الدستور والدولة املدنية
د .محمد شاللدة*
أ.د  /محمد الحاج قاسم**
الدول��ة املدنية هي دولة دميقراطية دس��تورية ،تهدف اىل املحافظة عىل اعض��اء املجتمع ،بغض النظر عن
القومية والدين والجنس واللغة ،لكنها ال تعادي الدين او ترفضه باعتباره جزءا ً ال يتجزأ من منظومة الحياة
داخ��ل الدولة ( ، )1كام ان الدولة املدنية هي التي تضمن جمي��ع حقوق وحريات املواطنني باعتبارها دولة
دميقراطي��ة تقوم عىل مبدأ املواطنة وعىل تحقيق املس��اواة بني املواطنني يف الحق��وق والواجبات .وبالتايل
ال دول��ة مدنية بدون مواطن��ة ،وال مواطنة بدون دولة مدنية .وانطالقا من مب��دأ املواطنة يجب ان تتمتع
كافة فئات املجتمع بكافة الحقوق والحريات ،وعىل قدم املس��اواة ،وتس��اوي فرص املشاركة يف عملية صنع
القرارات السياسية امام كافة املواطنني البالغني بال اي شكل من اشكال التمييز عىل اساس االصل او اللغة او
العرق او الدين او املذهب او املكانة االقتصادية واالجتامعية ،وبالتايل فاملواطنون ليسوا مجرد رعايا يتلقون
قرارات الحكام وينفذونها ،بل هم وقبل كل يشء يجب ان يكونوا مصدر الدس��تور( )2مبش��اركتهم يف وضعه
باعتبار ان الش��عب هو صاحب الس��يادة ومنبع الس��لطات .هذا يحيلنا اىل تساؤل ينطلق من «كيف ميكن
للشعب ان يساهم يف سلطة صياغة الدستور بوصفه مصدر السلطات  ،ومواطن عضو يف املجتمع له حقوق
وواجبات يشارك يف عملية صنع القرارات السياسية»؟ .
لذا فالعالقة االساس��ية االوىل ما بني الدستور والدولة املدنية هي يف كيفية وضع الدستور الدميقراطي حيث
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ان الدولة املدنية يجب ان تقوم عىل اس��اس دس��توري(اوال) .كام ان من بني اهم عنارص الدولة املدنية ان
تقوم عىل مبدأ فصل الس��لطات  ،هذا املبدأ ال ميكن تحقيقه إال من خالل وضع دس��تور دميقراطي يتأسس
عىل مبدأ فصل السلطات (ثانيا) .ومبا ان مبدأ فصل السلطات عىل الرغم من اهميته يف اطار الدولة املدنية،
ليس كافيا مبفرده يف اقرار حقوق االنس��ان وحرياته االساس��ية ،بدون دس��تور يتضم��ن يف ثناياه مجموعة
الحقوق والحريات مبختلف اجيالها وتطوراتها .لذا يجب عىل الدولة املدنية ان يكون دستورها دستور صك
الحقوق (ثالثا) ،هذه الحقوق والحريات املنصوص عليها يف الدستور الدميقراطي يجب ان تتوفر لها الحامية
والضامنات الكفيلة باحرتام مامرس��تها وعدم التعرض لها من طرف الس��لطات العامة ،باعتبار ان الدس��تور
وضع باألس��اس بهدف تحقيق غايتني؛ تتعلق األوىل بتنظيم هيكلة الدولة وتوزيع الصالحيات بني س��لطاتها
ومؤسساتها  ،والثانية لضامن حقوق وحريات االفراد من خالل التقييد بهذا التنظيم والتوزيع .وهذا يتطلب
وجود جهاز يعمل عىل ضامنتها وحاميتها ومنصوص عليه يف ثنايا الدس��تور  ،سواء كان هذا الجهاز محكمة
دس��تورية او مجلس��اً دس��تورياً ،وهذا يحيلنا اىل انه ال ميك��ن ان تتحقق الدولة املدني��ة دون وجود قضاء
دس��توري يكفل تطبيق نصوص الدس��تور عىل وجه سليم يحقق دولة س��يادة القانون ،التي تعترب من ابرز
مميزات وعنارص الدولة املدنية (رابعا) .
كام ان الدولة املدنية تتطلب س��يادة نظام مدين مبني عىل عالقات التسامح والحوار وقبول االخر ،والتعددية
السياس��ية ،وعىل حرية الرأي والتعبري ،واملس��اواة بالحقوق والواجبات .وهذا يعني ان الدس��تور الدميقراطي
نص بني ثناياه عىل التعددية السياسية ،وعىل وجود حياة حزبية مستقرة
الذي يجب ان يحكم الدولة املدنية ،يُ ّ
ومنتظمة ،وعىل قانون انتخايب عادل بهدف تحقيق التداول او التعاقب السلمي عىل السلطة (خامسا).

أوال :رضورة تأسيس الدولة املدنية عىل مبدأ املواطنة الكاملة املتساوية والتسليم بان الشعب
مصدر السلطات وال سيادة لفرد أو قلة عليه
يحيل مفهوم الس��يادة عىل معنى القدرة  ،فالدولة ذات الس��يادة هي الدولة القادرة عىل اتخاذ القرارات
واألعامل املتصلة مبصريها عىل الصعيدين الداخيل والخارجي بحرية تامة .أي أنها سلطة حقوقية متفوقة ،
تجعل الدولة إطارا وحيدا قادرا عىل امتالك مرشوعية استتباب األمن والنظام بالداخل ،ومتثل حرية التعامل
عىل صعيد العالقات الخارجية ( ،)3هذا املدلول ينطبق نفسه عىل «الشعب»  ،حيث تتحقق سيادة الشعب
حني يصبح أفراده قادرين عىل تقرير مصريهم بأنفس��هم ،دون شعور بالضغط أو الخوف أو تقييد إرادتهم.
فالشعب بهذا املعنى يكون مناط السلطات ومصدرها حيث ال سلطة لفرد أو قلة عليه (. )4
ومقصد القول إن ارتكاز الدولة املدنية عىل قاعدة أن « الشعب صاحب السيادة ومنبع السلطات» يراد منه
رشعية السلطة عىل مبدأ املشاركة والقبول الطوعي واإلرادي .فحني يتحقق ذلك وتغدو السلطة يف منأى عن
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كل أشكال االغتصاب  ،يختار املحكومون طرق التعبري عن سيادتهم مبا تسمح به ظروفهم وأوضاعهم العامة،
فق��د يجنح��ون إىل اعتامد آليات الحكم املبارش أو قد يرجحون طرق الحكم غري املبارش الذي دون أن يجرد
الشعب من أحقيته يف السيادة والسلطة يسمح له بتفويض أمره ملن يراه جديرا بالنيابة عنه .
أما مبدأ املواطنة ،فيعني متتع كافة فئات املجتمع بكافة الحقوق والحريات عىل قدم املساواة ،وتساوى فرص
املشاركة يف عملية صنع القرارات السياسية أمام كافة املواطنني البالغني ،بال أي شكل من أشكال التمييز ،عىل
أس��اس األصل أو اللغة أو العرق أو الدين أو املذهب أو املكانة االجتامعية واالقتصادية أو السياس��ية ،هذا
فضال عن وجود ضامنات لحريات األفراد وحقوقهم السياس��ية واالقتصادية واالجتامعية وضامنات دستورية
وقانوني��ة لحامية حقوق وحريات األقليات( ،)5وهذا يعني ان اإلطار الدس��توري الدميقراطي يجب ان يأخذ
بعني االعتبار من قاطني دولة ما مواطنني يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية وفرصا متكافئة للمشاركة يف
صنع القرارات السياس��ية وتوىل املناصب العامة وليسوا مجرد رعايا يتلقون قرارات الحكام وينفذونها وهم
قبل كل ذلك يجب ان يكونوا مصدر هذا الدستور مبشاركتهم يف وضعه.
