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 م�خص: 

 

  كما  ظهورها  ارتبط  حيث  القضائي الدستوري   بالتطور   الدستور�ة  القيمة  ذات  واألهداف  املبادئ   مفاهيم  ترتبط  

  نظام  واالعالن عن  والشعب  ا�حاكم  ب�ن  تجمع  الذي   السيا��ي"  "العقد  دسات��  من   الدسات��  بتطور   الذكر  سبق

ب�ن  والعالقة  ا�حكم ا�حق    إ��  والس��  وضما��ا   وحماي��ا  ا�حقوق"  "صك  دسات��  ا��  السلط  فيما  دولة  بناء 

ظل اال�سان.  �حقوق   الدولية ال��سانة    وتن�يل  وتفعيل  والقانون   الدستور��ن   والقضاء  الفقھ  ات اج��ادتطور    و�� 

 القيمة  ذات   واألهداف   الدستور�ة   القيمة �الكتلة الدستور�ة و   ا�جديدة    فاهيمعدد من املال�ي من خاللها تبلورت  

 عدد جعل�� التجر�ة الفر�سية،  مثال ا�حال  هو  كما املقارن   الدستوري القضائي  االج��اد ابتدعها وال�ي  الدستور�ة

القضاء  ."الدستوري  القضاء   فقھ "ما �س�ى    عن حاليا    يتحدثون   الدستوري  القانون   ��  الباحث�ن  من يلعب  حيث 

 مايةحعدد من االج��ادات ا�حاسمة �� ألجل  دورا جوهر�ا �� سبيل �عز�ز و�ناء دولة ا�حق والقانون ع��  الدستوري

شا�لةوترسيخ  األساسية   وا�حر�ات  ا�حقوق   وضمان  �� و���    مبادئ   ها  دستور�ة  قيمة  ذات    س��ل  قواعدوأهداف 

 .العدالة

 

القانون،  القضاء الدستوري،  ال�لمات املفتاحية: للقانون،  املبادئ   دولة  املبادئ ذات    ،الكتلة الدستور�ة  العامة 

 األهداف ذات القيمة الدستور�ة.  ،املبادئ فوق دستور�ة الدستور�ة، القيمة

 

Abstract :  

 

The concepts of principles and objectives of constitutional value are linked to constitutional judicial 

development. As mentioned above, their emergence is linked to the evolution of constitutions from 

the constitutions of the "political contract", which brings together the Governor and the people, the 

proclamation of the system of government and the relationship between the authority and the 

constitutions of the "state of rights", their protection and safeguarding, the pursuit of the State of 

truth and law and the operationalization and the dissolution of the of human rights. With the 

evolution of constitutional jurisprudence, through which a number of new concepts, such as 

constitutional mass, constitutional value and constitutiona Objectives, were developed and created 

by comparative constitutional jurisprudence, such as in French experience, a number of 

constitutional law scholars are currently talking about the so-called "Constitutional jurisprudence". 

The constitutional judiciary plays an essential role in promoting and building a State of right and law 
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through a number of crucial jurisprudence in order to protect and guarantee fundamental rights and 

freedoms in the form of principles and objectives of constitutional value and rules of justice . 

 

Key words : The State of the Law, Constitutional Justice, General Principles of Law, Supra- 

Constitutional Principles, Constitutional Bloc, Constitutional Values, Constitutional Value 

Objectives. 

 

 مقدمة:         

مجموع القواعد املتعلقة بتنظيم السلطة وانتقالها وممارس��ا.   أي للدولة،    بمثابة القاعدة العامة�عت�� الدستور    

علن ال�ي �جمع ب�ن ا�حاكم و الشعب و من دسات�� العقد السيا��ي ال�ي تاالنتقال  حيث تم خالل القرن العشر�ن  

السلط  عن ب�ن  ا�حكم والعالقة  إ  نظام  الدولة، وصوال  ا�حقوق وحماي��ا وضما��ا��  ا��   �� دسات�� صك  والس�� 

اال�سان،   �حقوق  الدولية  املواثيق  وتن�يل  وتفعيل  االجتماعية  العدالة  لسنة  تحقيق  اململكة  دستور  ش�ل  وقد 

صك حقو�� بامتياز ل�حقوق وا�حر�ات والبناء الديمقراطي بإعالنھ ع�� عدة مبادئ دستور�ة داعمة ورافعة   2011

ديباج   �� ورد  ما  وهو  األساسية،  وا�حر�ات  لسنة  ل�حقوق  اململكة  دستور  التأكيد    2011ة  خالل   واالل��ام من 

بحماية حقوق اإل�سان والقانون الدو�� اإل�سا�ي وال��وض ��ما، واإلسهام �� تطو�رهما، مع مراعاة الطا�ع ال�و�ي 

�عنوان  الدستور  من  الثا�ي  الباب  مقتضيات   �� ي��ز  الذي  األمر  وهو  للتجزيء.  قابلي��ا  وعدم  ا�حقوق،  لتلك 

�� ا�حياة    �املساواة وا�حقا�حر�ات وا�حقوق األساسية" والذي وردت ب�ن فصولھ مجموعة من ا�حقوق األساسية  "

بدون قانون وا�حق �� محاكمة عادلة وحر�ات الرأي والتعب�� والتنقل وت�و�ن ا�جمعيات ومجموعة  ال عقو�ةومبدأ 

 من ا�حقوق املنتمية إ�� ا�جيل الثالث والرا�ع من حقوق اإل�سان أبرزها ا�حق �� البيئة السليمة.  

الوارد ذكرها ضمن فصول الباب الثا�ي من الوثيقة الدستور�ة  األساسية  قوق ا�حا�حر�ات و ولكفالة وحماية هذه    

جميع   املباشرة والصر�حةقرار��ا  قضائية تلزم  لها كهيئة تم إحداث ا�حكمة الدستور�ة و�فراد الباب الثامن  2011

فالقضاء الدستوري هو جهاز مستقل تو�ل إليھ مجموعة .  134ا�جهات اإلدار�ة والقضائية كما ورد ضمن الفصل  

الدستور   مضام�ن  سمو  ع��  ا�حرس  أبرزها  االختصاصات  مراقبة    Suprématie de la constitutionمن  أي 

الدستوري   القضاء  �عت��  إذ  فقط  هذا  ليس  الدستوري،  النص  لروح  القوان�ن  اح��ام  ومدى  القوان�ن  دستور�ة 

ت  إليقاع  األسا��ي  السلطت�ن الضابط  ب�ن  االختصاص  تنازع   �� بالبث  وا�ختص  بي��ا  فيما  السلط  و�عاون  وزيع 

و��   والتنفيذية  غال   االختصاصات التشريعية  الدستور  ينظمها  وترسيخ  ال�ي  حماية  إ��  و�اإلضافة  ا�حر�ات با، 

اطالع القا��ي لألفراد وا�جماعات، مجموعة من االختصاصات ا�جسيمة تبقى منوطة بمدى    األساسية�حقوق  وا

ألجل  ذلك  وديناميتھ،  ا�جتمع  وحاجيات  السياسية  ا�حياة  وأطوار  وتار�خها  الدولة  منا��   ع��  الدستوري 

و  عليھ،  استجالء  استنطاق روح  املطروحة  القضايا  يناسب  بما  الدستور  يصرح  مقاصد  ما  ة رئيس محكم بھ  وهو 
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مما يجعل .1بمثابة الر�يع للزهور"  " بالدستور  صف عالقة القضاء الدستوري  يدستور�ة بأمر��ا الوسطى عندما  

من القا��ي الدستوري يلعب دورا خالق �� بلورة مجموعة االج��ادات القضائية الدستور�ة الهادفة بالدرجة األو�� 

ايا��ا و�رامجها ولو �� املساعدة �� ا�حد من نطاق توسع السلطة العامة ال�ي ��دف و�أية وسيلة �انت من تحقيق غ

ثانية   و�درجة  وا�جماعات  األفراد  وحر�ات  حقوق  حساب  األو��  ع��  عن  أهمية  تقل  ت ال  القا��ي   وليدع�� 

القيمالدستوري   ذات  املبادئ  من  كمقدمات  الدستور�ة  �جموعة  الوطنية  النصوص  بمضام�ن  إياها  رابطا   ،

أو   ذات  الدسات��  املبادئ  من  �� ش�ل مجموعة  الدولية وذلك  القيمة   ةالقيماملواثيق  ذات  واألهداف  الدستور�ة 

نص   أو  العرفية  القواعد   �� إما  جذورها  ما فوق دستور�ة  املبادئ  تجد  قد  أخرى  جهة  جهة، ومن  الدستور�ة من 

 قليمية.تھ أو �� إعالنات حقوق اإل�سان العاملية واملعاهدات الدولية واالالدستور بحد ذا

  :إش�الية املوضوع 

ال   بناء اإلش�الية األساسية ملوضوع  ال�ي    عندالوقوف  أوال  سنحاول    دراسةمن أجل  �عتمدها  املنا�ج والضوابط 

