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[د .عصام سعيد عبد العبيدي]

تعديل الدستور
بواسطة التفسير القضائي
دراسة مقارنة
*

الدكتور
*
عصام سعيد عبد العبيدي

الملخص
يعدل الدستور بطريقتني األوىل رسمية باتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف الدستور،
والثانية غري رسمية يعدل الدستور فيها من دون اتباع اإلجراءات الرسمية املنصوص عليها
يف الوثيقة الدستورية ،ومن بني الطرائق غري الرسمية لتعديل الدستور التفسري القضائي حيث
يستغل القايض الدستوري عمومية النصوص الدستورية وغموضها وقصورها لكي يقوم
بتعديل معناها مع بقاء شكل الكلمة دون تغيري وذلك من خالل إضافة معاين جديدة أو
استبدال املعنى القائم بمعنى جديد ،ويقوم القايض الدستوري هبذه املهمة مستعين ًا بالطرق
التفسريية االستنباطية أو اخلالقة كالتفسري التكاميل أو التفسري املتطور أو التفسري الواسع أو
التفسري الغائي للنصوص الدستورية وذلك لتحديد مدلول النص الدستوري وتعيني
مضمونه ونطاقه يف ضوء التغريات احلاصلة يف املجتمع .وبذلك توصلنا إىل أن القضاء
ال يف السلطة ِ
الدستوري يعد رشيك ًا فاع ً
املؤسسة مما أدى إىل تطور واتساع مفهوم هذه السلطة.

 أجيز للنرش بتاريخ .2019/5/6
 أستاذ القانون العام املشارك -كلية القانون – جامعة الشارقة – اإلمارات العربية املتحدة.
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المقدمة
أوالً :أمهية البحث:
حيتل الدستور موقع القمة يف اهلرم القانوين للدولة ،وترجع حقيقة هذه املرتبة السامية
العتبارين موضوعي وشكيل ،فاالعتبار املوضوعي يتعلق بكون الدستور ينظم بشكل رئييس
السلطات العامة يف الدولة ويكفل احلقوق واحلريات ،أما االعتبار الشكيل فيتعلق بأن
إجراءات تعديل الدستور اجلامد تكون أصعب من إجراءت تعديل القوانني العادية ،وبذلك
يمكن القول أن ثبات الدستور واستمراريته يف احلياة تتوقف يف احلقيقة عىل العديد من
االعتبارات من ضمنها مدى صعوبة إجراءات التعديل الرسمية فكلام كانت الصعوبة معتدلة
ساعد ذلك عىل إمكانية تعديله بام يتالءم مع التطورات السياسية واالجتامعية واالقتصادية
احلاصلة يف املجتمع ،لكن املشكلة تكمن عندما تكون إجراءات التعديل الرسمية فائقة يف
الصعوبة بحيث يصعب تعديلها بشكل رسمي ،وهنا تأيت خصوصية التفسري القضائي
للدستور إذ إن النصوص الدستورية عادة ما تكون وجيزة ومقتضبة حيث تتضمن املبادئ
واألحكام العامة دون معاجلة التفصيالت الدقيقة ،فض ا
ال عن أن هذه املبادئ أو األحكام قد
تكون غامضة أو مبهمة أو غري حمددة حتديد اا هنائي اا مما جيعلها بحاجة إىل تفسري حيث يقوم
القايض الدستوري حتت ستار التفسري بتعديل معناها باضإضافة أو االستبدال ،وعندما يقوم
القايض الدستوري هبذه املهمة فإنه يف احلقيقة يوفق بني علوية الدستور واستمرارية النظام
القانوين والسيايس ،لذا عىل القايض الدستوري أن يبحث عىل طرق تفسريية استنباطية أو
خالقة لتفسري النصوص الدستورية وتطوير مفاهيمها عىل نحو جيعل من الوثيقة الدستورية
مواكبة ومتكيفة مع التطورات العرصية يف خمتلف املجاالت والقول بغري ذلك سوف يصيب
الدستور باجلمود ويؤدي إىل سقوطه.
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ثاني ًا :هدف البحث:
للبحث هدفان عام وخاص ،فأما اهلدف العام فيتمثل بدراسة وتوضيح تعديل الدستور
املؤسيس وجمال احلقوق
بواسطة التفسري القضائي من حيث مفهومه وحاالته يف املجال
َ

األساسية ،أما اهلدف اخلاص فيتمثل يف بيان الدور التأسييس للقايض الدستوري عند قيامه
بتعديل وتغيري معاين القواعد الدستورية مما يعني أنه أصبح رشيك اا فاع ا
ال يف احلكم.
ثالث ًا :مشكلة البحث:
 -1كيف يمكن للقايض الدستوري أن يعدل الدستور من خالل التفسري القضائي ؟
ال يف السلطة ِ
 -2هل يعد القايض الدستوري رشيك اا فاع ا
املؤسسة ؟ وملاذا ؟
 -3ما هي املجاالت التي يمكن من خالهلا للقايض الدستوري أن يعدل الدستور
بواسطة التفسري القضائي؟ وما هي املناهج التفسريية التي يتبعها بشأن ذلك ؟
رابع ًا :فرضية البحث:

إن قيام القايض الدستوري بتعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي جيعله رشيك اا فاع ا
ال
يف السلطة امل ِ
ؤسسة ،كام أنه يساعد عىل استمرارية النظام الدستوري والقانوين ألنه خيفف من
مجود الدستور وجيعله قب ا
ال للتطور مع مستجدات احلياة مما حيفظه من السقوط.
خامس ًا :منهجية البحث:
لقد اعتمدنا يف كتابة هذا البحث عىل املنهج التحلييل واملقارن وذلك بتحليل النصوص
الدستورية واآلراء الفقهية واألحكام القضائية واستنباط األحكام واملبادئ منها.
سادس ًا :خطة البحث:
لقد قسمنا هذا البحث باضإضافة إىل املقدمة واخلامتة إىل مبحثني رئيسني :يتعلق املبحث
األول بامهية تعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي وينقسم إىل مطلبني :املطلب األول:
مفهوم تعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي ،واملطلب الثاين :مناهج تعديل الدستور
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بواسطة التفسري القضائي ،أما املبحث الثاين فيتضمن جماالت تعديل الدستور بواسطة
التفسري القضائي وينقسم إىل مطلبني :املطلب األول :تعديل الدستور بواسطة التفسري
املؤسيس ،واملطلب الثاين :تعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي يف
القضائي يف املجال َ

جمال املبادئ واحلقوق الدستورية.

املبحث األول
ماهية تعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي

ويتضمن مطلبني يتعلق املطلب األول بمفهوم تعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي
ويتعلق املطلب الثاين بمناهج تعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي:

املطلب األول:
مفهوم تعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي

نظر اا ألن التعديل القضائي للدستور يعد صورة من صور تعديل الدستور من دون
إجراءات لذا ينبغي التطرق إىل تعريف هذا األخري قبل التعرض لتعريف التعديل القضائي،
إذ يعرف تعديل الدستور من دون إجراءات بأنه "تعديل يتم من خالل طرائق عديدة من
دون اتباع اضإجراءات التي نص عليها الدستور هلذا الغرض"(.)1
كام يعرفه البعض بأنه "طريقة غري رسمية لتعديل الدستور اجلامد يتم من خالهلا تغيري
معاين النصوص الدستورية دون املساس بألفاظها وكلامهتا"(. )2
ويفهم من من ذلك أن تعديل الدستور من دون إجراءات يتميز باخلصائص األساسية
اآلتية :

( )1د .منذر الشاوي ،فلسفة الدولة ،ط ، 1دار ورد األردنية للنرش والتوزيع ،الذاكرة للنرش والتوزيع ،بغداد،2012 ،
ص.417-416
(2) CARL Johnson, Informal Amendment, p.2 :
http://www.jenksps.org/pages/uploaded_files/Informal%20Amendment.pdf
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 -1إنه تعديل دستوري غري رسمي للدستور ألنه يتم من دون اتباع قواعد وإجراءات
التعديل املنصوص عليها يف الدستور عىل العكس من التعديل الرسمي الذي ال يتم إال
بواسطة القواعد واضإجراءات املنصوص عليها يف الوثيقة الدستورية.
 -2أنه يتم من خالل طرائق عديدة كالتفسري القضائي والعرف والتي مل خيوهلا الدستور
للقيام بوظيفة التعديل الدستوري(. )3
 -3أنه تغيري ملعاين النصوص الدستورية دون تغيري يف كلامهتا وألفاظها بمعنى أنه جيري
عىل املعاين دون األلفاظ واملباين عىل العكس من التعديل الرسمي الذي جيري عىل مباين
النصوص ليغري من معانيها.
ولتعريف التفسري القضائي ينبغي أن نبني أوالا تعريف التفسري وما يشتبه به من
َس يف لغة العرب عىل معنى البيان والكشف والوضوح ،ومما
مصطلحات ،حيث تدور مادة َف َ َ
ورد يف ذلك فَست الذراع :إذا كشفتها ،وفَست احلديث :إذا بينته ،أما التأويل فيقصد به
رد الشئ إىل الغاية املرادة منه قوالا كان أو فع ا
ال ،أو هو محل الظاهر عىل املحتمل املرجوح فإن

محل لدليل فصحيح أو ملا يظن دلي ا
ال ففاسد ،فالتأويل رصف اآلية عن معناها الظاهر إىل
معنى حتتمله إذا كان املحتمل الذي يراه موافق اا للكتاب والسنة كقوله تعاىل " خيرج احلي من
امليت"()4

إن أراد به إخراج الطري من البيضة كان تفسري اا ،أو إخراج املؤمن من الكافر أو

العامل من اجلاهل كان تأوي ا
ال (.)5
لذلك ذهب البعض إىل أن التفسري إخراج الشئ من معلوم اخلفاء إىل مقام التجيل ،والتأويل
نقل الكالم عن موضعه إىل ما حيتاج يف إثباته إىل دليل لواله ما ترك اللفظ الظاهر،كام قال بعضهم:
التفسري كشف املراد عن اللفظ املشكل ،والتأويل رد أحد املحتملني إىل ما يطابق الظاهر()6

(3) CARL Johnson, op.cit, P.3.

( )4الروم .19 :

( )5عبد الرءوف بن املناوي ،التوقيف عىل مهامت التعاريف ،حتقيق :عبد احلميد صالح محدان ،ط ،1عامل الكتب ،القاهرة،
 ،1990ص.90-89
( )6املصدر نفسه ،ص.104
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ -يناير ]2020
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كام يذهب جانب من الفقه الغريب إىل أنه عىل الرغم من االستعامل املتبادل ملصطلحي
التفسري والتأويل إال أنه يوجد حد فاصل بينهام ،فمن حيث املعنى ينطوي التفسري
()INTERPRETATION

عىل حتديد املعنى احلقيقي لنصوص القانون أما التأويل

) )CONSTRUCTIONفيميل إىل االستنباط أو االستنتاج من حيث عالقته بالقضية والذي
يقع ما بعد التعبري الرصيح أو املبارش للنص القانوين ،فض ا
ال عن ذلك أن التفسري يتعلق باملعنى
اللغوي للنص القانوين أما التأويل فيحدد األثر القانوين لكلامت القانون ،ويستعمل التفسري
عندما متتثل املحكمة للمعنى املبسط للنص القانوين بينام يستعمل التأويل عندما يسمح النص
القانوين بغموض املعنى بحيث جيب أن تقرر املحكمة فيام إذا الكلامت املستعملة يف النص
القانوين تغطي القضية أم ال ()7

أما االجتهاد لغة فيقصد به أخذ النفس ببذل الطاقة وحتمل املشقة ،كإتعاب الفكر يف
إحكام الرأي ،وعرب عنه ببذل املجهود يف طلب املقصود ،وعرف اا :استفراغ الفقيه وسعه
لتحصيل ظن بحكم رشعي(.)8
أما االستنباط يف اللغة فهو االستخراج ،واصطالح اا هو استخراج ما خفي من النص
بطريق صحيح كاالستنباط بداللة اضإشارة( )9أو داللة النص( )10أو داللة املفهوم( )11أو داللة
(7) LAWRENCE B. SOLUM, THE ITERPRETATION – CONSTRUCTION DISTINCTION,
GEORGETOWN UNIVERSITY LAW CENTER, 2010, P.100-108:
https://pdfs.semanticscholar.org/f899/1dd8911460be359fc1ea30d8e6c0962f25c8.pdf

( )8عبد الرؤوف بن املناوي ،مصدر سابق ،ص. 38
( )9تعرف داللة اضإشارة بأهنا "داللة اللفظ عىل حكم غري مقصود والسيق له النص ولكنه الزم للحكم الذي سيق
ضإفادته الكالم".
( )10تعرف داللة النص أو كام تسمى بمفهوم املوافقة بأهنا "ما ثبت بمعنى النص لغة ال اجتهاد اا وال قياس اا" وينقسم إىل
مفهوم أويل ومفهوم مساو ،فاملفهوم األويل وهو ما كان املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق ،أما املفهوم املساوي وهو
ما كان املسكوت عنه مساوي اا للمنطوق يف احلكم ،وهو بذلك خيتلف عن االجتهاد بطريق القياس الذي يقصد به "إحلاق
واقعة ال نص عىل حكمها بواقعة ورد نص بحكمها ،يف احلكم الذي ورد به النص ،لتساوي الواقعتني يف علة هذا احلكم"،
عبد الوهاب خالف ،علم أصول الفقه ،مكتبة الدعوة اضإسالمية ،بال تاريخ ،ص.52
( )11تعرف داللة املفهوم أو مفهوم املخالفة بأهنا "إثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه" ومعنى ذلك أن تعطي
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االقرتان( )12ويذهب رأي بأنه ال شك أن صلة االستنباط بالتفسري صلة قوية ،بل ال يمكن
أن يستنبط من القاعدة إال بعد فهم معناها واملراد منها ،ومع ذلك فإهنام خمتلفان إذ يشرتط يف
االستنباط اخلفاء فيام يستنبط بحيث ال يوجد ما يدل ظاهر اا عىل ارتباط هذا املعنى باحلكم
قبل استنباطه ،بخالف التفسري فال يشرتط فيه ذلك ،وإذا وجد خفاء أو غموض يف التفسري
فهو من جهة اللفظة كأن يكون اللفظ جمم ا
ال أو مشرتك اا بني معنيني أو أكثر ،والتفسري خمتص
بمعرفة املعاين ،واالستنباط خمتص باستخراج ما وراء املعاين من الفوائد واألحكام اخلفية،
كام أن االستنباط حيتاج إىل جهد وقوة ذهن بخالف التفسري الذي هو بيان املعنى فقد حيتاج
لذلك كالبحث عن املعنى وتطلبه حالة عدم وضوحه وقد ال حيتاج ،ولذا فإن االستنباط
خيتلف باختالف املستنبط وقوة الذهن وأما التفسري فمرده إىل معرفة اللغة وبيان املعاين()13

وغاية القول أن التفسري القضائي للدستور هو توضيح املعنى أو الكشف عنه أو خلقه من
قبل املحاكم بشكل عام أو القضاء الدستوري بشكل خاص عند البحث يف مسألة دستورية
القوانني أو عند تقديم طلب أصيل من قبل إحدى السلطات العامة بتفسري نص من النصوص
الدستورية ،وعندما يقوم القايض الدستوري بالتفسري أو التأويل فإنه يف احلقيقة اليقوم سوى
بدور اجتهادي أي استنباطي باستخراج القواعد الدستورية من نصوص الوثيقة الدستورية،
إذ يقوم القايض يف احلقيقة ببناء معاين النصوص باضإضافة أو االستبدال لتكوين معنى جديد،
وإذا كانت القاعدة السائدة يف االجتهاد هي أنه ال اجتهاد يف مورد النص أي النص الرصيح
القطعي أو الواضح إال أنه يمكن القول أنه نادر اا ما نجد نص اا دستوري اا يتميز بالتحديد الدقيق
فغالب َا ما تكون النصوص الدستورية ذات أحكام أو مبادئ عامة أو ذات هنايات مفتوحة أو
أهنا أحكام غامضة أوناقصة أو متعارضة بحيث متكن القايض الدستوري من تعديل معاين
للمسكوت عنه عكس ما أعطيته للمذكور ويسمى دليل اخلطاب وتنبيه اخلطاب ألن اخلطاب هو الذي دل عليه بواسطة
انتفاء القيد من الوصفية أو الرشطية أو غريها.
( )12تعرف داللة االقرتان بأهنا " االستدالل باجلمع بني شيئني أو أكثر يف سياق واحد عىل احتاد حكمهام".
( )13للمزيد من التفصيل راجع  :فهد بن مبارك بن عبد اهلل الوهبي ،منهج االستنباط من القرآن الكريم ،ط ،1مركز
الدراسات واملعلومات القرآنية بمعهد اضإمام الشاطبي ،جدة ،2007 ،ص ،44-30ص ،59-58ص. 327-297
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الدستور حتت ستار االجتهاد أو التفسري أو التأويل.
كام أنه إذا مل جيد القايض الدستوري نص اا دستوري اا قاب ا
ال للتطبيق يف احلالة املعروضة عليه
فإن عليه أن يطبق مبد اأ دستوري اا غري مكتوب ينبغي عليه خلقه ،باضإضافة إىل وجود إذن
ضمني من املرشع الدستوري ،فإذا مل يعمد املرشع الدستوري من خالل تعديل الدستور إىل
إلغاء أو تغيري القاعدة التي خلقها القايض فهذا يعني أنه موافق عىل وجودها ،ولكن القواعد
التي يصوغها القضاة ال تصلح مبدئي اا إال كأساس حلكم خاص لذا كيف يمكن أن يكون هلا
مفعول عام؟ بالطبع يف بلدان األنظمة األنكلوسكسونية ثم قاعدة تلزم القضاة بتطبيق
االجتهادات السابقة يف حاالت مشاهبة ،وقيام قاعدة االجتهاد األسبق يعني اضإقرار بأن
القضاة خيلقون القانون يف هذه البلدان ،ولكن هذا اضإقرار من الصعب التسليم به يف بلدان
القانون املدين ألهنا ال تأخذ بالسوابق القضائية .لكن تعميم مفعول القواعد التي خيلقها
القضاة هو أمر سهل بفضل التنظيم الرتاتبي للمحاكم ،فعندما تصوغ حمكمة عليا قاعدة
معينة فإن املحاكم الدنيا ال تستطيع إجتناب تطبيقها حتت طائلة إلغاء قراراهتا يف االستئناف،
هلذا يعرف القانونيون أن القاعدة القابلة للتطبيق هي تلك التي تنبثق من اجتهاد املحاكم
العليا(.)14
ولتوضيح أن سلطة القايض يف التفسري واالجتهاد هي سلطة كاشفة أم منشئة ينبغي
التطرق إىل طبيعة التفسري من حيث كونه عم ا
ال معرفي اا أم إرادي اا ،فمن حيث كون التفسري
وظيفة معرفية يعد التفسري عم ا
ال كاشف اا عن املعنى املخفي ،وهذا مرتبط بصورة وثيقة بفكرة
أن القايض ال يامرس وال جيب أن يامرس أي سلطة ،حيث يقترص عمله عىل إعالن قاعدة
قياسية مقدمتها املنطقية الكربى القانون ،والصغرى الواقعة ،فعندما يكون النص واضح اا ال
حاجة للتفسري وعندما ال يكون واضح اا دور التفسري هو كشف معنى خمفي بواسطة مناهج
أكيدة ،ولكنه أي التفسري حارض يف النص ،وهذه النظرية تعكس احرتام مبدأ الفصل بني

