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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

الدستور ومكانة احلقوق واحلريات

ملخص

نحاول من خالل هذا البحث إظهار الدور الذي يلعبه الدستور في تعزيز وحماية حقوق وحريات 
اإلنسان فتكريس الحقوق والحريات في الدستور هو عماد الحكم العادل، ومقياس لشرعية السلطة 
وممارستها، فاحترام الحقوق والحريات اليوم يعد التزاما دوليا يقع على عاتق الدولة أمام المجتمع 
القانوني  الفكري واإلطار  البحث إلى مبحثين تعرضنا في األول لإلطار  الدولي، ولهذا قسمنا هذا 
اللتزام المشرع الدستوري بتكريس الحقوق والحريات في الدساتير، ثم تعرضنا في المبحث الثاني 

للضمانات التي تعمل على حماية حقوق وحريات اإلنسان.
الكلمات  الدالة :الدستور، الحقوق والحريات، ضمانات الحماية.

Abstract 

We try through this research to show the constitution’s role in promoting and protecting human rights and freedoms. 
Human rights and freedoms inclusion in the constitution is the mainstay of fair governance, measure of legitimacy and 
exercise of the power.  Today, respecting rights and freedoms is an international commitment that lies with the state 
before the international community. This research is divided into two parts: the first one deals with the intellectual and 
legal framework of the constitutional project’s commitment to include rights and freedoms in constitutions. The second 
part deals with the protection assurances of human rights and freedoms.
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مقدمـة

اإلنسانية  الذي تسعى  اهلدف  اإلنسان وحرياته هي  إن حقوق 
مجعاء إىل محايته، فقد ناضل األفراد سواء كانوا مجاعات أو 
أفراد من أجل االعرتاف حبقوقهم  سواء كانت مدنية سياسة 
أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. فالوقت احلالي قد أثبت 
تعديل  أي  أساس  هو  وضمانها  واحلريات   احلقوق  احرتام  أن 
دستوري يف الدول احلديثة وسبيل الوحيد لتجسيد االستقرار 
والتشريعات  القوانني  أن  جند  لذلك  اجملتمع،  يف  واألمن 
احلقوق  وتعزيز  حلماية  األساسي  املصدر  تبقى  الداخلية 
واحلريات  على الرغم من وجود العديد من املواثيق واالتفاقيات 

الدولية اليت تعمل على صون هذه احلريات ابتداء من اإلعالن 
إذن  الدول  رقي  فدرجت   ،1948 لسنة  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
ممارستها،  وضمان  للحريات  تكريسها  مبدى  تقاس  أصبحت 
احلقوق  من  جيعل  أن  جيب  الدولة  أي  يف  القانوني  فالنظام 
واحلريات  حمورا أساسيا له، ذلك أن وظيفة القانون مبختلف 
فروعه هي ضمان محاية حقوق األفراد وحرياتهم، ونظرا ألن 
الدستور يعد القانون األعلى يف البالد، فهو الذي يضع األسس 
حبكم  عليها  فيسمو  فروعه  كل  يف  القانون  عليها  يقوم  اليت 
مكانته . فأي تعديل دستوري يقتضي وضع دستور يكفل حقوق 
اليت جعلها اهلل عز وجل  األفراد مبا حيفظ كرامته  وحريات 

السمة املميزة لإلنسان.
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طرح  خالل  من  املوضوع  هذا  معاجلة  سأحاول  كله  هلذا 
اإلشكالية احملورية التالية:

احلقوق  بتنظيم  الدولة  التزام  عليها  يقوم  اليت  األسس  أهم  هي  ما 
املقررة  الدستورية  الضمانات  أهم  هي  وما  ؟  دساتريها  يف  واحلريات 

حلمايتها؟

كل هذه األسئلة سنحاول اإلجابة عليها من خالل مبحثني، 
سنتناول يف املبحث األول أسس التزام الدولة بتنظيم احلريات 
احلقوق واحلريات وذلك من خالل األسس الفلسفية واألسس 
الوضعية، ثم نستعرض يف املبحث الثاني الضمانات الدستورية 

