هذه الدولة من خالل أن القضاء الدستوري يتبع سلطة مركزية واحدة لكل 

قي وعمودي على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولم يقتصر دور القضاء المناطق إذ أنه يقوم براقبة دستورية بشكل أف
لحريات الدستوري على هاتين السلطتين، بل شمل السلطة القضائية أيضًا، ألنه يشمل كل سلطة لها تأثير على الحقوق وا

 عند إعمالهم لتلك الصالحيات ومن بين هذه الدول ألمانيا. 
 
 

 المبحث الثالث
 الدستوري في احترام مبدأ تسلسل قواعد القانون دور القاضي 

 
 الفقرة األولى: موقع القانون واألنظمة بالنسبة لدستور 

حسب االجتهادات القضائية الدستورية يجب أن يكون القانون في موقع أدنى من الدستور من الناحية الشكلية الهرمية 
 الديمقراطية:وهناك من رأى أنه هناك مبدأيين أساسيين في النظم 

مبدأ الشرعية ومبدأ المساواة : كالهما ينبثقان من هذه الهرمية إذ على حد تعبيره فبمدأ يتجسد في الخضوع الكلي  -أ
من القواعد الدنيا للقواعد العليا. أي مبدأ العالقة العمودية داخل النظام المعياري، أما مبدأ المساواة فليفرض نوعية 

أي مبدأ العالقة األفقية داخل هذا النظام المعياري بحيث  -يع المعنيين بتلك القواعدرقيقة من المساواة مابين جم
كالهما ما يعرف بالقضاء المعياري، والقانون يجب أن يكون بشكل هرمي أدنى من الدستور شكاًل مضمونًا  بشكل

حقوق المواطنيين وحرياتهم في  . وهذا اإللزام الهرمي يطاول القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المؤتمنة على
أغلب األحيان تتحكم العمومية في نصوصها. وهذه القوانين تلزم تنفيذ قرارات وأوامر تنفيذية ومراسيم لتنفيذها، وهذه 
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اإللزامية وجوبية ألنه اليعقل أن يخالف المرسوم تنظيمي أو تطبيقي يتضمن مواد تخالف القانون والذي اليخالف 
تخالف هذه األنظمة للدستور، وضعت تحت مجهر الرقابة  الدستورية لمجلس الدستوري لكي  الدستور، وحتى ال

 ينتظم الهرم القانوني من رأسه إلى أسفله.
 

 الفقرة الثانية: موقع المعاهدات الدولية بالنسبة لدستور.
مبدأ السيادة لدول، وعلى عن الدستور حفاظًا على حسب رأيه الفقه أنه اليجوز أن تعلو المعاهدات عن الدستور 

ذلك فإن هناك بعض الدول التي تطلب المصادقة على المعاهدة لتضعها على هرمية القوانين التي يتربع على 
رأسها الدستور، وعلى ذلك إذا كانت المعاهدة  مخالفة لدستور، فإما تقوم الدولة بتعديل الدستور، أو إعادة النظر 

ر في محاولة منها لمطابقتها مع الدستور.  وأصبحت المعاهدات تشكل مصدر في المواد التي قد تخالف الدستو 
من مصادر القانون الداخلي. لذلك هناك بعض الدول نصت في دساتيرها لتضمن نصوصًا صريحة تتعلق بموقع 

 . المعاهدات الدولية داخل الهرم القانوني
 
 
 
 

 الفقرة الثالثة: إشكالية المبدأ في المثال األوروبي
ض الدول قد نصت من خالل دساتيرها، نصوص إلدخال نصوص المعاهدات في الهرم القانوني الوضعي بع

لبعض الدول األوروبية، فالنصوص األلمانية والفرنسية والنمساوية أفردت نصوصًا خاصة لتصديق على الدستور 
عمل بها في النظام القانوني ( من الدستور الفرنسي يتم تصديق المعاهدات بموجب قانون، حتى ي53/1فالمادة ) 

( من الدستور األلماني، أعطت الحق لرئيس االتحادي بالتفاوض  في إقرار المعاهدات 59/2مادة )الداخلي. وال
وجوب أخذ موافقة أجهزة معينة في الدولة والبرلمان األلماني. بينما النمسا فإقرار المعاهدات بيد السلطة الفيدرالية، 

ل أي معاهدة التتعلق بحقوق دستورية إال بعد ويوقع ويصادق عليها البرلمان، ولكن له خصوصية إذا أنها التقب
 اعتماد آلية إلقرار القانون الدستوري، وفي هذه الحالة تكون المعاهدة معدلة الدستور. 

( له الحق بالطعن بالدستورية المعاهدات الدولية من قبل 54استفاد المجلس الدستوري الفرنسي من التعديل لمادة )
فة إلى رؤساء األربعة لذلك اجتهاده لمنع السماح بتصديق أو إقرار أية معاهدة، نا ئبًا أو شيخًا، وباإلضا 60

 تتضمن بنودًا مخالفة لدستور إال بعد تعديل الدستور .
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 القسم الثاني
 دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون من الناحية الجوهرية

 الفصل األول
 الدستوري وسائل تحقيق دولة القانون من القاضي 

 المبحث األول
 الكتلة الدستورية.

 
دون النظر إلى هذه الكتلة اليستطيع القاضي حماية جوهر اإلنسان. وقد عرفها القاموس الدستوري )) مجموعة 
المبادىء والقواعد ذات القيمة الدستورية التي من الواجب أن تحترم وتفرض أحكامها على السلطة التشريعية أو 

 ة((. التنفيذية وبصورة أشمل عن كل السلطات حتى القضائية واإلداري
هذه المبادىء شكليًا تتشابه مع القواعد الدستورية من خالل صياغتها بعبارات عامة ولكنها تختلف لجهة المضمون 

اختالفًا جذريًا،  قياسًا على ما يتضمنه بكل جوهر كل قاعدة، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق والحريات هذه  
ومنها مانجد جذوره في  مبادىء عامة ذات قيمة دستورية  القواعد منها ما هو محدد في نص الدستور بحد ذاته

مستقاة إما من إعالنات الحقوق على مختلف مصادرها، أم من االتفاقيات والمعاهدات الدولية مما يجعلنا نواجه 
 كتلة دستورية ذات أبعاد متحركة ليس لجهة تفسير مضمون قواعدها فقط، بل لجهة تحديد إطارها أيضًا. 

 
 ولى: الدستور كمرجعية للقاضي الدستوري. الفقرة األ 

أن الدستور اليقتصر مضمونه فقط على مواد مرقمة في النص الدستوري، وتبقى هذه المواد في حالة قصور عن تأمين الحماية 
 الالزمة لحقوق اإلنسان وحرياته، ألن الهم األول لسلطة التأسيسية كان في أولوياته تنظيم من خالل النص الدستوري.
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 والمبادىء فوق دستورية الفقرة الثانية: المبادىء العامة ذات القيمة الدستورية 

 المبادىء العامة ذات القيمة الدستورية -1

يجب التطرق إلى المبادىء العامة لقانون، إذ أن هذه المبادىء يمكن أن تسقط بأي لحظة أمام الصالحيات الدستورية التي 
 تعطى للمشرع، وال يستطيع  عندها أن يتخطى المبادىء العامة ذات القيمة الدستورية، والتي يستقر االجتهاد القضائي. 

نسان ، وهي أساسية ألنها من إلوجدت لكي تحمي من خاللها الحقوق األساسيىة ل فالمبادىء العامة ذات القيمة الدستورية
 جهة لصيقة باإلنسان الذي هو أساس كل الحقوق وألن النتائج المترتبة على االعتراف بها يجب أن تخترق كل نظام قانوني.

على بلورتها وتجسيدها، إذ  دستوري ليعملوال يكون لهذه الحقوق هرمية معينة ألنها متجذرة بحياة اإلنسان لذلك القاضي ال
أنه اليخلق حقوقًا أساسية جديدة، بل يجب عليه في إطار سلطته في تفسير النصوص أن يستخلص ما تفرضه تلك المبادىء 

 ذات القيمة الدستورية. 

توازن بين متطلبات وفي ظل عدم وجود هرمية يوقع القاضي الدستوري في إشكالية محددة تتمحور حول قدرته على تحقيق ال
 . هذه الحقوق التي هي في أغلب األحيان متضاربة، المنبثقة عما استخلصه في اجتهاداته من مبادىء ذات قيم دستورية

 المبادىء ما فوق الدستورية.  -2
 ) اليستطيع المشرع الدستوري المشتق من أن يعمل على تعديلها أو المساس بها( 

 
( من الدستور الفرنسي، كألمانيا 89النص الدستوري كما هي الحال مع المادة )وقد تكون هذه المبادىء في صلب 

وإيطاليا.  وبهذه الحالة قد يلجأ القاضي إلى تفحص دستورية  القانون، مقارنة مع قواعد مستقاة من إعالنات الحقوق 
فهي مصادر أجنبية ال صلة  بالتالي . و العالمية أو االتفاقيات والمعاهدات الدولية، اآليلة لحفظ حقوق اإلنسان وحرياته

 بها بالسيادة الوطنية المتجسدة بالشعب، فإن  هناك إشكالية هل هي وطنية أم أجنبية. 
ودون جدل في آراء الفقهاء فإن القاضي الدستوري يعود دائمًا في مرجعيته لدستور ألن الدستور فيه تتجسد اإلرادة 

المبادىء ما فوق الدستورية ألن القاضي نفسه يقوم باستخالصها من نص العامة والسيادة الوطنية، ويجوز األخذ ب
 الدستور. 
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 المبحث الثالث
 النظريات التي تتمحور حولها رقابة القاضي الدستوري 

 
 الفقرة األولى: نظرية الحق الوضعي 

عليها  لفترات زمنية جسدت هذه النظرية حماية حقوق اإلنسان وحرياته من خالل القوانين الوضعية التي مر الزمن 
طويلة، ولتحقيق ذلك كان هناك عدة وسائل اعتمتدها هذه المدرسة الوضعية لتكون متاحة للقاضي الدستوري ليقوم بها 

 العتبار أعماله شرعية .
 رقابة القاضي الدستوري رقابة أصول وإجراءات  من الناحية الشكلية  -أ

اظ على شروط توزيع الصالحيات كما حددها الدستور، السيما في هذه الرقابة الخارجية يمكن االعتماد عليها للحف
ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكنها أصبحت خاصة الدول التي نصت دساتيرها على مثل هذا التوزيع، و 

، غير أساسية. لكن هذا ليس سريانه على الصالحيات المحددة دستوريًا لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية
 وهناك تشديد من قبل القضاء الدستوري حفاظًا على مبدأ الفصل مابين السلطات. 

وأكدت هذه المدرسة بأن الرقابة على دستورية القوانين وما يترتب عليها من عدالة دستورية، ألن هذه العالقة 
الدستورية وجدت كوسيلة لحماية الدستور كنص وضعي.  وتنظر إلى شرعية القوانين من ناحية الشرعية الدستورية 

برلمان المضمون مخالف الدستور، ينتهك بذلك القواعد المناطة بالسلطة التأسيسية  والشرعية العادية المناطة بال
 الدستورية حول توزيع الصالحيات. 

