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ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر، َوَرَزْقنَاھُم[ يقول هللا تبارك وتعالى:   َولَقَْد َكرَّ
ْلنَاھُم َعلَى َكثِيٍر ِممَّن َخلَْقنَا تَْفِضي.ً    .]ِمَن الطيِّبَاِت، َوفَضَّ

  
  )70(سورة ا<سراء، ا;ية: 

  

،فأبواه يھودانه أو ولَُد على الفِْطرةِ ْولوٍد إFَِّ ويُ ما ِمن مَ « : ص قال رسول هللا
  » .ينصرانه أويمجسانه 

  (رواه الشيخان)                   
  

  .»متى استْعبدتُم النَّاَس َوقد َولََدتْھُم أُمَّھاتُھم أحراًرا« : رضي هللا عنه قال عمر بن الخطّاب
  

طاب بمناسبة اعتداء ابن عمرو بن العاص والي مصر آنذاك علZى (مقولة مشھورة قالھاعمر بن الخ
  رجل سابقه فضربه)

فحZقُّ كZلِّ إنسZاٍن فZي الحريZّة كحقZِّه فZي «:  ـZ رحمZه هللا ـ قال الشZيخ عبZد الحميZد بZن بZاديس      
الحياة، ومقداُر ما عنده من حياٍة، ھو مقداُر ما عنده من حريٍّة، والُمعتدى عليه في شيٍء من 

Zرَع حر يّتِِه كالُمعتدي عليه في شيٍء من حياته، وما أَرَسَل هللاُ مZن رسZٍل، ومZا َشZَرَع لھZم الشَّ
يZِة، وحتZّى يسZتثمروا تلZك  إFّ ليحيوا أحراًرا، وليعرفZوا كيZف يأخZذون بأسZباِب الحيZاِة والحرِّ

iي اZُم ف.Zر ا<سZستثمار النافع، وَما انتشFا الحياة وتلك الحريّة إلى أقصى حدود اZلِم ّFم إZم
شZZاھدت فيZZه مZZن تعظZZيٍم للحيZZاة والحريZZّة والمحافظZZة عليھمZZا، وتسZZويِة النZZاس فيھمZZا، مّمZZا لZZم 

  .»تعِرفه تلك اiُمُم من قبُل، Fَ ِمْن ملوِكھَا َوFَ ِمن أَحبَاِرھَا وُرھبَانِھا
  

  الدكتور عبد اهللا شريط: دراسة مقّدمة                        

لندوة اليونـسكو، ديسمـرب                                                                                                     

1982.  
المؤرخ  08/19( القانون رقم :2008، 2002، 1996 سنةالمعّدل  1989جاء في الدستور الجزائري: 

  )16/11/2008المؤرخة ب  63ج ر  2008نوفمبر 15

االشَّْعُب ا« ٌم َعلَى البَقَاِء حّرً   (الديباجة) »لجَزائِِريُّ حرٌّ وُمَصمِّ

» :    ).178(الماّدة »الُحريّاِت اiََساِسيّة َوُحقُوِق اِ<ْنَساِن والُمواِطنِ  …Fَ يُْمِكُن أَّي تْعديٍل دستوِريٍّ أَْن يَُمسَّ
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        اإلهـــداءاإلهـــداءاإلهـــداءاإلهـــداء

        

        
        : : : : ي حقهماي حقهماي حقهماي حقهماففففتعالى  تعالى  تعالى  تعالى  من قـال  من قـال  من قـال  من قـال  هدي هذا البحث المتواضع إلى روح  هدي هذا البحث المتواضع إلى روح  هدي هذا البحث المتواضع إلى روح  هدي هذا البحث المتواضع إلى روح  أأأأ

        ﴾﴾﴾﴾وقـل رب أرحمهما كما ربياني صغيراوقـل رب أرحمهما كما ربياني صغيراوقـل رب أرحمهما كما ربياني صغيراوقـل رب أرحمهما كما ربياني صغيرا    ﴿﴿﴿﴿

        والدي ووالدتي رحمهما اهللا وأسكنهما فسيح جنانه ،والدي ووالدتي رحمهما اهللا وأسكنهما فسيح جنانه ،والدي ووالدتي رحمهما اهللا وأسكنهما فسيح جنانه ،والدي ووالدتي رحمهما اهللا وأسكنهما فسيح جنانه ،

كما اهدي ثمرة جهدي وعملي هذا إلى زوجتي العزيزة وأبنائي وبناتي الذين صبروا  كما اهدي ثمرة جهدي وعملي هذا إلى زوجتي العزيزة وأبنائي وبناتي الذين صبروا  كما اهدي ثمرة جهدي وعملي هذا إلى زوجتي العزيزة وأبنائي وبناتي الذين صبروا  كما اهدي ثمرة جهدي وعملي هذا إلى زوجتي العزيزة وأبنائي وبناتي الذين صبروا  

وتحملوا معي عناء الغربة واالنشغال عنهم في سبيل إنجاز هذا العمل ، وال أنسى أن أقدمه  وتحملوا معي عناء الغربة واالنشغال عنهم في سبيل إنجاز هذا العمل ، وال أنسى أن أقدمه  وتحملوا معي عناء الغربة واالنشغال عنهم في سبيل إنجاز هذا العمل ، وال أنسى أن أقدمه  وتحملوا معي عناء الغربة واالنشغال عنهم في سبيل إنجاز هذا العمل ، وال أنسى أن أقدمه  

        ا إلى حفدتي راجيا من اهللا أن يرزقهم  العلم والمعرفة ليسيروا على نفس الطريق.ا إلى حفدتي راجيا من اهللا أن يرزقهم  العلم والمعرفة ليسيروا على نفس الطريق.ا إلى حفدتي راجيا من اهللا أن يرزقهم  العلم والمعرفة ليسيروا على نفس الطريق.ا إلى حفدتي راجيا من اهللا أن يرزقهم  العلم والمعرفة ليسيروا على نفس الطريق.نبراسنبراسنبراسنبراس

كما أتقدم أوال وأخيرا بهذه المساهمة العلمية المتواضعة هدية لوطني العزيز الذي أرجو له  كما أتقدم أوال وأخيرا بهذه المساهمة العلمية المتواضعة هدية لوطني العزيز الذي أرجو له  كما أتقدم أوال وأخيرا بهذه المساهمة العلمية المتواضعة هدية لوطني العزيز الذي أرجو له  كما أتقدم أوال وأخيرا بهذه المساهمة العلمية المتواضعة هدية لوطني العزيز الذي أرجو له  

وألبنائه التمتع بالحرية والعدل والمساواة في كنف  وألبنائه التمتع بالحرية والعدل والمساواة في كنف  وألبنائه التمتع بالحرية والعدل والمساواة في كنف  وألبنائه التمتع بالحرية والعدل والمساواة في كنف  ، ، ، ، المزيد من االزدهار في كل ربوعه  المزيد من االزدهار في كل ربوعه  المزيد من االزدهار في كل ربوعه  المزيد من االزدهار في كل ربوعه  

        ار والهناء .ار والهناء .ار والهناء .ار والهناء .األمن واالستقر األمن واالستقر األمن واالستقر األمن واالستقر 

        آميـــنآميـــنآميـــنآميـــن
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        شكر وعرفـانشكر وعرفـانشكر وعرفـانشكر وعرفـان

        
بعد شكر اهللا تعاىل على كرمي فضله وحسن توفيقه يل على إجناز هذا البحث ، فإنه        

"  األستاذ الدكتور: إىل أستاذي الفاضل واحرتاميري ـرايت وتقديـيشرفين أن أتقدم خبالص تشك

حفظه اهللا ورعاه على تفضله بقبول اإلشراف على هده الرسالة ، والذي  الغوتي بن ملحة " 

يته وصربه معي واجلود علي بإرشاداته السديدة ونصائحه الغالية وتوجيهاته كان يل شرف عنا

املفيدة من اجل أن خترج هذه الرسالة على ماهي عليه ، جزاك اهللا أستاذي وأطال اهللا يف 

  عمرك وأبقاك ذخرا للعلم والوطن.

قشة على حلنة املنا أعضاءالكرام  األساتذةجبزيل الشكر والتقدير إىل  أتقدمكما        

 بانتقادامتفضلهم باملوافقة على مناقشة هذه الرسالة وجتشمهم يف ذلك عناء قراءا وإثراءها 

  زاء.اجل، جزاهم اهللا عين مجيعا خري  البناءات

 أساتذةجناز هذا البحث من إوال أنسى أن اشكر كل من مد يل يد العون واملساعدة يف       

 واألجنبية واخص منهم بالذكر الصديق العزيز باملكتبة وكل العاملني يف املكتبات الوطنية

  .جبامعة اجلزائر" وكذا العاملني مبكتبة احلقوق  التونسي سليمانالفرنسية األستاذ "  الوطنية
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 مختصرات ورموز

Abréviations Et Sigles  
 

� A.A.N. Annuaire de l’Afrique du Nord. 

� A.C.R. Agence Centrale de Recherche. 

� A.I. Amnesty International. 

� A.I.J.C. Annuaire International de Justice Constitutionnelle. 

� A.J.D.A. Actualité Juridique de Droit Administratif. 

� A.P.D. Archives de Philosophie du Droit. 

� art. Article 

� C.C. Conseil Constitutionnel. 

� C.E. Conseil d’Etat. 

� C.E.D.H. Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

� C.R.I.D.H.O.M. Centre de recherches internationales des droits de 

l’homme  

� D.E. Décret exécutif  

� éd.  Edition (s).  

� et alii. et les autres (d’autres coauteurs existent) 

� G.D.C.C. Grandes Décisions du Conseil Constitutionnel. 

� ibid. à l’endroit indiqué précédente citation. 

� idem. à l’endroit indiqué précédemment ou de même. 

� J.O.R.A. Journal Officiel de la République Algérienne. 

� O.I.T. Organisation Internationale du Travail. 

� O.N.U. Organisation des Nations Unies. 
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� op.cit. dans l’ouvrage cité. 

� P.U.F. Presse Universitaire de France. 

� R.A. Revue Administrative. 

� R.A.S.J.E.P. Revue Algérienne des Sciences Juridiques 

Economiques et Politiques. 

� R.D. Recueil Dalloz. 

� R.D.P. Revue du Droit Public. 

� R.F.D.C. Revue Française du Droit Constitutionnel 

� R.F.S.P. Revue Française de Science Politique. 

� R.T.D.H. Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme. 

� R.U.D.H. Revue Universelle des Droits de l’Homme. 

� U.E. Union Européenne. 

� U.N.E.S.C.O. Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 

Science et la Culture. 
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  مـقدمــة :

تكمن حقيقة محاية حريات اإلنسان يف اعتبار املكانة اليت بوأه اهللا تعاىل فيها عندما خلقه     
  . 2و يف اختياره خليفة له يف األرض1وكّرمه بتفضيله على كثري من املخلوقات

 املشرع وال تكون محاية احلقوق وصيانة احلريات إال بالتمتع ا وممارستها يف اإلطار القانوين    
  به، كما ال جيوز االعتداء عليها أو املساس ا سواء من سلطة أو من فرد أو مجاعة. 

إن شؤون أي جمتمع ال تستقيم إال بوجود سلطة تنظمها " ألن االجتماع اإلنساين ضروري، 
وإذا اجتمع 3ويعرب احلكماء عن هذا بقوهلم : اإلنسان مدين بالطبع أي ال بد له من االجتماع"

ناس فال بد هلم من سلطة يسندون هلا  تسيري أمورهم وإال كانوا فوضى " فاستحال  بقاؤهم ال
فالسلطة السياسية تعد ظاهرة اجتماعية يف املقام األول ألا  ال يتصور  4فوضى دون حاكم "

  .5وجودها خارج اجلماعة ، كما ال يتصور قيام اجلماعة دون السلطة
يم اليت يتمتع ا اإلنسان على اإلطالق وبإمجاع اإلنسانية على مر تعترب احلرية من أمسى الق    

العصور ، فهي أعز ما ميلكه وقوام حياته ووجوده، وكلما كانت هذه احلرية مكفول هلا ضمانات 
  وجودها وممارستها كلما ازدهر اتمع وتقدم يف مدارج الرقي. 

                                                 
1
 َوَلَقْد َكرْمَنا َبِين َآَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـر َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُهْم ِمَن الطيَباِت َوَفضْلَناُهمْ  «: 70 تبارك وتعاىل يف سورة اإلسراء اآلية يقول اهللا - 

  . »َعَلى َكِثٍري ِممْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 
2
َوِإْذ قَاَل َربَك لِْلَمَالِئَكِة ِإين َجاِعٌل ِيف  «:  37إىل 30ة له يف األرض يف سورة البقرة اآليات من يقول اهللا تعاىل يف شأن اختياره خليف - 

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُح ِحبَْمِدَك َونـُقَ  اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الد ُس َلَك قَاَل ِإينَم 30أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن ( دَوَعل (
) قَاُلوا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لََنا ِإال َما َعلْمتَـَنا إِنَك 31اِدِقَني (َآَدَم اْألَْمسَاَء ُكلَها ُمث َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة فـََقاَل أَنِْبُئوِين بَِأْمسَاِء َهُؤَالِء ِإْن ُكْنُتْم صَ 

ُهْم بَِأْمسَائِِهْم فـََلما أَنـَْبَأُهْم بَِأْمسَائِِهْم قَاَل َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإين أَْعلَ 32ْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم (أَ  ُم َغْيَب السَماَواِت َواْألَْرِض َوأَْعَلُم َما ) قَاَل يَا َآَدُم أَنِْبئـْ
َوقـُْلَنا يَا َآَدُم   ) 34قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإال ِإبِْليَس َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن () َوِإْذ 33تـُْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن (

َها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا َهِذِه الشَجرَةَ  َها  )35( فـََتُكونَا ِمَن الظاِلِمنيَ  اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنَة وَُكَال ِمنـْ َُما الشْيطَاُن َعنـْ فََأَزهل
اٍت فـََتاَب ) فـَتَـَلقى َآَدُم ِمْن رَبِه َكِلمَ 36اٌع ِإَىل ِحٍني (َفَأْخَرَجُهَما ِمما َكانَا ِفيِه َوقـُْلَنا اْهِبُطوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدو َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقر َوَمتَ 

  . » )37( َعَلْيِه إِنُه ُهَو التـواُب الرِحيمُ 
3
  45ص  .1996،  2مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط ابن خلدون عبد الرمحن ، املقدمة ،  -  - 

4
  .187 .نفس املرجع ، ص - 

5
 - George. Burdeau ; Manuel de droit constitutionnel 5éd 1947 p.06.   
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القوانني الوطنية أو الدولية. لقد  هدفة يفأهم الغايات املستإن كفالة احلقوق واحلريات هي     
ساد يف العصر احلديث الفكر الذي يدعو إىل كفالة اكرب وأجنع حلقوق وحريات األفراد يف 
مواجهة الدولة باعتبارها صاحبة السلطة، حبيث تتمركز املهمة األساسية املسندة لدولة يف احملافظة 

أو املساس مبضموا، ويعد هذا االجتاه مبثابة على تلك احلقوق ومحايتها من االعتداء عليها 
، والذي أتى كرد فعل تلقائي للعصور السابقة اليت أهدرت فيها متاما معاين 1العصر الذهيب للحرية

  احلرية ، وانعدمت يف ظلها الضمانات الكفيلة بتوفري احلياة اإلنسانية الكرمية.
سقط كثري من الضحايا يف سبيل احلصول ولقد شغلت احلرية اإلنسان منذ بدء اخلليقة، و     

كما واجهت كفكرة الكثري  من الباحثني واملفكرين فالسفة وعلماء اجتماع وعلماء    ،عليها
قانون وسياسيني، حيث كانت وال تزال من أصعب املعضالت اليت تواجه الفكر اإلنساين 

 من املناقشات والتساؤالت وأكثرها تعقيدا على اإلطالق، هلذا فهي تثري دوما هذا القدر الكبري
 وتعقد من أجلها ندوات ومؤمترات ملعرفة األسس اليت تنطلق منها واحلدود اليت تقف عندها. 

وهكذا تتواىل التساؤالت حول معىن احلرية وتتشعب اإلجابة عنها إىل مفاهيم متعددة : فلسفي  
  سياسي ، اجتماعي ، أخالقي ، صويف ...إخل .

لنظم السياسية واالقتصادية اليت حتكم اتمعات اإلنسانية وتدير شؤوا، كما أن أمناط ا      
يكون هلا تأثري على مفهوم احلرية لديها، وهذا الغموض الذي يكتنف مفهوم احلرية سهل على 

ليبقى الصراع  السلطة أحيانا تكريس هيمنتها وبسطها، والتضييق على حريات األفراد واجلماعة
  . فرد وسلطة الدولةمستمرا بني حرية ال

ولقد ترتب على نضال األفراد والشعوب يف مواجهة قهر السلطة والدفاع عن حقوقهم     
وحريام يف كثري من مراحل التاريخ البشري، أن انتقلت احلرية من جمرد أفكار ورؤى مثالية يدعو 

ون باعتبارها شرط إليها املفكرون، وتتطلع إليها الشعوب، إىل حقوق معرتف ا وحيميها القان
أساسي من شروط استقرار الدول، ومحاية نظامها السياسي واالجتماعي، يقول الفقيه "جورج 

                                                 
1 - Virginié Saint- James , La conciliation des droits de l’ hommes et des libertés en 

droit public Français , These limoges 1995 , p. 116. 
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هو دور القانون يف اتمع، لكن أعلم جيدا ماذا  فيدال " :" من املمكن أن ال أعلم جيدا ما
حرتام هذه . فعلى ذلك جيب أن توفر السلطة ضمانات ناجعة تكفل ا1يعين جمتمع دون قانون "

احلقوق وتتعهد باحرتامها، فال حرية بدون قانون خيضع له احلكام واحملكومني على السواء، وهذا 
  هو املـفهوم الذي يتفق عليه غالبية رجال القانـون والسياسـة عند تعريفهم لـ:" دولة القانون ". 

ختضع ذاا ملضمون  فالدولة هي صمام أمن للحقوق واحلريات مىت كانت دولة القانون ، إذ    
القوانني اليت تضعها، وتتقيد ا إعماال ملبدأ املشروعية، كما تتوىل إسباغ محايتها للحقوق الفردية 
واجلماعية بتوقيع اجلزاء  الرادع على كل من يهدرها أو يعتدي عليها، وسواء كان هذا من رجال 

  السلطة أو من إحدى مؤسساا أو من األفراد العاديني.
القانونية وخطابات الساسة يف العقدين األخريين للقرن املاضي  النصوصلقد شهدت     

بعبارة " دولة القانون "، فكل مشروع أو إصالح مهما صغر أو كرب  -منقطع النظري-اكتساح 
إىل درجة  2شأنه إال ومت ربطه بتلك العبارة " الرنانة"  لإلضفاء عليه نوًعا من املشروعية والقبول

حيث تقدم 3ت دولة القانون مقدسة يف أعني غالبية السياسيني والقانونيني على أية دولةأن أصبح
على أا قمة تطور كل من القانون والسياسة وأن إطالق تسمية الدولة احلديثة غري جدير بغري 
"دولة القانون"، وهي أيضا كضمان ضروري حلقوق وحريات الفرد، فـ:" بدون دولة القانون ال 

 ، وبدولة القانون وحدها تضمن احرتام احلريات واحلقوق األساسية. 4حرية "وجود لل

غري أنه ال بد من القول أن دولة القانون اليت نعيش تداعياا اليوم ليست وليدة احلاضر أو     
األمس القريب، بل هو بفعل تراكمات خلفتها  لنا احلضارات اليت تعاقبت على مر العصور واليت 

ا من األديان السماوية فاجتهد يف تطويرها وحتسينها املفكرون والفالسفة وذلك استمدت قيمه
  مبا خيدم األفراد وحيمي حقوقهم وحريام.  

                                                 
1
 - George Vedel , L’ordre public à la fin du xx  siècle,  avec la coordination de 

Thierry Revet , dalloz  Paris , 1996, p. 105.  
2
 -  Bernard Luisin : Le Mythe de l’ Etat de droit , in Mélanges François Borrella. 

3
 -  François Julien – Laferriére , L’ Etat de droit et  les libertés , CRIDHOM 

université de Paris – Sud , p. 153.  
4
 - idem , p. 153.  
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هي إال تطويرا ملموسا ملفهوم الدولة القانونية ( الدولة الشرعية   إن دولة القانون ما    
L’Etat Légalا وفق القوانني اليت تشرعها ) اليت ترتكز على النظام الربملاين، وتعمل أجهز

السلطة التشريعية، وتتقيد ا السلطة التنفيذية اليت تعمل على تطبيق تلك القوانني، كما تسهر 
  السلطة القضائية على احرتام ذلك ومحاية حقوق وحريات املواطنني من أي اعتداء.

حلريات بسيطة : أي أن دولة ذا قد تبدو لنا وألول وهلة أن العالقة بني دولة القانون وا    
القانون هي اليت تلتزم باحرتام القانون وبذلك حترتم احلقوق واحلريات وضمان ممارستها ، والدولة 
ختضع للقاعدة القانونية اليت هي لوحدها تسمح بوجود نظام ردعي منظم ، وذا ميكن القول أن 

  قوق واحلريات بشكل فعال.دولة القانون هي الوحيدة اليت مبقدورها ضمان ممارسة احل
لكن إذا حبثنا يف حتديد مفهومي احلريات ودولة القانون و األسس اليت تقوم عليها لوجدنا     

اختالفا بّينا يف آراء الفقهاء والفالسفة، مما خيلص بنا إىل حتديد اإلطار الذي نبحث فيه باإلجابة 
هي  دولة القانون احلامية للحريات ؟ وما هي األسس اليت تبىن عليها على اإلشكالية التالية : ما

جابة واضحة وعلمية ا إىلالوصول الضمانات األكثر جناعة يف تلك احلماية؟ وبالتأكيد ال ميكن 
  وموضوعية دون حتديد مفهوم كل من احلرية ودولة القانون.

هي املراحل  لذا كان لزاما علينا البحث أوال يف : ما هو القصود مبصطلح دولة القانون ؟ وما    
  اليت مر عليها ليتبلور ملا هو عليه اآلن ؟ وهل يف اإلمكان حتديد مفهوم القانون اآلن؟ 

كما أن قضية احلرية باعتبارها اهلدف األساسي من احلماية اليت يتصور كفالتها من قبل دولة       
  القانون، يقتضي منا حتديد اإلطار العام ملفهومها.

لنا االدعاء أنه سيكون بوسعنا اإلحاطة الشاملة بكافة تشعبات هذا  يف البداية، ال ميكن    
املوضوع املعقد عند حماولة اإلجابة على هذه اإلشكالية ، إمنا الطموح الذي يراودنا هو املسامهة 
يف بلورة بعض اآلراء واألفكار اليت سبقنا إليها بعض الباحثني وكذلك إثراء النقاش حول أهم 

ن" اليت أصبحت يف أيامنا هذه الشغل الشاغل لألوساط القانونية والسياسية أسس "دولة القانو 
  وحىت اإلعالمية بكافة األنظمة الدميقراطية.
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كما أن عرَضنا وحتليَلنا لتلك األفكار واآلراء الفقهية املتعددة، ال يعين أبدا التقيد ا مجلة       
تمعنا  من قيم وثوابت، وما ترعرع فيه من وتفصيال، وال االنسياق معها دون مراعات ما حيكم جم

عادات وتقاليد حسنة، متسك ا، عرب تارخيه احلافل والطويل، كما ال جيوز نسيان دور الباحث 
األكادميي الطموح ملا جيب أن يعمله من أجل بلورة أفكار جديدة تسعد ا اتمعات 

لفقه القانوين ال جيب أن ننظر إليها  اإلنسانية، يقول أحد األساتذة: " إن دراسة تاريخ آراء ا
كمرشد متحف يفرتض التقيد بإرشاداته ، بل جيب أن ننسج لنا خطا توجيهيا يسمح بتوجيه 

  .1الباحث حنو األفكار اجلديدة املعتمدة يف عصره بغية فهم تطور الطرح الذي يعاجله"
القانوين لدولة القانون،  دراستنا ستدور إًذا حول: محاية احلقوق واحلريات يف كنف النظام    

وحول األسس واملقومات اليت تبىن عليها هذه الدولة مثل وجود دستور على رأس هرم منظومتها 
القانونية ، ووجوب احرتام مبدأ تدرج القواعد القانونية فيها، وضرورة الرقابة على دستورية القوانني 

قوق واحلريات وضماناا، وعلى مدى اليت تصدر فيها وكذا اإلقرار والتنصيص الدستوري على احل
  التزام هذه الدولة بنهج سياسي دميقراطي.

أما عن الضمانات الكفيلة حبماية احلقوق واحلريات، واليت جيب أن تكرس دستوريًا على     
اخلصوص يف دولة القانون، فعلى الرغم من اختالف وجهات النظر يف ماهيتها وأنواعها، وإدراج 

مقومات دولة القانون من طرف البعض أو إمهاهلا كلية من طرف البعض البعض منها ضمن 
اآلخر،  فقد ارتأينا حتديدها يف مخسة حماور هي: الفصل بني السلطات ، استقاللية القضاء 

واستكماال -وكفالة حق التقاضي، ضرورة حياد اإلدارة والرقابة على أعماهلا، كما فّضلنا 
الضمانات الدولية اليت تدخل يف االلتزامات الدولية لدولة  التعرض إىل -للضمانات الداخلية

  القانون مث ختمناها بالضمانات الواقعية مثل الرأي العام واملقاومة املدنية.
أما عن املساواة اليت اختلف يف تصنيفها ضمن الضمانات أو احلقوق واحلريات، فقد اخرتنا     

ه دستورنا احلايل حني أدرجها حتت  العنوان إدراجها ضمن هذه األخرية متاشيا مع ماجاء ب

                                                 
1
 - Marie Joëlle , De l’Etat légal à l’ Etat de droit , Economica , Paris 1992 p. 07. 
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املخصص للحقوق  واحلريات، واليت قمنا بدراستها بنوع من التفصيل بتخصيص فصل كامل 
  آخذين إياها مبثابة منوذج للحقوق واحلريات املكفولة باحلماية الدستورية.

بأهم اجلوانب اليت  حاولنا اإلملام -وعلى الرغم من تشعب موضوع حبثنا –ذا ميكن القول     
 Etatتكفل احلماية الفعلية للحقوق واحلريات باعتبارها اهلدف األمسى من إرساء "دولة القانون 

de droit .أو "دولة احلق والقانون" كما يسميها بعض رجال القانون والسياسة من العرب "  
هذا بالنسبة للعناصر اليت  احتوى عليها موضوع دراستنا أما عن اإلطار القانوين الذي عملنا     

ضمنه فهو القانون املقارن، حيث اعتمدنا باإلضافة إىل القانون اجلزائري ، قوانني عدة دول ويف 
ربية مثل مقدمتها فرنسا، وذلك كون القانون الفرنسي يعد مصدرا ماديا لقوانني كثري من الدول الع

لبنان ومصر وسوريا وكل دول املغرب العريب باستثناء ليبيا . كما أن موضوع دولة القانون  
L’Etat de droit   باملفهوم الذي وصل إلينا وتأثر به دستورنا احلايل، وكذا احلريات بصفة

  عامة مت التمهيد له يف فرنسا قبل أن يتوسع إىل الدول األخرى.
ستور اجلزائري على اخلصوص فيما يتعلق بالباب الثاين املخصص ولقد اعتمدنا الد    

للضمانات واحلقوق واحلريات املكفولة باحلماية يف دولة القانون وذلك اعتبارا وان القاعدة 
الدستورية هي األصل يف محاية احلقوق واحلريات يف دولة القانون خالفا للدولة القانونية 

L’Etat légal القانون العادي أي التشريع وحىت التنظيم.الذي ُيكتفى فيها ب  
كما حاولنا كلما اقتضت الضرورة أخذ رأي علماء الشريعة اإلسالمية الغراء ونظرم إىل       

  املسائل املتعلقة باملوضوع من منظور السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة احملكمة.
ه الفقه القانوين على اختالف نظمه أما عن مفهوم احلرية فقد حاولنا معاجلته مبا توصل إلي    

ومصادره الفكرية، مما جيعلنا نستخلص يف النهاية أنه مل حيدث بعد اتفاقا يعتمد عليه، ال 
بالنسبة للتسمية ناهيك عن حتديد مفهومها، فهناك من يطلق عليها احلريات، ومنهم من يسميها 

ت العامة...إخل، لذا ارتأينا أن نعتمد احلقوق واحلريات األساسية أو احلريات األساسية أو احلريا
تسمية " احلقوق واحلريات " وذلك عمال بالرأي القائل أن ال فرق واضح بني مفهوم احلق واحلرية 
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من جهة، وكذا أخذا مبا اعتمده دستورنا احلايل عندما عنون للفصل املتعلق باحلريات بـ: احلقوق 
  واحلريات.

من يف تسليط الضوء على أهم وأكثر ما تردد يف األدبيات أما عن أمهية موضوع البحث فتك    
منذ بداية العقدين األخريين للقرن املاضي ومها : "دولة القانون"  القانونية وخطابات السياسيني

  ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته " قصد استجالء األسس اليت تبىن عليها احلقيقة.
حد فروع املعرفة القانونية الدستورية أال وهو كما نطمح ذه الدراسة اليت خصصناها أل     

احلريات، وبشكل أكثر خصوصية لتعميق الرؤية يف  موضوع "دولة القانون" اليت متتاز بضمان 
محاية احلقوق واحلريات، وذلك من خالل دراسة قانونية مقارنة تساهم يف تعميق البحث 

ستورية يف هذا اال األكثر أمهية يف والكشف عن اجلوانب اجلديدة فيه مما يثري املنظومة الد
  حياة اإلنسان.

ولئن كان موضوع احلقوق واحلريات موضوعا واسعا يتناول أمورا عدة ، يصعب حصرها     
ويقتضي منا دراسات يف كل فروع القانون اخلاص والعام، وهذا مما يستحيل أن تستوعبها دراسة 

املوضوعات املتعلقة باحلقوق واحلريات أال وهو  واحدة أو أطروحة دكتوراه، لذا فقد اخرتت أهم
 - ولو بصفة خمتصرة  -موضوع محايتها يف إطار دولة القانون. وذا الصدد ال بّد من اإلشارة 

  طيلة هذا البحث وهي: استوقفتيناليت إ الحظات إىل أهم امل
نب مثل اتساع موضوع البحث بدرجة كبرية مل تسمح لنا بإجراء املقارنة على كل اجلوا -

املبادئ الرئيسية واملسائل التفصيلية لكل جزئية على الوجه األكمل ، وكذا النظر يف 
النصوص القانونية األخرى غري الدستورية مثل التشريع العادي والتنظيم ، وال على 

  اجلوانب التطبيقية العملية.
ام الداخلي ال تعدد جوانب املوضوع وتشعبه ، فهو يتصل يف جانبه القانوين بالقانون الع -

سيما الدستوري والقانون اجلنائي وكذا النظم السياسية والقانون الدويل العام وأحيانا 
 القانون اخلاص.
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كما أن الطبيعة الفلسفية الفكرية ملصطلحي "احلرية" و"دولة القانون" اضطرتنا للخوض  -
حتديدها وصوال يف اجلانب النظري حبثا ومتحيصا واستبيانا ملا بنيت عليه مفاهيمها قصد 

إىل ما هي عليه اآلن عند أغلب فالسفة القانون والباحثني القانونني يف املوضوع، الشيء 
وكأنه عرض تارخيي فقط ليس له عالقة بالقانون العام وهذا -وألول وهلة–الذي قد يبدو 

خاصة ما تعلق بالفصل األول من الباب األول ، كما أننا التزمنا من جهة ثانية اجلانب 
لفين القانوين احملض أي املتبقي على قواعد قانونية ثابتة يف باقي املواضيع وتفادينا اخلوض ا

يف اآلراء والوقائع السياسية اليت ختضع للتفاعالت والتطورات الدولية اليت قد ختتلف يف 
 شأا اآلراء والتحاليل باختالف مشارب وأهواء أغراض أصحاا.

الفصول أو املباحث على اخلصوص، وذلك لكثرة اآلراء صعوبة ضبط  التوازن بني بعض  -
والنظريات الضروري التطرق إليها ولو بإجياز استكماال  لبعض جوانب املوضوع. مثلما 
حدث يف املبحث الذي خصصناه لتطور مفهوم احلقوق واحلريات والذي تطلب منا بعضا 

ج القاعدة القانونية يف من التوسع على حساب ـ مثال ـ املبحث الذي خصصناه ملبدأ تدر 
الفصل الثاين من الباب األول، ملا يتميز به هذا األخري من طبيعة فنية ال تقتضي التوسع 
والغوص يف النظريات املختلفة. هلذا فعلى الرغم من حرصنا على احرتام التوازن بني 
 الفصول واملباحث على اخلصوص مل نفلح أحيانا بسبب ما تفرضه علينا طبيعة البحث

 والدراسة وضرورة إعطاء املوضوع أقل ما يستحقه.