تأسيس��ا عىل ما س��بق يحيلنا ذلك إىل التساؤل عن كيف يعرب الش��عب يف إطار الدولة املدنية ويساهم يف
س��لطة صياغة ووضع الدستور بوصفه مصدر السلطات  ،ويلتزم به الحكام واملحكومون عىل السواء ،والذي
يجب ان يتم وضعه باألسلوب الدميقراطي؟
يطلق الفقه عىل الس��لطة التي تقوم بوضع الوثيقة الدس��تورية اسم السلطة التأسيسية األصلية  ،نظرا ألنها
حني تتصدى لوضع الدس��تور فأنها تنش��ئ يف نفس الوقت السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية .هذه
السلطة التأسيسية األصلية تتدخل لوضع الدستور يف وقت ال يوجد فيه دستور يحكم الدولة ،ومن ثم تكون
أصلية ألنها مل تبارش مهمتها باالستناد إىل أحكام دستور سابق (.)6
الس��لطة التأسيسية املشتقة ،وهي السلطة املخول لها دس��توريا مراجعة الدستور وتعديله وفقا للمسطرة
واإلج��راءات املنصوص عليه��ا يف صلبه ،والتي تتميز بكونها أكرث تعقيدا وصالب��ة من تلك املتبعة يف تعديل
القوانني العادية .فالس��لطة التأسيس��ية املش��تقة متتلكها إحدى الس��لطات يف الدول��ة ،ومنصوص عليها يف
الدستور نفسه  ،ويكون عملها محددا ووظيفتها تقترص عىل تعديل املقتضيات الدستورية (.)7
فوفقا ألسلوب وضع الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية  ،ينتخب الشعب جمعية تأسيسية تكون مهمتها
األساس��ية وضع دستور للدولة ،أي ان الشعب يتوىل وضع الدستور بطريق غري مبارش عرب ممثلني ينتخبهم،
وتكون مهمتهم وضع الدس��تور للدولة املدنية .أي انه ال يجوز تشكيل الجمعية عن طريق التعيني ،كام انه
ال يجوز ان تتوىل السلطة الترشيعية (املجلس الترشيعي)مهمة وضع الدستور ،مع ان أعضائها منتخبون من
قبل الشعب  ،ألن مهمة هذه السلطة هي الترشيع وسن القوانني وليست جمعية تأسيسية أصلية  ،كام أنها
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مل تنتخب لهذه الغاية أي لوضع الدستور(.)8
وبالتايل فالجمعية التأسيس��ية هي هيئة منتخبة وعملها وظيفي ينتهي بوضع الدس��تور الذي يرسي بشكل
فوري  ،ودون الحاجة إىل املرور بأي ش��كل من أش��كال املصادقة  ،عىل اعتبار ان الشعب مارس سيادته قبال
وأناط ملمثلني عنه مهمة وضع الدستور ،ويف هذه الحالة تسمى الجمعية التأسيسية السيادية.
هذا األسلوب يعد تطبيقا لفكرة التمثيل يف املجال الدستوري باعتبار ان السيادة للشعب ميارسها عن طريق
ممثلني له ،هذه الوسيلة ترجع يف أصولها إىل الواليات املتحدة األمريكية يف وضع دستورها للعام  1787الذي
تم وضعه من طرف جمعية تأسيس��ية( ،)9حيث يعترب هذا الدس��تور أول دستور مكتوب يف العامل تم وضعه
بطريق الجمعية التأسيسية ،ثم انتقل هذا األسلوب إىل باقي الدول خاصة األوروبية منها.
وهناك الجمعية التأسيس��ية غري الس��يادية ،حيث يتم وضع الدستور من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من
قبل الش��عب ويخضع الدس��تور بعد ذلك ملصادقته  ،ويف هذه الحالة ،الجمعية التأسيس��ية ليست سيادية
وإرادته��ا غري حرة يف وضع الدس��تور ،ه��ذه الطريقة التي تم إعاملها لوضع دس��تور فرنس��ا ل  27أكتوبر
(1946دستور الجمهورية الرابعة) ،وكذا الدستور االسباين لسنة .)10(1978
وهناك طريقة وضع الدس��تور بتقنية االستفتاء الدس��توري  ،الذي يقصد به وضع مرشوع الدستور عىل أنظار
الشعب قصد املصادقة عليه ،ففي هذا النموذج  ،ال تهم الجهة التي وضعت الدستور والتي قد تكون جمعية
تأسيس��ية غري س��يادية موكول لها وظيفة إعداد مرشوع الدستور ،أو لجنة تقنية ،أو وزارية  ،أو ينفرد الحاكم
بهذه املهمة ،لكن تبقى مصادقة الشعب محددا أساسيا الكتساب مرشوع الدستور الرشعية والقوة اإللزاميتني
 ،وذلك بعرضه عىل الشعب عن طريق االستفتاء الذي يسمى يف هذه الحالة باالستفتاء الدستوري(.)11
وهناك اليوم ما يسمى بدستور التوافق أو اإلجامع كآلية جديدة لوضع الدساتري ،تجووزت فيها آليات وضع
الدس��تور التي يقدمها الفقه الدس��توري الكالس��ييك( ، )12هذه اآللية قادرة عىل متثيل كل مكونات امليثاق
الس��يايس وان احتفظت بصيغ االس��تفتاء كإخراج نهايئ للوثيقة الدستورية .هذه اآللية تم االلتجاء إليها من
خالل تجارب االنتقال الدميقراطي  ،فالتصور الذي حكم دس��اتري االنتقال الدميقراطي هو مأسس��ة س��لوك
التس��امح وفع��ل الحوار  ،وعرب اإلميان مبح��ددات عقالنية املبادئ واإلجراءات الدس��تورية  ،وحضور تصور
رصي��ح أو ضمني لفكرة التعاقد ،واإلميان مبفهوم الس��يادة الش��عبية لنكون أمام رؤية تس��امحية للوثيقة
الدستورية كنتيجة لتداول األطراف حول آلياتها .فالنص الدستوري داخل مسلسالت الدمقرطة اليوم مل يعد
نتاجا لس��لوك التصويت أو االس��تفتاء وال تجسيدا لثقافة الغلبة أو االنتصار ،بل مؤسسا لتنمية التوافق التي
تالزم طريقة وضع الوثيقة الدستورية بحضور ومتثيل مختلف األطراف السياسية ومكونات املجتمع املدين.
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لقد أفرزت التجارب الدميقراطية مجموعة من النامذج لتأطري دس��تور التوافق أو اإلجامع ،غريت بعمق من
رشوط ومامرسة السلطة التأسيسية من قبيل:
 امليثاق الدس��توري والتوافق عىل الدس��تور ،الذي يتأسس انطالقا من مفاوضات األطراف السياسية داخلإطار معني يتم مبقتضاه االتفاق عىل الحد األدىن من املبادئ الدس��تورية تلهم واضعي الدستور النهايئ  ،مع
تقييد األطراف السياس��ية اشتغال السلطة التأسيس��ية األصلية بحدود مرجعية تم االتفاق عليها يف تشكيل
مضمون امليثاق الدستوري(.)13
وهذا يعني ان الوثيقة الدس��تورية تعد نتاجاً للحوار الدس��توري الذي قام بني األطراف السياسية ومكونات
املجتمع  ،وما كان دور السلطة التأسيسية إال الرتسيم النهايئ للوثيقة الدستورية الجديدة.