 رقابة القاضي الدستوري  رقابة داخلية. -ب
دون االرتكاز إلى الرقابة الشكلية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات، هذه الطريقة  ال مجال إلجراء رقابة داخلي

البرلمان لم يمس الحقوق والحريات الدستورية من خالل خطأ في تقسيم  تتيح لقاضي الدستوري التحقق من أن
 معانيها مما يجعله يقر القانون بصورة مخالفة  لهذه المبادىء 

يجب على القاضي الدستوري التوسع في التفسير  ألن الحقوق والحريات اليمكن إدراجها في الئحة مفصلة في 
 فسير هدفين أساسين: الدستور، وتهدف هذه المدرسة من هذا الت

 ات وعدم القبول  بخلقه نهائيًا. الطابع الشخصي لقاضي الدستوري عن هذه التفسير  دإبعا -1
 منع أي  تدخل من خارج إطار المرسوم.  -2
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 من خالل القضاء الالمحدود لمفاهيم حريات اإلنسان.  وهذا التفسير أداة أساسية لتجذير الديمقراطية 

 الموجه. -3ابناء  -2المبطل  -1أساليب لتفسير:  3وهناك 

 التفسير المبطل -1
يلجأ القاضي الدستوري إلى إبطال القانون المطعون به، وقد يكون هذا اإلبطال كلي أو جزئي، أما الكلي: يصدر القرار 

خالفتها باإلبطال واليمكن لقانون أن ينشر أو يطبق لعدم دستوريته.  والجزئي؛ يصدر القرار بإبطال بعض مواد القانون لم
لدستور، وإذا كانت هذه المواد التؤثر على القانون ينشر باستثناء المواد المبطلة، أما إذا كانت تؤثر فيبطل القانون 

 ككل. 
 التفسير البناء -2

بالزيادة  وال ينقص على مضمون القانون، وربما هذه التقنية توضح أكثر فأكثر في هذا التفسير القاضي الدستوري يقوم 
القاضي الدستوري في نهجه لالحية تفسير الدستور إذ من خالل هذ العمل يستطيع أن يدخل كل تفسير ضروري مهمة 

على مضمون النص من شأنه استبعاد أية  مجازفة ما يترتب عنها تطبيق بشكل غير دستوري، وخاصة إذا كانت 
 النواقص.  يجب عليه إضافة هذهالتفسيرات غير كافية لتجعل من  التطبيق موافق مع الضمانات الدستورية 

 التفسير الموجه -3
يتمتع القاضي الدستوري في هذا الدستور استراتيجية  معينة يطلب من خالل مجلس الدولة ومحكمة التمييز لسهر في 
كل ما يصدر عنه من تفسيرات المدرجة في القرار هل تطابق القانون أم ال. ويلجأ القاضي الدستوري إلى هذه اآللية، 

ضطر إلى إلغاء ثاني، عندما يعرض عليه القانون لمرة الثانية من قبل البرلمان ضمن ما يعرف بالرقابة المكررة الي
 وتكون المواد قد اعيدت بما يتوافق مع الدستور. 

 
 الفقرة الثانية: نظرية الحق الطبيعي.

نص وضعي،  ومرجعيته يجب فيها تفوق حقوق تنظر هذه المدرسة  إلى رقابة القاضي الدستوري بأنها مطلقة وال يخالفها أي 
 اإلنسان  على ما عداها إذ من خالل هذا التفوق يمكن للقاضي الدستوري من اندفاع األكثرية البرلمانية  واستنسابيها.

 رقابة القاضي الدستوري رقابة تستند إلى تفوق حقوق اإلنسان.  -1
رس لحقوق اإلنسان وحرياته، وذلك القتناعهم بأن حقوق تنظر مدرسة الحق الطبيعي إلى القاضي الدستوري بأنه حا

لشرعية عن رقابة القاضي اإلنسان وحقوق الشعب كانت السبب في وضع الدساتير المكتوبة، وذهبت  بعيد إلضفاء ا
  الدستوري، بأن هذه الرقابة التخالف إطالقًا مبدأ الديمقراطية ألنها تضع في المقام األول حقوق اإلنسان وحرياته،
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وماد فعهم إلى هذه الفوقية إذ اجتهادات القاضي الدستوري يكرس أحيانًا وتفرضها بصورة مطلقة على كل السطات، 
 مبادىء دستورية دون االحتكام إلى نص محدد ومدون مثل مبدأ استمرارية المرفق العام. 

 
  رقابة القاضي الدستوري : رقابة تحد من األكثرية البرلمانية 

مدرسة الحق الطبيعي كانت على غرار المدرسة الوضعية في كبح جماح األكثرية، إذ الوضعية من خالل نصوص الدستور 
وإلزامها باحترامها، الدولة لحقوق والحريات كبحث جماح األكثرية من خالل ضوابط هذا الدستور، بينما الطبيعية من إخضاع أجهزة 

 نظم الديمقراطية، إذ تتغير األكثرية على يبرز دور القاضي الدستوري في كبح جماح األ كثرية. وألن األغلبية البرلمانية محكومة بال

ونظرة مدرسة الحق الطبيعي إلى الديمقراطية مريبة خاصة عندما تسقط الحواجز أمام األكثرية البرلمانية، ألنه وفق تصورها 
األقلية، أن هذه المدرسة بالقاضي الدستوري إذ به  تستطيع  تنحرف الديمقراطية لتصبح مجرد سلطة األكثرية، لذلك تتشبتت

 تفرض على األغلبية الحاكمة عدم المساس بحقوق اإلنسان وحرياته وعدم انتهاك الضمانات الدستورية الممنوحة له. 

بالحرية البدينة ولكن حسب رأي الكاتب يجب ما تنادي به مردسة الحق الطبيعي أن ينحصر فقط في الحقوق والحريات المتعلقة 
 والكرامة اإلنسانية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث
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 الدستور كأساس لنظام القانوني والسياسي

  الفقرة األولى: الدستور ناظم لقيم المجتمع المشتركة

إن القيم االجتماعية تنبثق عن معايير أو قواعد اجتماعية يسير المجتمع على هديها كون مفعول تلك القيم يتجذر في هذه القواعد 
وتتميز هذه بقوة اإللزام، من خالل هذه الزاوية ينظر بعض الفقه إلى أن الدولة مؤسسة يجسدها الدستور من خالل نظام هادف 

 تماعي معين.  لتجسيد قيم محددة لنظام اج

وهذا النظام البد أن متمازج فيه السياسية والقانون، ألنها عامالن أساسيان في تكوين المجتمعات، وبالتالي في تكوين النص 
الدستور ينظر إلى العمل السياسي على أنه شرعي  الدستوري المنبثق عن القيم المشتركة ألي مجتمعين أو أكثر، ومن خالل 

لق من الدستور، وهوالوسيلة األساسية لتنظيم العالقات بين السلطات أو بينها وبين المواطن، ألنه اليمكن فشرعية السياسي تنط
إصدار القوانين، بل الواجب التقيد والعمل بموجب الضمانات الدستورية المعتمدة وتصبح ألي شخص أو ألي مجموعة سياسية 

  هذه القيم ثابتة اليجوز المساس بها بنظر بعض الفقه.

 الفقرة الثانية: الدستور موحد لمجتمع حول القيم المشتركة

يجب أن يكون الدستور هو الذي يجسد التوافق االجتماعي األساسي وليس القانون العادي، لذلك يجب أن يعمل الدستور 
ألن الدستور أصبح  باسم الشعب، ليرفع هذا الميثاق التوافقي على حساب القانون المعبر عن إرادة األغلبية البرلمانية،

فكرة قانون  أي أنه المجسد النظام االجتماعي المرغوب به من قبل أفراد المجتمع، ويشكل عاماًل أساسيًا في رسم القيم 
المشتركة التي يجمع عليها المواطنون لعيش حياتهم العامة في إطار الحقوق المعترف بها في ظل ضمانات يجسدها 

 لهذه الحقوق والحريات. 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثاني
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مساهمة القاضي الدستوري في إرساء دولة القانون في إطار الحريات والحقوق 
 الفردية

 المبحث األول
 بروز المفهوم الجديد للدستور كضامن لحقوق والحريات

 
 ضمانة الدستور لحقوق والحرياتالفقرة األولى:  

هيكلية الحقوق والحريات األفراد من خالل التقيد بهذا وضع الدستور في األساس من أجل تحقيق غايتين : )) تنظيم 
  التنظيم والتورزيع((.

وإن السهر على ضمانة الحقوق والحريات من قبل القاضي الدستوري، أحدث نوعًا من التقيد الكمي في النصوص 
هة جعله) ميثاقًا لصالح الحقوق والحريات على حساب تنظيم الدولة، هذا أدى إلى تغير نوعي في مفهوم الدستور لج

اجتهاديًا للحقوق  والحريات، هذا التحول جاء بفضل استراتيجية يتبعها القاضي الدستوري لجعل النصوص المتعلقة 
بالحقوق  والحريات تضج بالحياة، وليست كاألحرف الميتة،  ويعلو هذا الميثاق عندما يتقيد القاضي المشرع بصالحيته 

الدستور الضامن األساسي والمرجعية الحقيقية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته بوجه  الدستورية لجهة اإلقرار.  أصبح
بتبدل مفاهيم األغلبية البرلمانية، التي تقره وفق المعايير التي تراها تتناسب والمصلحة التموجات التشريعية، التي تتبدل 

  ا بين فئة الحكام وفئة المحكومين. العامة كما تتصورها، كل هذه التحوالت أثرت بشكل مباشر على العالقة م
 

 الفقرة الثانية: تغيير مفهوم العالقة بين الحاكم والمحكوم. 
أصبح الدستور قاعدة أساسية يحتكم إليها عند تحديد عالقة الفرد باللسلطة لجهة حقوقه وحرياته، هذه النظرة الجديدة 

ليؤسس من خالل ذلك واقعًا جديدًا يقضي بالفصل التام  أوجدها القاضي الدستوري  من خالل تفسيره للحقوق والحريات
حقوق في األول في دائرة مستقلة عن حقوق الثاني. لذلك أصبحت اجتهادات القاضي بين الحاكم والمحكوم لجهة جعل 

 الدستوري تشكل رأس الحرية في الدفاع عن المواطن، بإعطائه ضمانات الدستورية الالزمة لحفظ حقوقه وحرياته بوجه
السلطة القابضة على الحكم والمدعومة من قبل األغلبية البرلمانية، وهذا التحول في طريقة التعاطي أو باألحرى االحتكام 
إلى الدستور في المجتمعات الديمقراطية، أحدث تحواًل في الحياة السياسية لشعوب تلك المجتمعات الديمقراطية القانونية 

  لتي تحدد عالقة الحاكم بالمحكوم، هذا ما تبناه القاضي الدستوري الفرنسي.الدستورية ا طمن خالل ربطها بالضواب
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إن اجتهادات القاضي الدستوري في دولة القانون أدت إلى تغيير في الجغرافيا السياسية لألنظمة الديمقراطية على حد 
ظهر إلى  -ميثاق الحقوق والحريات –دستور تعبير أحد الفقهاء :) إذ أنه من خالل هذه االجتهادات المستنبطة من ال

 . 305حيز الوجود  جغرافية دستورية جديدة(. ص 
) حد التفرقة بين الحاكم والمحكوم، محددا لكل فئة، المؤسسة التي تدعم هذه التفرقة وجسد هذا الفقيه من خالل قراراته 

قة، معتبرًا ان السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بين الحاكم والمحكوم محددًا لكل فئة المؤسسة التي تدعم هذه التفر 
هما من خاصية الحاكم، وهو أي ) القاضي الدستوري من خاصية المحكومي، بمعنى أنه في كل مجتمع ديمقراطي 

 هناك فضاء سياسي يدور في فلكه الحكام وفضاء مدني يدور في فلكه المحكومون(. 
إال من خالل إفساح المجال أمام كل مواطن بالطعن بعدم الدستورية القوانين  هذا الرأي اليمكن أن يتجذر بصورة فاعلة

بطريقة الدفع، وهذا ما افتقده النظام القانوني الفرنسي . هذه األنظمة تتيح للمواطن عند تعرض حقوقه وحرياته ألي 
  خطر من جراء تطبيق القوانين أو األنظمة، اللجوء إلى المجلس أو المحكمة الدستورية.

