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ّ :ملخّص
 وم ـا تشتم ــ ـ ل علي ـ ـ ـ ـه مـ ـن، وملا كانت الحريـ ـة،ملـا كان ـت اإلنس ـانـيـة مفـهوم ـا عاملي ـ ـا ال تقي ـ ـده ح ـ ـدود
مكـونات مبدأ يق ـف في وج ـه تم ـرد السـلـطة؛ كانت اإلعـالنات الدول ـية للح ـق ـوق قد شقت طريقها نحو
 وإنشاء مؤسسات جبلت على حماية، أث ـرت إيج ـاب ـا في عمـليـة وض ـع الدس ـاتـيـر،تحقيق غايات سام ـية
 وافتقار، مثل التعصب ملفهوم السيادة، وقد برزت مجموعة من العراقيل،الحقوق على الصعيد الوطني
، في القضاء على مختلف أشكال االنتهاك، غير أنها لم تحد من تحقيق الهدف العالمي،اإلعالنات لإللزام
 فرب ـطت وج ـود الدس ـتور بوج ـود، لـكـنها أسهمت في الت ـق ـل ـيص م ـن زخ ـمها،وإن لم تقض عـليـها كـلـيـا
ّ .الح ـقوق والحريات
ّ . السيادة، الدستور؛ اإلعالنات الدولية؛ الحقوق؛ الحريات:الكلمات املفتاحية
Abstract:
As humanism is a universal concept that can not be limited, and as freedom
with its components is a principle that stands against the rebellion of power, the
international declarations of rights have made their way towards achieving lofty
goals,and they have positively affected the processes of drafting constitutions, and
establishing institutions that are devoted to protect rights at the national level.
Accordingly, such obstacles have emerged, such as intolerance of the concept of
sovereignty, and the lack of power of declarations, however they did not hinder the
achievement of the global goal concerning the elimination of various forms of
violation,or at least reduce they have contributed to reduve them by linking the
existence of the constitution to the existence of rights and freedoms.
Key words: constitution; International declarations; rights; freedoms;
sovereignty.
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مقدّمةّ :
لقد أرست الثورات الشعبية املجيدة في كل من فرنسا وأمريكا إعالنات لم يكن يعلم منظروها في
تلك الفترة الصيت العالمي الذي ستصل إليه إلى خارج اإلقليم الذي ولدت فيه ،فقد بدأت وطنية وانتهت
عاملية ،في كونها الوميض الذي أهدى البشرية السبيل للمطالبة بحقوقهم وحرياتهم املسلوبة من طرف
حكامهم ،أو بسبب تقييدها لدوافع الدين واملصالح الشخصية .لتليها في سنوات الحقة موجة اإلصدارات
الدولية ّ
املثمنة للحقوق والحريات ،وكان أبرزها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهد الدولي للحقوق
املدنية والسياسية ،وباتت معالم النهج الديمقراطي مسعى قائما تتسابق على إثره الدول ،فكان االحتفاء
بالدستور كوسيلة لتجسيد ذلك مهمة أساسية على الصعيد الداخلي لكل دولة.
ومن أبرز اإلشكاالت التي واجهت الباحثين أن اإلعالنات الدولية تكتس ي أهمية عالية على األصعدة
الوطنية للدول ،وتحديدا في ذلك مواضيعها املرتبطة باملنظومة الحقوقية ،ما أدى إلى ظهور التصادم فيما
إن كانت تلك اإلعالنات هي أصل ميالد حقوق األفراد وحرياتهم؟ أم أنها وسيلة أسهمت في ترتيبيها داخل
بناء قانوني أكثر صالبة ؟ واملرجح أن هذه األخيرة هي اإلجابة الصحيحة واألقرب إلى املنطق.
هذا وتتجلى أهمية هذا املوضوع من حيث أن املنظومة الحقوقية موضوع عالمي شكلت فيه
املواثيق واإلعالنات الدولية مرتكزا كثيرا ما ألزمت الدول بمراعاته ،في وقت شكل فيه الدستور أيضا
معيارا لتحقق غايات الحقوق والحريات؛ لتظهر داخل كل دولة بأبهى صورة قانونية وسياسية تؤكد
لوجودها املتسم باملعيار الدولي .ومن املتعارف عليه أن املواثيق الدولية عموما تعد من أهم املصادر
واملرتكزات التي يستند عليها قيام الدستور داخل أي دولة من حيث بنائه وصياغة قواعده.
فاملواثيق الدولية عموما هي وسيلة قانونية وضعت سعيا لحماية الحقوق والحريات ،بعد إخراجها
من مستنقع االستبداد الذي غاصت فيه إبان النظم االستبدادية؛ فالحديث عن مختلف املواثيق الدولية
ال يجعلنا ننكر دور كل من وثيقة الحقوق األمريكية ،واإلعالن الفرنس ي في بلورة الرؤية الحقوقية تلك،
لتتمخض عنها موجة الدساتير واهتمامها املباشر بالحقوق والحريات ،وبهذا نصبح أمام موضوعين قد يبدو
للوهلة األولى أنهما متناقضان؛ مواثيق دولية تشيد بالحقوق والحريات على الصعيد العالمي ،ونصوص
دستورية تمجد لها في نطاق وطني ،وعليه تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أهمية اإلعالنات الدولية
للحقوق في ظل وجود القاعدة الدستورية التي يفترض أساسا أنها تحمي وتكرس لذات املنظومة.
وعليه فإنه ومن خالل هذه الدراسة سنحاول اإلجابة عن إشكالية مفادها:
الكشف عن مدى ذلك االرتباط القائم بين النص الدستوري املقر بالحقوق والحريات
واإلعالنات الدولية املنظمة لذات املوضوع ،في ظل الصراع البحثي حول ما إن كانت حقيقة العالةقة
القانونية بينهما في إطار املنظومة الحقوةقية ةقائمة على أساس تكاملي أم تناةقض ي؟ ّ
هذا ومن الدراسات القانونية األكاديمية التي عالجت جانبا من ذات املوضوع الباحث هشام
باناجة في مؤلفه حقوق اإلنسان بين الشرائع القديمة ومواثيق حقوق اإلنسان املعاصرة ،ولإلجابة عن
اإلشكالية اعتمدنا املنهج التحليلي حيث أن هذه الدراسات تستلزم مثل هذه املناهج ،إضافة إلى املنهج
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الوصفي الذي تقتضيه املخرجات العملية والبحثية في مثل هذه املواضيع ،ولإلجابة عن اإلشكالية املثارة
سابقا فإننا نتبع الخطة الثنائية التالية:

املبحث األولّ :
ضرورة مراعاة الدساتير للمنظومة الحقوةقية الدولية ّ
ّإن حقوق اإلنسان مفهوم متأصل في النفس البشرية ،ويفهم منها أنها حق كل كائن بشري في
التمتع بحقوقه دون أي تمييز على أساس العرق ،أو الجنس أو غيره ،وطبقا لقانون حقوق اإلنسان املعبر
عنه في املعاهدات الدولية ،فإن هذه الحقوق مضمونة بقوة القانون الذي يحمي األفراد والجماعات ضد
األعمال التي تتعارض مع الكرامة اإلنسانية ،وهذا القانون يضع التزاما على الدول في أن تتصرف بطريقة
معينة ملنع أي تجاوز على حقوق األفراد داخل الدولة( .السامرائي ،سنة  ،2017صفحة  )10ويتجلى ذلك
في وجود دستور يحمي هذه املنظومة ،وهو ما أخذ جانبا من االهتمام على األصعدة الوطنية بواسطة
الدساتيرّ .