 املفاوضات الدس��تورية واإلخراج املؤسس��ايت( ،ومثالنا اسبانيا) حيث س��محت الفرتة االنتقالية يف التجربةاالس��بانية و املؤطرة بتعابري اإلصالح (آليات مطلب الدميقراطية  ،وسبل التخلص من اإلرث املايض الثقيل)
( )14عن طريق ميثاق للناطقني باس��م مختلف القطاعات السياس��ية ،واالجتامعي��ة ،واالقتصادية ،والثقافية،
والوصول إىل اتفاق حول قواعد اللعبة السياس��ية ،عن طريق مفاوضات دس��تورية طويلة قادتها الحكومة
والربملان واللجنة املكلفة بكتابة الدستور .دارت حول االتفاق السيايس العام ،مكانة املقدس  ،ودور الجيش
 ،والبنية اإلقليمية للدولة(.)15
لذا فان عملية الدسرتة يف التجربة االسبانية دعمت التوافق الواسع حول دستور  1978التي زووج يف طريقة
وضعه بني عمل اللجنة التأسيسية الخاصة بإعداد مرشوع الدستور( ،)16والية االستفتاء الشعبي (الدستوري).
فاألوىل أسست إلطار النص النهايئ للوثيقة الدستورية  ،والثانية أكسبتها الرشعية املجتمعية املدعمة بتوافق
أطراف مكونات الحقل الس��يايس حول التنظيم الس��يايس الجديد(الدس��تور) .هذا االس��تفتاء تم يف يوم 6
ديسمرب  1978وحظي مبوافقة أغلبية الشعب االسباين(.)17

ثانيا :رضورة تأسيس الدولة املد نية عىل مبدأ فصل السلطات
نظري��ة مبدأ فصل الس��لطات بوجهها الكالس��ييك (التقليدي) قد مر عىل وضعها موض��ع التداول العميل ما
يقارب الثالثة قرون إال نيفاً ،والتي أراد مونتس��كيو من خاللها إيجاد حل ما لنقيضني هام الس��لطة والحرية،
والت��ي ال وج��ود للواح��دة دون األخرى  ،وان القانون ه��و الوحيد القادر عىل ضبط العالق��ة الثنائية ما بني
الس��لطة والحرية من خالل قانون غري تعسفي ،يضمن للسلطة السياسية ضبط واقع املجتمع وصون الحرية
 ،وان يك��ون هن��اك متايز يف مراحله الثالث اإلق��رار ،التنفيذ  ،وحل الخالفات املرتتب��ة عليه من خالل وجود
ث�لاث وظائ��ف له من املفرتض ان تعطى لثالث هيئات أو س��لطات كل واحدة منها مختلفة ومس��تقلة عن
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األخرى(الس��لطة تحد الس��لطة).وبالتايل كل مجتمع ليس فيه ضامنات للحرية وفصل السلطات هو مجتمع
بدون دس��تور .أي مبعنى آخر فان مفهوم مبدأ فصل الس��لطات كمفهوم اطر الحركة الدستورية الكالسيكية،
وحتى الحديثة منها يهدف أساس��ا إىل تأس��يس نظام الحكم عىل مبدأ أسايس يتعلق بالتوازن بني السلطات.
وااله��م التوازن والتعايش بني مفهوم الس��لطة ومفهوم الحرية ،باعتبار ان الس��لطة أصبحت مالزمة للدولة
ورضورية لتنظيمها ،وضامنة لفرض احرتامها.
هذا التوازن يجب أن يش��مل ويؤسس درجة كبرية من التامس��ك واالنسجام بني مختلف مكونات املجتمع
داخل الدول املدنية الحديثة عىل اختالف مصالحها .توازن يقيض بان تحكم الحياة السياسية وتؤطر مامرسة
فاعليها مببدأ يسمح بإمكانيات «تعاقب الجهة الحاكمة واملعارضة عىل الحكم» .كام أن هذا التوازن يتطلب
(خاص��ة بالدول الفيدرالية أو بع��ض الدول التي تعطي بعض الجهات أهمية خاصة) أن يكون هناك توزيع
عادل يف االختصاصات بني الس��لطة املركزية والس��لطات املحلية أو الجهوية .لكن األهم ان يحقق التوازن
داخل السلطات املركزية ،أي بني الحكومة والربملان .ويتمحور حول إقامة نوع من التوازن داخل مؤسسات
الدولة ويف عالقاتها باملجتمع.
ومبدأ فصل السلطات عىل الصعيد التقليدي يقوم عىل قاعدتني أساسيتني هام قاعدة مبدأ التخصص وقاعدة
االستقاللية.
ففيام يتعلق مببدأ التخصص نقول ان لكل س��لطة من الس��لطات اختصاصا معقودا لها ،السلطة الترشيعية
ت�شرع  ،والتنفيذية تنفذ ،وان جاز لنا القول بوجود س��لطة قضائية مس��تقلة يف ظل هذا املفهوم ميكن أن
نقول بأنها تحكم ( وهذا ما نادى به مونتس��كيو) عىل األقل فيام يخص السلطة التنفيذية والترشيعية (ألن
مونتسكيو غيب السلطة القضائية)(.)18
عىل هذا األساس اعترب البعض ان مبدأ فصل السلطات التقليدي القائم عىل مبدأ التخصص ليس سوى فصل
وظيفي يقوم عىل الوظائف الثالث األساسية.
أما قاعدة االس��تقاللية ،فإنها ليس��ت قاعدة يرام من خاللها تحقيق « قاعدة االستقالل العضوي» مبا تعنيه
ه��ذه القاع��دة من رضورة تحديد العالقات بني الهيئات العامة عىل أس��اس أنها جميعا هيئات متس��اوية،
ومستقلة عن بعضها البعض ،بحيث ال تتدخل إحداها يف أعامل األخرى ،وال تخضع لغريها من الهيئات.
إن قاعدة االس��تقاللية تعني تأمني نوع من االس��تقاللية ما بني تلك الوظائف (الس��لطات ) بحيث ال تؤثر
سلطة عىل أخرى  ،ألنه يف حال تحقق مثل هذا التأثري وان بحده األدىن تسقط عىل أثره الغاية النظرية من
تطبيق مبدأ الفصل بني الس��لطات  ،لهذا يرى البعض ( من الفقه الفرنيس ) ان الغاية األساس��ية من قاعدة
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االستقاللية تتمحور حول «رضورة أن تكون تلك الهيئات أو السلطات مستقلة عن بعضها البعض  ،مام يعني
من الناحية العملية أن األفراد الذين يشكلون كل سلطة ال ميكن أن تتم تسميتهم من قبل الهيئات األخرى
 ،وخاصة أن ال يكون مبقدور هؤالء أمكانية رصف اآلخرين بصورة استنس��ابية» (.)19
عىل الرغم من ان مبدأ فصل السلطات برأي غالبية الفقه الدستوري هو الركن األسايس لبنيان دولة القانون
من الناحية الشكلية إال ان تطبيقه بصورة ناقصة ومجتزئة نتج عنها نقد رصيح لهذه النظرية التقليدية من
قبل الفقه (.)20
وبالتايل فان نظرية فصل الس��لطات التي ظهرت لتحد من س��لطة الحكام املطلقة ولتحقيق الحرية ،كان ال
بد لها أن تتطور لتأخذ ش��كال جديدا مع ترسيخ مبادئ الحرية التي أصبحت مسلمة من املسلامت  ،خاصة
بعد أن أصبحت الدول املدنية الحديثة تعيد االعتبار إىل السلطة القضائية وتعمل عىل إيجاد سلطة جديدة
بدأت تفرض نفس��ها باس��م اإلرادة العامة املتجسدة يف الدستور كغريها من الس��لطات ،عنينا بذلك سلطة
القضاء الدس��توري الذي من خالل قراراته الجريئة واجتهاداته املتتالية يف العديد من الدول أس��س ملفهوم
جديد ملبدأ فصل السلطات ؟.