(14) VINCY FON & FRANCESCO PARISI, JUDICIAL PRECEDENTS IN CIVIL LAW SYSTEMS,
INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS, 2006, P. 519-521:
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33111-41760-1-PB.pdf
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السلطات بشكل عام والفصل بني السلطتني القضائية والترشيعية بشكل خاص( )15كام أن
هذه النظرة تتشابه مع أفكار مذهب الشكلية القانونية ( )LEGAL FORMALISMالتي
ترى أن كل مسائل السياسة جيب أن توضع من قبل املرشع وحده ،وبالتايل يسعى هذا املذهب
إىل تنفيذ أو تطبيق ما يقوله القانون يف احلقيقة بدالا مما يمكن أو جيب أن يقوله ،حيث يعد
القانون جمموعة من القواعد واملبادئ املستقلة عن املؤسسات السياسية واالجتامعية األخرى
وبذلك يكون دور القايض جمرد عمل وصفي أو كاشف(.)16
وعىل العكس ،فإن فكرة أن التفسري هو عمل إرادي تؤدي إىل اضإقرار بسلطة واسعة جد اا
للقايض ولكل مفَس ،وبالفعل إذا اعتربنا أن التفسري هو حتديد معنى النص ،وإذا كان هذا
التفسري ليس إال القاعدة املعرب عنها بالنص فإن املفَس هو الذي حيدد القاعدة وليس كاتب
النص ،لذلك يستخلص من النظرية الواقعية الكالسيكية أن املرشع احلقيقي ليس الربملان بل
مفَس القانون ،املحكمة مث ا
ال ،وإذا أكملنا هذا التحليل يمكن القول إن صاحب النص
الدستوري احلقيقي ليس كاتب الدستور بل املحكمة الدستورية( )17إذ يرى مذهب الواقعية
القانونية ( )LEGAL REALISMبأن القانون جمموعة مرنة ومطاطة من املبادئ التوجيهية التي
جيب أن تطبق بشكل خالق ومتحرر لكي خيدم القانون املصالح االجتامعية والسياسة العامة
اجليدة ،كام يرى هذا املذهب العامل القانوين كوسائل لتعزيز العدالة ومحاية حقوق اضإنسان،
فض ا
ال عن أنه يؤمن بأن عىل القضاة أن يقوموا بتطوير وحتديث القانون بشكل متزايد ألهنم
الفرع األقرب يف التواصل مع الوقائع االجتامعية واالقتصادية والتكنولوجية ،بحيث جيب
أو يمكن أن يكيفوا القانون بام يتالءم مع هذه االحتياجات ،وبالتايل جيب أن يمتلك القضاة
سلطة تقديرية واسعة متكنهم من تكييف القانون مع الوقائع املتطورة والسيام أن عمل املرشع
يتسم بالبطء بحيث اليستجيب إال بصعوبة هلذه التطورات(.)18
( )15ميشيل تروبري ،فلسفة القانون ،ترمجة  :جورج سعد ،ط ،1دار األنوار للطباعة والنرش ،2004 ،ص.110-109
(16) LEGAL FORMALISM VS. LEGAL REALISM : THE LAW AND THE HUMAN CONDITION :
http://sftlawyers.com/legal-formalism-vs-legal-realism-the-law-and-the-human-condition/

( )17ميشيل تروبري ،مصدر سابق ،ص.110

(18) LEGAL FORMALISM VS. LEGAL REALISM: THE LAW AND THE HUMAN CONDITION,
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ومما جتدر مالحظته أن التفسري الدستوري يدخل يف صميم عمل القايض الدستوري عند
البحث يف مسألة دستورية القانون ،فمن واجب القايض أن يطبق الدستور عىل احلالة
املعروضة أمامه وإال عد منكر اا للعدالة فإذا ما صادفه بشأن ذلك أية عوائق كغموض أو نقص
أو تعارض فإنه ينبغي عليه إزالتها والتخلص منها لغرض التطبيق السليم للدستور ،وهو
بذلك يقوم بدور اجتهادي استنباطي أو خالق بحيث يقوم بتعديل وتطوير معاين الدستور
حتت ستار االجتهاد أو التفسري وأن قراره هبذا الشأن يكون حجة عىل الكافة ،وهذا يعني يف
الوقت ذاته أن القايض الدستوري يامرس دور اا تأسيسي اا عند قيامه باستنباط أو خلق القواعد
الدستورية من خالل التفسري مما يساعد عىل تطور مفهوم السلطة ِ
املؤسسة لتشمل العديد من
الفاعلني ومن ضمنهم القايض الدستوري ،ومما يدعم وجهة النظر هذه هو تطور دور القايض
ِ
املؤسسة
الدستوري يف القانون الدستوري املعارص بحيث أصبح يراقب أعامل السلطة
بنوعيها األصلية واملشتقة .ومثال عىل ذلك يف احتاد جنوب إفريقيا عندما أشار دستورها
املؤقت لسنة  1994عىل أن عملية وضع الدستور الدائم جيب أن تتم من خالل إطار أربعة
وثالثني مبد اأ متفق اا عليها ،حيث ضمنت هذه املبادئ لألحزاب السياسية بأن تلتزم فيام بينها
برؤية واضحة لتوضيح اجتاه عملية وضع الدستور ،ونظر اا لذلك تم ختويل املحكمة
الدستورية بمراجعة امتثال مرشوع الدستور هلذه املبادئ ،ووفق اا لذلك ال يمكن إصدار
الدستور الدائم دون تصديق املحكمة ،وعند قيامها بمراجعة املرشوع أعلنت املحكمة
الدستورية بأنه عىل الرغم من إنشاء الدستور للمؤسسات الديمقراطية ومحاية حقوق
اضإنسان إال أنه فشل يف إطاعة املبادئ املحددة املتفق عليها  ،وهلذا السبب قررت املحكمة بأنه
– أي مرشوع الدستور  -غري دستوري ،وهذا ما أدى إىل تعديل مرشوع الدستور بام ينسجم
مع املبادئ املتفق عليها ،وعىل إثر ذلك أعلنت املحكمة بأنه دستوري( )19كام خول دستور
جنوب إفريقيا الدائم لسنة  1996املحكمة الدستورية صالحية تقرير دستورية أي تعديل
OP.CIT.
(19) YANIV ROZNAI, WE THE LIMITED PEOPLE, NYU GLOBAL FELLOWS FORUM, 2015,
P.11:
http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Roznai%20%20March%2010th%20Forum%20draft.pdf
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للدستور

االحتادي()20

فض ا
ال عن أن الدستور الرتكي لعام  1982قد خول املحكمة
الشكلية()21

الدستورية صالحية الرقابة عىل دستورية التعديالت الدستورية من الناحية
ومثال ذلك أيض اا نص الدستور الروماين لعام  1991عىل الرقابة السابقة عىل التعديالت
الدستورية ،حيث أشار إىل اختصاص املحكمة الدستورية يف الفصل يف مقرتحات تعديل
الدستور(.)22

املطلب الثاين:
مناهج تعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي :

أوالً :منهج التفسري األصيل (:)ORIGINALISM
وينقسم إىل قسمني :األول :منهج القصد أو النية األصلية (القصد الشخيص) ،والثاين:
منهج املعنى األصيل (القصد املوضوعي) ،فمنهج النية األصلية يتعلق بالبحث عن النية
الشخصية لكاتب الدستور وقت كتابته ،أما منهج املعنى األصيل فريكز عىل معرفة املعنى
املوضوعي للكلامت املستعملة ،أو بعبارة أخرى كيف يفهم نص الدستور بواسطة الشخص
املعقول ( )REASONABLE PERSONيف الفرتة التارخيية التي تم من خالهلا اقرتاح الدستور
أو التصديق عليه( )23والذي يسمى أيض اا باملنهج األصيل اجلديد ()NEW ORIGINALISM
ألنه يبحث يف املعنى العام لكلامت الدستور أي ماذا فهم الشعب بشكل عام من كلامت
الدستور يف وقت سنها ،ولغرض التعرف عىل نية أو قصد املرشع الدستوري يتطلب منهج
التفسري األصيل من املحاكم الرجوع إىل املصادر أو الوثائق التارخيية التي عارصت مرحلة
صياغة الدستور أو التصديق عليه كاألعامل التحضريية والقواميس القانونية(.)24

(20) ARTICLE 176 PARA ( 4-d ) OF CONSTITUTION OF REPUBLIC OF SOUTH AFRICA OF 1996
(21) ARTICLE 148 OF CONSTITUTION OF TURKY OF 1982
(22) ARTICLE 146 PARA ( A ) OF CONSTITUTION OF ROMANIA OF 1991
(23) KENNETH R. THOMAS, SELECTED THEORIES OF CONSTITUTIONAL
INTERPRETATION, CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, 2011, P.6-8 :
https://fas.org/sgp/crs/misc/R41637.pdf .
(24) STEPHEN ROSS & HELEN IRVING & HEINZ KLUG, COMPARATIVE CONSTITUTIONAL
LAW A CONTEXTUAL APPROACH, LEXISNEXIS, 2014, P.30
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ثاني ًا :املنهج النيص (:)TEXTUALISM
ويسمى يف بعض األحيان باملنهج األصيل الداليل (، )SEMANTIC ORIGINALISM
الذي هيتم بمعرفة دالالت ألفاظ وكلامت الدستور دون اخلوض يف تفسري نية أو قصد
واضعيه ،فاملحكمة جيب أال تنظر فيام وراء النص بل جيب أن تعامل الكلامت بوصفها تعبري اا
عام يراد حتقيقه من قبل واضعي الدستور ،وبذلك يقوم هذا املنهج كقاعدة عامة عىل فكرة
تقديس النصوص الدستورية والتفسري الضيق هلا بالتقيد باملصطلحات واأللفاظ الواردة
فيها عىل نحو اليتعارض مع املعنى الظاهر للنص أي معناه الطبيعي أو االعتيادي(.)25
ومع ذلك يذهب قايض املحكمة العليا األمريكية سكاليا ( )ANTONIN SCALIAبأن
ك ا
ال من املنهجني األصيل والنيص جيب أن يستعمال بشكل مرتادف طاملا أن كليهام هيدف إىل
إقامة املعنى األصيل للنص الدستوري ،إال أنه ،من وجهة نظره ،ال يوجد قصد أو نية شخصية
للمرشعني بل فقط نية موضوعية يمكن للشخص املعقول أن يدركها أو يستنتجها من نص
القانون ،إذ يؤكد بأن املعنى األصيل للنص جيب أن يفَس بشكل معقول وليس بشكل ضيق،
ويمكن القول أن سبب تركيز القايض سكاليا عىل النية املوضوعية وليس الشخصية هو أنه
ال يمكن استخالص قصد مجاعي مؤكد لواضعي الدستور بشأن العديد من املسائل اخلالفية
التي تضمنتها النصوص فض ا
ال عن أن النص الدستوري النهائي هو نتاج تسوية بني العديد
من الفاعلني الذين قد يكون هلم نوايا خمتلفة (.)26
ثالث ًا :املنهج التكاميل:
ويسمى بقانون النص املتكامل ( )WHOLE – TEXT CANONأو منهج التفسري املنظومي
أو املتناسق ( ، )SYSTEMATICأو منهج البنيان النيص ) ،(TEXTUAL STRUCTUREولقد
أوضح رئيس قضاة حمكمة امللك يف بريطانيا إدوارد كوك ()EDWARD COKE

هذا املنهج

(25) IBID, P.30
(26) HERMAN PHILIPSE, ANTONIN SCALIA TEXTUALISM IN PHILOSOPHY, THEOLOGY,
AND INTERPRETATION OF THE CONSTITUTION, UTRECHT LAW REVIEW, IGITUR, P.173174 :
https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstract/10.18352/ulr.53/
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يف عام  1628بقوله " :هو توضيح طبيعي وأصيل للترشيع بتفسري جزء واحد من الترشيع
بواسطة جزء آخر من الترشيع نفسه  ...فإذا أي مقطع أو قسم من القانون معقد ،غامض ،أو
مشكوك فيه ،فإن األسلوب املناسب الكتشاف معناه احلقيقي هو بواسطة مقارنته باألقسام
األخرى ،واكتشاف معنى الفقرة الواحدة بواسطة الكلامت أو القصد الواضح يف الفقرات
األخرى" (.)27

كام يوضح الفقيه األمريكي
الدستور غالب اا ما يتم التهرب منه من قبل أنصار املنهج النيص .ومن خالل وجهة النظر بأن فقرات
(AMAR

 )AKHILهذا املنهج بقوله أن املعنى الكامل لنص

الوثيقة منفصلة بشكل باهر عن بعضها البعض ،أو بواسطة حتويل النص املنفرد إىل مزيج من
الفقرات غري املرتابطة ،فإن املفَسين بالنتيجة قد يفشلون يف فهم النامذج الواسعة ملعنى الكلمة أو
العبارة ،وهلذا السبب توصل الفقيه ( )AKHIL AMARإىل أن املعاجلة الناجعة هلذه املشكلة هي
صورة مهمة من منهج التفسري التكاميل الذي أطلق عليه تسمية ()INTRATEXTUALISM

أي

منهج العالقة الداخلية بني النصوص يف الوثيقة الدستورية ،والذي من خالله يقوم املفَس بتفسري
كلمة أو عبارة يف فقرة معينة بواسطة مقارنتها أو معاكستها بصورة واعية بكلامت أو عبارات مشاهبة
أو مماثلة يف مكان آخر من الوثيقة الدستورية(.)28
وهذا يعني أن تكرار الكلامت والعبارات يف الوثيقة الدستورية متنح املفَس تقنية جديدة
يف التفسري للبحث عن املعنى الدستوري ،فهذه التقنية تأخذ النص الدستوري املنفرد أو
جمموعة من النصوص ذات العالقة وتعاملهم كنظام مغلق من السياقات الداخلية املرتابطة،
وهي لذلك تتطلب طرق اا غري تقليدية يف التعامل مع النصوص .
ولقد بينت املحكمة الدستورية الفيدرالية األملانية بأن " القانون األسايس بنيان موحد من
القيم والعالقات " ،كام أكدت املحكمة ذاهتا يف قضية

(SOUTHWEST STATE CASE

(27) ANTONIN SCALIA & BRYAN A. GARNER, READING LAW : THE INTERPRETATION OF
LEGAL TEXTS, THOMSON /WEST, U.S.A, 2012, P.167
(28) AKHIL REED AMAR, INTRATEXTUALISM, HARVARD LAW REVIEW, VOL.112, 1999,
P.748 : http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1843&context=fss_papers
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) 1951عىل األمهية الكربى لوحدة الدستور بقوهلا إنه " ال يمكن أن يسحب النص الدستوري
املنفرد من سياقه ويفَس بنفسه  ...وأن أي نص دستوري جيب أن يفَس دائ اام بطريقة جتعله
متفق اا مع املبادئ األساسية للدستور ككل" (.)29
ورصح رئيس قضاة املحكمة العليا جلمهورية استونيا

()RAIT MARUSTE

يف عام

 1996بأنه " جيب أن يفَس الدستور ككل ألن غرضه هو تأسيس نظام متكامل حلياة الشعب
السياسية واالجتامعية " (.)30
كام بينت املحكمة الدستورية العليا يف مرص أن "األصل يف النصوص الدستورية أهنا
تعمل يف إطار وحدة عضوية جتعل من أحكامها نسيج اا متآلف اا متامسك اا ،بام مؤداه أن يكون
لكل نص منها مضمون حمدد يستقل به عن غريه من النصوص استقالالا ال يعزهلا عن بعضها
البعض ،وإنام يقيم منها يف جمموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته اضإرادة الشعبية أقوم
لدعم مصاحلها يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،وال جيوز بالتايل أن تفَس
النصوص الدستورية بام يبتعد عن الغاية النهائية املقصودة منها ،وال أن ينظر إليها بوصفها
هائمة يف الفراغ ،أو باعتبارها قي اام مثالية منفصلة عن حميطها االجتامعي"(.)31
واملثال الواضح عىل ذلك يف الواليات املتحدة األمريكية هو يف قضية (MCCOLLOUGH

) ،V. MARYLAND 1819التي دعيت فيها املحكمة العليا أن تفصل فيام إذا كان الدستور
االحتادي لعام  1787خيول الكونجرس األمريكي سلطة إنشاء بنك من عدمه ،وعىل الرغم
من أن نصوص الدستور متنح الكونجرس سلطة تنظيم التجارة مع الدول األجنبية فضالا
عن تنظيم التجارة بني الواليات وكذلك سلطة سك النقود دون الترصيح بسلطة

(29) DONALD P. KOMMERS, GERMANY : BALANCING RIGHTS AND DUTIES, IN JEFFREY
GOLDSWORTHY, INTERPRETING CONSTITUTIONS A COMPARATIVE STUDY, OXFORD
UNIVERSITY PRESS, 2007, P.199
(30) JOACHIM SANDEN, METHODS OF INTERPRETING THE CONSTITUTION, P.136 :
http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2003_1_128.pdf

( )31حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية  11لسنة  13ق جلسة  : 2000-7-8نق ا
ال عن د .جابر حممد حجي،
السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا دراسة مقارنة ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،2012 ،ص. 318
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الكونجرس يف إنشاء بنك ،اعرتفت املحكمة العليا بوجود سلطة دستورية للكونجرس
بإنشاء بنك استناد اا إىل نص املادة  1الفقرة  )18( 8املسامة بفقرة الرضوري واملناسب (THE
) NECESSARY AND PROPER CLAUSEالتي ختول الكونجرس سلطة إصدار القوانني
التي يراها رضورية ومناسبة للنهوض باختصاصاته الدستورية ،فبعد أن رفضت املحكمة
العليا دفوع والية مرييالند القائمة عىل أساس تفسري كلمة رضوري يف الفقرة املذكورة أعاله
بأهنا تعني قرص سلطة الكونجرس يف إصدار القوانني عىل حاالت الرضورة املطلقة أو
القصوى فقط والتي تقتضيها ممارسته الختصاصاته الدستورية ،ذهبت املحكمة إىل أن كلمة
(رضوري) كام وردت يف النص تعني املالءمة أو كل ما تقتضيه احلاجة وأهنا ال تشري إىل بديل
واحد ال يمكن أن يتحقق اهلدف بدونه وإنام تشري إىل عدة بدائل طاملا كان اهلدف منها مجيع اا
حتقيق الغاية التي يتوخاها الدستور ،كام بينت املحكمة العليا أن معنى كلمة (رضوري) إذا
جاءت منفردة كام أوردها النص حمل النزاع خيتلف عن كلمة (رضوري اا بصفة مطلقة) أو
( )ABSOLUTELY NECESSARYالواردة يف الفقرة  10من املادة  1من الدستور التي حتظر
عىل الواليات املكونة لالحتاد دون موافقة الكونجرس فرض رسوم أو عوائد عىل الواردات
أو الصادرات غري ما يكون رضوري اا بصفة مطلقة لتنفيذ قوانني التفتيش واجلامرك اخلاصة
هبا ،إذ إن يف هذه احلالة األخرية فقط يمكن أن حيمل النص عىل أنه يشمل فقط حاالت
الرضورة القصوى(.)32
كام قضت املحكمة الدستورية العليا يف مرص بعدم دستورية املادة اخلامسة مكرر اا من
القانون رقم  38لسنة  1972يف شأن جملس الشعب املعدل بالقانون رقم  188لسنة 1986
فيام تضمنته من النص عىل أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق االنتخاب
الفردي ويكون انتخاب باقي األعضاء املمثلني للدائرة عن طريق االنتخاب بالقوائم احلزبية.
حيث فندت املحكمة ما أثارته احلكومة من أن مبارشة احلقوق السياسية ومن بينها حق
الرتشيح أصبح غري جائز إال من خالل االنتامء إىل األحزاب السياسية بعد تعديل املادة

(32) AKHIL REED AMAR, OP.CIT, P.749-757
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اخلامسة من الدستور ونصها عىل أن النظام السيايس يقوم عىل أساس تعدد األحزاب .حيث
تناولت يف هذا احلكم نصوص املواد  5بشأن تعدد األحزاب واملادة  8بشأن تكافؤ الفرص
جلميع املواطنني واملادة  40بشأن املساواة واملادة  62بشأن حق الرتشح ،وفَسهتا عىل نحو
مرتابط ومتكامل ،وخلصت إىل أن املادة  5من الدستور بعد تعديلها عام  1980إنام تستهدف
أساس اا العدول عن التنظيم الشعبي الوحيد ممث ا
ال يف االحتاد االشرتاكي العريب ليقوم النظام
عىل التعددية احلزبية ،واالجتاه نحو تعميق الديمقراطية وإرساء دعائمها يف إطار حقي
االنتخاب والرتشيح وأنه اليوجد ثمة تعارض بني حق الفرد يف الرتشح لعضوية جمليس
الشعب والشورى املنصوص عليه باملادة  62من الدستور دون التقيد باالنتامء ألحد
األحزاب وبني قيام النظام السيايس عىل التعددية احلزبية املنصوص عليها باملادة اخلامسة
والتي ال يشرتط لقيامها إجراء نظام االنتخاب بالقائمة(.)33
رابع ًا :منهج البنيوية (:)STRUCTURALISM