واملقارن    القضاء املغر�ي  املقارنة  الدستوري  القضائية  والقرارات  االح�ام  التجر�ة   أبرز وتناول  ومادة  اج��ادات 

 �� الدستور�ة  وا�حكمة  الدستوري  ا�جلس  قرارات  تناول مجموعة من  خالل  الدستوري من  القضاء   �� املغر�ية 

واال  املبادئ  القيمةمجال"  ذات  "د  هداف  وفق  وذلك  خالل  مقارنة"  راسةالدستور�ة"،  سيتممن  حضار است  ها 

ا�حر�ات   مجال   �� القضائية  االج��ادات  من  كب��ا  رصيدا  راكمت  وال�ي  الرائدة  الدستور�ة  القضائية  التجارب 

ابرزها اح�ام ا�حكمة الفيدرالية الدستور�ة بأملانيا ال�ي راكمت عدد من االج��ادات القضائية    األساسيةوا�حقوق  

الكرامة اإل�سانية"   برم��ا حول "حماية  تدور  ال�ي قامت  ال�ي  الدستور�ة األخرى  القيم  ا�� جانب  كقيمة دستور�ة 

ومبدأ  ا�جمهور�ة  ومبدأ  االجتماعية  الدولة  ومبدأ  القانون  دولة  مبدأ  أهمها  من  بإرسا��ا  الفيدرالية  ا�حكمة 

الكرامة   "تحقيق  وهو  واحد  فلك   �� تدور  دستور�ة  قيم  �لها  الفيدرالية  للمحكمة  و�النسبة  �لها  الفيدرالية 

   �سانية".اإل

دستور�ة    و�عت��        كمبادئ  عل��ا  املنصوص  األساسية  باإلعالنا�حقوق  الدستور  ال  ر�خها   �� وثيقة ع��ا 

فرض حميا��ا وصيان��ا، لكن ا�حر�ات وا�حقوق املعنية بالقيمة الدستور�ة �� الدستور�ة كمبادئ دستور�ة مما ي

 الوثيقة الدستور�ة كمبادئ دستور�ة، و�أ�ي القا��ي الدستوري و�رتقي   ��ا�حقوق وا�حر�ات غ�� املنصوص عل��ا  

القيم ذات  املبادئ  درجة  إ��  لسنة    ��ا  الدستوري  التعديل  قبل  أنھ  حيث  القا��ي   أصبغ   2011الدستور�ة. 

�عضاملغر�ي  الدستوري   و  ع��  ترسيخها  ا�حر�ات  تم  أن  �عد   " الدستور�ة  القيمة  ذات  "املبادئ  صفة  ا�حقوق 

لسنة   الدستوري  التعديل  مع  دستور�ة  خالل  2011كمبادئ  من  املساواة  مبدأ  تطور  مسار   �� يت�ح  ما  وهو   .

، لكن لھ قيمة دستور�ةع�� أنھ مبدأ    2011، هذا املبدأ الذي �ان يكيف قبل  املغر�ي  اج��ادات القا��ي الدستوري 

 تم تكريسھ دستور�ا.  أصبح مبدأ دستوري جوهري  2011�عد سنة 

 

 
وقواعـد القضـاء الدسـتوري املغـريب؛ مـن خـالل قـرارات اجلـامع ملبـادئ ''تقـدمي كتـاب حممد أشركي الرئيس السابق للمجلس الدستوري املغريب قام برتمجتها ضمن   1    

 ، اململكة املغربية، اجمللس الدستوري، مطبعة األمنية، الرابط، الطبعة األوىل.)2015-1994(واجمللس الدستوري ) 1994-1963(الغرفة الدستورية 



 :دولة القانون  بناءاجتھادات القاضي الدستوري في 
 ھداف ذات القیم الدستوریة""المبادئ واأل
 -دراسة مقارنة-

 

 
2022 نونبر  03   

 
5 الصفحة     

 مما يدفعنا ا�� طرح وتناول االش�الية التالية:    

 � واملغالدستوري    ضائيالقاالج��اد    ساهم كيف  القانون    ��  ر�ي املقارن  دولة  �حر�ات  بناء  الراعية 

 األفراد؟ وحقوق  

 وتتفرع عن االش�الية األسئلة التالية: 

 طبيعة  م اال قوق  وا�ح  ر�اتا�حا��  �س��  الدستوري  ال�ي  القضائي  إ��   واملغر�ي  قارن املج��اد  ��ا  االرتقاء 

 دستور�ة؟   مبادئ ذات قيمة 

    ��املغر�  املعاي�� ما الدستوري  القا��ي  طرف  من  بلورة  املتبعة   �� واملقارن  القيمة ي  ذات    األهداف 

 الدستور�ة؟  

 الفرضيات االساسية : 

   واملقارن   الدستوري   القضاء ب  املغر�ي  لم    حقوق وا�  ر�ات ا�حيرتقي  الوثيقة  ال�ي   �� عل��ا  اإلعالن  يتم 

مبادئ   شا�لة  ع��  قيمة  الدستور�ة  ع��و دستور�ة  ذات  الدستوري  القا��ي  حماي��ا  ع��    بذلك  يعمل 

 .مبادئ ذات قيمة دستور�ةوتكريسها ك

 ال القا��ي  �جموعة  بلورة  القيمةمن  دستوري  ذات  من  الدستور�ة    األهداف  مجموعة  ع��  يتوقف  ال 

واملواثيق    وتأو�ال��ا  روح الوثيقة الدستور�ة  إنما االنفتاح ع��  والقانونية فقط املكتو�ة  النصية    القواعد

 . الدولية �حقوق اال�سان

  :أهمية املوضوع 

من املواضيع الراهنة وال�ي �شهد تطورا م�حوظا من حيث حضورها �� الساحة اال�اديمية   الدراسة�عد موضوع     

��    والدولية  الوطنية  الدستوري  للقضاء  الر�ادي  بالدور  صلة   ذات  املواضيع  م��ا  القانون وخصوصا  دولة  بناء 

القانو�ي األمن  ب��سيخ    و�ا�خصوص،  وحماية  املتعلق  الدستوري  القضائي  املو�لو االج��اد  هداف ذات  واأل   بادئرة 

الدستور��ن  من  الدستور�ة  القيمة والقضاء  القانون   �� ا�حديثة  والفقھ االتجاهات  القانون  لتأثر  نظرا   ،

ترسيخ    �� الدستوري  للقضاء  الطالئ��  بدور  املكثف  االهتمام  وكذا  الدستوري  القا��ي  باج��ادات  الدستور��ن 

املبادئ   من  الدستور  والقيم  مجموعة  سمو  مبدأ  أبرزها  يتعذر   Suprématie de la constitutionالدستور�ة  إذ 

دولة   تصور  واملؤسساتعلينا  �ل   القانون  إزاء  الدستور  اح�ام  اح��ام  فرض  ع��  �سهر  مستقل  جهاز  بدون 

ا�حاصل.  السلطات التطور  الدستور�ة  وكذلك  الرقابة  اوم�ان��ا    ��  دولة��  ل�ل  والدستور�ة  السياسية   �حياة 

تتكفلوصار  من   �� الدستور�ة  الرقابة  مجالس    ت  ش�ل   �� الديمقراطية  االنظمة   �� الدستور  اح�ام  بتطبيق 

أبرز دستور�ة   ولعل  عليا  دستور�ة  محاكم  املقارن ال�ي  االختصاصات    أو  الدستوري  القضاء  حماية   يمارسها   ��

 . لألفراد وا�جماعات ساسية األ  قوق وا�ح  ر�اتا�ح
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 دوا�� اختيار املوضوع : 

الدوا�� ال�خصية     �� رسالة    الشتغا��هذا املوضوع نظرا    الختيارترجع  بحث  ال ع�� موضوع القضاء الدستوري 

الدور  اليات عمل القا��ي الدستوري و القانون العام، وال�ي عملت ف��ا ع�� رصد    املاس�� ��ل��اية الت�و�ن �سلك  

القا��ي عن اج��ادات    النا�عة لتفس��ية والتأو�لية  ات االقرار مجموعة  �� بناء دولة ا�حق والقانون ع��    الدي يلعبھ 

الدستور  روح  تبعث  وال�ي  قضائي  �ل    ففي  ،الدستوري  اج��اد  أو  الدستوري يجدد  قرار  مضام�ن   القا��ي 

املصدر األسا��ي   الوطنية   الدستور، هذا االخ�� يمثل قمة الهرم القانو�ي ال�ي تتخذ منھ با�� التشريعات والقوان�ن

الدولة وتار�خها وأطوار ا�حياة  ري تقت��ي منھ االطالع ع�� منا��  للتشريع، وخصوصا و�ن مهام القا��ي الدستو 

دستور�ة   وقيم   صد الدستور وتوليد مبادئل استنطاق روح ومقاالسياسية وحاجيات ا�جتمع وديناميتھ، ذلك ألج

 من رحم نصوصھ، والسهر باملقابل ع�� مهمة ثقيلة و�� حماية سمو الدستور وصيانة ا�حقوق وا�حر�ات العامة 