ه��ذا املفهوم الجديد ملبدأ فصل الس��لطات يقوم عىل اعتباره وس��يلة يتم من خالله��ا التوازن بني الهيئات
املختص��ة واملس��تقلة  ،ومن اجل فرض التع��اون والت��وازن كان ال بد من ان تكون هن��اك مرجعية تفرض
هذا التوازن وبطريقة غري استنس��ابية .وملنع هذه االستنس��ابية  ،وجد النص الدس��توري ليكون أساس هذه
املرجعية ،بهدف حامية هذا التوازن والتعاون من خالل التنصيص عىل القضاء الدستوري ،يك يكون الحارس
لحسن تطبيق كافة قواعده ان لجهة الشكل أو لجهة املضمون.
ل��ذا فان النظم الدميقراطية الحديثة تخطت النظرة الضيقة إىل الدس��تور م��ن كونه موزعا للصالحيات إىل
اعتب��اره قاعدة أساس��ية لضامن��ة الحريات  ،وبفضل هذه النظرة التي المس��ت الجوه��ر الغايئ من وجود
الدس��تور أصبحت النظرة الحديثة تتجه إىل وصف من نوع أخر ملبدأ فصل السلطات ميكن نعته بأنه فصل
أفقي ال ميكن من خالله ان تدعي أية سلطة بتفوقها عىل األخرى  ،فمن خالل هذه اآللية الدستورية لتوزيع
السلطات ميكن ان تخلق فيام بينها توازنا وتسا ٍو تراقب الواحدة األخرى .هذا الخضوع ألحكام الدستور من
قبل الس��لطات مل يكن ليوجد تلقائيا دون الرقابة عىل دس��تورية القوانني ،يف ظل النظام الربملاين او يف ظل
النظام الرئايس عىل حد سواء(.)21

ثالثا :رضورة التنصيص يف دستور الدولة املدنية عىل الحقوق والحريات (دستور صك الحقوق)
لقد تطور مفهوم مبدأ الدستورية  ،من دور الدستور يف وضع حدود أمام صالحيات السلطات الحاكمة للحد
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من حرية عملها يف إدارة شؤون الحكم (أي السلطة تحد السلطة) حسب تعبري مونتسكيو إىل تطور مفهوم
أخر أو بُعد أخر للدس��تور ،ويتعلق األمر بحامية حقوق املواطنني وحرياتهم ،أي ان البعد الثاين للدس��تور
تحقق مع مقولة « الدس��اتري ليست خيام تنصب للنوم» بحيث اس��تيقظ الفكر الدستوري وذهب لتحليل
البعد الثاين للدستور واملتعلق بحامية حقوق املواطنني وحرياتهم (.)22
وبالتايل أصبح مفهوم مبدأ الدستورية يف نظر الفقه «بأن الدستور يعترب غري ذي معنى إال من خالل وضعه
ضمن إطار مش��بع مببادئ فلسفة حقوق اإلنس��ان ،كون الدستور أصبح ذا قيم متعددة فهو يف ان معا ذو
قيمة رمزية وقيمة فلسفية وقيمة قانونية»(.)23
تأسيس��ا عىل متسك الفقه بهذه القيم الس��امية أصبح الدس��تور عمال حيا منفتحا عىل االستنباط املتواصل
لحقوق اإلنس��ان وحريات��ه  ،ومل يعد نصا مغلقا ومعزوال انتهى مفعوله لحظ��ة إقراره بل هو عمل يواكب
التطور الدائم مبا يتناس��ب مع تقدم املجتمع .أي يجب عىل الدس��تور أن يعمل عىل تفعيل حقوق اإلنسان
وحرياته خاصة مع تباش�ير عوملة حقوق اإلنس��ان وتطورها.
لذا مل يكن االنخراط يف إرساء دعائم حكم دستوري منفصال عن االنخراط يف تخويل الحقوق والحريات طابعا
دستوريا .فالدستور مبا هو ضبط لقواعد مامرسة السلطة  ،يصبح ضامنا للحقوق والحريات عرب إقراره أحكاما
خاصة بها ،وتنصيصه عىل الوسائل الكفيلة بصيانة مامرستها وجعلها يف منأى عن تعسف السلطة وحكامها.
إال أن السؤال الهام الجدير بالطرح يف هذا املجال هو  :كيف ينظم الدستور الحقوق والحريات؟
لإلجابة عىل هذا الس��ؤال ننوه أن الفقه قد درج عىل أن الدس��تور يتوىل تنظيم الحقوق والحريات ،وذلك
حسب تصنيفها من حيث األهمية من خالل ثالثة أنواع وهي:
 الحقوق والحريات التي ال تقبل التنظيم الترشيعي مطلقا  ،حيث أن الدس��تور قد نظمها بش��كل نهايئ،وبنصوص قطعية  ،وتوصف بأنها غري مذيلة بعبارات تقيدها أو تحد منها (.)24
 الحقوق والحريات التي ميكن تنظيمها تنظيام ترشيعيا بعد أن يحيلها الدستور إىل املرشع العادي ،والذييك��ون مقيدا بضواب��ط وقيود معينة ،مثل أن نزع امللكية الخاصة ال يت��م إال وفقا للقانون ومقابل تعويض
عادل  ،فالقيد الدستوري هنا هو املنفعة العامة  ،والتعويض  ،واإلدارة ملزمة بعدم مخالفتها لهام  ،وان صدر
أي ترشيع بالتجاوز للقيود املحددة فانه يعد ترشيعا معيبا ملخالفته للدستور.
 الحق��وق والحريات التي يحيلها الدس��تور  ،وتكون قابلة دون قيود رصيح��ة للتنظيم الترشيعي من قبلاملرشع الذي منح تفويضا دستوريا بالتنظيم  ،ويشمل هذا النوع جل الحقوق والحريات ومنها حرية التعبري
والرأي والحقوق السياسية لإلفراد وتكوين الجمعيات وحرية التجمع وغريها(.)25
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لذا فان دستور صك الحقوق كعمل مكتوب للحقوق والحريات يقوم بوظيفة تعريف العالقات بني املواطن
والدولة ،ويؤسس إىل جانب اإلرادة العامة إرادة األفراد ،ويفرض احرتام حقوق املحكومني عىل أجهزة الدولة
عرب االعرتاف مبكون املجتمع املدين وتأمني الحرية السياس��ية للمواطن من مدخل دس�ترة وضامن اش��تغال
مقتضيات الحقوق والحريات.
وإذا كان إقرار الحقوق وتضمينها يف الوثيقة الدس��تورية وتنزيلها مبنزلة أحكام تنظيم السلطة أصبح اليوم
يع��د أمرا ً ايجابيا وخطوة ال بد منها إال أنها ال تكف��ي لجعل الحقوق والحريات مضمونة ومصانة ،بل ال بد
من مصاحبتها بضامنات تكفل وتضمن لذويها القدرة عىل التمتع بها  ،كام تحتاج إىل قضاء مس��تقل ونزيه
يحفظ للدستور علويته وسموه عىل كافة النصوص األخرى( ،)26انه القضاء الدستوري.

رابعا :تنصيص دستور الدولة املدنية عىل تحقيق العدالة الدستورية (القضاء الدستوري)
الرقابة عىل دستورية القوانني عامل أسايس من عوامل بناء الدولة املدنية  -دولة القانون -القامئة عىل سمو الدستور
ألنه من دون هذه الرقابة ال حياة ملبدأ سمو الدستور وتسلسل القواعد القانونية وال حياة لدولة القانون.