وقد كان للمواثيق الدولية ،كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهدين الدوليين للحقوق املدنية
والسياسة والحقوق الثقافية واالجتماعية ،العديد من املظاهر التي تخللها جوانب التأثير على القواعد
الدستورية للحقوق ،إذ أن اإلعالنات الدولية قد بينت أهم املبادئ الحقوقية ،وعلى ضرورة أن تراعي
الدول في دساتيرها جملة تلك املبادئ ،ولهذا سنحاول من خالل هذا املبحث الكشف عن أهم مظاهر تأثير
اإلعالنات الدولية على صياغة القواعد الدستورية للحقوق والحريات. .
املطلب األول :رفع املبادئ الدولية إلى دائرة التشريعات الداخلية ّ
لقد ظهرت حقوق اإلنسان كمفهوم عام نتيجة لعملية تاريخية صعبة ،وتراكمات فلسفية أدت
إلى صياغة حقوق اإلنسان في شكل تشريعي عالمي موحد ،وهذا النضج قد نتجت عنه الشرعية الدولية
لحقوق اإلنسان ،والذي يتميز بخصوصية مطلقة سواء على املستوى املعياري أو املؤسساتي ،والذي يسهم
في تحديد أبعاده العاملية ،ولم يكن التكريس الدولي لحقوق اإلنسان بمثابة التزام عام فعلي ،بل كانت
النظرة العاملية لحقوقه تلك ملجرد أنه إنسان فتجسدت بذلك على معيار اإلنسانية (Djagham
)Mohamed, 2020, P.23
هذا وقد شكل االهتمام الدولي بالحقوق والحريات مهمة أساسية بعد رسو املبادئ العاملية لقيام
دولة القانون ،وسقوط األنظمة االستبدادية ،فكانت الهيئات الدولية واستنادا إلى املواثيق وغيرها نتاج
تراكمات تاريخية آمنت بها الجمهوريات الحديثة ،ووسيلة قانونية عاملية تحققت على إثرها عاملية الحقوق
والحريات ،ثم إن التداخل السياس ي والقانوني بين فرض املواثيق الدولية ملبادئها ،وسمو الدساتير كآلية
تقوم عليها الدولة ،قد لعبت فيهما الحقوق والحريات همزة الوصل ،وغدت املنظومة الحقوقية تتوسط
املسألتين ،فإن كانت اإلعالنات الدولية للحقوق والحريات قد اتسمت بالطابع العالمي ،فإن الدساتير
اعتبرت مرتكز الحقوق على الصعيد الوطني لكل دولة ،ومعيارا لعدالتها وللديمقراطية فيها.
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لقد أرست اإلعالنات الدولية للحقوق والحريات العديد من املفاهيم القانونية التي منحت
للمنظومة الحقوقية مكانتها ،إذ أيقن املجتمع الدولي بوضوح أن الحقوق والحريات هي مفاهيم عاملية ،ال
يمكن حصرها في إقليم معين ،وقد أخذ هذا املعنى مكانة في التشريعات الوطنية ،أولها الدساتير ،ما يعني
بداهة أن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ذات النطاق العام ال تتغير بتغير الدولة أو اإلقليم ،وال يتم
الحد من ممارستها على اعتبار التمييز في التمتع بها ،وعلى هذا األساس اعتبرت املنظومة الحقوقية مفهوما
عامليا ،ومترابطا؛ بمعنى أنه غير قابل للتجزئة ،وما تضمنته املواثيق الدولية من مبادئ مهمة في سبيل
التعزيز للحقوق والحريات ،قد تبنته الدساتير على نطاقها الوطني ،عن طريق القواعد الدستورية ،وهو ما
يؤكد ذلك الترابط املهم بينهما.
هذا ولم تعد الدول الراغبة في اكتساب العضوية الشرعية في املجتمع الدولي تتصرف كما تشاء
مع مواطنيها ،من حيث مدى تمتعهم داخلها بالحقوق والحريات ،وخصوصا تلك الساعية إلى االعتراف لها
كدول ديمقراطية؛ وبات من الواجب عليها إلزاما أن تضمن انسجام قوانينها وخصوصا الدستور
وممارساتها مع املواثيق واإلعالنات املتعلقة بحقوق اإلنسان العاملية (املؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات ،2015 ،صفحة  ،)08من أمثال اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهد الدولي الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
و وقوفا على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فقد نصت املادة األولى منه ،على أنه يولد جميع
الناس أحرارا ،ومتساوين في الكرامة والحقوق ،وقد وهبوا عقال وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا
بروح اإلخاء (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،1948 ،صفحة  ،)01وهو املبدأ الذي يقض ي بإرساء
املساواة ،وضرورة أن يتم التعزيز للمنظومة الحقوقية في إطارها السلمي ،وأن يتمتع فيه الجميع بذات
الحقوق على نسق متساو ،وهو املفهوم ذاته الذي تبنته الدول عن طريق التكريس الدستوري ملبدأ
املساواة والقضاء على مختلف أشكال التمييز ،واطالعا على الدستور الجزائري (مرسوم رئاس ي رقم -20
 ،2020 ،442صفحة  ،)12نجد أنه قد أكد على أهمية املساواة في التمتع بالحقوق والحريات ،وقد
تكررت عبارة املساواة والعدالة في أكثر من مادة ،وكذلك هو حال الدستور التونس ي لسنة ،2014
والدستور األردني ضمن املادة السادسة التي أكدت على أن األردنيين أمام القانون سواء وال تمييز بينهم في
الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين الخ( ...دستور األردن 1952 ،املعدل سنة
 ،2016صفحة  ،)03وعليه قد تجلت سمات الرفع للمبادئ الدولية إلى صعيد القواعد الدستورية من
خالل التأكيد الدستوري املباشر على ضمان وتعزيز مبدأ املساواة ،والعدالة ،واالبتعاد عن أشكال التمييز
غير القانونية ،وكذا القضاء على العنف ،وهي مبادئ دولية تدعو إلى إسقاط كل أشكال التمييز ،والظلم
الواهية ،باإلضافة إلى شمولية التمتع بالحقوق والحريات دون أسس تفاضلية غير مبررة باملعنى القانوني.
وكما هو حال الدساتير الغربية ففي فرنسا ،وبلجيكا ،وأملانيا ،والسويد وغيرها ،كان االهتمام
باملساواة في املمارسة الحقوقية ودون قيود غير قانونية أساسا الرتقاء النصوص الدستورية .وقد اعتبرت
ما تم إقراره ضمن اإلعالنات الدولية التزاما يفرض على مختلف األشخاص الدولية احترامه ،وتوحيد
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الجهود وتكاثفها لغرض لالرتقاء بها أكثر من أي وقت مض ى ،خصوصا وأن العالم بات يشهد انتشارا غير
محدود للدساتير ،والتي تشيد بأنها األكثر ديمقراطية وحقوقية ،واحتراما لإلعالنات الدولية.
غير أن هناك مناطق في العالم ال تزال فيها الحقوق تنتهك ،ومبادئ املساواة والعدالة فيها بعيدة
عن التطبيق ،ما يستلزم الوقوف عندها ،خصوصا وأن إسقاط املبادئ الدولية لإلعالنات تلك داخل إطار
دستوري ووطني في مختلف الدول يعد مسألة قد تصعب ،من حيث النص الدستوري والتطبيق الفعلي،
وهو ما يتطلب عناية فائقة ،ما أدى كذلك بالهيئات الدولية وفي العديد من التقارير إلى التأكيد عن أنه ال
حديث عن دستور تغيب فيه مبادئ املساواة والعدالة واإلنصاف العام ،كما ال حديث أيضا عن دستور
بعيد عن التكريس الواقعي ملا تتطلبه اإلنسانية إلثبات وجودها.