 . املنصوص عل��ا دستور�ا

اهات الفقهية والدارس�ن قيمة النقاش ا�حديث ب�ن مجموعة من االتجأما بالنسبة للدوا�� املوضوعية تتج�� ��     

و   الباحث�ن املفاهيم  العلمية  ��  املعاي��   ا�حديثةاالتجاهات  حول  تتمحور  وال�ي  الدستور��ن  والقضاء  القانون   ��

 .  املؤسسة لبلورة القا��ي الدستوري �جموعة من املبادئ والقيم الدستور�ة واألهداف ذات القيمة الدستور�ة

 أهداف املوضوع : 

ب�ن األهداف األساسية ملوضوع   القا��ي الدس  بيان  الدراسة  من  �� إقرار دولة  اليات عمل  القانون توري ودورها 

مع محاولة   وخصوصا االج��ادات والقرارات ال�ي �س�� إ�� بلورة عدد من املبادئ واألهداف ذات القيمة الدستور�ة

  االج��اداتإم�انية �عز�ز �عليل  . وذلك �� أفق  "فقھ االج��اد القضائي الدستوري�عر�فها كمفاهيم أساسية ��"  

با الوطنية  املقارنةالدستور�ة  إ�� االج��ادات  بتعب��   ل�جوء  الفقھ  �� �عض من  الفر���ي    الفقيھ   ما يصط�ح عليھ 

الدستور�ة""   Didier Maus  موس  ديدييھ ا�حاكم  تناولھ  حوار  ما  والقضاء    وهو  القانون   �� املغر�ي  الباحث 

اترك�ن"      الدستور��ن عملھ  "محمد  املغر�ي"  ��  الدستور  فقھ   �� "مباحث  �عنوان  إم�انية    ملقصودوااملوسوم  هنا 

االعتبار �ع�ن  املغر�ي  الدستوري  القا��ي  القضائية    أخذ  و�تھ أثناء  ،  املقارنةالسوابق  القضايا    معا�جتھ   ��

الس�� نحو تأكيد أو و   ،إقليمية أو دوليةقضائية    هيئةسواء تلك الصادرة عن محاكم أجنبية أو    ،املعروضة أمامھ

   �عديل أو رفض ا�حلول املتبناة ع�� املستوى املقارن.

القا��ي اإلداري قد أسس �� �عليالتھ إلم�انية اإلحالة    نجد أن،  �� القضاء اإلداري   التجر�ة املغر�يةإ��    و�الرجوع  

فإنھ   مقارنة،  فقهية  اراء  وع��  املقارنة  القضائية  االج��ادات  � ع��  تجر�ة ي�جتم   �� اإلم�انية  لهذه  تام  غياب  ل 

ذا ا�جال، ك�� عراقة �� هال تمنعنا من محاورة التجارب املقارنة األ        هذه املسألة    ،املغر�ي  القضاء الدستوري 

   "حوار ا�حاكم الدستور�ة".  تأ�ي ضرورة ما �س�ى �يهنا من  و 

 املفاهيم األساسية ملوضوع البحث : 

املبادئ فوق دستور�ة، القيم املبادئ الدستور�ة،  العامة للقانون،    ئالقانون، املباددولة  ،  القضاء الدستوري

  الدستور�ة، األهداف ذات القيمة الدستور�ة. 
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 الدراسة من�جية وخطة : 

 علميةعرفة  مالذي �سلكھ الباحث من أجل بناء  للمن�ج العل�ي أهميتھ �� تناول العلم واملعرفة باعتباره السبيل      

جزء  من�جية �عت��  وال�ي  والقضائية  القانونية  العلوم  ففي  يتجزأ من  ،  املن�جال  أن  االجتماعية، وحيث    ية العلوم 

النص    ةملزم   ةالقانوني و�ا�خصوص  القانونية  للنصوص  العملية  املمارسة  تطرحها  ال�ي  القانونية  للقضايا 

م��ا "املدرسة النصية"  القانونية  مجموعة من املدارس    من خالل  تأو�التالمن  مل مجموعة  تالدستوري الذي يح

القانو  املنطق  و �ي" و"مدرسة  "التحليلية  �عد،  الدراسات  من  اإلنجاز  قيد  اعتمدت  قارنةامل-الدراسة  وال�ي   ،"

ال باالنطالق من  "املن�ج االستنباطي"  بباألساس ع��  للموضوع  العام  النظري  الاالنطالق من  شق  فقهية التعار�ف 

� ملفاهيم   ذات  الدستور�ة    والقيم  املبادئ محور�ة  و   ة القيمواألهداف  لال الدستور�ة  لدستور�ة ا  ج��ادات التطرق 

األساسية، السيما القرارات القضائية الوطنية واملقارنة ال�ي بلورت �جموعة   قوق وا�ح  ر�اتالقضائية �� مجال ا�ح

وعة من املبادئ القانونية من "املبادئ والقيم الدستور�ة" و"األهداف ذات القيمة الدستور�ة" قصد ترسيخ مجم

ع��    قوق وا�ح  ر�اتوا�ح الوقوف  خالل  من  وهذا  استن  والقواعد  الضوابططبيعة  األساسية،  تلك ال�ي  إل��ا  دت 

"املبادئ والقيم الدستور�ة" و"األهداف ذات    ة�لااألساسية �� ش قوق وا�ح  ر�اتا�حمن األح�ام �� ترسيخ مجموعة  

وا�حر�ات ا�حقوق  حماية   �� الدستور�ة  الرقابة  فعالية  مدى  ملعرفة  وكذلك  الدستور�ة"،  التجارب    القيمة   ��

األمر�كية نظرا لتجر���ا العر�قة �� الرقابة الدستور�ة وا�حكمة الدستور�ة ا�حكمة االتحادية العليا  املقارنة م��ا  

الفيدرالية األملانية نظرا النفتاحها ع�� مجموعة من االتجاهات الفقهية والقانونية والتفاف اج��ادا��ا حول مبدأ 

 باعتبارها قيم  ة ودولة القانون الدولة االجتماعي � ا�� جانب مبادئ ك��ى    "الكرامة اإل�سانية" ذو القيمة الدستور�ة

الذي   النقاشوجدة اج��ادات ا�جلس الدستوري الفر���ي نظرا لغ�ى الرجوع ا�� و   .ضمن التجر�ة األملانية دستور�ة 

مختلف فروع القانون ومختلف املواد �املادة املدنية، ا�جنائية،   ارت قضايا منثوال�ي االفر�سية،    تجر�ةشهدتھ ال

وال�جرة.   والتعم��  األسرة  وقوان�ن  الضر�بية،  الدستور�ة اإلدار�ة،  القيمة  ذات  باألهداف  يتعلق  فيما  خصوصا 

الدستور�ة أو ما  الدفع �عدم  املتعلقة بدعوى  قرارات  المن حيث  فتيا  قضاء    الفر���ي  دستوري القضاء  ال  باعتبار

��اداتھ الدستور�ة �سهل التطرق إ�� أبرز اج" مما     QPC�س�ى �� التجر�ة الفر�سية "سؤال الدستور�ة ذي األولو�ة

 . األساسية قوق وا�ح ر�ات �� مجال ا�ح

 خطة البحث:  -

الدستوري     القانون   �� ا�حديثة  العلمية  واالتجاهات  املفاهيم  وتحليل  تحديد  ع��  الدراسة  موضوع  ينصب 

 �� باألساس  يتج��  والذي  األساسية  وا�حقوق  ا�حر�ات  مجال   �� واملقارن  املغر�ي  الدستوري  القضائي  واالج��اد 

 من خاللها يتم   ات القيمة الدستور�ة" ال�يو"األهداف ذالقيم الدستور�ة"  "ري �جموعة من  بلورة القا��ي الدستو 

من    االرتقاء دستور�ا،  األساسية  قوق وا�ح  ر�اتا�حبمجموعة  عل��ا  التنصيص  يتم  خالل    ال�ي  اإلش�الية  ومن 

 أساس�ن: واسئل��ا الفرعية يمكن وضع مطلب�ن  طرحها ال�ي تم األساسية 
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 . الدستور�ة" بادئ ذات القيمة"امل بلورة الدستوري ��   ج��ادات القضاءاملطلب األول: ا -

 .األهداف ذات القيمة الدستور�ة غايات  املطلب الثا�ي:  -

و       الفقهية  الدراسات  إ��  التطرق  املطلب�ن  هذين  خالل  من  بسنحاول  لقراءة  القيام  الدستور�ة عامة  لقرارات 

باعتبارها وسائل للقا��ي  ال�ي عملت ع�� بلورة مفاهيم املبادئ واألهداف ذات القيمة الدستور�ة والوطنية  املقارنة 

 .�� بناء دولة القانون ا�حقوقية مع االطالع ع�� أدوارها والتطبيقية  والوقوف عند حدودها املفاهيمية الدستوري  

 