هذه الرقابة اعتمدت من اجل بلورة مفهوم دولة القانون عىل خضوع جميع الس��لطات الدس��تورية يف أية
دولة دميقراطية إىل أحكام القواعد الدستورية ،بحيث تأيت القوانني واألنظمة التي تصدر عن هذه السلطات
متطابقة مع الدس��تور ،وتحت طائلة اإلبطال من قبل القايض الدس��توري الذي يس��هر عىل حامية اإلرادة
العامة املتجسدة يف الدستور.
لذا فان التحليل املعمق لدور الرقابة عىل دس��تورية القوانني يقود إىل حقيقة واحدة تسعى لها تلك الرقابة
أال وه��ي تحقيق العدالة الدس��تورية  ،والت��ي تتوافق مع متطلبات الدميقراطية يف ح��ال قبلنا بأن القايض
الدس��توري ال يخلق القاعدة من تلقاء نفس��ه  ،لكنه يقوم عىل تطبيق اإلرادة الشعبية السيدة املتجسدة يف
الدس��تور ،كام ان الدميقراطية ال تقوم بغري س��يادة القانون ،وال تكون حقيقة واقعة إال يف البالد التي تشهد
رقابة عىل دستورية القوانني .فرشعية الرقابة هي عالمة عىل نضج الدميقراطية  ،باعتبار ان سيادة القانون ال
تتأكد إال باالعرتاف املتواصل بسيادة الدستور  ،باعتباره القاعدة األسمى واألصل يف رشعية القوانني .وبالتايل
ال ميكن وجود دميقراطية يف اطار الدولة املدنية بغري قضاء دستوري ،يكفل تطبيق نصوصه عىل وجه سليم،
()27
يحقق حكم دولة س��يادة القانون فيها.
ل��ذا ال يعترب تقويضا للدميقراطية وجود رقابة قضائية يف الدول��ة املدنية  -دولة القانون  ،-ألن الدميقراطية
التي تعني الحرية السياس��ية تفرض بأنه «يف الدميقراطية ال سياسة من دون ضوابط للمسؤولية ،وال سياسة
من دون رقابة .وإذا اخفق السياسيون يف ذلك فال بد للقضاء من ان يتوىل هذه املهمة».
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كام يجب ان نتس��اءل عن ماهية السلطة القادرة عىل فرض احرتام السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،خاصة
عندم��ا « تتالقى وجهتا نظر األغلبية الربملاني��ة والحكومية ،بحيث يغطي «معطف نوح» le manteau de
 Noéاالنتهاكات املحتملة للدستور وللحقوق من جراء هذا التواطؤ « ،إنها الرقابة عىل دستورية القوانني.
لذا فالقضاء الدستوري جاء ليضطلع مبهمة سامية ال تقترص فقط عىل اإلخضاع التقني ألجهزة الدولة لجهة
اح�ترام مبدأ هرمية القوانني ،بل ليجس��د اآللية الت��ي من خاللها « تخضع الدول��ة املدنية الحرتام حريات
اإلنسان وحقوقه  ،بحيث ال تكون دولة القانون مجرد أي قانون بل القانون املعرب عن تلك القيم والحقوق،
والذي يعطي للمواطن حقوقا مبواجهة السلطة .هذه الحقوق يستمدها املواطن من نص القانون ليستطيع
م��ن خاللها تجس��يد واقعه وحرياته وحقوقه بوجه الس��لطة .هذا الواقع مل يس��تطع املواطن تحقيقه لوال
التغيري الجذري يف النظرة إىل الدميقراطية الحديثة ( )28التي جاءت لتنقض النظرية القدمية للدميقراطية التي
كانت حس��ب «دومينك روس��و» تقوم عىل معادلة الدميقراطية من خالل القان��ون يف حني أن الدميقراطية
الجديدة تعرب عنها معادلة الدميقراطية من خالل الدستور»(.)29
لذا اعتمدت الدميقراطيات الحديثة مبدأ الرقابة عىل دستورية القوانني متخطية املخاطر الناجمة عن وضع
السلطة الترشيعية صاحبة السيادة تحت الوصاية القضائية أو غريها .هذه املهمة أنيطت يف اغلب األنظمة
الدميقراطية بس��لطة قضائية دس��تورية مس��تقلة( ،)30فمن هو هذا القضاء املؤهل إلصدار قرارات اإلبطال ،
والتي رمبا ينظر إليها البعض بارتياب ؟ وكيف ميكن للقضاء كسلطة غري منتخبة من قبل الشعب ان تبطل
قوانني تقرها الس��لطة املنبثقة عن الشعب والتي تجس��د إرادته ،أال يعترب ذلك وكأنه نقيض للدميقراطية ؟
كل هذه التساؤالت انطلقت بقوة بعد ان استقر الرأي عىل جعل حامية حقوق املواطن وحرياته التي ينص
عليها الدس��تور بيد س��لطة قضائية مستقلة تنظر بدس��تورية القوانني التي يقرها الربملان وذلك مقارنة مع
القاعدة الدستورية .فام هي ماهية هذا القضاء واختصاصاته ؟.هذا ما سنرتكه الحقا  ،حول الجهاز املكلف
بالرقابة هل هو محكمة دستورية أم مجلس دستوري ؟.
لك��ن ما يهمنا يف إطار مقومات الدس��تور الدميقراطي ان نش�ير إىل رضورة وجود قضاء دس��توري قبل ان
يت��م التنصيص عىل الدس��تور بهدف اإلرشاف واملراقبة لعملية وضع الدس��تور ،وإلخضاع النص الدس��توري
ملراقبة املحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقة الدستور للمبادئ املشكلة ألرضية التوافق الوطني وبني
مكونات االنتقال والتي تهم يف غالبيتها الحريات األساسية املعرتف بها عامليا.

خامسا  :يف أهمية قيام الدولة املدنية عىل ميزة التداول السلمي عىل السلطة
يقصد بـ "التداول" أو "التعاقب" عىل الس��لطة تلك العملية التي تسمح لليشء بحلول بديل محله ،ويجعل
الشخص يعقب نظريه يف املسؤولية والقيادة واإلدارة  ،وبالتايل فان التداول ينبذ الجمود والدميومة  ،ويهدف
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إىل التجديد يف األفكار واملامرس��ات والس��لوكيات .لذلك أسس��ت ثقافة التداول يف الدول واملجتمعات التي
تأصل��ت فيها الظاهرة ،واس��تقرت وانتظمت يف التجربة عىل قاعدة االع�تراف برشعية االختالف ،وذلك من
خالل وجود أغلبية ومعارضة مبني عىل الحوار املتبادل  ،املصان من إرادة املواطن الحرة واملسؤولة يف حسم
اختي��اره والدفاع ع��ن نتائجه وتحمل تبعاته  ،فبقدر ما لألغلبية من مرشوعي��ة التوجيه والقيادة واإلدارة ،
فلألقلي��ة حق املالحظة والنقد البناء والتعبري عن الرأي الحر .وبالتايل فان الحوار بني األغلبية واملعارضة أمر
رضوري لتحقيق مبدأ التداول عىل السلطة.
يقت�ضي مبدأ التداول عىل الس��لطة رضورة وجود تعددية سياس��ية قامئة عىل الحوار البن��اء والدميقراطي
والتنافس واالعرتاف املتبادل  ،فالتداول ال ميكن ان ينجح ويتحقق دون وجود قدر من التنافس الذي يجعل
التناوب بني الجهة الحاكمة واملعارضة ممكنا عىل صعيد املامرسة.