أما بالنسبة ملنهج الدراسة فقد اعتمدنا منهجا مركبا ( أي أكثر من منهج واحد) وذلك  -
نظرا لطبيعة الدراسة وتشابك مواضيعها ، حيث وظفنا على اخلصوص املنهج املقارن 

 عمال املنهج التارخيي.واملنهج االستقرائي و التحليلي، كما اضطررنا أحيانا إىل است

فبالنسبة للمنهج املقارن فقد اعتمدناه يف استعمالنا ملختلف النظم القانونية اليت استفدنا   
من جتربتها وكذا خمتلف اآلراء الفكرية اليت جاء ا فقهاء القانون واملفكرون والفالسفة 

العناصر اليت كانت حمل بغية اخلروج خبالصة تتقاطع فيها تلك اآلراء واألفكار وإبراز أهم 
  إمجاعهم خاصة فيما تعلق بتحديد املفاهيم.
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كما استعملنا املنهج التحليلي واالستقرائي عند الضرورة  لتحليل آراء ونظريات املفكرين    
والفالسفة بغية توضيح واستبيان أهم األفكار اليت احتوت عليها دف الوصول إىل أهم 

  تأثرياا على املفاهيم .
استعمالنا للمنهج التارخيي فكان حرصا منا على تتبع مسرية تطور اآلراء واألفكار  أما  

منذ نشأا، وكذا بعض التعديالت اليت واكبت النصوص الدستورية مما ساعدنا على 
  هو متغري من أفكار وآراء وقواعد. حتديد بعض مما هو ثابت وما

  حيث:، مباحث قسمناه إىلل فصوكل  فصلنيأخريا لقد تناولنا دراسة املوضوع يف 
 . ظهور وإرساء دولة القانونتناولنا يف الفصل األول :  �
 .احلقوق واحلريات املكفولة باحلماية الدستورية يف اجلزائروتناولنا يف الفصل الثاين :   �
 والتوصيات اليت نراها مفيدة.  إليهاينا البحث خبامتة تضم أهم النتائج اليت توصلنا أ �
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 المبحث األول :الدولة وظهور مبدأ خضوعها للقانون
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إن الدولة شخص معنوي يقوم مقامه أشخاص طبيعيون بتفويض من طرف الشعب يف النظم الدميقراطية من     
أجل حتقيق طموحاته ، لكن ال بد من وجود قواعد حتكم العالقات بني احملكومني واحلكام حىت ال تنجح السلطة 

ين إىل االستبداد والتعسف واستغالل النفوذ ، ومنذ أن عرف اإلنسان على وجه اخلليقة دوره على يد الرسل باألخري 
واألنبياء ، وضع لنفسه قواعد تنظم وحتكم شؤون حياته وعالقته باآلخرين ، وتزجر كل من يتجاوز تلك القواعد ، 

ن على حد سواء ، فتبلورت تلك القواعد ومشلت كل وبظهور الدولة احلديثة أصبح خضوع احلكام واحملكومني للقانو 
جماالت احلياة ، ومت حتصينها بقواعد إجرائية ضامنة لتمكني كل فرد يف اتمع من التمتع حبقوقه وحرياته ، ذلك ما 

  سنتطرق إليه بصفة تدرجيية يف هذا املبحث الذي قسمناه إىل مطلبني : 
  دولة وتطوره.يف املطلب األول: نبحث مفهوم مصطلح ال -
  ويف املطلب الثاين: ننظر يف ظهور مبدأ خضوع الدولة للقنون ، أسسه وقواعده. -

  المطلب األول: مفهوم مصطلح الدولة 
خيتلف مفهوم الدولة عند الفكر الغريب املبين على إجتهاد املفكرين والفالسفة ، هن النظام اإلسالمي     

  ي سار عليه الرسول " صلى اهللا عليه وسلم" وترك أصحابه فيه.الذي إستمد قواعده من الوحي والنهج الذ
  حناول توضيح ذلك يف الفرعني التاليني ، وخنتم بفرع ثالث نبني فيه بداية ظهور فكرة دولة القانون.    

  الغربي.  قه القانونيالفرع األول : مصطلح الدولة في الف
الذي يعين احلالة املستقرة، غري  "Statusستاتوس فظ الالتيين "من الل " Etatاشتق مصطلح"الدولة     

أن هذه الكلمة كان هلا من املعاين السياسية والقانونية واالجتماعية والثقافية اليت اختلفت باختالف األزمنة 
 واألملانية،   Stateواإلجنليزية، Etatواألمكنة، وقد اختذت املدلول نفسه يف لغات أوربية كثرية كالفرنسية 

Staatقبل أن تستقر على املعىن املتداول املعروف يف الوة على تداخلها مع مفاهيم ومصطلحات أخرى ع
العلوم االجتماعية وذلك منذ حوايل القرن السادس عشر حني أشار إليها "نيقوال ماكياڤللي" يف كتابه األمري 

فهكذا اكتسبت معىن  يقول: "كل هيئة كان أوهلا سلطة على الشعوب هي دول، أو مجهوريات أو إمارات"
" عند الرومان لتأخذ مدلوال جديدا يف الكتابات Publica"عند اليونان و"اجلمهوريةpolis"املدينة

 عصر النهضة.السياسية األوىل لبداية 

ومن املعلوم أن تعريف الدولة يف عصرنا احلايل أخذ معان خمتلفة تبعا لوجهة النظر املعتمدة ألمهيتها        
  ضوعنا نورد أمهها بإجياز:بالنسبة ملو 



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

18 
 

ففي اتمع السياسي املنظم تدل الدولة السلطات العامة، وعلى احلكام بالنسبة للمحكومني كما         
تطلق داخل السلطات العامة على اإلدارة املركزية اليت تقابل اإلدارات احمللية كالواليات والبلديات وإن كانت 

  .يف احلقيقة تدخل ضمن هيئات الدولة
الشخص القانوين الذي تتلخص فيه جتريديا «أما من وجهة النظرة القانونية فتعرف الدولة على أا        

وهو التعريف الذي جاء به الفقيه الفرنسي "كاري دي ملبري". كما تنعت أيضا "الشخص » اجلماعة القومية
  القانوين ألمة ما"

موعة منظمة ذات أساس اجتماعي هو األمة أي أن الدولة ويف الوجهة االجتماعية: تعترب الدولة جم       
نوع مميز للمجتمع السياسي ناتج عن استقرار مجاعة بشرية متجانسة نسبيا على إقليم حمدد، وهي اجلماعة 

  اليت تديرها سلطة حتتكر اإلكراه املنظم وعلى األخص القوة املسلحة.
ا جهاز سيطرة وقهر طبقة ألخرى أي أنه انعكاس طبقة ويف النظرية املاركسية: ينظر إىل الدولة بأ      

مسيطرة كاإلقطاعية يف القرون الوسطى والربجوازية يف القرن التاسع عشر والربجوازية الليربالية يف العصر احلايل 
وبذلك يعرفها "كارل ماركس" حني يقول بأن " الدولة أداة لإلكراه تقيمها وتستخدمها الطبقة املسيطرة يف 

ذا تكون الدولة نتاج صراع طبقات مما جيعلها حتمل يف داخلها بذور فنائها. وهي بنية فوقية اتمع" و
مصريها االضمحالل ال حمالة وهذا هدف املاركسية حسب أصحاا واليت تصبو إىل التوفيق بني الفرد واتمع 

ثالث مراحل كربى: مرحلة ديكتاتورية يف إطار جديد ال توجد فيه الطبقية، وهذا االضمحالل لدولة يتم عرب 
الربوليتاريا (اشرتاكية وسائل اإلنتاج وقلبها إىل ملكية الدولة) مرحلة االشرتاكية أو الدولة الربوليتارية (للكل 

  حسب عمله)، ومرحلة اتمع الشيوعي واضمحالل الدولة (كل حسب قدرته ولكل حسب حاجاته)
أن بعض الفقهاء اعتمدوا يف تعريفهم للدولة أحيانا عنصر اإلكراه  هكذا نالحظ من خالل التعريفات     

لتحديد معىن الدولة وتبيان مغزاها كقول القديس أوغسطني يف مؤلفه " مدينة اهللا": "عندما يكون العدل 
غائبا فما هو الفرق بني الدولة وعصابات قطاع الطرق" يف حني استند آخرون على عناصر مغايرة لصياغة 

ت ممكنة للدولة مثل ما رأينا عند الفقيه "أمسان" أو كما عرفها الفقيه الفرنسي" ج بريدو" حني قال تعريفا
بأا "شكل من أشكال السلطة السياسية" أو أا ضرورة للتمييز بني احلكام واحملكومني كما ذهب إىل ذلك 

معينة بني فئة ياسي يف مجاعة العميد "دجيي" عند قوله:" توجد يف كل األحوال اليت تنشأ فيها تفاوت س
حتكم وتصدر األوامر وأخرى تطيع ومتتثل هلا..." ويعترب التعريف األكثر تداوال هو الذي جاء به الفقيه 

لكونه يركز على أركان الدولة ومقومات وجودها  "Carré De Malberg" الفرنسي "كاري دو مالرب"
 حيث قال بأن الدولة:
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على إقليم معني، وهلا من التنظيم ما جيعل للجماعة يف مواجهة األفراد سلطة "جمموعة من األفراد مستقرة 
كما جاء تعريف آخر أكثر مشوله حني عرف الدولة "بأا وحدة قانونية دائمة تتضمن   1عليا آمرة وقاهرة"

وتباشر وجود هيئة اجتماعية هلا حق ممارسة سلطات قانونية معينة يف مواجهة أمة مستقرة على إقليم حمدد، 
  . 2الدولة حقوق السيادة بإرادا املنفردة وعن طريق استخدام القوة املادية اليت حتتكرها"

هكذا كان لكلمة الدولة من املعاين السياسية والقانونية واالجتماعية والثقافية اليت اختلفت باختالف    
تخصصات الشيء الكثري لكن التحاليل من طرف خمتلف تلك الو  األزمنة واألمكنة، ونالت من الدراسات

ليس منا حمل التعرف إليها وال حىت إىل التفاصيل القانونية اليت اعتنت بدراسة الدولة من حيث أركاا 
وخصائصها وأصل نشأا وأنواعها من حيث التكوين وال وظائفها والنظم السياسية واإليديولوجية اليت 

ملتعلق بعالقة الدولة بالقانون باحثني عن مدى خضوع الدولة اعتنقتها، بل نكتفي مبا يتطلبه موضوع حبثنا وا
  العصرية للقانون وما مدلول ذلك والنظريات اليت اعتمدت فيها والعناصر اليت تتميز ا الدولة القانونية.

  : النشأة الفكرية للدولة القانونية      نيالفرع الثا
نون وكيفية حتديد سيادا، وسنرى أن هذه النظريات كلها سنعرض خمتلف النظريات املفسرة خلضوع الدولة للقا   

  مل تسلم من النقد من طرف فقهاء وفالسفة القانون، وأن تفاوت مداه بالنسبة لكل منها.
والواقع أن جّل العلماء املتأخرين اعرتفوا أن مسألة حتديد سيادة الدولة وضبطها بقيود جتعلها خاضعة للقانون     

  الشائكة واملعقدة اليت مل جتد هلا حال قانونيا سليما ميكن االعتماد عليه. تعترب من املسائل
إن املسألة هذه تعترب بالغة األمهية وحيوية جدا لألفراد، ذلك أن ترك سيادة الدولة بدون حدود تقيدها وجتعلها      

  خاضعة للقانون فيه قضاء على حريات األفراد وحقوقهم وطغيان سلطان الدولة عليهم.
ولو أنه هناك  -يرى كثري من هؤالء الفقهاء أن أي نظرية من تلك النظريات ال تكفي لوحدها للتصدي لذلك      

وإمنا يصح أن نستعني مبا ورد يف هذه النظريات كلها من آراء  - من رجح إحداها كنظرية التحديد الذايت لواقعيتها
لمات يف العصر احلديث أن ختضع الدولة للقانون مبا يضمن سليمة ميكن أن تعد قيودا على الدولة ذلك أنه من املس

محاية حقوق األفراد وحريام. والدولة ال تكون قانونية إال حيث ختضع فيها مجيع اهليئات احلاكمة لقواعد تقيدها 
وتسمو عليها وهذا ما توصل إليه فقهاء األملان حني دعوا إىل تطبيق ما يسمى عندهم بـ: "رشسات  

                                                 
1 -  Carré De Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat. Tome I, 2eme edition, Sirey, 

Paris 1920. P:18 
 .6.ص1998القاهرة  –جامعة القاهرة للتعليم املفتوح  عبد ايد عبد احلفيظ سليمان، النظم السياسية، / د -2
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Rechtsstaat  وهو املصطلح الذي ترجم فيما بعد إىل الفرنسية بدولة القانون "Etat de Droit  أو ما
     1"اعتمد كمقابل لدى اإلجنليز باسم "رول أوف لو

وقبل أن نتطرق إىل حتديد مفهوم دولة القانون واألسس واملقومات اليت تقوم عليها وهو جوهر موضوعنا. نرى    
احل اليت مرت عليها الدولة لتستقر على ضرورة خضوعها للقانون، ذلك أن الدولة من الضروري استعراض املر 

املعاصرة مل تعد "هذه الدولة االستبدادية اليت خيتلط فيها القانون بإرادة احلاكم ومشيئته دون أن ختضع هذه اإلرادة 
دة خضوع احلكام للقانون والتزام حكمه أو املشيئة لقيود حمددة معلومة. إن الدولة املعاصرة دولة قانونية حتكمها قاع

يف كل ما يقوم بني الدولة واحملكومني من عالقات من جانب أو بينها وبني الوحدات الدولية األخرى من جانب 
2آخر"

  

  ما املراد بالقانون عند البحث يف خضوع الدولة له؟ هل املقصود به التشريع فقط؟
  بنا إىل مصطلحني خمتلفني: اجلواب واضح لكن له اجتاهني كل اجتاه يؤدي

إذا كان املقصود بالقانون مبفهومه الضيق أي التشريع فنحن أمام "الدولة القانونية" وهو ما كان سائدا يف  -      
  املاضي ومعتمدا عليه يف فرنسا حبكم دستورها.

لوضعي القائم يف الدولة إذا كان املقصود بالقانون مفهومه العام الواسع الذي يشمل كل قواعد القانون ا -       
مبعىن أنه يشمل كل قاعدة جمردة أيا كان مصدرها دستوري، تشريع عادي تنظيم صادر عن اهليئات اإلدارة 
املختصة. كل هذه القواعد على اختالف درجاا وقوا تكون النظام القانوين للدولة وتدخل يف مضمون القانون 

  فهوم فنحن أمام "دولة القانون".إذا كان القانون ذا امل - مبعناه الواسع
لكن نالحظ اخللط عند البعض الذين كتبوا يف املوضوع لذلك نرى من الضروري التعرض إىل الفوارق اليت      

تفصل بني املفهومني ذلك ألمهيته يف حتديد مفهوم "دولة القانون" جوهر موضوعنا، حناول ذلك بعد أن نستعرض 
ولة بالقانون واستقرارها يف مفهوم "دولة القانون" لذا نرى أنه من الضروري أن نبدأ التطور الذي شهدته عالقة الد

أوال بنشأة الدولة القانونية وتطورها عرب العصور مث نتطرق ثانيا إىل انتقال هذه العالقة من الدولة القانونية إىل دولة 
  القانون.

  أوال : نشأة الدولة القانونية.
لبدائية القدمية رؤساء أوقادة استولوا على السلطة شخصيا ملدة مستقرة تزول عنهم وتنتقل كان يقود اجلماعات ا      

إىل غريهم مبجرد ظهور شخص آخر أكثر قوة أو ذكاء وخربة، فلم يكن حينئذ معروف لديهم ما يسمى بالتنظيم 

                                                 
  سنرى يف الفصول القادمة أن هناك اختالف واضح يف مفاهيم هذه املصطلحات.  -1
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فة الزراعة بعد أن كانت تعيش حياة . ومل يبدأ التنظيم السياسي إال مع قيام القبائل الكبرية واستقرارها حمرت 1السياسي
التنقل والرتحال بالرعي والصيد، وهذا االستقرار مسح هلا بالتوسع فتضخمت القبيلة وكرب تعدادها وبذلك  تأسست 

      2املدينة القدمية
ن ينظر كان احلاكم متأهلا يف املدنيات القدمية عموما كمصر وفارس ويف اهلند والصني وحىت عند الرومان وكا       

إىل امللوك واألباطرة على أم آهلة وكان وضع القانون يف هذه العصور حكرا على األشراف والكهنة، أكسبهم ذلك 
  خربة بتفسريه لصاحل طبقتهم. 

لكن مل يدم ذلك هلم بعد تفطن العامة وصراعها الطويل واملرير حيث "طالب الناس بتدوين القواعد العرفية       
  3حمددة وثابتة يعرفها اجلميع ويعلم كل فرد ماله من حقوق وما عليه من واجبات.ووضعها يف نصوص 

ذا يرى بعض فقهاء القانون العام انه حبركة التدوين هذه "بدأت املدن السياسية القدمية تعرف صورة بدائية      
العامة مل يعد للسلطات ولكنها جوهرية من املشروعية ألنه بتدوين العرف وشيوع العلم بالقانون بني طبقات 

احلاكمة وال لزعماء الكهنة واألشراف أن تتعامل معهم إال وفقا ملا تقضي به القواعد القانونية املقررة سلفا على 
بينما البعض من فقهاء القانون العام ال يرى ذلك ألنه:" ال رابط بني حركة  4أساس من العمومية والتحرير والثبات"

ة وبني خضوع السلطة احلاكمة للقانون، فالتدوين ال يعين إال إعطاء قدر من الوضوح تدوين القواعد القانوني
والتحديد للقواعد القانونية دون أن يرتب على ذلك خضوع احلاكم هلا، فقد كانت سلطات احلاكم يف العصور 

ن يف استطاعة القدمية مطلقة ال حدود هلا، وعنه يصدر القانون، وله أن يعدل فيه حسبما يشاء دون أن يكو 
احملكومني االحتجاج حبقوق ثابتة أو حريات ال متس، فاحلاكم هو الذي مينحهم احلريات واحلقوق وحرمهم منها 
وقتما يشاء، كل شيء ملك له وحتت تصرفه املطلق ومن مث ال يكون تدوين القواعد العرفية منتجا أو ذا أثر إال فيما 

5لحاكم فال أثر له على اإلطالق"بني األفراد وبعضهم البعض أما بالنسبة ل
  

لقد كانت الدولة يف املدنيات القدمية تتمتع بالسلطان الكلي واملطلق فهي تتوىل كل شيء وال تعرتف لألفراد      
  .6بأية حرية بل هم جمرد ملك للجماعة خيضعون لتنظيمها الشامل بصفة مطلقة

                                                 
  29ص.  مرجع سابق،اهب السياسية الكربى، ثروت  بدوي: أصول الفكر السياسي والنظريات واملذد/  -1
  29املصدر نفسه ص.   -2
  24ص.  ، املرجع السابق،عبد اهللا مرسي: سيادة القانون بني الشريعة اإلسالمية والشرائع الوضعية د/  -3
  15ص.  1973طعيمة احلرف، مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون مكتب القاهرة احلديثة  د/  -4
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لوجدنا أن احلقوق الفردية مل  -كما يقال  -قراطية"وإذا حبثنا عن ذلك يف بالد اإلغريق "يف مهد الدمي     
يعرتف ا من قبل الدولة أو احلكام إذ اقتصرت الدميقراطية فيها على حق ما يسمى باملواطنني األحرار يف 
ممارسة احلكم دون أن تعرتف هلم حبقوق أو حريات فردية يف مواجهة اجلماعة فكان بإمكان احلكام أن 

أن حيتجوا حبقوق مكتسبة أو  القدرة على ؤالء األفرادهلهلم أو حريام دون أن يكون يسلبوا األفراد أموا
  حريات مقدسة ال متس، فلم يكن لألفراد حرية شخصية، أو حرية التملك أو حرية العقيدة أو حرمة مسكن.

ضهم البعض ومل وما قيل عن اإلغريق يقال عن الرومان املعروف عندهم بإقرارهم حلقوق األفراد جتاه بع     
تقر الدولة لألفراد حبقوقهم حيث كانت مالكة جلميع األراضي واألفراد مل يكن هلم على تلك األراضي سوى 

  امتيازات مؤقتة وقابلة لإللغاء يف أي وقت.
ذا الحظنا أن املدنيات القدمية قد جتاهلت جهال تاما فكرة إخضاع احلاكم لقواعد قانونية تسمو عليه       
د من سلطانه، أي قد غابت عنها فكرة الدولة القانونية، وكيف نبحث عن مبدأ املشروعية لدى احلاكم أو حت

الذي يعد إهلا أو منفذ للمشيئة اإلهلة وسلطاته مطلقة ال تعرف القيود وليس لبشر أن يطلب احلساب من 
لذي حيرم فيه احملكومني حاكم ميلك األرض وما عليها من بشر ومال ويتصرف فيهما كيف يشاء يف الوقت ا

  من أي حق يف مواجهته.
  ثانيا : فكرة الدولة القانونية عند ظهور المسيحية.

إن ظهور املسيحية ودعوا إىل حرية العقيدة مسحت بإعطاء احلرية لألفراد وختليصهم من السلطان      
رية يف عقيدته، وبذلك نزعت الكلي للدولة وأعطت لإلنسان وجودا مستقال عن اجلماعة بوصفه إنسانا له احل

الفرد من ارتباطه الكلي باجلماعة وجعلت له وجودا مستقال عنها على خالف ما كانت عليه احلال يف 
العصور القدمية، إذ بيت أن لإلنسان طبيعة مزدوجة فهو روح وجسد وأن ما يتصل بالروح من عقيدة وإميان 

هذه العقيدة من سلوك وتصرفات اإلنسان داخل اجلماعة أمر باهللا واليوم اآلخر والبعث واحلساب وما تفرضه 
ال صلة للدولة ا إذ هو يتصل باهللا، وما دام يتصل باهللا فإن "ما هللا هللا وما لقيصر لقيصر" وذا أخرجت 
املسيحية العقيدة وذلك كله من سلطان الدولة وسيطرا وقانوا الوضعي وهو أول قيد يعلو على السلطان 

"النواة األوىل لتبدأ  توذا يرى فقهاء القانون الدستوري أن املسيحية قد وضعالشمويل للدولة. الكلي و 
 1خضوع الدولة للقانون"

                                                 
  153املرجع السابق. ص:  ،ثروت  بدوي النظام السياسيد/  -1
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لكن باملقابل أمهلت املسيحية احلريات األخرى معتربة أن الشيء الوحيد الذي يعلو يف نظرها هو حرية     
ن من السلطة فساموا األفراد ألوانا من الطغيان ين لديها إىل التمكدالديانة، وقد دفع ذلك رجال ال

فكرة القانون، وبايار  واالضطهاد والتعدي على احلقوق واحلريات والتضييق على األفراد فتقهقرت مرة أخرى
 - بناًء على ملكيتهم لألراضي –م حىت ظهر نظام إقطاعي جعل أصحابه 911اإلمرباطورية الرومانية سنة 

لوحدهم، أي حتولوا إىل مالكني لألراضي وما عليها من البشر دون أن يكون هلؤالء أية أمراء مالكون للسلطة 
  حقوق.

وهكذا عاشت أوروبا " طوال العصور الوسطى يف ظل سلطان مطلق ال مكان فيه للفرد وال يعرتف له    
1حبقوق أو حريات وال يقيم احلدود على سلطان احلاكم وال خيضعه ألي قاعدة أو قانون"

  

  الدولة القانونية في أوربا إبان عصر النهضة:لثا :ثا
يرجع علماء تاريخ القانون الدستوري بدأ النهضة األوربية إىل القرن السادس عشر حيث متيز هذا القرن      

  بظاهرتني:
لقد حول «ظهور احلرية السياسية واحلرية الدينية مع انقسام الكنيسة وظهور املذهب الربوتستانيت  األولى:

الربوتستانت أن يدفعوا عن أنفسهم  اضطهاد الكاثوليك هلم وأن  -أو املذهب اجلديد  -عاة الدين اجلديد د
يتمتعوا حبرية إقامة شعائر دينهم فطالبوا حبقوق الشعوب جتاه امللوك وهامجوا السلطان املطلق، ومل يقف 

والنظريات وأخذ كل فريق ينتصر  الصراع بني الفريقني عند حد احلرب والقتال، بل تصارعا كذلك بالفكر
لفكرته مبختلف احلجج واألسانيد، فأثري البحث يف  مشروعية السلطة السياسة واألساس الذي تقوم عليه 

  .2»واحلدود اليت تقيدها، وفيما إذا كان للشعب احلق يف مقاومة احلاكم والثورة عليه... وهكذا
أن ذاق الناس أبشع أنواع الرق واإلذالل والظلم على يد أمراء  الدعوة إىل السلطان املطلق للملوك بعد الثانية:

اإلقطاع فكانت هذه الدعوة إىل السلطان املطلق رد فعل للمظامل اليت شهدها عهد اإلقطاع، ومن هنا كان 
  ازدهار امللكية املطلقة وايار األنظمة اإلقطاعية، ولذلك مسى بعض علماء القانون العام هذا العهد 

  .3» لسلطان املطلقبعهد ا«

                                                 
  153ثروت  بدوي، النظم السياسية، املرجع السابق، ص:  د/  -1
  
  144، ص  1967دار النهضة العربية،  ثروت بدوي، أصول الفكر السياسي والنظريات واملذاهب السياسية الكربى، د/  -2
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نشأت فكرة جديدة عن الدولة من حيث نشأا وطبيعتها ووظيفتها ومل تعد السيادة ذات طبيعة «ذا     
دينية أو خارجة عن طبيعة البشر بل هي من طبيعة إنسانية وصنع اإلنسان وبالتايل ليست مطلقة كما كانت 

انت من أجل رسالة معينة وحمددة. هذه الفكرة يف املاضي وإمنا حمدودة ألن اإلنسان عندما أنشأها ك
الدميقراطية، اليت وضع بذورها الفكر الربوتستانيت يف القرن السادس عشر أي بعد أن أقرها وأخذ ا اإلسالم 

اجلماعة نفسها تفوض ممارسها إىل السلطة اليت حتكم  مبا يناهز عشرة قرون وبذلك أصبحت السيادة مصدرها
  .1»لصاحل اموع

من هنا ظهرت فكرة إرجاع نشأة الدولة إىل عقد اجتماعي انتقل به األفراد من حياة الفطرة الغري املنظمة      
إىل حياة اجلماعة املنظمة وهكذا جيعل البعض القرن السادس عشر بداية العصور احلديثة فيه مت غرس مبادئ 

يه أضيفت لبنات يف اجتاه دولة القانون نظريا الدميقراطية ومت متهيد الطريق أمام مفكري القرون التالية، وف
  خاصة ما تعلق بالدعوة إىل وضع القيود على سلطان احلاكم والدعوة إىل احلرية الدينية واحلرية السياسية.

  القانونية في فجر العصور الحديثة: ةدولرابعا :
اسات معتربة حول السيادة لقد قدم بعض الكتاب والفالسفة يف القرنني السابع عشر والثامن عشر در      

  والدولة والقانون متثل يف جمملها اجتاهني متعارضني:
  " يف اجنلرتا و"بوسويه" يف فرنسا يدعوان فيه إىل السلطان املطلق وميجدانه.يقوده "هوبز األول:

 يقوده كل من "لوك" يف اجنلرتا و"مونتسكيو" و"روسو" يف فرنسا، ويف هذه الفرتة أيضا ظهرت والثاني:
مدرسة القانون الطبيعي على لسان "جروسيوس" اهلولندي اليت تدعو إىل مبادئ العدالة الطبيعية ومتجد 
احلريات الفردية، وسنتطرق إىل هذه األفكار يف الفصل القادم عند حديثنا عن نظرية احلقوق واحلريات الفردية 

  بصفة أوسع.
شر يف البلدان املختلفة حيث تناوهلا املفكرون ذا أخذت هذه األفكار عن احلقوق واحلريات تنت      

والكتاب بصفة واسعة وأثر ذلك على أفراد الشعب مما جعلهم يطالبون حبقوقهم  املهضومة ويثورون على 
  .2احلكم املطلق رافعني شعار خضوع احلاكم للقانون واحرتام حقوق وحريات األفراد وعدم مساسها

رة أوقدت احلركات الثورية اليت بدأت يف اجنلرتا ضد حكم "آل ستيوارت" كـانت هذه األفكار مبثابة شرا      
مث يف أمريكا أثناء حرب االستقالل وأخريا لعبت دورا هاما يف إشعال الثورة الفرنسية، اليت غريت املوازين فيما 

  .1 بعد
                                                 

  ,156ص  ،املرجع السابق ، النظم السياسية ،ثروت بدوي /د  -1
2 - Blandine Kregel, Etat de droit ou Empire, éd. Bayard, Paris 2002. , p : 25. 
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ون هلا سلطة إلغائها أو إن فكرة خضوع الدولة للقانون ووجود قواعد قانونية تلتزم باحرتامها، دون أن يك    
 تعديلها، قد وصلت أوجها بأوربا يف عهد الثورة الفرنسة حىت أن أحد كبار رجال هذه الثورة "مريابو" قال:

نتيجة لكل هذا مت األخذ بنظام دميقراطي للحكم أصبحت فيه السيادة للجماعة  -»إن القانون سيد العامل«
فراد وحريام واعتبارها حقوقا مقدسة ال جيوز املساس ا حبقوق األ اإلقرارأي الشعب وليس للحاكم مع 

تصوا السلطة وحتميها القوانني يف الدولة بالتنصيص عليها ووضع ضمانات أساسية ملمارستها مثل مبدأ 
الفصل بني السلطات والرقابة على دستورية القوانني واستقاللية القضاء والرقابة على أعمال اإلدارة وغريها من 

مانات اليت تتميز ا دولة القانون يف سبيل محاية احلقوق واحلريات واليت سوف تكون حمل دراسة خاصة الض
بعد أن ننظر يف األسس واملقومات اليت تقوم عليها دولة القانون مثل وجود الدستور مبدأ تدرج القاعدة 

احلقوق واحلريات  اإلقرار والتنصيص على القانونية، مبدأ املشروعية، مبدأ املساواة، تطبيق النظام الدميقراطي و
  من قبل الدولة.

  خضوع الدولة للقانون. المطلب الثاني : ظهور مبدأ -
إن ظهور مبدأ خضوع الدولة للقانون كان نتيجة نضال طويل وكفاح مرير مرت عليه اإلنسانية، وعرف هذا     

واإلسالمية على مر العصور، جمتهدين يف  ةلديانة املسيحيوغريهم ممن تأثروا با املبدأ اهتماما كبريا من طرف الفالسفة
البحث على األسس السليمة هلذا املبدأ وأولوية القانون على غريه ، ويف ماهية القواعد القانونية اليت تضمن حتقيق 

ي أهم تلك هذا املبدأ والرفع به إىل ما توصل له الفكر اإلنساين يف األخري بتجسيد دولة القانون  نستعرض فيما يل
 االجتهادات والنظريات اليت مر عليها قبل أن يصل إىل ما هو عليه ، وذلك يف ثالثة فروع.

  الفرع األول: األسس الفلسفية والفكرية لمبدأ خضوع الدولة للقانون.   -   
لى من املعلوم عند مجيع علماء الفقه الدستوري أن الدولة حبكم طبيعتها ودورها تتمتع بالسيادة ع     

إقليمها وشعبها ومن املعلوم أيضا أن منطق النظرية الثيوقراطية (الدينية) يؤدي إىل إطالق سيادة الدولة وعدم 
روسو) تؤدي إىل تقييد و  تقييدها بأي قيد، يف حني أن النظرية الدميقراطية (نظرية العقد االجتماعي عند لوك

بل إىل القول بأن سيادة الدولة مطلقة وال تقبل التقييد سيادة الدولة، كما ذهب فالسفة اليونان والرومان من ق
  ملا يف ذلك من منافاة ملعىن السيادة.