 " الدستور�ة ذات القيمة املبادئ" بلورة ج��ادات القضاء الدستوري �� ا  املطلب األول:
للقانون العام   ادئ املب "هوم  مف ولد     قرارات    Principes généraux du droit"  ة  خالل  من  اإلداري  التقا��ي  مع 

  ." ة مجلس الدول  "فقھكذلك    عل��ا   طلقو�  " املبادئ العامة للقانون "التوصل إ�� عدد من  ب  مجلس الدولة الفر���ي

 ما ع��    اعتمد  الذي   –  الفر���ي  خصوصا-  اإلداري   القا��ي  بخطى  الدستوري   القا��ي  اهتدى   19592عام  في  ف

حيث أن السلطات اإلدار�ة   .اإلدارة  بوجھ  املواطن  وحر�ات  حقوق   صيانة  سبيل  للقانون، ��  العامة  باملبادئ   �عرف

عل��ا و�جب  الشرعية  ملبدأ  وفقا  قرارا��ا  املكتوب  تتخذ  القانون  لقواعد  �عارض .  االمتثال  االداري  القا��ي  و�ان 

العامة   املبادئ  من  مجموعة  إقرار  خالل  من  مكتوب  مصدر  من  مباشرة  تنطلق  ال  ال�ي  العامة  اإلدارة  مبادئ 

استطاع  .للقانون  الدولة  هكذا  إقرار   مجلس   �� وضوحا  أك��  نظر�ة  بناء  للقانون "  الفر���ي  العامة  من   "املبادئ 

القضائية االج��ادات  من  مجموعة  نضالية   وفق  خالل  أك��  جوكس  اتجاه  بي��  �عب��  حد  وتم .  Pierre Joxe3ع�� 

   .القانون سيادة من األعمال ال�ي ��دف إ�� إقرار       "املبادئ العامة للقانون "اعتبار  

 الدستور�ة   القيمة   ذات   العامة   واملبادئ  للقانون   العامة  املبادئ  ب�ن  جوهر�ا   فرقا  هناك  فإن   ذلك   من   و�الرغم   

 املشرع   يقره  صر�ح  قانو�ي  نص  أمام  �حظة  أي   ��  �سقط  أن  يمكن  للقانون   العامة  املبادئ   أن  ��  الفرق   هذا  يتمثل

  مفعول   أبطل  خاللھ  من  الذي   اإلداري   القا��ي  اج��اد  خاللھ  من   دستور�ا، مستبعدا  لھ  املمنوحة  الصالحيات  وفق

  من  وقائمة  مكتو�ة   غ��   مبادئ  بمثابة   �عت��  �انت   ال�ي  العامة  املبادئ  هذه  إ��  استنادا   اإلداري   القرار   أو   املرسوم 

  املساواة  مبدأ" و  1945"اإلدراية  تا القرار   رجعية  عدم"  كمبدأ  الفر���ي  الدولة  مجلس  أقره  ما  وم��ا  ��ا  العمل  خالل

والتنصيص 1951"    العمومية  املرافق   إ��  الولوج  ��  خالل  من   مرة  ألول   الدستور�ة  املبادئ  من  مجموعة  ع��  ، 

 . 4ال�حة وحماية اإلضراب  �� �ا�حق 1946 الفر���ي الدستور  ديباجة
 
 

 

 
الدستور، ملزمة ألي سلطة تنظيمية حىت يف غياب األحكام التشريعية" (املفوضية األوروبية،    أن "املبادئ العامة للقانون الناجتة عن ديباجةالفرنسي    اعترب اجمللس الدستوري   2

 ). 1959يونيو    26القسم،  
 حمامي وقاضي دستوري سابق ابجمللس الدستوري الفرنسي ووزير الشؤون االجتماعية بفرنسا سابقا.  Pierre Joxeبيري جوكس  3

   امني عاطف  صليبا، دور القضاء  الدستوري يف إرساء دولة  القانون ،  ص287  –288. 4 



 :دولة القانون  بناءاجتھادات القاضي الدستوري في 
 ھداف ذات القیم الدستوریة""المبادئ واأل
 -دراسة مقارنة-

 

 
2022 نونبر  03   

 
9 الصفحة     

 :"العامة ذات القيمة الدستور�ةاملبادئ  :  الفقرة األو��

 :"لقيمة الدستور�ةا " فكرة  �عر�ف �� محاولة-أ

ابت�ار دستوري قضائي الغاية منھ إرساء االح��ام الواجب  و��  القيمة الدستور�ة    املبادئ ذاتب   ما �س�ى كذلك  

واملتعلقة سواء   الوثيقة الدستور�ةع�� جميع االطراف أفرادا �انوا أو مؤسسات تجاه القواعد واملواد املضمنة ��  

 .تحدد عالقة السلط فيما بي��او تلك ال�ي تنظم و األساسية أقوق وا�حر�ات  ا�حونظام ا�حكم ف��ا أو  �ش�ل الدولة  

بمثابة النواة الصلبة، ال�ي يدور   با�جلس الدستوري الفر���ي"بي�� جوكس"    ويعت��ها القا��ي الدستوري السابق

وال تأهيلهم بطر�قة وا�حة وري و�نجذب إل��ا �السديم أو ا�جرة لكن دون ر�طهم بالنص،  حولها ا�جلس الدست

  5.تماًما

 أو مق��ح �� حال وجود اي �غي��  والسليمة  فالقيمة الدستور�ة تجعل �ل السلطات تقوم باإلجراءات ال�حيحة    

 التأسيسية. شع�ي أو السلطة التشريعية أو ا�جمعية  استفتاء إ��بالرجوع  ،الدستور ��     �عديل اي مادة 

با�حقوق     �عرف  ما  خاللها  من  الدستوري  القا��ي  يح�ي  ل�ي  الدستور�ة،  القيمة  ذات  العامة  املبادئ  وجدت 

ال�ي  األسا ال  دال يوجسية لإل�سان، هذه ا�حقوق  أو ليست من بحد ذاتھ    ةالدستور�  وثيقة�عر�ف لها منبثق عن 

ال يف��ض بالقا��ي الدستوري أن يختلق حقوقا أساسية جديدة، بل          بحيث  ا�حقوق املنصوص عل��ا دستور�ا  

 . 6عليھ و�� إطار سلطتھ �� تفس�� النصوص أن �ستخلص ما تفرضھ تلك املبادئ ذات القيمة الدستور�ة

تتم�� عن املبادئ الدستور�ة الصر�حة باعتبار    "أم�ن عاطف صليبا "و�� بذلك حسب أستاذ القانون الدستوري    

أن هذا النوع من املبادئ �ستخلص مباشرة من خالل النصوص الدستور�ة. أما املبادئ ذات القيمة الدستور�ة، 

. و�ناء  املقتضيات الدستور�ة  استخالص االج��اد القضائي لروح  من خالل        طر�ق التفس��  عن  �ستخلص  فإ��ا  

ما   فع��  القيمإسبق  ذات  املبادئ  ضمنت�ون  دستور�ة  ال  ن  الدستور�ة،    مضمرة  القضاء  النصوص  و�كرسها 

نصوص مقدمات الدسات�� وما ترتبط ��ا من إعالنات ومواثيق هادفة لصون حقوق   الدستوري ع�� قرارتھ �� ضوء

 .7اإل�سان وحر�اتھ

القيمة  ف   املبادئ ذات  الفر���ي، �عت��  القانون  إ�� نص مكتوبفي  وكما    .الدستور�ة "خلق فق�ي" دون أي إشارة 

 �� الفقھ فكرة جوهر�ة    بمثابة  هذه األخ��ة .8نجد أن املبادئ ذات القيمة الدستور�ة �� جزء من الكتلة الدستور�ة

باعتباره الفر���ي  دستور   ا الدستوري  ديباجة   �� مرة  ألول  طرحها  تم  خالص  فر���ي  ا�جمهور�ة   9ابداع دستوري 

    ما ي��:�ش�ل عام متت�ون ال�ي و   1958ا�خامسة 

 
de saluer à  L’occasion de la francophonie. L’année PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT AYANT VALEUR ; LES PIERRE JOXE 5 
Beyrouth. 

 . 252-251صليبا، دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون، مرجع سابق، ص  امني عاطف   6
 .  251-252ص  ،القانون صليبا، دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة  امني عاطف      7
  انظر  Louis Favoreuلفقيه الفرنسي  لكن إطالقها بصورة فاعلة يعود الفضل فيه ل  Claude Emeriأول من أطلق تسمية "الكتلة الدستورية" هو الفقيه الفرنسي      8

 .57، ص2001، املؤسسة اجلامعية، بريوت،  1حممد وطفة، ط  : هنري روسيون، اجمللس الدستوري، ترمجةكذلك
الفرنسي    ديباجةباالعرتاف    مت   9 الدستوري  قيمة  عتبارها  تضمنت إعالن حقوق اإلنسان واملواطن اب  ليتاو الدستور  الذي أصدره اجمللس  الشهري  القرار  دستورية، وجاء ذلك يف 

 . الدستور ديباجة  الواسع للنصوص الواردة يف    ويعطي فقه القانون العام أمهية خاصة هلذا القرار من حيث بيان مدى أمهية التفسري .  م1971متوز    16الفرنسي يف  
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  1958  ا�خامسةدستور ا�جمهور�ة. 