يعرف بأنه ذلك املنهج الذي يسمح باشتقاق املعنى من بنية الدستور ذاته واحلكومة التي
ينشئها مع األغراض الواضحة للدستور واحلكومة( )34أو بعبارة أخرى ذلك املنهج الذي
يسمح باشتقاق املعنى من شبكة العالقات التي يقيمها الدستور كالعالقة بني السلطات
الفيدرالية والعالقة بني احلكومة الفيدرالية وحكومة الواليات أو العالقة بني احلكومة
والشعب ،ومثال عىل ذلك يف قضية

AND NATURALIZATION

(IMMIGRATION

) ، SERVICE V. CHADHA 1983حيث قررت املحكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية
بأنه ال يمكن ملجلس واحد يف الكونغرس بواسطة قرار من جانب واحد أن يلغي أو يعرتض
عىل السلطة القانونية للهيئة التنفيذية التي تسمح لألجنبي القابل للرتحيل بأن يبقى يف
الواليات املتحدة ،فاملحكمة فحصت بنية الدستور والحظت بأنه بموجب االزدواج الربملاين
( )33حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية  37لسنة  9ق جلسة  :1990-5-19نق ا
ال عن د .جابر حممد حجي ،مصدر سابق،
ص.320-319
(34) LACKLAND H. BLOOM, METHODS OF INTERPRETATION HOW THE SUPREME COURT
READS THE CONSTITUTION, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2009, P.169

190

16

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/4

?????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ????? Obeidi:

[د .عصام سعيد عبد العبيدي]

وفقرات العرض عىل رئيس الدولة (املادة  1فقرة  7فقرة فرعية  )3-2فإن القوانني أو
املوضوع الذي هو ترشيعي من حيث طبيعته أو أثره يتطلب التمرير بواسطة األغلبية يف كال
املجلسني ومن ثم العرض عىل الرئيس لغرض التوقيع أو االعرتاض ،وبذلك فإن ممارسة
االعرتاض من قبل جملس واحد هو ذو طبيعة ترشيعية ،وهلذا السبب استنتجت املحكمة بأن
العالقات البنيوية التي يقيمها الدستور بني اهليئتني الترشيعية والتنفيذية حتظر الفيتو
الترشيعي من جملس واحد (.)35
ويمكن القول أن منهج البنيوية ليس إال جزء اا من التفسري التكاميل ألن تفسري الدستور
يف ضوء العالقة بني السلطات من جهة والعالقة بني السلطة والشعب من جهة أخرى ليس
إال انعكاس اا للنصوص الدستورية التي حتكم هذه العالقات املرتابطة واملنسجمة.
خامس ًا :املنهج الغائي (: )TELEOLOGICAL
وهي طريقة حديثة يف التفسري حيث يفَس النص الدستوري أو الترشيعي من خالل
غرضه وهلذا يطلق عليها باملنهج الغريض ( ،)PURPOSIVISMوتستعمل هذه الطريقة يف
التفسري عندما تلجأ املحاكم إىل استعامل األدوات اخلارجية أي السابقة عىل سن الترشيع
كسجل املناقشات الربملانية وتقارير اللجان ونحو ذلك ،ويذهب البعض بأن هذه الطريقة
فشلت يف الفصل بني املرشع والقضاء ألهنا متنح القضاة حرية واسعة يف تطوير القانون
واغتصاب سلطة املرشع ،ومع ذلك يذهب البعض اآلخر بأهنا طريقة مرنة تسمح للقضاة

بتطوير القانون يف ضوء مقاصد املرشع(.)36
وضإعطاء صورة أكثر وضوح اا وتطور اا عن هذه الطريقة التفسريية ينبغي التطرق إىل رأي
القايض هارون باراك ( )AHARON BARAKيف كتابه التفسري الغريض يف القانون
( ) ، PURPOSIVE INTERPRETATION IN LAWحيث يعرض بعض األدوات التي
(35) BRANDON J. MURRILL, MODES OF CONSTITUTIONAL INTERPRETATION,
CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, 2018, P.18-19 :
https://fas.org/sgp/crs/misc/R45129.pdf
(36) PURPOSIVE APPROACH : https://en.wikipedia.org/wiki/Purposive_approach
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تساعد عىل اكتشاف املعنى ،فوفق اا لوجهة نظره أن هدف كل تفسري دستوري جيب أن يكون
لتحقيق الغرض الذي صمم النص الدستوري ضإنجازه ،وأن التفسري الغائي هو تفسري قانوين
يربط بني الغرض الشخيص والغرض املوضوعي ،فعىل الرغم من أن القايض باراك مل
يستخف بأمهية نية أو قصد املرشع الدستوري (الغرض الشخيص) ،إال أنه فضل الغرض
املوضوعي يف التفسري الدستوري ،ألنه أخذ يف حسابه بأن الدساتري ال تسن أو تعدل بسهولة
وأهنا بالرضورة تصاغ دائ اام بعني املستقبل لتوفر اضإطار املستمر ملامرسة السلطة احلكومية
ومحاية حقوق اضإنسان ،وهلذا فإن الغرض املوضوعي يظهر من خالل مستويات التجريد
املتنوعة واملرتاصفة التي تشمل :النية أو القصد املفرتض للمرشع الدستوري ،غرض املؤلف
املعقول ،الغرض املشتق من نوع وطبيعة النص الدستوري ،والغرض املشتق من املبادئ
والقيم األساسية للنظام القانوين()37

ولقد حث القايض باراك عىل إجياد عالقة توافقية مناسبة بني الغرض الشخيص والغرض
املوضوعي لتحديد الغرض الدستوري النهائي ،فطبق اا لوجهة نظره أن نية أو قصد واضعي
الدستور (أي القصد الشخيص املجرد) أو الفهم العام األصيل للنص يبقى مه اام ألن الرجوع
إىل املايض يساعد عىل فهم احلارض واملستقبل ،ومع ذلك فإن املايض جيب أال يستعبد احلارض،
لذلك فإن نية أوقصد واضعي الدستور أو الفهم األصيل ليس حاس اام يف حتديد معنى النص
الدستوري وهذا يعني أنه ال ينبغي أن حيتل دور اا مركزي اا يف حتديد الغرض الدستوري النهائي
ومن ثم املعنى الدستوري  ،ألن الدور احلاسم يف حتديد ذلك يكون للغرض املوضوعي()38

وهذا األخري يقصد به املصالح ،القيم ،األهداف ،املزايا ،والوظائف والسياسات التي حيققها
النص الدستوري يف النظام الديمقراطي ،فالغرض املوضوعي جيب أال حيدد فقط من خالل
قصد واضعي الدستور أو الفهم العام األصيل للنص ،بل حيدد بشكل رئييس من خالل

(37) TANASIJE MARINKOVIC, BARAKS PURPOSIVE INTERPRETATION AS A PATTERN OF
CONSTITUTIONAL INTERPRETATIVE FIDELITY, BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS,
VOL.9, NU.2, 2016, P.99 :
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bjlp.2016.9.issue-2/bjlp-2016-0013/bjlp-2016-0013.pdf
(38) IBID, P.98.
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املعطيات األساسية للنظام الديمقراطي كام هي جمسدة يف الدستور ،فهو يعكس نية أو قصد
النظام ( )INTENT OF THE SYSTEMيف وقت التفسري(.)39

وهلذا فإن هذا املنهج يتشابه مع منهج التفسري احلي أو املتطور ألن كليهام يعرف الدستور
باعتباره الكائن احلي الذي يتطور باستمرار يف البيئة الدستورية املتغرية ،لكنهام خيتلفان يف
كون التفسري الغريض يوازن بني املايض واحلارض واملستقبل .أما التفسري احلي فإنه ينعزل عن
املايض إىل حد كبري وهيتم باحلارض وهذا ما سوف نوضحه الحق اا.
ومثال التفسري الغائي يف الواليات املتحدة األمريكية يف قضية (GIBBONS V. OGDEN
) ،1824حيث بني رئيس القضاة جون مارشال بأن اللغة الدستورية جيب أن تفَس يف ضوء
غرضها ،وطبق ذلك يف تفسريه لكلمة التجارة ( )COMMERCEالواردة يف فقرة التجارة التي
متنح الكونجرس سلطة تنظيم التجارة مع الدول األجنبية وبني الواليات ،مستنتج اا بأن كلمة
التجارة جيب أن تشمل املالحة ( )NAVIGATIONألن املالحة هي إحدى األهداف الرئيسية
التي تبنى الشعب األمريكي بسببها حكومته ،فض ا
ال عن ذلك يف قضية ( MCCOLLOUGH
) V. MARYLAND 1819قام رئيس القضاة جون مارشال بالرجوع إىل الغرض الدستوري
لتفسري النص ،حيث بني بأن كلمة رضوري ( )NECESSARYيف فقرة الرضوري واملناسب
تعطي أكثر من معنى واحد ،لكن غرض الفقرة واضح يف ظاهر النص وهو تيسري قدرة
الكونجرس عىل تنفيذ اختصاصاته املعددة دستوري اا هلذا السبب يذهب رئيس القضاة
مارشال بتفسري الكلمة لتعني املالئم ( )CONVENIENTبدالا من الرضوري ()ESSENTIAL
ألن ذلك يتفق مع الغرض الدستوري الرصيح يف الفقرة ()40

سادس ًا :منهج التفسري الواسع (:)GENEROUS
وتعرف هذه الطريقة بأهنا تعد حجر الزاوية يف التفسري القانوين ،وتنسجم مع املبدأ
احليوي يف تفسري النصوص الدستورية والترشيعية عندما يكون النص منفتح اا ألكثر من
(39) AHARON BARAK, HUMAN DIGNITY, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2015, P.84
(40) LACKLAND H. BLOOM, OP.CIT, P.45-46
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تفسري أو معنى واحد (.)41
ويطلق عليها البعض بطريقة اشتقاق املبدأ أو

املذهب (THE DERIVATION OF

) ، PRINCIPLE AND DOCTRINإذ عادة ما تكتب النصوص أو األحكام الدستورية املهمة
بطريقة جمردة ،غامضة ،عامة ،وواسعة بحيث حتتمل تنوع التفسريات املختلفة ،وهنا يقع عىل
عاتق املفَس واجب مهم وصعب يف حتديد املبادئ واملذاهب الدستورية الصحيحة املجسدة
يف النص الدستوري(.)42
كام أن هذا املنهج يقوم أيض اا عىل إضفاء القيمة الدستورية عىل حقوق غري ثابتة رصاحة
بنصوص الدستور ،وذلك عن طريق التفسري الواسع ألحد احلقوق املنصوص عليها رصاحة
بالدستور ليشمل أكثر من حرية دستورية .فتطوير الدستور يمكن أن يتعلق بمنطقة خلت
نصوصه من تنظيمها رصاحة ،ويكون ذلك من خالل النظر يف األحوال التي تتخىل فيها
نصوص الدستور عن تنظيم بعض املسائل الدستورية بطبيعتها ،وحماولة معاجلة إغفال
تنظيمها وملء الفراغ الذي حييط هبا وذلك باعتبارها من املسائل املسكوت عنها التي يقتيض
إغفاهلا بيان حكمها ،وأن هذه املسائل املسكوت عنها تأخذ صور اا ثالث اا :
 -1أن تكون املسائل املسكوت عنها فروع اا لبعض األصول التي نظمها الدستور ،فإذا
ما كان الدستور قد أغفل حكم الفرع تعني الرجوع إىل األصل الذي حيكمها بحسبانه الذي
أنتجها ،ومن ثم حتظى هذه الفروع باحلامية ذاهتا التي يقررها الدستور ألصلها.
 -2أن تكون املسائل املسكوت عنها أصوالا لفروع تضمنها الدستور وهو ما يستلزم ربط
الفروع بأصوهلا ،إذ ال جيوز فهم الفروع بعيد اا عن األصول التي أنتجتها حتى ولو كان
الدستور قد أغفل بياهنا.
 -3أن تكون املسائل املسكوت عنها من فيض القواعد الرصحية بالدستور ،بأن تكون
(41) SITHEMBISO OSBORNE DZINGWA, THE DESIRABILITY OF CONSISTENCY IN
CONSTITUTIONAL INTERPRETATION, SUBMITTED IN ACCORDANCE WITH THE
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS, UNIVERSITY OF SOUTH
AFRICA, 2011, P.28 :
http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/5733/thesis_dzingwa_s.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(42) LACKLAND H. BLOOM, OP.CIT, P. 258
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القواعد الرصحية الواردة يف الدستور واشية ومرشحة ومفضية إىل حقوق جديدة مل يقررها
الدستور .مثال ذلك أن حظر الدستور لكل صور االستغالل يرشح حلق الفرد يف أال يكون
رقيق اا ،والنص رصاحة عىل حرمة احلياة اخلاصة يفيض إىل حق األفراد يف االجتامع بصورة
سلمية وبغري تدخل من السلطة(.)43
ومن وجهة نظرنا أن التصميم الدستوري للحقوق واحلريات ينقسم إىل صنفني رئيسني:
األول تصميم احلقوق الدستورية كمبادئ كامللكية واحلياة واحلرية واملساواة التي يمكن أن
نطلق عليها باحلقوق اضإطارية املتأصلة ،أما الصنف الثاين فيتعلق بتصميم احلقوق الدستورية
كقواعد كحق املواطن يف التصويت أو حقه يف الدخول إىل بالده فهي حقوق حمددة .ويرتكز
احلق اضإطاري عىل العمومية بمعنى أن له جماالا واسع اا ومنفتح اا يف التطبيق كام أنه ال يركز عىل
نوع حمدد من الترصفات وال حيمي سلوك اا إنساني اا حمدد اا ،فهو بمثابة احلق األم الذي يولد منه
العديد من احلقوق مما يمنح القايض القدرة الواسعة عىل استنباط احلقوق الفرعية الضمنية،
فمث ا
ال إذا نص الدستور عىل احلق يف احلرية فإنه يعد حق اا إطاري اا يمكن االشتقاق منه العديد
من احلقوق كاحلق يف اخلصوصية واحلق يف حرية التعاقد ،فض ا
ال عن أن احلق يف الكرامة
اضإنسانية يعد حق اا إطاري اا يمكن أن نشتق منه مث ا
ال احلق يف السمعة والرشف واالعتبار،
وكذلك احلق يف حرية الكالم أو احلق يف حرية التعبري الذي يمكن أن يشتق منه مثالا احلق يف
حرية التعبري السيايس .وهذا يعني أن كل حق إطاري يشكل يف احلقيقة عائلة من احلقوق
التي تعد بمثابة تقنني جيني للحق األم ،وهذا التقنني حيدد خاصية وطبيعة كل حق فرعي
مشتق من احلق األم.
سابع ًا :منهج التفسري احلي (:)LIVING INTERPRETATION

ويسمى بالتفسري الديناميكي أو التقدمي أو املتطور ،وخالصته أن الدستور وثيقة حية
ومتطورة وأن معناه جيب أن يفَس بطريقة جتعله يتعدل أو يتكيف يف ضوء القيم املعارصة
واملتطورة .وتتحدد تلك القيم يف بعض األحيان وليس دائ اام يف ضوء القانون الدويل ،أو
( )43د .جابر حممد حجي ،مصدر سابق ،ص.331-329
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كانعكاس للمامرسة الشائعة أو ترتبط باملواقف القضائية حول العامل املتطور .لكنها غالب اا ما
تتحدد يف ضوء مواقف واجتاهات املجتمع املعارصة .وبشكل مشابه للمنهج األصيل أو
النيص فإن منهج التفسري احلي يبدأ من النص الدستوري لكنه خيتلف عنهام يف كونه يسأل عن
معنى النصوص يف الوقت احلارض أي وقت التفسري وليس يف املايض أو يف وقت وضع
الدستور ،كام أن أنصار منهج التفسري احلي يعاملون سلطة الشعب الذي يعيش اليوم بكونه

يملك األولوية أو الصدارة عىل سلطة أولئك الذين كتبوا الدستور يف املايض(.)44
ويرتبط منهج التفسري الديناميكي أو املتطور جماز اا بمصطلح الشجرة احلية

( LIVING

 )TREEالذي أصبح نظرية دائمة يف التفسري يف النظام الكندي ،والذي بموجبه تطبق لغة
الدستور عىل األفكار واألحوال أو الظروف املعارصة من دون االعتبار ملسألة توقع واضعي
الدستور هلكذا تطبيق ،فض ا
ال عن أنه طبق اا هلذا املنهج أن التأريخ الترشيعي يشكل نقطة البداية
يف عملية التفسري ،لكنه ال ينبغي أن يكون حاس اام يف تفسري النصوص التي تعد حية ومتطورة
بشكل أسايس ،ومع ذلك فإن وزن أو قيمة التاريخ الترشيعي تنتهي بمرور الوقت بحيث
تصبح وجهات نظر املؤسسني أقل صلة بالظروف أو األحوال املعارصة ()45

ومثاهلا يف كندا قضية

(V. CANADA 1929

 )EDWARDSاملشهورة بقضية األشخاص

( ،)PERSONS CASEحيث تتعلق هذه القضية بتفسري كلمة (األشخاص) يف املادة  24من
القانون الدستوري الكندي لعام  1867التي تنص "يوجه احلاكم العام من وقت آلخر ،باسم
امللكة ،استدعا اء ممهور اا باخلتم األعظم لكندا ،ألشخاص مؤهلني لعضوية جملس الشيوخ،
وبموجب أحكام هذا القانون ،فإن كل شخص يتم استدعاؤه يصبح عضو اا يف جملس الشيوخ
ويسمى عضو جملس الشيوخ" ،حيث قررت املحكمة العليا الكندية بأن النساء ليسوا أشخاص اا
مؤهلني للجلوس يف جملس الشيوخ ،إال أن هذا القرار تم نقضه من قبل اللجنة القضائية
للمجلس اخلاص االمرباطوري ،إذ قررت هذه اللجنة بأن النساء الكنديات يعدون أشخاص اا
(44) STEPHEN ROSS & HELEN IRVING & HEINZ KLUG, OP.CIT, P.31
(45) PETER W. HOGG, CANADA : FROM PRIVY COUNCIL TO SUPREME COURT, IN JEFFREY
GOLDSWORTHY, OP.CIT, P.87
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مؤهلني لعضوية جملس الشيوخ ألن عبارة أشخاص مؤهلني تعد واسعة تشمل الذكر واألنثى
وذلك عىل أساس أن الدستور قاعدة أساسية بحيث جيب أن يقرأ ويفَس بطريقة متحررة وواسعة
لكي يتم تكييفه مع التغريات املعارصة يف وقت التفسري حيث بني اللورد سانكي ()SANKEY

بأن القانون الدستوري يف كندا يعد بمثابة شجرة حية قادرة عىل النمو والتوسع من خالل
حدودها الطبيعية ،وأن هدف هذا القانون هو اخلضوع للتطور من خالل العادة أو العرف()46

كام قامت املحكمة العليا الكندية بتوسيع اختصاصات السلطة الفدرالية عىل املشاريع والتعهدات
التي ترتبط بعالقة اضإقليم مع إقليم آخر أو مع األقاليم األخرى وفق اا للامدة  92فقرة  10من
القانون الدستوري لعام  1867لتشمل مسائل مل ينص عليها هذا القانون كنظام اهلواتف بني
املقاطعات ،الراديو ،التلفزيون ،خط النقل بالشاحنات ،خط الباصات ،والطريان ،عىل الرغم من
أن هذه الوسائل للنقل واالتصال مل تكن معروفة يف عام .)47(1867
ويف إيرلندا يتبع القضاة من حيث املبدأ احلقيقة التي مفادها أن معنى الدستور منفتح
للتطور من خالل التفسري ،ففي القضية املشهورة

(MCGEE V. ATTORNEY

) GENERAL 1974بني القايض ( )WALSH J.بأن عىل القضاة من خالل خربهتم
وتدريبهم أن يفَسوا احلقوق الدستورية وفق اا ألفكارهم احلكيمة والعدل واضإنصاف وذلك
يف ضوء األفكار والقيم واملفاهيم السائدة يف املجتمع ،فض ا
ال عن ذلك يف قضية ( SINNOTT
 )V. MINISTER OF EDUCATION 2001بني القايض ) (DENHAM J.بأن الدستور وثيقة
حية بحيث جيب أن يفَس وفق اا للمفاهيم واألفكار السائدة وقت التفسري وليس وقت سن
الدستور يف عام  ،1937ويف قضية