وعلى ذلك يرى الكاتب أنه لكي التبقى العالقة ما بين الحاكم والمحكوم عرضة لرغبات السطات السياسية، التي هي 
 أصاًل من عالم الحكام، األفضل أن يعطى الحق لدفع بعدم الدستورية ألي مواطن تتعرض حرياته وحقوقه لالنتهاك. 

كن وليد المصادفة بل أنه ناتج عن تطور الدولة والمجتمع اللذين هذا التغيير في التعاطي بين الحاكم والمحكوم، لم ي
 أوجدا نوعًا من التعاطي المؤسساتي بين البراغماتي بين الموطن والدولة.

لذلك اليمكن للمحكوم أن يدفع عنه أي تجاوز  باتجاه حقوقه وحرياته إال من خالل سلطة يحتكم إليها، ومن خالل 
 لسلطات وقف هذه التجاوزات عنه، وجعله بمأمن عن كل انتهاك لحقوقه وحريات.قراراتها الملزمة بوجه كل ا
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 المبحث الثاني
 اجتهاد القضائي الدستوري في إطار الحقوق والحريات

 
  الفقرة األولى: لجهة الحقوق والحريات الشخصية

 

عن حقوق اإلنسان وحرياته، هذا اإلنسان الذي كشخص مستقل وصاحب الحق، ومن ثم الحديث يجب أواًل االعتراف باإلنسان 
يعيش ضمن مجموعة يشكل مجموع أفرادها هذا المجتمع أو ذاك، ومن واجب السلطة أن تنظم آليات حياة تلك المجتمعات. إذن 

 السلطة( بحيث يسعى كل -المجتمع -الحقوق والحريات الشخصية أصبحت مترابطة أو باألحرى على تماس مباشر مع ) الفرد
  .308منهم، أن يعزز مصلحته على حساب اآلخرين. ص 

حسب ما يرى الكاتب من تفسير بعض اآلراء إن صياغة النصوص ال تشكل بحد ذاتها ضمانة لحقوق اإلنسان وحرياته بل هي 
مجرد تحديث إلطار لواقع قديم ما برح يقلق الفكر السياسي والقانوني حول مسألة كيفية التوفيق بين متطلبات وحقوق أركان هذا 

مع التعددي الديمقراطي. هذا التوفيق سيسعى إليه القاضي الدستوري من خالل تفسير المثلث التي من دونها ال وجود للمجت
الدستور، بحيث اليسقط االجتهاد الدستوري  من حسابه ما للنظام العام من أهمية في حماية حقوق اإلنسان  وحرياته، شرط أال 

  لتي يجسدها الدستور لهذه الحقوق والحريات. يترتب على الضوابط اآليلة إلى حقوق النظام العام أي مساس بالضمانات ا

ال يتناسق مع  –وفق رأيه  -لذا فإن )) القاضي الدستوري يؤكد وجود هذه الضمانات ويحددها ويكملها أحيانًا، ويمنع أي تدبير
  309هذه الضمانات الهادفة إلى حماية الحقوق والحريات الشخصية((. ص 

  لجهة حريات اإلنسان –أ 

الحرية الشخصية هي أصل الحريات اإلنسانية، ألنها تتعلق  بنفس اإلنسان وبصميم كرامته، فذلك كله ومايتعلق به أساس حياة 
 .اإلنسان ومصدر قيمته كإنسان أو كفرد وسبب تقدمه نحو المثل العليا اإلنسانية 

 الحرية الفردية :   -1

ردية هي الحالة التي يكون من خاللها الفرد غير موقوف أو محتجز لهذه الحرية مفهومان؛ المفهوم األول: )) الحرية الف
 ويتمتع بحرية التنقل((. 
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بأنه هذا التعريف اعتمده أحد الفقهاء؛ حيث قال: )) أن الحرية الفردية هي الحالة اتي تتجسد في اليقين الذي يعيشه الفرد 
 .311المادية مثل التوقيف واالحتجاز((. ص من قبل السلطة ألية تدابير تعسفية تسلبه حريته لن يكون عرضة 

مفهوم الحرية الفردية يرتبط بمفهوم األمان، وهذا الترابط يعطيها مجااًل واسعًا لكي تشكل نقطة االرتكاز لكل الحريات التي و 
 من المفترض أن يتمتع بها اإلنسان.

بعقبة أساسية أال وهي ربط الحرية بنص  لكن من المالحظ ان القاضي الدستوري في مختلف الدول الديمقراطية يصطدم
القانون الكفيل بحمايتها، ولكن بعض الفقه يرى أن هذا الربط جاء غير واضح في أغلبية الدساتير الغربية باستثناء الدستور 

بحيث تتولى األولى الحماية الجوهرية، أما الثانية تتولى الحماية ( 104دة )ااأللماني،  حيث بين ذلك في المادة الثانية والم
 الشكلية. 

 حرية التنقل:  -2
تطور مفهوم هذه الحرية مع تطور المجتمعات بحيث أصبح ملزمًا على المشرع أن يواكب التطور، ويسعى القاضي 

 الدستوري أن يثبت المستلزمات مع هذا التطور، ويسعى  أن يبعد كل ماينتهك حقوق اإلنسان وحرياته. 
قط على التمتع بهذه الحرية ضمن األراضي وقد بين القاضي الدستوري في أحد اجتهاداته  أن حرية التنقل التقتصر ف
 315الفرنسية بل تتضمن أيضًا الحق بالمغادرة والعودة إلى هذه األراضي.  ص

ورأى بعض الفقه أن الترابط بين الحرية الفردية وحرية التنقل لم يجدها القاضي الدستوري، بل أنه يبن هل هي موافقة 
  للقرارت اإلدارية والقضائية العدلية. 

 لحياة الخاصة:ا  -3
كان لتوسع  االجتهاد القضاء الدستوري في فرنسا األثر األكبر في تجسيد هذا الحق، مما حمله على جعل حماية هذه 
الحرية وحرمة المنزل من حماية الحرية الفردية، هذه الحرية لها عدت مفاهيم ترتبط بجوهر حياة اإلنسان وخصوصيته 

 النظام العام واآلداب العامة.في العيش كما يناسبه، بما اليخالف 
وفسر القضاء الدستوري الفرنسي خصوصيات اإلنسان بحصرها بعدم انتهاك السرية المتعلقة بها لكن هذه  الحماية 

 ل مايتعبره اإلنسان من خصوصياته.برأيه النسحب على ك
لسرية والحق بحماية وكان من أهم من ناقشه الكاتب بخصوص الحياة الخاصة، الخصوصيات التي تفرض الحق با

المراسالت والحق بالحفاظ على سرية الهوية، قد بين الكاتب أن القاضي الدستوري الفرنسي سعى لمنع أي انتهاك لها 
من قبل المشرع، وكان هذا التصدي مدروسًا بحيث يسقط من اجتهاداته كل طعن بدسترية القوانين إذا لم تكن مواده 

 .319تهتك هذه السرية فعاًل. ص 
 كرامة اإلنسان:  -4
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واإلسباني، إال وجدت كلمة الكرامة اإلنسانية في العديد من الدساتير الديمقراطية من بينها الدستور األلماني والبرتغالي 
أن الدستور الفرنسي سقطت من بين نصوصه هذه الكلمة، إال أن االجتهادات القضائية الدستورية الفرنسية من خالل 

(، إن هذا االكتشاف لكرامة اإلنسان  بعتبر عماًل إبداعيًا جاء من c.c.94-343-344 DC27/7/94)قراره رقم 
 323. ص 1946خالل استخالص معنى هذه الكرامة من الكلمات الواردة في مقدمة  دستور 

ويتبن مما سبق الدور الكبير لدور القاضي الدستوري من خالل استباطه لضوابط ومعايير لم تكن من مألوفة قبله،  
 هدفها صون الحرية الفردية.

ومن خالل عمل  القاضي االبتكاري هذا استطاع أن يجد الشروط التي فرضت نفسها في مسيرة التقدم والتطور 
التكنولوجي وليبرالية القيم وتجديد األجيال، بحيث جهد من خاللها للحفاظ على حرية اإلنسان ككائن حر في المجتمعات 

 واألنظمة.  التي تضبط إيقاعها القوانين
 

 ب_ لجهة  حريات الفكر والتعبير 
 

منح هللا اإلنسان حياته الروحية والمعنوية، لكي يحقق بها إنسانية اإلنسان ويجب عليه أن يعيرها االهتمام لكي يستطيع 
 هذه الحياة هي الحرية بحد ذاتها. أن يرتقي بذاته إلى أعلى مستويات اإلنسانية.

وإن حريات الفكر والتعبير،  من وجهة نظر القاضي الدستوري تندرج في إطار الحريات العامة مع ما يتفرع عنها من 
 حرية رأي واتصال وصحافة واالجتماع وإضراب. 

الشخص  -1هي :  3يجب على القاضي الدستوري عند معالجة مسألة الحقوق والحريات أن يعمل من خالل ضوابط 
 متطلبات النظام العام.  -3جتمع الم -2بحد ذاته 

مصالح كل طرف من أطراف المثلث  على حدة، ألن الحريات العامة وإذا كان القاضي يحلل يجب أن يأخذ بالحسبان 
ال يمكن أن تتجسد إال من خالل االعتراف بحقوق عامة تتعلق بمختلف جوانب حياة اإلنسان، وترسم له دائرة معينة 

ع أي يستطيع كل إنسان من خاللها أن يعتبر نفسه حرًا في أعماله بوجه الغير من جهة، ومن جهة أخرى ال تستطي
 سلطة عامة حتى المشرع أن تنتهك حرمة هذه الدائرة، عندما تقضي مستلزمات النظام العام بذلك. 

 
 
 
 حرية الرأي -1
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إن أي حرية يتم إقراراها بالقوانين الوضعية، البد أن يوضع في وجهها نوع من الموجبات  الملزمة لصاحبها مثل 
الحرية وعدم تجاوز الحدود المرسومة لها. )) حرية تنتهي عدم تعكير النظام العام، وعدم اساءة استعمال هذه 

 عندما تبدأ حرية اآلخرين((.
الحفاظ على هذه الحرية تلقي عبء كبير على القاضي الدستوري، ألنها تعطي اإلنسان امكانية التفكير واالعتقاد 

 موجات المرئية والمسموعة. كما يريد والتعبير بأي وسيلة يختارها مثل الكالم والمسرح والكتابة من خالل ال
ولكن هذه الحرية يجب أن تحكمها بعض الضوابط والحدود للمحافظة على النظام والعام واألخالق واآلداب العامة. 