  1789أغسطس  26من إعالن حقوق اإل�سان واملواطن  17املواد . 

  1946ديباجة دستور . 

 ميثاق البيئة. 

   .املبادئ األساسية املع��ف ��ا من قبل قوان�ن ا�جمهور�ة 

 

 :"الدستور�ة  القيم "املبادئ ذات �� إقرار  ء الدستوري املقارن واملغر�يالقضا   اج��ادات أهم-ب

من قبل االج��اد القضائي الدستوري    ال�ي تم إقرارها�عض املبادئ ذات القيمة الدستور�ة  سنتطرق �� البداية إ��  

  " املبادئ ذات القيمة الدستور�ة"الدستوري املغر�ي �� إقرار    ثم االنتقال إ�� اج��ادات القا��ي       األملا�ي والفر���ي

 مجملة فيما ي��: 

 :االجتماعية الدولة  أملانيا    مبدأ  أن  ع��  تنص  االملا�ي  الدستور  من  االو��  اتحادية    "فالفقرة  دولة 

اجتماعية ديمقراطية  املواد  و     "فيدرالية  خالل  من  الدولة  ال�ي    28و  20كذلك  مبدأ  ع��  تؤكد 

اذ  األملانية  و من خالل مجموعة من االح�ام الصادرة عن ا�حكمة الدستور�ة الفيدرالية    االجتماعية،

م املتعلق بمعاشات  �ا�حكعية  تناولت مبدأ الدولة االجتما  أن مجمل االح�ام الصادرة عن هذه االخ��ة

اإلقرار  ومن خالل    231/ 59ا�حكم رقم  املتعلق بتخفيض االجور و   275/ 8م  ا�حكم رقو   1985التقاعد  

العمومية  � الوظيفة  كقانون  اجتماعية  قوان�ن  واجب و عدة  االجتماعية  الدولة  مبدأ  أن  من    �ت�ح 

و  تكفلها  ال�ي  الدولة  عل��اواجبات    الدولة   ع��  واجب  مبدأ  اال�سانية  الكرامة  اقرار   أن  و،  �سهر 

 .10 االجتماعية

 حصل أيضا ع�� القيمة الدستور�ة ��    الفر���ي،، مبدأ تقليدي �� القانون  مبدأ استمرار�ة املرفق العام

د�ى الستمرار�ة  . تم االقرار ع�� قانون �شأن "ا�حد األد�ى من ا�خدمة" أي التوفيق ب�ن ا�حد األ 1979عام 

و  العمومي  الوقت  املرفق   �� االضراب  ديباجة    نفسھ،ا�حق   �� عليھ  املنصوص  اإلضراب   ��   1946ا�حق 

-79رقم    والتلفز�ون القرار�� اإلذاعة          حالة اإلضراب  فيق،  التو واستمرار�ة ا�خدمة قبل الشروع ��  

105 DC  1979تموز / يوليھ  25املؤرخ . 

 179رقم  الفر���ي ي قرار ا�جلس الدستور بموجب  الرفع بمبدأ التدب�� ا�حر إ�� مبدأ ذو قيمة دستور�ة-

 . 1979ماي  23املؤرخ  79

 
األملانية، ضمن أعمال  مبدأ الدولة االجتماعية كمدخل للحقوق االجتماعية يف احكام احملكمة الدستورية الفيدرالية    ، مداخلة بعنوان:عبد الكرمي احلديكي      10

األملاين" العمومي  السياسي  والفضاء  األملانية  الدستورية  احملكمة  أحكام  ضوء  على  االنسان  وحقوق  الدميقراطية   " بعنوان  العلمية  القانونية  الندوة  العلوم  ، كلية 
 .2018االقتصادية واالجتماعية ابن زهر أكادير و 
 



 :دولة القانون  بناءاجتھادات القاضي الدستوري في 
 ھداف ذات القیم الدستوریة""المبادئ واأل
 -دراسة مقارنة-

 

 
2022 نونبر  03   

 
11 الصفحة    

   :اإلخاء سنة  مبدأ  األو��  للمرة  املبدأ  هذا  إثارة  ال  2018تمت  رقم  ��  صرح    718/ 717-2018قرار  حيث 

واملساواة  ا�حر�ة  مبادئ  من  �ل  جانب  إ��  دستور�ة  قيمة  ذو  مبدأ  هو  اإلخاء  ان  الدستوري    ا�جلس 

)Liberté, égalité, fraternité الثورة الفر�سية. عود جذورها إ��  لفر�سا وال�ي � اوطني ا شعار ) باعتبارها 

 

الو      إليھ االج��اد  أقرأ  حيث نجد  اج��ادات ا�جلس الدستوري املغر�ي من خالل    املغر�ي  قضائيهو ما ذهب    نھ 

 و�� �اال�ي: ال�ي لم يتم التنصيص عل��ا دستور�ا  و ذات القيمة الدستور�ة   املبادئ  �عدد من

   بالتصر�ح  ...  :املساواةمبدأ االخالل  عن  جزاءان  ي��تب  الدستوري  ا�جلس  عضو  طرف  من  باملمتل�ات 

متفاوتان ومختلفان بحسب ما إذا �ان األمر يتعلق عند �عيينھ أو خالل مزاولة مهامھ أو عند ��اي��ا، رغم  

 11أن األمر يتعلق بنفس ا�خالفة، وهو ما يخل بمبدأ املساواة الذي لھ قيمة دستور�ة.

   افق  مبدأ يجوز استثناء أن تتجاوز النفقات االعتمادات املفتوحة �� قانون  .:  .العموميةانتظام س�� املر

�أجور املوظف�ن .. وذلك العتبارات ترتبط بضرورة انتظام س��  و   املالية ح�ن يتعلق االمر بالدين العمومي

    12.املرافق العمومية الذي �عد �� حد ذاتھ مبدأ ذو قيمة دستور�ة

   استثن..:  القضاءاستقالل  مبدأ و يجوز  العليا  ا�حكمة  رئي��ي  من  �ل  مسطرة  اء  من  التحقيق  �جنة 

 13.لھ قيمة دستور�ة يخالف مبدأ وهو ما.التجر�ح ..

   ا�حز�ية التعددية  التنافسمبدأ  �� �شكيل  أ  . .:  وحر�ة  املساهمة  ال�ي من مهامها  السياسية  ن االحزاب 

منظومة  كذا  و   التمثيليةاملؤسسات   ضمن  املهام  ��ذه  تضطلع  االنتخابية،  العملية  تأط��   �� املشاركة 

الوحيدحز�ية   ا�حزب  لنظام  ا�حز�ية  منافية  التعددية  م��ا  دستور�ة،  قيمة  لها  مبادئ  قوامها  وحر�ة  ، 

  14.بي��ا التنافس 

   قر�نة لالنتخابات    ..  :  ال��اءةمبدأ  لل���ح  جوهر�ا  شرطا  و�عد  العام،  النظام  من  االهلية  �انت  ل�ن 

�� تمثيل االمة   ال��اءة الذي هو مبدأ ذو قيمة دستور�ة، يوجب أن  .واالستمرار  ..فإن إعمال مبدأ قر�نة 

   15��ائيا.فقدان االهلية لالنتخاب حكما ون ا�حكم ا�جن�� الذي ي��تب عنھ ي�
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     Les principes supra-constitutionnel : املبادئ ما فوق الدستوري:الفقرة الثانية

إل��ا ولم ي�� التمسك باملبادئ العامة ذات القيمة الدستور�ة أية مش�لة �� وجھ القا��ي الدستوري عند االحت�ام   

، ولكن تثار اإلش�الية بخصوص تطبيق  وص الدستور�ة والقانونية�� النص  �ش�ل صر�ح �و��ا ذات جذور موجودة  

من   إن  ملصادرها،  تبعا  الدستور�ة  فوق  باملبادئ  �عرف  االتفاقات  ما  نصوص  من  أو  الوط�ي  الدستوري  النص 

واملعاهدات الدولية، إذ أنھ لم يتم االتفاق حول إلزامية األخذ ��ا. هذه املبادئ الفوق دستور�ة أثارت جدال فقهيا  

 واسعا إزاء كيفية التعامل معها واعتبارها جزء من الكتلة الدستور�ة. 