حلماية احلقوق واحلريات من خالل أهم هذه الضمانات. 
املبحث األول

املبادئ اليت يقوم عليها التزام الدولة بتنظيم احلقوق واحلريات

الفرد  وحقوق  حريات  محاية  مسؤولية  عليها  تقع  الدولة  إن 
ممارستها،  تنظيم  خالل  من  وذلك  بها،  املساس  عن  واالمتناع 
حبيث أصبحت تلك املسؤولية هي املنهج الذي تبنته الدساتري 

احلديثة يف كفالة حقوق وحريات االنسان.
ولقد تأكدت تلك املسؤولية عرب األنظمة السياسية املختلفة 
لدرجة أصبحت فيها احلقوق واحلريات هي الغاية احلقيقية 

لوجود الدولة.
الدستورية  النظريات  من  عدد  ظهور  ذلك  على  ترتب  ولقد 
حبماية  الدولة  التزام  مبدأ  تناولت  اليت  السياسية  واألنظمة 
حقوق وحريات الفرد)1(، ولقد اتفقت هذه النظريات واألنظمة 
بتلك  القيام  بصدد  وهي  الدولة  تقيد  ضرورة  على  مجيعا 
جوهر  هي  األفراد  وحقوق  السلطة  بني  فالتوازن  احلماية، 

احلماية لتلك احلقوق.
الدولة  التزام  عليها  يقوم  اليت  األسس  سنتناول  يلي  وفيما 

بتنظيم احلقوق واحلريات
أوال- األسس الفلسفية اليت يقوم عليها التزام الدولة بتنظيم احلقوق 

واحلريات

باحرتام  الدولة  التزام  وجوب  على  والفالسفة  الفقهاء  اتفق 
احلقوق واحلريات إال أن األساس الذي يقوم عليه هذا االلتزام 

كان حمال للخالف بينهم.
حيث انقسمت اجتاهاتهم يف هذا الصدد بني نظريات خمتلفة.

نظرية احلقوق الفردية الطبيعية: يرى فالسفة هذه النظرية أن  
حقوق الفرد هي أصلية وسابقة على الدولة، وان الفرد انضوى 
حتت لواء اجلماعة حلماية هذه احلقوق و التمتع بها يف امن 
فعل  كرد  الفردي  املذهب  فلسفة  ظهرت  ولقد  وطمأنينة، 
وبهدف  احلاكمة  للطبقة  املطلقة  والسلطة  احلكام  لطغيان 
حترير الفرد من ظلم تلك الطبقة ومحاية حقوقهم وكفالة 

متتعهم بها )2(.
اإلنسان  حقوق  إعالن  عليها  قام  اليت  النظرية  هي   وهذه 

واملواطن يف فرنسا سنة 1789.  
الفردية  احلقوق  نظرية  :القت  الفردي  املذهب  نظرية  نقد 
األساس  أن  يرون  حيث  الفقهاء  بعض  من  هجوما  الطبيعية 
الذي تقوم عليه هذه النظرية منهار، فغري صحيح أن اإلنسان 
احلق  ألن  اجلماعة؛  وجود  على  سابقة  به  لصيقة  حقوق  له 
يفرتض  أنه  إذ  اجلماعة  وجود  غري  يف  وجوده  يتصور  ال 
واإلنسان  اآلخر،  على  إرادته  احدهما  يفرض  شخصني  وجود 
ألنه  البشر  من  بغريه  اجتماعية  عالقة  تربطه  ال  الفطري 
حييا يف عزلة فردية، ومن ثم ال تتصور له حقوق)3(. قد تكون 
له سلطة مادية على األشياء، ولكن يف جوهر توصيف الوضع 
التطور  دون  حتول  النظرية  هذه  أن  كما  حقوق.  له  تكن  مل 
أن  تستطيع  ال  النظرية  هذه  مفهوم  يف  فالدولة  االجتماعي، 
نشاط  حلماية  الضروري  بالقدر  إال  األفراد  على  قيودا  تضع 
دون  قيود سلبية من  إال وضع  إذن  اجلميع. فهي ال تستطيع 
األفراد،  على  اجيابية  التزامات  فرض  سلطة  هلا  يكون  أن 
إذا  إال  للفرد  حريات  و  حقوق  أي  بنشوء  القول  ميكن  ال  ألنه 
حدث احتكار و تصادم بني األفراد . وكان على رأس املهامجني 