ولقد فصلت اإلعالنات الدولية في مختلف أشكال الحقوق والحريات املخول لبني البشر التمتع بها
سواء على الصعيد الدولي أو الوطني ،والتي يجب على كل دولة أن تحميها عن طريق نصوصها الدستورية
والتشريعية ،من حقوق مدنية وسياسية واجتماعية ،باإلضافة إلى حماية الفئات الضعيفة من أطفال
ونساء وغيرها ،وعليه لقد كان لإلعالنات الحقوقية دور مسهم في إرساء قيم الحقوق في الدساتير عبر
العالم ،وبصفة مباشرة؛ فقد أضفت على تلك الدساتير بصمة موحدة جعلتها تتشارك ،وتتشابه من حيث
تطرقها لذات املواضيع املرتبطة باملنظومة الحقوقية ،ونبذها للظلم والتمييز ،وعليه لقد صح القول أن
تلك اإلعالنات قد جاءت لتعين كل دولة في وضع مبادئها الحقوقية بواسطة الدستور في شكل موحد ،ولم
تشكل بذلك عائقا يحول دون تثمينها.
وعليه فإن جميع حقوق اإلنسان تكتس ي أهمية متساوية ،ويتعين على جميع الحكومات أن تتعامل
معها على نحو عادل ،ومتساو على قدم املساواة وبالتركيز نفسه ،ويقع على عاتق جميع الدول بغض النظر
عن أنظمتها السياسية واالقتصادية وغيرها ،واجب التعزيز والحماية للحقوق ،وضمانها للجميع بدون
تمييز( .منظمة العفو الدولية ،2021 ،صفحة  ،)02ولهذا وبغض النظر عن االختالفات بين الناس ،فإن
ثمة مبادئ أساسية تكمن خلف جميع الحقوق املنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وهو
أن لكل إنسان الحقوق غير القابلة لالنتقاص منها نفسها ،وهذا يعني أن حقوق اإلنسان هي نفسها حقوق
كل رجل وامرأة وطفل في سائر أنحاء العالم بصرف النظر عن ظروفهم( ،منظمة العفو الدولية،2021 ،
صفحة  )03أو إقليمهم أو نظام دولتهم ،فالحق في الحياة ،والحق في العدالة هي مبادئ ثابتة ،وحقوق
لصيقة بالوصف البشري ،وهو ما ثمنته ديباجة العديد من الدساتير.
أما عن املادة الثانية من اإلعالن نفسه فقد نصت أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
والحريات الواردة فيه دون أي تمييز ،كالتمييز بسبب اللون أو الجنس ...أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين
الرجال والنساء ،وفضال عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياس ي أو القانوني أو الدولي
ل لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد ،سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو تحت الوصاية أو غير
متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود( .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
 ،1948صفحة )02
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وقد أخذت هذه املبادئ أهمية قصوى خصت الدول بإلزامية صياغتها ضمن النصوص
الدستورية .كما نصت مدونة قواعد سلوك املواطنين املكلفين بإنفاذ القوانين ،والتي اعتمدتها الجمعية
العامة لألمم املتحدة سنة  1979على أنه ال يجوز للمواطنين املكلفين بإنفاذ القوانين باستعمال القوة إال
في حال الضرورة القصوى ،وفي الحدود اآلزمة ألداء واجبهم (باناجة هشام ،2017 ،صفحة  ،)14تفاديا
ملختلف أشكال العنف.
وقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة كذلك الصادر في  26نوفمبر  ،1968والتي دعت فيه كل
الحكومات إلى كفالة إتباع أدق اإلجراءات القانونية ،وتوفير أكبر الضمانات املمكنة للمتهمين في الجرائم
املعاقب عليها بعقوبة اإلعدام في الدول التي مازالت تأخذ بهذه العقوبة (باناجة هشام ،2017 ،صفحة
 ،)07لنعرج إلى أن عبارة اإلجراءات القانونية الواردة في القرار تشمل إدخال التعديالت الدستورية،
واستحداث نصوص تتالءم واملبادئ الدولية في تامين الحقوق والحريات.
ويشكل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى العهدين الدوليين والبروتوكولين االختياريين
املكملين لحقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،مرتكزا حقوق اإلنسان ،إلى جانب الباقي من املواثيق وهي
مصدر املعايير الدولية لوضع حقوق اإلنسان ،فكما أقرت تلكم املواثيق من الحقوق السياسية كالحق في
االختيار ،والترشح ،واالنتخاب ،والحقوق املدنية من حرية التنقل ،والسفر ،والسكن ،والعيش الكريم ،قد
تضمنتها كذلك الدساتير الوطنية.
وفيما يتعلق بأهمية اإلعالنات الالحقة لحقوق اإلنسان ،مثل إعالن طهران لسنة  1968يرى بأن
الهدف الرئيس لألمم املتحدة في مجال حقوق اإلنسان هو أن يتمتع كل إنسان بأقص ى حد من الحرية
والكرامة .ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح لكل فرد ،بصرف النظر عن
جنسه ،أو لغته ،أو دينه ،أو معتقده السياس ي ،حرية التعبير ،واإلعالم ،والدين ،وكذلك حق املشاركة في
حياة بلده السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،واالجتماعية (ممتاز ،1968 ،صفحة .)05
فقد جعل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التزاما لجميع البلدان بأن تسخر مجهوداتها في سبيل
االرتقاء بالحقوق والحريات ،وأن ذلك ال يتحقق إال عن طريق الدساتير على اعتبار أنها القانون األسمى في
كل دولة ،فهذه األخيرة تتطلب أن تكون أكثر انسجاما وإدراكا ملتطلبات حماية الحقوق والحريات ،ولقد
ثمن إعالن فيينا لسنة  1993ذلك أيضا ،كما أنه أكد على أهمية انضمام الدول إلى االتفاقيات الدولية
للحقوق ،وكذا الحرص على احترام اإلعالنات الخاصة واملتعلقة بحقوق املرأة واألطفال ،لتشكل على هذا
النحو مختلف اإلعالنات الدولية آلية مساعدة ومساهمة في اهتداء الدساتير ملختلف املواضيع الحقوقية.
املطلب الثاني :إنشاء مؤسسات وطنية تعنى باملنظومة الحقوةقية ّ
لقد أدت االنتهاكات التي وقعت على البشرية إبان الحرب العاملية الثانية إلى بروز مفاهيم الحقوق
والحريات على الصعيد العالمي؛ فال يرتبط بإقليم دولة دون أخرى ،وهو املفهوم الذي أثمرت عنه ترسانة
من اإلعالنات الحقوقية الدولية ،وشكلت ضرورة البد من أن تراعى في الصياغة الدستورية .لتكون قد
أدركت لبرهة ذلك الترابط القيم فيما بين أن تتمتع البشرية جمعاء بقدر متساوي من الحقوق والحريات،
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وبين أن تقيم لذاتها معيارا قانونيا تهتدي به لوضع دساتيرها ،فاحتل على إثر ذلك اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان دورا مهما استندت عليه أغلب الدول التي عقبته في إنشاء دساتيرها.
و وقوفا عند اإلعالنات الحقوقية دائما؛ فال جدال في كونها ملزمة قانونا للدولة التي تصادق
عليها ،إلى جانب املواثيق واملعاهدات،فتتعهد الحكومات في املواضيع الحقوقية بوضع التدابير ،وتبني
التشريعات املحلية التي تتسم باالتفاق مع التزاماتها ،وواجباتها التعاقدية ،والتي لطاملا تظهر من خالل
شنها لحملة التعديل للقواعد الدستورية.