(A V. GOVERNOR OF ARBOUR HILL PRISON

) 2006بني رئيس قضاة املحكمة العليا ( )MURRAYبأن الدستور يملك خاصية ديناميكية
وأنه جيب أن يفَس وفق اا للمظاهر املعارصة بام فيها األفكار السائدة يف املجتمع ،ومثال التطبيق
الواضح هلذا التفسري يف ايرلندا يف قضية ( O DONOGHUE V. MINISTER OF HEALTH

(46) STEPHEN ROSS & HELEN IRVING & HEINZ KLUG, OP.CIT, P.32-37 - PETER W. HOGG,
OP.CIT, P.85

(47) PETER W. HOGG, OP.CIT, P.86
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 )1996حيث وسعت املحكمة العليا تفسري مصطلح (التعليم االبتدائي) الوارد يف املادة 42

فقرة  4من الدستور االيرلندي لعام  1937ليشمل تعليم ذوي اضإعاقات اخلطرية (.)48
وينبغي مالحظة بأنه عىل الرغم من تبني املحكمة العليا االيرلندية ملنهج التفسري احلي إال
أهنا رفضت رصاحة تطبيقه يف بعض القضايا متمسكة بمنهج التفسري األصيل ،بحيث تركت
املسألة لتقدير الربملان والشعب من خالل االستفتاء وهو ما يتضح يف قضية )(MR V. TR 2006

التي تتعلق بأطفال األنابيب ،حيث ينص الدستور االيرلندي عىل حق اجلنني يف احلياة وفق اا
للامدة  40فقرة  )3( 3التي أدرجت يف الدستور يف عام  ،1983إذ رفضت املحكمة العليا
االيرلندية أن توسع احلامية الدستورية عىل األجنة املجمدة يف أنابيب املخترب مسببة رأهيا بأن
الغرض من التعديل الدستوري لعام  1983هو منع إجهاض اجلنني وهو يف رحم األم ،إذ إن
مصطلح اجلنني ( )UNBORNالوارد يف التعديل الدستوري يشمل اجلنني يف رحم األم وليست
األجنة املجمدة يف أنابيب املخترب ،وهذا يعني أن حق احلياة يكون فقط للجنني يف رحم األم
دون اجلنني يف األنابيب ،عل اام أن البعض انتقد هذا احلكم بقوله أن تقنية أطفال األنابيب عىل
الرغم من أهنا كانت مبتكرة يف حلظة تعديل الدستور اضإيرلندي يف عام  1983إال أهنا مل تكن
متوفرة يف إيرلندا يف ذلك الوقت ،لكن بعد التطور الطبي والتكنولوجي يف العامل ويف ايرلندا
عىل وجه اخلصوص أصبحت هذه التقنية متوفرة بحيث كان عىل املحكمة العليا االيرلندية أن
تتخذ موقف اا حاس اام يف هذه القضية بأن تشمل األجنة املجمدة باحلامية من خالل االعرتاف هلا
باحلق يف احلياة بدالا من ترك األمر ضإرادة األغلبية السياسية ()49

وخالصة القول يف مناهج التفسري أن البحث عن القصد احلقيقي للمرشع الدستوري أو عدم
االكرتاث هلذا األمر مها موقفان يرتبطان باآلراء اضإيديولوجية ،ففي الواليات املتحدة األمريكية
الذين يريدون تفسري الدستور تبع اا لقصد كاتبيه األصليني هم املحافظون ،فإنه إذا أعطينا للكلامت
املعنى الذي كانت حتمله يف القرن الثامن عرش فإنه جيب اعتبار بعض القواعد والسياسات التي
(48) CONOR O MAHONY, SOCIETAL CHANGE AND CONSTITUTIONAL INTERPRETATION,
IRISH JOURNAL OF LEGAL STUDIES, VOL.1 (2), 2010, P.73-75:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1953414
(49) IBID, P.80-82.
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حيارهبا املحافظون غري جائزة دستوري اا مثل التمييز اضإجيايب ،وحجتهم الرئيسية هي أن املحكمة
العليا غري املنتخبة ال متتلك أي مرشوعية لتطبيق دستور خمتلف عن الذي أراده مؤسسوه ،أما
خصومهم الليرباليون فيحاججون بأنه يف النظام الديمقراطي ال جيب أن خيضع شعب اليوم لشعب
البارحة وأنه جيب تفسري الدستور ال كقاعدة جامدة منذ قرنني بل كقاعدة حية ومتطورة ()50

يفهم من هذا أن مناهج التفسري ال يمكن أن تؤدي إىل نتيجة واحدة وأكيدة ،لسبب بسيط
أن القصد أو املعنى احلقيقي من الصعب وجوده وأن املناهج تعطي نتائج خمتلفة بحسب
طريقة ترتيب احلجج ،وهلذا فإن وجود هذه املناهج ال تطرح تساؤالت حول حرية املفَس
بل عىل العكس تؤكد هذه احلرية ،عل اام أن املناهج التفسريية التكاملية والغائية واحلية
والواسعة متنح املفَس أكثر من غريها احلرية الواسعة يف خلق أو استنباط القواعد الدستورية
حتت مظلة التفسري كوهنا حترره من سلطة كاتب الدستور.

املبحث الثاين
جماالت تعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي

وينقسم إىل مطلبني يتعلق املطلب األول بتعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي يف
املؤسيس ،ويتعلق املطلب الثاين بتعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي يف جمال
املجال َ
املبادئ واحلقوق الدستورية وحسب التفصيل اآليت :

املطلب األول:
املؤسسايت
تعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي يف املجال َ

أوالً :يف النمسا:
فعندما تقوم املحكمة الدستورية بحل منازعات االختصاصات بني االحتاد والواليات يف
الدولة الفدرالية ،فإهنا تقوم بال شك بترشيع القواعد الدستورية ،فقد ذهب جانب من الفقه
بأنه وفق اا للدستور النمساوي لسنة  ،1920ومنذ عام  1925مكنت املادة  138فقرة 2
( )50ميشيل تروبر ،مصدر سابق ،ص. 106
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املحكمة الدستورية لتترصف كمرشع إجيايب ( )POSITIVE LEGISLATOREمن خالل منح
املحكمة ،يف جماالت دقيقة ،سلطات إجيابية بتوزيع االختصاصات بني السلطات االحتادية
والواليات ،حيث نصت هذه املادة عىل أن " حتدد املحكمة الدستورية ،بنا اء عىل طلب من
احلكومة االحتادية أو حكومة الوالية ،ما إذا كان عمل ترشيعي أو تنفيذي يقع ضمن

اختصاص االحتاد أو الواليات " وهذا يعني أن للمحكمة الدستورية الكلمة النهائية يف
مسألة فيام إذا السلطة النهائية تعود إىل االحتاد أم الواليات .وبسبب املفهوم النمساوي للدولة
الفدرالية ،فإن االختصاصات املشرتكة بني املستوى الفدرايل للحكومة والواليات غري
متوافرة ،إذ يوجد فقط االختصاصات احلرصية طبق اا للفصل بني السلطات ،ومع ذلك فإن
قرارات املحكمة الدستورية أعلنت من خالل سلطتها وفق اا للامدة  138فقرة  2من الدستور،
بأن هذه االختصاصات (أي املشرتكة) مفهومة جيد اا وذلك ضإجياد تفسري حقيقي أو واقعي
للدستور ،مما يعني بأنه عندما تقرر املحكمة الدستورية حل املنازعات بني الكيانات فإهنا
ترشع القانون الدستوري(.)51
ثاني ًا :يف فنزويال:
ووفق اا لدستور فنزويال لسنة  1999فإن صيانة وإدارة واستغالل الطرق الوطنية الَسيعة
والرئيسية ،فض ا
ال عن املوانئ واملطارات املستخدمة ألغراض جتارية ،يعود إىل االختصاص
احلرصي للوالية وفق اا للامدة  164فقرة عرشة من الدستور ،عل اام أنه قد جرت حماولة لتعديل
قواعد توزيع االختصاصات من خالل مقرتح ضإصالح الدستور ،الذي قصدت اهليئة
التنفيذية من خالله جعل هذا االختصاص مركزي اا أي بيد السلطة االحتادية الوطنية بدالا من
الواليات ،إال أن الشعب اعرتض عىل ذلك من خالل االستفتاء ،وما مل يتم حتقيقه بواسطة
الشعب تم حتقيقه من قبل الغرفة الدستورية يف املحكمة العليا من خالل قرارها املرقم 565
لسنة  2008الذي أصدرته بنا اء عىل الطلب املستقل بتفسري الدستور املقدم من قبل النائب
العام ،إذ قامت املحكمة من خالل هذا القرار التفسريي باستبدال هذا االختصاص احلرصي
(51) CONRAD LACHMAYER, AUSTRIAN NATIONAL REPORT, P.1-2.
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للوالية باالختصاص املشرتك بحيث يمكن للحكومة الوطنية االحتادية أن تعاود هذا
االختصاص أو ترجعه إليها وفق اا لتفضيلها ( )52ويمكن القول أن هذا القرار صورة من صور
التفسري القضائي املناقض للدستور ألنه عدل الدستور بطريقة خمالفة لنصوصه الرصحية مما
يشكل اغتصاب اا للسلطة ِ
املؤسسة .
ثالث ًا :يف الواليات املتحدة األمريكية:
أما يف الواليات املتحدة األمريكية ،فإنه ينبغي مالحظة أن املحكمة االحتادية العليا اجتهت
اجتاه اا كبري اا إىل توسيع اختصاصات السلطة الترشيعية الفدرالية عىل حساب السلطة
الترشيعية للواليات ،فعىل الرغم من أن اختصاصات الكونغرس حمددة عىل سبيل احلرص يف
املادة األوىل الفقرة الثامنة والعارشة من الدستور فض ا
ال عن التعديل العارش لسنة 1791
للدستور الذي قد أشار إىل أنه فيام عدا هذه السلطات املمنوحة لالحتاد فإن السلطات
األخرى متنح للواليات

()53

إال أن املحكمة االحتادية العليا استغلت مرونة القواعد

الدستورية املتعلقة بتحديد االختصاص لتوسيع نطاق السلطة الترشيعية الفدرالية بحيث
أضحى هلا فض ا
ال عن االختصاصات الرصحية اختصاصات ضمنية )(IMPLIED POWERS
وهذا ما أكدته املحكمة االحتادية العليا يف قضية )(MCCULLOCH V.MARYLAND 1918

حيث سلمت املحكمة يف هذه القضية بدستورية قانون الكونغرس لسنة  1816الذي يتعلق
بإنشاء بنك وطني عىل الرغم من أن هذا االختصاص كان يدخل عادة ضمن اختصاص
الواليات ،فحتى وإن مل ينص الدستور رصاحة عىل هذا االختصاص للكونغرس إال أن
املحكمة استنبطته ضمني اا من خالل ما تنص عليه املادة األوىل (الفقرة الثامنة – فقرة فرعية
 )18من الدستور التي تشري إىل أن للكونغرس أن يسن مجيع القوانني التي تكون رضورية
ومناسبة لكي يضع موضع التنفيذ السلطات املذكورة آنف اا ومجيع السلطات األخرى التي
ينيطها الدستور بحكومة الواليات املتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع هلا ،فاستناد اا إىل هذا
(52) ALLAN R.BREWER CARIAS, CONSTITUTIONAL COURTS AS POSITIVE LEGISLATORS,
INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE LAW, WASHINGTON, 2010, P. 39.
(53) JOEL CORCORAN AND GARRETT EPPS, CONSTITUTIONAL LAW (1), 1997, P.32
http://comitia3.uoregon.edu/~outlines/outlines/conlawj.html.
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النص أن إنشاء بنك وطني يعد وسيلة رضورية ومناسبة يف إدارة العمليات املالية للحكومة
الوطنية ،وهكذا فإن هذا النص فض ا
ال عن أنه ساعد عىل توسيع اختصاصات الكونغرس إال
أنه يف الوقت ذاته جعل مسألة التحديد الدقيق الختصاصات الواليات مسألة صعبة
للغاية(.)54
كام طورت املحكمة االحتادية العليا ،يف الواليات املتحدة األمريكية ،التفسري الدستوري
الواسع لسلطات الكونغرس من خالل فقرة التجارة (املادة األوىل الفقرة الثامنة) من
الدستور التي تنص عىل أن " تكون للكونغرس سلطة تنظيم التجارة مع الدول األجنبية وبني
خمتلف الواليات ومع قبائل اهلنود " فهذا النص قد تم تفسريه من قبل املحكمة يف قضيـــة
) (GIBBON V. OGDEN 1824بحيث تم حتديد معنى كلمة جتارة ) (COMMERCEلتعني
كل مظاهر العمل والتجارة ومن ضمنها املالحة ،ومعنى عبارة بني خمتلف الواليات
) (AMONG THE SEVERAL STATESلتعني اآلثار بني الواليات حتى إذا حدثت التجارة
داخل الوالية ()55

وأصدرت املحكمة العليا قرارات أكثر أمهية فيام يتعلق بفقرة التجارة منها ( NLRB V.
)(UNITED STATES V. DARBY 1941) ، JONES & LAUGHLIN STEEL CORP 1937
)(WICKARD V. FILBURN 1942

ففي هذه القرارات ذهبت املحكمة إىل التمييز بني

التجارة واملراحل األخرى من العمل كالتعدين والصناعات التحويلية واضإنتاج ،لتسمح
للكونغرس بمامرسة الرقابة عىل كل مظاهر العمل ،وكذلك التمييز بني اآلثار املبارشة وغري
املبارشة للتجارة بني الواليات ،لتسمح للكونغرس بتنظيم أي نشاط يتخذ بشكل تراكمي
وله أثر عىل التجارة بني الواليات ،كام مل تعترب التعديل العارش قيد اا عىل سلطة الكونغرس.
ونتيجة هلذه االختصاصات الواسعة للكونغرس ،ذهب الفقيه

(ERWIN

(54) RANDY E. BRANETT, THE ORIGINAL MEANING OF NECESSARY AND PROPER
CLAUSE, JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW
SCHOOL, VOL.6, NU.2, 2003, P.198-199:
http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1339&context=jcl
(55)ERWIN CHEMERINSKY, CONSTITUTIONAL LAW: PRINCIPLES AND POLICIES, ASPEN
PUBLISHERS, NEW YORK, 2006, P.243.
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)CHEMERINSKY

إىل " أنه من الصعوبة أن نتصور أي يشء ال يستطيع الكونغرس أن

ينظمه وفق اا لفقرة التجارة طاملا مل ينتهك النصوص الدستورية األخرى " ()56

فض ا
ال عن أن املحكمة العليا قد استنبطت منذ قضية

(COOLEY V. BOURD OF

) WARDENS 1851مايسمى بفقرة التجارة الساكنة أو الكامنة
) ،COMMERCE CLAUSEفوفق اا هلذه الفقرة تعد سلطة تنظيم التجارة بني الواليات سلطة

(DORMANT

مشرتكة بني املرشع الفيدرايل ومرشعي الواليات وليست سلطة حرصية باملرشع الفيداريل
برشط أال يميز قانون الوالية أو ال يلقي عبئ اا مفرط اا عىل التجارة بني الواليات وإال أصبح
خمالف اا هلذه الفقرة الكامنة مما جيعله باط ا
ال وخمالف اا للدستور ،وهذا يعني أن املحكمة العليا
أعادت صياغة الفقرة الثامنة من املادة األوىل التي متنح الكونغرس فقط سلطة تنظيم التجارة
بني الواليات لتشمل فض ا
ال عن ذلك سلطة الوالية يف تنظيم التجارة بني الواليات يف حالة
غياب الترشيع الفيدرايل ووفق اا للحدود التي رسمتها املحكمة العليا ()57

كام ترتبط نشأة الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني ارتباط اا وثيق اا باحلكم الذي أصدره
رئيس القضاة جون مارشال ) (JOUN MARSHALLيف القضية املشهورة

(MARBURY

) V. MADISON 1803حيث كان له الفضل الكبري يف توطيد وترسيخ الرقابة القضائية عىل
دستورية القوانني عىل الرغم من خلو الدستور من نص رصيح يبني حق القضاء الفيدرايل يف
هذه السلط الرقابية(.)58
وكذلك احلال فيام يتعلق بالفقرة اخلاصة باملؤسسة الدينية الواردة يف الت عديل األول
من الدستور التي ت نص عىل أن " ال يصدر الكونغرس أي قانون خاص بتأسيس دين
من األديان" ،إذ فَست املحكمة االحتادية العليا هذه الفقرة يف قضية

(56) IBID, P.259-260.
(57) BRANNON P. DENNING, THE DORMANT COMMERCE CLAUSE DOCTRINE AND
CONSTITUTIONAL STRUCTURE, P.1-32:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=260830
(58) EDWARD S. CORWIN & JACK W. PELTASON, UNDERSTANDING THE CONSTITUTION,
LIBRARY OF CONGRESS, U.S.A, 1963, P.35
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) (ENGEL V. VITALE 1962بأهنا تعني أنه جيب أن يقام جدار فاصل بني الكنيسة
والدولة

)WALL OF SEPARATION BETWEEN CHURCH AND STATE

،(A

فهذا اجلدار الفاصل مل يقصده املرشع الدستوري بل كان يقصد من ورائه جتريد
الكونغرس من سلطة تأسيس كنيسة وطنية أو تقويض كنائس الواليات ،وب صورة
أكثر حتديد اا مل يقصد املرشع الدستوري مثالا منع الكونغرس من سن ترشيع يمنح
املعونة للمؤسسات الدينية بصورة متساوية بل يقصد منع الكونغرس من تفضيل ديا نة
بعينها عىل غريها من األديان (. )59
رابع ًا :يف اسرتاليا:
ويف اسرتاليا والسيام يف القضية املشهورة  )(ENGINEERS CASE 1920قامت املحكمة
العليا بتوسيع السلطة الفيدرالية للكومنولث من خالل التفسري الواسع للامدة  51فقرة 35
من الدستور االسرتايل لعام  1901التي تنص "بموجب هذا الدستور يتمتع الربملان
بصالحية وضع القوانني املتعلقة بالسلم والنظام واحلكم الرشيد يف الكومنولث فيام يتعلق
ب – 35 :التوفيق والتحكيم ملنع وتسوية النزاعات الصناعية التي تتخطى حدود أي والية
واحدة " ،فهذه القضية تتعلق فيام إذا هذه القوانني يمكن أن تستخدم ضإلزام حكومة الوالية
أم ال ،وال سيام قبل هذه القضية اتبعت املحكمة العليا مذهبني يقيدان الكومنولث :مذهب
احلصانات بني حكومتني أو أكثر ،ومذهب السلطات املحجوزة للواليات ،فبموجب هذين
املذهبني قوانني الكومنولث ال يمكن أن تلزم الواليات وقوانني الواليات ال يمكن أن تلزم
الكومنولث فض ا
ال عن أن جمال السلطات التي ال يمكن أن يقتحمها الكومنولث كانت
حمجوزة للواليات ،إال أن هذه القضية ألغت كال املذهبني من خالل تقريرها بأن الواليات،
عندما يكون األطراف يف نزاع صناعي يف الواقع ،خاضعة لترشيع الكومنولث الذي يمرر
وفق اا هلذه املادة ( )60ونتيجة لتوسع سلطات الكومنولث منذ عام  1920قامت املحكمة العليا
(59) GEORGE MCKENNA, THE DRAMA OF DEMOCRACY, 3 ED, MCGRAWHILL COMPANIES,
AMERICA UNITED STATES, 1998, P.347
(60) STEPHEN ROSS & HELEN IRVING & HEINZ KLUG, OP.CIT, P.111-112
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االسرتالية باستنباط قيد ضمني عىل السلطة الفيدرالية للكومنولث الذي يسمى
) (MELBOURNE CORPORATION DOCTRINEوالذي بموجبه حيظر الدستور ضمني اا
عىل الكومنولث صنع القوانني التي متيز ضد والية أو أكثر ،أو التي تضعف بشكل أسايس
وظائف حكومة الوالية (.)61
خامس ًا :يف أملانيا:
كام قامت املحكمة الدستورية األملانية يف قضية ) (AWACS –URTEILيف  12متوز 1994
باالستنتاج بأن إرسال ونرش اجليش يف األقطار األجنبية حيتاج إىل موافقة السلطة الترشيعية
عىل الرغم من أن القانون األسايس األملاين مل يرصح بذلك ،ففي هذه القضية مل تقم املحكمة
الدستورية بتغيري الدستور فحسب إنام أصدرت ترشيع اا استبدالي اا مفص ا
ال يف قرارها ،يأمر
السلطتني الترشيعية والتنفيذية بأن تترصف طبق اا له ،حتى يتم تبني الترشيع لكي يقيم طريقة
أكثر تفصي ا
ال تتعلق باملسامهة الرسمية للسلطة الترشيعية يف تبني القرارات ذات الصلة
باستعامل اجليش األملاين يف اضإرسال العسكري(.)62
فض ا
ال عن ذلك متيل املحكمة الدستورية الفيدرالية يف أملانيا إىل رفض السلطات الفيدرالية
الضمنية بموجب القانون األسايس( )63كام أن القرار الصادر يف  26كانون الثاين  2005جاء
ليقدم مزيد اا من الدعم الجتهاد املحكمة املؤيد للمقاطعات ،فبينام كانت املحكمة الدستورية
االحتادية األملانية قد بدت منذ أمد بعيد مؤيدة لتوسيع اختصاصات االحتاد عىل حساب
املقاطعات ،بدأت منذ عام  2002تأخذ عىل حممل اجلد مبدأ االستطراد لصالح املقاطعات،
وبعد صدور هذا القرار وجد االحتاد نفسه ممنوع اا عملي اا من إصدار أي ترشيع قد يكون له
تأثري قوي عىل السياسة اجلامعية للمقاطعات ،وهكذا عادت املقاطعات لتصبح من اآلن