 �عر�ف املبادئ الفوق دستور�ة:  -أ

سة    املواد  كذلكيطلق عل��ا      القواعد املؤّسِ أو  العليا،  املبادئ الدستور�ة  أو  أو املواد   للدستور فوق الدستور�ة، 

املبادئ    لها �سميات ل��يء واحد)،(�     ا�حاكمة للدستور  بأ��ا جميع  املبادئ فوق الدستور�ة  الفقھ  �عرف �عض 

الدستور  املشرع  أن  ال�ي ال �ستطيع  املشتق من  �عديلهاي  ينطبق فقط   �عمل ع��  التعر�ف  ��ا. وهذا  املساس  أو 

 . 16ع�� املبادئ املستقاة من النص الدستوري بحد ذاتھ"

الدولية. وتنقسم املبادئ فوق     وال �شمل املبادئ املستقاة من إعالنات ا�حقوق العامة أو االتفاقات واملعاهدات 

قسم�ن:   إ��  ملصدرها  تبعا  دستور�ة الدستور�ة  فوق  واملبادئ  الوطنية  املصادر  ذات  الدستور�ة  فوق  املبادئ 

املرتبطة بإعالنات حقوق اال�سان العاملية واالتفاقيات واملعاهدات الدولية فاملبادئ فوق الدستور�ة ذات املصادر 

الدستوري. النص  صلب   �� توجد  قواعد  الوطنية،  ت�ون  أن  الدستور�ة  فوق  ما  املبادئ   �� ُ�ش��ط  �� ال  موجودة 

الالزمة   ا�حصانة  ومنحها  بھ،  إ�حاقها  يتم  ا�حقوق  �إعالنات  عنھ،  مستقلة  وثائق  ت�ون  قد  بل  الدستور  صلب 

 17.كمبدأ أع��

عطى بوصفها قواعد تمس قضايا ك��ى ومص��ية  بصددإننا  يمكن القول    
ُ
وذات أ�عاد ،  �� الدولة  قواعد دستور�ة �

أو �غي��ها    استثنائية  أو وتتعلق بحقوق ومصا�ح ومستقبل �ل فئات ا�جتمع دون استثناء، بحيث ي�ون �عديلها 

الدستو  �عديل  نتيجة  �غي��ه  ر إيقافها،  يكن   أو  لم  إن  ا�حاكمة،  السلطات  ع��  الصعو�ة  بالغ  أمًرا  �عطيلھ،  أو 

ا من قواعد الدستور األخرى، وال�ي    فيصبح لدينا بالنتيجة قواعد دستور�ة أك�ُ� سمو�
ً

من    أس�ى-بدورها-مستحيال

 18العادية.القوان�ن 

 من القواعد فوق الدستور�ة:نماذج مقارنة -ب

النماذج      ب�ن  الومن  القواعد  ال�ي يمكن تقديمها حول  �عض النصوص فوق الدستور�ة من خالل قراءة  املقارنة 

 املثال: الدستور�ة املقارنة وم��ا ع�� سبيل 

 
 .253ص  سابق،إرساء دولة القانون، مرجع  امني عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري يف   16
 .253، صفسهت  17
 . 254، صنفسه  18
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األم���ي  تنص   الدستور  من  ا�خامسة  "  ع��  املادة  ي��:  من  ما  إقراره  يتم  الدستور،  ع��  �عديل  أي  يؤدي  أال 

والية،   أي  حرمان  إ��  الشيوخ.ال�و�غرس،  مجلس   �� االق��اع  حق  من  موافق��ا،  ع��  19دون  القاعدة  هذه  تدل   "

   .أهمية ا�حافظة ع�� النظام الفيدرا��، لدى واض�� الدستور األم���ي

لدستور الفر���ي، نالحظ أن الدستور رفع مسألة الطا�ع ا�جمهوري للدولة، ووحدة ال��اب الفر���ي، إ�� ا��    أما   

من الدستور ع��   89مستوى قواعد فوق دستور�ة، عندما منحها حصانة مطلقة ضد التعديل فقد نصت املادة  

بال  �عديل،أنھ: “ال تجوز مباشرة إجراء أي   �� حال املساس  ال��ابية”، وال يجوز �عديل الطا�ع    وحدةأو مواصلتھ، 

�ع�� عن رغبة واض�� الدستور الفر���ي �� قطع الطر�ق ع�� عودة  الفقرة األخ��ة  هذه  . و 20ا�جمهوري ل�ح�ومة”

   امللكية إ�� ا�حكم.

املادة    وهو    من  الثالثة  الفقرة   �� ال��يء  ع��   79نفس  �عديالت  إجراء  من  املشّرع  تمنع  األملا�ي،  الدستور  من 

األسا��ي   �الدستو أي  القانون  املساس  شأ��ا  من  األملا�ي  مشاركة   ير  أو  اتحادية،  واليات  إ��  االتحاد  تجزئة 

فعال �ش�ل  التشريع  عملية   �� املبدأ،  حيث  من  النظام   21الواليات،  ع��  با�حافظة  املؤسس�ن  ا�شغال  �ع�ي  ما 

من الدستور، وال�ي تنص �� فقر��ا األو��   20نفسها املشرع األملا�ي من املساس باملادة    79كما تمنع املادة    .الفيدرا��

“يحق  أنھ:  ع�� أن: “جمهور�ة أملانيا االتحادية، �� دولة اتحادية ديمقراطية واجتماعية”، و�� فقر��ا الرا�عة ع��  

 .22ل�افة املواطن�ن مقاومة �ل من يحاول القضاء ع�� هذا النظام، إذا لم يمكن منعھ من ذلك بوسائل أخرى”

لسنة    املغر�ي  للدستور  بالنسبة  الفصل  و�   2011أما  إ��  دستور   175الرجوع  "2011 من  أنھ  ع��  ينص  ال الذي 

الديمقراطي لألمة، الختيار  املل�ي للدولة، و�ا  يمكن أن تتناول املراجعة األح�ام املتعلقة بالدين اإلسالمي، و�النظام

يؤسس لعدد من  وهو الذي    ."األساسية املنصوص عل��ا �� هذا الدستور وا�حقوق    و�املكتسبات �� مجال ا�حر�ات

الدين أبرزها،  الدستور�ة  فوق  التشريع،   املبادئ  مصادر  من  ومصدر  للدولة،  الرس�ي  الدين  باعتباره   اإلسالمي 

 . 2011ستور د��  املنصوص عل��ا وعدم قابلية مراجع املكتسبات ا�حقوقية   للدولة، والنظام املل�ي

القضاء الدستوري يجعل   باعتبار  ،الدستور لة سمو  فكرة القواعد الفوق الدستور�ة تث�� مسأن  أ  املالحظ  ومن  

فصل السلط   لةأحول مس   نقاشالث��  ي  مما  �� عالقة مع املواثيق الدولية  �سمو ع�� الدستور نفسھ  معينة  قواعد

 . الدولية و�ا�� القواعد والقوان�نومسألة سمو الدستور عن املواثيق 
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الثا�ي: - الدستور�ة  غايات  املطلب  القيمة  ذات   OVC(  Les Objectifs a Valeur(  األهداف 

Constitutionnelle  

  �ةهوم األهداف ذات القيمة الدستور : مفالفقرة األو��  -

 )OVC(إ�� جانب املبادئ والقيم الدستور�ة عزز ا�جلس الدستوري الفر���ي من األهداف ذات القيم الدستور�ة     

 للمشرع  أ��ا توج��اتب  األهدافهذه    �عرف. و ذات القيمة الدستور�ةاملبادئ    ع�� ضوءاقها  وال�ي عادة ما يتم اشتق

الدستوري ا�جلس  للقانون  كرسها  موجھ  بمثابة  القيمة ،  ومبادئ  لقواعد  الصارم  التطبيق  عند  و�عز�زه 

واملواطن   اإل�سان  حقوق  إعالن  و��  نفسھ،  الدستور   �� متجذرة  األهداف  هذه  ديباجة 1789الدستور�ة.   �� أو 

 . 1946دستور 

رقم     القرار  مع  مرة  ألول  الدستور�ة  القيمة  ذات  األهداف  ��    141-82وظهرت    املتعلق  1982يوليو    27الصادر 

والبصر�ة.  بقان السمعية  االتصاالت  الدستور�ة ون  القيمة  ذات  األهداف  أ�حت  القضائي  القرار  هذا  خالل  من 

  23ابت�ارا دستور�ا نجاحا �� مسار فقھ ا�جلس الدستوري الفر���ي. 

خصوصا ��   وتبقى م�انة األهداف ذات القيمة الدستور�ة �� التسلسل الهرمي للقواعد القانونية �� نقاش شديد  

  فر�سوا لوش�� حسب  . و القانون الدستوري �� �عر�فهم ملفهوم األهداف ذات القيمة الدستور�ة  ظل اختالف فقهاء 

François Lecherالهدف" الدستور�ة  :  القيمة  فهو   ذو  القاعدة  عن  ينفصل  ال  قد  ولكنھ  ذاتھ  بحد   
ً
ملزما ليس 

ال   لكنھ  األخ��  هذا  يو�ح  دستوري  بمبدأ  ارتباطها  الدستور�ة.  املبادئ  أو  ا�حقوق  من  (محدودة)  بحدود  �سمح 

 24 يخلق قاعدة جديدة.

مونتالييف     "بي��  ا�حقوق    يقول:"    Pierre Montaliev وأما  من  حماية  أقل  ا 
ً
أهداف الدستوري  ا�جلس  يمنح 

 وا�حر�ات الدستور�ة ح�ى لو اختلفت هذه ا�حماية وفًقا لألهداف والظروف. 