 لذلك يجب الرقابة على استعمالها بحدود قانونية معينة وبأنظمة خاصة. 
في كل مايترتب عن الحدود التي يرسمها لذلك في القوانين األخرى  إن أي عمل يقوم به المشرع يكون ضروري 

المشرع بوجه إعمال حرية اإلنسان، من بين هذه  القوانين القانون الفرنسي عندما عبر القاضي الدستوري الفرنسي 
(. المتعلق بالمجلس األعلى المرئي والمسموع(. 17/1/1989عبر عن ذلك حيث أكد بشكل صريح  في تاريخ )

 .328ص
، وحرية إنشاء الجمعيات، و ية العديد من الحريات،  مثل حرية المعتقد، إلى حرية التجمعيندرج تحت هذه الحر 

 حرية الصحافة، واالتصال وحق اإلضراب. 
وبذلك استطاع القاضي الدستوري أن يخرج  حرية الرأي والتعبير التي كانت تنحصر فقط بالحرية الدينية، أي 

المتعلقة بالدين والفلسلفة والسياسة واالجتماع وذلك من خالل ما قام به بحرية المعتقد  اإلنمائي، ولتشمل اآلراء 
القاضي الدستوري الفرنسي من إبطال القانون الذي يجيز تدوين أي من المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو السياسية 

ية الرأي والتعبير. كما لطالب الوظيفة والتي من الممكن أن يسأل عنها أمام اللجنة الفاحصة ألنها  تخالف مبدأ حر 
) إلزام الطبيب بإجراء عملية اإلجهاض إذا كان األمر يخالف معتقداته الدينينة أو األخالقية(. أن هذا القاضي أبطل 

 . 330ص 
 

ولحماية هذه الحرية يجب على االغلبية التعددية أن تحميها وتحمي حرية إبداء رأي األقلية. وال تقتصر حماية 
أن تحمي حماية األقليات العرقية، وتوفير إبداء الرأي لها، األعلبية على األقلية السياسية، بل أنه يجب عليها 

قررت المحكمة العليا عدم دستورية القانون الذي يضع كالمجتمع األسترالي فيما يتعلق بالسكان األصليين، إذ 
 .333حدودًا لالنتقادات المحتملة من قبل األقلية والناتجة عن االحتفاالت بالمئوية الثانية ألستراليا. ص 

حرية المعتقد هي من أثمن الحريات التي يتمتع بها الفرد، لذلك كافة الدول نصت على ضرورة على احترام حرية  
 د. المعتق

 
  حرية االتصال -2
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هذه الحرية حق يتالزم مع وجود اإلنسان، ووهبها هللا له، وتتعلق به ككائن مستقل. لذلك يجب أن تأمن حرية االتصال، 
فهي حرية  مبتكرة على حرية الرأي المملوكة من الفرد، وألنها مبتكرة تدخل إرادة الغير في تحديد وتوصيفه. وتظهر 

بوضوح من خالل القوانين التي يسنها المشرع لوضع أسس وضوابط  لهذه الحرية التي لم تبتكر الغير هنا تظهر إرادة 
  .إال في سبيل تجسيد حرية الرأي والفكر لإلنسان في النظم الديمقراطية

لذلك هذه الحرية تختلف في الواقع عن الحرية الفردية، ألن حرية االتصال ال تتحقق إال بوسائل خارجة عن إرادة الفرد، 
كان القاضي الدستوري الفرنسي متشددًا من ناحية التضييق من هذه الصالحية المعطاة للمشرع، بحيث أنه اليستطيع 

وبالتالي فإن هذا  هذا األخير تعديل أو إلغاء األنظمة المتعلقة بحرية االتصال، إال إذا جعل من تطبيقها أكثر فعالية. 
اكتسبها الفرد من توالي القوانين بحيث أظهر القاضي الفرنسي اهتمامه بحرية  األمر يمنع االنتقاص من الضمانات التي

 .337االتصال التي تتيح لإلنسان نقل أفكاره ومواقفه. ص 

وحماية حرية االتصال الغاية األساسية منها حماية مبدأ التعددية الذي يعتبر شرطًا أساسيًا للديمقراطية، إذ في نهاية 
مسألة التعددية نالت اهتمام القضاء  التقف عند الحق بإبداء الرأي بل التلقي من الغير أيضًا.األمر حرية االتصال 

الدستوري ويجب النظر إليها من وجهتين: األولى خارجية واستبعاد حق الحصرية، والثانية داخلية أي تمكين أي تيار 
 اجتماعي ثقافي من التعبير عن آرائه من خالل هذه الوسيلة او تلك. 

  حرية الصحافة -3
الصحافة هي السلطة الرابعة، ولعبت دورًا أساسيًا في تحرير المجتمعات من نير سلطاتهم، وكانت السباقة إلى 
تفعيل الحياة الديمقراطية، وكان لها تأثير مباشر على السلطة، فلها القدرة على تأليب الرأي العام حيال القضايا 

لطات، وعلى مر العقود وبمختلف التشريعات تحت ستار الحفاظ على المصيرية التي تهمه. لذلك سعت تلك الس
 النظام العام، إلى إصدار قرارات تحد من هذه الحرية وتكبح من جماحها. 

ونظرًا ألهمية هذه الحرية لعب القاضي الدستوري دورًا بارزًا في سبيل الحفاظ على هذه الحرية، وسهل الوصول 
 من دون أي عائق. إليها من قبل كافة فئات الشعب 

على حرية الصحافة والتي أصبحت  1789( من إعالن حقوق المواطن واإلنسان لعام 11وقد نصت المادة )
المنطلق التي يلجأ إليه القاضي الدستوري الفرنسي، ووقف في وجه المشرع بأن تكون له السلطة في تحديد تأسيس 

تأسيس المؤسسة الصحافية وحرية الطباعة والنشر وحرية الصحف. ألن حرية الصحافة تتضمن في آن معًا حرية 
 القارىء في أن يختار المعلومات واألخبار التي تناسبه.

إن تمسك القاضي الدستوري بمنح الصحافة أوفر الضمانات، الهدف منه جعلها مستقلة بحد ذاتها تجاه أية 
على طمس الحقائق والتعتيم على عورات  ضغوطات من السلطة، حتى التستغلها هذه األخيرة أو تتوافق وإياها
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النظام، ألن الصحافة على حد تعبير أحد الفقهاء تحيي الرأي العام وتجعل منه قوة قادرة على إجبار السلطة على 
 . 343التخلي عن قرارتها التعسفية. ص 

بعض الفقه من أن لكن حرية الصحافة في المطلق يترتب عليها سلبيات، وهذا ما بينته األمثلة التي أوردها 
اإلطالقية تدل بشكل واضح على انتهاك قرينة البراءة للمتهمين قبل صدور حكم القضاء بحيث تعمل الصحافة 

أو تلك على اللجوء إلى تحقيقات واستقصاءات خاصة بها توحي بغية تحقيق سبق صحافي حول  هذه الجريمة 
لقضاء بتبرئته، لهذا يسهر القاضي الدستوري على أن للقارىء بأن المتهم هو المجرم الحقيقي، ثم يصدر حكم ا

يأتي القانون متوازنًا بحيث يؤمن حرية الصحافة وأن تكون متوافقة مع األهداف ذات القيمة الدستورية مثل حماية 
 حرية اآلخرين، وتأمين النظام العام. 

والمواقف، جعلت القاضي أكثر يقظة حيال إن الثورة التقنية في علم االتصاالت زادت من سبة نقل األفكار واآلراء 
صون الحريات، ألن اعتماد مثل هذه الوسائل تجعل الناقل والمتلقي بحل من أية ضوابط قانونية. لذلك فإن القاضي 

ذه المسألة، لكي تأتي رقابته إلى هذه القوانين التي تنظم عمل الدستوري في القانون المقارن قد تطرق بدقة إلى ه
، متطابقة مع الضوابط الدستورية الهادفة إلى صون الحريات المتعددة التي تتقاطع آفاقها من خالل هذه الوسائل

هذه الوسيلة، وبالدرجة األولى حرية إبداء الرأي وحرية االستثمار والتعددية وحرية الملكية وحق المواطن باالختيار 
لعام،  والشروط التقنية الواجب توفرها للبث عبر وضرورة التوفيق بين كل هذه المتطلبات، وبين موجبات النظام ا

 موجات الفضاء. 
  حق اإلضراب -4

إن حق اإلضراب يجسد حسب رأي الكاتب وجهًا من أحد أوجه التعبير التي يتمتع بها األنسان لالعتراض على 
 أي تدبير يطاول حقوقه اجتماعية كانت أو مهنية. 

لتصور يستند إلى تحليل موضوعي للنصوص الوضعية التي اإلضراب وضعت له عدة ضوابط، وهذا ا حق لكنو 
( من إعالن حقوق المواطن اعتبرت فقرتها األخيرة أن حق 2ترعى هذا الحق، وتحديدًا في فرنسا، إذ أن المادة )

اإلنسان بمقاومة الظلم هو من الحقوق الطبيعية غير قابلة لالنتهاك وبالطبع حق اإلضراب هو الوجه الديمقراطي 
لتؤكد أن حق اإلضراب  1946( من مقدمة الدستور نص الدستور 7بير عن هذه المقاومة، بينما جاءت الفقرة )للتع

 يمكن اللجوء إليه ضمن إطار القوانين التي تنظمه. 
على الرغم من اعتبار اإلضراب حقًا، إال أن القاضي الدستوري الفرنسي لم يتعامل معه أنه حق أساسي،  وعبر 

(، إذ رأى في الحيثية األولى أن الغاية المتوخاة من قبل السلطة 1979من خالل قراره  في عام )عن ذلك صراحة 
( هي جعل حق اإلضراب بمصاف المبادىء ذات القيمة الدستورية مع خضوعه لضوابط 1946المؤسسة لعام )

المهنية التي يعد من التوالف الضروري مابين حق الدفاع عن المصالح يمكن للمشرع أن يرسمها بهدف التحقيق 
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حق اإلضراب إحدى وسائلها، والحفاظ على المصلحة العامة التي  من الممكن أن تنتهك من خالل اإلضراب. 
 .348ص 

حق اإلضراب ليس مطلقًا بل يخضع لضوابط يعود للمشرع ) هذا االجتهاد أيده بعض الفقهاء، حيث رأى أحدهم أن 
 (العامة أن يرسمها في سبيل الحفاظ على المصلحة

ورأى الفقيه اآلخر أن ) يجب على القاضي الدستوري على تحقيق مبدأ التناسب بحيث يفرض على المشتري من 
 خالله عدم الوصول بضوابطه، على هذه الحرية إلى الحد الذي يفرغ حق اإلضراب من مضمونه(. 