(61) IBID, P.112
(62) ALLAN R.BREWER CARIAS, OP.CIT, P.59
(63) DONALD P. KOMMERS, OP.CIT, P.187
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فصاعد اا سيدة الترشيع اجلامعي بشكل حرصي تقريب اا (.)64
سادس ًا :يف اهلند:
وجدت نظرية السلطات الضمنية جماالا للتطبيق يف قضاء املحكمة العليا اهلندية ،ففي
قضية ( )STATE OF PUNJAB V. SALIL SABHLOK 2013بينت املحكمة العليا بأن املادة
 316من الدستور اهلندي التي متنح حاكم الوالية سلطة تعيني رئيس وأعضاء جلنة اخلدمة
العامة للوالية ،متنحه أيض اا سلطة دستورية ضمنية يف وضع اضإجراءات الالزمة ملثل هكذا
تعيينات .فض ا
ال عن ذلك يف قضية

(UNION OF INDIA V. GOPAL CHANDRA MISRA

) 1978بينت املحكمة العليا اهلندية بأن قايض املحكمة العليا يملك سلطة ضمنية وفق اا للامدة
 217فقرة ( -1أ) من الدستور بسحب استقالته حتى بعد استالم حمتواها من قبل رئيس
الدولة .ويف قضية

()RAJA RAM PAL V. SPEAKER, LOK SABHA 2007

نظرت

املحكمة العليا يف امتيازات الربملان وفق اا للامدة  105من الدستور اهلندي واستنتجت بأن
الربملان يملك سلطة ضمنية ومستقلة يف فصل أو عزل ) (EXPELأحد أعضائه من الربملان يف
حاالت معينة .ويف قضية () RUPA ASHOK HURRA V. ASHOK HURRA 2002قررت
املحكمة العليا بأهنا متلك سلطة ضمنية متكنها من مراجعة قراراهتا – التي تعد هنائية من دون
معاجلة إضافية  -وذلك بواسطة التامس عالجي وفق اا ملظاهر خاصة معينة كحالة إنكار
العدالة الطبيعية ()65

( )64ميشال فرومون ،االجتهاد الدستوري يف مجهورية أملانيا االحتادية ،ترمجة :د .حممد عرب صاصيال ،جملة القانون العام
وعلم السياسة ،العدد السادس ،2006 ،ص.1780-1779
(65) ARUN SAGAR, NOTES TOWARDS A THEORY OF IMPLIED POWERS IN INDIAN
CONSTITUTIONAL LAW, 7 NUJS LAW REVIEW, 2014, P.253-255 :
http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/D62D9420-D9F8-4C07-8D28-8A82D15246D3.pdf
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املطلب الثاين:
تعديل الدستور بواسطة التفسري القضائي
يف جمال املبادئ واحلقوق الدستورية :
باعتبار محاية احلقوق األساسية ،فإن إجراء التغيري أو التعديل يف الدستور يكون نتيجة
لعملية اكتشاف أو استنباط من قبل املحاكم الدستورية للحقوق األساسية التي مل يرصح هبا
الدستور ،وذلك من خالل توسيع نطاق نصوصه .فالقايض الدستوري يقع عىل عاتقه محاية
قيم حكم القانون والديمقراطية واحلقوق األساسية التي تربر الرقابة عىل دستورية القوانني.
ولذلك ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار ملاذا ،عند البحث يف مرشوعية املحاكم الدستورية،
جيب أن تكيف هذه املحاكم الدستور وفق اا للقيم احلالية للمجتمع والنظام السيايس ،وذلك
لكي حتفظ بدقة بقاء الدستور عىل قيد احلياة ،كام جيب عىل املحاكم الدستورية ،بفضل النتيجة
التي مفادها أن الدساتري ال يمكن النظر إليها كوثيقة ستاتيكية ،أن تقوم بتطوير النشاط
اخلالق لكي تسمح بالتطبيق املعارص واملؤثر للدستور من خالل تكييفه مع تطور املؤسسات
واالحتياجات االجتامعية(.)66
ويف أكثر الدساتري احلديثة واملعارصة ،تتم كتابة حقوق اضإنسان بطريقة جمملة وعامة
وغامضة مما حتتاج لدور فاعل من قبل القايض الدستوري لتوضيح معناها وهذا ما سنوضحه
يف الفقرات التالية:
أوالً :يف الواليات املتحدة األمريكية:
فقد بني الفقيه األمريكي ) (GEOFFREY R. STONEبخصوص نص دستور الواليات
املتحدة األمريكية لسنة  1787بأنه "حدد معظم حقوقنا األساسية واحلامية بمصطلحات
ذات هنايات مفتوحة ،مثل حرية الكالم ،احلامية املتساوية أمام القانون ،الوسائل القانونية
السليمة ،املامرسة احلرة للدين ،والعقوبات االستثنائية واملهينة ،وغريها ،فهذه املصطلحات
(66) ALLAN R.BREWER CARIAS, OP.CIT, P.45-46
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معنى واضح اا حتى بالنسبة للشعب الذي قام
والعبارات غري معرفة ذاتي اا ،والمتلك
ا
بصياغتها ،حيث تم الفهم من واضعي الدستور بأهنم تركوها لألجيال املستقبلية ليستعملوا
عقوهلم ،وأحكامهم القضائية وجتربتهم ضإعطاء املعنى الراسخ للقواعد الدستورية"( )67هذا
فض ا
ال عن أن الدستور األمريكي لسنة  1787املعدل أشار إىل قاعدة تفسريية واسعة تسمح
للقضاة بأن يستنبطوا حقوق اا دستورية جديدة ،وهذه القاعدة نص عليها التعديل التاسع
للدستور األمريكي بأن " ال جيوز أن يفَس تعداد الدستور حلقوق معينة عىل أنه إنكار حلقوق
أخرى يتمتع هبا الشعب ،أو انتقاص اا منها " .
ومن القرارات القضائية املهمة التي أصدرهتا املحكمة االحتادية العليا التي تغري من أحكام
الدستور يف مسائل احلقوق األساسية يف قضية
)OF TOPICA 1954

(BROWN V. BOURD OF EDUCATION

إذ مل ينص دستور  1787وال تعديالت  1791عىل مبدأ املساواة،

باستثناء التعديل الرابع عرش لسنة  1868الذي أشار إىل فقرة احلامية املتساوية فقط والتي
أصبح هلا فيام بعد معنى خمتلف .حيث قررت املحكمة االحتادية العليا يف هذه القضية بأن
الفصل العنرصي يف املدارس العامة قد أنكر احلامية املتساوية أمام القانون وفق اا للتعديل
الرابع عرش بأن " ال جيوز ألي والية أن حترم أي شخص خاضع لسلطاهنا من املساواة يف
محاية القوانني " ،كام وجدت املحكمة العليا نفسها أمام العديد من املسائل لغرض تقرير عدم
دستورية الفصل العنرصي من ضمنها بأن األطفال األمريكان من أصل إفريقي مرصح هلم
فور اا يف الدخول إىل املدارس باختيارهم ،أو لتسمح بإجراء تسوية أو تنظيم تدرجيي مؤثر يف
النظم املوحدة ،وهذا ما دفع املحكمة االحتادية العليا للحكم بعدم اتفاق الفصل العنرصي
مع التعديل الرابع عرش للدستور األمريكي ،وبذلك نقضت املحكمة العليا سابقة املساواة
مع

الفصل()68

ولقد بني رئيس القضاة

)(WARREN

مذهب الدستور

احلي()69

يف هذه

(67) GEOFFREY R. STONE, " OUR FILL- IN- THE BLANK CONSTITUTION ", (OP-ED), THE
NEW YORK TIMES, 2010, P.A27:
https://www.nytimes.com/2010/04/14/opinion/14stone.html
(68) BROWN V. BOURD OF EDUCATION OF TOPICA, 347 U.S. 483 ( 1954 ):
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_v._Board_of_Education

( )69يقصد بالدستور احلي هو ذلك الدستور الذي يتطور ويتغري عرب الوقت من دون أن يعدل رسمي اا كدستور الواليات
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القضية بقوله أن "يف معاجلة هذه املشكلة ال يمكن أن نرجع إىل عام  1868لكن بدالا من
ذلك جيب أن يعترب التعليم العام وفق اا لتطوراته الكاملة وموقعه احلايل يف احلياة
األمريكية"(.)70
ويف قضية )(MEYER V. NEBRASCA 1923

واجهت املحكمة االحتادية العليا الطعن

يف قانون والية ) (NEBRASCAالذي يمنع التعليم بأية لغة أخرى غري اضإنجليزية وبشكل
مسبق عىل املدرسة العليا ،فعىل الرغم من أن نص الدستور مل حيم بشكل رصيح حق التعليم،
وجدت املحكمة العليا بأن هذا احلق مضمون بواسطة الدستور ،وقررت بأن ترشيع الوالية
ينتهك احلق الفردي يف السعي واختيار الوسائل املفيدة واملعقولة يف التعليم .وباالعرتاف هبذا
احلق أدركت املحكمة العليا بأن تفسري التعديل الرابع عرش الذي ينص عىل أن " ال جيوز
ألية والية أن حترم أي شخص من احلياة أو احلرية أو املمتلكات دون مراعاة الوسائل
القانونية السليمة " يسلط الضوء عىل غموض كلمة "احلرية" ،جيب أن حيمي نسبة واسعة
من احلقوق ومن ضمنها حق التعليم ،إذ بينت املحكمة بأن الشعب يملك دائ اام التعليم
واكتساب املعرفة يف املسائل املهمة والعليا التي جيب أن تعزز بعناية ،وهلذا استنتجت املحكمة
بأن حق املعلمني يف التدريس وحق الوالدين يف االرتباط هبم لتوجيه أطفاهلم مها ضمن
مصطلح احلرية الوارد يف التعديل الرابع عرش ،وهكذا فإن قانون الوالية ينتهك الدستور ألنه
حاول أن يتدخل باستدعاء معلمي اللغة احلديثة ،وبفرص الطالب يف اكتساب املعرفة
وسلطة والدهيم يف مراقبة التعليم اخلاص هبم (.)71
املتحدة األمريكية لسنة : 1787
DAVID A. STRAUSS, THE LIVING CONSTITUTION, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2010, P.4 :
http://www.thedivineconspiracy.org/Z5250N.pdf
(70) REBECCA WILCINSON, INTERPRETING A LIVING CONSTITUTION, NORTH EAST LAW
REVIEW, P.12 :
https://research.ncl.ac.uk/media/sites/researchwebsites/northeastlawreview/Rebecca%20Wilkinson%20
-%20Living%20Constitution.pdf
(71) SAMUEL J. LEVINE, UNENUMERATED CONSTITUTIONAL RIGHTS AND UNENUMERATED
BIBLICAL OBLICATIONS: A PRELIMINARY STUDY IN COMPARATIVE HERMENEUTICS,
CONSTITUTIONAL COMMENTARY, VOL.15, 1995, P.512-513 :
https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/167776/15_03_Levine.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
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كام أنه يف قضية ) (MOORE V. CITY OF EAST CLEVELAND 1977قررت املحكمة
االحتادية العليا بعدم دستورية نظام السكن الذي يمنع املرأة من العيش يف بيتها مع حفيدهيا،
حيث الحظ القايض ) ، (POWELLضمن رأي األغلبية ،بأنه يف عدد من القضايا كقضية
MEYER

وقضية

PIERCE

اعرتفت املحكمة باملجال اخلاص للحياة العائلية الذي ال

تستطيع الوالية دخوله .وكان ذلك يف احلقيقة باالعتامد عىل مفهوم الوسائل القانونية
املوضوعية ،كام الحظ أيض اا بأن هذه املحكمة – أي املحكمة االحتادية العليا – اعرتفت طوي ا
ال
بحرية االختيار الشخيص يف مسائل الزواج واحلياة العائلية كإحدى احلريات املحمية
بموجب فقرة الوسائل القانونية السليمة يف التعديل الرابع عرش ،ولذلك استنتجت املحكمة
يف هذه القضية بحق اجلدة يف العيش مع أحفادها()72

وبالنسبة حلق اخلصوصية الذي استنبطته املحكمة االحتادية العليا من خالل فقرة الوسائل
القانونية السليمة ،فإنه يف قضية

)(GRISWOLD V. STATE OF CONNECTICUT 1965

قررت املحكمة عدم دستورية القانون العقايب الذي حيظر االستخدام أو املساعدة أو
التحريض عىل استخدام موانع احلمل باعتبار أن ذلك ينتهك حق اخلصوصية الزوجية ()73

مارست املحكمة االحتادية العليا
وكذلك يف القضية الكربى
الرقابة الدقيقة أو ذات املستوى العايل ،حيث استنبطت املحكمة بأن حق اخلصوصية وفق اا
لفقرة الوسائل القانونية السليمة ،يف التعديل الرابع عرش ،يوسع قرار املرأة يف أن متلك احلق يف
اضإجهاض ،ووفق اا لذلك أبطلت املحكمة قانون اا للوالية يمنع اضإجهاض إال ضإنقاذ حياة األم،
فمع تسليم املحكمة بالطابع األسايس للحق يف اضإجهاض ،فإن قيود الوالية ال يمكن تربيرها
إال بمصلحة ملحة للوالية .إذ انتهت املحكمة يف هذه القضية إىل توسيع نطاق اضإجهاض إال
أهنا مل تسلم بكونه حق اا مطلق اا ،مقررة يف ذلك بأن للوالية مصلحة ملحة يف صحة األم تسمح
بتنظيم معقول لعمليات اضإجهاض بعد الثالثة أشهر األوىل من احلمل ،ألنه قبل تلك املدة
(72) IBID, P.514-515

( )73جريوم ا .بارون ،توماس دينيس ،الوجيز يف القانون الدستوري ( املبادئ األساسية للدستور األمريكي ) ،ترمجة
حممد مصطفى غنيم ،ط ،2اجلمعية املرصية لنرش املعرفة والثقافة العاملية ،القاهرة ،1998 ،ص.165-164
210

36

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/4

?????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ????? Obeidi:

[د .عصام سعيد عبد العبيدي]

تكون الوفيات التي ترتتب عىل اضإجهاض أقل عدد اا من الوفيات التي حتدث أثناء الوالدة
الطبيعية ،مما يعني أن للمرأة احلق يف اضإجهاض خالل فرتة الثالثة أشهر األوىل من احلمل دون
أي قيد ،كام أن للوالية خالل األشهر الثالثة األخرية من احلمل أن متنع حدوث عملية
اضإجهاض .وعىل الرغم من أن جانب اا كبري اا من الفقه الدستوري األمريكي انتقد هذا القرار
لكونه يعد تدخ ا
ال يف العنارص التي تدخل ضمن السياسة الترشيعية املطلقة ،فإن بعض الفقه
عده موازنة حلقوق األم يف املراحل املبكرة من احلمل وحقوق اجلنني يف املراحل املتأخرة منه،
ومع ذلك فإن سهام النقد الكثرية هلذا القرار أدت إىل إجراء العديد من املحاوالت السياسية
من جانب السلطات العامة لنقضه عن طريق تعديل الدستور إال أن هذه املحاوالت باءت
بالفشل نظر اا لوجود ضغط شعبي كبري مساند هلذا القرار ( )74كام بني القايض وايت وهو أحد
املعارضني هلذا احلكم بأن " عملت املحكمة عىل صياغة وإعالن حق دستوري جديد لألمهات
احلوامل " ،وبذلك فإن املحكمة االحتادية العليا أنشأت أو خلقت العديد من املبادئ والقواعد
بحجة وجود أساس دستوري ضمني هلا من دون أن تتعرض قراراهتا يف الغالب للنقض
السيايس من قبل السلطة ِ
املؤسسة بسبب وجود جمموعات متنوعة يف املجتمع األمريكي
يعتربون أنفسهم مستفيدين من تلك القرارات ،وعىل الرغم من ذلك تبقى هذه الفلسفة أو
السياسة القضائية حمل نظر من قبل املحكمة ذاهتا أو من قبل السلطة ِ
املؤسسة التي تعرب عن
اضإرادة العامة للشعب األمريكي ( )75ويمكن القول بأن اجتاه املحكمة االحتادية العليا يف هذا
التوسيع الدستوري ذي الطابع اخلالق ينسجم مع سياسة القضاة الذين يميلون إىل زيادة
الفعالية القضائية يف التفسري الدستوري ،وهذا ما عرب عنه بعض القضاة منهم رئيس القضاة
األسبق جون مارشال ( )JOHN MARSHALLبقوله " أن الدستور كتب ليتحمل األجيال
املستقبلية " ،وكذلك العبارة املشهورة لرئيس القضاة األسبق هيوز ()HUGHES

بأنه " نحن

(74) SUSAN WELCH AND OTHERS, UNDERSTANDING AMERICAN GOVERNMENT, THIRD
EDITION, WEST PUBLISHING COMPANY, 1995, P.455
ومع ذلك يف قضية )  (PLANNED PARENTHOOD V. CASEY 1992اعرتضت املحكمة عىل فرتة الثالثة أشهر

لكنها أكدت يف الوقت ذاته عىل حق املرأة يف اضإجهاض إىل أن يصبح اجلنني قاب ا
ال للحياة:
https://en.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade
(75) GEORGE MCKENNA, OP.CIT, P.347, 349, 358
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نعمل يف إطار الدستور ،لكن الدستور هو ما تقوله املحكمة العليا " ()76

ثاني ًا :يف فرنسا:
أما يف فرنسا فقد مارس املجلس الدستوري رقابته طبق اا لكتلة الدستورية (BLOC DE
) CONSTITUTIONNALITEالتي تتكون حرص اا من دستور  1958ومقدمته ،حيث
اعرتف املجلس الدستوري منذ صدور القرار املرقم  71 – 44يف  16متوز  ،1971الذي
استنبط املجلس من خالله مبدأ حرية اجلمعيات ،بالقيمة الدستورية هلذه املقدمة بام حتيل إليه
من إعالن حقوق اضإنسان واملواطن لسنة  1789ومقدمة دستور  ،1946عل اام أن هذه املقدمة
األخرية تتكون من مصدرين مهمني استند إليهام املجلس يف العديد من قراراته ،ومها املبادئ
األساسية التي أقرهتا قوانني اجلمهورية واملبادئ السياسية واالقتصادية واالجتامعية
الرضورية يف وقتنا احلارض ،وهذه املبادئ األخرية قد حددهتا املقدمة يف فقرهتا الثانية
بمجموعة من املبادئ ،إال أن املجلس الدستوري مل يستند يف رقابته عىل القواعد واملبادئ
التي رصح الدستور هبا فقط بل جلأ أيض اا إىل تفسري وحتليل مضامني هذه الكتلة بطريقة بنّاءة
)(D UN ANALYSE CONSTRUCTIVE