ومن ثم فإن النظام القانوني املحلي البد له من أن يوفر الحماية القانونية األساسية لحقوق
اإلنسان املكفولة في إطار ذلك القانون الدولي (هيئة األمم املتحدة 2021 ،يونيو)
حتى أن من واجب الدولة التصدي لصور االنتهاكات لحقوق اإلنسان ،واملالحظ أن اعتماد الدول
ملؤسسات حقوقية جديدة ،غالبا ما يوازي التزامها الدولي بالحفاظ على كينونة املنظومة الحقوقية ،وال
تقتصر املؤسسات التي تلتزم الدولة بوضعها على قطاع دون آخر ،فالتفضيل على هذا النحو غير متصور،
إذ أن التفات الدولة لقطاع العدالة ،وتسخير إمكانياتها بغرض تعزيز دوره أكثر ،ال يعفيها على سبيل املثال
من مهمة ضمان التعليم املجاني ،وتقديم خدمة الصحة العامة ،واألمن ،لكونها من مضامين الحرص
الوطني في حماية حقوق وحريات اإلنسان املختلفة،إذ شكلت مواضيع االهتمام بالبناء املؤسساتي الوطني
موازاة وحماية املنظومة الحقوقية من التحديات التي تعمل الدول بغرض حفظها.
ولقد شددت مبادئ ماستر يخت التوجيهية املتعلقة باالنتهاكات الواقعة على الحقوق االقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية لعام  1998أن الهيئات التي تروج لحقوق اإلنسان ،والتي ترصدها من قبيل
املؤسسات الوطنية ألمناء املظالم ،ولجان حقوق اإلنسان على املستويات الوطنية ،ينبغي لها أن تعير
النتهاكات الحقوق االقتصادية ،واالجتماعية والثقافية نفس القدر من االهتمام الذي تعيره النتهاك أنواع
أخرى من الحقوق ،على سبيل املدنية والسياسية (مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،2005 ،صفحة
 ،)10حتى لو تطلب ذلك األمر العمل على استحداث هيئات ومؤسسات أكثر ديناميكية ،وهو ما يؤكد
أهمية وجود أجهزة تحرص على التأمين الحقوقي الدائم ،كون االهتمام الوحيد بالقضاء مثال ال يفي
بالغرض ،فهناك حقوق تنتهك بعيدا عن ذلك الجهاز ،وبالتالي ليس بالضرورة أن يتم اللجوء في كل مرة
إلى القضاء.
ومن هذا املنطلق شكلت املراصد ،واملجالس ،واللجان الحقوقية على الصعيد الوطني من األهمية
ما يجعلها وسيلة إلبقاء االهتمام بالحقوق والحريات ،حتى وإن كان واقع الحال يفيد بأن اإلعالنات
الدولية للحقوق والحريات ليست على ذلك القدر من اإللزام ملخالفيها ،لكونها مجردة من العقاب أصال،
لتقوم مقامها املعاهدات التي توقعها الدولة فتقيم عليها واجب اإللزام.
هذا ويتبع عملية وجود مؤسسات داخل كل دولة بغرض التأمين للحقوق والحريات ،ما تناقلته
دولة القانون مؤخرا ،والتي أصبحت توصف بدولة املؤسسات ،والتي يتبعها وجود سلطات ثالثة قائمة
على االستقاللية إلى جانب هيئات متخصصة في حقوق اإلنسان ،كاملجالس ،واللجان الخاصة باملراقبة
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ملدى تحقق املمارسة الفعلية ملختلف الحقوق ،وتعتبر الحقوق املدنية والسياسية مهد الباقي منها ،ألن
ضمان الحق في االنتخاب ،واالختيار ونزاهة االنتخابات تعد البادرة األولى لضمان الشفافية والديمقراطية،
إلى جانب حرية الرأي والتعبير ،وإلى جانب ضمان الحقوق االجتماعية ،كالحق في التعليم بواسطة تسخير
املؤسسات التعليمية والتربوية ،وهي من املؤسسات التي أشارت إلى ضرورة اإليمان بمضامين املواثيق
الدولية.
هذا ولم تقف الدساتير على مجرد تدوين مبادئ اإلعالنات الدولية للحقوق ضمن نصوصها ،كما
لم ينحصر االهتمام الدولي على مجرد أن تصاغ القواعد الدستورية تلك بشكل يوافق الحرص العالمي،
إذ كان إلنشاء املؤسسات كهيكل يكفل تحقيق أكبر قدر من العناية الحقوقية أمرا ظاهرا ومهما ،وبعيدا
عن تشعب النظم السياسية ،والتباين الديني؛ لقد توحد اإليمان املطلق بضرورة وجود مؤسسات تختص
بنشاطات ال تبتعد عن كفالة الحقوق والحريات ،إلى جانب الجهاز القضائي ،والذي يكفل العدالة،
ويجسد لوجود الحق في اإلنصاف واملحاكمة العادلة ،والقضاء على الظلم.
ولقد نصت املادة العاشرة من إعالن حقوق اإلنسان على أهمية املؤسسة القضائية من جديد؛
إذ من الضروري وجود محكمة عادلة ،ونزيهة ،ومستقلة في كل دولة ،تتكفل بمهمة تحقيق املساواة،
والعدالة بين األفراد ،ونصت املادة الثامنة من اإلعالن نفسه أن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى املحاكم
الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي يمنحها له القانون (اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان ،1948 ،صفحة  ،)08وتجسد املستشفيات الحق في الصحة ،أما عن قطاعي الدفاع
واألمن ،ففي الوقت الذي تمثل فيه مظهرا لتجسيد سيادة الدولة على إقليمها؛ فإنها مظهر كذلك يكرس
الحق في التمتع داخلها باألمن ،والسكينة العتبارها حقوقا أساسية.
وبناء على ما سبق تبيانه فإن اإلعالنات الدولية لم تغفل من النص على ضرورة أن تقيم كل دولة
داخل إقليمها من املؤسسات ما يضمن لألفراد التمتع بحقوقهم ،وحرياتهم بواسطتها نظرا لألهمية التي
تحملها هذه املؤسسات ،والتي تقوم على التكييف مع مختلف األوضاع والتطورات.
ولقد كان للعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ضمن املادة الثانية إشارة إلى أن
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد إذا كانت تدابيرها التشريعية ،أو غير التشريعية القائمة ال تكفل فعال
إعمال الحقوق املعترف بها في هذا العهد ،بأن تتخذ طبقا إلجراءاتها الدستورية ،وألحكام العهد ما يكون
ضروريا من التدابير التشريعية أو غير التشريعية...وأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو ،وأن تبت في
الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أي سلطة أخرى ينص عليها
نظام الدولة القانوني( .العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،1966 ،صفحة )01
وال يعني خضوع الدول لإلعالنات الدولية هذه انتقاصا من سيادتها داخل إقليمها الترابي ،بقدر ما
يعني مساهمة منها في تحقيق اإلنصاف العالمي؛ عن طريق دساتيرها التي كلما اتسمت بالوضوح،
والشمولية ألكبر قدر من الحقوق والحريات؛ كلما كانت أقرب للديمقراطية ،والتي هي مرتكز دولة القانون.
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ويتولى القانون الدولي لحقوق اإلنسان عموما وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها.
