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ندوة دولیة حول
االتجاھات الكبرى لالجتھاد القضائي للمحكمة الدستوریة 

في منازعات الحقوق والحریات األساسیة

تعتبر مسالة حمایة الحقوق والحریات األساسیة من أھم التطورات التي عرفتھا المنظومات السیاسیة والقانونیة 

ن الوالیة العامة لحمایة الحقوق األساسیة ترجع للقضاء كان األصل أوإذاربیة والدیمقراطیة على وجھ العموم.الغ
حمایة الحقوق والحریات األساسیة ینبني على خضوع أ فمبدبرمتھا، المنظومة التشریعیة الوطنیة إطارالعادي في 

یات األساسیة المنظومة التشریعیة للمقتضیات الدستوریة والقواعد ذات الطبیعة الدستوریة المؤسسة للحقوق والحر

خالل مسلسل تنزیل المقتضیات المتعلقة بالحقوق والحریات من فبناء على خصوصیة كل منظومة قانونیة وسیاسیة. 
والحریات األساسیة على كحامي للحقوقوالحصريالدستورياألساسیة، یعمل المشرع في إطار اختصاصھ 

، وقد تعتبر بعض ورات االجتماعیة والسیاسیةحسب الضرالدستوروالحریات التي أقرھاتوضیب ھذه الحقوق 
وھذا المسلسل التشریعي یخضع شریحة معینة من ھذه الحقوق والحریات. لالمقتضیات التشریعیة مصدرا قائما بذاتھ 

.بدوره لرقابة القضاء الدستوري

یشكل إحدى مقومات دولة القانون التي تعتبر ذي ینبني على سمو النص الدستوريالمعیاریة الفمبدأ التراتبیة 
أساس مبدا حمایة حقوق وحریات الفرد ضد تعسف السلطة التي كانت سابقا ال تضع نفسھا تحت طائلة القانون إال 

لمدى . ومن خالل فحصھللقانونبرغبة منھا ومتى وكیفما شاءت، وھو واقع أبعد من كونھ امتثال للسلطة العلیا 
ات التشریعیة لنص أو لروح الدستور یضع القاضي الدستوري قراءة خاصة لھذه المقتضیات، مكملة مطابقة المقتضی

بدرجة كبیرة للنص الدستوري. فالكتلة الدستورانیة التي أقرھا القضاء الدستوري الفرنسي على سبیل المثال، تعتبر 

لمدى مطابقتھا للمقتضیات التشریعیة نتاجا لتواتر اجتھادات متعددة ومستجدة من خالل إخضاع عدد من النصوص 
، وھي نصوص أو مقتضیات متعددة ومتناثرة، لكن متشابھة من حیث ، نصا تارة وروحا في الغالب األعمالدستوریة

طبیعتھا وحجیتھا الدستوریة، بل ومن أھم خصائصھا أنھا تتعلق أساسا بضمان وحمایة الحقوق والحریات األساسیة 
یجعل ھذه الحقوق والحریات جزءا من المقتضیات الدستوریة التي یفترض أن تمتثل لھا لألفراد والجماعات، مما

مسطرة الدفع للدستور أوقبة مدى مطابقتھاالنصوص التشریعیة تحت طائلة اإللغاء بناء على المسطرة التقلیدیة لمرا
بعدم الدستوریة.

مراقبة دستوریة النصوص التشریعیة بقي نوعیا في ، نستنتج أن سیاق الوطنیةوبالرجوع إلى المنظومة القانونیة
االجتھاد القضائي الدستوري حاجز القراءة الضیقة لظاھر النص الدستوري، أي مدى مستویاتھ الدنیا، إذ لم یتجاوز

قد یفضي إلى إقرار كان على فتح أي نقاش لم یقدم المجلس الدستوري، على سبیل المثال، الشرعیة الدستوریة، حیث 
، ولم یستطع بالتالي الخوض في مسلسل إقرار الطبیعة كبادرة في ھذا السیاقالدستورلتصدیر یعة الدستوریة الطب

إال 2011قبل األساسیة التي لم تتضمن الدساتیرالحقوق والحریات المتعلقة بالدستوریة لقواعد أخرى ومنھا أساسا 
التشریعیة والحریات بقیت تحت السلطة التقدیریة للمؤسسةالبعض القلیل منھا. وھذا ما جعل مسألة حمایة الحقوق 

سلطة التنفیذیة.وبطریقة غیر مباشرة لل

یر لتقویم قصور اجتھاد القضاء الدستوري وحسم النقاش حول الطبیعة الدستوریة لتصد2011جاء دستور 
بناء على مقتضیات التصدیرو.یشكل ھذا التصدیر جزء ال یتجزأ من ھذا الدستورالدستور، حیث العبارة الجلیة 
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أن االجتھاد القضائي الدستوري مقبل على مرحلة تختلف في أبعادھا ال شكفیما یتعلق أساسا بالتراتبیة المعیاریة، 
ملزمة بتكریس حجیة النص الدستوري والقواعد المرتبطة بھ، أي ذات وطبیعتھا عن سابقتھا. فالمحكمة الدستوریة 

والتي سوف تنبثق عن قراءة معینة لروح النص الدستوري وأیضا لقواعد تصدیر الدستور، الطبیعة الدستوریة، 

القواعد التشریعیة المنبثقة عن بتكریس تعلق منھا بالحقوق والحریات األساسیة. وھي ملزمة أیضا ا وخاصة م
كذلكلى وجھ الخصوصالتي أقرھا المغرب والمتعلقة عالتصدیر عموما وكذا عن المواثیق واالتفاقیات الدولیة 

بالحقوق والحریات األساسیة التي لم یتأت للمشروع إنشاءھا كقواعد تشریعیة عادیة. 