()77

ومن اجلدير بالذكر أن املبادئ التي أقرهتا قوانني اجلمهورية املشار إليها يف الفقرة األوىل
من ديباجة دستور  1946يقصد هبا املبادئ األساسية املستخلصة من أي قانون من قوانني
اجلمهورية قبل نفاذ مقدمة دستور  ،1946كام أكد املجلس الدستوري يف قراره الصادر يف
 20متوز  1993أن املبدأ املستخلص ال ينبغي أن يكون عرضي اا أو طارئ اا بل ينبغي أن يتسم
بالعمومية بصورة كافية ،فض ا
ال عن أن املجلس مل يستخلص سوى عدد حمدود من هذه املبادئ
لغرض الرقابة منها مبدأ حرية اجلمعية يف قراره الصادر يف  16متوز  1971ومبدأ حق الدفاع
يف قراره الصادر يف  2ديسمرب  1976ومبدأ استقالل القضاء اضإداري يف قراره الصادر يف

(76) SUSAN WELCH AND OTHERS, OP.CIT, P.405
(77) DMITRI GEORGES LAVROFF, LE SYSTEME POLITIQUE FRANCAIS, DALLOZ, PARIS,
1991, P.130-136 – JACQUES CHEVALLIER, L ETAT DE DROIT, 3 EDITION, MONTCHRESTIEN,
PARIS, 1999, P.90
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 22متوز  1980ومبدأ استقالل األساتذة اجلامعيني يف قراره  20يناير  ،1984فعىل الرغم
من قلة هذه املبادئ املستخلصة إال أن املجلس الدستوري بإمكانه يف املستقبل أن يستخلص
العديد منها حلامية حقوق اضإنسان وحرياته األساسية (.)78
أما املبادئ الرضورية لوقتنا احلارض التي رصحت هبا الفقرة الثانية من مقدمة دستور
 1946فإن املجلس مل يستند إليها يف رقابته سوى يف حاالت نادرة منها حق اضإرضاب وذلك
يف القرار املرقم  105- 79يف  1979/7/25والقرار املرقم  230 – 87يف /28
.)79(1987/7
وكام بينا لقد قام املجلس الدستوري بتفسري مضامني هذه الكتلة بطريقة بنّاءة ومثال عىل
ذلك قام املجلس باستنباط مبدأ محاية رشف اضإنسان وكرامته ضمن قراره الصادر يف 27
متوز  1994بعدم دستورية القانون اخلاص باألدبيات والتجارب الطبية حيث أسس املجلس
قراره عىل الفقرة األوىل من ديباجة دستور  1946التي تنص عىل أن " غداة االنتصار الذي
حققته الشعوب احلرة عىل األنظمة التي حاولت استعباد وإذالل الكائن البرشي يعلن
الشعب الفرنيس  "...فمن هذا النص استنبط املجلس الدستوري مبدأ محاية رشف اضإنسان
وكرامته ،كام استنبط املجلس عدد اا قلي ا
ال من املبادئ دون االستناد إىل أساس قانوين يف ذلك
لغرض تقييد بعض احلقوق واحلريات األساسية ومثاهلا مبدأ استمرارية عمل املرفق العام
حيث أشار املجلس يف قراره الصادر يف  25متوز  1979بأنه عىل الرغم من أن حق اضإرضاب
له قيمة دستورية إال أن ذلك ال حيول دون وضع قيد عىل هذا احلق يف سبيل تأمني استمرارية
املرفق العام الذي له قيمة دستورية أيض اا ،وكذلك عىل نحو مماثل يف قراره الصادر يف  22متوز
 1980حيث أضفى املجلس القيمة الدستورية عىل مبدأ محاية صحة وأمن األفراد وأمواهلم،
فمثل هذه القرارات التي أظهرت مي ا
ال إىل االستناد عىل املبادئ العامة غري املكتوبة أدت إىل
توجيه االنتقاد إىل اجتاه املجلس الدستوري يف إبراز قدرته عىل خلق هذه املبادئ مما أدى
(78) DOMINIQUE CHAGNOLLAUD, DROIT CONSTITUTIONNEL CONTEMPORAIN, SIREY,
DALLOZ, PARIS, 1999, P.358
(79) DMITRI GEORGES LAVROFF, OP.CIT, P. 136-137.
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باملجلس إىل إبداء رغبته يف منح هذا النوع من القرارات أساس اا نصي اا ،وهذا ما أكده السكرتري
العام األسبق للمجلس الدستوري ( )BRUNO GENEVOISبقوله"أن املجلس
الدستوري يميل أكثر فأكثر إىل ترجيح املصادر املكتوبة للمبادئ ذات القيمة الدستورية
مقارنة بمصادرها غري املكتوبة " ( )80ففي قراره الصادر يف  12يناير  2002استنبط املجلس
الدستوري مبدأ وضوح القانون وهدف قابليته للفهم وسهولة الوصول إليه ذي القيمة
الدستورية ،فبمقتىض هذا القرار يعود للمرشع ممارسة االختصاص الذي أسندته له املادة 34
من الدستور بشكل تام ،وأن عليه يف ممارسته هلذا االختصاص احرتام املبادئ والقواعد ذات
القيمة الدستورية ،والسهر عىل قيام السلطات اضإدارية والقضائية املكلفة بتطبيق القانون
بتأمني هذا االحرتام ،وأن مبدأ وضوح القانون الناجم عن املادة  34من الدستور ،وهدف
سهولة فهم القانون ذي القيمة الدستورية الناجم عن املواد  16 ،6 ،5 ،4من إعالن حقوق
اضإنسان واملواطن لعام  ،1789يفرضان عليه ،يف هذا الصدد ،تبني أحكام دقيقة بام فيه
الكفاية ،وصيغ غري غامضة ،وذلك بغية محاية أشخاص القانون من أي تفسري مناقض
للدستور ،أو من خطر التعسف ،وقد سبق أن قرر املجلس يف قراره الصادر يف  7ديسمرب
 2000فيام يتعلق بتنظيم التجهيزات التجارية يف أقاليم ما وراء البحار بأن التحديدات التي
وضعت عىل حرية التعهد مل جير النص عليها بطريقة واضحة ودقيقة مما يشكل انتهاك اا ملبدأ
وضوح القانون ( )81كام قرر املجلس الدستوري عدم دستورية أحد النصوص الواردة يف
قانون امليزانية يف قراره  29ديسمرب  2005بسبب ما تضمنه النص من تعقيد مفرط ،وأن هذا
التعقيد يبدو يف عدة مظاهر :فالنص يتميز بإطالة زائدة ،وأحكامه مرتبطة ببعضها ،وغري
مفهومة للممول ،بل وغامضة حتى بالنسبة للمهني ،وذلك بسبب كثرة اضإحاالت إىل
نصوص أخرى تتميز بدورها باالرتباط ،كام أن عدم اليقني فيها مصدر لإلخالل باألمن
القانوين ،ومن ثم فإن التعقيد يمكن أن يؤدي إىل عدم متكني جزء من املمولني من القيام
(80) ARLETTE HEYMANN DOAT, LIBERTES PUBLIQUES ET DROITS DE L HOMME, 6
EDITION, L.G.D.J, 2000, P.133-134.

( )81د .رفعت عيد سيد ،مبدأ األمن القانوين دراسة حتليلية يف ضوء أحكام القضاء اضإداري والدستوري ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،2011 ،ص.163-160
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بالعمليات املالية التي يطلب املرشع منهم إجراءها ،كام يعترب خمالفة ملبدأ قابلية القانون للفهم
أو اضإدراك أخطاء الصياغة التي تعوق فهم القانون ،مامل يقم املرشع فيام بعد بتصحيح هذه
األخطاء (.)82
فض ا
ال عن ذلك أكد املجلس الدستوري الفرنيس بأنه عىل الرغم من أن املبادئ العامة للقانون
التي استنبطها جملس الدولة تعد ذات قيمة ترشيعية فإنه حيق للمجلس الدستوري أن يعرتف هلا
بقيمة دستورية بحيث يعزز مرتبتها بجعلها يف مرتبة املبادئ الدستورية املكتوبة( )83ومع ذلك
اعترب جانب من الفقه الدستوري الفرنيس بأن أي مبدأ قانوين عام أضفى عليه املجلس
الدستوري القيمة الدستورية إنام يرجع يف أساسه إىل نص دستوري سواء بصورة مبارشة أم غري
مبارشة ،كمبدأ استمرارية املرفق العام الذي يرجع يف أساسه إىل املادة اخلامسة من الدستور التي
تشري إىل أن حيرص رئيس اجلمهورية عىل احرتام الدستور ويكفل بتحكيمه العمل املنتظم
للسلطات العامة واستمرارية الدولة ،وكذلك احلال فيام يتعلق باملبدأ اخلاص بحامية الصحة
العامة وأمن األفراد حيث يعود يف أساسه إىل املادة  2من إعالن حقوق اضإنسان واملواطن والفقرة
احلادية عرشة من مقدمة دستور  ،1946فض ا
ال عن ذلك اعترب الفقه الدستوري الفرنيس نظرية
املبادئ العامة يف قضاء املجلس الدستوري ليست يف احلقيقة إال جمرد تضييق للقواعد الدستورية
املكتوبة ،كام أنه إذا ماتم التسليم للقايض الدستوري بالقدرة عىل األخذ هبذه النظرية فإن ذلك
يعني التسليم بقدرته عىل خلق مبادئ دستورية غري مكتوبة إىل جوار املبادئ الدستورية املكتوبة،
وهذا بدوره خيرج عن مهمته التي تنحرص يف تطبيق الدستور دون إضافة قواعد أخرى يف صورة
مبادئ عامة غري مكتوبة ،وهذا ما دفع الفقيه ( )LE MIREإىل القول "بأن املبادئ العامة ذات
القيمة الدستورية إذا كانت ستفرض عىل الالئحة املستقلة فإهنا ستفرض عليها باعتبارها قواعد
دستورية وليست مبادئ عامة دستورية"(.)84
( )82د .حممد حممد عبد اللطيف ،القانون العام االقتصادي دراسة مقارنة ،جملس النرش العلمي ،جلنة التأليف والتعريب
والنرش ،جامعة الكويت ،2012 ،ص.252
(83) DOMINIQUE CHAGNOLLAUD, OP.CIT, P.385

( )84د .عبد احلفيظ الشيمي ،القضاء الدستوري ومحاية احلريات األساسية يف القانون املرصي والفرنيس ،دار النهضة
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ثالث ًا :يف أملانيا:
وقامت املحكمة الدستورية األملانية بإجراء العديد من التغيريات الدستورية أبرزها ما
يتالءم مع التطور التكنولوجي يف املجتمع ،ففي قرارها الصادر يف  15ديسمرب لعام 1983
استحدثت املحكمة الدستورية مصطلح اا جديد اا وطورت أو ابتكرت احلق يف تقرير املصري
املعلومايت ()RIGHT TO INFORMATIONAL SELF – DETERMINATION

وذلك عىل

أساس املادة  2فقرة  1املتعلقة باحلرية الشخصية العامة باالرتباط مع املادة  1فقرة  1من
القانون األسايس املتعلقة بالكرامة اضإنسانية .فطبق اا هلذه الطريقة أقامت املحكمة الدليل عىل
محاية خصوصية البيانات بحيث منحت األفراد احلق يف أن يقرروا بشأن استعامل بياناهتم
الشخصية ( ،)85كام قررت املحكمة الدستورية األملانية يف عام  2008باعتبار ما يسمى
البحث يف شبكة االنرتنت ،محاية احلريات الشخصية العامة وفق اا للامدة  2فقرة  ،1يف عالقتها
مع املادة  1فقرة  1من الدستور ،وبشكل خاص التوتر بني احلرية واألمن الذي يؤثر عىل نقل
املعلومات واملعطيات الشخصية ،بحيث خلقت املحكمة حق اا دستوري اا جديد اا يتعلق بضامن
اخلصوصية والسالمة يف نظم تكنولوجيا املعلومات الذي عىل أساسه قررت املحكمة عدم
دستورية القانون (.)86
ومن املعلوم أن السلطة التأسيسية األملانية يف عام  1949مل ترغب يف تأسيس أي حق
يرتب دين اا مالي اا يف ذمة الدولة معتربة أن دستورية مثل هذه احلقوق تؤدي إىل منح القايض
الدستوري سلطة تقرير نفقات عىل الدولة ،وقد احرتمت املحكمة الدستورية االحتادية
باضإمجال موقف السلطة التأسيسية هذا ،ومل تقر بوجود حقوق ينبغي تقديمها إال يف سلسلتني
من احلاالت ،احلق يف ٍ
حد أدنى حيوي يف فرضيات خاصة جد اا ،واحلق يف تكوين جامعي،
ومع ذلك فإن النتائج كانت لفظية أكثر مما هي فعلية .حيث إن املحكمة الدستورية االحتادية
العربية ،القاهرة ،2001 ،ص.530-529
(85) RUDOLF STREINZ, THE ROLE OF THE GERMAN FEDERAL CONSTITUTIONAL COURT :
LAW AND POLITICS, RITSUMEIKAN LAW REVIEW, NO.31, 2014, P.104 : http://rcube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/5637/lr31_streinz.pdf
(86) ALLAN R.BREWER CARIAS, OP.CIT, P.51
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اجتهت نحو تأسيس احلق يف الصحة ،ففي  6كانون األول أبطلت املحكمة الدستورية حك اام
صادر اا عن املحكمة االجتامعية االحتادية لكوهنا أكدت حك اام صادر اا عن هيئة قضائية اجتامعية
أدنى كان قد أعطى احلق لصندوق التأمينات االجتامعية الذي رفض القيام بتسديد بعض
النفقات الطبية .وكان صاحب الطعن الفردي شاب اا مصاب اا بمرض الدشني الذي يعد مرض اا
نادر اا والتوجد له أية معاجلة معرتف اا هبا من قبل األطباء (باستثناء ما يتعلق بتخفيف أعراضه)،
وبام أن حالته كانت تزداد سوء اا وكان خيشى من هنايته احلتمية فقد التمس اسرتداد نفقات
معاجلة طبية كانت املفوضية االحتادية للضامن االجتامعي ال تعرتف هبا بعد(.)87
وقضت املحكمة الدستورية االحتادية األملانية بأن املحكمة االجتامعية االحتادية فَست
أحكام القانون االجتامعي اخلاصة بحقوق اسرتداد النفقات من الصناديق العامة للضامن
االجتامعي بطريقة تنتهك الدستور .وكانت النصوص الدستورية تتمثل من جهة أوىل باملادة
 2فقرة ( 1احلرية العامة يف الترصف) املقرتنة بمبدأ الدولة االجتامعية (املادتني )28 ،20
ومن جهة أخرى باملادة  2فقرة ( 2احلق يف احلياة) ،واعتربت املحكمة الدستورية باالستناد
إىل األحكام الدستورية املذكورة يف املقام األول ،أن من غري املقبول أال يستطيع شخص أرشك
إلزامي اا يف صندوق عام (وهو الزام موجود بالنسبة لكل من لديه دخل ضعيف أو متوسط)
االستفادة من إعانات الضامن االجتامعي عندما يصاب بمرض قاتل ال توجد له معاجلات
اعرتفت هبا كليات الطب ،وقرر اللجوء إىل معاجلة طبية غري تقليدية ،وذلك بعد أن أفاد
الطبيب املعالج بأهنا يمكن أن حتقق له حتسن اا يف حالته ،فحامية الفرد يف حالة املرض هي
بالفعل مهمة أساسية للدولة االجتامعية ،كام أكدت املحكمة فيام بعد بأن من واجب الدولة
محاية احلق يف احلياة وفق اا للامدة  2فقرة  2من القانون األسايس عندما يتعلق األمر بمعاجلة
مريض مهدد باملوت ،فصحيح أن قائمة اخلدمات التي تقدمها صناديق الضامن االجتامعي
ختضع رشعي اا العتبارات مالية وعلمية ،إال أن من واجب الدولة ،يف احلالة االستثنائية التي
ال توجد فيها أية معاجلة معرتف هبا ملعاجلة مريض مهدد باملوت ،محاية حياة املضمون ،من
( )87ميشال فرومون ،مصدر سابق ،ص. 1768-1767
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خالل تقديم دعم مايل له ،إذا كانت املعاجلة غري التقليدية تعطيه عىل األقل أم ا
ال ما بالتحسن،
وعىل القايض االجتامعي التحقق مما إذا كانت املعاجلة املرتقبة تفي هبذا الرشط ()88

ويمكن

القول أن هذا القرار يعد تكريس اا حلق حقيقي يف اضإعانة ويمثل اجتهاد اا جديد اا نحو تأسيس
احلق يف الصحة فض ا
ال عن أنه سيؤدي عالوة عىل ذلك خللق مزيد من الصعوبات للوضع
املايل للضامن االجتامعي.
رابع ًا :يف بولندا:
وأيض اا يف بولندا ،طورت املحكمة الدستورية الفاعلية القضائية املهمة باعتبار توسيع
حقوق اضإنسان ،وبشكل خاص بعد عام  ،1989أي من خالل السياق التأرخيي املتصل
بسقوط النظام الشمويل ورضورة تشييد بنية دولة القانون الديمقراطية ،فوفق اا هلذه األغراض
اندفعت املحكمة الدستورية البولندية إىل فك شفرة معايري احلقوق واحلريات غري املرصح هبا
مبارشة يف الدستور ،ووفق اا للنظام والقيم الديمقراطية اجلديدة ،قامت املحكمة بتكملة
النصوص الدستورية املوجودة من خالل اشتقاقها لقواعد أساسية منها احلق يف محاية حياة
اضإنسان قبل الوالدة ،حق املحاكمة ،احلق يف محاية اخلصوصية ،حتريم األثر الرجعي ،قاعدة
محاية احلقوق املكتسبة ،األمن القانوين ومبدأ التناسب .ويف قضايا أخرى ،يف مسألة منح
حمتوى معني للفقرات الربناجمية يف الدستور ،ومن خالل حتول الدولة يف بولندا من دولة
شمولية اشرتاكية إىل دولة القانون الديمقراطية ،حيث توجد قائمة واسعة من األحكام العامة
يف الدستور املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتامعية ،وتعريف النظام االقتصادي كنظام
معزز حلكم " اقتصاد السوق االجتامعي " وفق اا للامدة  20من الدستور ،فطبق اا هلذه األحكام
بني القايض ) (MAREK SAFJANبأنه "إذا مل تبق تلك األحكام كإيديولوجيات خالصة
وأدبيات دستورية  ...فإن املحكمة الدستورية ،بواسطة حتويل تلك األحكام إىل قواعد أي
ابتغاؤها ملحتوى قاعدي أدنى لتلك األحكام الربناجمية ،ستبذل اجلهد يف الوقت ذاته من
خالل التأثري األقوى املتزايد عىل توجهات سياسة الدولة يف تلك األبعاد" ،كام قامت
( )88املصدر نفسه ،ص1769-1768
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املحكمة بملء تلك املفاهيم ،بتعيني حدودها ،باستعامل القيم املتبعة بواسطة الدستور ،وكام
هو موضح من قبل القايض ) (MAREK SAFJANبقوله " أن اخلاصية التي متيز كل دستور
هي استخدامه لعدد واسع من القواعد املفتوحة ،التي متلك نطاق اا قاعدي اا غامض اا وغري حمدد،
املعربة عن القيم القانونية األساسية ،واخلالقة ملا يسمى بعلم قيم الدستور –
 - OF THE CONSTITUTIONعل اام أن البحث يف املحتوى القاعدي للدستور خمبأ يف

AXIOLOGY

التعبريات الدستورية العامة وغري املحددة ،الذي يعود استنباطه إىل طبيعة تفسري الدستور
الذي يتصل بشكل مغلق بجوهر وظيفة كل حمكمة دستورية " (.)89
خامس ًا :يف النمسا:
كام استنبطت املحكمة الدستورية النمساوية العديد من املبادئ الدستورية املهمة ،منها
مبدأ حكم القانون ،الذي اشتقت منه أيض اا مبادئ أخرى منها مبدأ القانونية،ومبدأ الوضوح
القانوين الذي يلزم املرشع يف أن يوفر نصوص اا مفصلة وواضحة ،وكذلك مبدأ قابلية األعامل
الترشيعية للفهم واضإدراك ،ومبدأ احلامية القانونية الفاعلة الذي يلزم الربملان يف أن يوفر
لألفراد محاية قانونية مالئمة وكافية .فمن خالل هذه التفسريات البنّاءة قامت املحكمة
الدستورية النمساوية بخلق قيود دستورية جديدة عىل الربملان الذي جيب أن يكيف ترشيعاته
طبق اا للمعايري اجلديدة املستقرة بواسطة املحكمة ()90
سادس ًا :يف اسرتاليا:
فض ا
ال عن ذلك استنبطت املحكمة العليا االسرتالية العديد من احلقوق الضمنية من أمهها
،