عليه، سرعان ما ترجمه من خالل هذا العمق بمفهوم حق اإلضراب، والذي من واجب القاضي الدستوري أن يحافظ 
) إبطاله نصًا يتيح لرؤساء المحطات التلفزيونية تأمين البث بالحد األدنى عند قيام الموظفين باإلضراب، ألن من 

 شأن ذلك أن يفرغ مضمون الحق الشرعي، للموظفين باإلضراب.
ضع أية عراقيل مادية على خطوط  وفي السياق ذاته رأى) أنه إذا كان بمقدور المشرع أن يمنع المضربين من و 

سكة الحديد، إال أنه ال يستطيع أن يمنع أي عامل من حقه في التوقف الطبيعي عن العمل تنفيذًا لإلضراب، ولو 
 .349ص نتج عن ذلك خلل في حركة سيارات القطارت. 

 حرية االجتماع والتجمع: -5
الريبة والحذر الدائمين، كي ال يتوسلها أعداء النظام القائم حرية االجتماع والتجمع، تنظر إليها السطات دائمًا بعين 

 .وسيلة لمحاربته، ولهذه األسباب ربما يتطلب الحفاظ عليها عناية دقيقة من قبل القاضي الدستوري 
وكان من أهم التعريفات التي وضعت لتعريف هذه الحرية تعريف الدكتور أدمون رباط حيث فرق بين االجتماع 

 352األول غاية والثاني ظرف. ص والتجمع؛ بأن
هاتان الحريتان، يهدفان إلى حرية التعبير الجماعي الذي يعتقد العديد من المواطنين أن أكثر فعالية وقوة انطالقًا 
من مبدأ ) في االتحاد قوة( لكن مثل هذه الحريتين البد من أن تنعكس آثارهما على األمن والسالمة العامة، وبما 

الهاجس األول الذي يسيطر على أجهزة السلطة إذ ال وجود للحرية بأشكالها المتعددة دون أمن أن األمن يبقى 
لذلك تبقى مسألة التوفيق بين متطلبات الحريات الجماعية والنظام العام الشغل الشاغل للقاضي ونظام عام. 

 الدستوري. 
كر القاضي الدستوري واجتهاده، وبالرغم من وعلى حد تعبير الفقه إن اعتبارات النظام العام هي عنصر ثابت في ف

أن دوره األساسي يقوم على الدفاع عن حريات المواطن التي يحاول المشرع من خالل التضييق عليها، إال أن ذلك 
فكرة ال يسقط من فكرة أن ) األمن ( هو أول الحريات ألنه اليمكن ألية حرية أن تعيش في جو تسوده الفوضى 

لذا يبقى هاجس القاضي الدستوري أن يضع نصب عينيه ماهية متطلبات الحرية، والسيما  والصدامات والبغض،
 حرية االجتماع وموجبات األمان المقلى على عاتق البرلمان والحكومة. 
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ومن خالل هذا الرأي الواضح، يمكننا أن نالحظ أن الهم األساسي للقاضي الدستوري، عندما يتفحص دستورية 
التي ة التشريعية تنظيم حرية االجتماع من خالله، هو التدقيق في مسألة متطلبات النظام العام قانون تحاول السلط

يحاول المشرع في كثير من األحيان أن يضمخها، ليحاول من خالل ضوابط تقلل من مجال التمتع بهذه الحرية، 
ق قرارًا تاريخيًا(. النتعلق بحرية هذا األمر واجهه القاضي الدستوري الفرنسي في قراره الشهير ) الذي يعتبر بح

 353ص   االجتماع.
إن اآلليات المعتمدة في الدول الديمقراطية، والتي من شأنها أن تؤمن حرية االجتماع في ظل الحق الدستوري 
المعطى للمواطن بإنشاء الجمعيات، يمكن أن تنسحب شروطها على حرية التجمع هذه الحرية الظرفية ووليدة 

كن أن تأخذ اشكااًل مختلفة، فإما أن تكون بمثابة االجتماع الخاص، وضمن مكان مغلق، أو من الساعة، ويم
الممكن أن يتداعى الناس لتجمع عفوي في الشارع، هذا مايحميه القانون في فرنسا منذ زمن بعيد بموجب القانون 

 .356ص امة. ( الذي ينص صراحة على حرية التجمعات الع1881حزيران في عام ) 30الصادر في 
 

  الفقرة الثانية: لجهة الحقوق االقتصادية واالجتماعية
إن المسائل التقنية اآليلة لتجسيد دولة القانون من الناحية ) bernard bourgeois   حسب رأي الفقيه 

االجتماعية واالقتصادية معقدة وحساسة لكن تبقى المسألة األساسية التي تفرض نفسها على ما عداها هي تحديد 
 358ص الذهنية التي نستطيع من خالل تحقيق هذا الواقع(. 

فالحقوق االقتصادية واالجتماعية التي يتمتع بها اإلنسان أصبحت عرضة لالنتهاك بسبب تطور وظيفة الدولة 
وتشعبها، في كافة المجاالت ومايترتب على ذلك من تعقيدات متضادة بفعل تضارب مصلحة الدولة ومصالح 

  األفراد االجتماعية واالقتصادية.
 : الحقوق االقتصادية -أ

القاضي الدستوري في مسألة الحقوق، هي تلك المتعلقة بالحقوق إن من أصعب المشاكل التي واجهها 
هذه تتمخض عن التناقض القوي ما بين حقوق الفرد االقتصادية من جهة ، وحقوق المجتمع  .االقتصادية

التي تتولى رعايتها الدولة والسهر وعلى حمايتها في سبيل تحقيق حمايتها في سبيل تحقيق المصلحة العامة 
التي يتعاطاها  من جهة أخرى، وهذا أمر بديهي، وعلى ذلك ليس لدولة دور مباشر في الشؤون االقتصادية 

الفرد، وتدخل الدولة في النظم الديمقراطية في المسائل االقتصادية، ال يجب أن يخرج عن إطار مفهوم الدولة 
 الحارسة. ولعل من أهم المشكل التي  واجهتها حقوق اإلنسان االقتصادية هي مسألة حماية حق الملكية.  

 
 
 : حق المكلية -1
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( ليضع حق الملكية في موقعين متناقضين تمامًا، إذ 1789والمواطن عام )جاء إعالن حقوق اإلنسان 
( 17(  على أن حق الملكية هو من الحقوق الطبيعية لإلنسان، ثم نص في المادة )8نص في المادة )

على انه بالرغم من قدسية الملكية سمح بصورة ضمنية المساس بها عندما تقتضي الضرورة لتحقيق 
( منه 34( عندما ضمن المادة )1958وهذا ما أكده مرة أخرى الدستور الفرنسي عام )المصلحة العامة، 

ملكية وألي سبب كان، حتى في األمور التي تطاول ) األصول الواجب اتباعها عند التعرض لحق ال
 .360الملكية الخاصة والعامة على حد سواء أي مسألة التأميم والخصصة(. ص 

، بحيث   n89/256 dc( 1989/7/25ي الفرنسي، من خالل قراره رقم )هذا ما أكده القاضي الدستور 
رأى أنه من خالل  التطور االجتماعي يجب علينا أن نقيـم مدى التأكيد الذي تضمنته مقدمة الدستور 

 .361لجهة القيمة الدستورية لحق الملكية. ص 
إعالن حقوق اإلنسان والمواطن  بمعنى آخر الذي يتمتع بالقيمة الدستورية ليس حق الملكية  كما صوره

، ألنه بفعل التطور االجتماعي تضطر الدول ومن في تلك الحقبة بل حق الملكية كما نتصوره اليوم
خالل مفاهيمها السياسية إلى توسل القانون للمس بحق الملكية إن لجهة تأميم في فيما يتعلق بالملكية 

العام. وبالطبع إن األقلية المعارضة لهذا التوجه او ذاك الخاصة. أم لجهة الخصصة في مايتعلق بالملك 
 تلجأ إلى القاضي الدستوري إلبطال القانون المنوي تطبيقه لعدم دستوريته كونه يمس بحق المكلية.

 
 حرية المقاولة:  -2

مال التي حرية المقاولة هي الحرية التي تمكن اإلنسان في المجتمعات ذات االقتصاد الليبرالي، من أن يقوم باألع
بها، وبالطبع تتناسب وأوضاعه االجتماعية والمادي، والتي يبغي من خاللها الربح من جراء االستثمارات التي يقوم 

ذه الحرية التي رآها بعض الفقه بأنها  يتفرع عن حرية المقاولة هذه مسائل تجارية واستثمارية، تدخل في صلب ه
ية لتنفيذها إال انها تختلف بطبيعتها عنها، إذ أن حق الملكية هو قيمة تنتمي لعائلة حق الملكية كون الملكية ضرور 

 ثابتة تجسد حقوقًا مكتسبة بينما حرية المقاولة لها مفهوم ديناميكي منفتح على المستقبل. 
ياته ويجب األخذ بعين االعتبار كل ما ينبثق عن التطورات التقنية والعلمية في هذا الخضم التكنولوجي الذي يعيش تداع

اإلنسان في هذه األلفية الثالثة، فضاًل عن انعكاسات هذه الحرية على البيئة، وما ينتج عن ذلك من تضارب بين 
متطلبات حرية المقاولة والضوابط التي يجب المحافظة عليها بحدها األدنى إلنقاذ بيئة هذا العالم اذي نعيش فيه، 

ة دولة، لتصبح مسألة ذات اهتمام دولي، وإن مؤتمر قمة األرض الذي وحماية البيئة مسألة تخطت النطاق الجغرافي ألي
 .365جرى في ري ودي جانيرو في البرازيل أواخر القرن المنصرم ألكبر دليل على هذا االهتمام. ص 
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تتواجه بمتطلبات حريات أخرى ذات قيمة دستورية، والتقل عنها شأنًا  كالحفاظ على الصحة إن حرية المقاولة البد وأن 
العامة، والحفاظ على البيئة، إلى ما هنالك من حقوق عامة أو خاصة تتعلق جامعة باإلنسان من الممكن أن تضر بها 

 هذه الحرية في حال تسليم بإطالقيتها. 
نسي جازما )) إذ رأى أنه بإمكان المشرع أن يتطرق إلى ضوابط تدخل في الحقل الفر  وكان اجتهاد القاضي الدستوري 

 .365(. ص 1959 /27/11االقتصادي عندما ترى السلطة العامة ذلك ضروريًا. ) 
 

 الحقوق االجتماعية:  -ب
حقه  المقومات  الثقافية، السيماكل إنسان يجب أن يكون مشمواًل بالرعاية الصحية له وعائلته، وأن يتمتع ب

في التعليم. هذه الحقوق تحاول السلطات أحيانًا ان تتهرب منها، ألن تطور المجتمعات والبشرية ألقى على 
عاتق الدولة أعباء كبيرة وبالتالي أعباء مالية كبيرة. لذلك جاء القاضي الدستوري ليعطي أهمية كبيرة لهذه 

 اية الصحية.الحقوق لما لها تأثير كبير على حياة اإلنسان، وخاصة الرع
 حق الرعاية الصحية -1

( من مقدمة 11( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وسبقتها الفقرة )25نصت على هذا الحق المادة )
(، ولعبت هذه النصوص ذات الطابع الشمولي، لعبت دورًا اساسيًا في 1946الفرنسي لعام )الدستور 

الجتهاد اجتهاد القاضي الدستوري حيال هذا الحق. لذلك أجمع الفقه الفرنسي، أن الركيزة األساسية 
 القاضي الدستوري الفرنسي في مسألة العناية الصحية، هذه الفقرة. 