للمذهب الفردي العميد دوجى و العميد كارييه دومالبري. 
النظرية  من مفكري وفالسفة هذه   : االجتماعي  العقد  نظرية 
على  الفالسفة  هؤالء  يتفق  حيث  لوك،  وجون  وروسو  هوبز 
عالقة  حيكم  الذي  الوحيد  القانون  هو  الطبيعة  قانون  اعتبار 
الناس يف حالة الطبيعة.ففي هذه احلالة كان اإلنسان يفعل 
ملا تفرضه  ما يريد وال خيضع ألية قوانني وضعية، بل فقط 
اإلنسان  يضطر  الوقت  ومع  وحدود،  قواعد  من  الطبيعة  عليه 
طريق  عن  جمتمع  وإقامة  احلياة  من  النوع  هذا  هجر  إىل 
أو  جزئيا  إما  حريته  عن  اإلنسان  فيتنازل  احلكام،  مع  التعاقد 

كليا  يف مقابل حصوله على االمن)4(.
املواطنني  إكساب  إىل  تهدف  االجتماعي   العقد  فنظرية 
جمموعة من احلقوق  واحلريات يف مواجهة حكامهم مما حيد 
من سلطانهم يف مواجهة حمكوميهم. والواقع أن نظرية العقد 
االجتماعي مل تنشا مستقلة بذاتها وإمنا كانت وليدة لفكرة 
حقوق طبيعية ألفراد  وجود  على  تقوم  اليت  الطبيعي  القانون 

تسمو على إرادة الدولة)5(. 
من  البد  كان  فانه  الطبيعية  احلقوق  هذه  ألهمية  نظرا  و 
على  بها  للتمتع  ضمانا  ذلك  و  الدولة  تعسف  من  محايتها 

اكمل وجه .
فالعقد االجتماعي حسب الفقيه روسو يصبح بعد متامه أساس 

الدولة وسلطتها، كما يصبح أساس احلريات الفردية.
ان فكرة  الفقهاء  : فقد رأى بعض  االجتماعي  العقد  نقد فكرة 
يف  أدت  قد  روسو  به  نادى  الذي  النحو  على  االجتماعي  العقد 
الربوفيسور  هؤالء  أمثلة  ومن  استبدادية  نتائج  إىل  النهاية 
عام  يف  الصادر   ) السياسي  الفكر   ( كتابه  يف  قام  حيث  وبيري 
ككائن  الدولة  فكرة  بان  ذلك  معلال  روسو  فكرة  بنقد   1954



األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  16  - جوان  2016 . ص 191 - 196  

الدستور ومكانة احلقوق واحلريات

193

مجاعي هي اليت غلبت على فلسفة العقد االجتماعي وأوصلت 
روسو يف النهاية إىل النتائج االستبدادية اليت استوجبت توجيه 

النقد إليه فهو يقصر عن أن يورد للفرد ضمانات جدية)6(.
نظرية التحديد الذاتي إلرادة الدولة : ترجع نظرية القيد الذاتي 
إلرادة الدولة إىل الفقه األملاني الذي يرى ضرورة تقييد الدولة 
بالقانون. إال أن القواعد القانونية اليت حتكم السلطات العامة 
ال ميكن أن تكون من صنع الدولة. ذلك أن الدولة هي صاحبة 
السيادة، والسيادة يف نظرهم هي اليت مكنت صاحبها يف أن حيدد 
لنفسه حبرية جمال نشاطه، وان يعني خمتارا ما يريد القيام به 
من األعمال ومن ثم فالدولة ال ميكن ان تلتزم او يقيد سلطانها 
إال مبحض إرادتها)7(. وذلك ال يعين أن الدولة سلطانها مطلق، 
الن السيادة ليس من مستلزماتها ان تكون سلطة مطلقة دون 
حدود. بيد ان من طبيعة الدولة ذات السيادة أن تضع بنفسها 
النظرية  اذن حسب هذه  اليت تقيد سلطانها، فالدولة  القواعد 