                                                 
 
1 - Idem , p : 195  ss. 
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 1لكن الرأي الغالب واملسيطر يف الفقه الدستوري احلديث يذهب إىل تقييد سيادة الدولة وحتديدها.     
اختلفوا يف وضع األسس وبيان وعلى الرغم من أن مجهور الفقهاء اعتنقوا فكرة تقييد سيادة الدولة إال أم 

احلدود اليت تقيد هذه السيادة من الناحية القانونية، وترتب على هذا اخلالف تعدد النظريات يف املوضوع، 
حيث تبىن كل فريق من الفقهاء إحدى النظريات ودافع عنها معرتضا على غريها، ميكن لنا حصر النظريات 

  ن الدستوري يف أربع:األساسية اليت كتب عنها جل فقهاء القانو 
  نظرية القانون الطبيعي -
  نظرية احلقوق الفردية -
  نظرية التحديد الذايت -
  نظرية التضامن االجتماعي -

  حناول بإجياز تناول هذه النظريات والنقد املوجه لكل منها:
  أوال نظرية القانون الطبيعي:

مقيدة بقواعد القانون الطبيعي، وهي قواعد إىل القول بأن سيادة الدولة  2يذهب أنصار هذه النظرية     
  سابقة لنشأة الدولة، وتعتمد على فكرة العدل املطلق ويكشف عنها العقل البشري.

وفكرة القانون الطبيعي فكرة قدمية يرجع عهدها إىل اية عهد القانون الروماين مث  جتددت واشتهرت     
الطبيعي ما هو إال جمموعة من القواعد اليت يوحى ا  خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر. فالقانون

  العقل القومي مبقتضاها ميكن أن حنكم على التصرف إن كان ظاملا أو عادال طبقا التفاقه مع املعقول.
ويكمن القانون الطبيعي يف طبيعة الروابط االجتماعية وهو قانون ثابت ال يتغري زمانا أو مكانا، والعقل      

ما ميعن يف حبث الروابط االجتماعية وحيللها يصل إىل الكشف والتعرف على قواعد القانون البشري عند
الطبيعي اليت تنظم اتمع وحتكمه، انطالقا من هذا يعتمد املشرع يف كل دولة عند وضعه قواعد القانون 

  أكثر عدال وكماال. الوضعي على مبادئ القانون الطبيعي، وكل قاعدة وضعية قريبة من قاعدة طبيعية اعتربت
أما مضمون النظرية فإن املشرع ليس حرا يف احلكم على تصرف ما عدال أو ظلما إال بالرجوع إىل مبادئ     

القانون الطبيعي وذلك توخيا للصواب والعدل وسالمة احلكم على األمور. وعلى الدولة أن تتقيد بفكرة 

                                                 
1 - Antoine Delchard, La limitation du pouvoir dans un état moderne, Archives de philosophie, vol, x  

cahier 1 – 1936, contribution à la théorie générale de l’état. , P.117 – 135. (بدون طبعة)   
  من املعتنقني هلذه النظرية -2

 Lefur, La théorie du droit naturel depuis le XVIII siècle et la doctrine moderne, Paris 1928 P.184  
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اعي الضامن لالستقرار يف ربوعها واملساعد هلا على القانون الطبيعي حىت تتمكن من ضبط التوازن االجتم
أداء وظائفها. ذا يكون للدولة سلطانا ولكنه مقيد بقواعد القانون الطبيعي الواجب على الدولة مراعاا يف 

  تصرفاا.
لكن هذه النظرية مل تسلم من النقد من جانب غالبية الفقهاء وأحيانا هجوم عنيف وذلك نظرا لغموض     
عف األثر الذي ميكن أن يرتتب عليها. مما سيفتح اال للدولة ملمارسة سلطاا على النحو الذي تريده وض

مستغلة الغموض، كذلك لعدم استنادها إىل جزاء مادي يوقع على من خيالف أحكامها. وأبرز من محلوا على 
على سلطان الدولة قيودا قانونية وكل ما معتربا أا ال تورد  1النظرية وهامجوها بشدة الفقيه "كاري دي ملبري"

  2تقدره جمرد قيود أدبية وسياسية
ىل ما تتمتع به قاعدة القانون الطبيعي من مسو على غريها حبكم املبادئ اليت الكن البد أن نشري       

عن  حتملها مما جعلها تعتمد كوسيلة للدفاع عن حقوق األفراد وحريام ضد تسلط الدولة وطغياا ناهيك
  فضل القانون الطبيعي يف الدور الذي لعبه تارخييا يف جمال تقرير حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

 ثانيا : نظرية الحقوق الفردية:

تقوم هذه النظرية على فكرة رئيسية مؤداها متجيد الفرد واعتباره أساسا وحمور النظام السياسي وما       
ان حرياته، أي أن الفرد حبقوقه وحريته الطبيعية هو الغاية من كل نظام السلطة إال أداة خلدمة وحتقيق وضم

  سياسي قائم وألن هذه احلقوق أصلية وسابقة للدولة.
ويعود أصل نظرية احلقوق الفردية إىل نظرية القانون الطبيعي إذ استند وجود احلقوق الفردية يف البداية       

هذه احلقوق، غري أنه منذ ظهور نظرية العقد االجتماعي، مت إىل القانون الطبيعي على أساس أنه مصدر 
      3بروزها على يد روسو، أصبحت نظرية احلقوق الفردية مستقلة وقائمة بذاا

إذا أرادت الدولة تنظيم شؤون األفراد وتقييد حريام فيجب أن ال تتوسع يف ذلك التقييد وإال فقدت       
حلفاظ على حريام. ذلك أن سلطان الدولة ليس مطلقا وإمنا حتدده احلقوق مربرات وجودها وهي محايتهم وا

  4الفردية، فعليها عدم املساس ا أو االنتقاص منها أو إهدارها.
  وجدت هذه النظرية صدى واسعا لدى كل من رجال الثورة األمريكية والفرنسية فضمنوها إعالنام.      

                                                 
  يضمن تنفيذهامعروف على "كاري دي ملبري" أنه من أنصار املذهب الشكلي الذي ال يعرتف للقواعد االجتماعية بصفة القانون إال إذا كان هلا جزاء مادي   -1
  25- 22وبريدو يف مؤلفه القانون الدستوري املرجع السابق ص  225ص  1920دي ملبري يف النظرية العامة للدولة اجلزء األول طبعة  أنظر كري  -2
    Esmein وإمسان  Hegelوهيجل  Kantيشرتك يف نصرة هذه النظرية إىل جانب روسو كل من كانت  -  3

4 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel Tom I, 3eme édition, paris  1931. P.200 et S 
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عقب مؤمتر فيالدلفيا، مث  1776ات املتحدة األمريكية الصادر عام تضمنها إعالن استقالل الوالي      
  .1787صيغت يف دستور الواليات املتحدة األمريكية الصادر يف عام 

لقد تقرر يف اإلعالن أن "من احلقائق الثابتة أن كل الناس قد خلقوا متساوين، هلم منذ ميالدهم حقوق      
يف أن يكونوا أحرار، واحلق يف التطلع إىل السيادة. ومل توجد احلكومات ال تسلب مثل: احلق يف احلياة، واحلق 

  إال لضمان ممارسة هذه احلقوق" 
فقد ردد نفس املعىن ليؤكد أن  1789أما اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن الصادر عام       

  هدف النظام السياسي هو احملافظة على حقوق األفراد الطبيعية والثابتة.
فالدولة ال ختلق احلقوق الفردية ألا حقوق طبيعية ولصيقة بالفرد حبكم آدميته. وقيام اجلماعة السياسية      

  كان فقط حلماية تلك احلقوق واحملافظة عليها.
لقد جاء يف املادة األوىل من اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن بأن "األفراد يولدون أحرار      

ويف املادة الثانية منه أن "هدف كل مجاعة سياسية هو صون حقوق اإلنسان الطبيعية   احلقوق"ومتساوين يف
  ة ومقاومة االضطهاد"وغري القابلة للتقادم، وهي احلرية وامللكي

لقد قوبلت هذه النظرية بالتأييد واملناصرة خالل القرنيني السابع عشر والثامن عشر وذلك ملا دف إليه      
حلقوق وحريات األفراد وتأكيد مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات العامة، وإلزام الدولة حبماية  من تكريس

   1هذه احلقوق واحلريات وعدم التعرض هلا أو احلد منها.
لكن مع إطاللة القرن العشرين بات واضحا إعادة النظر يف مفاهيم هذه النظرية ملواكبة ومواجهة ما استجد 

ا عجزت عن محاية حقوق األفراد عندما من تطور يف ااالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ذلك أ
اصطدمت باحلرية االقتصادية وما ترتب عنها من احتكارات اقتصادية، مع املساواة القانونية اليت تبنتها هذه 

صة ما بين منها على كما أن قيام هذه النظرية على أساس وتصورات مثالية بعيدة عن الواقع خا  2النظرية
وكان دجيي أكثر الفقهاء الناقدين  3نظريات العقد االجتماعي بعد أن تعرضت هي أيضا النتقادات متعددة 

  عنفا لنظرية احلقوق واحلريات.

                                                 
أنه "ليس للسلطة التشريعية أن تسن قانون يتضمن مساسا أو عرقلة ملمارسة احلقوق الطبيعية واملدنية املدرجة يف  1791كما جاء يف مقدمة الدستور الفرنسي  -1

  هذا الباب واملكفولة من الدستور
  :أنظر  2

 Previtt and Vesba, Introduction to American government, Harper and Row New York 1977. p :557 
  6-2ص  1911سنة  2وما بعدها وأيضا مؤلفه يف القانون الدستوري ط  478ص  3أنظر دجيي يف مطوله اجلزء األول الطبعة   -3
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كما أدى الدور السليب الذي فرضته هذه النظرية على الدولة وحتديد وظيفتها إىل احليلولة دون التطور العام      
ذلك بعد أن تبني قصور قدرة الفرد يف حتمل كل املسؤوليات الضرورية لتقدم اتمع كما يسجل على هذه والنمو و 

.أمام كل هذه االنتقادات مازالت هذه 1النظرية أا أعطت الفرد سلطانا مطلقا يتناقض مع أبسط قواعد الدميقراطية
بارزة يف تاريخ وتطور احلقوق واحلريات األساسية  النظرية تلعب الدور األساسي يف إرساء مبادئ هامة متثل معامل

  للفرد وعالقته بالسلطة ذلك ما سنراه يف بقية موضوعنا حول محاية احلريات ودولة القانون. 
  ثالثا نظرية التحديد الذاتي للسيادة:

"أهرنج  2نشأت هذه النظرية يف أحضان الفقه األملاين حيث نادى ا بعض األملان ويف طليعتهم الفقيهان 
IHRINGو"جلينيك "JELLINEK مث انتقلت إىل الفقه الفرنسي حيث وجدت تأييدا من قبل الفقيه "

"كاري دي ملبري" الذي يرى أن هذه النظرية هي اليت تطابق الواقع وتتماشى مع احلقائق فيما يتعلق بتحديد سيادة 
إنشائها إذ هي تتحكم يف إجياده وتنظيمه مبطلق  الدولة حيث يرى أنه طاملا أن الوضع القانوين يف الدولة يكون من

إرادا وسيادا والنتيجة اليت ترتتب على هذا الوضع هي  أن كل تغيري يراد به تقييد سلطان الدولة البد أن يتم 
  3أيضا بإرادا فهي اليت تقيد نفسها بنفسها

ة ال ميكن أن ختضع لقيد من القيود هكذا قامت هذه النظرية على أساس فكرة جوهرية مفادها أن الدول     
إال إذا كان ناجتا من إرادا الذاتية وهذا هو الذي يكون سيادا، أي أن القانون هو من صنع الدولة ولكنها 

  .4تلتزم به وتتقيد حبدوده ألن القانون جيب أن يكون ملزما لألفراد والدولة على السواء 
ون وتلتزم بتنفيذه حىت تتفادى الفوضى وتتمكن من حتقيق االستقرار ومن مصلحة الدولة أن تتقيد بالقان      

  5والتطور وكذلك تضمن طاعة األفراد هلا وخضوعهم ألوامرها
والتقييد الذي تقوم به الدولة أمر حتمي حىت ال حيل االستبداد من طرف السياسيني حمل حكم القانون       

ذا التقييد ال يتناىف مع سيادة الدولة ألنه ال يفرض عليها من وبالتايل تفقد الدولة صفة الشرعية، كما أن ه
سلطة أعلى منها أو أجنبية عنها، كما ميكن القول أن الدولة مقيدة دائما بالقانون رغم استطاعتها إلغاءه 
 ألا إذ تلغي قانونا معينا فإا تصدر قانونا جديدا تلتزم بأحكامه ويكون قيدا على سيادا وبديال للذي

  سبق.

                                                 
  383ص  II 1966ية واالقتصادية العدد أنظر الدكتور ثروت األسيوطي، نشأة املذاهب الفلسفية وتطورها جملة العلوم القانون  -1
  وما بعدها.  161بعنوان "النظرية األملانية يف التحديد الذايت للسيادة ص  1919أنظر مقاال للعميد دجيي مبجلة القانون العام سنة   -2

3 Carré De Malberg Tome II P. 174 -233 
4 - Mbog  Bascong, Les fondements de l’Etat de droit en Afrique précoloniale, l’Harmattan, Paris, 
2007. p :52. 
5  -  André Hauriau, Le droit constitutionnel et systèmes politiques, 1966.P. 138 – 139 
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ومن اجلدير بالذكر ما ذهب إليه "أهرنج" عندما قال بضرورة خضوع الدولة للقانون إذ عن طريق هذا      
  اخلضوع ميكن تطبيق القواعد القانونية تطبيقا سليما عادال ال يرتك جماال للمصادفات أو التعسف، وتسود 

   حتقيقها.مبادئ املساواة واالستقرار واملشروعية اليت دف القوانني إىل
على الرغم مما نالت هذه النظرية من تأييد ومباركة كثري من الفقهاء مل تسلم هي األخرى من النقد حيث 

حيث اعتربوها غري سليمة باعتبار أن الدولة ال تقيد نفسها بإرادا عن  ،حتامل عليها بعض الفقهاء بعنف
لوارد على سلطان الدولة والذي يرغمها على احلد من طريق القوانني اليت تسنها وتعدهلا، ألن القيد احلقيقي ا

حني تساءل عن  "دجيي". وأكثر االنتقادات لذاعة هو ما جاء به العميد 1سلطاا هو القانون الطبيعي
الدوافع اليت جتعل الدولة ختضع للقانون مبحض إرادا وعما إذا كان القانون الذي تقوم بوضعه وتعديله 

قيدا على سلطاا. معتربا القيد الذي يرتك للشخص ليقيد به نفسه بإرادته واختياره ال  وإلغائه مىت تشاء يعد
متاما كالسجن الذي يرتك مفتاحه بيد السجني ال يعترب سجنا. بعد كل  2يعترب يف الواقع األمر قيدا حقيقيا

رسوا مفهوم دولة خاصة الذين د –هذا النقد البد من قول احلقيقة اليت توصل إليها كثري من الفقهاء 
إن هذه النظرية تعترب أكثر واقعية بالنسبة لغريها من النظريات اليت كثريا ما ترتكز على اخليال  -القانون

 ولكوا تتضمن حتديدا قانونيا لسيادة الدولة اليت حترتم القانون وختضع له.

  نظرية التضامن االجتماعي::رابعا 
إىل "ليون دجيي" حيث أصبحت تنسب إليه وقد ضمنها آراًء يرجع الفضل يف وضع هذه النظرية       

  جديدة فيما يتعلق بأصل نشأة الدولة ووظائفها ومشروعية سلطاا وحدود هذا السلطان.
وبآرائه اجلديدة خالف كل النظريات اليت قيلت بشأن القاعدة القانونية واحلق الشخصي والشخصية      

تقوم على اخليال بينما القانون جيب أن يبىن على احلقيقة  -يف نظره – املعنوية وسيادة الدولة باعتبارها
والواقع، ويرى من حيث األساس أن الدولة ليست سوى ظاهرة اجتماعية حتكمها فكرة االختالف السياسي 

، 3بني احلاكم واحملكوم بعد أن سيطر األول على وسائل القهر املادي اليت متكنه من فرض إرادته يف النهاية
  هلذا مسي مذهبه باملذهب الواقعي.

يرى "دجيي" أن الفرد عاش يف املاضي ويعيش يف احلاضر، والبد أن يعيش يف املستقبل مع غريه يف حياة      
اجتماعية. فالفرد كان دائما عضو يف مجاعة إنسانية، ذلك أن اإلنسان اجتماعي بطبعه وال يستطيع العيش 

                                                 
  . واألستاذ "يل فري" Michoudمنهم األستاذ "ميشود"   -1

2 -  Léon Duguit op. Cité P. 645 
3 -  L. Duguit, Traité de droit constitutionnel Tom I, 3eme édition, paris  1931. P.165 
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س الوقت بكيانه الذايت املستقل إذ له ميول ومطالب، ولكن ال ميكن إال يف مجاعة ومع ذلك يشعر يف نف
  ي" عن الروابط اليت تضم أفراد حتقيقها أو إشباعها إال عن طريق احلياة املشرتكة مع أفراد آخرين يعّرب "دجي

  solidarité sociale La ." 1اجلماعة وجتمع بينهم بفكرة "التضامن االجتماعي 
ني أفراد اجلماعة، وقد يتخذ صورة تكتل األفراد وتعاوم لتحقيق حاجات متماثلة فالتضامن موجود ب    

موحدة، كما قد يتخذ صورة تقسيم العمل بني األفراد، فيمارس كل منهم العمل الذي جييده ويتبادل األفراد 
لتضامن بني املنافع واخلدمات الناجتة من نشاطهم كما بني "دجيي" الوسائل اليت ميكن مبوجبها أن يتم ا

  األفراد، وهي التضامن بالتشابه والتضامن بتقسيم العمل.
فالتضامن بالتشابه يرتتب نتيجة وجود حاجات ورغبات مشرتكة بني األفراد، األمر الذي يدفعهم للتكتل    

  والتعاون من أجل بلوغ اهلدف العام وهو توفري هذه احلاجات ورغبات العامة.
ل فسببه تباين واختالف األفراد يف مدى حاجتهم لنوع معني من اخلدمات سواًء أما التضامن بتقسيم العم   

املادية أو املعنوية، حينئذ ال داعي لتكريس كل اجلهود من أجل حتقيق هذه الرغبات املتفاوتة، بل يكفي أن 
  ختصص كل جمموعة يف أداء مهمة من مهمات هذه اجلماعة، فتحقق املنفعة العامة.

جيي" يف نظريته "التضامن االجتماعي" بعدم إخضاع الدولة للقانون باعتبارها مسؤولة عن هكذا يرى "د   
وضعه، إذ اخلضوع يتحقق ويصبح مشروعا حني يكون صادرا عن سلطة أعلى من الدولة، وهي سلطة 

تغدو الدولة  التضامن االجتماعي اليت اعتربها "دجيي" املصدر الذي يستمد منه القانون إلزاميته فاستنادا إليها،
  مؤسسات وحكاما خاضعة للقانون شأا شأن األفراد واموعات واهليئات بسبب أن القانون أوال وأخريا

  .2تعبري عن التضامن االجتماعي
إال أن نظرية التضامن االجتماعي ال تقف عند هذا احلد بل تتجاوزه إىل القول بأن وظيفة الدولة   وظيفة    

واملبادئ واألحكام املوضوعة من لدا تظل ضمن دائرة الشرعية طاملا التزمت بفلسفة  قانونية، وأن القواعد
التضامن االجتماعي وأهدافه وأبعاده اليت حددها "دجيي" يف حاجة الفرد إىل اجلماعة. فال شأن حيقق كينونته 

اليت يرتبط ا بأوامر إثنية ويتمثل قيمة وجوده حني يعي أمهية العيش والتطور واالرتقاء داخل جمموعته البشرية 
  .3واجتماعية واقتصادية وسياسية

                                                 
1 -  L. Duguit, Traité de droit constitutionnel Tom I, 3eme édition, paris  1931. P.644 
2 -  Carré De Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat. Tome I, 2eme edition, Sirey, 

Paris 1920. 
  29-24ص.  1970ار طباعة) القاهرة أنظر الدكتور السيد صربي، مبادئ القانون الدستوري (بدون د  -3
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ل القول أن إقرار مبدأ "خضوع الدولة للقانون" ال يكفي لوحده ما مل يتعزز بضمانات جتعل ومن ناف   
  احرتامه وصيانته وتطبيقه أمرا ممكنا على صعيد املمارسة والتطبيق، من ذلك:

مكتوب يضبط السلطة، وينظم املؤسسات، ويبني حقوق األفراد وحريام استناد احلياة السياسية إىل دستور -
  وواجبام

تكريس قاعدة "تدرج القوانني" اليت تضمن للدستور مسوه وتلزم القواعد األدىن درجة منه على مسايرة روحه  -
  ومنطوق مقتضياته.

  واإلدارية. وجعل نشاط السلطة العليا للدولة موضوع مراقبة من الناحيتني السياسية -
تعزيز هذه الضمانات األساسية بضمانات أخرى مثل استقاللية القضاء وحياد اإلدارة والنزاهة يف أعماهلا،  -

  تطبيق مبدأ املشروعية.
تلك أهم الضمانات اليت سنراها بالتفصيل باعتبارها أسس ومقومات بناء دولة القانون وهو من جوهر      

  موضوعنا.
 م دولة القانون.: مفهو لثالمطلب الثا

أثناء امللتقى املنعقد يف "شيكاغو" من طرف اجلمعية العلمية للعلوم القانونية حتت رعاية منظمة " اليونسكو "      
، مت البحث يف وضع تعريف " للمفهوم الغريب لدولة القانون"  فتبني للباحثني أن  1957سبتمرب  13إىل  9يف 

جنليزي واألملاين والفرنسي تظهر أن هلذا املفهوم معىن واحد مع تغريات ضئيلة املواجهة بني النظام األمريكي واإل
تتعلق بكل نظام ، لكن عندما ينظر إليها من الداخل حسب كل نظام قانوين يتبني أا خمتلفة املعىن ألا ترتجم 

  تيارات متقاربة واكبت التطور الطويل هلا.
من صنع األملان ، فإن الفضل يف استخالص األفكار الرئيسة هلا، يرجع إىل فإذا كانت العبارة وبنائها القانوين     

، وكذا مقوماته القاعدية ، بينما دول " الكومنولت " يرجع هلا الفضل يف  1789الس الوطين الفرنسي لسنة 
  وضع إجراءات حتديد سلطة الدولة ومراقبتها.

التقليدي لدولة القانون فهما اخلضوع التدرجيي من طرف الدولة  أما العنصران األساسيان والبارزان يف املفهوم    
  1للقانون ، وكذا محاية حقوق اإلنسان.

مل يتفق الفقهاء على تعريف موحد " لدولة القانون" وإمنا حنا كل فقيه يف تعريفه هلا منحا خاصا يتماشى مع       
قد حرص كل فقيه على إبراز فكرته يف التعريف الذي فكرته القانونية عن الدولة وحسب احمليط الذي تواجد فيه، و 

                                                 
1 - Tran Van Minh, Réflexions sur l’Etat de droit dans le tiers monde, in l’Etat Moderne horizon 
2000, Mélange offerts à P.F.Gonidec, L.G.D.J.Paris, 1985. p : 278. 
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لكنها تتفق يف  1أدىل به، مما ترتب على ذلك كثرة التعاريف وتباينها واكتنافها بنوع من الضبابية وعدم الوضوح 
جمملها على بعض النقاط مثل أسس ومقومات دولة القانون. يقول األستاذ الدكتور أمحد خروع:" كثر اللغط 

، 2ول مضمون مصطلح دولة القانون إىل درجة أصبح فيها من الصعب حتديد مضمونه العلمي الدقيق "والتهريج ح
ويرجع األستاذ االختالف يف حتديد مفهوم مصطلح دولة القانون أساسا إىل "االختالف يف نظر اتمع لدور 

وعية الدستورية، التعددية السياسية، يف: املشر  4واختالف املدارس.  وحيّدد األستاذ أركان دولة القانون 3القانون"
ونرى  5الفصل بني السلطات، حرية التعبري، أما ترقية حقوق اإلنسان، فينظر إليها أا من خصائص دولة القانون.

أن ال جدوى من إيراد شىت أنواع هذه التعاريف وحتليلها، وإمنا نكتفي يف هذه الدراسة ببعض منها على سبيل املثال 
لورة الفكرة الرئيسية ملفهوم "دولة القانون" علما أننا سوف ننظر يف كل من املفهوم األملاين واإلجنليزي ومبا يسمح بب

  والفرنسي لدولة القانون، وخنتم يف األخري مبا توصل إليه الفقه احلديث يف حتديد هذا املفهوم.
  الفرع األول: تعاريف بعض الفقهاء لمصطلح دولة القانون

دولة القانون تداوال مكثفا خالل العقدين األخريين من القرن العشرين على لسان رجال السياسة شهد مفهوم       
تنصب كلها يف مقاربة املفهوم بقدر من  ة، وواكب هذا االستعمال جمهودات أكادميي6والقانون وعلم االجتماع 

مبفاهيم جديدة أحلقت باملفاهيم الدقة والوضوح والشمولية، وقد أضفى كل ذلك يف إثراء القواميس االصطالحية 
اليت جاء ا فقهاء وفالسفة القانون والسياسة منذ نشأة املصطلح، حناول قبل أن نصل إىل ما ميكن أن نعتربه نوعا 

  من االستقرار حول املفهوم بسرد بعضا من هذه التعاريف اليت جاء ا هؤالء العلماء.
  نو " "معجم املصطلحات القانونية": دولة القانون:جاء يف القاموس الشهري لـ:" جريار كور      

7(أ) وضع ينجم بالنسبة إىل الشركة (جمتمع)، من خضوعها لنظام قانوين يستبعد الفوضى والقضاء اخلاص
  

(ب) يف معىن أكثر تقييد اسم يستحقه نظام قانوين وحده ويكون احرتام القانون فيه مضمونا حقيقيا ملن هم أهل 
  8اخلصوص ضد التعسفاحلق، وعلى وجه 

  أما الدكتور أمحد سعيفان فعرف دولة القانون يف قاموسه بـ:     

                                                 
1 - Luc Heuschling, Etat de droit, Rechtsstaat, Rule of law, thèse doctorat, Paris I, Dalloz 2002.p.5 

  .71، ص: 2004األستاذ الدكتور أمحد خروع، دولة القانون يف العامل العريب اإلسالمي، بني األسطورة والواقع، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  2
  78نفس املرجع، ص  3
  .88إىل  8املرجع السابق، ص:   4
  .89 نفس املرجع، ص:  5

6 - Grégory Salle, La part d’ombre de l’Etat de droit, éd. Ehess, Paris 2009.P.17 
  الح ذلك عند النقلوقد حاولنا إصقام املرتجم خطا برتمجة   Etat du droitإىل "حالة قانونية" ووضع مكان  Sociétéاملقصود ا جمتمع كلمة شركة  -  7
  بريوت ،سات النشر والتوزيعاملؤسسة اجلامعية للدرا، ترمجة منصور القاضي  ،اجلزء األول ،معجم املصطلحات القانونية ،G. Cornuجريار كورنو  -  8

  ,65ص  – 1998 -1 الطبعة



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

34 
 

"منتظم قانوين ختضع السلطات العامة يف إطاره بشكل فعلي للقاعدة القانونية، بواسطة الرقابة القضائية، ولقد      
كبناء نظام ، تراتيب هرمي تندمج دولة القانون  «حدد الفقيه النمساوي هانس كلسن يف مؤلف القانون الدستوري، 

1»فيه املعايري وتتمفصل داخل كل عضوي ينضده الدستور والتشريع والنظام على التوايل
  

  وجاء يف "معجم دالوز" التعريف التايل:
"دولة القانون: عبارة تستعمل من أجل وصف دولة ما تكون فيها السلطة السياسية واإلدارية املركزية واحمللية      
كل األفراد يتمتعون بالتساوي   - بصفة عامة  –عة فعليا للقواعد القانونية السارية املفعول يفرتض أن جند فيهاخاض

  2بالضمانات واحلريات األساسية، يف القانون الفرنسي، دولة القانون يتضمنها تقنيا مبدأ املشروعية".
به حول احلريات األساسية جاء: "املعايري ومن تعاريف أحد الدستوريني وهو األستاذ "لوي فافورو" يف كتا   

األخالقية والسياسية اليت متثل احلقوق األساسية ترمجتها تتشكل كنتيجة للتقارب بني الليربالية السياسية والدميقراطية 
ن دولة القانون. فالشرط األول أن دف إىل حتقيقها القوانني (التشريعات) وأن تقدر على صياغتها (دميقراطية) مث أ

بعضا من السلوكات ال ينبغي أن تكون حمظورة من قبل أي جهاز من أجهزة الدولة وال مقيدة بتنظيم متجاوزة  
حلدود معينة (حقوق) على أن يكون أي تصرف قانوين نتيجة لرتخيص حمدد ميكن مراقبته من قبل هيئة قضائية 

راطية العصور القدمية مل تكن أكثر ليربالية من منوذج (دولة القانون) أية دميقراطية قد ال تكون ليربالية (منوذج دميق
روسو وحىت الدميقراطية الربملانية الكالسيكية ليست كذلك باملعىن الدقيق ألن املشرع يتمتع بصالحيات غري 
حمدودة، الليبريالية ميكن أن ال تكون دولة القانون. والعكس بالعكس من بني خصائص الدميقراطيات املعاصرة على 

  3مط الغريب هو مجع العناصر الثالثة(...)الن
لكن معجم مصطلحات حقوق اإلنسان وضع تعريفا للمصطلح األملاين "رشسات" دولة احلقوق على النحو    

 التايل:

"هو مفهوم أملاين للدولة مت وضعه على يد عدد من الفقهاء السياسيني من أمثال جللنيك وجنايست يف النصف  
سع عشر وتفرد به املضمون السياسي االجتماعي للقومية األملانية، ويقوم املفهوم على فكرة الثاين من القرن التا

اإلقرار للفرد املواطن حبقوق معينة حيددها ويضمنها القانون وال تستطيع الدولة حبكم طبيعتها القانونية وبوصفها 
  4تنظيما قانونيا إال احرتام هذه احلقوق"

                                                 
  180ص ،  2004- 1ط  ،ناشرون ،فرنسي، مكتبة لبنان - يإجنليز  –عريب ، ات السياسية والدستورية والدوليةأمحد سعيفان، قاموس املصطلحد/  -  1

2 Lexique des termes juridiques (dir) Raymond Guillien et Jean Vincent 15em édi. Dalloz 2005 Paris 
3 Louis Favoreu et Alii, Droit des libertés fondamentales, édition Dalloz, collection Précis 
2000.(pages 91 -92) 

 179ص ،  2006 ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف واألستاذ زكريا القاضي، معجم مصطلحات حقوق اإلنسان د/ -4
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مة وحقوق اإلنسان لألستاذ "ج. لربوتان" أن هناك "متايز كالسيكي يقابل بني الدولة وجاء يف كتاب احلريات العا  
البوليسية ودولة القانون، يف الدولة البوليسية ال تفرض قواعد محاية احلريات على األفراد اخلواص بينما يف دولة 

تنمو احلريات العامة إال يف دولة القانون تفرض هذه القواعد أيضا على السلطات العمومية، وبالتايل ال ميكن أن 
  القانون(...)