تي يسهر على تطبيقها القاضي الدستوري، جعلته يتطرق إلى عدة حقوق إن حق الرعاية الصحية ال
جديدة ذات عالقة وثيقة باإلنسان المريض، وذلك بغية الحد من الهجمة العلمية البيولوجية التي أصبحت 

وبالنظر إلى قرار تهدد اإلنسان المريض والصحيح على حد السواء إن في أسراره او تكوينه البيولوجي. 
فكان لها أثر كبير في تحديد خطا   n94-949-344 dc( 94/7/27دستوري الفرنسي رقم ) مجلس ال

المشرع في كافة التشريعات اآليلة ) للحفاظ على احترام جسد اإلنسان، ومسألة التبرع باألعضاء والرعاية 
 .370الطبية والحمل والتشخيص( ص 

الهادف إلى تأمين استمراريته ووجوده وتكوين كل هذه المسائل أنما تهدف إلى حماية الفرد في سعيه 
 ، والحفاظ على ركائز هذه االستمرارية بوجه التطور واالكتشافات المذهلة في علم الطب والبيولوجيا. عائلته

 حق العائلة:  -2
(. ليس هناك إطار محدد لمفهوم حقوق 1946( من مقدمة الدستور الفرنسي، لعام )10أكدت على هذا الحق الفقرة )

لعائلة، إذ أن هذه الحقوق تتوالد من خالل اجتهاد القاضي الدستوري، الذي يعمل من خالل تفسيراته البناءة على تطوير ا
معنى الحقوق األساسية بحيث يستخرج منها حقوقًا جديدة ذات قيمة دستورية. ووصف هذه الحقوق بانها ذات قيمة 
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تتقاطع حقوق سياسية أخرى، مرتبطة باإلنسان وليس لها عالقة دستورية يترتب عليها صعوبات. ألنها من الممكن أن 
بالحقوق االجتماعية كحق التملك مثاًل. هذه الحقوق ليست مطلقة بل من حق المشرع الديمقراطي أن يسن قوانين غير 

الح يمكنها شعبية وربما موجعة في هذا المجال ذلك عندما يرى بتقديره الحذر أن مثل هذه التشريعات اآليلة إلى اإلص
التنتهك جوهر المبادىء الدستورية المرعية اإلجراء. )قرار  أن تخدم على المدى البعيد مبدأ العدالة االجتماعية شرط ان

 .371القاضي البولوني( ص 
 ومن اهم الحقوق التي تترتب على حق العائلة: 

  حق المسكن :  -أ
الحقوق المتعلقة بأفرادها، وأن أي عائلة التملك هذا  كل عائلة لها الحق بالعيش في مسكن كريم وأن تتمتع ببقية

لحد األدنى من الكرامة اإلنسانية، وبالتالي من الممكن أن تشكل هذه العائلة خطر على المسكن فإنها التتمتع با
 dc 90 -274 (90/5/29المصلحة العامة. وهذا ما أكده القاضي الدستوري الفرنسي، من خالل قراره رقم )) 

c.c.ان التسهيالت المعطاة لتأمين مسكن لألشخاص المحرومين  إنما تفرضها متطلبات المصلحة الوطنية. ( ب 
وأكد في قرار آخر أن تأمين المسكن لكل شخص هو هدف ذو قيمة دستورية. إال أن هذا التجسيد لم يكن يومًا 

سكن ذات القيمة الدستورية والمبدأ أن التوفيق مابين تأمين المعلى حساب حق الملكية، حسب ما رأى  بعض الفقه 
الدستوري وهو حق الملكية فإن التوفيق بينهما اليكون إال من خالل وضعهما في الميزان ولكن من خالل تحديد 

 .373نقطة ثابتة بينهما اليجوز تجاوزها على حساب  أي مبدأ منهما. ص 
 حق العمل:  -ب

ي لحقوق اإلنسان حيث نصت على أن :) لكل شخص الحق ( من اإلعالن العالم23اكدت على هذا الحق المادة ) 
بالعمل، وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة(. وأكدت على هذا الحق 

 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية واالقتصادية. 7أيضًا المادة )

في الدول الديمقراطية، ساهم مساهمة فعالة في تدعيم خطا القاضي  إن التكامل بين النصوص الدستورية والدولية
الدستوري لجهة سعيه المتواصل لحماية حقوق اإلنسان خصوصًا تلك التي يكتنفها الغموض في النصوص الداخلية. 

من ومن بين هذه الحقوق حق العمل الذي حدده الميثاق الدولي لجهة التمسك بالحقوق األساسية لإلنسان، يجعل 
الصعب على أي قاضي دستوري تخطي تلك المفاهيم الحديثة لتلك الحقوق بحيث تفرض نفسها على التشريعات 

بقولهم ) أن المقارنة الدقيقة مابين دساتير المقاطعات القديمة ودساتير المقاطعات  الداخلية، وهذا ما أشار إليه البعض
ية لإلنسان كحق العمل والمسكن والتعليم والتأهيل المهني الجديدة تعطي فكرة واضحة عن أهمية الحقوق االجتماع

 .376ص  والصحي وعن أولويتها في الدساتير الجديدة ودورها األساسي ووجوب حمايتها(.

  حق التعلم -ج
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العلم ركيزة المجتمع، لذلك اليمكن لدولة أن تتساهل حيال هذا الحق الجوهري، ألنه واجب على الدولة لكي تستطيع 
مجتمعها على المستوى المطلوب في هذا العصر وتطوراته العلمية الهائلة، إال أنه في مطلق األحوال، ال يمكن تكوين 

لهذا الحق الذي تترتب عليه حرية التعليم إال أن يكون كغيره من الحقوق والحريات المتعلقة باإلنسان، ذا ضوابط يقرها 
األخرى، والتي من الممكن أن تتعارض مع حرية التصرف في هذا المشرع في سبيل تحقيق التوالف بينه وبين الحقوق 

إذ أن بعض الدول اعتبرت التعليم إلزامي وفرضته حتى سن ‘ الحق. واجب الدولة اتجاه هذا الحق هو أمر مفروغ منه
لثقافة (، ألنه حسب ما رأى بعض الفقهاء إن تطوير الشخصية اإلنسانية للفرد اليمكن  أن يتحقق إال من خالل ا16)

والتعلم. وفي فرنسا اعتبر القاضي الدستوري الفرنسي أن التعليم ليس فقط حق يقتصر على الفرنسيين بل أنه يشمل 
إذ اعتبر أن هذا الحق   (1986( أيلول )9األجانب أيضًا هذا ما أكد عليه القاضي الدستوري بقراره الصادر بتاريخ )

 381ص(. 1946ر الفرنسي لعام )( من مقدمة الدستو 10دستوري كرسته الفقرة )

وفي هذا الحق ) ينقسم بدوره إلى حريتين حرية التعليم، وحرية  تلقي التعليم، ومن الممكن )ممارسته خارج إطار الدولة( 
مطلق األحوال إن هذه  الحرية بمختلف وسائل تطبيقها، رأى فيها القاضي الدستوري  منذ بداية تصدية لحماية الحق، 

( 1946أي حق التعلم(( أحد المبادىء األساسية التي أقرتها قوانين الجمهورية وأدتها مقدمة الدستور ))بأنه يشكل )
 381ص(. 1958وأكد ذلك دستور عام )

ولكن يجب الرقابة على هذا الحق، وهذه الرقابة يمكن أن تتم وفق االجتهاد الدستوري، إما على صعيد التعليم الرسمي 
الملزمة بها الدولة، وإما على صعيد التعليم الخاص، وذلك بهدف حماية النظام العام، ألن حرية التعليم هي على درجة 

وضع ضوابط لها إلى التفرقة بين عائالت المجتمع الواحد، كما أنها من الخطورة بحيث يمكم أن تؤدي من خالل عدم 
 381صمن الممكن أن تكون عاماًل موحدًا لها(. 

حق التعلم له تأثير كبير على قرارات القاضي الدستوري، ألن حق التعلم هو وسيلة لتحقيق ثقافة اإلنسان، وتحديدًا هو 
 ه اإلنسانية. إحدى وسائل التي تتيح لإلنسان أن يطور شخصيت

رية االتصال البد ان تتقاطع مفاهيمها مع حريات أخرى أساسية اليمكن التنكر لها، كحرية الرأي وحرية المعتقد وح
وحتى حرية المقاولة، لذا يمكن االستنتاج، بأن محور اجتهادات القضاء الدستوري حيال هذه المسألة، البد من أن يتحكم 

لحرية، والحريات المتداخلة معها عند التطبيق، شرط أال يكون هدف التوفيق هذا على به مفهوم التوفيق ما بين هذه ا
 مبدأ المساواة، الذي يسهر القاضي الدستوري على احترامه كونه حجر الزاوية في بناء دولة القنون. 

 

 الفصل الثالث
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  مبدأ المساواة كأساس ثابت لدولة القانون 

حيث كان في فكر الفالسفة أفالطون وأرسطو، ووصل إلى الفكر القانوني متأثرًا بالديانات هذا المبدأ قديم قدم المساواة 
السماوية وتأثيرها على الفكر اإلنساني،  بحيث طالبته احترام اإلنسان ألخيه اإلنسان. ولكن في عصر الفكر القانوني 

 الثورتين الفرنسية واألمريكية. كان قاصرًا على تجسيد أولوية القانون على مفهوم الدولة. كان هذا قبل 

 المبحث األول

  القيمة الدستورية 

التطرق إلى مفهوم مبدأ المساواة، وحسب آراء بعض الفقهاء هناك مفهومين  للمساواة؛ األول: المساواة في  ينبغي أواًل 
 القانون؛ أما الثاني: المساواة أمام القانون. 

إلى المساواة المادية وعدم جواز النص على أي تمييز بين المواطنين األول: ينحصر بمضمون القانون الذي يهدف 
 وألي سبب كان.