وبهدف تحقيق التداول ال بد من توفر بعض الرشوط األساسية والالزمة لتحقيق هذا التداول ،نشري إىل أبرزها:
 أن يكون هناك توافق بني الفاعلني السياسيني داخل الدولة املدنية حول سري املؤسسات وطريقة عملها مبايف ذلك السياسة الداخلية والخارجية ،وضامن دميومة واستمرار الدولة.
مفهوم التوافق يس��تمد رشعيته من الدور املنوط به يف إلزام الجميع عىل احرتام االتفاقات املربمة وااللتزام
بنصوصها و مقتضياتها  ،فحني يتحقق رشط التوافق عىل قواعد اللعبة السياسية يسهل التداول بكونه عملية
سلمية للتعاقب عىل السلطة بني الحكم واملعارضة.
غياب وجود التوافق بني الفاعلني حول قواعد اللعبة السياس��ية يفسد العملية السياسية ويعرض مرشوعية
الفاعل�ين للت��آكل ويقوي نزع��ات التربم من الدولة ومؤسس��اتها ويضعف قوة االقتن��اع بقيمة الترشيعات
والقوانني يف التنظيم والتعايش.
 كام يش�ترط لتحقي��ق التداول يف الدول��ة املدنية وجود حياة حزبية مس��تقرة ومنتظمة ومؤسس��ة عىل ثقافةاملش��اركة  ،وهذا يقودنا إىل أهمية الثنائية الحزبية يف الحياة السياس��ية كحالة مثىل للتداول عىل السلطة  ،إال ان
غيابها يس��تلزم قيام ما يس��مى بظاهرة األقطاب بني القوى السياسية املتنافس��ة  ،ويف أحيان عديدة فان التداول
عىل السلطة ال يرتهن تحققه بالثنائية الحزبية أو القطبية بل ميكن أن يتحقق يف حقل سيايس موصوم بالتعددية
الحزبية تتحالف أو تتآلف فيام بينها  ،خاصة ما بني األحزاب املتقاربة باألهداف واملبادئ من اجل تسلم السلطة
يف الدولة  ،تكمن القيمة األساسية لهذا الرشط يف مكانة األحزاب ودورها املركزي يف تنشيط الحياة السياسية  ،نظرا
للعالقة املرتابطة واملتالزمة ما بني األحزاب والعملية الدميقراطية التي يأيت يف صدارتها مبدأ التداول عىل السلطة.
 -ك�ما أن من رشوط تحقيق مبدأ التداول يف الدولة املدني��ة رضورة االعرتاف مبكانة املعارضة  ،والضامنات
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املمنوحة لها يك تصبح هي األخرى أغلبية حاكمة مس��تمدة من انتخابات نزيهة وش��فافة .فالدميقراطية ال
تكتم��ل بوج��ود أكرثية حاكمة بل تكتمل بوج��ود معارضة قادرة عىل التعبري عن رأيها والس��عي إىل إقناع
املواطن�ين به��ا  ،حيث تلعب املعارضة يف النظام الدميقراطي دورا ال يقل عن دور األغلبية الحاكمة .وبالتايل
من الرضوري أن يكفل لها الدس��تور والترشيعات والقوانني حقوقا من اجل املحافظة عىل كيانها ،ويفتح لها
باب االجتهاد والنقد واملعارضة والتقويم.
ك�ما يقتيض مب��دأ التداول عىل الس��لطة يف الدولة املدني��ة رضورة قيام انتخابات تنافس��ية  ،حيث تعترب
االنتخابات التنافسية أساس التداول  ،فمن غري املمكن تصوره خارج االنتخابات التنافسية  ،بل إن التصويت
الحر واملستقل هو الذي مينح التداول مرشوعيته الدستورية والسياسية .
والنظام التمثييل القائم عىل قاعدة االنتخابات أدى إىل تطوير فكرة التنافس  ،والتي اصطبحت اليوم تتميز:
 يف أنه��ا ال ت��ؤدي إىل قيام عقد بني الناخبني واملنتخب ،من ش��أنه ان يجعل املنتخ��ب وكيال عن الناخبني.بل أصبح املنتخب حاليا ال يتكلم باس��م مقاطعته أو دائرته وحدها بل أصبح يتكلم باس��م الجميع ،وبالتايل
أصبحت االنتخابات تؤدي إىل تس��مية ممثلني ال إىل تس��مية وكالء باملعنى التعاقدي للكلمة .وهذا يساهم
يف تحقق التداول السلمي عىل السلطة عرب انتقال املعارضة إىل أغلبية وتحول األغلبية إىل معارضة قوية.
أما امليزة الثانية فرتتبط بالتنافسية نفسها التي تقتيض اختيارا فعليا حرا من قبل الناخبني ،سواء تعلق األمر
بالناخبني أو الربامج االنتخابية ،أو األحزاب السياس��ية التي ينتمي إليها املرش��حون (تعددية األحزاب حرية
الرأي العام) ( .)31أي أن االنتخابات التنافس��ية الح��رة ال بد ان توفر أمام الناخب اختيارات وبرامج متعددة
ومختلفة  ،حيث أن التشابه بالربامج الحزبية أو تقاربها يقلل من درجة التنافسية التي يجب أن تتمتع بها
االنتخابات الدميقراطية(. )32
كام انه من اجل إنجاح وتعزيز فكرة التداول عىل السلطة ال بد من تعزيز الثقافة الدميقراطية يف املجتمع ،
وانغراسها يف بنيان املجتمع  ،من خالل توفر رشوط متعددة إلبراز هذه الثقافة ،يأيت يف صدارتها دور الفكر
واملفكرين وطبقات العلامء يف صياغة أسس املجتمع وتطلعات أفراده .
ومبدأ التنافس��ية والتداول عىل الس��لطة يتطلب إعداد قانون انتخايب سابق لعملية االنتخاب أو االقرتاع  ،تتم
اإلشارة إليه ضمن نصوص الدستور ،عىل أساس أن االنتخاب يعد مؤسسة دستورية تهدف إىل نشأة املؤسسات
السياس��ية .ويجب عىل ه��ذا القانون أن يكون عادال خاص��ة فيام يتعلق بالعتبة االنتخابي��ة ،ويف عملية فرز
األصوات إذا كان عىل أس��اس التمثيل النس��بي  ،أو تقسيم عادل للدوائر االنتخابية إذا كان عىل أساس األكرثية
 ،وان يكون هذا القانون خاضعا ملراقبة القضاء الدستوري .والطعون االنتخابية تقدم لهذا القضاء .