هي الطرف األمسى يف عالقتها مبواطنيها . 
تقبل  ال  اليت  السيادة  فكرة  بني  املوازنة  حاول  األملاني  فالفقه 
التنازل، وفكرة خضوع الدولة للقانون مبحض إرادتها و وتقيد 
محاية  خيص  فيما  السيما  اجملاالت  بعض  يف  سلطاتها  بعض 

حقوق األفراد وبهذا ال تكون قد تنازلت عن سيادتها.
بهذه  نادوا  والذين  األملانية  الفلسفة  فقهاء  ابرز  من  كان  و 

النظرية الفقيه لينيك . 
نقد نظرية التحديد الذاتي إلرادة الدولة : تعرضت نظرية القيد 
الفرنسي  الفقه  جانب  من  شديد  هلجوم  الدولة  إلرادة  الذاتي 
الذي يقدس حرية الفرد و جيعلها يف مرتبة أعلى من الدولة 

ذاتها .
و كان على رأس الفقهاء الفرنسيني املهامجني لتلك النظرية 
االلتزام  أن  الكبري  الفقيه  فريى  دوجى،  العميد  الكبري  الفقيه 
التزاما  يكون  ان  ميكن  ال  للدولة  الذاتية  اإلرادة  عن  الناشئ 
جادا و حقيقيا فالدولة اذ متلك التحلل من هذا االلتزام يف أي 
وقت ال ميكنها احرتام حقوق األفراد وحرياتهما إذ كيف ميكن 
االلتزام  هذا  جتعل  حني  يف  األفراد  حبقوق  تلتزم  أن  للدولة 

رهن إرادتها فقط. 
ثانيا-االسس الوضعية اللتزام الدولة باحلقوق واحلريات  

سبق لنا و استعرضنا األسس الفلسفية اليت يقوم عليها التزام 
الدولة ممثلة يف مشرعها الدستوري، حبقوق و حريات اإلنسان 
الدولة  التزام  إال أن هذه األسس ال تكفي وحدها ليبنى عليها 
باحلقوق واحلريات، لذا جيب علينا الكشف عن اجلانب اآلخر 
اإلنسان  إعالنات حقوق  تتمثل يف  واليت  الوضعية  من األسس 

واالتفاقيات املقررة لتلك احلقوق. 
احلقوق  من  جمموعة  تورد  اإلنسان  حقوق  إعالنات  أن  جند 
واحلريات األساسية للفرد كما أنها تقرر كثري من الضمانات 
رأسها  على  وجند  واحلريات،  احلقوق  هذه  محاية  تكفل  اليت 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 1948، العهديني الدولني 

للحقوق املدنية والسياسية و احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
1966 حيث يطلق فقهاء القانون الدولي على  والثقافية لسنة 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  جانب  إىل  العهدين  هذين 
العديد من  الدولية حلقوق اإلنسان، إضافة إىل  الشرعة  اسم 
كاملرأة،  معني  بإنسان  ختتص  إما  اليت  اخلاصة  االتفاقيات 
الطفل، املعوق، او ختتص حبق معني كاتفاقيات العمل ومنع 

الرق والتعذيب.
فالدستور حيتوي يف العصر احلديث على فئتني من النصوص، 
فئة القواعد الدستورية املتعلقة بتنظيم السلطات العامة وسري 
يف  تدرج  اليت  احلقوق،  إعالنات  وفئة  الدولة،  يف  احلكم  عمل 
احملكومني  وحريات  حقوق  عادة  فيها  يذكر  الدساتري،  رأس 
أن  اليت جيب  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  و األصول 

تسود اجملتمع وما يطبقه النظام وما يستلهمه من فلسفات)8(.
االتفاقيات  هذه  إلزامية  مدى  هو  هنا؟  املثار  التساؤل  أن  غري 
حيث  لدول،   بالنسبة  اإلنسان  حبقوق  اخلاصة  واإلعالنات 
بالقيمة  يعرتف  والدستوري  القانوني  الفقه  مجهور  أن   جند 
القانونية هلذه االتفاقيات واإلعالنات، إال أنهم  اختلفوا بينهم 