الثاني: ينحصر في تطبيق القوانين وهو مفروض على جميع سلطات الدولة القضائية وتنفيذية وإدارية وهنا يتعبر هذا 
 . 388المفهوم شكليًا مقارنة مع المفهوم األول الذي يعتبر ماديًا. ص 

 األولى: األساس الدستوري لمبدأ المساواةالفقرة 

إن اجتهاد القاضي الدستوري يلعب دورًا بارزًا في تطبيق مبدأ المساواة، لما يترتب على قراراته قوة القضية المحكمة 
الملزمة لكافة السلطات، بحيث اليمكن للمشرع نفسه عد التقيد بهذه االجتهادات. ومن هنا نالحظ مدى التزام القاضي 

حسب رأي بعض الفقهاء  أنه من الضروري أن يلتزم القاضي في التشدد دستوري ودقته في التعامل مع مبدأ المساواة، ال
في استمرارية تجذير القيم الدستورية لمبدأ المساواة، ويرى هذا الفقيه أنه يجب أن يتمتع القاضي الدستوري بهامش واسع 

رق التي يحاول المشرع النفاذ من خاللها تحت عدة عناوين ومبادىء من التقدير، لكي يستطيع مقاومة محاوالت الخ
 391مختلفة ليقلل من فعالية هذا المبدأ. ص 

إن مسألة تطبيق مبدأ المساواة، قد تجلت وتبلورت من خالل ما ركز عليه اجتهاد القاضي الدستوري، الذي أيقن أن 
في إشكالية تضارب الواقع النظري والواقع العملي للقانون، أي  العقبة األساسية في مسألة تحقيق مبدأ المساواة، تتجلى

بمعنى أن القانون من ناحيته الشكلية يحقق المساواة عندما يخاطب الجميع دون استثناء، إال أنه يخرق مبدأ المساواة 
 من الناحية التطبيقية عندما يعامل بصورة واحدة مراكز قانونية مختلفة. 
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للمساواة الذي يدور حول أنه ال تمييز بسبب العرق أو الدين او الثقافة  وهي بدهيات الثوابت وأن المفهوم التقليدي 
والمسلمات الدستورية، قد تخطاها القاضي الدستوري، وسعى من خالل استراتيجية جديدة في اجتهاده إلى تحديد مسار 

 .392طبيق مبدأ المساواة. ص بغية الوصول من الناحية العملية إلى تاجتهادي يتحكم بآلية التشريع، 

في القانون المقارن اعتمد القاضي الدستوري استراتيجية لصون مبدأ المساواة، إذ ركز من خاللها على تحليل العالقة 
بين القانون والمواطن بحيث لم يتعامل مع مبدأ المساواة بشكل مستقل،بل تطرق إليه من خالل العالقة التي تربطه بغيره 

ذات القيمة الدستورية، بمعنى أنه اخضع كل قانون يسنه المشرع، إلى ضرورة االأخذ بعين االعتبار جميع من المبادىء 
موجبات المبادىء الدستورية المنصوص عنها في درجات مبدأ المساواة يحول من خاللها دون تمايز أو تفضيل بين 

ترتب عنه مشاكل هامة كونه ال يسعى إلى تحديد المواطنين ألنه ال خالف على أن التطبيق العملي لمبدأ المساواة ي
 ماهية المساواة بحد ذاتها، بل إلى وجوبية المعاملة المتساوية لكل هو متساو. 

ولم يقتصر تطبيق مبدأ المساواة من قبل القاضي الدستوري على مواطن هذه الدولة او تلك، ألنه نظر إلى هذا المبدأ 
عن مواطنيته، لهذا وسع نطاق اجتهاداته حول مبدأ المساواة لتشمل األجانب  من زاوية شمولية لإلنسان بغض النظر

الشرعيين المقيمن على أرض الدولة، وهو بذلك غير النظرة التقليدية لمبدأ المساواة بحيث أصبح يشمل المواطنين وغير 
ص   .dc22  c.c 269 -  1990/1/89المواطنين. وهذا ما أكد عليه القاضي الدستوري الفرنسي، في قراره رقم )

394  . 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 القاضي الدستوري وتطبيق مبدأ المساواة 



42 
 

مسألة المساواة بين البشر هي من المسائل التي يحاول الفكر القانوني مقاربة حلول جذرية لها، تقف بوجه استنسابية 
  المشرع، وال نعتقد أنه لغاية اليوم قد تم إيجاد حل نهائي لها حتى في أعرق الديمقراطيات. 

 الفقرة األولى: مدى رقابة القاضي الدستوري على تطبيق مبدأ المساواة 

( من إعالن حقوق 1بعض الفقهاء أن دور القاضي الدستوري حيال مبدأ المساواة المنصوص  في المادة )حسب رأي 
خصه من زاوية ( والدستور الفرنسي، وتندرج عن هذا المبدأ عن سلسلة متنوعة من التفسيرات المختلفة، ل1789لعام )

كيفية تعامله مع هذا المبدأ حيث رأى أنه تعامل بطريقة جد مرنة  يسهر من خاللها وبطريقة دقيقة على تطبيق مبدأ 
المساواة في الحقوق وعلى عمومية تطبيق هذا المبدأ مع األخذ بعين االعتبار المعايير الموضوعية وهو يقبل، عن 

حيانًا من خالل ذلك إلى الحد الذي يقبل فيه باتخاذ تدابير مختلفة بحيث يصل أ تحقق مراكز مختلفة، أن تكون المعاملة
 396وضعية تجيز التمييز في المعاملة. ص 

لذلك حسب رأي بعض الفقهاء بأنه إذا كان االختالف بالمراكز هو شرط ضروري، إال انه ليس كافيًا بحد ذاته مما 
ى تطبيق مبدأ المساواة يجب ان تكون مبنية على عمق تحليلي، للوقائع يعني أن اجتهادات القاضي الدستوري اآليلة إل

 المحيطة بالمراكز المختلفة وعما إذا كانت هذه الوقائع تقتضي فعاًل هذا التمايز في المعاملة.

يجب على مبدأ المساواة كغيره من المبادىء الدستورية يجب أن يواكب التحوالت التي تطرأ عليه بفعل التطورات 
جتماعية والعلمية واليبقى عنوان فارغًا من مضمونهن وهنا يبرز دور القاضي الدستوري كي يلعب دوره المحوري اال

 الذي يسعى من خالل إلى تحقيق التوازن، والتماسك بين مبدأ المساواة وتلك التحوالت. 

 هذه االجتهادات تقوم على ركيزتين أساسيتين: 

 مبدأ المساواة ليس مطلقًا. -1
 .سلطة القاضي بالتقدير  -2

 

 

 

 مبدأ المساواة ليس مطلقًا  -1
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اليمكن إضفاء صفة اإلطالق على أي مبدأ دستوري، ألن الواقع العملي يفرض ذلك، ويمكن اختصار الخطوط العريضة لمبدأ 
المساواة  من خالل اجتهاد القاضي الدستوري الذي اعتبر أن مبدأ المساواة يهدف إلى عدم السماح ألي سلطة من وضع نصوص 

 تؤول إلى االستنسابية. 

ألن مجمل القوانين التظهر نصوصها بأنها استنسابية أو تميز بين المواطنين إنما التطبيق العملي هو الذي لكن هناك مشكلة، 
يظهر هذا الخلل، ال يمكن تداركه في البلدان التي تعتمد الرقابة على دستورية القوانين من قبل السلطات السياسية فقط دون 

صف به من ديمقراطية، تبقى مقصرة في مجال حماية مبدأ المساواة، إذ ال يمكن المواطنين. مما يعني أن هذه األنظمة رغم ما تت
للمواطن في هذه األنظمة الطعن بدستورية القانون المطبق عليه لعلة خرقه مبدأ المساواة. وحسب رأي بعض الفقهاء أنه في 

المدني يلحظ نصوصًا خاصة بالقاصرين وكذلك تشريعات كثيرة ال يمكننا الركون إلى مساواة شكلية لكافة المواطنين، فالقانون 
 قانون العقوبات، وقانون الضرائب العامة يطبق على المكلفين بشكل تدريجي.

وعلى ذلك اليمكن أن يكون مبدأ المساواة ليس مطلقًا، وهذا ال يعني أن أنه أصبح محكوم فقط بتقدير المشرع، أو السلطة 
ة، بل هنالك ضوابط متفق عليها وبإجماع من قبل االجتهاد الدستوري، وهي صاحبة الصالحية بإقرار النصوص التنظيمي

 ثالثة ضوابط: 

الدستوري على دقة التقيد وجوب تحقيق صفة األنصاف، هذه الصفات التي يسعى القاضي   -3العقالنية   -2التناسب  -1
 بها من قبل المشرع أو السلطة التنفيذية. 

الدستوري، وضعها لكي يحافظ على المعادلة اآليلة إلى عدم انتهاك مبدأ المساواة  هذه  الضوابط التي تمسك بها القاضي
 399باستثناء تحقق شروط عملية تفرض مثل هذا االنتهاك. ص 

ومن خالل هذه االجتهادات يمكن االستنتاج يمكن حصرها بمعادلة ال يمكن إنكارها على حد تعبير بعض الفقهاء وهي أن 
لقًا والعالم بأجمعه يسلم بذلك. ألن تركيبة المجتمع تفرض ذلك، بمعنى أن التمايز البد منه في تنظيم مبدأ المساواة ليس مط

 هيكلية المجتمع وضبط إيقاع العمل اليومي فيه.  

 

 

 

 

 مبدأ المساواة وسلطة القاضي الدستوري بالتقدير: -2



44 
 

إذ نكون ه اإلطالقية ترتب خالل كبير في الديمقراطية، أن سلطة القاضي الدستوري في تقييم مبدأ المساواة ليست مطلقة، ألن هذ
أمام سلطتين األولى: تشريعية أو تنفيذية مقيدة بنص الدستور وبضوابطه، وسلطة القاضي الدستوري، تعمل رقابتها بصورة مطلقة 

 دون ضوابط. 

ن فضاء معزل ومغلق عن غيره، إذ أن ري، اليعمل ضمهذه اإلطلالقية ال يمكن أن تكون، لعدة اعتبارات إذ أن القاضي الدستو 
فهو األساس المرتبط بالنص الدستوري، وأنه في بعض الدول اليصدر أي قرار للقاضي الدستوري وإال كان شغل الشاغل لإلعالم 
 المرئي والمكتوب، حيث تنشر التعليقات المختلفة اإلتجاهات، من قبل رجال القانون ورجال السياسيين التي تهدف إلى تصويب

 أي خطأ يمكن أن يكون قد ارتكبه هذا القاضي الدستوري أو ذاك في حثيثات قراره. 

ندرج ضمن آلية معقدة من العالقات، إن مع السلطات الدستورية، وحسب رأي بعض الفقهاء إن سلطة تقدير القاضي الدستوري ت
المناورة التي يتوسلها القاضي الدستوري بهدف تبرير أو مع أهل الفقه او السياسة،  بحيث يتولد عن التشابكات تقليص في هامش 

تقديره لالنتهاكات التي مست مبدأ المساواة. لذلك ال يستطيع القاضي الدستوري إطالقًا، قبول أي تمايز مرفوض اجتماعيًا وثقافيًا، 
ي الدستوري التنصل من هذه أو يقف بوجه أي تمايز يعتبر بذات الطريقة أنه مؤات لتفعيل شروط المساواة، وال يمكن للقاض

 . 403الفرضيات عند إعمال سلطته في تفسيره للنصوص الدستورية الهادفة لتحقيق المساواة. ص 

أن يختار التفسير  كل نص يتصف بالعمومية، وخاصة النص الدستوري الذي هو قابل للتفسير، ويجب على القاضي الدستوري 
 األكثر مالءمة، فيما يتعلق بتفسير النصوص المتعلقة بحريات المواطنين، ألن كل حرية تتطلب تطبيقًا عقالنيًا ومدروسًا. 