األهداف ذات القيمة الدستور�ة "�و��ا النتيجة املالزمة    عرفوالذي    B.Genevois  "25جينيفوا   برونو  "  أما الفقيھ 

ل�حقوق  أك��  فعالية  عن  البحث  أجل  من  دستور�ا  بھ  مع��ف  حق  بمثابة    واملبادئ   لتنفيذ  بذلك  و��  األساسية، 

توجيھ       "  Habilitation"تأهيل   اثار    و�مثابة  من  ا�حد  لغرض  والتوفيق تداخل  للمشرع  ا�حقوق    فيما  �عض 

 26بي��ا.

 

 
23Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982. Journal officiel du 27 juillet 1982, page 2422 Recueil, p. 48 ECLI : 
FR : CC : 1982 : 82.141.DC. 
24  La jurisprudence du Conseil constitutionnel, n° 342, in : Luchaire (F) : « Brèves remarque sur une 
création du conseil constitutionnel : L’objectif de valeur constitutionnelle ». 

 برونو جینیفوا باحث فرنسي في القانون العام حیث تقلد عدة مناصب إداریة واشتغل بكل من مجلس الدولة الفرنسي والمجلس الدستوري.  25
26 La jurisprudence du Conseil constitutionnel, n° 342, in : Luchaire (F) : « Brèves remarques sur une Création 
du conseil constitutionnel : L’objectif de valeur constitutionnelle ». p 681. 
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 لألهداف ذات القيمة الدستور�ة: مقارنة ثانيا: أمثلة -

   ي��:نجد ما  القا��ي الدستوري الفر���ي أبدعهاال�ي  األهداف ذات القيمة الدستور�ةأبرز  ب�ن ومن    

 ��النظام العام.  ا�حفاظ ع 

  .اح��ام حر�ة اآلخر�ن 

  عددية التيارات السياسية وتيارات الفكر والرأي� . 

 حماية ال�حة العامة . 

 .البحث عن ا�خالف�ن 

 الضر��ي. ��رب م�افحة ال 

  .إم�انية حصول أي �خص ع�� سكن الئق 

  .األمن القانو�ي 

  .��التوازن املا�� للضمان االجتما 

  .الوصول املتساوي للنساء والرجال إ�� الواليات االنتخابية والوظائف االختيار�ة 

  ،27القانون. �ا وضوحواخ�املساواة ب�ن السلطات ا�حلية 

من خالل التجر�ة الفر�سية، أن األهداف ذات القيمة الدستور�ة قد تتعارض او تختلط باملبادئ ذات  واملالحظ    

القيمة الدستور�ة، ووفق ما رأينا سابقا فإن ا�جلس الدستوري الفر���ي أقر بأن اإلخاء مبدأ ذا قيمة دستور�ة �� 

رقم   يتواجد    28 718/ 717-2018القرار  العقو�ات ع�� مساعدة �خص  فرض  �شأن  �شريعية  إللغاء مقتضيات 

داخل ال��اب الفر���ي �ش�ل غ�� مشروع، ولك��ا مساعدة ألهداف إ�سانية فقط ال ��دف الر�ح، هذه املقتضيات  

الدستور�ة   القيمة  ذا  املبدأ  ب�ن  التوفيق   �� ينجح  لم  املشرع  وأن  متناسبة  ذغ��  والهدف  اإلخاء"  القيمة "مبدأ  ا 

الدستور�ة والذي هو "ا�حفاظ ع�� النظام العام"، واعت�� ا�جلس الدستوري أن املقتضيات املطعون ف��ا مخالفة 

 للدستور.

سواء �ان ال��ملان ومن هنا يمكن القول بأن األهداف ذات القيمة الدستور�ة �عت�� بمثابة غايات يجب ع�� املشرع   

ا�ح�ومة   �أو  يأخذها  التشريعع�ن  أن  أثناء عملية  ت29االعتبار  ما  ا�جماعات  ، وغالبا  �عددية رتبط بحقوق  كمبدأ 

والرأي   الفكر  وتيارات  السياسية  املعنو��نالتيارات  األ�خاص  لألحزاب  عندما    أو  منظمة  بقوان�ن  األمر  يتعلق 

 .30السياسية والنقابات أو ا�جمعيات ووسائل االعالم

 
27   François Luchaire, « Brèves remarques sur une création du Conseil constitutionnel : l’objectif de valeur 
constitutionnelle », Revue française de droit constitutionnel, no 64, 2005, p. 675-684. 

 
28 Décision N 2018-717-718 QPC du 6 Juillet 2018 M .Cédric H. et autre [Délit D’aide à l’entrée, à la 
circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger] Nom conformité partielle-effet différé- réserve. 

 .154 ص م2019الدار البيضاء الطبعة األوىل -عبد العزيز النويضي، احملكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانني، مطبعة النجاح اجلديدة  29
 .155املرجع السابق ص رقم  عبد العزيز النويضي، احملكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانني،   30
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 �� القضاء الدستوري املغر�ي  ألهداف ذات القيمة الدستور�ةا  الفقرة الثانية:        

ا�ج  عن أما      أن  نجد  املغر�ية،  الدستور�ة  وا�حالتجر�ة  سابقا  املغر�ي  الدستوري  قد مكلس  حاليا  الدستور�ة  ة 

وال�ي تبدو مختلفة شكال عن عبارة ا�جلس الدستوري الفر���ي "األهداف ذات    عبارة "األهداف الدستور�ة"بلور  

لسنة   اململكة  دستور  دخول  �عد  قرارتھ  أو��   �� وذلك  الدستور�ة"،  ضمن   2011القيمة  و�الضبط  النفاذ.  ح�� 

�عميم الطا�ع الفع��   ، حيث اعت�� 31لق بمجلس النواباملتع  11.27الذي جاء حول القانون التنظي�ي رقم    القرار

�حر�ة املواطنات واملواطن�ن واملساواة بي��م ومن مشارك��م �� ا�حياة السياسية. والس�� إ�� تحقيق مبدأ املناصفة 

والنساء الرجال  و�عميم ب�ن  وتوسيع  االنتخابية  الوظائف  ولوج   �� والرجال  النساء  ب�ن  الفرص  ت�افؤ  و��جيع   ،

 . تماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد، بمثابة "أهداف دستور�ةمشاركة الشباب �� التنمية االج

الدستوري    القضائي  االج��اد  ساهم  سبق،  ما  ع��  بلورة    املقارن   تأسيسا  من��  القيمة   عدد  ذات  "األهداف 

الدستور�ة ع�� عدد مهم  ، غ�� أن ا�جلس الدستوري الفر���ي وصل إ�� �عميم األهداف ذات القيمة  الدستور�ة"

ا�حقوق    �� حاليا  حصرها  املغر�ي  الدستوري  القضائي  االج��اد  أن  ح�ن   �� األساسية،  وا�حر�ات  ا�حقوق  من 

واالنتخابية ��  32السياسية  الدستور�ة  القيمة  ذات  األهداف  �شهده  الذي  ال��اجع  هذا  ارجاع  و�مكن  القضاء ، 

إ��   املغر�ي  الفصل  الدستوري  ا  133تفعيل  للدور  من  نظرا  املغر�ي  الدفع  ا�حقو��  لدستور  "دعوى  تلعبھ  الذي 

القوان�ن"�عدم   حيث  دستور�ة  قانون   إثارة  أن،  دستور�ة  عدم  "سؤال    الدفع  األولو�ةأو  ذي  " QPCالدستور�ة 

Question Prioritaire de Constitutionnalité  بلورة عدد مهم من األهداف  ��    التجر�ة الفر�سية  ضمن  ساهمت

 ذات القيمة الدستور�ة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
للبت يف املطابقة  املتعلق مبجلس النواب  27.11رقم حول القانون التنظيمي  2011أكتوبر  13م.د بتاريخ  2011/817اجمللس الدستوري الرقم  قرار  31

 . للدستور
شــهر  -مــن جملــة الباحــث للدراســات واألحبــاث القانونيــة والقضــائية  37جنيــب احلجيــوي وحجــاجي امحــد، األهــداف ذات القيمــة الدســتورية: املفهــوم، األســاس والوظــائف العــدد    32

 م.2021دجنرب  



 :دولة القانون  بناءاجتھادات القاضي الدستوري في 
 ھداف ذات القیم الدستوریة""المبادئ واأل
 -دراسة مقارنة-

 

 
2022 نونبر  03   

 
17 الصفحة    

 :خاتمة -

املبادئ  ببلورة مفاهيم  الدستور�ة الوطنية واملقارنة املتعلقة    القضائية  عدد من القراراتودراسة  انطالقا من قراءة  

 :  من نتائج �� النقط التاليةواألهداف ذات القيمة الدستور�ة، يمكن اجمال ما تم التوصل إليھ 

   الدستور�ة فوق  املبادئ  الدستور�ةو تندرج  القيمة  ذات  اوو   املبادئ  الدستور�ة  القيمة  ذات    االهداف 