حرية االتصال السيايس

فعىل الرغم من عدم وجود حق دستوري يف حرية التعبري يف اسرتاليا إال أن املحكمة العليا
استنبطت يف قضيتي

و

(

)

(89) ALLAN R.BREWER CARIAS, OP.CIT, P. 52-53
(90) CONRAD LACHMAYER, AUSTRIAN NATIONAL REPORT, P.8
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بأن االسرتاليني يتمتعون بحرية ضمنية يف االتصال السيايس ،بحيث ينبغي أن تشمل هذه
احلرية عىل األشكال غري الشفوية لالتصال ،فاملحكمة العليا استنبطت هذه احلرية عند
تفسريها لنصوص املواد  64 ،24 ،7و  128من دستور الكومنولث ،فهذه النصوص تعد
خالصة للنظام األسرتايل يف احلكومة التمثيلية ،إذ حددت املحكمة بأنه ألجل حتقيق الوظيفة
الفعالة للعملية االنتخابية فإنه ينبغي أن يتاح للمواطنني الفرصة للوصول إىل املعلومات
الرضورية واألفكار التي متكنهم من صنع حكم حقيقي عند التصويت ،وبالنتيجة فإن هذه
احلرية حتمي التعبري ككالم سيايس موجه ألعضاء السلطة كالوزراء أو املوظفني العامني
ويف قضية

()91

استنبطت املحكمة

العليا االسرتالية حق االقرتاع العام يف االنتخابات الفدرالية أو املحلية ،بحيث أبطلت ترشيع
الكومنولث الذي يمنع السجناء من التصويت ،وبررت املحكمة ذلك من خالل التفسري
الواسع واملتطور بأن تعديالت عام  2006تتعارض مع نظام الديمقراطية التمثيلية وفق اا
للمواد  7و  24من الدستور ،فالتصويت أو االقرتاع يف االنتخابات يقع يف قلب نظام
احلكومة التمثلية والذي أشتقته املحكمة من عبارة " يتألف جملس النواب من أعضاء يتم
اختيارهم مبارشة من قبل شعب الكومنولث " الواردة يف املادة  24من الدستور ،وأن حرمان
جمموعة من املواطنني البالغني من االقرتاع بدون سبب جوهري يعد انتهاك اا للدستور ()92
سابع ًا :يف اهلند :
باضإضافة إىل ذلك لعبت املحكمة العليا اهلندية دور اا فاع ا
ال وخالق اا يف جمال تفسري
النصوص الدستورية والسيام يف جمالني رئيسني :األول يتعلق بمذهب البنيان األسايس
والثاين يتعلق باملبادئ التوجيهية لسياسات الدولة:
 :-1مذهب البنيان األسايس :ففيام يتعلق بمذهب البنيان األسايس حيث بينت املحكمة
(91) JAKE BUCKINGHAM, CURRENT TRENDS SURROUNDING THE CONSTITUTIONAL
FREEDOM OF POLITICAL COMMUNICATION, BOND UNIVERSITY STUDENT LAW REVIEW,
VOL. 4, ISSUE 1, 2016, P.1 :
https://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=buslr
(92) ANTHONY GRAY, THE GUARANTEED RIGHT TO VOTE IN AUSTRALIA, QUTLJJ, VOL.
7, No. 2, 2007, P. 179-182
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العليا اهلندية يف قضية (KESAVANADA BHARATI V. STATE OF KERALA
) 1973بأن " سلطة الربملان يف التعديل ليست مطلقة ،وال تشمل سلطة تغيري البنيان األسايس
أو اضإطار الدستوري عىل نحو يغري من هويته " كام بينت املحكمة بأن مقدمة الدستور وبعض
الفقرات الدستورية تتمتع ضمني اا بأمهية خاصة الحتوائها عىل مبادئ معينة كعلو الدستور،
الشكل اجلمهوري والديمقراطي للحكم ،دولة الرفاهية ،احلرية الفردية ،فصل السلطات،
الفدرالية والعلامنية التي تشكل اخلصائص األساسية للبنيان األسايس للدستور اهلندي ،كام
عادت املحكمة العليا اهلندية لتؤكد مبدأ البنيان األسايس يف قضية

(INDIRA NEHRU

) GANDHI V. RAJ NARAIN 1975حيث قضت بعدم مرشوعية التعديل التاسع والثالثني
للدستور اهلندي استناد اا إىل أن هذا التعديل يشكل انتهاك اا للبناء األسايس للدستور (.)93
غري أنه بعد هذه القرارات قرر الربملان اهلندي يف عام  1976اجتثاث مبدأ البنيان األسايس
للدستور وذلك من خالل تبنيه للتعديل الثاين واألربعني للدستور اهلندي الذي أضاف
البندين الرابع واخلامس للامدة  368من الدستور .فقد كان البند الرابع يستبعد رصاحة
الرقابة القضائية للتعديالت الدستورية ،وكان البند اخلامس ينص عىل أن سلطة التعديل ال
ختضع ألي قيود .غري أن املحكمة العليا اهلندية قررت ،يف قضية (MINERVA MILLS LTD
)V. UNION OF INDIA 1980

عدم مرشوعية التعديل الثاين واألربعني للدستور اهلندي

حيث رصحت املحكمة بأنه ال يمكن استعامل سلطة التعديل لتحطيم هوية الدستور القائم،
ولذلك ال يمكن إلغاء القيود التي ترد عىل سلطة التعديل .ألن ذلك سوف جيعل سلطة
التعديل (أي الربملان) سلطة مطلقة ومتحكمة يف القيم األساسية التي يقوم عليها الدستور
(93) KEMAL GOZLER, JUDICIAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL AMENDMENT : A
COMPARATIVE STUDY, EKIN PRESS, BURSA, 2008, P. 91-92 :
http://www.anayasa.gen.tr/jrca.pdf
GABOR
HALMAI,
UNCONSTITUTIONAL
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS : CONSTITUTIONAL COURT AS GUARDIANS OF THE
CONSTITUTION, P. 186-187 :
https://www.researchgate.net/publication/263556407_Unconstitutional_Constitutional_Amendments_C
onstitutional_Courts_as_Guardians_of_the_Constitution - IFTIKHAR HUSSIAN BHAT, DOCTRINE
OF BASIC STRUCTURE AS ACONSTITUTIONAL SAFEGUARD IN INDIA: REFLECTION IN
THE JURISPRUDENCE OF OTHER COUNTRIES, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH
IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, VOL. 1, ISSUE 3, 2013, P. 29-31 :
http://raijmr.com/wp-content/uploads/2013/04/7_27-38-Iftikhar-Hussian-Bhat.pdf
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اهلندي ،وبعبارة أخرى أن املحكمة بينت بأهنا متلك الكلمة النهائية احلقيقية حول صحة
القوانني العادية وقوانني تعديل الدستور ،فبموجب مذهب البنيان األسايس ال توجد عملية
قانونية يمكن أن تستعمل ملنح الربملان احلق يف أن يتغلب عىل القرارات القضائية املتعلقة بعدم
صحة قانون تعديل الدستور (.)94
وقدتأثرت املحكمة العليا ململكة بيلز بقضاء املحكمة العليا اهلندية املتعلق بالبنيان
األسايس للدستور ،ففي قضية ( )BOWEN V. ATTORNEY GENERAL 2008أعلنت
املحكمة العليا لبيلز عدم صحة التعديل الدستوري السادس الذي يستبعد مصادر طبيعية
معينة (تشمل البرتول) من محاية حق امللكية ،حيث رصحت املحكمة بأن التعديل ،بواسطة
إعاقة اللجوء إىل املحاكم يف سياق االنتهاكات املزعومة حلقوق امللكية ،ينتهك البنيان
األسايس لدستور بيلز باعتبار مبدأ فصل السلطات وحكم القانون ومحاية احلقوق األساسية
وبشكل خاص تلك املتعلقة باملالك ومحاية امللكية من احلرمان التعسفي(.)95
فض ا
ال عن أنه عىل الرغم من أن املحكمة الدستورية جلنوب إفريقيا مل تقض يف مسألة
الدستورية املوضوعية لقوانني تعديل الدستور لعدم وجود قيود موضوعية رصحية عىل سلطة
التعديل ،إال أهنا فتحت املجال يف املستقبل هلذا النوع من الرقابة ،من خالل تفسريها الواسع
للدستور ،ففي قضية

(PREMIER OF KWAZULU – NATAL V. PRESIDENT OF

) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1996بينت املحكمة أنه عندما يصدر التعديل
الدستوري وفق اا لإلجراءات املنصوص عليها يف الدستور ،فإنه يعد سلي اام من الناحية
اضإجرائية .لكن بعد ذلك قد يكون حمتوى هذا التعديل رجعي اا ويعيد البناء األسايس أو يعيد
التنظيم األسايس لبنية الدستور ،وهذا ما ال يمكن وصفه كتعديل بتات اا( .)96كام طبقت
(94) VENCATESH NAYAK, THE BASIC STRUCTURE OF THE INDIAN CONSTITUTION, P. 8-9
:
http://www.constitutionnet.org/files/the_basic_structure_of_the_indian_constitution.pdf - KEMAL
GOZLER, OP.CIT, P. 92-93- IFTIKHAR HUSSIAN BHAT, OP.CIT, P.31
(95) YANIV ROZNAI, UNCONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL AMENDMENTS, LONDON,
2014, P.74-75 :
http://etheses.lse.ac.uk/915/1/Roznai_Unconstitutional-constitutional-amendments.pdf
(96) RICHARD ALBERT, NONCONSTITUTIONAL AMENDMENTS, THE CANADIAN JOURNAL
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املحكمة الدستورية مذهب البناء األسايس ( )BASIC STRUCTURE DOCTRINEيف قضية
( UNITED DEMOCRATIC MOVEMENT V. PRESIDENT REPUBLIC OF South
 )Africa 2002لكنها وجدت أنه ال توجد خاصية أساسية تم انتهاكها من قبل التعديل

الدستوري(.)97
 :-2املبادئ التوجيهية لسياسات الدولة :أما فيام يتعلق باملجال الثاين اخلاص باملبادئ
التوجيهية لسياسات الدولة ،فإنه ينبغي مالحظة أن العديد منها يتعلق باحلقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،وقد نص عليها الدستور اهلندي لعام  1949يف املواد من  36إىل ،50
كاحلق يف العمل واحلق يف الصحة وحق التعليم وغريها ،وتعلن املادة  37من الدستور اهلندي
أن املبادئ التوجيهية لسياسات الدولة " ليست مشمولة بالنفاذ أمام أي حمكمة ،ولكنها تعد
جوهرية فيام خيص سياسات الدولة ،ومن مسؤولية الدولة أن تعكس هذه املبادئ يف صياغتها
للقوانني " ،وهي بذلك ختتلف عن احلقوق األساسية كاحلق يف احلياة واحلق يف املساواة
املشمولة بالنفاذ أمام املحاكم بحيث يمكن أن يطالب الشخص أو املواطن بانفاذ احلقوق
األساسية وبالتعويض واضإنصاف يف حالة خرقها ،وتعد أهلية القضاء ملراجعة الترشيعات
واضإجراءات التنفيذية واألوامر القضائية وشبه القضائية جزء اا من البنيان األسايس للدستور
وال جيوز سحبها وال حتى بتعديل الدستور وفق اا ملا قررته املحكمة يف قضية
( ،)KESHAVANANDA BHARATI V. STATE OF KERALA 1973وللمحكمة العليا
اهلندية الكلمة األخرية يف تفسري الدستور ،وبام أن أحكامها تَسي مَسى القانون فإهنا تعد
مشمولة بالنفاذ وملزمة جلميع السلطات يف الدولة (.)98
OF LAW AND JURISPRUDENCE, VOL.XXII, NO. 1, 2009, P.26:
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=richardalbert – JOEL COLON
RIOS, BEYOND PARLIAMENTARY SOVEREIGNTY AND JUDICIAL SUPREMACY : THE
DOCTRINE OF IMPILICIT LIMITS TO CONSTITUTIONAL REFORM IN LATIN AMERICA,
VUWLR, 44, 2013, P. 526 :
http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/vuwlr/prev-issues/volume-44,-issue-34/08-ColonRios.pdf,
(97) YANIV ROZNAI, UNCONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL AMENDMENTS, OP.CIT, P.
67

( )98س  .مور اليدهار ،أهلية القضاء للنظر يف القضايا املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التجربة اهلندية،
صhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/justiciability.pdf : 437
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وعىل الرغم من أن املبادئ التوجيهية لسياسات الدولة غري مشمولة بالنفاذ أمام املحاكم،
لكن القضاء اهلندي تغلب عىل هذه العقبة بتفسري مبتكر ،فعندما أثري اخلالف أمام املحكمة
العليا اهلندية حول احلقوق األساسية واملبادئ التوجيهية لسياسات الدولة وأهيام أوىل من
اآلخر قالت املحكمة بداية يف قضية

OF MADRAS V. CHAMPAKAM

(STATE

 " DORAIRAJAN 1951أن املبادئ التوجيهية جيب أن تتفق مع فصل احلقوق األساسية وأن
تكون منه بمنزلة فرعية "  ،وفيام بعد خلص أغلبية قضاة املحكمة يف دعوى رفعت بعد ذلك
إىل أن ما هو أسايس ضإدارة احلكم يف الدولة ال يمكن أن يكون أقل قيمة مما هو مهم يف حياة
الفرد ،بل اعترب أحد هؤالء القضاة " أن بناء نظام اجتامعي عادل قد حيتم أحيان اا وضع احلقوق
األساسية يف مرتبة أدنى من مرتبة املبادئ التوجيهية" ،ومنذ ذلك احلني ساد الرأي القائل بأن
احلقوق األساسية تتكامل مع املبادئ التوجيهية لسياسات الدولة وال يعلو أحدمها عىل
اآلخر ،ويف نفس الوقت أخذ القضاء عىل عاتقه مهمة إدخال روح العدالة االجتامعية إىل
النصوص الدستورية ،وهو ما فعله من خالل سلسلة من القضايا ومنها قضية مشهودة تعرف
بقضية مانيكا غاندي ضد احتاد اهلند لعام  1978حيث تتعلق هذه القضية برفض احلكومة
منح جواز سفر للملتمسة مما يعد تقييد اا حلريتها يف السفر ،ورد اا عىل التساؤل حول ما إذا كان
هذا املنع يمكن أن يستمر دون عقد جلسة قضائية لتقرير استمراره ،رشعت املحكمة يف
توضيح حمتوى احلق يف احلياة واحلرية ومضمونه ،وأكدت املحكمة أن عقيدة استيفاء السالمة
املوضوعية يف اضإجراءات متثل جزء اا ال يتجزأ من الفصل اخلاص باحلقوق األساسية ،وأهنا
تنبع من الفهم العام للبنية الكامنة وراء املادة  14من الدستور (احلق يف املساواة) واملادة 19
(احلريات) واملادة ( 21احلق يف احلياة) ،وهكذا تم توسيع سلطة املحكمة ضإبطال القوانني
لتشمل الفحص الدقيق لعنرص استيفاء السالمة املوضوعية يف اللوائح .وبمجرد أن تبنت
املحكمة العليا رؤية موسعة لنطاق ومضمون احلق يف احلياة واحلرية ،مل تعد هناك رجعة ،فتم
تفسري املادة  21املتعلقة باحلق يف احلياة عىل أهنا تتضمن جمموعة من احلقوق األخرى العارضة
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التي ال تتجزأ ،وكثري منها ذو طبيعة تشبه احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ()99

كام أعلنت املحكمة العليا يف قضية فرانسيس كورايل مالني لعام  1981بأنه "يتضمن احلق
يف احلياة احلق يف العيش يف إطار من الكرامة اضإنسانية وكل ما يتصل هبا ،أي الرضوريات
األساسية للحياة مثل القدر الكايف من الغذاء والكساء واملأوى ومستلزمات القراءة والكتابة
والتعبري عن النفس بمختلف الصور ،وحرية التنقل واالختالط واالندماج مع اآلخرين،
ويتوقف مدى هذا احلق ومكوناته عىل مدى التنمية االقتصادية للدولة ،ولكن جيب مهام
كانت زاوية النظر أن يتضمن رضوريات احلياة األساسية وكذلك احلق يف مبارشة املهام
واألنشطة التي متثل احلد األدنى من التعبري عن الذات اضإنسانية .وهكذا باجلمع بني تأثري
التفسري املوسع للحق يف احلياة وفتح الباب للتقايض من أجل الصالح العام كأداة ضإضفاء
احلامية القضائية استطاعت املحكمة العليا اهلندية أن تلتفت إىل جوانب تتسم باحلاجة امللحة
إىل حتقيق العدالة االجتامعية ،وبذلك فإن القضاء اهلندي جعل املبادئ التوجيهية مشمولة
بالنفاذ ليس لذاهتا بل الرتباطها بمضمون احلقوق األساسية بحيث مل يتقيد بالنص
الدستوري الظاهري الذي يقيض بعدم شمول املبادئ التوجيهية بالنفاذ أمام املحاكم (.)100
تاسع ًا :يف كندا:
وعىل الرغم من أن معظم املحاكم تستند يف تفسريها الواسع أو املتطور إىل النصوص
الدستورية املكتوبة ،إال أن املحكمة العليا الكندية أضافت اجتاه اا حديث اا بأنه يوجد مبادئ
دستورية غري مكتوبة يعود مصدرها إىل القانون الطبيعي والعدالة والعرف والتقاليد ،وهذا
يعني أن هذه املبادئ غري موجودة يف النص الدستوري املكتوب وال يمكن اشتقاقها من
النص من خالل عملية التفسري االعتيادية ،مما يمنح املحكمة القدرة عىل ابتكار املعنى
الدستوري ،ومثال هذه املبادئ التي ابتكرهتا املحكمة العليا الكندية مبدأ حكم القانون

( )99املصدر نفسه ،ص. 439-438
( )100املصدر نفسه ،ص.440-439
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والدستورية ،الديمقراطية ،الفدرالية ،احرتام حقوق األقليات ومبدأ استقالل القضاء()101

ثامن ًا :يف مرص:
فض ا
ال عن ذلك قامت املحكمة الدستورية العليا يف مرص بتفسري دستور ( 1971امللغى)
تفسري اا واسع اا يف جمال املبادئ واحلقوق الدستورية ،فمث ا
ال تناولت املحكمة الدستورية العليا
يف كثري من أحكامها محاية الدستور حلرية التعبري باعتبارها أص ا
ال ينتج حقوق اا وحريات أخرى
غري منصوص عليها .حيث قضت يف عام  1995يف أن احلق يف الرقابة الشعبية فرع من حرية
التعبري بقوهلا " ما احلق يف الرقابة الشعبية النابعة من يقظة املواطنني املعنيني بالشؤون العامة،
احلريصني عىل متابعة جوانبها ،وتقرير موقفهم من سلبياهتا ،إال فرع اا من حرية التعبري ونتاج اا
هلا " ،كام اعتربت املحكمة الدستورية يف العديد من قراراهتا بأن احلرية الشخصية أصل يتفرع
عنه العديد من احلقوق كحرية التعاقد واحلق يف الزواج أو احلق يف اختيار الزوج أو الزوجة
ورجعية القانون األصلح للمتهم ،ال بل أن املحكمة الدستورية العليا خلصت إىل أن هناك
العديد من احلقوق واحلريات التي مل يتضمنها الدستور رصاحة هي أصول لفروع منصوص
عليها .ولعل أبرز مثال عىل ذلك يكمن يف مبدأ شخصية املسؤولية اجلنائية حيث انتهت
املحكمة إىل أن شخصية العقوبة املنصوص عليها يف املادة  66من الدستور فرع من أصل هو
شخصية املسؤولية اجلنائية التي أغفل الدستور النص عليها رصاحة ،وأن احلق يف املحاكمة
املنصفة املنصوص عليه يف املادة  67هو فرع من أصل هو قرينة الرباءة (.)102
وقد جيد القايض الدستوري صعوبة يف القول بأن مبدأ ما يعد فرع اا أو أص ا
ال ألحد املبادئ
املنصوص عليها رصاحة يف الدستور ،فينتهي إىل أن هناك نوع اا آخر من احلقوق غري منصوص
عليها رصاحة بالوثيقة الدستورية ،ومع ذلك يضفي عليها القيمة الدستورية ،مستند اا يف ذلك
إىل أن أبعاد العالقة بني النصوص الدستورية وربطها ببعض ،كثري اا ما ترشح حلقوق أخرى
ال نص عليها ،ولكن ييش بثبوهتا ما يتصل هبا من احلقوق التي كفلها الدستور ،والتي تعد
(101) PETER W. HOGG, OP.CIT, P.90-93