دولة القانون تستمد شرعيتها من قدرا على تطوير قوانينها واخلضوع هلا ولكي حتقق هذه: (مهمة وخضوع)    
كسمة من مسات دولة القانون جيب توفري شرطني أساسيني: جيب من جهة أن تكون تصرفات احلكام خاضعة ملبدأ 

نونية وعلى رأسها التصريح باحلقوق ومن جهة أخرى جيب أن يكون القضاة مستقلني مبا يسمح تدرج القواعد القا
   1هلم مبعاقبة كل من جتاهل تلك احلقوق"

  بّني أحد فالسفة القانون "أن مفهوم دولة القانون يقوم على دعامتني:  
ود نظام قانوين وتدرج للقوانني * احلق يف احلق: من وجهة النظر الرمسية، يفرتض يف دولة القانون مسبقا وج

تابت وحمكم، ولكنه يرتبط أيضا بشرط اخنراط اتمع يف الدميقراطية، وكبداية تعترب الدستورية جزء من 
الفلسفة الليبريالية، لكن املطالبة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية تندمج أكثر من منطق دولة الرعاية، تؤدي 

   أن دولة القانون هي حبكم تعريفها أداة لتحديد جمال تصرفات الدولة.إىل تعزيز دور الدولة، يف حني
* احلق يف اللجوء للقاضي: التنوع والتدرج اهلرمي للقوانني يقتضيان الحرتامه وجود الرقابة القضائية املراقبة 

مبدأ عام من على دستورية القوانني مما يكفل سالمة هرم القوانني، الطعن من أجل جتاوز السلطة معرتف به ك
  .2مبادئ القانون حىت بدون نص، جيزي الصفة القانونية لإلجراءات اإلدارية"

قال : "إن دولة القانون  عرفها أحدهم مبا تتميز من ضمانات حامية لدولة حقوق اإلنسان ، حيث اكم
ي عمل تعسفي ، كما يعتقد البعض ، إمنا هي دولة تتميز بسيادة القانون فيها ، وبإدانة أ  انسبي ليست شيئا

ومبعىن آخر أن القاعدة التقليدية املعروفة بالفصل بني السلطان جتد تطبيقها الكامل فيها ، كما أن احملاكم 
  .3"تتمتع فيها باالستقاللية احلقيقية ملا يضمن عدالة منصفة 

الدستوري" والذي  خنتم هذه التعاريف مبا جاء به عميد الدستورية الفرنسي "لوي فافرو" يف مؤلفه "القانون  
  ألفه بعد أن تول عدة وظائف ومناصب علمية وسياسية مثل رئاسة الس الدستوري الفرنسي، جاء 

                                                 
1Gilles Lebreton, Libertés publiques et droits de l’Homme, Armand collin, collection U 1995. (page: 
24) 
2- B. Oppetit, Philosophie du droit, Dalloz, Collection Précis, 1999. (p 96) 
3 - Antoine Kesia, MBE Mindua, Nom péremptoires du droit international et Etat de droit en 

Afrique, in Revue Africaine du droit international et comparé, la société Africaine du droit 
international comparé , juin 1998 n° :2. p : 232. 
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  يف هذا الكتاب: "يقصد بدولة القانون النظام القانوين املتضمن املميزات التالية:
  ) صيغ لقواعد قانونية دقيقة مبا يكفي تطبيقها:1
  ا.تكون واضحة لدى املعنيني  -أ

  أن ال ترتك أدىن حد للتعسف. - ب
  حبيث ميكن لنا التحقيق من تطابقها مع القواعد املرجعية - ج
) إجراءات تسمح باملراقبة الفعلية ملدى تطابقها مع القواعد القانونية األعلى منها يف سلم تدرج القوانني 2

  1"اعد.مبعىن أن األمر يتعلق باخلصائص الشكلية وليس باملضمون املرجو من القو 
هذه بعض التعريفات اليت انتقيناها ، وحناول اآلن النظر يف األنظمة القانونية اليت كرست دولة القانون     

 واجتهدت يف حتديد مقوماا ، مبتدئني بنشأة املصطلح واملفهوم.

  الفرع الثاني: نشأة مصطلح دولة القانون:   
يف أملانيا يف عهد "بسمارك" أثناء تكوين الوحدة  2تاسع عشرظهر مصطلح "دولة القانون" يف اية القرن ال    

يرجعون اإلرهاصات األوىل لتواجد دولة القانون تدرجييا على أواخر  3القومية األملانية غري أن بعض املؤرخني للقانون
قة القائمة العصور الوسطى وكنتيجة للعديد من الصراعات السياسية يف العصر احلديث واليت كانت ترتكز على العال

م على عدد من القواعد 1215منذ  4بني الدولة والقانون. ففي بريطانيا نصت "الشرعة الكربى املاڤناكارتا"
مت تأسيس  1679واحلقوق (مثل حرية الدخول واخلروج من اململكة) اليت حتمي األفراد من التعسف، ويف سنة 

بعد اية " الثورة ايدة" مث اإلعالن عن  1689يف عام و  5احلق يف اللجوء إىل القضاء يف وثيقة "هبيس كوربوس"
اليت تنص يف مادا األوىل أن "الصالحية املزعومة من توقيف العمل بالقوانني أو  6وثيقة احلقوق "بيل أوف رايت"

ل تنفيذها من طرف السلطة امللكية من دون احلصول على موافقة الربملان غري شرعية". كما أن إعالن االستقال
يؤكد أن احلكومة تبىن على موافقة الشعب وأن لألفراد حق تغيري احلكومة مىت  1776  جويلية 24األمريكي يف  

  أصبحوا ضحايا جتاوزات وانتهاكات تؤدي إىل االستبداد املطلق.

                                                 
1 - Louis Favoreu Droit constitutionnel, édition Dalloz, collection Précis 2001.(p. 81) 
2 Albert Blechman, l’Etat de droit dans la constitution de la république fédérale d’France, Pouvoir, 
Revue française et d’Etudes constitutionnelles et politiques n° : 22, PUF, Paris.P.5 
B. Barret-kriegel, l’Etat et les esclaves (1979), payot, Coll, P.B.P. Paris 1989                                  : 
 3انظر
4- Magna Carta, la grande charte 
5  Habeas Corpus act 1679 
6- Bill of Right 1689 
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جيب لكن  1أنه " ليس يف فرنسا سلطة فوق القانون (التشريع)" 1791مث جاءت الثورة الفرنسية لتقر سنة       
االنتظار حىت القرن التاسع عشر لتصبح مسألة دولة القانون حمل حتليل من قبل القانونيني األملان فعندما تأسست 

أصبح من الواجب حتدي سلطة الدولة  يف النظريات القانونية األملانية بالقانون. كما مت  1871اإلمرباطورية عام 
  .O أمثال: بواسطة جمموعة من املنظرين والفقهاء 2شرخالل النصف الثاين ع Rechtsstaatتداول مصطلح  

Bähr )1864و (R.Vongneist (1879) و Jellink. Laband. Jhering,Gerber  

 Carré أيضا يف فرنسا قبل الفقيه "كاري دي مالبري" " « Etat de droit »دخل مفهوم دولة القانون    

De Malberلكن ظل هذا املصطلح  3)1922- 1920ة العامة للدولة " يف كتابه املعروف (مسامهة يف النظري
ولفرتة طويلة من املفردات التقنية املستعملة من طرف رجال القانون واملتخصصني يف فلسفة القانون فقط، ومع اية 

قية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن العشرين تناول النقاش العام موضوع دولة القانون بغرض التأكيد على أسب
بأزمة النظام السوفيايت وحماولة رئيسه  كما هو معلوم. تلك الفرتة-الدميقراطية واحلريات الفردية، حيث اتسمت

"غورباتشوف" إلرساء "دولة القانون االشرتاكية "كما شهدت الساحة تنامي االهتمام به أكثر من طرف فالسفة 
هتمام املتزايد بقضية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية على السياسة وخباصة حول النظام الليبريايل مواكبة بذلك اال

  .  4الصعيد الدويل وبإرساء النظام الدميقراطي على الصعيد الوطين يف الدول املختلفة 
  الفرع الثالث: تعريف دولة القانون في الفقه المقارن:     

، خاصة لدى 5ن عرب األنظمة القانونية الكربى دولة القانون تصور آيل يتميز باحلركة، تطور عرب الزمان واملكا     
 –انس كلسن هالوضعية ( (أملانيا) ومفهومه لدى املدرسة Rechtsstaatالدول اجلرمانية، "ريشستات" 

يف (إجنلرتا) ، و"دوبروسس أوف  of law  La Ruleالنمسا) ويف الدول األجنلوسكسونية "رول أوف لو"
  يات املتحدة األمريكية، مث يف فرنسا.يف الوال « Due process of Law »لو

دائما مكتنف بشيء من الغموض وأحيانا التناقضات يف املعىن متعلقة على اخلصوص باملظهر الشكلي (تدرج 
  .6القواعد القانونية) مقابل اجلانب املوضوعي املادي (محاية احلقوق واحلريات األساسية)

  

                                                 
1 - Michel Miaille, l’Etat de droit dans la constitution de 1791, la première constitution Française, 
acte du colloque de Dijon 26 et 27 septembre 1991, Economica.P.2 
2- Chevallier (J). L’Etat de droit, Ed.Montchrestien.Paris,1992, P.11 
3- Contribution à la théorie générale de l’Etat 1920-1922 
4 - Blandine Barret –Kriegel, l’Etat de droit (dans) l’Etat de droit travaux de la mission sur la 
modernisation de l’Etat pilier  (s. dir), Dominique Colas, PUF, Paris, 1987. 
5 - Olivier Jouanjan, Figures de l’Etat de droit, PU de Strasbourg 2001.P.27 
. 
6 - Walter Leisner, l’Etat de droit, une contradiction, Recueil d’Etat en Hommage à Charles 
Eisenmann, éd. CUJAS, Paris, 1977. 
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 Rechtsstaat:تشستات" "ريالنظرية األلمانية لدولة القانون  :أوال

"ريتشستات" من املعلوم أن عبارة دولة القانون  Etat de droitيف اللغة الفرنسية هي ترمجة نصية لكلمة  
نتيجة التطورات السياسية اليت شهدا  2وضعت منذ القرن التاسع عشر وهذا  1األملانية، وهي نظرية فقهية 

وقد كان الفضل يف هذا   اإلمرباطورية "الدولة الربوسية" إىل تكوين أملانيا سيما مع حتقق وحدا وانتقاهلا من
 » « F.J. Stohl "ف. جي. ستاحل" و « R.Von Mohl »اإلبداع إىل كل من "أر. فون موحل"

 ، « Ihering»إهرينق" ، "« Gerber»لتأخذ هذه النظرية فيما بعد منعطفا آخر مع "جري بري" 
 .«Jellineck»  "جليناك" و « Laband» "البوند"

اية القرن التاسع عشر وبداية  القرن العشرين شهدت نظرية "ريتشستات" دفعا آخر من   حوايل ويف     
وذلك يف مؤلفه  ،« Hans Kelsen »قبل األستاذ الفيلسوف القانوين الكبري النمساوي "هانس كلسن"

 « Théorie pure du droit »ون"املعنون بـ"النظرية الصرفة للقان 1934الذي وضعه سنة املشهور 
وأين يبّني أن الدولة   3أين قام بتحليل املذهب الفقهي املسمى فيما بعد بـ"املدرسة الوضعية يف القانون"، 

كبناء نظام قانوين تراتيب وهرمي تندمج فيه املعايري وتتمفصل داخل النظام بصفة متطابقة ومتعاقبة ابتداًء من 
نظيم، وذا وحده ميكن هلذا التدرج يف القواعد القانونية أن يفرض على الدولة حتقيق الدستور إىل التشريع فالت

  4التحديد الذايت بالقواعد اليت تنتجها .
ذا يتلخص مفهوم دولة القانون يف األخذ مببدأ تدرج القواعد القانونية. لكن يف نظرنا يعترب هذا      

  ذهب الوضعي للقانون ال يكون ضمانا ناجعا للحقوق الفردية. "ريتشستات" يف منظور املالتعريف الشكلي لـ 
النظرية تشمل يف جمملها تصورين اثنني: األول تقييد احلضور الكلي واملهيمن للدولة قصد محاية احلريات  و 

ظيم الفردية بواسطة سن القوانني وإقامة احملاكم املستقلة، يف حني يسعى الثاين إىل اعتبار القانون "أداة التن
  العقالين للدولة ووسيلة خللق نوع من املالءمة بني هذه األخرية واحملكومني.

أما الشيء اجلوهري عند التصور األول فهو إسناد الدولة يف عالقتها باألفراد إىل قواعد عامة وضوابط      
  .Polizeistaat »  5 »موجودة سلفا، وذا يتضح الفارق الذي مييز دولة القانون من الدولة البوليسية 

                                                 
1 - Léo Hamon, l’Etat de droit et son Essence, Revue tunisienne de Droit, centre d’études de 
recherches et de publication université de droit Economie et gestion de Tunis, 1989.P.12 
2 -  Michel Troper , Le concept d’Etat  de droit, Revue Droits n°15, l’Etat /1  1992 PUF.p : 51. 
3 - Hans kelsen, Théorie pure du droit (traduction de la 2eme édition de la reine Rechtslehre) 1960, 
par Charles Eisenmann, Dalloz, Paris 1962. p 147 et s 

   410املرجع نفسه ص  -4
5 - Léo Hamon , op , cit , p : 12. 
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  وملزيد من التوضيح:
هي اليت تغطي حيزا واسعا للقانون باعتباره وسيلة  -خالفا للحكم االستبدادي -تعترب الدولة البوليسية  -

ألية ضوابط وقواعد  بيد اإلدارة تستعملها حبرية مطلقة قصد حتقيق انصياع األفراد له، دون أن ختضع يف ذلك
عندما قال "تتحقق  « C. De Malberg »الفرنسي "كاري دو مالربغ"  سامية كما بّني ذلك األستاذ

الدولة البوليسية حني تكون السلطة اإلدارية قادرة بطريقة تقديرية وحرية مطلقة على جعل املواطنني خاضعني 
وفق  لذلك تنهض الدولة البوليسية 1لإلجراءات اليت تراها ضرورية ملواجهة الظروف وحتقيق األهداف املتوخاة"

هذا املعىن على حسن فعل األمري، حيث ال وجود ألي تقييد قانوين حقيقي لعمل السلطة، وال محاية فعلية 
ال تعترب القانون جمرد  -وهذا ما مييزها عن دولة البوليسية –للمواطنني إزاء هذه األخرية، بيد أن دولة القانون 

األستاذ "كاري دو مالربغ" دف إىل "محاية املواطنني  وسيلة عمل للدولة بل أداة لتقييد سلطتها، فهي بتعبري
  2والدفاع عنهم ضد حتكم واستبداد سلطات الدولة".

أما نظرية دولة القانون فرتوم إىل تأكيد مسو القانون على اإلدارة على صعيد التطبيق واملمارسة.فالدولة ال 
على التصرف وفق قواعده وأحكامه، وهذا  تكتفي باالمتناع عن التدخل بشكل خمالف للقانون، بل هي جمربة

ما جيعل النظرية املوضوعية األملانية خمتلفة عن نظريا الشكلية الفرنسية. كما أقر بذلك األستاذ "كاري دو 
مالربغ"، لذلك ال تعين نظرية دولة القانون عند الفقهاء األملان، استحالة فرض اإلدارة االلتزامات القانونية 

  3سب، بل يقصد ا إجبارية احرتامها املشروعية القانونية أيضا.على األفراد وح
فدولة  كما ينطوي الفقه األملاين على عديد االجتهادات يف حتليل نظرية دولة القانون والقضايا املتعلقة ا      

إىل القانون ليست "دولة حمكومة بالقانون" وحسب، بل هي أيضا خاضعة له، األمر الذي دفع بعض الفقهاء 
استبعاد الفكرة القاضية بعدم إخضاع الدولة للقانون باعتبارها وحدة متمتعة بسلطة السيطرة واهليمنة، بيد أن 
جدال واسعا أثري حول املوضوع، منطلقا من التصور القائم منذ اية القرن التاسع عشر القاضي بأن الدولة 

يف السيادة، ال يشاطرها يف ذلك احملكومون وال  باعتبارها شخصا قانونيا، هي صاحبة احلق األصلي والوحيد
األمة، فهي شخص قانوين مستقل متمتع مبجموعة من احلقوق دون سواه، كما أنه حيتكر سلطة اإلكراه، أي 
القدرة على إصدار األوامر والنواهي، فهي بالنتيجة املصدر الوحيد للقانون، مما يعين أا الكفيلة بتضمني 

  زامية الضرورية لتطبيقه.القانون القوة اإلل
                                                 

1 - Carré De Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat. Tome I, 2eme edition, Sirey, Paris 
1920. . P. 488 

  .490املرجع نفسه ص  2-
3- Chevallier (J) : L’Etat de droit . Op. cit. P. 16 
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وجدت النظرية األملانية يف فكرة التقييد الذايت ـ كما رأينا ـ منطلقا لتحليل العالقة بني الدولة والقانون،      
علما أن جذور املوضوع ترجع إىل مرحلة سيادة النظم املطلقة، حني اعترب القانون خاصية مالزمة للدولة 

فروضا عليها، فبناًء على هذه النظرية ذهب الفقه األملاين إىل اعتبار الدولة امللكية، وليس تقييدا خارجيا م
مصدر القانون وصاحبة احلق يف حتديد القواعد املنظمة لتصرفاا ونشاطها، لذلك ختضع من تلقاء نفسها 

طّبق للقانون وليس بفعل ضغط أو إكراه أو قوة مسلطة عليها من خارجها، بسبب أن الدولة يف حاجة ألن ي
القانون وحيرتم، ألن كلما نُفذ القانون كلما متتعت الدولة باملطابقة واملالءمة عالوة على  رغبة اتمع يف  رؤية 

  القانون مطبقا ومنفذا.
"دوبروسس  law » « Rule ofلو"  " رول أوفاألمريكية لدولة القانون-ثانيا:النظرية اإلنجليزية

   « Due process of Law » أوف لو" 
 "املاكنا كارتا" "الربيطانية" إىل الشرعة الكربى law » « Rule ofأوف لو"  "رول نظرية متتد جذور   

« Magna Carta »  اليت حتمي منذ ذلك التاريخ املواطن اإلجنليزي من التعسف. 1215الصادرة يف  
     لقضائية، مت وضعه خبضوع القرارات السياسية للسلطة ا Common Lawأولوية النظام القانوين 

  فرضت رقابة مشروعية حبس أي شخص وأقرت مبدأ براءة  -Habeas Corpusهوباس كوربس - 

نصوص ترجع إىل القرن الثامن عشر تؤسس تقليد محاية املواطن من  املتهم حىت تثبت إدانته. وهناك
  1  اعتداءات السلطة

ملنطقية لتلك اإلجراءات الطويلة للمشروعية ومحاية إن نظرية "رول أوف لو" الربيطانية ما هي إال النهاية ا    
  2احلقوق الفردية يف بريطانيا العظمى.

تقتضي نظرية "رول أوف لو" زيادة على السيادة الربملانية، مبدأ السيادة العليا للتشريع ومساواة مجيع     
ي يف جمموع املبادئ العامة من الصفات اجلوهرية للتشريع األساس ااملواطنني أمام القانون (التشريع)، عدد

للقانون، أي: عدم رجعية القوانني، النشر السابق هلا، وضوحها، استقرارها، استشرافها للوقائع... واعرتافها 
حبقوق وحريات املواطنني، غري أنه مثل ما الحظناه "رول أوف لو" ال تنطبق على الربملان حبكم أن هذه 

  املؤسسة تتمتع مببدأ السيادة. 

                                                 
1 -  Fraçois Crépeau , pluralisme modernité Monde arabe (s , dir ) , Maria Héléne parizeau et soheil 

Kash éd , les presse de l’univerité laval Brurylant , Delta , Bayrouth , Liban ( sans date) , p : 189.  
   التفاصيل انظر: ملزيد من 2

  -  J.F de Raymond, Les enjeux des droits de l’Homme, LAROUSSE, Paris, 1988. p 13 ets 
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بالتعديلني الرابع عشر واخلامس عشر  1868واحلريات اليت مت تكوينها منذ ما يف أمريكا فإن احلقوق أ    
األمريكي يلعب نفس الدور الذي  process of law » «Due "دوبروسس أوف لو"فإن نظرية 

على  يفرض الربيطاين، والذي مت األخذ به تدرجييا، ليس لكونه « Rule of law »يلعبه"رول أوف لو" 
وضمان حماكمة  (Procedurale due process)نوعا معينا من التصرفات  السلطات العمومية

  (Substantive due process)لكن أيضا بكونه يقضي ببعض املضامني القانونية  ،عادلة مثال

  ومفهوم دولة القانون Etat de droitثالثا: النظرية الفرنسية 
ورات األملانية ملفهوم دولة القانون ظلت جمهولة لدى الفرنسيني حىت حدود جيمع فقهاء القانون أن التص     

 " .Leon Duguit Eليون دجيي"وبداية القرن العشرين، حني تضمنتها ألول مرة كتابات الفقيهني 
بطبيعة  رتاث الفلسفي األملاين ارااكون هذه الكتابات مرتبطة بال  1911" سنة Esmein إيزمان"و

 اسية للدولة يف القرن التاسع عشر.لسيالتطورات ا

حتقق مع األستاذ الفقيه الفرنسي "كاري دو مالربغ" حني صدر  ،غري أن االستعمال الفعلي للمفهوم    
البند  "متأثرا بالنظرية القانونية األملانية ، سيما اجتهادات  1مؤلفه املشهور "مسامهة يف النظرية العامة للدولة"

Laband" اية احلرب العاملية الذي كان م كلفا بكرسي القانون العام يف جامعة "سرتاسبورغ"الفرنسية يف
، علما أن "كاري دو مالبورغ" نفسه سيصوغ نظرية مستقلة عن الفهم األملاين لـ "دولة القانون" 2األوىل

  رنسية. مؤسسة ومبنية على اإلرث املؤسسي الفرنسي، وقريبة من واقع احلياة الفكرية والسياسية الف
األمريكية بوجود إرث مؤسسي يف جمال - بذلك متيزت النظرية الفرنسية خالفا لنظرياا األملانية واالجنليزية    

وبعدها، فخالل النظام القدمي سعى الفرنسيون إىل  1789قبل الثورة الفرنسية  العالقة بني الدولة واتمع
ية املطلقة، وإخضاعها لقواعد سامية عليا، وجعلها مصدر لتقييد السلطة امللك 3تأسيس نظام قانوين تراتيب

وجودها واستمرارها. بيد أن الثورة الفرنسية، وما محلت من قيم ومبادئ ستخول للفرنسيني إطارا مرجعيا 
صاحبة  4إلعادة صياغة مشروعية الدولة والسلطة، وجتديد العالقة بني احلكام واحملكومني، إنه مفهوم "األمة"

  مصدر القوانني والتشريعات.السيادة و 
فالرتاتبية اجلديدة قضت بوجود نظام تسلسلي من القواعد تتصدر "احلقوق الطبيعية لإلنسان" غري قابلة    

للمساس واملعرتف ا من طرف االس التمثيلية، تليها" إعالنات حقوق اإلنسان واملواطن" مث "الدستور" 

                                                 
1 - contribution à la théorie générale de l’Etat 1920-1922 
2 - Chevalier (J) l’Etat de droit…op. cit. p. 22 
3 - Ordre juridique hiérarchique 
4-  Nation 
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جة، لذلك يتوجب على الدولة وأجهزا احرتام هذه اهلرمية وعدم خرق و"القوانني" و"القواعد" األدىن منه در 
النظام املتضمن فيها، فهكذا سامهت الرتاتبية الناشئة بعد الثورة املزامنة للنظام اجلديد يف تشكيل صورة جديدة 

  ملفهوم "دولة القانون" لدى الفقه الفرنسي.
 Etat de » سا ال تطبق نظام "دولة القانون"فاحلاصل عند األستاذ "كاري دو مالربغ" أن فرن    

droit ». 1  "بل نظام "الدولة القانونية« Le système de l’Etat légal »  مربزا الفرق بني
الوضعيتني، حيث يقيد القانون نشاط الدولة يف احلالة األوىل وتكون األسبقية "للدستور" دون أن يتعرض 

  يف حني تكون يف احلالة الثانية أي "الدولة القانونية" أمام وضعية القانون ألي شكل من أشكال االعرتاض، 
تكفل محاية األفراد وصيانة حريام حيث تكون احلقوق يف منأى من كل خرق أو مس من أية جهة مبا يف 
ذلك اجلهاز التشريعي، فهكذا تكّون الدولة القانونية إطارا لتنظيم السلطات، يف حني تتحقق "دولة القانون" 

  لتكريس مبدأ محاية األفراد وحريام.
اعتبارا ملا سبق يتبادر إىل الذهن سؤال جوهري مفاده: هل ظهر مفهوم "دولة القانون "ملقاومة "الدولة     

  القانونية" واحللول حملها؟
فهكذا  شكل هذا السؤال حمور النقاش الدائر بني عالقة "الدولة" بـ "القانون" يف الفقه الفرنسي املعاصر،    

سيذهب "كاري دو مالربغ" إىل القول بأن الذي يربر وجود الدولة من الناحية القانونية خضوع سلطاا 
للقانون، مستندا يف ذلك إىل اجتهادات الفقيه "هوريو" ذات الشأن، معتربا تقييد الدولة بالقانون يبدأ مع 

  هلا. مؤسساا وربط أجهزا مبجموعة من القواعد واألحكام املنظمة
، نشري إىل أمهية 2بيد أننا إذا جتاوزنا النقاشات اليت طالت الفقه الفرنسي، وحتكمت يف مدارسه وتياراته     

اجلدل الذي أدخل البعد الدميقراطي يف مقاربة العالقة بني "الدولة" و"القانون" وحتليل مفهوم "دولة القانون" 
ادة الوطنية" اعتربوا الدولة امتدادا لألمة وليست حدثا يف الفكر السياسي الفرنسي. فأنصار نظرية "السي

قاعدة التعاقد كما صاغتها  سياسيا أصيال، لذلك يؤسسون ميالد الدولة وتكوينها على فكرة االتفاق أو
"روسو" مما يعين أن املصدر االتفاقي لنشوء الدولة يتضمن قيودا على و الفلسفة العقدية عند كل من "هوبز

أجهزمتا. فالدولة تظل شرعية أي مقبولة طاملا احرتمت القانون املعرب عن اإلرادة العامة سلطتها ونشاط 

                                                 
1
-  C. De Malberg, contribution à la théorie générale de l’Etat…op.cit. p.490 

  أنظر التفاصيل يف: - 2
- Colas ( D) l’Etat De Droit, Paris, Puf. 1987  
- Bouttet  (D) vers l’Etat de droit, la théorie de l’Etat et du droit, L’Harmattan Paris, 1991 
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حبسب روسو، غري أا تتعارض مع الشرعية حني ال تكرتث بالقوانني فتتناقض مع اإلرادة العامة، مما يسمح 
  .1لألفراد مبعارضتها ومقاومتها بتعبري "جون لوك"

دولة واألمة والدولة والتعاقد والتوافق إمكانية إعادة تأسيس مفهوم دولة لقد دشنت فكرة الربط بني ال   
القانون وربطه بإشكالية الدميقراطية، فهكذا سيتحول املفهوم إىل" ضمانة نظرية ووسيلة عملية إلعادة تقومي 

السياسية، متيحا دور االس النيابية، بالتشديد أكثر على دور الرقابة الدستورية والقانونية وليس الضمانات 
الفرصة إلبراز "الدميقراطية" كأساس لتقعيد مفهوم "دولة القانون" علما أن الدميقراطية هنا ال تعين قانون 

أيضا، فهكذا يصبح القانون، باعتباره أداة  األغلبية وحسب بل احرتام قواعد اللعبة، والقيم املستنبطة فيها
  ".للتنظيم والضبط عنصرا تأسيسيا للدميقراطية

  رابعا: "دولة القانون" أم "دولة الحق والقانون"ومفهومها في المرجعية العربية اإلسالمية:
 : ""دولة القانون" أم "دولة الحق والقانون - 

  بادئ ذي بدء وحري بنا أن نطرح السؤال التايل: هل هي دولة القانون أم دولة احلق والقانون؟
  لفرنسية يؤدي معنيني:يف اللغة ا « Droit » من املعلوم أن لفظ   

املعىن األول يقصد به "القانون" باملعىن العام أي كل القواعد القانونية، بينما يقصد به يف املعىن الثاين "احلق" 
يف اللغة الفرنسية تطرح يف كثري من األحيان التباسا على القارئ خاصة إذا مل تكن  « Droit »فاستعمال كلمة 

  2املقصود بالكلمة "القانون" أم "احلق"ضمن سياق يؤدي إىل املعىن 
–كرتمجة حرفية للعبارة الفرنسية انتقلت »  « Etat de droit ومن املعلوم أيضا أن عبارة "دولة القانون"   

من كثري من املصطلحات إىل اللغة العربية فأصبحت متداولة عند غالبية علماء القانون أو السياسة أو علم  - كغريها
 وأصبحت ذا ناقلة معها املفهوم االصطالحي الذي تؤديه العبارة الفرنسية. االجتماع العرب

العرب على اخلصوص يستعملون عبارة "دولة احلق والقانون" فنراجع أنفسنا  لكن عندما نسمع بعض السياسيني   
ملقصود بـ "دولة جند أنه قد يكون هلؤالء احلق يف استعمال هذه العبارة كوا أدق اصطالحا حيث تؤدي املعىن ا

 "دولة احلق والقانون"القانون" يف اللغة الفرنسية كامال. ذا نطرح السؤال على أنفسنا هل علينا أن نستعمل العبارة 

                                                 
1 - Laurent Gaba, L’Etat de droit, la démocratie et le développement économique en Afrique 

Subsaharienne, l’Harmattan, Paris 2000.P.36 
 

يقصدون  عندما « d »ملون حرف للتفريق بني الكلمتني يف املعىن املقصود  دأب بعض املؤلفني بتغيري احلرف األول من الكلمة حيث يستع  -2
 Petit »عندما يقصدون به "القانون" بصفة عامة، مما جعل البعض اآلخر يذهب بعيدا بإطالقه « D »ويستعملون حرف « droit »بالكلمة"احلق"

droit » على "احلق" و« grand droit »  ملزيد من التفاصيل انظر:، على القانون  
- Alain Sériaux et autre, Droit et libertés fondamentaux, Ellipses Paris 1998 P.7  
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فنكون أوفياء للغة العربية لفظا ومعنا أم نكتفي بالرتمجة احلرفية "دولة القانون" متغاضني مع اللفظ ومتمسكني 
  باملعىن االصطالحي؟

نا يف هذا املوضوع وأمام االنتشار الواسع واملستفيض الستعمال عبارة "دولة القانون" بني القانونيني رأي    
والسياسيني واالجتماعيني، ال بأس أن نبقى على العبارة املتداولة والشائعة خاصة إذا علمنا أن ال وجود "حلق" مل 

  يكرس لصاحبه قانونا.
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  األسس التي تقوم عليها دولة القانون
 

 المبحث الثاني:
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ما توصل إليه الفكر القانوين احلديث من بلورة مفهوم دولة القانون اليت تضمن محاية احلقوق  إنّ    
، يبني األسس ""الدولة القانونية ، " أولوية القانون "  ،واحلريات مرورا باملفاهيم املختلفة " سيادة القانون " 

ما ، وإن البحث عن تلك األسس أو املقومات أوجدنا أماواملقومات اليت حتصنها من كل زلزال يهز أركا 
  آراء متعددة للفقهاء والنظريات اليت اعتمدوها ، والعوامل املؤثرة سلبا أو إجيابا يف احمليط الذي عاشوا فيه.