حول حجم هذه القيمة.
1- إعطاء إعالنات احلقوق نفس القوة اإللزامية للتشريع 

يرى معظم فقهاء القانون الدستوري أن إعالنات حقوق اإلنسان 
وال  العادية،  التشريعات  قوة  تتعدى  ال  قانونية  بقوة  تتمتع 
ميكن أن تصل إىل قوة الدستور ويعلل أنصار هذا الرأي قوهلم 
اإلعالنات،  هذه  على  األساسية  الدستور  وثيقة  اشتمال  بعدم 
بل أنها وردت يف وثائق منفصلة مما يعين أنها تأتي يف مرتبة 
أرادوا  لو  اإلعالنات  واضعي هذه  الدستور، ألن  أقل من مرتبة 
الوثيقة  بتضمينها  لقاموا  الدستور  قوة  بنفس  تتمتع  أن  هلا 

الدستورية ذاتها)9(. 
2- إعطاء إعالنات حقوق اإلنسان نفس القوة اإللزامية للدستور 

يذهب أنصار هذا الرأي إىل أن إعالنات حقوق اإلنسان تتمتع 
أن  يروا  و  الدستور  بها  يتمتع  اليت  القانونية  القيمة  بنفس 
حجة الرأي القائل بإعطائها فقط قوة التشريع لعدم تضمينها 
املعيار  أن  حيث  ضعيفة  حجة  األصل  يف  هي  الدستور  وثيقة 
الذي على أساسه تتحدد القاعدة الدستورية من غريها ال يكون 
فقط معيارا شكليا وإمنا يكون أيضا معيارا موضوعيا يعتد مبا 
تنطوي  نصوصا  تكون  حينما  اإلعالنات  هذه  نصوص  تنظمه 
على مبادئ دستورية وأساسية كاحلقوق واحلريات العامة و 
الضمانات الكافلة حلمايتها مما يضفي عليها القوة الدستورية 

حتى لو مل تنص عليها الوثيقة الدستورية)10(.
3- تغليب قوة إعالنات احلقوق على قوة الدساتري 

حقوق  إعالنات  أن  إىل  الدستوري  الفقه  من  فريق  يذهب 
للدستور  القانونية  القيمة  من  أعلى  بقيمة  تتمتع  اإلنسان 
ذاته وال يربر كونها صادرة عن السلطة التأسيسية  و عربت 
عن إرادة األمة مساواتها يف قوتها اإللزامية بالدستور حيث أن 
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املبادئ اليت تتضمنها هذه اإلعالنات ال تستمد من إرادة حاكم 
على  انطباقها  و  اجلماعة  ضمري  يف  كونها  من  بل  حمكوم  أو 
السنن األزلية اليت تربز وجهة التضامن االجتماعي، فهي تعرب 
عن اإلرادة العليا لإلنسانية اليت يقع على السلطة التأسيسية 
الدستور وإفراغها يف ضمانات و  التزام بالتعبري عنها يف صلب 
قواعد دستورية ومن هذا املنظور فان احلقوق الواردة يف إعالنات 
اجملتمع  دائرة  إىل  لتتعداها  الدولة  دائرة  من  خترج  احلقوق 
الدولي و تصطبغ بصبغته فهي ثابتة لكل البشر بغض النظر 
عن جنسياتهم وأوطانهم و من هنا فان هذه اإلعالنات تصبح 
املادة األساسية حلقوق اإلنسان وال ميلك املشرع الدستوري أو 

العادي منها والذهاب عكس اجتاهها)11(.
لكن التساؤل الذي يطرح مرة أخرى هو ما مدى تأثري اتفاقيات 
و  احلقوق  تنظيم  يف  التأسيسية  السلطة  على  اإلنسان  حقوق 