. ولإلشارة فقط فان مفهوم الكتلة الدستور�ة ظهر  ضمن اج��ادات القضاء الدستوري   الكتلة الدستور�ة

، 1958، إذ اعت�� ا�جلس الدستوري �� فر�سا الكتلة الدستور�ة أ��ا نص دستور عام  1974�� فر�سا عام  

��ف  ، واملبادئ األساسية ال�ي �ع1946، ومقدمة دستور عام  1789و�عالن حقوق اإل�سان واملواطن عام  

واألوامر   والقوان�ن  عل��ا  واملوافق  نظاميا  عل��ا  املصادق  واالتفاقيات  واملعاهدات  ا�جمهور�ة  قوان�ن  ��ا 

وأضاف   التنظيمية  الفر���ي  إل��ا  التشريعية  الدستوري  للقانون "ا�جلس  العامة  القيمة    املبادئ  ذات 

 . "الكتلة الدستور�ة" باملغرب فإن ا�جدل واالج��ادات الدستور�ة الزالت قائمة حول ، "  الدستور�ة

  الدستورا�ي بالتطور  الدستور�ة  القيمة  ذات  واألهداف  املبادئ  مفاهيم  ارتبط    والقضائي  ترتبط  حيث 

االج��اد القضائي الدستوري من خالل تكريس عدد من املبادئ الدستور�ة   ظهورها كما سبق الذكر بتطور 

مما دفع عدد من الباحث�ن ،  ع�� شا�لة مبادئ ذا قيمة دستور�ة  املعلن ع��ا واملتضمنة للوثيقة الدستور�ة

 . �� القانون الدستوري يتحدثون عن "فقھ القضاء الدستوري"

  و الفقھ  اج��اد  الدستور��ننتيجة  بلورة    القضاء  منتم  القيمة    القيم  عدد  ذات  واألهداف  الدستور�ة 

وال�ي القضائي   ابتدعها   الدستور�ة  من  ارن املق  الدستوري   االج��اد  عدد   �� ا�حاصل  التعارض  رصد  مع   ،

مع مبدأ اإلخاء  كما هو ا�حال مثال  املناسبات ب�ن �ل من القيم الدستور�ة واألهداف ذا القيمة الدستور�ة  

 والهدف املتعلق با�حفاظ ع�� النظام العام.

   القيمة ذات  واألهداف  املبادئ  من  مجموعة  ا�حقوق  جاءت  وضمان  �حماية  وا�حر�ات  الدستور�ة 

العدالة،   س��  وقواعد  مبادئ  وترسيخ  والقانون،  األساسية  ا�حق  دولة  إلرساء  أساسية  ظل  كدعامة   ��

 .وممارسة حر�ا��منظام ديموقراطي سليم يح��م فصل السلط وتمتيع افراده بحقوقهم  
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 : املعتمدة  الئحة املراجع -

 : والكتب  املؤلفات 

 .  2020 األو�� ، الطبعةاملعاصرة"مباحث �� فقھ الدستور املغر�ي" إصدار دار النشر  محمد،اترك�ن  -

سلسلة  محمداترك�ن   - ا�حقوق  صك  دسات��  ا��  السلط  فصل  دسات��  من  والدستورانية  الدستور   ،

 .2007الدار البيضاء، الطبعة االو��   –ا�جديدة  ) مطبعة النجاح 1الدراسات الدستور�ة (

ا�جزء األول  "  بنية الدولة ودولة القانون "احمد السودا�ي، أح�ام ا�حكمة الدستور�ة الفيدرالية األملانية   -

 . 2017ترجمة الدكتور احمد السودا�ي الناشر مؤسسة �ونراد أديناور طبعة 

املغر�ي - الدستوري  القضاء  وقواعد  ملبادئ  الدستور�ة    ا�جامع  الغرفة  قرارات  خالل  /    1963-1994من 

 .2015-1994وا�جلس الدستوري 

والنشر    روسيون  - للدراسات  ا�جامعية  املؤسسة  وطفة،  محمد  ترجمة  الدستوري"،  "ا�جلس  هن�ي: 

 . 2011والتوزيع، سنة 

ب��وت    عاطف،ام�ن  صليبا   - للكتاب  ا�حديثة  املؤسسة  القانون،  دولة  إرساء   �� الدستوري  القضاء  دور 

 م.2002

النجاح   العز�ز،عبد  النو���ي   - مطبعة  القوان�ن،  دستور�ة  �عدم  الدفع  ومسألة  الدستور�ة  ا�حكمة 

 .م2019الدار البيضاء الطبعة األو�� -)CTPا�جديدة(

 ة:يمالعلاملقاالت  

العدد  ا�حجيوي   - والوظائف  األساس  املفهوم،  الدستور�ة:  القيمة  ذات  األهداف  احمد،  وحجا��  نجيب 

 م.2021شهر دجن�� -من مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية 37

ا�حدي�ي - الكر�م  �عنوان:عبد  مداخلة  اح�ام   ،   �� االجتماعية  ل�حقوق  كمدخل  االجتماعية  الدولة  مبدأ 

"الديمقراطية وحقوق    :عنوانتحت  األملانية، ضمن أعمال الندوة العلمية  ا�حكمة الدستور�ة الفيدرالية  

اال�سان ع�� ضوء أح�ام ا�حكمة الدستور�ة األملانية والفضاء السيا��ي العمومي األملا�ي"، �لية العلوم 

 .م2018ية واالقتصادية واالجتماعية ابن زهر أ�ادير القانون

 القانونية: النصوص   

 .1992 شامال �عديالتھ إ�� غاية  1789الواليات املتحدة األمر�كية الصادر سنة  دستور  -

 . 2015املعدل سنة  1949 سنة  مايو  28القانون األسا��ي �جمهور�ة األملانية الفيدرالية الصادر ��  -

 .2008املعدل سنة  1958الدستور الفر���ي، دستور ا�جمهور�ة ا�خامسة  -

 .2011 ز يوليو  29بتار�خ  1.11.91الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم  2011الدستور املغر�ي  -
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   :والقراراتاألح�ام  

رقم   - الدستوري  ا�جلس  السبت    98/ 250قرار  يوم   �� بالر�اط  الدستوري  ا�جلس  بمقر  رجب    3وصدر 

لتار�خ  1419 األمر  1998  برأكتو  24 املوافق  وصدر  من  .  ��خة  األول  البتبليغ  الوز�ر  السيد  إ��  قرار 

 الرسمية. و�نشره �� ا�جر�دة 

رقم     - الدستوري  ا�جلس  األر�عاء    04/ 583قرار  يوم   �� بالر�اط  الدستوري  ا�جلس  بمقر    24وصدر 

الثانية   لتار�خ  1425جمادى  األمر  2004غشت    11املوافق  وصدر  من  .  ��خة  السيد  البتبليغ  إ��  قرار 

 الرسمية.الوز�ر األول و�نشره �� ا�جر�دة 

رقم   - الدستوري  ا�جلس  بمقر  07/ 630قرار  يوم    وصدر   �� بالر�اط  الدستوري    1428محرم    3ا�جلس 

لتار�خ األمر  2007يناير    23 املوافق  وصدر  من  .  ��خة  ��  البتبليغ  و�نشره  األول  الوز�ر  السيد  إ��  قرار 

 الرسمية.ا�جر�دة 

�� يوم السبت   09/ 780قرار ا�جلس الدستوري رقم   - بالر�اط  رجب    25وصدر بمقر ا�جلس الدستوري 

لتار�خ   1430 األمر  2009يوليو    18املوافق  وصدر  من  .  ��خة  مجلس  إ��  قرار  البتبليغ  رئيس  السيد 

 الرسمية. و�نشره �� ا�جر�دة  النواب و��� األطراف

رمضان    10وصدر بمقر ا�جلس الدستوري بالر�اط �� يوم األحد    07/   659قرار ا�جلس الدستوري رقم    -

األمر   .2007سبتم��  23لتار�خ    املوافق 1428 من  وصدر  ��خة  األول  البتبليغ  الوز�ر  السيد  إ��  قرار 

  الرسمية. و�نشره �� ا�جر�دة 

 . 275/ 8قرار ا�حكمة الدستور�ة الفيدرالية األملانية ا�حكم رقم   -

 . 231/ 59الدستور�ة الفيدرالية األملانية ا�حكم رقم  قرار ا�حكمة  -

- Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982. Journal officiel du 27 juillet 1982, page 2422 

Recueil, p. 48 ECLI. FR: CC: 1982: 82-141.DC. 

-  Décision N 2018-717-718 QPC du 6 Juillet 2018 M .Cédric H. et autre [Délit D’aide à 

l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger] Nom conformité partielle-

effet différé- réserve. 
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  :موقع ا�حكمة الدستور�ة املغر�يةconstitutionnelle.ma-www.cour 

 :موقع ا�جلس الدستوري الفر���ي www.consiel-constitutionnel.fr 

 األجنبية: اللغة مراجع ب

http://www.cour-constitutionnelle.ma/
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