یمس «اصدارھإبعد ةقانونیمقتضیاتمن الدستور الذي یقر مسطرة الدفع بعدم دستوریة 133وبناء على الفصل 
،»نسخ كل مقتضى تم التصریح بعدم دستوریتھ«مكانیة إیح توالتي ت»بالحقوق وبالحریات التي یضمنھا الدستور

بھذه الحقوق معرضة ضمنیا لمحك مسة التشریعیة المتعلقة بالحقوق والحریات أو التي تنطوي على إن المنظومف
مراقبة مدى مطابقتھما للنص الدستوري وللقواعد ذات الطبیعة الدستوریة المرتبطة بھ. وھذا ما یشكل بدایة مرحلة 

مكانیة التوافق بین فرقاء إتفيذ سوف تنإ،نا تفرض طابعھا الخاص على األداء التشریعي من جھةجدیدة كما ذكر
،مع مقتضیات یتضمنھا الدستوربالضرورةتطابق تتشریعي لمقتضیات ال النص الالعمل التشریعي من أجل تضمین 

تفرض طابعھا من جھة أخرى و؛وھي متعددة،أو حتى على مواصلة العمل بمقتضیات یتضمنھا التشریع الحالي

ى سوف ینبني عل2011االجتھاد القضائي الدستوري في سیاق دستور أن ذ نفترض إ،على أداء القضاء الدستوري
ت ھذه الممارسة أثبتحیث ،نحسر بشدةالتي یجب أن تالقراءة الضیقة أو النصیة لمقتضیات الدستور غیر ھج امن

نة أساسیة بالجتھاد دستوري فاعل وقائم بذاتھ، قادر على تشكیل لالتأسیسوكما ذكرنا قصورھا وعدم قدرتھا على 
.لكتلة دستورانیة وطنیة

ذن كموضوع أساسي لھذه الندوة ھو مدى مقدرة القضاء الدستوري على االستجابة لمتطلبات إفالسؤال المطروح 

دیر كجزء یتضمن التصأي الذي ،ھسس لھا النص الدستوري برمتالتي أضمان وحمایة الحقوق والحریات األساسیة
تتعلقكراھات إولو في ظل ،من أجل تنزیل متمعن وواع لروح النص الدستوري بجمیع مكوناتھوذلك ال یتجزأ،

والتي شكلت ،الدستوري والحقوقيوازنة في الحقلمصطلحاتلمضامینھتحدید لم یتم بعدم الحسم فیبأساسا
الحق في لى رؤیة واضحة (إبعدلم تفض وعرفتھا الساحة االجتماعیة والسیاسیةالت متعددةامواضیع عرضیة لسج

ى علوكذلك ما ھي طبیعة القراءة التي ،)الحیاة، حریة العقیدة، حریة التصرف بالجسد، إشكالیة النوع االجتماعي
أیضا وبالخصوص والتي تتالءم مع دوره لیس فقط كراع للشرعیة الدستوریة ولكنالقاضي الدستوري اعتمادھا 

كمصدر لقواعد مستنبطة من الدستور وتتمتع بنفس الطبیعة القانونیة. 

ترتئي شعبة القانون العام بكلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بجامعة سیدي محمد وبناء على ما تقدم، 

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان مع بشراكة،والدستوریةالمركز المغربي للدراسات السیاسیة وبن عبد هللا بفاس
تنظیم ندوة ،آخرینفاعلین مؤسساتیینباإلضافة إلى ، والمندوبیة الوزاریة المكلفة بحقوق اإلنسان ومحكمة النقض

جتھاد دولیة تھدف إلى المساھمة في دعم الصرح القانوني والحقوقي الوطني عبر اإلعداد لتوجھات أساسیة لال
دون اإلخالل بالتوازنات الھشة ،2011م والمقتضیات المتطورة التي كرسھا دستور ضائي الدستوري تتالءالق

بطبیعتھا بین متطلبات أطیاف المجتمع من حیث الحفاظ على العمق التقلیدي للھویة المغربیة من جھة والتطلع إلى 
في لمحكمة الدستوریةاالتجاھات الكبرى لالجتھاد القضائي لمواكبة الركب التقدمي من جھة أخرى، تحت عنوان 

عبر ، وذلك بفاسبقصر المؤتمرات2016ماي 14و13وذلك یومي منازعات الحقوق والحریات األساسیة 
المحاور التالیة:
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في منازعات الحقوق والحریات في المغرب.2011قبل حصیلة االجتھاد القضائي الدستوري:المحور األول
في إطار المطابقة للدستور والمعاییر المرتبطة بھ بناء على مسطرة الدفع بعدم منھجیة التشریع :الثانيالمحور 

الدستوریة.
المدخل األساسي لمسطرة الدفع بعدم الدستوریة:المحور الثالث
اإلشكالیات المرتبطة بتنزیل الحقوق ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والشأن الدیني والشأن :المحور الرابع

مرجعیة لالجتھاد الدستوري في مجال الحقوق والحریات األساسیة.لدات السیاسي كمحد
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