ادها لذا ارتأينا أن نعمل على معاجلة القواسم املشرتكة اليت جيمع عليها الفقه ، واليت أثبتت وجودها باعتم     
ومتسكت  اعلى املستوى الدويل والفقه الدستوري ، كما برهنت عن جدارا يف اتمعات اليت سادت فيه

ا.  
وكون هذه األسس أو املقومات هي األخرى حتتاج إىل أن تكون مبنية على معايري صحيحة وحتكمها     

اىل اربعة مطالب  مل هلا قسمناه كا  مبحث قواعد قانونية تتمتع بكامل املشروعية ، فإننا فضلنا ختصيص
  كالتايل:

  يف املطلب األول :نبني فيه ضرورة وجود دستور يسمو على كل القوانني. -
  يف املطلب الثاين :نبحث فيه الرقابة على دستورية القوانني. -
  أما يف املطلب الثالث فندرس فيه مبدأ الفصل بني السلطات.  -
  يف الدولة. يالنهج الدميقراطاملطلب الرابع خنصصه ملدى تطبيق  -
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  :المطلب األول :وجود دستور يسمو على كل القوانين
الذي جيمع عليه الفقهاء وجود دستور، إذ بناًء على القواعد ، و من املقومات األساسية يف دولة القانون    

  ازن بني املؤسسات.تبىن الدولة العصرية القائمة على مبدأ التو و  اليت ينص عليها متارس السلطة
  الفرع األول :ضرورة وجود دستور في الدولة:

شكل الّدولة ونظام احلكم فيها ف الدستور اصطالحاً بأنّه: " جمموعة القواعد األساسية اليت تبّني رّ عُ و قد    
  مدى سلطاا إزاء األفراد " و 

 العالقة بني احلكامو  مصادرهاو  السلطةفكلمة الدستور تعين جمموعة القواعد القانونية املنّظمة ملمارسة    
ذا يعّد الّدستور األساس خلضوع الّدولة للقانون مبا يضع و  الطبيعية العاملني حتت لوائهاو  األشخاص املعنويةو 

  حريات لألفراد ِقَبل الّدولة.و  مبا يقّرر من حقوقو  حقوقهو  تبّني واجباتهو  من قواعد تقّيد احلاكم
الّدستوري بدء الّدساتري املكتوبة إىل أّول دستور للواليات املّتحدة الّصادر سنة  يرجع فقهاء القانونو    

 1791سبتمرب  3الّدستور امللكي الفرنسي الصادر يف  هاملعروف بدستور فيالديفيا ّمث جاء بعدو  1787
  هو أول دستور فرنسي مكتوب.و 

ا دّونت قواعده يف وثيقة واحدة صادرة يف تاريخ املكتوب هو مف،  الدستور إّما أن يكون مكتوبًا أو عرفياً و    
ال و  العادة بدون كتابةو  هو ما جنده عند غالبية الّدول مثل اجلزائر بينما ترتك الّدساتري العرفية للعرفو  معّني 

الفقهاء بني أن يكون الّدستور عرفياً أو مكتوباً من  فرق عندال و  حصر مثل ما جنده لدى الّدستور اإلجنليزي،
الّتأثري على إقامة نظام الّدولة القانونية إذ املهم هو وجود تلك القواعد الّدستورية اليت تقيم الكيان  حيث

تلزمها بأن متارس نشاطها يف إطار قانوين حمّدد ا للسلطة و حتّدد هلا قواعد ممارستهو  القانوين للهيئات احلاكمة
ة ُعرفية كانت أم مكتوبة تسمو على الّسلطات ما دامت تلك القواعد الّدستوريو  ليس هلا أن خترج عليه،

احلاكمة فإّن تلك الّسلطات تكون مقّيدة ا بالضرورة ألّا سلطات منشأة مبوجب تلك القواعد الّدستورية، 
أسهل تناوًال لدى املواطنني من الّدساتري و  تعترب الّدساتري املكتوبة أكثر وضوحاً  –بدون شك و  –غري أنّه 

 ّ1حّقه يف مواجهة السلطة و  ا أكثر ضماناً حلرية الفردالعرفية كما أ.  
هذه احلقوق واحلريات إال أا رمست اإلجراءات اليت تصوا  ببيانوفصيلة الدساتري اليت وإن مل يعن بعضها    

 .2من كل عدوان ، وهذا ما جنده واضحا يف دولة القانون 
                                                 

  .74، ص 1981الّنظم السياسية"، منشأة املعارف يف اإلسكندرية، و  الدّكتور حمسن خليل، " القانون الّدستوريو  الدّكتور سعد عصفورو  د/ عبد احلميد متويل -1
2 - Xavier Philippe , le rôle  constitutionnalisme dans la construction des nouveausc  Etats de droit , 
in Etude en l’honneur de loic philippe constitution et finances publiques Economica , paris 2005 , p : 
198. 
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  يلي:  ريات فيمكن تلخيصها فيماأما الضمانات الدستورية اليت حتمي احلقوق واحل    
على أسسها يقوم احلكم يف الدولة ، مبا يعين انبثاق احلكومة عن و أن ينص على أن السيادة ملك للشعب  -

جملس  –من الشعب انتخابا مباشرا ، حرا ، وتكون مسؤولة أمام تلك اهليئة ، وتكون هلذه اهليئة  ةهيئة منتخب
 فيذية.رقابة على السلطة التن –النواب 

القضائية ، والتأكيد على استقاللية و  التنفيذيةو  أن يكرس مبدأ الفصل بني السلطات الثالث : التشريعية -
  القضاء.

  أن ينص على إنشاء هيئة للرقابة على دستورية القوانني متلك سلطة إلغاء كل قانون خمالف لدستور. -
واليت تكون اهليئات العامة اعات اليت ترفع إليه نز الحق الفصل يف ينص على تشكيل قضاء إداري ميلك أن  -

حق الرقابة على القرارات اإلدارية ، واألنظمة واللوائح اليت تصدر عن السلطة طرفا فيها ، كما يكون له 
  التنفيذية.

أن يسمح بإنشاء األحزاب والنقابات واجلمعيات وإصدار الصحف للجميع مبا حيقق الرقابة الشعبية -
  ة.والشؤون العام

القوانني اجلنائية ، حبيث ال تتناقض مع احلقوق واحلريات وحتميها من  ياغةأن يضع قواعد دقيقة يف ص -
  االعتداء عليها أو املساس ا من جهة أخرى.

لتفصيل فيها ، وتبيني مدى تنصيص الدستور اجلزائري لكامال   مبحثا  هذه أهم الضمانات وسنخصص    
  عليها.

  :ةاألساسيعند فقهاء القانون الدستوري عندما تتوفر فيه املتطلبات  ويتصف الدستور اجليد

جيب أن يتصف الّدستور بالّشمول مبعىن أنّه جيب أن يغطي دائرة املسؤولية احلكومية بأكملها،  -
حتديدًا واضحاً الدستور عالقات متبادلة... اخل كما جيب أن يتضّمن و  سلطاتو  من تنظيم

 ممارسة السلطة يف الدولة. للمبادئ اليت ترتكز عليها

األحكام و  أحكامه، كما أّن صياغة هذه الّنصوصو  جيب أن يكون الدستور حمددًا يف نصوصه -
 جيب أن تكون على أعلى درجة ممكنة من الوضوح جتنباً للتضارب يف تفسريها.

ا أّن الدستور اجليد هو الذي حتدده اإلجراءات اليت تتبع يف تعديله حىت ال يؤدي غموض هذ -
اجلانب باحلكام إىل التالعب بالّدستور يف االجتاه الذي مع أهواءهم بغض الّنظر عما تستوجبه 

 ضرورات الصاحل العام.
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احلريات السياسية يف اتمع، يف إطار و  إّن الدستور اجليد هو الذي حياول أن حيمي احلقوق -
ألسباب اليت جتعل هذه احلقيقة تعترب من أقوى او  الضماناتو  نظام متكامل من الضوابط

 أي حماولة للعبث ا أو اإلساءة إليها. منتتمّسك ا ها و الشعوب تدافع عن دساتري 

 ية.الدستور القاعدة : مبدأ سمو  الفرع الثاني

يقصد مببدأ مسو الدستور، علّو القاعدة الّدستورية على غريها من القواعد القانونية األخرى املطبقة يف    
مضموناً و  أّن أي قانون يصدر من قبل السلطة التشريعية جيب أن ال خيالف الّدستور شكالً الّدولة، مما يعين 

أن تؤدي صالحياا ضمن اإلطار الذي و  مهامهاو  أي أّن على اهليئات العاملة يف الّدولة أن متارس سلطاا
إذا و  قد الّصفة القانونية،بذلك تفو  حّدده الّدستور، فإذا خرجت عنه فإا دم أساس وجودها القانوين أصالً 

من هنا كان و  على ذلك يتعّذر تصّور وجود لقانون بدون دستور.و  فقدا زالت صفة الشرعية عن تصرفاا،
  وجود الّدستور أحد املقّومات السياسية إن مل يكن أّوهلا يف إقامة دولة القانون.

شروط و  يان قواعد ممارسة الّسلطة فيها ووسائلبو  نظام يف الّدولةالهكذا فإّن وجود الّدستور يعين إقامة و   
من مث مينع كّل استخدام للّسلطة العامة ال تراعى فيه هذه الشروط أو تلك القواعد فالدستور يعد و  استعماهلا،

  .1 األساس خلضوع الّدولة للقانون
مجهورية، لذلك قيل إنّه حىت  مبدأ علو الدستور مبدأ مسلم به يف الدول الدميقراطية سواًء كانت ملكية أوو   

ميكن القول أّن هناك نظام دستوري دميقراطي جيب أن يكون هناك قواعد عليا على اهليئة احلاكمة أن حترتمها 
  .3بوليسية إالّ أصبحت الّدولةو  2تدرج القواعد القانونية و  ذلك تقديراً ملبدأ الّشرعيةو  يف كافة أعماهلا

بالتايل ال جيوز يف اغلب األحوال للقاعدة العادية و  ى مرتبة من القاعدة العاديةكون القاعدة الدستورية أعلو    
احرتامًا ووضوحًا يسّهل على  و  إلغاء أو تعديل القاعدة الّدستورية، األمر الذي يكسب الثانية ثباتًا مستمرّاً 

ملطلق بل يعين اجلمود كسلطة ممارسة اختصاصاا يف إطار املشروعية، علمًا بأّن الثبات ال يعين اجلمود ا
  الّنسيب الذي يتطّلب إجراءات أكثر تعقيداً من تعديل القاعدة العادية.

مبدأ مسّو الّدستور ال يسمح للقاعدة العادية أن ختالف أو تتعارض مع و  على ضوء تالقي مبدأ املشروعيةو    
أنّه يقع استثناء على هذه  باطلة، علماً و  إّال كانت غري مشروعة بلو  نّص القاعدة الّدستورية أو روحها

                                                 
1 - Michel Troper , la suprématie de la constitution , in Utopies entre droit et politique , Etude en 
hommage à claude couvoisia  ( collection société ) édi , Université Dijon 2005 , p : 259. 

  .من هذا البحث) 188القواعد القانونية ( انظر ص  لقد خصصنا مبحث خاص ملبدأ تدرج -  2
  235ص  1976 د/ مصطفى أبو زيد فهمي، " مبادئ األنظمة السياسية"، منشأة املعارف -  3
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القاعدة لدى الّدول اليت متلك دساتري غري جامدة أي مرنة، ألّن يف هذه الّدول ميكن للسلطة الّتشريعية وضع 
  لو كانت خمالفة للّدستور ألّا تستطيع إلغاءه. و  القاعدة اليت تريد

كفالة احرتام أحكام و  على القوانني الّدستوريةلقد أبت الّدول الدميقراطية على ختصيص هيئة تتوّىل الرّقابة و    
: التالينيأحد األسلوبني من خالل ذلك و  مسو الّدستورو  تقرير اجلزاء على خمالفة مبدأ املشروعيةو  الّدستور

فرنسا أو الرقابة القضائية مثل ما أخذت به الواليات و  الرقابة السياسية مثل ما هو معمول به يف اجلزائر
  .1كية املتحدة األمري

 :القانونو  : السيادة أوال

هي أساسًا مفهوم قانوين يشري إىل و  سبقت اإلشارة إىل أّن السيادة هي اخلاصية الرئيسية املميزة للدولة   
لكّل دولة هيئة أو جهاز ذو سيادة لديه القّوة العليا اليت ختّول له حّق ترمجة إرادة الّدولة و  القّوة العليا الّنهائية

مثل هذه اهليئة ذات السيادة قد تكون شخصًا أو جمموعة أشخاص لكن و  نونية نافذة املفعولإىل صيغ قا
يف حالة الّصراع بني األشخاص أو و  كافة املنّظمات الّداخلة يف نطاقهاو  إرادا تفرض على مجيع األفراد

دّخل إلاء حالة املنّظمات تكون هذه اهليئة صاحبة السيادة أو تلك السلطة العامة هي احلكم الذي يت
  طاملا أّن السيادة مرادفة للقّوة املطلقة الّنهائية غري احملدودة فليست هناك حدود قانونية هلا.و  الّصراع

على أّن الّدولة متارس سيادا أو سلطتها العاّمة إّما من خالل القّوة أو اإلمجاع أو باستخدامهما معًا أّما    
مدى الّنضج السياسي للشعب ففي احلكم املطلق أو و  ىل بناء الّدولةطبيعة هذه الّسلطة ترجع أساسًا إ

هي قّوة ال تستمد من إمجاع الّشعب أو و  تأكيد دورهاو  االستبدادي متيل الطّبقة احلاكمة إىل استخدام القّوة
ر القّوة لكن يف الّدولة الدميقراطية اليت يتم فيها اختيار الطّبقة احلاكمة عن طريق الشعب يضعف دو و  اتفاقه

ثلون له تمن ّمث الّناس ميو  إىل حّد كبري فالقانون يف هذه الّدولة هو الذي يعّرب عن اإلرادة العاّمة للمجتمع
  طواعيه.

حرية الفرد و  الّدولة ككل أو بعبارة أخرى العالقة بني سيادة الّدولةو  املواطنو  من حيث العالقة بني الفردو    
ّن إمرتبطتان أشّد االرتباط، و  ألوىل لكّنهما يف الّتحليل الّنهائي متكاملتانيبدوا أّما متعارضتان للوهلة ا

مسألة سيادة حول االختالف و  مسألة سيادة الّدولة قد استأثرت باالهتمام من جانب الفقهاء الدستوريني
تلك القّوة  عن مبدأ السيادة أنين أفهم من هذا املبدأ  Bodin2الّدولة املطلقة على الفرد إذ يقول بريجس  

مثل هذا الفهم يف الواقع هو الذي جعل البعض يعتقدون و  املنّظمات األخرىو  املطلقة غري احملددة على الفرد
                                                 

  احلريات.و  من أهم ضمانات محاية احلقوقو  خصصنا فصالً يف الّرقابة على دستورية القوانني كونه أحد مقومات دولة القانونلقد  -1
  236املرجع نفسه ص  -  2
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هي تصبح حقيقة و  لكن الّدولة هي جمتمع سياسي منّظمو  دة الّدولة املطلقةاأّن حرية الفرد ملغية متاماً أمام سي
حينما يسلك هؤالء بطريقة تعرب عن طاعتهم الّنفوذ على األفراد و بالقوة و  واقعة فقط حينما يتم االعرتاف هلا

هو أّول من حّلل مفهوم السيادة يف مجهوريته عام  Bodinعلى الّرغم من أّن بودان و  وامتثاهلم هلذا الّنفوذ
إىل القّوة العليا للّدولة لكن يبدو أّن السيادة كسمة رئيسية من مسات من قبل إّال أرسطو أشار  1576

  لّدولة القومية هي نتاج لظروف القرن السادس عشر.ا
 :ةدالسياو  : القانون الدستوري اثاني

اعرتض بعض الّدارسني على وجهة نظر الوضعيني اليت مؤداها أّن الّدولة ذات سيادة حمدودة على أساس    
لكي يواجه و  لّدولةمن ّمث فإنّه يفرض بعض القيود على سلطة او  أّن القانون الّدستوري هو السلطة العليا

ت ضّدهم ذهبوا إىل أنّه طاملا أّن الّدولة تستطيع يف أيّة حلظة تعديل الّدستور ري الوضعيون االنتقادات اليت أث
 فإّن سيادا ليست مقّيدة أو حمّددة بالقانون الّدستوري فاحلكومة هي اليت تعترب مقيدة بالقانون الّدستوري

ّد عدم إعطاء هذا القانون أيّة مكانة عليا إذ يف رأيهم ليست هناك تفرقة يذهب الفقهاء الّدستوريني إىل حو 
 اهلدفو  " إّن الّدستور خيتلف عن القوانني األخرى يف الطّبيعة Getllآخر أدىن، يقول و  بني قانون أعلى

ليس قيداً و  فهو شأنه شأن القوانني األخرى يعّد تعبريًا عن إرادة سيادة الّدولة ،الّصدق القانوينليس يف و 
  مفروضاً عليها.

يعرتض على وجهة الّنظر الوطنية هذه ففي رأيه أّن الّنظريات القدمية يف سيادة  1غري أّن روبرت ماكيفر    
الّدولة مل حتل مشكلة القانون الّدستوري يف مواجهة هذه السيادة ففي كّل جمتمع اليوم يكفل الّدستور بعض 

احملكومني. إّن القانون و  القواعد األساسية املّتصلة بالعالقة بني احلكاميضع و  حيّدد بناء احلكومةو  احلقوق
خري ال حيّدد نظام الّدولة يف اإلجراء الذي يفرضه فاألو الّدستوري خيتلف أساسًا عن القانون املادي يف طابعه 

جزاؤه مستمد من و  الّدولة ولكن األّول حيّدد بناء جزاؤه مستمدة من الدولةو  بقدر ما حيّدد نظام اتمع
  اتمع ذاته.

كما يقال  هي   –فالّدولة  -على أّن فكرة القيد الّدستوري للّدولة مستمّدة من تصّور خاص لطبيعة الّدولة   
القانون الّدستوري و  هكذا فإّن الّدولة خاضعة للمجتمعو  جتمع أو رابطة من نوع معّني تم بأغراض حمّددة

الّدولة بدورها و  جتماعية الّسائدة فهو يستند إىل اإلرادة العاّمة للمجتمع ككلاآلراء االو  يعكس جمموع القوى
  تعتمد على هذه اإلرادة. 

                                                 
  .1970روبرت ماكيفر، " تكوين الّدولة"، ترمجة الدّكتور حسن صعب، بريوت،  -1
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 بالّدول األخرى ةأما من ناحية القانون الّدويل فهو ذلك الذي يتضّمن القواعد احملددة لعالقة الّدول   
الّدولة ذلك أّن شرعية القانون الّدويل ترجع يذهب الفقهاء إىل أّن هذا القانون ال يضع أي قيود على سيادة و 

يقول أوستني طاملا أّن أعضاء اتمع الدويل هي الّدول و  إىل أّن الّدول ذات السيادة قد أقرته واعرتفت به
على العكس من ذلك و  صاحبة السيادة من الّصعب قول إّن القانون الّدويل له سلطة تفوق سيادة الّدولة

إّن سيادة الّدولة حمدودة ذا و  إىل أّن القانون الّدويل متفّوقًا قانونياً  Hans Kalsenيذهب هانز كليسن 
عالقات متعادلة بني الّدول يف ااالت إىل هذه حقيقة فرضتها الظّروف الّدولية املعاصرة اليت أّدت و  القانون

د الفوضى فيما يتعّلق بالعالقات املختلفة حبيث أصبح اتمع الّدويل اليوم له شخصية قانونية فقد انقضى عه
  بني الّدول.

 يرى هاولر ال سكي إّن كّل دولة يف اتمع املعاصر ما هي يف الواقع إّال واحدة بني عدد كبري من الّدول و   
القانون الّدويل هو جمموعة من القواعد اليت تنّظم الّصالت و  من الّضروري أّن تنظيم العالقة بني الّدولو 

هذه اموعة من القواعد مفروضة على األفراد الذين يعيشون يف اتمع و  مواطنيهاو  بني الّدولاملتبادلة 
هي أنّه بدون هذه القواعد سوف يعرتي االضطراب من خصائص الّدولة الّداخلية و  مبقتضى األوضاع الرّاهنة

غري ملزم للّدولة فلن تكون لو كان القانون و  إىل خصائصها اخلارجية، حبالة ال ميكن وصفها إّال بالفوضى
  هناك قواعد فيما بني الّدول اللهم إالّ اإلرادة اليت عقدت كّل دول العزم على الّتصرف مبقتضاها.

يستطرد السكي يف مناقشته لوجهة الّنظر اليت تنكر على القانون الّدويل صفة إلزام الّدولة فيذهب إىل أّن و    
متامًا يف هذا الّصدد فمن املالحظ أوال أّن الّدولة الّناشئة حينما  هناك عّدة حقائق ينبغي أن تكون واضحة

مقّيدة ذه القواعد كما لو   تكونختتار من بني قواعد القانون الّدويل املقّررة بل و  توجد ال تستطيع أن تنتقى
ع جمموعة املعاهدات واتفاقيات الّتحكيم يف الواقو  كانت هي املسؤولة عن وضعها فقد خلق العرف الّدويل

من املالحظ ثانياً أّن صفة سيادة القانون و  ّدد ا قانون إجنلرتا تصرّفات املواطنني فيهاحيمن املبادئ الثابتة اليت 
ميكن القول أنّه مل يكن إلرادة الّدولة و  صفة تارخيية نشأت عقب ايار الّدولة املسيحية يف العصور الوسطى

أّن و  القانون الطّبيعيو  بطبيعتها بالقانون األهلى مرتبطةكانت تعترب   أية صفة سيادية قبل حركة اإلصالح بل
  أي قانون من قوانني الّدولة يتعارض مع مبادئ هذين القانونني كان يعترب باطالً من أساسه.

االقتصادي الواسع الّنطاق قد جعل و  املالحظة أّن التغيري العلميباجلدير  ، فإن األمرتأسيسًا على ذلك و    
املسائل اليت متس العامل أمجع و  خاصة يف األمورو املستحيل أن ترتك كل دولة حرة يف أن تتخذ قراراا من 

لنفس الّسبب الذي من أجله و  فهذه احلرية املطلقة يف االختيار يف بعض األمور احلامسة تؤدي إىل احلرب
أصبح وجود إرادة عامة بني مجاعة  أكدت إرادة الّدولة أولويتها على مجيع اهليئات اليت تقع داخل إقليمها
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هكذا ميكن الّتوصل إىل نتيجة مؤّداها: أّن إرادة و  الّدول هلا األولوية على إرادة أية دولة معينة ضرورة سياسية
يف األمور العاّمة اليت تم العامل متامًا كما خيضع الفرد  تبطلهاو  أية دولة جيب أّن ختضع إلرادة تعلو عليها

الواقع أّن هارولد السكي يذهب يف حتليله إىل أبعد من ذلك و  مر القانونية اليت تضعها الّدولةموعة األوا
أّن هذه و  فهو يقّرر أّن بإمكاننا أن نتبىن نظرية للقانون على افرتاض أّن مصدر األخري هو إرادة جمموعة الّدول

د الّدولة صفة قيًء على هذا الفرض تبناو  اإلرادة هي أصًال فوق كل اإلرادات األخرى يف احلضارة احلديثة
إّن مطالبتها حبرية اإلرادة املطلقة أمر و  جيب أن ختضع ملنطق أحوال العامل الذي تعترب هي جزءاً منهو  السيادة

  يستحيل قبوله مثله يف ذلك مثل مطالبة املواطن باحلق القانوين يف إرادة حرّة غري مقّيدة.
الحظوا  بني أولوية القانون الّدويل فقد و  وفيق بني الّنظرة إىل سيادة الّدولةهناك من املفكرين من حياول التّ و    

أصروا من و  من ناحية القانون الّدويل أنّه جمّرد قانون وطين ما دامت قّوة نفاذه تتوقف على قبول الّدولة له
مستقل و  كامل يف حّد ذاته  ناحية أخرى على أّن القانون الّدويل ما دام قانونًا نافذًا ساري املفعول فهو نظام

ليس له أية صلة ا، إالّ أنّه ميكن الّرد على وجهة الّنظر هذه بأّن قبول الّدول ى و عن إرادة كّل دولة على حد
لقواعد القانون الّدويل ليس راجعًا إىل أا اختارت هذه القواعد بل ألّا يف احلقيقة مل يكن أمامها أن تفعل 

الّتمّسك بنظرية القبول اليت يغلب عليها الطّابع الومهي، بينما ال حيتمل أن يكون ال فائدة من و  غري ذلك
القانون الّدويل نافذاً، ما مل تقبل األطراف اخلاضعة له أن يفرض عليها فإّن هذا يصدق أيضًا على قانون 

د تطبيقه يعين من الناحية جعل الطابع القانوين للقانون الّدويل يتوقف على جناح ذلك القانون عنو  الّدولة ذاا
بناًء على  -الشرعية أي يطبق عليه قواعد قانونية ال حيلم املشرّع بتطبيقها على القانون الوطين ألّن شرعيته 

 تستند فقط ملصدر قادر على وضع القواعد اخلاصة فهي بالنسبة إليه مسألة قدرة حبتة، –مسلمات املشرع 
دخل معايري مبنية على اعتبارات أخرى كذلك ال يعترب الرّأي القائل هو مضطر إىل أن يرفض الفروض اليت تو 

ال يعتمد على القانون الوطين رأيًا أكثر إقناعا من سابقه ألّن العرف و  بأّن القانون الّدويل نظام مستقل بذاته
كن أن يتحقق ال ميو  العام للقانون الّدويل هو تنظيم سلوك املواطنني الذين يعشون على وجه الّتحديد يف دول

 مناص من تساميه الّذايت على تلك اإلرادة لكي يتم ذلك الو  هدفه إّال عن طريق تنفيذ إرادة الّدول بغايته
  حنن مضطرين إىل أن نسّلم بأّن قانون الّدولة مشتق من ذات الفروض اليت يتطلبها القانون الّدويل.و 

توفر مقومات أخرى تقوم عليها دولة القانون ال والبد يف األخري أن نشري إىل أن وجود الدستور دون     
يكفي لتحقيق هذه األخرية ، بل وال يؤدي أحيانا إىل حتديد السلطة بل إىل تقويتها ، الشيء الذي يسمح 
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باحلكم الشمويل الشخصي ، التعسفي والبوليسي من قبل احلكام ، استنادا إىل الدستور وعلو قاعدته " 
 . 1"  االسلطة بل لتقويتهالدستور ليس وسيلة لتحديد 

: " ال وجود للدستور إذا مل ينص على ضمانات حتمي حقوق  1789فمثال يقول إعالن الثورة الفرنسية 
  وحريات األفراد ، وإذا مل يكرس مبدأ الفصل بني السلطات ".    

من  ةل عن إرادفهذه األسس هي اليت تقيد السلطة احلاكمة لدى إقرارها القانون الذي بصدوره ينفص      
يف ذلك السلطات العامة اليت أقرته  وضعه ويصبح قاعدة عامة وجمردة حتكم كافة سلوك األفراد يف اتمع مبا

رادة مجيع األفراد وعلى السلطات العامة يف الدولة مهما بلغ دورها يف وضعه أو إعل قواعده تسموا على جيمما 
  إقراره أو إصداره .

مل تفرض هذه السيادة على كافة السلطات يف الدولة ويف مقدمتها  حتقق ماال  ذلك أن دولة القانون   
 السلطات اليت متلك التشريع . وأن يقوم النظام كله على اعرتاف وتسليم بأن هناك من املبادئ والقيم ما

  العادية أو االستثنائية.على أية سلطة املساس ا يف مجيع الظروف  يستعصي
  تدرج القواعد القانونية:الفرع الثالث :مبدأ 

تعبري عن إرادة الدولة اليت متثل املصدر الوحيد للقواعد القانونية . لكن  هإن القانون مبعناه الواسع هو يف جوهر 
تعرب عن إرادا بأسلوب واحد وإمنا ختتلف باختالف السلطة العامة املوكل إليها التعبري عن هذه  الدولة ال

صادر القاعدة القانونية  بتعدد السلطات العامة اليت تعرب عن إرادة الدولة . مما قد اإلرادة . ومن هنا تتعدد م
ينجم عنه التعارض أو التناقض بني هذه القواعد ومن مث التنازع بني السلطات أو اهليئات اليت تولت تقريرها . 

اعد القانونية اليت يتكون حتقق يف أن واحد الرتابط بني كافة القو  من هنا بدت ضرورة التوصل إىل قاعدة ما
ل إشكاالت واحتماالت وقوع التعارض أو التناقض فيما بني هذه القواعد . حمنها التنظيم القانوين للدولة و 

دولة القانون  والذي متسك به منظر  –واعد القانونية قتدرج ال –وقد حتقق ذلك فعال عن طريق تقرير مبدأ 
الذي وضع الدستور على قمة هرم   2 -هانس كلس –مة النمساوي والذي يرجع الفضل يف ابتدائه إىل العال

                                                 
1 - P . F .Gonidec , politique comparée du Tiers Monde Edit , Montchrestien , les cours de droit , 
1975 , p : 356. 
2   -  Dominique Rousseau . Droit du contentieux constitutionnel .Montchrestion Paris 4in Edit 1995 

p.16 
كاره يف دراسة نشرت له يف جملة القانون العام الفرنسية طرح أف 1973-1881هانس كلسن عامل حقوقي منساوي وزعيم مدرسة فيينا عاش يف الفرتة مابني عامي   -

القاعدة  droitذكره  la théorie pure du  حتت عنوان النظرة اخلالصة للقانون 1962مث يف كتاب ترجم اىل الفرنسية  ترجم اىل الفرنسية عام  1926عام 
   l’école normativeية أثر واضح حيث وضع أسس املدرسة القاعد  la norme juridiqueالقانونية 
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النظام القانوين يف الدولة وهذا على الرغم من تشكيك بعض الفقهاء فيما إذا كان للقانون الدستوري من 
  صفة قانونية كاملة مدعمني رأيهم بدعوى فقدان قواعده صفة االلتزام الواجبة لكل قواعد القانون .

دف بذلك إىل استبعاد القواعد غري القانونية مثل القواعد األخالقية واإليديولوجية  واإلبقاء وقد كان يه    
  .1على القواعد القانونية التقنية احملضة يف خدمة الدولة الالئكية 

لقد رأينا أن الدستور يعد أول مقومات دولة القانون ذلك أن القواعد اليت يتضمنها هي اليت حتدد نظام     
يف الدولة وتبني السلطات العامة فيها وهي : السلطة التشريعية ؛ والسلطة التنفيذية ؛ والسلطة  احلكم

القضائية وتوزع االختصاصات فيما بينها وحتدد عالقات التعاون والرقابة بني بعضها البعض وتنص على 
 الدستور أب القوانني وأن حقوق وحريات األفراد وضمان ممارستها وكفالة الدولة باحرتامها ؛ وعلى هذا اعترب

على دولة القانون االلتزام بأحكامه وعلى السلطتني التشريعية أو التنفيذية عدم خمالفتها كما أن على السلطة 
  القضائية استبعاد أي تشريع أو تنظيم خيالفها .

موضوع حقوق  بناًء على ذلك البد من وجود تسلسل يف املعايري القانونية ومراعاة هذه التسلسلية يف    
وحريات األفراد بصفة خاصة ففي القانون اإلجنليزي واألمريكي تدرس احلريات العامة يف نطاق دستورية 

إىل القانون كلها تسميات تنسب  بالقانون ويف فرنسا ولفرتة طويلة من الزمن ربطت دراسة احلريات العامة 
 -احلريات األساسية –من كتب ومقاالت إال جند يف املؤلفات احلديثة  حيث ال -الدستور-األساسي للدولة

  .2 -احلقوق واحلريات األساسية –أو 
شأا شأن تسلسلية  ،إن تسلسلية املعايري املتعلقة حبقوق اإلنسان وحرياته قائمة يف قوانني الدول احلديثة    

تري فما ذلك إال كان النص يرد على احلريات عادة يف الدسا  القواعد األخرى بالنسبة للحقوق كافة، وإذا
إعالء لشأن هذه احلريات العامة ؛ ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل أنه خالل فرتة طويلة يف فرنسا خاصة 

بعدها ؛ كان الربملان يعترب كأفضل حام للحريات استنادا ملنطق يقول : إن القانون  مطلع الثورة الفرنسية وما
  .3ةر األغلبية الربملانية جائ إال إذا كانتيكون ظاملا  ميكن أن بصفته تعبريا عن اإلرادة العامة ال

  
  

                                                 
1 - http : // Fr.wikipedia.org. 

   أنظر الفصل األول اخلاص بتطور مفهوم احلقوق واحلريات -2
  .35ص  1993أرشيف فلسفة القانون باريس ط     declinde la loi  ج بودو ؛ هبوط القانون -3

- J.M.Auby , sur l’Etat de hierarchie  des normes en droit publics , Element  de problématique, in 
Mélange dédies à Robert Péllousc édi , l’Hermés lyon 1980 , p : 23. 
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  : معنى تدرج القواعد القانونية : أوال-
وفقا لتصور " هانس كالس " ال يتشكل النظام القانوين من قواعد قانونية موضوعة يف مرتبة واحدة كما أا ال متثل 

 عالقة مع جمموعة أخرى من القواعد أعلى منها يف يف ذاا قيمة قانونية وإمنا حتصل على هذه القيمة بدخوهلا يف
املرتبة وهكذا إىل أن تصل إىل أعلى جمموعة من القواعد يف النظام القانوين وهي جمموعة القواعد الدستورية أو 

  الدستور  ، ذا يرى " هانس كلسن " أن النظام القانوين يكون يف جممله شكال هرميا واحدا يف الدولة.
هو أحد مقومات دولة القانون حيث ال ميكن تصور  –تدرج القواعد القانونية –ع الفقهاء على أن ولقد أمج    

نظامها القانوين بدون التدرج الذي يظهر يف مسو بعض القواعد القانونية على بعض وهو ما يستلزم بالضرورة خضوع 
دورها من السلطة اليت حددا القاعدة القاعدة األدىن للقاعدة األعلى شكال وموضوعا . فأما خضوعها شكال فبص

األمسى وباتباع اإلجراءات اليت بينتها وأما خضوعها موضوعا فبأن تكون منسجمة يف مضموا مع مضمون القاعدة 
 1األعلى .