فالنصوص اآلمرة، موجودة قبل التفسير وبعده، ولكن يجب على القاضي الدستوري ان يطور هذه النصوص مع تطور المجتمع 
اوية يبن االختالف ما بين القاضي الدستوري وبين المشرع، إذ ان األخير ينظر إلى هذا التطور على أنه وتقدمه، ومن هذه الز 

تطور سياسي، بينما القاضي يتظر إليه أنه تطور ينال النصوص بفعل التطورات االجتماعية، بحيث يبقى ضمن المنطق القانوني. 
لسياسية بإصرار السلطة السياسية على تغيير التفسير القانوني المنطقي ولكن عندما يصطدم القاضي الدستوري بإصرار السلطة ا

ق من حقوق الدولة وليس من حقوق للقاعدة كما رآها، مثال ذلك ما حصل في فرنسا من تغيير في حق اللجوء على اعتباره ح
 . 404اإلنسان،وعندها تنتفي أية صفة تقديرية للقاضي الدستوري. ص

ن أن هناك حدين لسلطة القاضي التقديرية؛ األول: أن القاضي له سلطة مطلقة في استبعاد أي تشريع وفي نهاية المطاف يتبي
يخالف الدستور ويخرق مبدأ المساواة كالتمييز بسبب العرق أو الدين؛ الثاني: سلطة تقديرية نسبية يدخل في تكوينها عدة عوامل 

 ألولى وتحقيق المصلحة العامة. أهمها مدى التناقض بين قاعدتين دستوريتين بالدرجة ا

 

 يتعامل القاضي مع واقع إبطال النصوص التي يترتب عليها التمييز من خالل نقطتين أساسيتين. 



45 
 

  عند اختالف المراكز القانونية -1
، سواء من الناحية الطبيعية أو من الناحية الواقع يفرض علينا القول بأنه يجب أن يكون هناك فوارق بين األشخاص

االجتماعية، بحيث يترتب بصورة موجبة التعامل معها بصورة مختلفة ألن فكرة اختالف المراكز القانونية مبنية على 
وهنا البد من اإلشارة إلى أن فكرة اختالف المراكز القانونية وتحديد إطارها، كانت  خيارات سياسية واجتماعية وفلسفية.

دة المشترع والسلطة التنظيمية دون أي ضابط لهما. بحيث تبقى عرضة قبل وجود القضاء الدستوري مرهونة فقط بإرا
 لمعايير ومقاييس متحركة نابعة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتصورات السياسية واالجتماعية لهذا المشرع. 

ان على تأسيسًا على ذلك تبرز أهمية الدور الرقابي للقاضي الدستوري، حيال كل نص قانوني يميز في معاملة اإلنس
 لهذا الفرد أو ذاك. أساس تصورات معينة يحددها المشرع للمراكز القانونية 

مبدأ المساواة  من المبادىء ذات طبيعة ازدواجية، ومن هذه االزدواجية تنبثق المسلمات االختالف في المراكز القانونية، 
دستوري، إلزالة المعوقات التي تحول دون وكلما دنت االلتقاء ما بين هذه المراكز، كبرت الصعوبات بوجه القاضي ال

تطبيق مبدأ المساواة، بحيث يعمل القاضي الدستوري على التأكد من احترام هذا التناسب ما بين الطبيعيتين الموضوعية 
 .407والذاتية لمبدأ المساواة. ص 

ى لمبدأ المساواة، بحيث يفترض إن االعتراف بوجود مراكز قانونية يجب أن اليؤدي هذا إلى التضليل عن األهمية القصو 
بأن الننظر إليه بتسرع ونعتبره كصدفة فارغة دون فاعلية ال تقيد المشرع، ألن مسألة اختالف المراكز القانونية مسألة 

 بالغة الدقة.
 إن مسألة اختالف المراكز يدخل في نطاقها اختالف في شروط الشخص أحياناً وحينا آخر اختالف في نشاط األشخاص. 
وحسب رأي بعض الفقه، لكي نكون أكثر دقة في تحديد اختالف المراكز، يجب علينا في كل مرة أن نسعى لتحديد 
المركز القانوني من زاوية النشاط، أن نأخذ بعين االعتبار مسألة الشروط المحيطة بالشخص ألن مثل هذا التمييز يعد 

س النشاط نفسه، وليس مستغربًا بأن يكون هناك خالف في عاماًل أساسيًا. وقد يكون الشخص معنوي او طبيعي ويمار 
الشروط التي تحدد طبيعة نشاط هذا الشخص المعنوي أو الطبيعي إلى ما هنالك من شروط تربط بنوعية تلك األنشطة. 

 ظروفها القانونية أو الوظيفية التي تتحكم بخلفيات اجتهاد القاضي الدستوري.بحيث يصبح لكل حالة 
ن حيثيات تلك االجتهادات، نرى صحة مقولة أحد الفقهاء، عندما رأى ) بأن مبدأ المساواة اليوم ليس كالبارحة طالقًا موان
بالطبع لن يكون كذلك في المستقبل، ألن مبدأ المساواة أصبح مرتبطًا بتفاصيل دقيقة تنبثق عن كل مركز قانوني. و 

ة دون أن يكون من حق المشرع أن يأخذ بعين االعتبار ما لكل ولهذا اليمكن القول بأنه مبدأ يمكن األخذ به صورة عام
حالة تطبيقية من خصوصيات تفرضها التركيبة االجتماعية أو الثقافية أو القانونية في العالقة المتبادلة لتلك الحاالت. 

ال إذا كانت هذه أو إسقاط  ما يترتب عن عالقة بينية ضمن هذه المراكز  بحيث اليتوقف القاضي الدستوري امامها، إ
بأن ترتب تمايزًا في المعاملة.  هذا ما أكد عليه القاضي الدستوري الفرنسي، في قراره الصادر في االعتبارات جديرة 

 . 412(. ص 14/1/1983تاريخ )
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 عند تحقق المصلحة العامة:  -2

في تحديد مصطلح المصلحة العامة، بحيث قرر في إحدى حثيثات) أن مبدأ المساواة تشدد القاضي الدستوري الفرنسي 
 اليشكل عقبة بوجه المشرع عندما يريد تجاوز المساواة ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة(. 

نما أن المبررات التي تجيز تجاوز مبدا المصلحة العامة ليست مطلقة، ألن اجتهادات القاضي الدستوري أينما وجدت إ
 .c.cتشكل سلسلة من حلقات التنفصل عن بعضها البعض. هذا ما أكد عليه القاضي الدستوري الفرنسي في قراره )

83-162 19- 20 /7 des 414( ص. 
إن التركيز على ضرورة وجود عالقة وترابط ما بين تحقيق المصلحة العامة والتمييز في المعاملة الذي يهدف إليه 

الدستوري الفرنسي في إحدى حيثياته  كاآلتي ) المصلحة العامة هي المصلحة المتعلقة  القانون، أوجزه القاضي
باستمرارية المرفق العام( وتأسيسًا على هذا االجتهاد المقتضب والمعبر، لم يعد بوسع المشرع) أن يلجأ إلى المصلحة 

مى له عندما يفشل في إثبات وجود األسباب العامة ويعتبرها بشكل ما مرجعية أو حجة الفرصة األخيرة أو سترة إنقاذ تر 
 التي تسمح له بالتمييز في المعاملة من خالل القانون الذي يقره.  الموجبة 

ألنه وإن كان تقدير المصلحة العامة يعود للمشرع دون غيره، إال أن ذلك يكون من التحفظ على ضرورة احترام القواعد 
 والمبادىء ذات القيمة الدستورية.

ا التحفظ حيال تقدير المشرع، أصبح هناك صراع خفي ما بين تقدير المشرع وتقدير القاضي الدستوري حول إزاء هذ
عقالنية ونسبية المعايير التي من المفترض االحتكام إليها، إلبراز المصلحة العامة، وسيما أن القاضي الدستوري 

عة تتعلق بالمصالح االقتصادية واالجتماعية الفرنسي، )وقد وضع تحت عنوان المصلحة العامة عدة عناوين متفر 
 والثقافية وغيرها(. مما يؤكد على اتساع مجال التقدير حيال المصلحة العامة. 

وهنا البد من التوضيح، بأن المجال األوسع لتجسيد المصلحة العامة إنما يدور في الدائرة االقتصادية، وهذا مؤشر ناتج 
 .415المتداخل في الحياة االقتصادية. ص عن التطور الواضح في دور الدولة 

لعدالة، والحد من التهرب القضائي، المصلحة العامة، كما ذكرنا آنفًا لها عدة تفريعات، فهي تتحقق في حسين سير ا
 416وتفعيل االستثمارات الخاصة في حقل البث المرئي. ص 
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المساواة هو مبدأ نظري تختلف تطبيقاته العملية على واقع التطبيقي، باختالف األنظمة السياسية القيمة على مبدأ 
  مقدرات السلطة.

 العوائق االجتماعية والسياسية  -أ
في النصوص المعروضة عليه، عوائق متعددة  القاضي الدستوري يواجه أثناء تصديه لوجوبية  تطبيق مبدأ المساواة 

منبثقة عن ارتباطها الوثيق ببعض القيم االجتماعية، وبعض المفاهيم السياسية المتوافق عليها في المجتمع، بحيث 
 ال يستطيع أن يكسر طوقها. 

 تلك العوائق بمواجهة مبدأ المساواة من خالل مبدأين: وتعامل القاضي الدستوري مع 
 مستمدة من النصوص العوائق ال -1

إن إطالق مبدأ المساواة المنصوص عنه في غالبية الدساتير في الدول الديمقراطية، سرعان ما نالحظ بموازاته 
وجود نصوص أخرى ضمن البعض من هذه الدساتير، تحد من عمومية مبدأ المساواة، إن لم يكن في كامل 

 417(. 12-7اللبناني. في المواد ) تطبيقاته ففي البعض منها.  وهذا ما نص عليه الدستور
واليمكن للقاضي الدستوري أن يتجاوز هذه العوائق المستمدة من النصوص الدستورية، ألنه أما النص الدستوري 
الواضح والصريح أن يجتهد خالفه. مثال ذلك ما واجه القاضي الدستوري الفرنسي، عندما أبطل مادة قانونية تمنع 

 .421سان األساسية، وجعلها حق لدولة وليس لدستور. ص حق اللجوء من حقوق اإلن
ومسألة التمايز في هذه المعاملة، اليسيتطيع القاضي الدستوري أن يتصدى لها كونها منبثقة عن النص الدستوري، 

 وهي عقبة يوجد الكثير منها في الدول الديمقراطية من بينها دستور دولة كندا. 
 االجتماعيةالعوائق المستمدة من القيم  -2

آة العاكسة للقيم االجتماعية، هذه القيم يختزنها العقل الجماعي للمجتمع بحيث تشكل حاجزًا القوانين هي المر 
اليدع القاضي الدستوري يتجرأ على اختراق هذه المبادىء المنبثقة عن تلك القيم االجتماعيةن حتى لو كان 

 ذلك في سبيل تحقيق مبدأ المساواة . 
( على حق المساواة بين الرجل والمرأة 24-14دستور الياباني على الرغم من أنه نص في المواد ) مثال ذلك ال

( إال أن الواقع بين غير ذلك ومازال هناك تميز بين حقوق المرأة والرجل. 1958وتصديقه على معاهدة عام )
 .423ص 

إن العوائق المستمدة من القيم االجتماعية، يمكن أن نجد أمثلة متعددة منها في مشرقنا العربي كمصر ولبنان 
 والمغرب. 

 