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الهوامش:
( )1الدين يظل يف الدولة املدنية عامال اساسيا يف بناء االخالق ،ويف خلق الطاعة للعمل واالنجاز والتقدم .وهو وظيفة
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املعارصة ،وعنوانا للمصداقية ،واحرتام الرشعية يف شقها الوطني والدويل .حيث اعترب اندريه هوريو الفقيه الدستوري
الفرنيس ان نرش الدستور " يعترب اعالنا عن املستوى الدويل للدول الحديثة وتأكيدا ضمنيا عىل انها وصلت اىل مرتبة
النض��ج ألس��يايس " .ويضيف ع�لى " ان الرغبة يف الدخول اىل املجتمع الدويل بدون دس��تور هو تقريبا كالدخول اىل
حفلة س��اهرة بثياب الحامم " انظر مؤلفه /القانون الدستوري واملؤسس��ات السياسية الجزء االول  ،بريوت  ،االهلية
للنرش والتوزيع طبعة  1974ص .88
( )3محمد الحاج قاسم  ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية  ،املفاهيم األساسية والنظم السياسية  ،دار النرش
املغربية  ،توزيع مكتبة بروفانس الدار البيضاء الطبعة الخامسة  ، 2011ص .17-18
( )4عبد الحميد متويل ،القانون الدس��توري واألنظمة السياسية  ،منشأة املعارف اإلسكندرية ،طبعة  ،1989ص ،153
انظر كذلك /محمد املاليك  ،القانون الدس��توري واملؤسس��ات السياس��ية املفاهيم األساس��ية  ،مراكش  ،املغرب  ،دار
ولييل للطباعة والنرش  ،طبعة  1997 ،3ص  171و ما بعدها .وتجدر اإلشارة هنا إىل ان مبدأ ان الشعب هو املصدر
النهايئ للسلطة ال يعني غياب أية مرجعيات عليا ،ففي الدميقراطيات الغربية املعارصة عىل سبيل املثال ،مثة مرجعية
عليا – أعىل من الدس��اتري -ال يس��تطيع النواب تجاوزها وسن ترشيعات تتعارض مع مبادئها العليا وقيمها األساسية ،
وهي األفكار املذهبية الفردية( اإليديولوجية الليربالية) التي جاءت يف مجموعة من الوثائق التاريخية كإعالن حقوق
اإلنسان واملواطن الفرنيس وإعالن االستقالل األمرييك .وتضم اآلليات التي طورت هناك بهدف وضع الضوابط الالزمة
لهذا املبدأ أمرين رئيس�ين  ،هام  :وضع دس��اتري ال تتناقض مع املرجعية العليا التي تس��تند إليها تلك الدساتري وتبني
نظام للمراجعة القضائية يختص بالنظر يف مدى دستورية القوانني وعدم تناقضها مع مبادئ وثوابت مرجعية عليا.
( )5عب��د الفتاح مايض  ،مفهوم االنتخابات الدميقراطية  ،مرشوع دراس��ات الدميقراطي��ة يف البلدان العربية  ،اللقاء
الس��نوي الس��ابع عرش للدميقراطية واالنتخابات يف الدول العربية  ،يوم  18-8-2007يف Bernard Sandy Room ,
.3UI, UK st.cathrines college,University of Oxford ,Manor Road, Oxford, OXI
( )6محمد الحاج قاس��م  ،القانون الدس��توري واملؤسسات السياسية  ،املفاهيم األساس��ية والنظم السياسية ،مصدر
سبق ذكره ص .42
( )7أي ان الس��لطة التأسيسية املشتقة هي س��لطة ذات طبيعة قانونية  ،حيث ان تنظيمها وطريقة اشتغالها محدد
سلفا من قبل الدستور  ،فهي تضع قاعدة دستورية باالستناد إىل مقتىض دستوري  ،ينظم عملية املراجعة  ،لذا فهي
سلطة محدودة .ملزيد من التفاصيل انظر/محمد اتركني ،الدستور والدستورانية  ،من دساتري فصل السلط إىل دساتري
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183

الدستور والدولة املدنية

سابق ص.43
( )8محمد الحاج قاسم  ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية  ،املفاهيم األساسية والنظم السياسية  ،مصدر سبق
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قبل وضع دستور نهايئ يراعي احرتام املبادئ التي نظرت إليها األطراف السياسية كنتاج للتسوية الدستورية املتوافق
حولها  ،وبالتايل فان الس��لطة التأسيس��ية التي كانت مشكلة من اجتامع الجمعية الوطنية ومجلس العموم واملتوفرة
عىل رشعية انتخابية مل توكل إليها س��وى وضع وظيفة كتابة الوثيقة الدس��تورية  ،ومنح الرشعية التفاق التسوية بني
األطراف السياس��ية  ،مع خضوع أش��غالها لرقابة بعدية م��ن طرف املحكمة العليا الدس��تورية أنظر محمد اتركني ،
الدستور والدستورانية  ،مرجع سابق ص .165-166
( )14وه��ذا ما عرب عن��ه " فيلبي كونزاليس " بقوله أريد ان اذكر بان عملية االنتقال حول الدميقراطية باس��بانيا قد
انطلقت من مرتكزين اثنني اتفقت عليهام كل القوى الدميقراطية  ،األول يقيض باعتبار الدميقراطية كالً ال يتجزأ  ،أما
الثاين فيقوم عىل مبدأ رضورة املحافظة عىل السلم بني األسبان .
( )15محمد اتركني  ،الدستور والدستورانية  ،مرجع سابق ص .166
( )16هذه اللجنة التأسيس��ية تكونت من  36عضوا ً ،تم انتخابهم وتعيينهم من قبل الكورتيس (الربملان االس��باين )
الذي تم انتخابه يف  15يونيو . 1977
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( )17نش�ير هنا إىل التجربة املغربية يف وضع دس��تور  2011املعدل لدستور  ،1996شبيه بدستور التوافق ،حيث تم
تعيني لجنة تس��مى لجنة الدس��تور من طرف ملك املغرب باعتباره الداعي إىل تعديل الدستور  ،وتم الطلب من كل
مكونات املجتمع املدين والس��يايس  ،والش��بايب تقديم مذكرات ومقرتحات حول مختلف التعديالت الدستورية التي
أعلن امللك محمد الس��ادس عنها يف خطاب  9مارس  ، 2011وتم بالنهاية صياغة الدس��تور وعرضه عىل االس��تفتاء
الشعبي من اجل املصادقة عليه يوم  1يوليو .2011
( )18حيث أوىل مونتسكيو اهتامما مركزيا للسلطتني السياسيتني  ،الترشيعية والتنفيذية  ،وجعلهام يف صدارة مؤلفه
"روح القوانني "  ،فان الس��لطة القضائية بخالف ذلك مل تحظ االهتامم نفس��ه  ،إذ بلغ األمر إىل اعتبارها معدومة يف
س��ياق حديثه عن النظام االنجليزي  ،ملزيد من التفاصيل أنظر امحمد ماليك  ،األنظمة الدس��تورية ألكربى سلس��لة
الدراسات الدستورية والسياسية ( ،)1الطبعة األوىل  ،2004-2005املطبعة والوراقة الوطنية  ،مراكش املغرب ص .20
( )19أمني عاطف صليبا ،دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون ،دراسة مقارنة.