( )102د .جابر حممد حجي ،مصدر سابق ،ص. 340-335
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مدخ ا
ال إليها بوصفها من توابعها أو مفرتضاهتا أو لوازمها ،فهذه احلقوق التي تستنبط من
فيض النصوص الرصحية تتفق مع مقاصد الدستور وروحه العامة التي تستهدف محاية
حقوق وحريات األفراد كام تعني بتحقيق الصالح العام ،ومثاهلا يف قضاء املحكمة الدستورية
العليا املرصية بأن احلق يف التعليم يشتمل عىل حق كل مواطن يف أن خيتار نوع التعليم الذي
يراه أكثر اتفاق اا مع ميوله وملكاته ،وأن يتلقى قدر اا من التعليم يكون مناسب اا ملواهبه وقدراته،
وكذلك احلق يف بناء أةرة وفق األسس التي حددها دستور  1971بنص املادة  9منه يعني
أن يكون لآلباء واألوصياء حق اختيار وسائل تنشئة أطفاهلم أو من هم يف رعايتهم ،وأال
حيملوا عىل اختيار نوع من التعليم يكون نمطي اا أو دون مداركهم ،فض ا
ال عن أنه عىل الرغم
من أن الدستور املرصي مل ينص رصاحة عىل مبدأ األمن القانوين ،فهو ال يتمتع يف ذاته بقيمة
دستورية ،إال أن املحكمة الدستورية طبقت هذا املبدأ يف العديد من أحكامها ،حيث استنبطته
من عدد من نصوص الدستور وأضفت القيمة الدستورية عىل بعض صوره ،وكان من أهم
صوره التي استخلصتها املحكمة عدم جواز مصادمة التوقع املرشوع لألفراد ( )103وقضت
بنا اء عىل ذلك بعدم دستورية بعض النصوص الترشيعية ( )104وتأكيد اا عىل مبدأ األمن القانوين
( )103يعترب مبدأ األمن القانوين أحد أهم األسس التي يقوم عليها بناء دولة القانون ،وتعني فكرة األمن القانوين رضورة
التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعالقات القانونية وحد أدنى من االستقرار للمراكز القانونية
املختلفة هبدف إشاعة األمن والطمأنينة بني أطراف العالقات القانونية ،بحيث يتمكن األشخاص من الترصف باطمئنان
عىل هدي من القواعد واألنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بإعامهلا وترتيب أوضاعها عىل ضوء منها دون التعرض
ملفاجآت أو ترصفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأهنا زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف هبذا
االستقرار ،فض ا
ال عن ذلك أن مبدأ األمن ليس يف حقيقته إال عدة مبادئ وهي مبدأ وضوح القانون وقابليته للفهم أو
االدراك ،مبدأ احرتام احلقوق املكتسبة ،مبدأ عدم الرجعية ،ومبدأ الثقة املرشوعة ،ويقصد بمبدأ الثقة املرشوعة هو أن
يكون للفرد احلق قانون اا يف الثقة يف استقرار مركزه وفق اا للقواعد القانونية القائمة ،أو يعني أن القواعد العامة املجردة التي
تصدر من السلطة الترشيعية يف صورة قوانني أو تصدر عن السلطة اضإدارية يف صورة لوائح إدارية جيب أال تصدر بطريقة
فجائية مباغتة تصطدم مع التوقعات املرشوعة لألفراد واملبنية عىل أسس موضوعية مستمدة من األنظمة القائمة عىل هدي
من السياسات الرسمية املعلنة من جانب السلطات العامة والوعود والتأكيدات الصادرة عنها  :د .أمحد عبد الظاهر ،األمن
القانوين كقيمة دستورية ،مقال منشور عىل شبكة اضإنرتنت:

http://kenanaonline.com/users/law/posts/103659

د .حممد حممد عبد اللطيف ،مصدر سابق ،ص. 271
( )104د .جابر حممد حجي ،مصدر سابق ،ص. 345-341
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استنبطت املحكمة الدستورية مبدأ وضوح القانون ،فقد أكدت يف عام  1994عىل رضورة
وضوح القانون بالنسبة إىل النصوص اجلنائية ،ألنه بالنظر إىل القيود التي تفرضها عىل احلرية
الشخصية ،فإن أحكامها جيب أن تصاغ " بام يقطع اجلدل يف شأن حقيقة حمتواها ليبلغ اليقني
هبا حد اا يعصمها من اجلدل ،والزم ذلك أال يكون النص العقايب مشوب اا بالغموض أو
متميع اا" ،كام حظي مبدأ وضوح القانون ،خارج املجال اجلنائي ،وحتديد اا يف املجال الرضيبي،
بقضاء مهم للمحكمة الدستورية العليا املرصية ،فقد قضت بأن عبارة " خدمات التشغيل
للغري " التي وردت باجلدول رقم  2املرافق لقانون الرضيبة العامة عىل املبيعات رقم  11لسنة
 1991املعدل بالقانون رقم  2لسنة  ،1997قد وردت بصيغة عامة يشوهبا الغموض وعدم
التحديد ،ومل تأت واضحة ،مما أثار ظالالا من الشك حول حتديد مضموهنا ،وخالف اا حول
تطبيقها ،وحال بني املكلفني بأدائها واضإحاطة بالعنارص التي تقيم البناء القانوين هلذه الرضيبة
عىل نحو يقيني جيل ،ومن ثم يكون النص الترشيعي خمالف اا ألحكام املادة  119من
الدستور(.)105

اخلامتة
أوالً :يقوم القضاء الدستوري بدور تأسييس من خالل التدخل يف أعامل السلطة ِ
املؤسسة أو
( )105د .حممد حممد عبد اللطيف ،مصدر سابق ،ص. 251
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املرشع الدستوري بعدة طرق وهي :
 -1الدور التأسييس السلبي :وذلك بمراقبة أعامل السلطة ِ
املؤسسة األصلية بحيث ال يمكن
إصدار الدستور إال بعد تصديق املحكمة ،وكذلك مراقبة أعامل السلطة ِ
املؤسسة املشتقة بحيث
يقوم القايض الدستوري بإلغاء التعديالت أو االمتناع عن تطبيقها ملخالفتها للقيود الدستورية،
وأن هذا الدور األخري يعزز بال شك فكرة حكومة القضاة أو ارستقراطية القضاة طاملا أنه ال
يمكن نقض أو إلغاء قرار القايض الدستوري من خالل تعديل الدستور.
 -2الدور التأسييس اضإجيايب :وذلك من خالل سلطته يف تفسري النصوص الدستورية،
فالتفسري الدستوري ال يقترص عىل توضيح وكشف معاين القواعد الدستورية فحسب بل يتعداه
إىل خلق معاين دستورية جديدة من خالل تكملة معاين القواعد الدستورية للتغلب عىل مشكلة
عدم حتديدها وكذلك تغيري أو تعديل هذه املعاين املستقرة بتكييفها مع التغريات السياسية
واالجتامعية واالقتصادية والتكنولوجية يف املجتمع وذلك بوصف الدستور كوثيقة حية
ومتطورة عرب الزمان واملكان .
 -3الدور التأسييس املزدوج (السلبي – اضإجيايب) :وذلك عندما يقوم القايض الدستوري
باستنباط أو خلق قيود دستورية ضمنية عىل سلطة التعديل بحيث يقوم بإلغاء التعديالت
الدستورية أو االمتناع عن تطبيقها استناد اا إىل هذه القيود الضمنية .
ثاني ًا :أنه من الصعوبة وضع معيار فاصل بني عمل القايض الدستوري يف استنباط القاعدة
الدستورية وخلقها ،فالتمييز بني االثنني يساعد بال شك عىل التفرقة بني العمل الكاشف
والعمل املنشئ للقايض الدستوري عندما يقوم بتفسري القواعد والنصوص الدستورية .ومع
ذلك يمكن أن يدور عمل القايض الدستوري بني االثنني فأحيان اا يكون كاشف اا عندما يقوم
باستنباط القاعدة الدستورية أي استخراجها من مكامن النصوص الدستورية باالستناد إىل
أساس دستوري ضمني أو غري مبارش ،وتارة أخرى يكون منشئ اا عندما يقوم بخلق قاعدة
دستورية جديدة بتكملة النقص يف معنى القاعدة الدستورية أو تغيري معناها املستقر وذلك وفق اا
لقواعد العدل واضإنصاف والقانون الطبيعي والفكرة السائدة يف املجتمع ،وعىل الرغم من ذلك
يصعب التمييز بني الدورين بشكل قاطع .
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ثالثا ً :ومتى ما سلمنا بأن القضاء الدستوري مصدر أصيل ومستقل للقانون الدستوري مثل
الترشيع الدستوري والعرف الدستوري وجب أن نستخلص من ذلك أنه إذا وقع تعارض بني
قاعدتني ناشئتني عن مصدرين خمتلفني من مصادر القانون فإن حل هذا التعارض يكون عن
طريق القواعد األصولية يف التفسري وبصفة خاصة قاعدة أن الالحق يعدل السابق ،وإذا كان
الترشيع الدستوري والقضاء الدستوري يتساويان من حيث قدرة الالحق منهام عىل إلغاء
السابق ،فإن ذلك ال يؤدي من ناحية أخرى إىل القول بوجود توازن بني قواعد الترشيع
الدستوري وقواعد القضاء الدستوري  ،فالصحيح هو أن الترشيع الدستوري يلعب ،من
الناحية الفعلية ،دور اا أوسع نطاق اا وأكرب من ناحية الكم ،من الدور الذي يلعبه القضاء يف خلق
القواعد القانونية ،والسبب يف ذلك بسيط وهو أن العمل األسايس للترشيع هو خلق القانون
بينام العمل األسايس للقضاء هو تطبيق القانون ال خلقه ،ولكن ذلك ال يمنع من أن يكون
القضاء الدستوري مصدر اا من مصادر القانون الدستوري والسيام إذا شاب الترشيع الدستوري
غموض أو نقص ،ففي هذه احلاالت يكون دور القايض الدستوري يف خلق القواعد الدستورية
أمر اا ال مفر منه لكي يقوم بتطبيق الترشيع الدستوري بشكل سليم عىل املنازعات الدستورية
وإال عد القايض الدستوري منكر اا للعدالة ،وهذا يعني بأنه بحكم الطبيعة الواقعية للقضاء
الدستوري فإنه جيد نفسه مضطر اا لصنع القانون ،وهذا ال يعني أنه يسن القانون كاملرشعني من
حيث اضإجراءات ،فالقايض الدستوري يعدل معاين النصوص الدستورية من خالل التفسري
دون تعديل أشكاهلا وألفاظها ودون أن يتبع إجراءات التعديل املنصوص عليها يف الدستور.
رابع ًا :أن ما يذهب إليه البعض بأنه يوجد متييز واضح بني التفسري القانوين والفعالية
القضائية عىل أساس أن األول هو تعبري مرشوع للوظيفة القضائية والثاين هو تعبري فاسد ألنه
يؤدي إىل تدخل القضاء التعسفي يف املجال السيايس بواسطة إعطائه األولوية للقيم السياسية
عىل القواعد القانونية ،لكن من وجهة نظرنا أن هذا التمييز ليس يف حملة ألنه يعتمد عىل مفهوم
ناقص وقديم للوظيفة القضائية الذي بواسطته ينظر للقايض بأنه جمرد رجل آيل ناطق بلسان
القانون ،وأن هذا املفهوم يؤكد عىل املنطق االستنباطي اخلالص حيث يتحقق القضاة من القانون
من دون مسؤولية شخصية أو وسائل خالقة ،فعلينا إذن أن نفهم بأن الوظيفة القضائية بذاهتا ال
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تتضمن تفسري القانون فحسب بل خلقه أيض اا لذلك ال يوجد متييز واضح بني التفسري القانوين
من جهة وصنع القانون من قبل القضاة من جهة أخرى حيث إن صنع القانون يعد بذاته جزء اا
من الوظيفة القضائية ،وهذا يعني أنه بدالا من أن نوضح بأن قرارات صنع القانون من قبل
القايض الدستوري جتعله ينتقل من املجال القانوين إىل املجال السيايس فإننا يمكن أن نوضح
التربير يف النظام القانوين ذاته ،فمن جهة أن مبدأ الفصل بني السلطات هو مرن ونسبي مما يساعد
عىل التعاون والتوازن بني السلطات .وهذا يدفعنا إىل القول بأن صنع القانون من قبل القايض
الدستوري يعد تأكيد اا هلذا النوع من الفصل فعمل القايض بملء فراغات النص واستكامل
النقص فيها فض ا
ال عن إزالة الغموض والتغلب عىل مشكلة العمومية وعدم التحديد يف القواعد
الدستورية ليس إال صورة من صور التعاون بني السلطات ،ومن جهة أخرى رضورة الرتكيز
عىل املدرسة التفسريية اجلديدة وهي املدرسة الواقعية أو الثورية كضد للمدرسة الشكلية ،حيث
تتميز املدرسة الواقعية بعنرصين مبتكرين يظهران الدور اخلالق للقايض الدستوري .فاألول
يتعلق بتنوع املناهج التفسريية اخلالقة كاملناهج احلية والواسعة والغائية مع االنتباه للمنهج
اجلديد وهو منهج التفسري التكاميل الذي يساعد القايض الدستوري عىل االستنباط من خالل
حتقيق الرتابط واالنسجام بني القواعد الدستورية التي جتمع بينها وحدة املوضوع أو الغرض،
أما العنرص الثاين فهو االختيار يف العملية القضائية الذي يعني من وجهة نظرنا السلطة التقديرية،
التقييم والتوازن فض ا
ال عن منح االعتبار للنتائج العملية واألخالقية لالختيار حيث ال يقترص
القايض الدستوري فقط عىل حجج املنطق املجرد بل وأيض اا يمتد للحجج األخرى االجتامعية،
االقتصادية ،السياسية ،الثقافية ،األخالقية والتكنولوجية ،كام أن تطور دور الدولة يف ظل
جمتمعات الرفاهية الذي أصبح دور اا تدخلي اا يف املجاالت التي كانت ترتك سابق اا للقطاع اخلاص
وذلك لتأمني محاية فاعلة للمواطنني ساعد أيض اا عىل تطور الدور اخلالق للقايض الدستوري
بتفسري أو تكييف الدستور أو الترشيع بام ينسجم مع هذه التحوالت .
خامس ًا :وإذا احتج البعض بأن تكييف الدستور مع التطورات السياسية واالجتامعية يكون
من خالل إجراءات التعديل التي ينص عليها الدستور فقط ،وأن قيام القايض الدستوري
بتعديل الدستور خيالف حمتوى وجوهر هذه اضإجراءات الديمقراطية  ،فإنه يمكن الرد عىل ذلك
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بأنه عندما يقوم القايض الدستوري بتعديل الدستور من خالل التفسري فإنه يف احلقيقة يقوم بدور
املؤسسة ،فإذا كان القايض الدستوري رشيك اا يف السلطة ِ
الرشيك يف السلطة ِ
املؤسسة األصلية
كام هو احلال يف احتاد جنوب أفريقيا ،فإنه بال أدنى شك يمكن أن يكون رشيك اا يف السلطة
ِ
املؤسسة املشتقة سواء عندما يقوم بالرقابة عىل التعديالت الدستورية أو عندما يقوم بتعديل
الدستور حتت ستار التفسري ،مما يعني أن الدستور يمكن أن يعدل بطريقتني األوىل :إجراءات
التعديل املركزية التي ينص عليها الدستور ،والثانية إجراءات التعديل غري املركزية من خالل
التفسري القضائي أو العرف الدستوري .بحيث يمكن القول أن هنالك عالقة وثيقة بني
الطريقتني ألن الطريقة الثانية ختفف من حدة ومجود الطريقة األوىل والسيام عندما تكون
إجراءات التعديل املركزية صعبة أو بطيئة جد اا بحيث ال يمكن أن تواكب كافة التطورات كام
هو احلال يف إجراءات تعديل الدستور األمريكي لسنة  1787التي دفعت القضاء األمريكي
وعىل رأسه املحكمة االحتادية العليا إىل خلق واستنباط قواعد دستورية ضمنية أو جديدة غري
مكتوبة التي قد تصل إىل حد الدستور غري املكتوب إىل جانب الدستور املكتوب بحيث إن
الدستور األول يقوم بوظيفة مكملة ومعدلة للدستور الثاين ،مما يساعد الدستور املكتوب
واجلامد عىل التكيف مع كافة التطورات احلادثة يف املجتمع ،وهذا ما يدفعنا أيض اا إىل القول بتغري
أو تطور املفهوم التقليدي للسلطة ِ
املؤسسة املتمثلة بالشعب أو ممثليه املنتخبني يف اجلمعيات
التأسيسية والترشيعية إىل املفهوم احلديث للسلطة ِ
املؤسسة الذي بموجبه يمكن أن يشرتك فيها

العديد من الفاعلني ومن ضمنهم القايض الدستوري الذي أصبح بفضل هذا املفهوم احلديث
رشيك اا سياسي اا يف احلكم.
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املصادر
أوالً :املصادر العربية :
 )1د .أمحد عبد الظاهر ،األمن القانوين كقيمة دستورية ،مقال منشور عىل شبكة
اضإنرتنتhttp://kenanaonline.com/users/law/posts/103659 :

 )2د .جابر حممد حجي ،السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا دراسة مقارنة،
ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة.2012 ،
 )3جريوم ا .بارون ،توماس دينيس ،الوجيز يف القانون الدستوري (املبادئ األساسية
للدستور األمريكي) ،ترمجة حممد مصطفى غنيم ،ط ،2اجلمعية املرصية لنرش
املعرفة والثقافة العاملية ،القاهرة.1998 ،
 )4د .رفعت عيد سيد ،مبدأ األمن القانوين دراسة حتليلية يف ضوء أحكام القضاء
اضإداري والدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2011 ،
 )5س .مور اليدهار ،أهلية القضاء للنظر يف القضايا املتعلقة باحلقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية التجربة اهلندية:
6) http://hrlibrary.umn.edu/arab/justiciability.pdf
 )7عبد الرءوف بن املناوي ،التوقيف عىل مهامت التعاريف ،حتقيق :عبد احلميد صالح
محدان ،ط ،1عامل الكتب ،القاهرة.1990 ،
 )8عبد الوهاب خالف ،علم أصول الفقه ،مكتبة الدعوة اضإسالمية ،بال تاريخ
 )9د .عبد احلفيظ الشيمي ،القضاء الدستوري ومحاية احلريات األساسية يف القانون
املرصي والفرنيس ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2001 ،
 )10فهد بن مبارك بن عبد اهلل الوهبي ،منهج االستنباط من القرآن الكريم ،ط ،1مركز
الدراسات واملعلومات القرآنية بمعهد اضإمام الشاطبي ،جدة.2007 ،
 )11د .حممد حممد عبد اللطيف ،القانون العام االقتصادي دراسة مقارنة ،جملس النرش
العلمي ،جلنة التأليف والتعريب والنرش ،جامعة الكويت.2012 ،
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 الذاكرة، دار ورد األردنية للنرش والتوزيع،1 ط، فلسفة الدولة، منذر الشاوي.) د12
2012 ، بغداد،للنرش والتوزيع
 حممد. د: ترمجة، االجتهاد الدستوري يف مجهورية أملانيا االحتادية،) ميشال فرومون13
2006 ، العدد السادس، جملة القانون العام وعلم السياسة،عرب صاصيال
 دار األنوار للطباعة،1 ط، جورج سعد: ترمجة، فلسفة القانون،) ميشيل تروبري14
.2004 ،والنرش
: املصادر األجنبية:ثاني ًا
1)
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