" إن وجود مبدأ تدرج القواعد القانونية يعترب إحدى أهم مقومات دولة القانون ، ويف هذا اإلطار تكون    
زة الدولة حمددة بالتدقيق ، والقواعد اليت حتكمها ال تعترب صحيحة إذا مل حترتم اليت تعلوها ، وعلى صالحيات أجه

رأس اهلرم يوجد الدستور تتبعه االتفاقيات الدولية مث التشريع فالتنظيم ، ويف قاعدة اهلرم جند القرارات اإلدارية أو 
 .2االتفاقيات بني األشخاص املنتمون للقانون اخلاص

نستنتج : أن تدرج القواعد القانونية يعين  - هانس كالس  -ذا نصل إىل القول بأنه ووفقا للتصور الكلسيكي     
العالقة الصحيحة بني القواعد وبالتايل فإذا ما كان هناك تدرج بني قاعدتني فإن هذا يعين أن القاعدة من الدرجة 

على ذلك ال تعد القاعدة األدىن صحيحة إذا مل تكن األوىل تستقي صحتها من القاعدة ذات الدرجة األمسى و 
  مطابقة للقاعدة األعلى.

  : تدرج أنواع القواعد القانونية ثانيا 

من املتفق عليه فقها، واملستقر عليه قضاًء، أنه يوضع يف النظام القانوين للدولة " القواعد الدستورية اليت    
ة أي الصادرة عن السلطة التشريعية، وهذه بدورها أعلى مرتبة تكون أعلى مرتبة من القواعد التشريعية العادي

من القواعد القانونية العامة (اللوائح) اليت تصدرها اإلدارة، وتستمر يف هذا التدرج التنازيل حىت نصل إىل 
ية وجوب القاعدة الفردية، أي القرار الفردي الصادر عن سلطة إدارية دنيا، ويرتتب على مبدأ تدرج القواعد القانون

  3خضوع القاعدة األدىن للقاعدة األمسى...,وأن تكون متفقة يف مضموا مع مضمون القاعدة األعلى "

                                                 
  62ص  1976 3األستاذ الدكتور طعيمة اجلرين : مبدأ املشروعية وظوابط خضوع الدولة للقانون ط  -  1

2 - http:// www.vie – publique.Fr ( 9/8/2003 ). 
  177 – 176وث بدوي ، النظم السياسية مرجع سابق ص الدكتور تر  -3
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إمنا هي شاملة و  نية ،و مما جتدر اإلشارة إليه أن نظرية " كلسن " يف التدرج ال تقتصر على القواعد القانو    
امة اردة أو كانت من األعمال القانونية الفردية  لكافة األعمال القانونية سواء ما كان منها من القواعد الع

العقود املربمة بني األفراد ولذلك يؤخذ على نظرية " كلسن " و  األحكام القضائيةو  كالقرارات اإلدارية الفردية
قات االلتزامات القانونية ، كما أا تدخل القواعد القانونية العامة مع التطبيو  أا ختلط بني القواعد القانونية

 ، فمن ناحية يصعب قبول أن مصادر االلتزام هي مصادر للقانون يف نفس الوقت 1اخلاصة يف بناء واحد 
لغري مصدرا من مصادر إال أدخلنا العمل غري املشروع الذي يلزم من ارتكبه بتعويض الضرر الذي أصاب او 

مع التطبيقات اخلاصة يف بناء  ةية العاممن ناحية أخرى فإنه من غري املقبول إدخال القواعد القانونالقانون ، و 
عليه يصعب و  ليس فارقا يف الدرجة فحسب ،و  التطبيقو  واحد ، ذلك أن هناك فارق يف الطبيعة بني القاعدة

تلك و  االلتزامات اخلاصة جزء من القوانني ، ألن هذ القواعد الفرديةو  اعتبار القواعد القانونية الفردية
ن القانون الذي يتمثل أساسا يف جمموعة القواعد العامة اردة عن حيث الطبيعة االلتزامات اخلاصة ختتلف م

 ليس مدونا مثل القواعد العرفيةو  سواء ما كان من هذه القواعد مدونا أي تشريعات أو ما كان غري مشرعو  ،
  املبادئ العامة للقانون.و 

يار املوضوعي ذا الصدد أي دور كما أنه ليس للمعو  إن التدرج يعين التدرج الشكلي للقواعد القانونية   
املرتبة اإللزامية لتلك القواعد بغض النظر عن الطبيعة القانونية هلذه و  القانونية اعدينحصر أساسا يف تدرج القو 

  القواعد .
  : مدلول التدرج الشكلي للقواعد القانونية : اثالث
ة اليت أصدرت القاعدة طاسني : مرتبة السليتحدد مدلول التدرج الشكلي للقواعد القانونية على أس   

القانونية مث اإلجراءات املتبعة يف ذلك ، حيث أنه تعترب القاعدة الصادرة عن سلطة أعلى يف مرتبة أعلى عن 
القاعدة اليت صدرت عن سلطة أدىن ، فإذا صدرت القاعدتان من نفس السلطة نظرنا إىل اإلجراءات املتبعة ، 

اليت ال حتتاج و  راءات مشددة كانت أعلى مرتبة عن الثانية اليت صدرت بإجراءات عاديةإذ متيزت إحدامها بإج
  هكذا.و  إىل أي إجراء

على هذا نعترب السلطة التأسيسية يف درجة أعلى من السلطات الثالث باعتبارها هي املنشئة ، كما  فبناء   
ة أصلية هلا بينما تتواله السلطة التنفيذية تعلو السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية كون التشريع وظيف

 ه الربملاناملراسيم التشريعية ) ذا يعلو الدستور القانون ( التشريع ) الذي يسنّ و  بصفة استثنائية ( األوامر

                                                 
  ما بعدهاو  20د/ مسري عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون ، منشأة املعارف اإلسكندرية ص  -1
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املصاحل اإلدارية لتتدرج فيما بينها يف و  تعلو القوانني على اللوائح الصادرة من اإلدارة اليت تتفرع عنها اهليئاتو 
  شكل سلم إداري.

أما من حيث اإلجراءات فمن املالحظ يف بعض الدساتري مثل الدستور الفرنسي احلايل أن بعض القوانني    
هو نفس الشيء و  إجراءات أشد ختتلف عن اإلجراءات العادية لسن القواننيو  يلزم إلقرارها أغلبية خاصة

تتبوأ مرتبة و  اليت تسمى بفرنسا بالقوانني األساسية 1الذي أقره الدستور اجلزائري بالنسبة للقوانني العضوية 
كوا تستمد سيادا من الدستور مباشرة ال من التشريع ، فهي ذات قيمة   2أعلى من القوانني العادية

من حيث اإلجراءات اليت تتم ، من حيث مصدرها ، دستورية نسبية ألا تسمو على التشريع العادي 
  .3ملوضوعات معينة بالذاتمن حيث ختصيصها و  بواسطتها

وجتدر اإلشارة إىل أن مبدأ تدرج القاعدة القانونية ال يعين شيئا إذا مل يضمن احرتامه من قبل القاضي    
  لذا نعترب مبدأ الرقابة على دستورية القوانني من املقومات األساسية يف دولة القانون وال تتم إال به . الدستوري.

محاية  السلطة احلاكمة يتعني أن تقّرَر هلامحايتها قيدًا قانونيًا على و  احلرياتو  قلكي يصبح احرتام احلقو و    
بوضع قواعد دستورية إال تتحقق هذه احلماية وال  قانونية فتصبح حقوقًا قانونية حمّددة ميكن املطالبة ا،

حريّات و  راد على حقوقيف مواجهة اعتداءات األفو  يف مواجهة السلطات العامة، تلك احلمايةوقانونية تكفل 
كمبدأ أساسي يف حتقيق دولة   احلقوق واحلريات ادستوري مثال، أقّرت وجتسيدا هلذا يف أملانيا بعضهم البعض.

 احلريات من اختصاص السلطة التشريعية لتفصيل أحكامها تشريعياً،و  أصبح تنظيم احلقوقذا  ، 4 القانون
  احلريات، فهي تقتصر على بيان األحكام العامة.و  ارسة احلقوقأّن الّدساتري ال تتسع لتفصيل أحكام ممذلك 

  . دستورياً  الحرياتو  الحقوقعلى  اإلقرار والتنصيص :الفرع الرابع
 لقد رأينا أن فكرة الّدساتري تعترب أرقى ما وصل إليه الفكر اإلنساين يف تنظيم شؤون احلياة بصفة عامة   
حريات اإلنسان تعد أغلى القيم ملصاحله املشرتكة، وألّن حقوق و  دتوافقي حمدّ بشكل السياسة بصفة خاصة و 

املرتبطة بشخصه واألساس الذي تقوم عليه كافة القيم األخرى فمن املنطق  أن تنّظم يف صلب الّدساتري، وهو ما 
رتاكي عملت به كل الّنظم السياسية سواًء يف دول الدميقراطيات الغربية، أو حىت يف دول الفكر اجلماعي االش

                                                 
تعلق باألحزاب السياسية ، مثل : القانون امل 123) تنظيم بعض جماالت التشريع اليت حددا املادة 92حالة احلصار (مو  منها قانون تنظيم حالة الطوارئ -1

  التنظيم القضائي ، القانون املتعلق بقوانني املالية ، القانون املتعلق باألمن التطبيقيو  القانون املتعلق باإلعالم ، القانون األساسي لقضاء
   132ص  1981حلقوق اإلسكندرية الدكتور سامي مجال الدين ، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة الالئحية ، رسالة دكتور ، كلية ا -  2
  .56الدكتور أمحد فتحي سرور ، احلماية الدستورية املرجع سابق ص  -  3

4 - Luc Heuschling, op. , cité, p : 44. 
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والشيوعي، بل أّن املكانة الّرفيعة للحقوق واحلريات دفعت بعدد من الدول الدميقراطية إىل إصدارها يف صورة 
  ، ذا يكون اإلقرار الدستوري ضمانا حقيقيا يف سبيل محايتها مما قد يطرا من التغريات احلزبية.1إعالنات دستورية

تم تأصيلها مع ضبط مبادئها، وتدعيم أحكامها مع ما يرتتب على فمن خالل هذا اإلقرار والتنصيص عليها، ي    
  .2ذلك من نتائج قانونية حمددة يف جمال محاية تلك احلقوق واحلريات 

  .3إّن إقرار وتنصيص الوثائق الدستورية على احلقوق واحلريات ليمثل ضماناً هاماً وحقيقياً حلمايتها    
الدستوري على احلقوق واحلريات بشيء من التفصيل يف ثالثة فروع على  لذا نرى من الضروري تناول هذا اإلقرار

  الوجه اآليت:
  يف الفرع األول: نتناول األساليب الدستورية املختلفة إلقرار احلقوق واحلريات املنتهجة عند خمتلف الدول. - 
  ت.يف الفرع الثاين: نبّني النتائج املرتتبة على اإلقرار الدستوري للحقوق واحلريا - 
األساليب اليت انتهجتها كل من اجنلرتا والواليات املتحدة األمريكية  -كنماذج–يف الفرع الثالث: نستعرض  - 

  . وفرنسا يف اإلقرار الدستوري على احلقوق واحلريات
  يات.أما الفرع الرابع: فنخصصه لألسلوب الذي انتهجه املؤسس الدستوري اجلزائري يف إقرار احلقوق واحلر - 

  .الحرياتو  الحقوققرار الدستورية إلاألساليب : أوال
 اإلقرار أو التنصيص على احلقوق واحلريات دستوريا هو األكثر انتشارا يف الدول املعاصرة، غري أنه ن إ   

فقد يأيت  ،القانونيةو  قيمتها الدستوريةوإىل  إىل أخرى حبسب نظرة الشعوب إليها دستورية خيتلف من وثيقة
 احلريات يف صورة إصدار إعالنات للحقوق، كاإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسانو  وقاحلقالتنصيص على 

التنصيص على قد يأيت و  ،1776إعالن فيالديفيا األمريكي الصادر عام و  ،1789املواطن الصادر عام و 
  الوثيقة يف صلب التنصيصقد يأيت و  احلريات يف ديباجة أو مقّدمة الدستور أو وثيقة إعالنه،و  احلقوق

  . الحريات في إعالنات الحقوقو  الحقوقاإلقرار ب :1 
من املعلوم، تعترب الوثيقة الدستورية يف بالد ذات الدساتري املدونة هي اليت حتمل القواعد السامية يف قوانني    

مصر حول القيمة القانونية للمبادئ اليت تتضمنها و  اجلدل الفقهي يف كل من فرنساو  ثار التساؤلالدولة، لذا 
ص عليها يف اليت نُ  هاحلريات اليت نّصت عليها إعالنات احلقوق ما تنالو  هل تنال احلقوق، إعالنات احلقوق

حريات و  محاية حقوقو  من أجل بيان األمهية العملية إلعالنات احلقوق بالنسبة لتقرير ر؟دستو صلب ال

                                                 
  .26أمحد حسن علي، " حقوق اإلنسان "، وكالة املطبوعات، الكويت، ص  -1

2 - Michel Miaille , op , cité , p : 34. 
3 - Philippe Ardant, Les constitutions et les libertés (dans) Pouvoir : la liberté, n°84, 1998, Paris,   p : 
68. 
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يتنازع الفقه يف هذا الّصدد ع، حيث ، حناول بإجياز نقل بعض اآلراء الفقهية اليت أثريت يف املوضو اإلنسان
بينما ينكر على هذه اإلعالنات الصفة القانونية، أما الثاين ف ثالثة آراء : األول يقّر هلا الصفة القانونية،

   يتخذ موقفاً وسطاً بني هذين الرّأيني. الثالث
غالبية الفقه  قرّ أ ، حيثرياتلقيمة القانونية إلعالنات احلقوق واحلبا و هوالرّأي املقرّ  :1ولاالتجاه األ -

اإللزام القانوين الذي أنه هناك اختالف يف مدى عالنات احلقوق باحلجية القانونية امللزمة، إال الفرنسي إل
  تتمّتع به مثل هذه اإلعالنات:

على رأسهم العميد " ليون دوجى" إىل املبادئ اليت تتضمنها إعالنات احلقوق هلا قيمة و  ذهب البعضإذ  -
أّن تلك اإلعالنات تعد تعبريًا عن  ، وحّجتهم يف ذلك2نية أعلى من قيمة النصوص الّدستورية ذاا قانو 

اليت و  تتضمن املبادئ األساسية الدستورية املستقرة يف الّضمري اإلنساين العاملي،، كوا اإلرادة العليا لألمة
 بل ومسّاها أصحاب هذا الرأيا يف اإلعالنات،دون حاجة إىل النص الّصريح عليهوإعماهلا  يتعّنيُ احرتاُمها

  دستور الّدساتري.
على رأسهم العميد " موريس هوريو" أن إلعالنات احلقوق قّوة معادلة للقيمة و  يرى البعض من الفقهاءو  -

  .3ر الدستو ال يتجزّأ مَن  وهي جزء القانونية لنصوص الدستور،
إلعالنات احلقوق تتساوى مع القيمة القانونية للقوانني العادية ريى أن القيمة القانونية أما الرأي الثالث ف -

لو أراد  أن تبة النصوص الّدستورية اجلامدة. باعتبارلكنها ال ترقى إىل مر و  باعتبارها تنص على بعض احلقوق
هم يف نظر  –واضعوها أن تكون هلا قيمة دستورية لفعلوا بضّمها للقواعد االخرى يف الدستور نفسه، مما ميكن 

  . 4تعديلها من قبل الربملان، وعلى السلطة التنفيذية احرتام ما ورد فيها أخًذا مببدأ املشروعية –
  . 5لكنها أدىن من التشريعو  أّن إعالنات احلقوق هلا قيمة قانونية،واعترب الرأي الرابع  -
  االتجاه الثاني: - 
وق " امسان " و" كاريه دو مالبريج " و"الفريري" حيث من الفقهاء الذين أنكروا القيمة القانونية إلعالنات احلق   

 واضعويعتربوا بدون قيمة قانونية ملزمة، باعتبارها ال تتضمن سوى مبادئ فلسفية وسياسية وأخالقية اختارها 

                                                 
  .24ص: 2000دار النهضة العربية، القاهرة،  (دراسة مقارنة)د/ عمرو فاضل حسبو، " حرية االجتماع"،  -1
  بعدها. وما 23د/ عمرو فاضل  حسبو، " حرية االجتماع"، املرجع السابق ص  -2
  .31، ص: 1991ستاذ الدّكتور رمزي الشاعر، " الوجيز يف القانون الدستوري والنظرية العامة والنظام الدستوري املصري، الطبعة األ -3
  .61الدكتور رمزي الشاعر، " الوجيز يف القانون الدستوري"، نفس املرجع، ص  -4
الثالث  نالعددا 1978ديسمرب  -"، جملة القانون واالقتصاد، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، سبتمربارياإلدالدكتور حممد  عاطف البنا، " حدود سلطة الّضبط  -5

  .414والرابع السنة الثامنة واألربعون. ص 
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كون مقيدة الدستور، ومن مث ال تعترب قواعد قانونية منشئة ملراكز قانونية واضحة املعامل وظاهرة احلدود، وبالتايل ال ت
  للسلطات اليت ينشئها الدستور، بل ال تُعّد سوى قيمة أدبية هلا. 

  االتجاه الثالث: - 
اختار فريق ثالث من الفقهاء موقفًا وسطًا بني االجتاهني الّسابقني حيث يرون أنه ال ينبغي اختاذ موقف مطلق   

يف هذه املبادئ بني ما صيغ منها يف شكل  بالنسبة جلميع ما تتضمنه إعالنات احلقوق من مبادئ بل جيب التمييز
قواعد قانونية تنشئ مراكز قانونية واضحة احلدود واملعامل، ومن ّمث يكون هلا قوة إلزام الّنصوص الّدستورية، ويتعّنيُ 
تطبيقها ، ومن أمثلة هذه الّنصوص املادة السابعة عشر من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي الصادر عام 

، واليت تعلن أّن امللكية الفردية حق مصون ومقّدس مما ال جيوز معه نزعها للمنفعة العامة إّال مقابل تعويض 1789
عادل يدفع مقّدماً، أما املبادئ اليت تعلن يف شكل أهداف أو ُمَثل عليا أو توجيهات عامة تبني معامل وأهداف 

تكون قواعد قانونية باملعىن الّصحيح، ولذلك تكون جمّردة من  اتمع وتوجه منهاج الّنظام فيه، فإّا ال تصلح ألن 
كّل قيمة قانونية، ومن أمثلة القواعد التوجيهية أو املنهجية إعالن حق العمل لكل مواطن، واحلق يف املعونة يف حالة 

  .1الشيخوخة واملرض والعجز عن العمل 
  ق إعالنها:الحريات في مقدمات الّدساتير أو وثائو  الحقوقالتنصيص ب: 2
أو وثيقة إعالن تتناول بالتحديد  2يف بدايتهاديباجة أو مقّدمة  وضعاملعاصرة  الدول ساتريتتضمن معظم د   

ترسم اإلطار العام للنظام و  الفلسفة اليت حتددمن حقوق وحريات و  املبادئ األساسية اليت حيرص عليها اتمع
أعلنت واليت   ، 1958دستور الفرنسي الّصادر عام ال مثل االجتماعي للدولة،و  االقتصاديو  السياسي
 1789متسك الشعب الفرنسي حبقوق اإلنسان اليت حّددها إعالن احلقوق الفرنسي الّصادر عام مقدمته 

  . 19463مكملة بديباجة عام و  مؤيدة

                                                 
  أيضاً:و  30، ص 1993املقارن"، دار النهضة العربية بالقاهرة، ط و  يف القانون املصري يالرادار د/ حممود حممد احلافظ، " القضاء 1-

Vedel (Georges) et Delvolve, " Droit administratif, 8 e édition, P.U.F. Paris, 1982, p 376. 
Morange (J), Valeur Juridique des principes contenus dans les déclarations des droits, R.D.P, 1945. 
P 229. 

ما و  62الد/ رمزي الشاعر، " الوجيز يف القانون الدستوري"، املرجع السابق، ص و  ما بعدها و  30د / حممود حافظ، " القضاء اإلداري"، املرجع السابق، ص  -2
  بعدها.

  راجع أيضاً:  -3
- Jean Giquel, opt. Cit. p 849. 
- Jacques Moreau, "Droit public ", tome 1, 3 e édition, CNFPT, Economica, Paris, p 235. 
- Jean Marie Abuy et Jean Bernard Abuy, " Droit public ", tome 1, 12 e édition, 1995, Edition Dalloz, Paris p.164. 

 مل يستقر املشرع الدستوري اجلزائري على إحدى التسميات.
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الّثوابت ئ و من املبادعلى مجلة  فقد احتوت ديباجته 1989فرباير  23ادر يف أما الدستور اجلزائري الصّ     
  اليت يتمسك ا الشعب اجلزائري.

ختتلف مقدمات الّدساتري أو وثائق إعالا عن إعالنات احلقوق يف أا وثائق ليست منفّصلة عن و    
 يرى البعض أنّهلذلك و  إقرارها،و  الّدساتري، بل أا جزء متصل ا مرت بنفس املراحل اليت مرت ا الّدساتري

  لوثائق إعالن الّدساتري قوة الّدساتري ذاا.و  هلذه املقّدمات من املنطقي أن تكون
  .1القانونية  حول قيمتها خالفا فقهيا 1946لقد أثارت مقدمة الدستور الفرنسي    
ف القضاء املدين الفرنسي بالقيمة القانونية للمقدمة يف حكم حمكمة الّسني املدنية الصادر يف وقد اعرت     

    .19472يناير عام العشرين من و  الثاين
نجد أّن هذا الدستور أعطى للمجلس ف، 1958أما فيما يتعلق بطبيعة مقدمة الدستور الفرنسي عام      

الدستوري الفرنسي االختصاص بالّرقابة على دستورية مشروعات القوانني اليت ختالف الّدستور دون استبعاد 
  .3هلا قوة الدستور ذاته  1958يني على مقدمة دستور سنة لذلك استقر الرّأي بني الفقهاء الفرنسو  املقّدمة

يوليو عام  16لقد أكد هذا الذي ذهب إليه الفقه الفرنسي الس الدستوري يف قراره الّصادر يف و      
تناقض مع مبدأ حرية ن الذي كان معروضًا عليه، ألنّه ي، حيث أعلن عدم دستورية مشروع القانو 1971

  أحال إليها و  أقرهاو  ،1946معيات اليت نّصت عليها مقّدمة دستور عام تكوين اجلو  االجتماع
  .4 1958أكدا مقدمة دستور عام و  ،1958دستور عام 

                                                 
1 - C.A Colliard, " Libertes publiques ", 7 e édition, 1989, précis Dalloz, Paris, p 108 et s. 
  - André Hauriou, " droit constitutionnel et institutions politiques", 7 e édition, 1980, Paris, p 209. 

  .64ملرجع، ص د / رمزي الشاعر، الوجيز يف القانون الدستوري، نفس ا.مشار إليه لدى. أ 2/1/1947ية يف حكم حمكمة الّسني الفرنس -2
ىل حفيدا بإلغاء هذه الوصية إليها إذا تزوجت من يهودي استناداً إىل أّن هذا حيث قضت احملكمة بإلغاء الّشرط الوارد يف وصية سيدة إ 

  الّشرط خمالف للفقرة األوىل من مقدمة الدستور اليت تؤكد على مبدأ املساواة بني املواطنني.
  أيضاً:و  .64ستوري، نفس املرجع،ص مشار إليه لدى أ. د/ رمزي الشاعر، الوجيز يف القانون الد 27/3/1952حكم حمكمة النقض الفرنسية يف  -

André Hauriou, " Droit constitutionnel et institutions politiques", opt, Cit, p 210. 
حيث استندت إىل الفقرة السابقة من مقدمة  27/3/1952وأكدت حمكمة النقض الفرنسية نفس االجتاه يف حكمها الصادر يف  

  .ال يعترب بذاته سبباً لفسخ العقدالدستور، وقررت أن إضراب العمال 
  .65د/ رمزي الشاعر، " الوجيز يف القانون الّدستوري"، املرجع سابق، ص   -3

André Hauriou, " Droit constitutionnel et institutions politiques", op. Cit, p 211. 
  ..28الدكتور/ عمرو حسبو، " حرية االجتماع، املرجع الّسابق، ص   -4

  .65رمزي الشاعر، " الوجيز يف القانون الدستوري، املرجع السابق، ص  و د/
  . 358و  د/ سعاد الشرقاوي، " النظم السياسية يف العامل املعاصر"، املرجع السابق،ص 

  و أيضاً:
= 
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القضاء يف فرنسا قد استقر على أن مقدمات الّدساتري أو وثائق إعالا تتمّتُع و  مما تقدم يتبني أّن الفقهو     
  وص الّدستور.الّصفة اإللزامية لنصو  بنفس القيمة

  الحريات في صلب الّدساتير. و  الحقوقالتنصيص على : 3
مسو على ما دونه من قواعد و  يعد الدستور الوثيقة العليا يف األنظمة الدستورية املعاصرة ملا له من قدسية   

االجتماعية اليت و  ةاالقتصاديو  الفلسفة السياسيةو  قانونية يف النظام القانوين للّدولة ألنّه يتناول املبادئ العامة
لذلك حترص الشعوب على إحاطة دساتريها  .1يتعّني انتهاجها من مجيع الّسلطات العاّمة يف الّدولة 

احلريات العامة لإلنسان و  احلقوقباإلجراءات اليت حتميها من التغيريمبا يضمن هلا الثبات واالستقرار، ومبا أّن 
هو ما و  فقد كان منطقيًا مكاا الطّبيعي صلب الّدساتري، ،حياتهو  أغلى القيم املرتبطة بشخص اإلنسان

  .2درجت عليه الّنظم السياسية سواًء يف الدميقراطيات الغربية أو حىت يف دول الفكر اجلماعي االشرتاكي 
  احلريات يف صلب الّدساتري ثالثة أساليب:و  احلقوقعلى  اإلقرار والتنصيصيّتخذ و    

حريّات مطلقة ال تقبل التقييد أو التنظيم و  الّدستوري على حقوق ّسسؤ األسلوب األّول: أن ينص امل
ال جيوز للمشرع و  ائية،و  احلريات يكّلُفها الّدستور بصورة قاطعةو  هذه الطّائفة من احلقوقو  التشريعي،

ات أهم احلرّيو  متّثل هذه الطّائفة من احلقوقو  العادي أن يتدّخَل لتنظيم ما يقّرره الّدستور بصفة ائية،
  .، وقد يطلق عليها احلقوق واحلريات األساسيةاحلرّيات لإلنسانو  احلقوق

 يسمح للمشرع العادي بالّتدخل لتنظيمها،و  احلرياتو  األسلوب الثاين: أن ينّص الّدستور على بعض احلقوق
الفة التشريع يرتّتب على إغفاهلا خمو  صرحية على املشرّع العادي أن يراعيها،و  لكن بقيود دستورية حمّددةو 

  .، مثل إصدارها على شكل قانون عضويللدستور خمالفة موضوعية تعيب التشريع بعيب عدم الّدستورية
يرتك أمر تنظيمها إىل املشرّع العادي دون و  احلريات،و  األسلوب الثالث: أن ينص الّدستور على بعض احلقوق

احلريات أجاَز للمشرع تنظيمها دون أن يرسم له و  قيود دستورية صرحية، فالدستور يف هذه الطّائفة من احلقوق
لكن يكون املشرّع العادي مقيدًا باحلفاظ على اإلقرار و  مل يضع له قيودًا معينة،و  حدودًا معينة يراعيها

احلريات و  كفالة ممارستها، فال جيوز له إهدار هذه احلقوقو  احلريات، أي مقيد بكفالتهاو  الّدستوري للحقوق
  ا. أو االنتقاص منه

  
                                                 

 
André Hauriou, " Droit constitutionnel et institutions politiques ", op.Cit, p 211. 

  ما بعدها.و  29، ص 1984، 2الثاين ط و  / مصطفى عفيفي، " الوجيز يف مبادئ القانون الّدستوري، النظم السياسية املقارنة الكتاب األّولالدكتور األستاذ -1
  .26حسن أمحد علي، " حقوق اإلنسان"، املرجع السابق، ص  -2
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  الحريات.و  الحقوقالّدستوري بإلقرار ا: النتائج المترتبة على اثاني
درجت عليه سائر الّدساتري املعاصرة  ،أسلوبًا سائداً للحقوق واحلريات لقد أصبحت الصياغة الدستورية    

 سبت حقوقذا اكت،وذلك باعتبار أّا املكان الطبيعي، و 1الفرنسية و  منذ صدور إعالنات احلقوق األمريكية
يقصد بتلك و  احلريات،و  هو ما يعّرب عنها باحلماية الّدستورية للحقوقو  حريات اإلنسان محاية قانونية ساميةو 

احلريات ذات القيمة القانونية املعرتف ا لسائر و  احلماية أن تكون للنصوص الّدستورية اليت تقرر احلقوق
بني و  القانوين للّدولة بوجه عام، مبا حيول بني املشرّع العاديذات موقعها يف سّلم البناء و  الّنصوص الّدستورية،

  .2املساس ا 
ما نطمئن إليه  –أّن الّنصوص الّدستورية هي اليت حتيل احلريات أو بعبارة أدق "يقول الدّكتور نعيم عطية     

ماية ما لدى أخالقية إىل حقائق قانونية تتمّتع حبو  اقتصاديةو  من جمرد مطالب اجتماعية –من حريات 
بالتايل إىل مكنات اقتضاء كاملة ميكن أن يطلق عليها اسم و  تتحّول احلرياتو  الّسلطة من قوة إجبار فعالة

  .3 "أجهزا يف خدمتهاو  احلقوق العامة، باعتبارها تنطوي على التزام من قبل الّسلطة... بأن تضع إمكاناا
الّسمات اليت تتسم ا القاعدة و  احلريات بكافة اخلصائصو  قوقتتمّتع الّنصوص الّدستورية اليت تقّرر احلو     

  . الدستورية
  ثالثا : األسلوب الجزائري.

بالتنصيص يف املنت على اجلزائري ومنذ االستقالل يف كل الدساتري على أسلوب واحد  املؤّسسلقد اعتمد    
أسلوب دستور أملانيا  –لدول السابقة خالفا لألساليب اليت رأينها يف ا –احلقوق واحلريات، وبذلك انتهج 

  . 1949احلايل الصادر يف 
  بل وقد خصص هلا يف الدستورين األخريين فصال مستقال وهو الفصل الرابع بعنوان :   
  .1976" احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن " يف دستور  -
  .2008، 2003، 1996م يف املعدل واملتم 1989" احلقوق واحلريات " يف الدستور احلايل  -

  .1963يف دستور  عنوان  " مبادئ "بينما أدرج احلقوق واحلريات حتت    

                                                 
 الفصل األّول منه على أنّه: " ال متلك السلطة التشريعية سن أي قانون حيث نص يف 1791وقد عرب عن هذا املعىن بوضوح الّدستور الفرنسي الّصادر عام   -1

د/ مصطفى عفيفي، الوجيز يف مبادئ القانون  -املكفولة بالّدستور). راجع: أو  املدنية املدرجة ذا البابو  يتضمن مساسًا أو إعاقة ملمارسة احلقوق الطّبيعية
  .80، ص 128م الّدستوري املصري "، املرجع السابق، هامش رق

  .26د/ حسن أمحد علي، " حقوق اإلنسان"، املرجع السابق، ص  -2
  .146-145ص  ،1965النشر بالقاهرة، و  د/ نعيم عطية، " النظرية العامة للحريات الفردية"، الدار القومية للطباعة -3
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، بينما نرتك 1976ودستور  1963أما احلقوق واحلريات الواردة فيها، فنكتفي هنا بعرض عن دستور    
لذي خصصناه املعدل واملتمم للفصل األخري من هذا البحث، وا 1989التفاصيل عن الدستور احلايل 

  لدراسة احلقوق واحلريات املكفولة حبماية هذا الدستور. 
  .1963سبتمبر  08الحقوق والحريات في دستور  -أ

  أّمهها:  هذا الدستور إىل نقاط هاّمة تدخل يف خصوصياتيف البداية البّد من اإلشارة 
  يات.أنّه أخذ باملذهب االشرتاكي فيما يتعّلق مبفهوم نظريّة احلقوق واحلرّ  -
الذي ال نقاش حول طبيعته –أنّه انفرد بني الدساتري اجلزائريّة كّلها بالنّص صراحة ويف صلبه  -

، نّص على موافقة اجلمهوريّة اجلزائريّة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان - القانونّية مثلما هو واقع حول الديباجة
جلمهوريّة اجلزائريّة موافقتها لإلعالن العاملي متنح ا «) مبا يلي:11، حيث جاءت (املاّدة 1948ديسمرب  10

حلقوق اإلنسان، كما متنح اقتناعا منها بضرورة التعاون الدويل موافقتها لكّل منظّمة دولية تلّيب مطامح 
  .» الشعب اجلزائري

على الرغم من طبيعة الوثيقة اليت تعترب جمّرد إعالن عاملي حول حقوق اإلنسان وال ترقى إىل  ،وهذا
يعة "العهود أو االتفاقيات" اليت أمضت عليها اجلزائر يف فرتة متأّخرة على هذا الدستور يف املوضوع طب

 .1نفسه

وهو يف حالة بائسة: يدفن موتاه، ويلّم يتاماه،  ،ومن خالله الشعب اجلزائري ،املؤّسس اجلزائريولعّل 
ريرية املسّلحة ضّد االستعمار ويكفكف دموع أرامله وثكاله، بعد سبع سنوات ونصف من الثورة التح

لعّله أراد إظهار حسن نواياه بإسناد توّجهه يف جمال حقوق اإلنسان  - إحدى قالع هذا اإلعالن-الفرنسي 
  إىل هذه الوثيقة اليت أخذت طابعا عامليا ومرجعا دوليا لكّل العهود واالتّفاقيات.