( )20هذا النقد متحور حول ما ييل -:البعض انطلق من مقولة السيادة ليقول" مبدأ فصل السلطات هذا يتناقض مع
املبدأ األس��ايس القائل بعدم تجزئة السيادة لهذا ال ميكن ان تتجسد هذه السيادة بسلطة من هذه السلطات وبذلك
ينتفي وجود هذا املبدأ" ,كام ان البعض األخر وجه انتقادا لهذه النظرية من زاوية " انه ال ميكن ان تس��تطيع س��لطة
دنيا ان تقف بوجه س��لطة أعىل إذ ان س��لطة التنفيذ تبقى خاضعة لس��لطة القانون أي خضوع الس��لطة التنفيذية
للس��لطة الترشيعي��ة " وهذا النقد الذي وجهه (مالربغ) تطرق إليه الفق��ه الحديث بصورة مبارشة وبتفصيل أدق إذ
رأى" ان الفصل الوظيفي للسلطات ال يرتتب عنه سوى توافق ناجح بني أفراد الفريق الحاكم الن السلطة التنفيذية ال
ميكنها ان تطبق سياستها إال إذا كانت مدعومة بأغلبية برملانية وهذه املسؤولية للسلطة التنفيذية تقودها ألخذ دور
ما يف نطاق السلطة القضائية من خالل إدارتها للنيابات العامة " .كام ان من بني االنتقادات التي وجهت ملبدأ فصل
السلطات  ،بأن هذا الفصل للسلطات املوروث عن القرن الثامن عرش هو مبدأ سلبي بشكل عام وبالتايل اعترب األستاذ
ادمون رباط بأن نظرية فصل الس��لطات مبعناها التقليدي أخ��ذة باألفول وذلك من خالل تحليله الواقع يف األنظمة
الربملانية األوروبية وبالتايل أصبح مبدأ فصل الس��لطات غ�ير ذي موضوع ومبدأً وهمياً يصعب تحقيقه إذ رسعان ما
تعمل إحدى هذه السلطات للسيطرة عىل السلطات األخرى مهام احكم الدستور يف تطبيقه لهذا املبدأ وبالتايل يصبح
هذا املبدأ مبدأً نظريا بحتا ال مبدآ واقعيا .انظر /ادمون رباط  ،الوس��يط يف القانون الدس��توري الجزء الثاين ص،610
وكذلك ،إبراهيم عبد العزيز شيحا ،الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري  ،الدار الجامعية – بريوت ص .240
( )21للمزيد من التفاصيل أنظر أمني عاطف صليبا ،دور القضاء الدس��توري يف إرس��اء دولة القانون  ،دراسة مقارنة ،
مرجع سبق ذكره ص.163-164
( )22أمني عاطف صليبا  ،دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون  ،املؤسسة الحديثة للكتاب  ،طرابلس  ،لبنان
 ،2002ص.59
( )23أمني عاطف صليبا  ،دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون  ،املؤسسة الحديثة للكتاب  ،طرابلس  ،لبنان
مرجع سابق ،ص.59
( )24من أمثلتها " حق اإلنسان يف حامية جسده وكرامته  ،وحرية اعتقاده وحرمة أمواله " و يرتتب عىل هذا ان أي
مساس بها يعد مخالفة دستورية تستوجب البطالن " ،انظر يف ذلك  /مفتاح أغنية محمد أغنية  ،الحامية الدستورية
للحق��وق والحري��ات العامة يف ظل الظروف االس��تثنائية املوجبة لحال��ة الطوارئ  ،أطروحة لني��ل الدكتوراه  ،كلية
الحقوق ،الدار البيضاء – عني الشق  ،2010-2011ص 146
( )25مفتاح أغنية احمد أغنية  ،الحامية الدس��تورية للحقوق والحريات العامة يف ظل الظروف االس��تثنائية املوجبة
لحالة الطوارئ  ،مرجع سابق ص .147
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( )26لقد أصبحت دس�ترة الحقوق والحريات ظاهرة عاملية  ،حيث أخذت بها جميع الدس��اتري مبا فيها الدول التي
تأخرت يف تبني فكرة الدس��تور بالتنصيص عليها إما يف بيانات ملحقة أو يف ديباجة الدس��تور وصلبه  ،او يف تعديالت
دستورية الحقة  ،كدستور الواليات املتحدة األمريكية  ،حيث كانت التعديالت العرشة األوىل التي تبناها الكونغرس
للع��ام  1789ودخلت حي��ز التنفيذ عام  1791تتعلق بالحقوق والحريات  ،فثامنية منها تعلق بالحقوق الش��خصية
وامللكية الفردية يف حني االثنان اآلخران تعلقا بحقوق الواليات يف تسيري شؤونها الداخلية.انظر يف ذلك /ثيودور لووى
و بنيامني جينس�برج  ،الحكومة األمريكية  ،الحرية والس��لطة ،الكتاب األول  ،ترجمة عبد الس��ميع عمر زين الدين،
رباب عبد السميع زين الدين  ،مكتبة الرشوق الدولية  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل .2006
( )27نايف محمد راش��د الكعبي ،رقابة املحاكم الدستورية –دراس��ة مقارنة – أطروحة لنيل الدكتوراه يف الحقوق ،
جامعة الحسن الثاين ،كلية الحقوق – عني الشق – الدار البيضاء  ،أطروحة حرضت تحت إرشافنا  ، 2011 ،ص .42
( )28الدميقراطية الحديثة هي الدميقراطية املتواصلة أو املستمرة والتي أول من نادى بها ،Dominique Rousseau
وهي دميقراطية تواكب التطور الذي يس��عى للحفاظ عىل قيمة اإلنس��ان  ،وتش��كل الطريق اآلم��ن باتجاه العدالة
والتي ال ميكن تحقيقها باملطلق من خالل اآلليات السياسية  ،ألنه ال سبيل لتحقيق هدف العدالة يف حامية األقليات
واملعارضة وتأمني املساواة لحقوق هؤالء الذين ال يشاطرون األغلبية يف تطلعاتها االقتصادية واالجتامعية والسياسية
إال من خالل رقابة تعرض عىل قوانني هذه األغلبية.انظر /نايف راش��د الكعبي  ،مرجع س��ابق ص ،43وكذلك  ،أمني
عاطف صليبا ،دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون  ،مرجع سابق ص.148
( )29ه��ذه املعادلة الجديدة للدميقراطية لجهة ارتكازها عىل الدس��تور أبرصت النور بعد ان أيقن الفقه يف القانون
املق��ارن عدم مصداقية مقولة" أن القانون يكون عادال مبجرد ان يتصف بالعمومية واملس��اواة فهذا يعترب دميقراطية
"ضبابية" ألنه مهام تجرد املرشع ال ميكنه بحكم طبيعته اإلنسانية ان يتخلص من املبادئ الخاصة التي تحكم توجهاته
الش��خصية الهادفة لتحقيق مصالحه بحيث ينرصف عن املبادئ األساس��ية املتجسدة بالدستور" .انظر يف ذلك  /أمني
عاطف صليبا  ،دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون  ،املؤسسة العربية للكتاب  ،طرابلس لبنان مرجع سابق
ص .109
( )30أما أن تأخذ الرقابة بواس��طة مجلس دس��توري كام هو الش��أن يف فرنس��ا  ،أو محكمة دستورية كام هو الشأن
يف اس��بانيا أو ايطاليا أو أملانيا وبعض الدول العربية التي اعتمدت القضاء الدس��توري من خالل محكمة دس��تورية.
ك�ما نحبذ أن تكون رقابة دس��تورية القوان�ين رقابة قَبلِيَّة خاصة( فيام يتعلق بالنظ��ام أو القانون الداخيل للمجلس
الترشيعي  ،ومختلف القوانني التي تؤسس لبعض القضايا الدستورية  ،والتي تسمى بالقوانني التنظيمية  ،أو النظامية،
أو األساس��ية والت��ي يج��ب عىل الدولة الفلس��طينية أن تأخذ بها  ،ويج��ب أن تعرض عىل الجه��از املكلف بالقضاء
الدس��توري قب��ل التصديق عليه��ا ونرشها) ورقابة بَ ِ
عديَّة خاصة بالنس��بة للقوانني العادية  ،ك�ما يجب عىل القضاء
الدس��توري ان ينظر يف النزاعات والطعون االنتخابية والنظر يف عمليات االس��تفتاء والتي يجب أن يأخذ بها الدستور
الفلسطيني املؤقت.
( )31محمد الحاج قاسم  /القانون الدستوري واملؤسسات السياسية – املفاهيم األساسية والنظم السياسية – الطبعة
الخامسة  2011مرجع سابق ص .88
( )32عب��د الفتاح مايض  ،مفهوم االنتخابات الدميقراطية ،مرشوع دراس��ات الدميقراطي��ة يف البلدان العربية  ،اللقاء
السنوي السابع عرش  ،الدميقراطية واالنتخابات يف الدول العربية  18-8-2007مرجع سابق.
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