وعندما تصبح الدول أطرافا في معاهدات دولية ما ،يفترض أنها تضطلع بااللتزامات ،والواجبات في إطار
ذلك القانون ،وأن تلتزم باحترام ،وحماية ،وتطبيق حقوق اإلنسان ،وااللتزام باالحترام يعني أنه يتعين على
الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق اإلنسان ،أو تقليص التمتع بها دون أسس سليمة؛ أما عن االلتزام
بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي األفراد ،والجماعات من االنتهاكات ،وااللتزام بالتطبيق يتضمن
مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق اإلنسان األساسية (هيئة األمم املتحدة،
 ،)2021وأن من تلك اإلجراءات الحرص الدائم على تسخير إمكانياتها في سبيل وضع مؤسسات تقيم
للحقوق والحريات وزنها.
وعليه لقد كان إلدراك مختلف الدول للدور الهام لإلعالنات الدولية ،والذي يمكن للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان داخل كل دولة أن تسهم من خالل االهتداء بأحكامه في حماية ،وتعزيز الحقوق
االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية وغيرها.
وتجدر اإلشارة إلى أن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية الدولية .قد شددت على أن
للمؤسسات الوطنية داخل الدول دورا بالغ األهمية في تعزيز حقوق اإلنسان ،وضمان عدم قابليتها
للتجزئة ،وترابطها (مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،2005 ،صفحة  ،)27وبهذه األسس تكونت
الفكرة لدى الدساتير ،وعملت بحرص على تحقيق تلكم املوازنة في حماية الحقوق والحريات؛ حتى أن
هناك من الدراسات التي أقرت أن القاعدة الدستورية الحقوقية ما كانت لتجبل على رعاية األطر
الحقوقية؛ لوال أنها سلكت طريق اإلعالنات الدولية التي لطاملا صيغت وفق نهجها ،فما تلك الدساتير
سوى إعالنات دولية حقوقية مصغرة ،ومحدودة التطبيق في إقليم معين ،وأغلبها يتشابه بتضمنها لنفس
املواضيع التي تجعل من اإلنسان كريما داخل وطنه.

املبحث الثانيّ :
عراةقيل وضع أسس للقواعد الدستورية الحقوةقية
ّإن وجود هذا الكم الهائل من اإلعالنات الدولية العاملية واإلقليمية ،قد ساهم فعليا في عملية
االرتقاء بالحقوق والحريات ،إذ أنها باتت تشكل معيارا لكينونة الدولة بين هيئات املجتمع الدولي ،وبمفهوم
املخالفة فإن التهميش الذي قد تقع فيه الحقوق والحريات داخل النظام القانوني ألي دولة يعد إنقاصا
من مكانتها الدولية ،فمكانة الدستور ترتبط باألساس بمكانة املنظومة الحقوقية ،فكلما كان الدستور أكثر
انفتاحا في معالجته للحقوق والحريات ،كلما اعتبر ذلك األخير مسايرا للمعايير الدولية.
وعليه سنحاول من خالل هذا املبحث توضيح العراقيل التي تحول بين ارتباط اإلعالنات الدولية
للحقوق ،و تثمينها ضمن الدساتير.
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املطلب األول :افتقار اإلعالنات الدولية لصفة اإللزام القانوني
على الرغم من الصيت الذي حققته اإلعالنات الدولية للحقوق ،واألهمية التي باتت تحتلها ،في
كونها عاملية غير محدودة املجال ،إال أن افتقارها للعديد من خصائص القواعد القانونية جعلها محل
تهميش في بعض األحيان؛ ورغم ما تضمنته من عالجات لكيفية التجسيد الفعلي للحقوق والحريات داخل
كل دولة؛ بغض النظر عن توجهها الديني أو السياس ي ،وحتى وضعها االقتصادي ،غير أنها مازلت تكتنفها
العديد من العراقيل ،والتي حالت بين تأكيد مبادئها ،والنصوص الدستورية.
لقد شكلت اإلعالنات الدولية ،وأبرزها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مصدر اقتباس للعديد من
النصوص الدستورية ،إذ لطاملا تداولت الدساتير نفس العبارات التي تضمنها اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان على سبيل حرية املعتقد والدين ،وحرية الرأي والتعبير ،وحرمة الجسد الخ ،...ورغم ما حققته
اإلعالنات الدولية من صيت أرس ى للمنظومة الحقوقية مكانتها داخل كل دولة؛ غير أن هناك من العراقيل
ما لم تقدر تلكم اإلعالنات تخطيها ،أهمها أن اإلعالنات الدولية ،ومثالها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛
إفتقارها لخا صية اإللزام ،ما يقيم لكل دولة حرية االختيار في الخضوع أو عدم الخضوع لها ،ففي وقت
تؤمن فيه ثلة من هيئات املجتمع الدولي بإلزامه ،فإن األغلبية تنفي ذلك ،وهو الوضع الذي أفض ى إلى
تزايد االنتهاكات.
قد تضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ثالثين مادة ،جاءت باعتبار أن حقوق اإلنسان عاملية
يجب مراعاتها من طرف جميع أشخاص القانون الدولي ،وهو اإلعالن الذي يرى فيه الكثير من الفقهاء
بأنه مجرد إعالن ،وليس ذو صفة ملزمة ،ومن بين هؤالء الفقيه والسيدة (روزفلت) وهما من مؤسسيه
(غسمون ،2016 ،صفحة  ،)124ويأخذ هذا املفهوم ضرورة مراعاته من طرف هيئات املجتمع الدولي،
وضرورة أن تراعي نصوصه في صياغة قواعدها ،ودساتيرها الوطنية ،وأن تطابق املضمون الذي وصفت
به الحقوق والحريات العتبارها عاملية؛ فال تجزئها وال تنقص من قيمتها .وخالفا للرأي السابق في أن إعالن
الحقوق العالمي ليس ذا صفة ملزمة ،فقد اعتبره اتجاه آخر ذا طبيعة ملزمة ،وإجبارية تأسيسا على أن
اإلعالن ،وإن لم يكن اتفاقية دولية ،فهو قاعدة دولية عرفية ،وإن التوصيات الصادرة عن الجمعية
العامة لألمم املتحدة عند تقبلها من قبل املجتمع الدولي تصبح قاعدة عرفية ملزمة؛ تستنكر مخالفتها،
ويصير لها ذلك الطابع اإللزامي وحجيتها في مواجهة الكافة (غسمون ،2016 ،صفحة .)125
وعليه فإن لذلك اإلعالن الطابع اإللزامي ،وقد اكتسب هذه الصفة أخيرا تحديدا ألنه يسهم في
بناء نظام حقوق آمن ،ولقد لقية من التأييد العالمي ما يسمح بفرض إلزاميته ،وباإلضافة إلى األهمية
التي اكتسبها والعهدين الدوليين -العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،والعهد الدولي للحقوق
االجتماعية والثقافية -وما تضمنه ذات امليثاق من حقوق إنسانية ،ومبادئ متكاملة لقد أصبحت
نصوصه قاعدة هامة استلهمت منها باقي املواثيق والعهود صيتها؛ فقد يكفي قوال أن ذلك اإلعالن الحقوقي
قد أفض ى إلى إسقاط عالمي للطبقية ،وعودة استرجاع اإلنسانية ملكانتها املسلوبة.
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ولقد أشار مؤتمر األمم املتحدة الدولي لحقوق اإلنسان املنعقد سنة  1968إلى أن ذاك اإلعالن
يعد التزاما على الجميع ،غير أننا خلصنا من خالل هذه الدراسة ،إلى أن ضمور اإلعالن الحقوقي في
مضمونه عن اإللزام جعل من الدول تعتبره كذلك ،وبمعنى آخر إن عدم تضمنه لبند صريح يؤكد بإلزامه
جعل منه محل تضاربات في آراء املجتمع الدولي ،وهو ما أدى إلى تفاقم االنتهاكات الحاصلة ،وتطورها في
ظل وجود القواعد الدستورية املخالفة ملا ّ
يقره.