وحّىت غري  2حيث جند الدساتري الفرنسية مل يأت بسابقة، املؤّسس اجلزائريومن اجلانب الشكلي فإّن 
  الفرنسّية تستند إىل هذه الوثائق.

                                                 
  مثل العهدين الدوليني:  -  1

  باحلقوق املدنّية والسياسّية. اخلاصّ  -  
  باحلقوق االقتصاديّة واالجتماعّية والثقافّية.واخلاّص  -  

 اخل. انظر الفصل السابق.–والتمييز العنصري –وغريها من االّتفاقيات اخلاّصة : بالعمل  -

 وغريه. 1789الدساتري الفرنسية تستند إىل أدبياا الدستوريّة يف هذا اال مثل إعالن احلقوق واملوطن الفرنسي يف  - يف احلقيقة-ولو أنّه   -  2
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و مهما يكن من أمر، فإّن هذا اإلسناد مل يستمّر يف الدساتري التالية هلذا، والسؤال يطرح يف هذا 
ن العاملي اال هل احلقوق واحلرّيات اليت مل يتطّرق إليها الدستور صراحة جتعلنا نرجع فيها إىل نّص اإلعال

حلقوق اإلنسان؟ ولعّل جزًءا من اإلجابة على هذا السؤال جنده يف النقطة األوىل اليت أشرنا إليها واملتعّلقة 
  بأخذ املشرّع بالتوّجه االشرتاكي وهو ما تؤّكده النقطة الثالثة اليت نريد اإلشارة إليها وهي: 

أّن مصدر هذا الدستور هو برنامج طرابلس  نّص املشرّع صراحة ويف الفقرة السادسة من املقّدمة على
ووفاء  «، حيث جاء فيها: 1962املصادق عليه من طرف الس الوطين للثورة اجلزائريّة بطرابلس يف جوان 

منها للربنامج املصادق عليه من طرف الس الوطين للثورة اجلزائريّة بطرابلس، توّجه اجلمهوريّة اجلزائريّة 
بّية نشاطاا يف طريق بناء البالد وتشييدها طبقا ملبادئ االشرتاكّية واملمارسة الفعلّية من الدميقراطّية والشع

  . » طرف الشعب الذي يكّون الفّالحون واجلماهري طليعته احلارسة
وهذا اإلسناد الدستوري إىل املصادر املاّدية املتمثّلة يف أدبيات الثورة التحريرية وثورة البناء والتشييد بعد 

  .-كما رأينا سابقا- 1976الذي أستند إىل امليثاق الوطين  1976الستقالل، سوف يستمّر مع دستور ا
  ) في مقّدمة الدستور: 1

املشرّع يف هذه املقّدمة فقرة واحدة للحقوق واحلّريات وهي الفقرة الثانية عشر من جمموع  خصص
عرتف ا لكّل مواطن باجلمهورية متّكنه من كما أّن احلقوق األساسية امل«مخسة عشرة فقرة حيث جاء فيها: 

املسامهة بطريقة كاملة وفّعالة يف مهّمة تشييد البالد وهي متّكنه من االكتمال، ومن حتقيقه لذاته بصورة 
  .»منسجمة يف نطاق اموعة طبقا ملصاحل البالد واختيارات الشعب

تضمن «تعّلقة باحلقوق واحلرّيات مثل: و أشارت الفقرات األخرى بصفة مقتضبة إىل بعض املبادئ امل
ما تعّلق بالنظام احلزيب حيث قّررت  أو، 1»اجلمهورية لكّل فرد احرتام آرائه ومعتقداته وحرّية ممارسته لشعائره

.  3قاعدة مبدأ املركزيّة الدميقراطّية«بتسمّية جبهة التحرير الوطين الذي يأخذ بـ 2»ضرورة قيام احلزب الواحد«
 .»الشعب صاحب السيادة واحلزب الواحد«لفقرة اخلامسة عشرة واخلرية على أّن كما أّكدت ا

وضع الدستور،  ل السابقةوخالصة القول فإّن املقدمة قد جاءت مبدخل تارخيي استعرض أهّم الفرتات 
 هذا طبقا للربنامج املصادقو  كما جاء موّضحا التوّجه السياسي للنظام اجلزائري وهو : النهج االشرتاكي،

                                                 
 .9انظر الفقرة   -  1

 .13انظر الفقرة   -  2

 .14انظر الفقرة   -  3
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عليه من طرف الس الوطين للثورة اجلزائرية بطرابلس، كما نّصت على نظام احلزب الواحد ...، ومسامهة 
  واجلماهري الكادحة. ر احلزب، واالهتمام بالفّالحنياجليش يف السياسة داخل إطا

ب باملذه للحقوق واحلرّيات يف اجلزائرأخذ يف تقريره  املؤّسس اجلزائريذا ميكن القول أّن 
  االشرتاكي.
  : ) في صلب الدستور2

 «     :  خّصص املشرّع حّيزا معتربا للحقوق واحلّريات وضماناا يف القسم األول املعنون له بـ
ماّدة اليت احتوى عليها الدستور، مبا يف ذلك األحكام االنتقالية، خّصص حوايل  78فمن جمموع   » مبادئ

كّل ماّدة خمّصصة ألحد احلقوق واحلرّيات أو   ،–أغلبها متتالية- ماّدة، إذ جاءت تسعة عشرة ماّدة   26
  ألكثر من واحدة.

  ) خمّصصة للضمانات احلامية للحقوق واحلرّيات.7بينما جاءت املواد الباقية ( عددها 
  كما نّصت بعض املواد بصفة مقتضبة على بعض احلقوق واحلرّيات إّما تكرارا أو بصفة منفردة.

لوجدنا  »مبادئ ومهام رئيسية«املواد اليت جاء أغلبها ضمن القسم املعنون بـإذا استعرضنا هذه 
  احلقوق واحلرّيات التالية :

  يف احلقوق املتعّلقة بالشخص نّص على: -
  ).10احلّق يف الكرامة (م  -
  ).15، م10احلّق يف األمن (م  -
  ).14حرمة املسكن (م  -
  ).14ضمان سرّية املراسالت (م  -
  ).15تنّقل (م حرّية ال -
تعرتف اجلمهوريّة حبّق كّل فرد يف «) احلّق يف الكرامة من العبارة التالية: 16كما قد يُفهم من (م   -

  وهو مبدأ يدعو إىل التوّجه االشرتاكي. »احلياة الالّئقة ويف توزيع كامل للدخل القومي
  يف احلقوق واحلرّيات الفكريّة جند:  -

  .»اإلسالم هو دين الدولة«تنّص نفس املاّدة أّن  )، بعد أن4حرّية التدّين (م  �
  ).10)  وجمّانيته (م 18حّرية التعليم وإجباريته (م  �
  ).4حرّية الرأي (م  �
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  .1 )19حّرية التعبري والصحافة ووسائل اإلعالم األخرى (م  �
  ).19حرّية االجتماع (م  �
  .2 )19حرّية تكوين اجلمعّيات (م  �
  ).20احلّق النقايب (م  �
  .3 )13ويت (م حّق التص �
  ).10احلّق يف ممارسة السلطة (م  �

  ويف احلقوق واحلرّيات االقتصاديّة واالجتماعّية نّص على: 
  ).10احلّق يف العمل (م  �
) ومسامهة العّمال يف تسيري املؤّسسات، وهذا ممّا يؤّكد التوّجه االشرتاكي 20احلّق يف اإلضراب (م  �

  تسيري مؤّسسام. أيضا وذلك بتطبيق مبدأ إشراك العّمال يف
إذ ال يتصّور احلّق يف اإلضراب  ،بقانون مقّيدٌ  ،باإلضافة إىل احلّق النقايب وحّق اإلضراب ،وهذا احلقّ 

  الذي أخذ بنفس التوّجه. 1976يف القطاع العام كما سيؤّكد ذلك دستور 
قوق واحلرّيات، لعّل املشرّع مل خيّصص ماّدة مستقلة للنص "باحلّق يف العمل" كما فعل ألغلب احل

وإّمنا اكتفى بإدراجه يف املبادئ العاّمة متفاديا بذلك تأويل هذا احلّق إىل "حّرية العمل اليت تقتضي حرّية 
  داخلية وخارجية دون احتكار للدولة.-التجارة" مبفهومها الواسع عند فقهاء القانون الدستوري أي و  الصناعة

   إشارة يف الدستور إىل احلّق يف ممارسة الصناعة والتجارة.و لعّل ما يؤّكد هذا الكالم عدم ورود أدىن
يؤّكد هذا االّجتاه أيضا عدم النص على "احلّق يف امللكية اخلاّصة " وهو موقف واضح ملن أخذ بالتوّجه و      

تعرتف اجلمهورية حبّق كل فرد يف احلياة «) حني قالت: 16بديله يف ذلك ما جاء يف ( املادة و  االشرتاكي،
  .»الالئقة ويف توزيع عادل للدخل القومي

  ).17حّق محاية األسرة (م  �
                                                 

ذه الصراحة بالنظر إىل التوّجه السياسي الذي اختارته الدولة آنذاك، وهل متتّد هذه  »الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى«قد يتعّجب املرء يف ورود ذِكر   - 1

يف املوضوع (انظر  1989حّرة؟ ذلك ما مل يتجّسد يف امليدان، بينما نالحظ يف املقابل عدم وضوح ما جاء به دستور احلّرية إىل إنشاء صحافة ووسائل إعالم 
 ).41/96أو  39/89املاّدة 

 هنا طبعا ال يقصد باجلمعيّات "اجلمعيات ذات الطابع السياسي" ألّن الدستور أّكد على نظام احلزب الواحد كما رأينا يف املقّدمة.  -  2

وهو الشّق اهلاّم من احلّريات األساسّية للمواطن فلم يرد إّال ضمن املواد  عاّما، أّما الرتّشح  19اكتفت املاّدة بالنّص على حّق التصويت لكّل مواطن استكمل   - 3

  املتعّلقة بانتخاب رئيس اجلمهوريّة أو النّواب أو االس احمللّية.
 .»إّن األهداف األساسّية للجمهوريّة اجلزائريّة هي ممارسة السلطة من طرف الشعب«) حني قال: 10املاّدة ولعّل املشرّع خّصص لذلك ما جاء يف (
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  ).21حّق اللجوء لكّل مكافح يف سبيل احلرّية (م  �
  ).12أّما احلّق يف املساواة بني املواطنني فقد نّصت عليه (املاّدة  �

ظروف الصعبة اليت يف هذه الوثيقة على الرغم من ال املؤّسس اجلزائريبعد هذا العرض ميكن القول بأّن      
نشأت فيها، قد خطى خطوات عمالقة يف تقريره للحقوق واحلّريات بتخصيصه حلّيز معترب يف هذه الوثيقة، 
كما وضع ضمانات تساهم يف محايتها مثل استقاللية القضاء، والس الدستوري، وإسناد السيادة للشعب 

  الوثيقة على االستفتاء الشعيب. و يف مقّدمة كل ذلك ّمت عرض هذه-وحده، ومبدأ املساواة 
والنواقص األخرى يف  -بغّض النظر عن التوّجه الذي أخذ به-ذا يكون املشرّع قد سّن سّنة حسنة      

هذا اال، ووضع تقاليد حسنة يف ظرف صعب يسهل فيه االحنراف، ممّا جعله بذلك يرسم طريقا وجا 
  دة الشعب وطموحاته.يصعب االحنراف عنه كلّية مهما ُحرّفت إرا

  . 1976نوفمبر  19دستور الحقوق والحريات في  -ب
اليت جيدر بنا التذكري ببعض النقاط  ،قبل التطرق إىل تطّور نظرية احلقوق واحلّريات مع هذا الدستور 

  وهي: 1976عكس على التطّور الذي شهدته هذه النظرية يف دستور تن
يقة كانت تتمّيز باالستقرار السياسي، والنمّو االقتصادي والصناعي أّن الظروف اليت اكتنفت وضع هذه الوث - 

  .نتيجة الدخل الوطين، يف جمال احملروقات 
أّن املؤّسسات السياسّية املركزيّة اليت كانت قائمة يف الدولة كانت كّلها مؤّسسات "فعلّية"، وعلى رأسها:  -

ا كّلها رئيس الدولة، هو الرئيس "هواري بومدين"، سهأ"جملس الثورة" و"جملس احلكومة" و"قيادة احلزب" ير 
  بينما ّمت انتخاب جمالس حملّية بلديّة ووالئّية حتت إشراف حزب جبهة التحرير الوطين.

أّن اجلزائر يف هذه الفرتة متيزت أيضا بتبّوئها مكانة دبلوماسية مرموقة بني الدول املكافحة ضّد الظلم  -
ويف  »قبلة لكّل الثوار واملضطهدين يف العامل«ات التحريريّة يف العامل، فكانت واالستبداد، وما يسّمى باحلرك

  .»مقّدمتها الدول العربية واإلفريقية
  أّن املستوى التعليمي والثقايف واإلعالمي، بدأ يتوّسع إىل املناطق اليت كانت حمرومة من قبل املستعمر. - 
بفضل امتداده يف كّل املؤّسسات ويف -، وأصبح احلزب 1ه"أّن التوّجه االشرتاكي أصبح مبدأ "ال رجعة في -

قاد «يلعب دورا هاّما يف توجيه اجلماهري وتوعيتها للتمّسك أكثر ذا النهج، والذي  - احلقول واجلامعات

                                                 
مفهوم االشرتاكّية طبقا ِلما ورد يف امليثاق الوطين نّصا …االشرتاكية اختيار الشعب الذي ال رجعة فيه«على أّن:  1976) من الدستور 10تنّص (املاّدة   -  1

 .»الدولة اجلزائريّة دولة اشرتاكّية « ) بقوهلا أّن: 1) مثّ نّصت عليه (املاّدة 2ا ما جاء يف متهيده (الفقرة . وهذ» …وروحا
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وأشرف على النقاش الشعيب الواسع مبا يف ذلك املسامهة عن طريق وسائل إعالم الدولة حول وثيقيت امليثاق 
  .»والدستور

فمن البديهي إًذا أن يكون املفهوم الذي أخذ به املشرع يف تقريره للحقوق واحلرّيات هو املفهوم     
االشرتاكي بصفة عاّمة، وأخذ باملذهب اجلماعي بصفة استثنائية لبعض احلقوق واحلرّيات، كامللكّية والعمل 

ستور حني طالب باحرتام الشريعة اإلسالمية ولعّل ذلك راجع للتوّجه الذي جاء به النقاش الشعيب لوثيقة الد
  فيما أقرّته يف هذا اال.

، فهو 1976يونيو  27صدر الدستور بناء على امليثاق الوطين الذي وافق عليه الشعب يف استفتاء  -
امليثاق الوطين هو املصدر «) من هذا األخري على أّن: 6املصدر الذي اعتمد عليه الدستور إذ نّصت (املادة 

ألساسي لسياسة األّمة وقوانني الدولة، وهو املصدر اإليديولوجي والسياسي املعتمد ملؤّسسات احلزب والدولة ا
  . »على مجيع املستويات، امليثاق الوطين مرجع أساسي أيضا ألّي تأويل ألحكام الدستور

وان "احلرّيات األساسّية وهو الفصل الرابع حتت عن كامال  قد ُخّصص هلا فصالفاحلقوق واحلرّيات  أما عن    
  .73إىل املاّدة  39ماّدة بداية من املاّدة  35وحقوق اإلنسان واملواطن" يضّم 

هذا على الرغم من وجود بعض املواد األخرى اليت هلا عالقة باملوضوع يف غري هذا الباب باإلضافة    
  ماّدة. 199تشمل ديباجة وإىل اليت جاءت حول الضمانات، مع العلم أّن الوثيقة الدستورية كّلها 

  تمهيد الدستور:  -) 1
إّن أّول مالحظة تستوقفنا عند انتهائنا من استعراض مجيع فقرات هذا "التمهيد" هو أنّه خال من أيّة 

- موقف الدستور منها. اللهّم إّال ما تعّلق بتحرير الشعوب من االستعمار و  إشارة لنظرية احلقوق واحلرّيات،
القضاء على استغالل اإلنسان «أو ما تعّلق بالشعار االشرتاكي:  - من الشعوباجلزائر أو غريها 

 .1»لإلنسان

الذي على ضوئه  »االختيار االشرتاكي«مشحونة بـ -دون استثناء- لقد جاءت مجيع الفقرات 
  تقيم األّمة دولة منّظمة على أساس عصري «و -الدولة– 2»ُحتّدد مذهبها وتُرسم اسرتاتيجيتها«

  اخل. 4» …خلق القاعدة املاديّة لالشرتاكّية«و 3»، ويف سبيل ترمجة األفكار التقدمّية للثورةدميقراطي
                                                 

 انظر الفقرة األوىل. -  1

 انظر الفقرة الثانية. -  2

 انظر الفقرة الثالثة. -  3

 انظر الفقرة الرابعة. -  4
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" وأدخل بذلك يف 1965جوان  19كما كّرس "التمهيد" يف فقرته الثالثة "التصحيح التارخيي يف  
  مسار الشرعية الثورية الذي استندت إليه الشرعية القانونية فيما بعد.

دسة أّكد "التمهيد" ضمنيا على الدور الّريادي للحزب يف إقامة مؤّسسات األّمة و يف الفقرة السا
  باعتباره التنظيم احلزيب الوحيد يف الدولة.

ذا ّمت التمهيد فعال للمفهوم الذي تأخذه احلقوق واحلّريات يف هذا القانون األساسي، وهو املفهوم 
  االجتماعي حسب ما سنالحظه.االشرتاكي كما سبق وأن قلنا، مع األخذ باملفهوم 

  في صلب الدستور:  -) 2    
  .»مادة 35للحرّيات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن على  «حيتوي الفصل الرابع املخّصص: 

عند استعراضنا هلذه املواّد سالكني نفس النهج الذي اخرتناه لتصنيف احلقوق واحلرّيات، ميكن أن 
  جند احلقوق واحلرّيات التالية:

  املتعّلقة بالشخص: -
  ).71)، (م 52)، (م 51)، (م 47)، (م 46)، (م45احلّق يف األمن (م  �
  ).72)، (م 71احلّق يف الكرامة ومحاية الشرف (م  �
  ).43احلّق يف اجلنسّية (م  �
  ).50حرمة السكن (م  �
  ).49احلّق يف سرّية املراسالت (م  �
  ).57حرّية التنّقل (م  �

  احلقوق واحلرّيات الفكريّة :
  ).53حرّية املعتقد (م  �
  ).66احلّق يف التعليم (م  �
  ).53حرّية الرأي (م  �
  ).55حرّية التعبري (م  �
  ).55حرّية االجتماع (م  �
   .1 )56حرّية إنشاء اجلمعّيات (م  �

                                                 
 ).94إذ الدستور ينّص على نظام احلزب الواحد (م  يقصد باجلمعّيات هنا اجلمعيات غري السياسّية  -  1



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

72 
 

  ).60احلّق النقايب (م  �
  ).58احلّق يف االنتخاب والرتّشح (م  �
  ).54حرّية االبتكار واإلبداع وحقوق التأليف (م  �

  واحلرّيات االقتصاديّة واالجتماعّية :احلقوق 
  كالتايل:  63-62- 61، واستكملت هذه املاّدة باملواّد: 1)59احلّق يف العمل (م  �

عالقات العمل يف القطاع االشرتاكي ختضع ألحكام القوانني «تنّص على أّن  61فاملاّدة  -
  .»والتنظيمات املتعّلقة باألساليب االشرتاكية للتسيري ...

أثناء العمل احلّق يف احلماية واألمن والوقاية «) على أّن الدولة تضمن 62املاّدة  كما تنّص ( -
  .»الشخصية

  ) فيما يتعّلق باحلّق يف الراحة مضمون.63و أكملت ذلك (املاّدة  -
  ).61احلّق يف اإلضراب (م  �

ون هو الذي جاءت هذه املاّدة صرحية على أّن احلّق يف اإلضراب معرتف به يف القطاع اخلاّص، والقان
  ينّظم ممارسته، وهنا يظهر التوّجه االشرتاكي الذي ال يسمح باحلّق يف اإلضراب يف القطاع العمومي.

  ).64احلّق يف تكّفل الدولة بالعاجزين عن العمل (م  �
  ).65احلّق يف محاية الدولة لألسرة واألمومة والطفولة والشبيبة والشيخوخة (م  �
  ).67املواطنني (م  احلّق يف الرعاية الصحّية لكلّ  �

هذا احلّق يف الرعاية الصّحية اليت نّصت عليه هذه املاّدة موّفرة للجميع، ويف مجيع اخلدمات  -
 نظريّة احلقوق واحلرّيات يف الصّحية، وبصفة ّجمانية، وهذا يؤّكد أيضا الطابع املمّيز ملفهوم

  املذهب االجتماعي.
جيب على  «) بأنّه 75الدستور يف (ماّدته كما نالحظ هذا عن امللكية اخلاّصة حني أّكد  -

ومل  »كّل مواطن أن حيمي بعمله وسلوكه امللكّية العمومية، ومصاحل اموعة الوطنية ...
  يتطّرق إىل امللكّية اخلاّصة وحّق املواطن يف التمّلك وال يف ممارسة التجارة والصناعة.

  ).70محاية الّالجئ السياسي القانوين (م  �
                                                 

من كّل حسب مقدرته، «من الدستور اليت تؤّكد على أّن العمل حيكمه املبدأ االشرتاكي القائل:  24أشارت هذه املاّدة إىل ممارسة هذا احلّق طبقا للماّدة   - 1

احلّق يف أخذ حّصة من الدخل القومي مرهون بإلزامّية العمل «جب وشرف وأّن ) على أّن العمل وا59... كما تؤّكد هذه (املاّدة »ولكّل حسب عمله
 .» …التساوي يف العمل يستلزم التساوي يف األجر «وختضع األجور للمبدأ القائل: 
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  ).44-41-40- 39(فقد نّصت عليه املواّد: والواجبات ساواة بني املواطنني يف احلقوقملأّما مبدأ ا �
الدستور كّل احلقوق السياسّية واالقتصاديّة واالجتماعّية والثقافّية «) حّق ضمان 42وختّصص (املاّدة  �

  .»للمرأة اجلزائريّة
  ).71-39 أّما املواد اليت تؤّكد على ضمان حقوق وحرّيات املواطنني فهي: (م �

  أّما الضمانات الدستوريّة فكانت ضعيفة ألسباب نذكر منها:
  غياب الرقابة على دستوريّة القوانني. -
عدم الفصل بني السلطات اليت مسّاها الدستور بالوظائف، ورئيس الدولة هو رئيس الوظيفة  -

  ).111التنفيذيّة واألمني العاّم للحزب يف آن واحد (م 
ة احلزبّية كوسيلة ناجعة للرأي املعارض، وتتّم وظيفة الرقابة بواسطة االس عدم وجود التعّددي -

  ).190) وجملس احملاسبة (م 189املنتخبة (م 
غري أنّه البّد من اإلشارة إىل تأكيد الدستور على استقالل القاضي وعدم خضوعه إّال للقانون 

، 195ات األساسّية لإلنسان واملواطن (املاّدة ، وإىل أّن التعديل الدستوري ال ميكن أن ميّس احلّري1فقط
 ).4البند 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                 
 انظر الفصل اخلاّص بالوظيفة القضائية. - 1      
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 الرقابة على دستورية القوانين.

 

:طلب الثانيالم  
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الذي يعد مبثابة القانون األمسى يف الدولة واحملدد  ،تقوم الدولة مبفهومها احلديث على وجود الدستور   
  األساسي للمبادئ والقواعد الكربى اليت تقوم عليها هاته الدولة. 

إذ يتمن الدستور يف أي دولة القواعد األساسية لنظام احلكم، ويبني بدقة السلطات ووظائفها والعالقة    
فيما بينها، كما حيدد عالقة السلطة بالفرد ويبني حقوق وحريات األفراد على النحو الذي يضمن هلم التمتع 

  ا وممارستها.
فإن للقانون التشريعي بعد  ،حلكم وعالقة السلطة باألفرادوإذا كان الدستور يضع املبادئ العامة يف نظام ا   

ذلك الدور الكبري يف إقرار املبادئ الدستورية وتفصيلها، فنصوص التشريع العادي تأيت تنفيذا للدستور 
وتكملة له مث تأيت بعد ذلك النصوص التنظيمية أو اللوائح لوضع بعض اإلجراءات املنظمة ملمارسة احلقوق 

  اتمع على حنو متناسق مع التشريع العادي ومتطابق مع نص الدستور وروحه. واحلريات يف
حيث ينبغي على هذه  ،وعليه فإن للقواعد الدستورية صفة السمو على باقي التشريعات األخرى يف الدولة   

عد القانونية األخرية مراعاة نص وروح الدستور، وعدم معارضتها أو خمالفتها هلما وذلك وفقا ملبدأ تدرج القوا
  الذي نادى به العامل النمساوي" كلسن".

التشريعية وباعتبارها السلطة املخولة قانونا بإصدار القوانني، ملزمة باحرتام مضمون املبادئ  ةفالسلط   
  والقواعد الدستورية فيما تصدره من قوانني.

قد يؤدي حتما إىل إصدار  ،التشريعيةإذ أن عدم مراعاة السلطة التشريعية للقواعد الدستورية يف وظيفتها    
  .1تشريعات تكون جمحفة يف حق األفراد ومقيدة حلريام، وخملة مببدأ مسو القواعد الدستورية 

  صران أساسيان :نينتج عنه ع رفإعمال مبدأ مسو الدستو    
  خضوع اجلميع ألحكام الدستور حكاما وحمكومني. -1
  مسو الدستور، وعدم خمالفة أحكامه أو التعارض معها.إجياد السبل الكفيلة باحرتام مبدأ  -2
وتكريس مضمونه وروحه  ،وعليه فقد ارتبط مبدأ مسو الدستور بفكرة إجياد الوسائل الكفيلة بضمان احرتامه   

، ومن هنا جاءت فكرة الرقابة على دستورية 2وباخلصوص يف جمال التشريع  ،يف مجيع أعمال السلطات العامة
ية عملية وضمانة قانونية لتحقيق مبدأ مسو الدستور  وااللتزام بقواعده وعدم خمالفتها نصها أو القوانني كآل

  . 3 ، وهو ما يتجسد فعال يف دولة القانونروحها
                                                 

1 - Hans Kelsen, La garantie juridictionnelle de la constitution , (dans) Revue du droit public et de la 
science politique en France et à l’Etranger , 1928.page 126 

  .518ص:  ،مرجع سابق ،د/ آدمون رباط -2
3 - Luc Heuschling, opt , cité , p : 571. 
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يعترب فقهاء وأساتذة القانون الدستوري الواليات املتحدة األمريكية املنشأ األول ملبدأ الرقابة على دستورية    
ف هذا املبدأ بعد ذلك االنتشار الواسع مع بـداية القـرن العشريـن ويعترب الدستور الفرنسي أول ليعر  ،1القوانني 

  .  2هلذا املبدأ االدساتري إقرار 
وضمان احرتام احلقوق واحلريات  ،إال أن القول بوجود رقابة تكفل احرتام القواعد الدستورية وعدم خمالفتها   

وقبل ذلك  ،التساؤالت العملية حول الطرق أو الوسائل الكفيلة بذلك يطرح العديد من ،املكفولة دستوريا
  حول اجلهة املختصة بذلك يف الدولة؟.

لذلك فإننا نسعى فيما يأيت إىل تفصيل هذه النقاط من خالل التعرض ملختلف األشكال اليت تتخذها    
مث نتعرض للتكريس الدستوري  ،يف ذلكواآلليات واإلجراءات املستعملة  ،عملية الرقابة على دستورية القوانني

  كالتايل :فروع  وهذا يف ثالث هلذا املبدأ وفقا ملا جاء به الدستور اجلزائري كنموذج. 
  األول : مفهوم الرقابة على دستورية القوانني. الفرع -
 الثاين : صور الرقابة على دستورية القوانني. الفرع -

   يف الدستور اجلزائري.الثالث : الرقابة على دستورية القوانني الفرع -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
وذلك يف قرارها الصادر سنة  ،ىل احملكمة العليا يف الواليات املتحدة األمريكيةيرجع العديد من األساتذة الفضل يف ظهور مبدأ الرقابة على دستورية القوانني إ -1

  أنظر: ،والذي شكل املالمح األوىل لفكرة الرقابة على دستورية القوانني ،يف دعوى" ماربوري "ضد" مادسن " 1803
- Guillaume Drago , justice constitutionnelle , droits N° : 34 , PUF 2002 , p : 119. 

اجلمعية املصرية لنشر املعرفة  ،ترمجة مصطفى غنيم ،املبادئ األساسية للدستور األمريكي - ،الوجيز يف القانون الدستوري ،بريون أ.بارون .و.س.توماس دينيس -
 .69ص:  ،1998سنة  ،الطبعة األوىل ،والثقافة العاملية

ص:  ،1978 ،دار اجلامعات املصرية ،الرقابة على دستورية القوانني يف مصر ،علي السيد الباز د/ ،وما بعدها 524ص:  ،مرجع سابق ،أنظر :آدمون رباط -2
119.  



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

77 
 

  األول : مفهوم الرقابة على دستورية القوانين.    الفرع
إذ يعترب البعض الرقابة على  ،ترتبط نظرية الرقابة على دستورية القوانني ارتباطا وثيقا مببدأ مسو الدستور   

  دستورية القوانني نتيجة عملية ملبدأ مسو الدستور.
الدستور علو القيمة القانونية للقواعد الدستورية على باقي القواعد القانونية األخرى،  ويقصد مببدأ مسو   

  وهو ما جبعل الدستور مصدر املشروعية لباقي التشريعات والقوانني األخرى يف الدولة.
حلقوق ومحاية ا ،إال أن القول مببدأ مسو الدستور كمبدأ أساسي لدولة القانون وحتقيق النظام الدميقراطي   

  يتطلب توافر الضمانات الكفيلة إلقرار هذا املبدأ واحرتامه. ،1واحلريات 
وإذا كان مبدأ مسو الدساتري يعين عدم تعارض باقي التشريعات يف الدولة مع الدستور نًصا وروًحا، فإن    

عد الدستورية، ضمان حتقيق ذلك يستوجب مراقبة التشريعات الصادرة يف الدولة، والتأكد من احرتامها للقوا
  فاحرتام القانون مرتبط دوما بوجود جهة ختتص مبراقبة تطبيقه.

وبالنظر إىل القيمة القانونية للقواعد الدستورية وعلوها على باقي القوانني، فقد كان من الالزم أن تسند    
القواعد القانونية مهمة مراقبة احرتام هذه القواعد إىل جهات معينة ختتص بضمان احرتامها ومسوها على باقي 

  األخرى يف السلم التشريعي للدولة.
لذلك فقد شكلت نظرية الرقابة على دستورية القوانني الوسيلة الكفيلة بإقرار مبدأ مسو الدستور، إذ     

تنصب عملية الرقابة على دستورية القوانني على مجيع التشريعات والقوانني الصادرة من طرف اهليئة التشريعية 
  .2مبا يضمن احرتامها ملهامها الدستورية وعدم تعديها لوظائفها ،لةيف الدو 

وبالتايل فإن الرقابة على دستورية القوانني تعد أساس مبدأ مسو الدستور، وأحد الضمانات األساسية    
حلريات كما أا الضمانة الفعلية حلماية احلقوق وا  ،3لتحقيق مبدأ املشروعية واحرتام قواعد التدرج يف التشريع 

  .4املكرسة دستوريا 

                                                 
1 - Yves Poirmeu, le conseil constitutionnel protégé – T - il véritablement les droits de l’homme , la 
légitimité de la jurisprudence du conseil constitutionnel (s.dir) Guillaume Drago , Bastien François, 
Nicolas Moflions , Economica , Paris , 1999 , p : 295.  
2 -Jean Marcou : Justice constitutionnel et système politiques, presse universitaire de Grenoble, 1997, 

p : 112. 
  .2006ار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، د/ رشيدة العام، الس الدستوري اجلزائري، د - 3

4 -Yves Poirmeu, op. , p : 294. 