احلريات ؟
احلقوق  تنظيم  يف  واسعة  حبرية  التأسيسية  السلطة  تتمتع 
وفقا  تعمل  فهي  جديد،  دستور  وضع  عند  الفردية  واحلريات 
لضوابط وأسس ثابتة. تلك األسس هي ما أفرزه تاريخ كفاح 
الشعوب من احلصول على حرياته، فحرية السلطة التأسيسية 
غليظ  بقيد  مقيدة  هي  بل  مطلقة  ليست  الدستور  وضع  يف 
األدنى من احلقوق  اإلفالت منه وهو ضمان احلد  ال تستطيع 
واحلريات األساسية اليت تضمنتها االتفاقيات وإعالنات حقوق 
سلطة  أي  متتلك  ال  بقدسية  تتمتع  احلقوق  فتلك  اإلنسان، 

حياهلا إال االحرتام)12(.
املبحث الثاني

الضمانات الدستورية حلماية احلقوق واحلريات الفردية

جانب  يف  تتضمن  أن  على  املختلفة  الدساتري  حرصت  لقد 
املدنية  املتعلقة باحلقوق  منها احلقوق واحلريات السيما تلك 
والسياسية، واحلقوق واحلريات املتعلقة باجملاالت االقتصادية 
احلقوق  تقرير  جمرد  أن  غري  الثقافية،  و  واالجتماعية 
ضمانات  تقرير  دون  حقيقية  قيمة  له  يكون  لن  واحلريات  

حقيقية ملمارسة تلك احلقوق واحلريات )13(.
احلقوق  هذه  تسجيل  حد  عند  يقف  مل  الدستوري  فاملشرع 
احرتامها  كفالة  على  عمل  بل  الدستور،  صلب  يف  واحلريات 
وتقدير ضمانات ممارستها ووضع القيود اليت حتد من تقييد 
ألهم  باختصار  التعرض  سنحاول  هلذا  هلا،  العامة  السلطات 

هذه الضمانات اليت تضمنتها اغلب الدساتري.
أوال- الضمانات السياسية

تعد الضمانات السياسية من أهم هذه الضمانات، فهي تتمحور 
احلقوق  ممارسة  اجل  من  توفره  الذي  والنظام  السلطة  حول 
واحلريات، فكلما مت تنظيم وسائل عمل السلطة والقوى املؤثرة 
وفرنا  كلما  مهنية  جتمعات  أو  أفراد  كانوا  سواء  اجملتمع  يف 
دولة  السياسية  الضمانات  ومن  للمواطنني)14(.  أفضل  محاية 
الفصل  السياسية، ومبد  الدميقراطية، األحزاب  القانون، مبدأ 

مبدأ  وهو  مبدأ  ألهم  يلي  فيما  وسنتعرض  السلطات،  بني 
الفصل بني السلطات .

مبدأ الفصل بني السلطات : أثبتت التجارب التارخيية أن مجع 
بيد  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  الثالث  السلطات 
حلقوق  تهديد  أكرب  يشكل  واحدة  هيئة  أو  واحد  شخص 
وحريات األفراد، لذا فقد نادى املفكرون واملصلحون بضرورة 
كل  تراقب  حتى  خمتلفة،  هيئات  ثالث  بني  السلطة  توزيع 
املمنوحة  منها األخرى، وحتول دون إساءة استخدام السلطة 

هلا.
الفرنسي  املفكر  باسم  السلطات  الفصل بني  ارتبط   مبدأ  وقد 
مونتسكيو، إال أن جذور هذا املبدأ ترجع إىل عهد الفكر السياسي 
اإلغريقي، وكان ألفالطون وأرسطو دور هام يف وضع األساس 

الذي قام عليه هذا املبدأ)15(.
مع  السلطات،  بني  الفصل  مبدأ  اجلزائري  الدستور  تبنى  وقد 
بأعماهلا  قيامها  تسهل  قنوات  إجياد  خالل  من  بينها  التعاون 
ويف نفس الوقت منح كل منها وسائل ملراقبة أعمال السلطات 

األخرى.
ثانيا- الضمانات االجتماعية

الضمانات  عن  أهمية  تقل  ال  االجتماعية  الضمانات  إن 
الذي  املساواة  مبدأ  تضم  حيث  معها،  تتكامل  حيث  السياسية 
له  سنتعرض  الذي  االجتماعية  الضمانات  أهم  من  يعد 
التقدم  هو  مهم  عامل  وأيضا  العدالة،  مبدأ  إىل  إضافة  الحقا، 
األفراد  واحلريات  فاحلقوق  والثقايف  واالجتماعي  االقتصادي 
تبقى حمدودة القيمة إذا مل تتوفر هلا الظروف املالئمة لنموها 