ويشار إل ى مسألة ترتبط باملبادئ العامة التي تقوم عليها القواعد الدولية في العالقات بين أشخاص
املجتمع الدولي ،فمن املعروف أنها قائمة على مبدأ املعاملة باملثل؛ لكن عندما يتعلق املوضوع باملنظومة
الحقوقية ،فإن هذا املبدأ ال يصلح للتطبيق ،ألنها نظام إنساني .وعليه فإن أحكام حقوق اإلنسان تختلف
عن القواعد الداخلية من جهة ،وعن باقي فروع القانون الدولي من جهة أخرى ،ومن أهم خصائصها أنها
موضوعية الطابع؛ فال تخضع لقاعدة املعاملة باملثل ،وهو ما جعلها ترتقي ملصاف القواعد العرفية
والقواعد اآلمرة ،وبالتالي فهي تشكل التزاما في مواجهة الكافة ( ،)Djagham Mohamed, 2020, P.25هذا
ومن الحقائق املهمة التي البد من إبرازها أن للحقوق وظيفة خطيرة ،إذ هي ليست ترفا ،أو موضوعا ثانويا
يمكن تغييبه ،فهي تشكل ضروريات حيوية من دونها ال تتحقق لإلنسان كرامة أو إرادة ،وهذا ما يجعلها
الغاية من وجود الدول (العبيدي ،2020 ،صفحة  )02-01والهيئات الدولية القائمة بغرض إحقاقها أمرا
الزما ،وقد يتساءل البعض حول مصير الدراسات الحقوقية في زمننا هذا ،على اعتبار أن الحقوق
والحريات بلغت أوجها من الحماية والتكريس.
ومما يمكن االستدالل به في ذلك الترسانة القانونية الدولية من إعالنات ومواثيق ،إلى جانب
القوانين الوطنية في مختلف الدول ،وخصوصا دساتيرها التي تغنت باملصطلحات ذات الوزن الثقيل؛ من
أمثال الديمقراطية ،والحكم الراشد ،وأنها دول دستورية ،وصحيح أن الصراعات في املجال الحقوقي قد
تغيرت صورها مقارنة بالسنوات املاضية ،ولكنها لم تكد تنتهي حتى ظهرت بشكل جديد مواكبة للمفاهيم
الجديدة لدولة القانون ،وعلى قدر ما بلغ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من أهمية إلى جانب باقي
اإلعالنات؛ على قدر ما انتهكت العديد من مواده ،وغيبت في أحيان أخرى في الدساتير الوطنية.
وعليه لقد شكل افتقار اإلعالنات الدولية لصفة اإللزام القانوني والذي يقيم مسؤولية منتهكيه
إلى تغيب العديد من أحكامه داخل الدساتير الوطنية .وشكل ذلك االفتقار عائقا يحول دون تجسيد
مبادئها ،ففي وقت أصبحت فيه الحقوق والحريات مواضيع هامة ،وذات أولوية ،فإن مركزها لم يتغير في
أنها تتوسط القاعدتين الدولية والوطنية ،وما نصبو إلى توضيحه أن سمو القاعدة الدستورية ال يعني
التجرد من القيم الدولية ،من مساواة ونبذ للعنف ،وحماية لألطفال وغيرها.
هذا ونجد نص املادة الثانية من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية تشير إلى أن التزام الدول
األطراف بهذا امليثاق بالنسبة لجميع األفراد املوجودين أو التابعين لها باحترام وضمان الحقوق املعترف بها
في هذا امليثاق .ففيما يتعلق بالحقوق السياسية واملدنية ال يتطلب إعمالها أكثر من امتناع الدولة عن
تقييدها.
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وهذا ما تبرزه املادة الثانية الفقرة األولى أعاله ،وبهذا االعتبار تكون التزامات الدول تجاه تفعيل
هذه الحقوق التزاما فوريا ،وبما أن هذه الحواجز هي من وضع السلطة ذاتها فواجبها هو التوقف أو عدم
وضع هذه املعوقات ،إال أن الفقرة الثانية -املتعلقة بمعالجة انتهاك الحقوق -والثالثة كذلك ،تشعر
بضرورة قيام الدولة بعمل أي التزامات إيجابية ،ولو بصورة محدودة -فيما يتعلق بالفقرة الثانية -لضمان
حماية هذه الحقوق (العبيدي ،2020 ،صفحة  ،)08وتجسد االلتزامات اإليجابية تلك في الحفاظ على
مكانة الحقوق والحريات من خالل تكريسها ،وتسخير وسائل تجسيدها ميدانيا ،لتأخذ عملية وضع
املؤسسات ،والتشريعات جانبا هاما في ذلك .ويعد العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية من بين
املواثيق الدولية التي ثمنت للحقوق ،وله دور كذلك في إهتداء القواعد الدستورية إلى مسائل املمارسات
السياسية واملدنية.
وزيادة على ذلك يظهر الصراع بين واقع النصوص الدستورية للحقوق ،وقواعد القانون الدولي
بمفهومه الواسع ،من حيث أنه ال يلزم الدول بالتطبيق الحرفي ملضمونه .وإجماال فإن القانون الدولي
لحقوق اإلنسان ال يلزم الدول األطراف في اتفاقيات الحماية الحقوقية بتطبيق هذه االتفاقيات مباشرة؛
ذلك ألن الغرض من هذه االتفاقيات ليس مجرد تنفيذ الدول اللتزامات معينة على الصعيد الدولي ،وإال
لكان من الهين على الدول االلتفاف إلى املبادئ التي تقرها تلك االتفاقيات بإجراءات شكلية  -وهو متحقق
فعال -مثل آليات رفع التقارير ،التي تظهر فيها الدول التزامها التام باالتفاقيات املنظمة لتلك التقارير،
وتعكس صورة مشرقة لحقوق اإلنسان داخل أقاليمها؛ مع أن هذه التقارير قد تصدر من أكثر النظم
شمولية ،والتي ال يمكن التكلم فيها عن وجود حقوق للمواطنين ،بل ويكون انضمام هذه الدول لهذه
االتفاقيات ألغراض ،ومصالح دولية بحتة ،دون أن يكون لذلك عالقة بأصل ممارسة الحقوق؛ كأن يكون
الغرض من االنضمام تجنب النقد الدولي ،أو اإلدانة الدولية.
وتبعا لذلك يتم إظهار الدولة في املحافل الدولية بأنها ال تقف على الضد من ممارسة هذه الحقوق
(العبيدي ،2020 ،صفحة  )10غير أن الهدف األساس من هذه اإلعالنات ،واملعاهدات هو حماية حقوق
األفراد في مواجهة الدولة على أرض الواقع؛ فاإلعالنات الدولية ،ومنها العهدين تعتبر السبيل األمثل الذي
تحاك به القواعد الدستورية للحقوق والحريات ،فإن كانت اإلعالنات الدولية تخاطب هيئات املجتمع
الدولي في سبيل الحماية الدولية العامة للحقوق والحريات؛ فإن تفعيل ،وتجسيد تلكم املبادئ وفق
النصوص الدستورية لكل دولة على حدة ،يمثل مجاال لتجسيدها الواقعي.
كما أن اإلسقاط لتلك القواعد يلعب دورا هاما في حماية املنظومة على األصعدة الوطنية في
صورة موحدة ،كانت قد كفلتها اإلعالنات الدولية  ،وبالصورة التي تجعل األفراد في منأى بعيد عن ضغط
السلطة ،ومشاكل نظم الحكم التي تؤثر ال محال في عملية التمتع بالحقوق خاصة منها السياسية ،التي ال
ترى فيها الدول املتعصبة للسلطة سوى أنها خطر يهدد بقاءها ،وهو الباعث األصلي في تمسك العديد من
الدول بمفهوم عدم إلزامية ما تقره مختلف تلك اإلعالنات.
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املطلب الثاني :تعصب الدول ملفهوم السيادة ّ
تعد السيادة مفهوما قانونيا وسياسيا واسعا ،لكونها تجسد سلطة الدولة الكاملة على إقليمها
وشعبها ،وبمفهوم املخالفة ال يسمح هذا مفهوم بتدخل الجهات الخارجية في شؤون الدولة الداخلية،
وبهذا اعتبرت السيادة من أهم أركان قيام الدولة ووجودها ضمن مكونات املجتمع الدولي.
غير أن الحديث عن الحقوق والحريات اإلنسانية قد أقام العديد من التساؤالت حول مدى
إمكانية تحققها داخل الدول التي تتعصب ملفهومها ،خصوصا وفي ظل االنتشار الواسع لإلعالنات الدولية
إلى جانب عاملية املنظومة الحقوقية ،والتي اخترقت جميع املجاالت .وتقض ي الدراسات إلى أن خروج
حقوق اإلنسان من املجال املحجوز للدولة ال يعني نهاية دورها في تحقيق ،وتطبيق املعايير العاملية لحقوق
اإلنسان ) (Djagham Mohamed A. B., 2019, P.30كما ال يعني القضاء على سيادتها.
ورغم التطور الذي وصل إليه مفهوم الدولة ،وإلزامية حفظها لحقوق وحريات أفرادها عن طريق
ما تمليه من قواعد دستورية ،باإلضافة إلى حالة السلم التي باتت تكتنف املجتمع الدولي عموما،
واالحتكام إلى قواعده ،غير أن الصراع حول مضامين السيادة بين فرض االلتزام الدولي ،والسمو
الدستوري ال يزال قائما ،إذ هناك من الدول من ترى في اإلعالنات الدولية ،وغيرها مساسا بسيادتها على
إقليمها ،خصوصا وأن الطبيعة القانونية لإلعالنات ،ومنها إعالن حقوق اإلنسان العالمي ال يزال ينظر إليه
بمنظور غير إلزامي ،وأن التوصيات واملقترحات التي قد تمليها اإلعالنات الدولية لبعض املفاهيم ،والتي
أصبح من الضروري إدراجها في قائمة الدساتير؛ قد تشكل تدخال في سيادة الدولة حسب البعض.
ولقد انعكس هذا التأثير على مبادئ دستورية جوهرية؛ كمبدأ سمو الدستور من خالل نص
الدستور نفسه على االحترام ،وااللتزام بمبادئ ميثاق األمم املتحدة ،وقواعد القانون الدولي ،والذي نصت
عليه العديد من الدساتير الحديثة ،وهذا ما انعكس كذلك على نطاق السيادة الداخلية ،والتي تأثرت
جليا بأحكام القانون الدولي ،فأصبحت تعبر به عن التزام الدولة بما يعكسه املجتمع الدولي من أحكام
(شاريهان ،2013 ،صفحة .)11
ولكن حقيقة عاملية الحقوق والحريات قد زرعت تلقائيا في القواعد الدستورية ،والتأثر باإلعالنات
واملواثيق الدولية ،من حيث مبادئها أو تصنيفها للحقوق ،لطاملا كان ظاهرا في معظم الدساتير ،واالحترام
لقواعد القانون الدولي يبدو واضحا ،باإلشارة إليه مباشرة أو بالنص على الحرص الدائم على تطبيق
مبادئه ،تماما كما حدث في دستور الجزائر لسنة .1963
هذا وتعترض عاملية حقوق اإلنسان مجموعة من العقبات ،فبعيدا عما تتضمنه اإلعالنات
الدولية للحقوق من إقرار ،فإمكانية تحلل الدول من التزاماتها الدولية بخصوص املعاهدات واالتفاقيات
كثيرا ما يحدث ،وبالتالي تعطيل الحقوق وتقييدها ،وتحمل سبل التحلل مفارقات في عالقتها العاملية،
كونها تحاول املوازنة بين حقوق السيادية للدولة ،وحقوق اإلنسان من أجل تحفيزها على االنضمام ،ومن
جهة أخرى فهي تفرغ الطابع االتفاقي لحقوق اإلنسان من محتواه ،وتخلق ثغرات في شبكة االلتزام العالمي
(  ،)Djagham Mohamed A, 2019, P.30هذا وأظهرت الدراسة تأثيرا واضحا لقواعد وألحكام القانون
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الدولي؛ كقواعد آمرة وميثاق األمم املتحدة على الدساتير ،وتطبيق وإدراج املعاهدات الدولية ،وكان لرسو
قواعد حقوق اإلنسان داخل أحكام املحاكم الدستورية ،وتفسير نصوص األحكام الدولية ،وتطبيقها،
وتأثر القضاء الداخلي بأحكام القضاء الدولي ،والسير على نهجه ،لقد كان له األثر في تحقيق ضمانات
لحقوق األفراد ،وتقوية دعائم مركزه القانوني (شاريهان ،2013 ،صفحة  )12-11فقد أجابت تصرفات
العديد من الدول على هذه الشاكلة ،عن إشكال كانت قد عجزت تلك الدول اإلجابة عنه بنفسها؛ في أن
عاملية الحقوق والحريات ،واملواضيع الحقوقية املستأنس بها من قبل أي دولة؛ ال تشكل خرقا للسيادة
طاملا أن الدساتير قد حرصت على حمايتها ،والتوطين لها وفق ذات املعايير الدولية.
ولقد أثبتت التجربة البشرية املريرة أن الدول على املستوى الداخلي ،وفي حدود دساتيرها أحيانا،
وخارج هذه الحدود غالبا ،مرارا ما كانت تنتهك ،وتهين حقوق وحريات األفراد ،فلم تكن الحقوق والحريات
املسطرة في الدساتير إال شعارات تخفي وراءها الوجه القبيح للسلطة (العبيدي ،2020 ،صفحة  )12ومنه
ظهرت بصورة جلية ضرورة الحماية الدولية التي ترجمها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى جانب
العديد من املواثيق الدولية.
وتبعا لذلك فإن مبدأ التعارض القائم بين فرض الدول لسيادتها على إقليمها كركن يقيمها إلى
جانب هيئات املجتمع الدولي ،وبين وجود إعالنات دولية أقامتها هيئات عاملية تقيس باحترامها احترام
الدولة من حيث وزنها السياس ي والقانوني ،لتجد الدول نفسها في إشكال يتأرجح بين فرض قوتها ،والتأثير
الخارجي ،وهو ما ولد لدى أغلبها إيمانا صارخا بضرورة تمتع األفراد فيها بذلك الكم من الحقوق
والحريات ،والتي أقرتها اإلعالنات تلك ،فاعتبر ذلك أحد أسباب التشابه في مضامين القواعد الدستورية،
واإلعالنات الدولية.