وجعلها ذات تأثري وفعالية.
مبدأ املساواة: يعد هذا املبدأ من املبادئ األساسية اليت نصت عليها 
احلقوق  وإعالنات  الشرع   مجيع  وتصدر  الدساتري،  خمتلف 
العاملية واملواثيق الدولية ويف مقدمتها اإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان عام 1948 كما أكدتها الديانات السماوية املختلفة.
وهم  سواء،  القانون  لدى  املواطنني  أن  املساواة  مببدأ  ويقصد 
متساوون يف احلقوق والواجبات العامة ال متييز بينهم يف ذلك 
أو العقيدة. والشك  الدين  اللغة أو  أو  بسبب اجلنس أو األصل 
يصبح  ال  فبدونها  واحلريات   احلقوق  أساس  هي  املساواة  أن 
دون  فئة  على  بها  التمتع  اقتصر  إذا  حقيقية  قيمة  أي  هناك 
املساواة  بني  ومتينة  وثيقة  الصلة  أن  جند  وعليه  األخرى، 
الن  العدالة  دروب  من  درب  حقيقتها  يف  فاملساواة  والعدالة، 
العدالة تقتضي على الدوام حتقيق املساواة بني مجيع األفراد 

أمام القانون)16(.
لتعلقه  نظرا  وثابتة  معينة  مظاهر  املساواة  مبدأ  اخذ  ولقد 
املساواة  كاآلتي:  املظاهر  تلك  حنصر  أن  ونستطيع  بالقانون 
أمام القوانني واللوائح، املساواة أمام املرافق العامة، املساواة أمام 

التكاليف واألعباء العامة.
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الدستور ومكانة احلقوق واحلريات

ثالثا- الضمانات القانونية

إن احلقوق واحلريات متارس حسب ما جاء يف املواثيق العاملية 
هي  القانونية  فالضمانات  القانون،  دائرة  ضمن  والدساتري 
الذي تدور يف ثناياه احلقوق واحلريات، ولعل من أهم  احلقل 

هذه الضمانات مبدأ املشروعية، والرقابة القضائية.
مبدأ املشروعية

القانون،حيث  دولة  لنا  يكرس  الذي  هو  املشروعية  مبدأ  إن   
يقصد به أن ختضع الدولة بهيئاتها وأفرادها مجيعهم ألحكام 
املبدأ  هذا  مقتضيات  ومن  حدوده،  عن  خترج  ال  وأن  القانون 
أعماهلا  عدت  وإال  القانون،  أحكام  تصرفاتها  يف  حترتم  أن 
سيادة  مبدأ  ان  جند  حيث  للبطالن،  وتعرضت  مشروعة  غري 
القانون تقرر منذ العصور الوسطى كمبدأ دستوري يف النظام 

االجنليزي)17(.  
ضد  القانوني   بالبناء  حييط  منيع  كسياج  املبدأ  هذا  ويعد 
فمبدأ  واحلريات،  احلقوق  على  السلطة  جانب  من  اعتداء  أي 
املبادئ األساسية اليت يقوم عليها الدستور  املشروعية يعد من 

يف الدول احلديثة .
الرقابة القضائية

إن حتقيق احلرية يتطلب ضرورة قيام توازن يف عالقة الفرد 
السلطة  أو  التشريعية  بالسلطة  األمر  تعلق  سواء  بالسلطة 
كافة  احرتام  هو  ذلك  حدوث  ضمان  أن  والشك  التنفيذية، 
انطالقا  السلطات  الدولة من قبل مجيع  القانونية يف  القواعد 
ولكي  التشريعية،  القواعد  سائر  إىل  الدستورية  القواعد  من 
يتحقق ذلك البد من وجود نوع من الرقابة القادرة على التصدي 
خلروج السلطة عن القواعد القانونية، هذه الرقابة هي الرقابة 

القضائية نظرا ملا تتمتع به من استقاللية وموضوعية)18(.
دستورية  على  رقابة  صورتني:  هلا  القضائية  الرقابة  أن  غري 

القوانني، ورقابة على تصرفات اإلدارة.
1- الرقابة على دستورية القوانني

نصوص  صدور  منع  القوانني  دستورية  على  بالرقابة  يقصد 
املشرع  يقيد  الدستوري  فاملشرع  للدستور،  خمالفة  قانونية 
السلطة  التزام  ولضمان  له،  رمسها  اليت  احلدود  يف  العادي 
الرقابة  فرض  الضروري   من  احلدود  بتلك  التشريعية 
عليها)19(، فهي وسيلة حلماية الدستور من أي خرف أو اعتداء، 
التشريع  احرتام  مدى  يف  فينظر  املهمة،  بهذه  القضاء  ويقوم 
الصادر للحدود الدستورية املرسومة له حبيث إما حيكم بعدم 
العمل  وإنهاء  الدستوري  غري  القانون  بإلغاء  ويقوم  دستوريته 
غري  التشريعات   إلغاء  على  املرتتب   األثر  خطورة  وبسبب  به، 
الدستورية  حرصت الدول على أن متارسه أعلى درجات القضاء 
يف  املعروضة  الدعوى  يف  تطبيقه  عن  ميتنع  أو   20 الدولة  يف 
حالة خمالفته للدستور  فوفق هذا النوع من الرقابة  فاحملكمة 
ال تلغي القانون وإمنا متتنع عن تطبيقه ويضل القانون سليما 

على الرغم من ذلك وجيوز حملكمة أخرى أن تطبقه، فحجية 
احلكم بعدم الدستورية نسبية يقتصر أثرها على طريف النزاع.
تعرتف  مل  واجلزائر  كفرنسا  الدول  بعض  أن  جند  لكن 
دستورية  على  الرقابة  حبق  اإلداري  او  العادي  سواء  للقضاء 
القوانني، وإمنا عمدت إىل إنشاء هيئة خاصة مسيت باجمللس 
الدستوري، وهذه اهليئة هي ذات صبغة سياسية منفصلة عن 

سلطات الدولة)21(.
2- الرقابة على أعمال اإلدارة

أعمال  على  فعالة  رقابة  وجود  أن  الدستوري  املشرع  يعترب 
وتصرفات السلطة التنفيذية، من أهم ضمانات محاية حقوق 
القضائية من استقالل  الرقابة  به  ملا تتميز  األفراد وحرياتهم 
الرقابة  نظم  من  نوعني  وجود  عليه  املتعارف  ومن  وحياد)22(، 
املوحد  القضاء  نظام  هما  التنفيذية  السلطة  على  القضائية 

ونظام القضاء املزدوج.
فاألنظمة اليت تأخذ بنظام القضاء املوحد، يكون القضاء املدني 
للقانون. التنفيذية  السلطة  احرتام  مدى  مبراقبة  املخول  هو 
القضاء  فيكون  القضاء  بازدواجية  تأخذ  اليت  األنظمة  يف  إما 
اإلداري فيها هو املختص مبراقبة مدى احرتام اإلدارة للقوانني 

كالنظام الفرنسي واجلزائري.
خامتة

ركائز  أهم  من  يعد  وحرياته  اإلنسان  حقوق  موضوع  إن 
الدميقراطية املعاصرة فأهميته بدأت ببداية البشرية وتكوين 
اجملتمعات اإلنسانية فهذه احلقوق هي اهلدف األمسى لوجود 
السلطة  تعسف  من  محايتها  مهمة  له  يناط  الذي  القانون 
واعتداء األفراد عليها، فالقاعدة إذن هي احلرية واالستثناء هو 
تدخل القانون لتنظيم هذه احلرية هلذا حاولنا من خالل هذا 
البحث إبراز أهمية تكريس احلقوق واحلريات الفردية ضمن 
تنظيم  أي  القانون األمسى يف  الدستور هو  الدول، ألن  دساتري 

قانوني مع إظهار أهم الضمانات املقررة ملمارستها ضمنه.
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