ونشير إلى أن السيادة تأخذ أبعادا كبرى لتصل إلى حد الكشف عن عالقة األفراد داخل الدولة
بالسلطة ،فهي صاحبة االمتياز وعنصر القوة ،ورغم أن القواعد الدستورية قد كشفتها ،ولكن الصراع
أزلي .فالعالقة بين الفرد والسلطة عالقة تنافس بين الطرف الضعيف الذي ال يملك وسائل القوة وهم
األفراد ،وبين الطرف القوي الذي يملك تلك الوسائل ،وهي السلطة بأجهزتها ،والصعوبة هنا ناجمة عن
أن الخصم هو الحكم ،فإذا ساءت العالقة بين السلطة واألفراد ،فإن امتيازاتها وحقوقها تقدم على
حقوق األفراد ،وفي إطار هذا التعارض البد من وجود حماية لحقوق األفراد السياسية ،وضمان استمرار
هذه الحماية (العبيدي ،2020 ،صفحة  ،)15والتي تتم بواسطة ما تمليه اإلعالنات العاملية للحقوق
والحريات ،فهذه األخيرة تعتبر املنظومة الحقوقية موضوعا يسمو على أي موضوع قد تعتبره أي دولة مهما
على حساب الحقوق ،وأن دولة القانون ،واملؤسسات هي وليدة البيئة التي تمجد للمنظومة الحقوقية في
مظهر يعكس التزامها بالقواعد الدولية.
الخاتمةّ :
ّإن لإلعالنات الدولية دور مهم في الرفع من قيمة الحقوق والحريات ،ويعد إعالن حقوق اإلنسان
العالمي لسنة  1948الوثيقة العاملية التي مهدت الطريق نحو توحيد سياق املنظومة الحقوقية ضمن
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النصوص الدستورية ،وإلى جانبها ميثاق األمم املتحدة ،والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،والعهد
الدولي للحقوق الثقافية واالجتماعيةّ .
ّإن سلسلة اإلعالنات املهتمة باملنظومة الحقوقية كثيرة جدا ومتنوعة؛ بين عاملية وإقليمية ،غير
أن تنوعها ذاك لم يكن عائقا لتوحد مضمونها املؤكد على ضرورة إرساء نهج عالمي مشترك في كل دولة،
ليقيم للبشرية كيانها املتساوي ،بعيدا عن صراعات السلطة والحكم ،وبعيدا أيضا عن اختالف اللون
والجنس واللغة والدين.
ومنه فإن ذلك التشابه الذي باتت تتشارك فيه الغالبية من الدساتير؛ من حيث معالجتها
للحقوق والحريات ،وأن جميعها بات يدعو للعدالة ،واملساواة ،ومحاربة التمييز ،إلى جانب تبني مؤسسات
تحمي الحقوق والحريات ،وتعاقب على انتهاكها ،هو نتاج التأثر الواضح بنصوص اإلعالنات الدولية
للحقوق ،ورغم ما يتبع هذه األخيرة من عراقيل قد تثبط من دورها في التأثير اإليجابي على البناء
الدستوري  -مشاكل السيادة وتأويالت عدم اإللزامية  -غير أن مكانتها لم تتزعزع نتيجة اإليمان البشري
املطلق بها ،وإلى جانب ذلك قد ساعدت الهيئات الدولية للحقوق ،واملعاهدات على استمرارية إحياء
مكانتها الهامة.
فال يكاد يوجد دستور في العالم إال وقد أرس ى لنفس القواعد املتضمنة في تلك اإلعالنات ،وإن
كانت الصياغة الحقوقية في بعض األحيان غير مباشرة؛ فإنها في أحيان كثيرة ما تكون مباشرة ،بل وتشير
إلى أن الدولة تسهر على تطبيق ما ورد في مختلف اإلعالنات؛ كالدعوة إلى إرساء الحقوق والحريات على
نسق متساو وعادل.
وعليه فإن لإلعالنات الدولية أهمية عالية في إرساء القواعد الدستورية ،وعلى هذا النحو يفترض
في القاعدة الدستورية عدم تجزئتها للحقوق األساسية وللحريات ،أو االنتقاص منها ،واالبتعاد عن التمييز
بين األفراد في التمتع بها ،إذ أن املساواة والعدالة ،والقضاء على التمييز كانت من املبادئ الهامة التي ثمنتها
القواعد الدولية ،وتبنتها الدساتير ،إلى جانب الحقوق السياسية واعتبرت موضوعا هاما ،وامتدت ألبعد
من ذلك من حيث العمل على تحقيق الشفافية ،والنزاهة في املمارسة الحقوقية.
وأخيرا قد اعتبر إعالن حقوق اإلنسان معيارا للمواثيق العاملية لحقوق اإلنسان املتبقية ،والتي
ينبغي تعزيزها وحمايتها في جميع األوطان؛ وهو األساس الذي تستمد منه باقي املواثيق كيانها وإلزامها،
ناهيك عن أنه مصدر تستلهم من خالله الدساتير قواعدها الدستورية.
وعليه لقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات تمثلت فيما يلي:
أوال :النتائج ّ
 ّإن عملية الدمج للمبادئ الدولية في الدساتير والتشريعات القانونية املحلية،كمبدأ املساواة،والشفافية ،واملساءلة  ،إلى جانب مواكبة املفاهيم الجديدة من أمثال الحكم الراشد ،والتربية الحقوقية
املستدامة الخ ...يشكل إحالال للسالم ،واالستقرار والذي أكده السعي إلى وضع مؤسسات وطنية تعزز
للحقوق والحريات،
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 ّإن عملية التعديل للقواعد الدستورية حتى تواكب اإلعالنات الحقوقية ،ال يشكل مظهرالالنتقاص من سيادة الدولة ،بقدر ما يعد جانبا لتفعيل املنظومة الحقوقية واقعيا على الصعيد الوطني،
 ّإن اإلشارات الواضحة في صلب الدساتير سواء في ديباجتها أو نصوصها؛ إلى أن الدولة تعملعلى احترام ،وتثمين اإلعالنات الدولية ،بما فيها إعالن حقوق اإلنسان العالمي يعد تأكيدا على أنها نظام
عالمي،
ّ
 إن االيجابية التي تمتاز بها اإلعالنات العاملية للحقوق إلى جانب النصوص الدستورية؛ ال ينفيوجود االنتقادات حول بقاء األنانية السياسية داخل كل نظام؛ رغم الشعارات الرنانة بالديمقراطية،
وكونها األكثر تكريسا للحريات؛ فالفكر الليبرالي لم يتخل مطلقا عن أولوية مصالحه ،وعن سلطة إنشاء
وإلغاء املؤسسات بما يخدم ديمومته التي تستوطن كل املجاالت.
ثانيا :التوصيات ّ
من التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة ما يلي:
 على الرغم من االهتمام الذي القته مواضيع الحقوق والحريات ،بداية من القواعد الدوليةوصوال إلى القواعد الدستورية لذات املوضوع ،غير أنها ال تزال خاضعة للمعايير السياسية؛ ومنه نرى بأنه
البد على الدول أن تعيد النظر في مدى استقاللية الحقوق والحريات كموضوع قانوني بحث عن التأثر
السياس ي،مثال كتقييد الدول لبعض الحقوق والحريات ألسباب سياسية لها ارتباط مباشر بنظام الحكم.
هو أمر يتناقض وما تضمنته املواثيق الدولية.
 صحيح أن اإلعالنات الدولية للحقوق والحريات كانت وإلى غاية اللحظة خدومة للدساتير ،منخالل فرض املبادئ التي تتحقق بها على الصعيد الداخلي ،غير أننا نرى ضرورة إعادة ضبط العالقة بين
اإلعالنات الدولية تلك والقواعد الدستورية ،فلما كانت الدساتير قائمة على مبدأ سموها فالبد أن تمتاز
بخاصية السيادة املستقلة في صياغة قواعدها ،حيث إن التحكم الدولي في الدساتير عبر املواثيق
واملعاهدات وغيرها يشكل تهديدا على استقرارها ،كما البد من عدم تناس ي الخصوصية التي تمتاز بها
أوضاع الدول فمن الحقوق والحريات ماال يزال البعض منها بعيدا عن التحقيق في حين تلزم بدسترتها عبر
املواثيق الدولية.
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