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

78 
 

ال ختلو دساتري أغلب دول العامل من النص على مبدأ الرقابة على دستورية القوانني كضمان أساسي     
لتحقيق مبدأ مسو الدستور، ومبدأ املشروعية يف أعمال السلطات العامة، إذ تقرتن عملية الرقابة على دستورية 

  ة ومحاية احلقوق واحلريات.القوانني بشكل كبري بالنظم الدميقراطي
ختتلف فيما بينها من حيث  ،وتتجسد الرقابة الدستورية يف التطبيقات العملية هلا يف صورتني أساسيتني   

  واجلهات املنوطة مبمارستها. ،الطبيعة القانونية هلا
ارس من طرف حبيث مت ،فالرقابة الدستورية وفقا للتطبيقات العملية هلا تكون إما ذات طبيعة قضائية    

وإما أن تكون ذات طبيعة سياسية وتعرف  ،اجلهات القضائية وتعرف بالرقابة القضائية على دستورية القوانني
  ذلك ما سنتعرض إليه يف املطلب التايل .. 1على دستورية القوانني  ةبالرقابة السياسي

  الثاني : صور الرقابة على دستورية القوانين: الفرعا
إذ  ،تتباين النظم الدستورية لدول العامل بشأن تنظيم الرقابة الدستورية وطبيعتها ،يه سابقاكما أشرنا إل    

هيئات سياسية تنشأ  اختصاصمنها من يعهد بذلك إىل اجلهات القضائية وباملقابل هناك من جيعلها من 
  للغرض ذاته.

تورية القوانني كضمانة لتحقيق مبدأ وعليه ستكون دراستنا هلاتني الصورتني األساسيتني للرقابة على دس     
  يلي: مسو الدستور كما

  الرقابة السياسية على دستورية القوانني.أوال:
 الرقابة القضائية على دستورية القوانني.ثانيا :

  : نالرقابة السياسية على دستورية القواني-أوال
ة منفصلة عن باقي السلطات األخرى تقوم الرقابة السياسية على دستورية القوانني على وجود هيئة دستوري   

  يف الدولة، يعهد هلا مبراقبة دستورية القوانني يف الدولة والسهر على إقرار مبدأ مسو الدستور.
واليت يغلب عليها  ،ويعرف هذا النوع من الرقابة الدستورية بالرقابة السياسية بالنظر إىل تشكيل هذه اهليئة   

ي سلطة من السلطات العامة يف الدولة كمبدأ عام إذ ختول صالحية الرقابة وعدم تبعيتها أل ،يالطابع السياس
وتتخذ هذه  ،ووفقا ملا حيدده الدستور يف ذلك ،السياسية إىل جهة مستقلة عن باقي السلطات يف الدولة

ني  اهليئة يف أغلب تطبيقات الرقابة السياسية العملية شكل جملس يشكل خصيصا للرقابة على دستورية القوان
  ويعرف بالس الدستوري.

                                                 
  .02ص:  ،مرجع سابق ،د/ رشيدة العام - 1



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

79 
 

النوع من  احيث عرف هذ ،ترجع نشأة الرقابة السياسية على دستورية القوانني إىل عهد الثورة الفرنسية   
ومل يستقر بشكله احلايل إال بصدور دستورية اجلمهورية اخلامسة سنة  ،الرقابة العديد من التغريات واألحداث

ذا النوع من الرقابة وجعلها كأهم مناذج الرقابة السياسية على دستورية والذي أعطى االستقرار هل ،1 1958
، 1949واليت تبنتها فيما بعد العديد من دساتري دول العامل كدستور أملانيا الدميقراطية لسنة  ،القوانني

  والعديد من دساتري الدول االشرتاكية 1989ر اجلزائري لسنة والدستو  ،2 1972الدستور املغريب لسنة 
، 1954، ودستور الصني لستة 1974ودستور بلغاريا لعام  1977كدستور اإلحتاد السوفيايت سابقا لسنة 

  .3مع بعض هذه الدساتري مع النموذج الفرنسي فيما خبص اهليئة املكلفة بعملية الرقابة
الذي  ،يلفرنسكما خيتلف فقهاء القانون الدستوري حول حتديد طبيعة الرقابة الدستورية وفقا للنموذج ا    

يعد املصدر الذي تقوم عليه عملية الرقابة السياسية يف أغلب الدول املتبنية هلذا الشكل يف رقابة دستورية 
  القوانني.

إذ يطرح التساؤل حول الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري، فهل هو هيئة سياسية أم هيئة ذو طبيعة    
  قضائية.

ي يف تشكيل الس الدستوري وفقا ملا تضمنه الدستور الفرنسي لسنة فإذ اعتمدنا على اجلانب العضو    
فإننا ترى بوضوح الصبغة السياسية احملضة لتشكيل الس وانعدام الصفة القضائية يف أي من  ،4 1958
  .6وهذا بالرغم من اعتماد بعض مناذج الرقابة السياسية على العنصر القضائي يف تشكيلها ،5أعضائه 

فإن معاينة أعمال اهليئة  ،ل هاته الصبغة السياسية اليت تطبع تشكيل الس الدستوري ونشأتهومبقاب   
 الدستوريلس اجل فبالرجوع مثال إىل قرارات ،ومضموا جتدها تقرتب بشكل كبري إىل العمل القضائي

                                                 
1-Yves Poirmeu, op. Cit. , p : 294.  

  .07ص:  ،د/ رشيدة العام، مرجع سابق - 2
 ،فقد اختلفت معه يف حتديد اجلهة احملولة مبمارسة هذه الرقابة ،على دستورية القوانني الرغم من تبين العديد من الدول لنموذج الفرنسي يف الرقابة السياسيةعلى  -3

ومنها من أوكلت ذلك على هيئة  1974والدستور البلغاري لسنة  1977فمنها من أوكلت هذه املهمة للسلطة التشريعية كدستور اإلحتاد السوفيايت سابقا لسنة 
مبادئ القانون الدستوري  ،د/ إمساعيل مرزة ،7-6ص:  ،مرجع سابق ،. أنظر : د/ رشيدة العام1946ر يوغسالفيا لسنة أدارية تابعة لسلطة التشريعية كدستو 

الرقابة القضائية على دستورية  ،املستشار بدوي إبراهيم محودة ،اوما بعده 169ص:  ،2004 ،الطبعة الثالثة ،النظرية العامة يف الدساتري ،والعلوم السياسية
  .1978، ديسمرب 02العدد : ،مصر ،جملة العلوم اإلدارية ،القوانني

رئيس جملس الشيوخ  ،رئيس اجلمعية الوطنية ،يعينون من طرف رئيس اجلمهورية ،أعضاء 09من 1958من دستور  56يتشكل الس الدستوري وفقا للمادة  -4
   أعضاء لكل منهم ) ويضاف هلم عضوية مجيع رؤساء اجلمهورية السابقني 03( 
  .02د/ رشيدة العام، مرجع سابق، ص:  -5
 ،أعضاء يعتربهم رئيس اجلمهورية 03أعضاء  09يتشكل الس الدستوري من  ،164إذ وبنص املادة  ،ومثال ذلك تشكيل الس الدستوري اجلزائري -6

الباقيان فواحد ينتخب من احملكمة العليا والثاين من طرف جملس  أما العضوان ،وعضوان ينتخبان من طرف جملس األمة ،وعضوان ينتخبان من الس الشعيب الوطين
  الدولة.
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ا قضائيا حيث تصبغ فإننا جندها يف مضموا تأخذ طابع ،بوصفه النموذج لبارز للرقابة السياسية ،الفرنسي
العديد من قرارات الس بالصبغة لقضائية من خالل ما يرد يف قراراا من عبارات ومجل تأكد الطبيعة 

  .1القضائية هلا 
 دستوريلذا يذهب العديد من أساتذة القانون الدستوري إىل القول بازدواجية الطبيعة القانونية لس ال   

  .2تشكيل الس، وقضائية من ناحية مهامه والقرارات الصادرة عنه  الفرنسي، فهي سياسية من ناحية
الدستور الفرنسي الوحيد الذي مل حيدد صراحة الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري كهيئة للرقابة  دوال يع   

والذي مل يرد  1996إذ سجلت العديد من الدساتري نفس املوقف ومنها دستور اجلزائر لسنة  ،الدستورية
باعتباره اهليئة املخولة قانونا مبراقبة دستورية  ،فيها ما حيدد الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري اجلزائري

  .3القوانني يف النظام اجلزائري 
فهناك إمجاع  ،بغض النظر عن عدم حتديد الطبيعة القانونية هلذا النوع من الرقابة على دستورية القوانني   

واستقالهلا كهيئة خمولة  ،ولكوا خمتلفة متاما عن الرقابة القضائية من جهة ،سياسيعلى إعطائها الطابع ال
إذ تتعرض هيئات  ،ألا تسبق صدور القانون وتنفيذه ،مبراقبة دستورية القوانني بأا رقابة وقائية أو الحقة

قبل اإلصدار الرمسي هلا لفحص القوانني والتشريعات  ،الرقابة السياسية وفقا الختصاصاا وإجراءات عملها
  ودخوهلا حيز التنفيذ.

اختصاصات هذه اهليئة  ،حتدد دساتري أغلب الدول اليت تأخذ بالرقابة السياسية على دستورية القوانني   
  كما حندد وبدقة اإلجراءات العملية لسريها وأدائها ملهامها دستوريا.   ،بشكل دقيق

  دستورية القوانين:   اختصاصات هيئات الرقابة السياسية على  -أ
تعد مراقبة مدى مطابقة القوانني والتشريعات الداخلية للدستور، االختصاص األصلي واألساسي للمجالس    

  الدستورية اليت متارس الرقابة السياسية على دستورية القوانني. 
والتأكد من مطابقتها فاالختصاص األساسي هلذه االس يكمن يف مراقبة التشريعات والقوانني الصادرة،    

  للمبادئ الدستورية وفقا ملبدأ مسو الدستور.

                                                 
دار  ،مفهوم القانون الدستوري وظاهرة الدولة والدستور) الطبعة األوىل ،أصول القانون الدستوري والنظم الدستورية ( اجلزء األول ،أنظر: د/ حممد نسيب أرزقي -1

  .237ص:  ،1998اجلزائر  ،األمة
2- Yelles Chaouche Bachir : le conseil  constitutionnel en Algérie, du contrôle de constitutionnalité a 
la créativité normative OPU 1999. 
3 - Ahmed Salem Ould Bouboutt : l’apport du conseil constitutionnel au droit administratif 

Economica, Paris , 1987 , p : 48. 
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إذ ختضع مجيع التشريعات الصادرة من طرف املنظومة التشريعية يف الدولة إىل رقابة وفحص الس    
ووفقا لطبيعة التشريعات ودرجتها يف السلم  ،أو اهليئة السياسية للرقابة على دستورية القوانني ،الدستوري

  وحبسب اإلجراءات والشروط احملددة لعملية الرقابة. ،شريعيالت
اليعد االختصاص الوحيد للمجالس  ،األصلي يف مراقبة دستورية القوانني صإال أن هذا االختصا   

إذ تتمتع االس الدستورية باختصاصات أخرى خترج نوعا ما عن املراقبة احملضة للقوانني  ،الدستورية
واإلشراف على االستفتاءات  ،االنتخابية وباألخص انتخاب رئيس اجلمهورية تالعمليا كمراقبة  ،والتشريعات

  والفصل كذلك يف النزاعات اخلاصة بانتخاب نوابه. ،وفحص نظام جملس الربملان ،الشعبية وإعالن نتائجها
انني واألنظمة الداخلية إذ وبالرجوع إىل دساتري العديد من الدول املتبنية للرقابة السياسية على دستورية القو    

فإنه باإلمكان حتديد أهم اختصاصات االس  ،ووفقا للدراسات التطبيقية يف هذا اال ،املسرية هلذه اهليئات
  :1يلي واليت جتمع عليها أغلب النظم الدستورية فيما ،الدستورية

  مراقبة دستورية القوانني. -1
  مراقبة املعاهدات الدولية. -2
  اخلي للهيئات التشريعية ( الربملان ) .النظام الد -3
  مراقبة االستفتاءات والعمليات االنتخابية. -4
  االختصاص االستشاري. -5
  الرقابة على دستورية القوانين: -1   

االس  –يعد مراقبة دستورية القوانني االختصاص األساسي هليئات الرقابة السياسية على دستورية القوانني    
وذلك للتأكد من احرتام القوانني والتشريعات الصادرة يف الدولة ألحكام الدستور، وحتقيق مبدأ  –الدستورية 

  مسو قواعده.
وإذا كانت الرقابة على الدستورية تشمل مجيع التشريعات والقوانني يف الدولة باختالف طبيعتها ودرجتها    

  وإجراءات مراقبة دستوريتها. ، فإا ختتلف فيما بينها من حيث كيفية2يف التنظيم القانوين

                                                 
1- Gagik Aroutoumian, Les Respectives d’amélioration de la justice constitutionnelle, problèmes 
Fonctionnels et institutionnels, Revue de justice constitutionnelle est européenne, N° : 01, p : 142 – 
143. 

فالرقابة السياسية وإن كانت تطال مجيع القوانني  ،فقا ملا مت اإلشارة له فيما سبق من هذا البحثيعد تدرج القاعدة القانونية أهم مقومات دولة القانون و  -2
  فإن كيفية وصالحيات رقابتها ختتلف حبسب الدرجة اليت يأخذها القانون يف سلم التشريعات يف الدولة.  ،الصادرة يف الدولة
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فإن رقابة بعض  ،فبينما تكون رقابة الس الدستوري تلقائية على بعض التشريعات كالقوانني العضوية   
  التشريعات يتطلب إجراءات حمددة كمراقبة القوانني العادية والتنظيمات.

  يلي: وكما هات على حدلذل سنتطرق إىل بيان الختصاص الس الدستوري لكل من هذه التشريع   
  الرقابة على القوانين العضوية:  -أ

) مرتبة مهمة يف اهلرم القانوين للدولة، إذ غالبا ما Les lois organiquesتكتسي القوانني العضوية (
ني تأيت يف املرتبة التالية للقواعد الدستورية مباشرة، وتعلو بالتايل على باقي القوانني األخرى أو ما يعرف بالقوان

  العادية.
حتتلها القوانني العضوية يف السلم التشريعي، أن يكون هلا صالحية تعديل  ويرتتب عن هذه املرتبة اليت   

وإلغاء القوانني العادية، والتشريعات األقل منها درجة، وباملقابل ال ميكن للقوانني العادية أن تلغي أو تعدل 
  .1قانونا عضويا 

وهي األكثر أمهية  ،العضوية يف احنصارها يف جماالت تشريعية حمددة دستوريا كما تظهر أمهية القوانني    
األمن  ،التنظيم القضائي ،كتلك املتعلقة بانتخابات األحزاب السياسية  ،وحساسية يف النظام القانوين للدولة

يف القوانني باإلضافة إىل ما تتطلبه إصدار هذه القوانني من إجراءات ختتلف نوعا ما عن تلك املتبعة  ،2
  .3وباألخص املصادقة عليها بأغلبية األصوات يف اهليئة التشريعية  ،العادية

ووفقا لإلجراءات  ،ختضع القوانني العضوية يف أغلب النظم الدستورية لرقابة الس الدستوري بصفة وجوبية   
  احملددة لذلك.

وية رقابة وجوبية تتم بناءا على إخطار من تعد رقابة الس الدستوري للقوانني العض ،ففي فرنسا مثال   
اجلزائري الذي يتوىل فحص دستورية القوانني  ي،وكذلك احلال بالنسبة للمجلس الدستور 4الوزير األول 

  .5خطاره من طرف رئيس اجلمهورية اعد بو  ،العضوية الصادرة عن الربملان وجوبا

                                                 
  .280 ،279ص:  ،2001 ،طلعة الشعاع الفنية ،دراسة مقارنة ،واألنظمة الدستورية العربية واألجنبية يف مصر الرقابة على دستورية القوانني ،د/ علي الباز -1
  من الدستور واليت حددت جماالت التشريع مبوجب القوانني العضوية. 123أنظر على سبيل املثال : املادة  -2
من  123األمة، املادة  أعضاء ) جملس4/3ثالثة أرباع (  و لقة لنواب الس الشعيب الوطينيف إصدار القوانني العضوية، األغلبية املط املؤّسس اجلزائرييشرتط  -3

  الدستور.
4 - Louis Favoreu et Loïc Philipe : le conseil  constitutionnel, 3 eme édition, PUF, 1978 , p : 69 – 70. 

دستوري، بعد أن خيطره رئيس اجلمهورية رأيه وجوبا يف دستورية القوانني العضوية، بعد أن صادق يبدي الس ال«من الدستور اجلزائري:  165/02أنظر املادة  -5
  .»عليها الربملان...
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لعضوي املعروض أمامه يتضمن خمالفة أوتعارض مع ويف حالة ما إذا تبني للمجلس الدستوري أن القانون ا   
واملطابقة الدستورية هلذا  ،الالزمة من أجل تصحيح األوضاع تفيكون له اختاذ اإلجراءا ،أحكام الدستور

  القانون  املعروض أمامه وفقا للتعارض احلاصل.
 ،لعضوي وأحكام الدستورأما إذا مل يتبني للمجلس الدستوري وجود أي خمالفة أو تعارض بني القانون ا   

  .1يتم اإلقرار بدستورية هذا القانون وإمتام إجراءات إصداره ونشره 
  وتكتسي رقابة الس الدستوري للقوانني العضوية أمهية بارزة يف ضمان مسو الدستور، وضمان عدم    

 .2  جتاوز السلطة التشريعية لصالحياا مبا قد ميس بالتوازن العام للسلطات يف الدولة

  الرقابة على القوانين العادية:    -ب
فإن  ،الرغم من اعتبار القوانني العادية أقل درجة من القوانني العضوية يف السلم القانوين للدولةعلى    

  التشريع مبوجب القوانني العادية يأخذ اال التشريعي األكرب.
التشريعية، فإن هذه األخرية قد تنحرف يف وإذا كان التشريع العادي من االختصاصات األصلية للهيئة    

  تصحيحه.و  ممارستها هلذا االختصاص، األمر الذي يتطلب إجياد آليات تقومي هذا االحنراف
 ،ختتلف من نظام دستوري آلخر ،لذا ختضع القوانني العادية لرقابة الس الدستوري وفقا إلجراءات حمددة   

فإن إخضاع القوانني العادية للرقابة  ،لرقابة الس الدستوري وجوبا إذ وبعكس القوانني العضوية واليت ختضع
  .3وباألساس إجراء اإلخطار  ،الدستورية يعد أمرا اختياريا يتوقف على إجراءات معينة

وتعد الرقابة على دستورية القوانني العادية كضمانة أساسية لتحقيق مبدأ مسو الدستور، وإقرار تدرج    
  . 4ية الذي يعد أحد مقومات دولة القانون ومحاية احلقوق واحلريات القاعدة القانون

  الرقابة على القوانين واللوائح التنظيمية:  -ج
واليت متارسها عن طريق القوانني  ،إذا كان التشريع الوظيفة األصلية واألساسية للسلطة التشريعية يف الدولة   

طة التنفيذية يف العديد من النظم الدستورية جماال حمددا العضوية والعادية السالف ذكرها  فقد متنح السل

                                                 
  .147د/ رشيدة العام، مرجع سابق، ص:  - 1

2 - George Burdeau, François Hamon et Michel Troper : Droit constitutionnel, 25 édition, L.G.D.I. 
1997, p : 688. 

  اختالف اجلهات.... -3
  ..156د/ رشيدة العام، مرجع سابق، ص:  -4



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

84 
 

صالحية التشريع خارج  1إذ غالبا ما مينح الدستور للجهاز التنفيذي وخصوصا رئيس اجلمهورية  ،للتشريع
  ااالت احملددة للسلطة التشريعية.

واليت يكون  ،وائح التنظيميةكما متنح للسلطة التنفيذية ممثلة يف احلكومة صالحية إصدار القوانني والل    
مما يتطلب  ،واليت غالبا ما تأيت بصيغة عامة ،اهلدف منها تطبيق القوانني والتشريعات الصادرة عن الربملان

  وهنا يربز جمال التشريع املخول للحكومة باعتبارها اجلهاز املخول بتنفيذ القانون. ،وضع أحكام تنظيمية هلا
من صالحيات السلطة التنفيذية وفقا ملبدأ الفصل بني السلطات وتدرج القاعدة ويعد هذا اال التنظيمي    

  القانونية، فإنه ال حيق ألي جهة أخرى التدخل يف هذا اال املمنوح للسلطة التنفيذية.
إذ تتضمن العديد  ،إال أن هذا ال يعين عدم تضمن النصوص التشريعية بشكل مطلق لإلجراءات التنظيمية   

نصوصا تتضمن أحكاما تنظيمية إال أا ليست بالشكل اليت  ،انني التشريعية سواء عضوية أو عاديةمن القو 
  .2هي عليه النصوص التنظيمية من التفصيل والبيان 

فإن  ،وإذا كان اجلانب التنظيمي حكرا على اجلهاز التنفيذي عن طريق رئيس اجلمهورية أو احلكومة   
األمر الذي جيعل  ،للتطبيق وتنفيذ التشريعات والقوانني ةهي إال وسائل قانوني ماالقوانني واللوائح التنظيمية 

  هذه القوانني التنظيمية حتتل مرتبة أدىن من القوانني األخرى يف السلم التشريعي للدولة.
افق وأحكام وكنتيجة هلذا التدرج يف املرتبة القانونية للقوانني واللوائح التنظيمية، فإن على هذه األخرية أن تتو 

كما جيب أن ال تتعدى اال التنظيمي   ،القوانني اليت تعلوها يف الدرجة سواء كانت قواعد دستورية أوتشريعية
  للمجال التشريعي احملدد دستوريا.   

والتأكد من موافقتها  ،ومن مثة تكون مهمة الس دستورية أساسية يف مراقبة املراسيم واللوائح التنفيذية   
سواء كانت نصوصا دستورية أو تشريعية  وكذا احرتام هذه  ،النصوص القانونية األعلى منها مرتبة ألحكام

 مإذ غالبا ما تأيت النصوص التنظيمية بغرض تنفيذ أحكا ،النصوص التنظيمية للمجال التنظيمي احملدد هلا
  القوانني أو تفصيلها دون إجياد أحكام جديدة.

إخطار الس الدستوري يف حال التعدي على ،رئيس اجلمهورية يف بعض النظموباملقابل فإن للحكومة أو    
  وصورة ذلك أن يقوم السلطة التشريعية ممثلة بالربملان بإصدار نصوص  ،اال التنظيمي املمنوح هلم

  . 3ذات طابع تنظيمي تدخل ضمن االختصاص احملدد دستوريا لصاحل احلكومة أو رئيس اجلمهورية 

                                                 
  .1958من الدستور الفرنسي لسنة  37املادة  .1996من الدستور اجلزائري لسنة  125و 124أنظر على سبيل املثال : املواد  -1

2 - Louis Favoreu, Loïc Philipe, op. . Cit. , p : 102. 
  .1958ن الدستور الفرنسي لستة م 76و 74أنظر املواد:  -3

= 
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  على دستورية النظام الداخلي للهيئات التشريعية.  الرقابة -2
تعد الرقابة على دستورية األنظمة الداخلية للهيئات التشريعية من االختصاصات األصلية هليئات الرقابة    

  السياسية على دستورية القوانني.
والتأكد من مدى  ،اتهإذ متنح للمجلس الدستوري صالحية مراقبة األنظمة الداخلية للربملان باختالف هيئ   

وبالرغم من أن األنظمة الداخلية للهيئات التشريعية غالبا ما  ،مطابقتها ألحكام الدستور يف هذا الشأن
فإن أغلب الدساتري تشري إىل اختصاص  ،تصدر عن طريق قوانني عضوية وختضع وجوبا الرقابة الدستورية

  . 1خلية للهيئات التشريعية كاختصاص أصلي هلا الس الدستوري بالرقابة على دستورية األنظمة الدا
 ،إذ ختضع األنظمة الداخلية وبعد إعدادها واملصادقة عليها من طرف الربملان إىل رقابة الس الدستوري   

أو تضمنها ألحكام تتعارض واملبادئ  ،وذلك للتأكد من مدى مطابقتها ألحكام الدستور وعدم خمالفتها هلا
مع االختالف بني دساتري الدول يف حتديد اجلهة املخولة بإخطار الس الدستوري برقابة  ،2العامة للدستور 

 ،فبينما متنح بعضها هذه الصالحية لرؤساء اهليئة التشريعية كما هو احلال يف فرنسا ،هذه األنظمة الداخلية
األنظمة الداخلية حيث خيتص رئيس اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ بإخطار الس الدستوري وجوبا ب

كما هو احلال يف اجلزائر بناءا   ،وباملقابل متنح بعض الدول صالحية اإلخطار لرئيس اجلمهورية ،3هليئاما 
  املعدل. 1996من دستور  165/03على املادة 

                                                 
 

يف اال التنظيمي احملدد له وفقا للمادة  ةأما يف اجلزائر تنحصر الرقابة على دستورية اللوائح التنظيمية فقط على املراسيم واألوامر اليت يصدرها رئيس اجلمهوري -
واليت متارس من  –رقابة املشروعية –هي خاضعة للرقابة القضائية  ،الوزراء أم التنظيمات الصادرة عن اجلهات التنفيذية األخرى كرئيس ،1996من دستور  125

سنة :  ،03عدد : ،جامعة اجلزائر ،الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،الس الدستوري اجلزائري ،أنظر : عطا اهللا بومحيدة ،طرف جملس الدولة
  .89ص :  ،2002

تنص على اختصاص الس الدستوري الفرنسي مبراقبة األنظمة الداخلية للهيئات التشريعية الفرنسية املمثلة  1958الدستور الفرنسي لسنة  من 61/1املادة  -1
  يف اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ.

توري يف مطابقة النظام الداخلي لكل من ...كما يفصل الس الدس«على مايلي:  ،املعدل 1996من الدستور اجلزائري لسنة  165/03وكذلك نصت املادة 
م .ش.و.و جملس األمة لرقابة الس  –وبالتايل خيضع النظام الداخلي للربملان بغرفتيه  ،»حسب اإلجراءات املذكورة يف الفقرة السابقة ،غرفيت الربملان للدستور

 الدستوري.
السابق لإلقرار اختصاص الس الدستوري مبراقبة األنظمة الداخلية لغرفيت  ،اخلامسة أو ما يعرف بدستور اجلمهورية 1958كان الدستور الفرنسي لسنة   -2

حيث أن انعدام الرقابة على  ،وذلك كردة فعل عما عرفته التجارب السابقة يف ظل دساتري اجلمهورية الثالثة والرابعة -اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ –الربملان 
يؤكدون على  1958مما دفع لواضعي دستور  ،شريعية جعلتها تتوسع يف حتديد صالحياا مبا يتناىف أو يتجاوز ما حدده هلا الدستوراألنظمة الداخلية للهيئات الت

  أنظر:  ،ضرورة إقرار رقابة الس الدستوري الوجوبية لألنظمة الداخلية لغرفيت الربملان
- Jean Giquel, Droit constitutionnel et institutions politiques 16 eme édition, Montchrestien France 
1999, p : 320 et suite. 
- Dominique Rousseau, opt. Cit. p.165 et suite. 
3 - Louis Favoreu, Loïc Philipe, op. . cit. , p : 70. 
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  الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية. -3
  عتربة ضمن نظامها القانوين والسلم التشريعي فيها.تأخذ املعاهدات الدولية اليت تصادق عليها الدولة مكانة م   
جتعل  ،إذ تعطي أغلب دساتري الدول االتفاقيات الدولية مرتبة هامة يف تدرج القواعد القانونية يف الدولة   

ومثال ذلك ما  ،هذه االتفاقيات يف أغلب األحيان تسمو على القوانني العادية واللوائح التنظيمية والتنفيذية
املعاهدات اليت يصادق عليها «املعدل يف اجلزائر واليت جاء فيها: 1996من دستور  132املادة  تضمنته

  .»رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور تسمو على القانون
الدولة، وعليه فال ميكن للقوانني أو اللوائح التنظيمية أن تتعارض وأحكام االتفاقيات واملعاهدات اليت تربمها    

وذلك احرتاما ملبدأ تدرج القواعد القانونية، كما جيب من جهة أخرى مراقبة مدى توافق املعاهدة أو االتفاقية الدولية 
وأحكام الدستور، إذ ال ميكن التصديق على أي معاهدة واتفاقية تتضمن بنودا أو تتعرض وأحكام الدستور، ففي 

ة أو اإلنضمام إليها، وقد حيدث يف حاالت معينة أن تلجأ الدولة إىل هذه احلالة ال ميكن املصادقة على املعاهد
تعديل دستوري ليتماشى وبنود االتفاقية، وميكن من التصديق عليها واإلقرار بدستوريتها، وإن كانت هذه احلاالت 

الدول األوربية حمددة الوقوع فإا غالبا ما تتعلق باملعاهدات ذات الطابع اخلاص، ومثال ذلك ماحدث للعديد من 
خبصوص تصديقها على معاهدة اموعة األوربية، واليت تعرف مبعاهدة "ماسرتيتش"، حيث اضطرت العديد منها 
إىل تعديل دساتريها وفقا ملضمون املعاهدة، حيث قامت فرنسا بتعديل دستوري لتتماشى أحكامه وبنود املعاهدة مبا 

  . 1يسمح بتقدميها بعد ذلك لالستفتاء الشعيب 
إذ يشمل نوعا أو فئة معينة من  ،كما جتعل بعض الدول الرقابة السياسية على دستورية املعاهدات حمددا   

أو هلا عالقة بسيادات كمعاهدات  ،واليت غالبا ما يكون هلا تأثري على النظام القانوين لدولة ،2املعاهدات 
يات أو املعاهدات املتعلقة بفتح احلدود وإحتاد أو تشكيل فيدراليات أو كونفيدرال ،التحالف أو السلم

وإجراءات وآليات  ،وحتدد نصوص الدستور بدقة طبيعة هذه املعاهدات ،وتشكيل تكتالت إقليمية أو دولية
 عرضها على الرقابة الدستورية.

  الرقابة على االنتخابات واالستفتاءات:  -4
ة يف رقابة دستورية القوانني على اختالف مرتبتها فباإلضافة إىل االختصاص األصلي هليئات الرقابة السياسي   

متنح العديد من  ، قوانني عادية، لوائح تنظيميةمعاهدات ،يف التدرج القانوين يف الدولة : قوانني عضوية
  مبراقبة العمليات االنتخابية واالستفتاءات. ،أو االس الدستورية ةهيئات الرقابة السياسي 3دساتري دول العامل 

                                                 
1
- Dominique Rousseau, op. Cit. , p : 171. 

  .1958لسنة  ينسمن الدستور الفر  53أنظر مثال : املادة  -2
  مقالة اإلحصائيات.  -3
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مينح الس الدستوري صالحيات واسعة يف مراقبة هذه العمليات، وتتبع مجيع جوانبها والبت يف مدى  إذ   
  . 1دستوريتها سواء تعلق األمر باالستفتاءات الشعبية، أو بالعمليات االنتخابية املختلفة 

  االستفتاء: -أ
وعدم اختاذ أي إجراء  ،ب خبصوصهاتفرض بعض الدساتري احملددة دستوريا جلوء السلطة إىل استفتاء الشع   

  .2يتعلق ا إال بعد استفتاء الشعب واألخذ برأيه يف ذلك 
بدور أساسي يف إدارة  ،ويناط الس الدستوري باعتباره هيئة الرقابة السياسية على دستورية القوانني   

  .3عمليات االستفتاء واإلشراف عليها 
ي يف حتضري عملية االستفتاء ومراقبتها من خالل صالحياته يف حيث يعىن الس الدستوري بدور أساس   

وتلقي مجيع الشكاوى والنزاعات املتعلقة بسري االستفتاء والفصل فيها،  ،اإلحصاء العام ألصوات الناخبني
وله صالحية اإللغاء اجلزئي أو الكلي  ،واختاذ ما يراه مناسبا لذلك سواء بتأكيد هذه الشكاوى أو برفضها

  كما تكون له وحده مهمة اإلعالن النهائي عن نتائج االقرتاع وإقراره.  ،ج االستفتاءلنتائ
وإذا كانت القوانني الصادرة عن طريق االستفتاء الشعيب خارجة عن اختصاص الرقابة السياسية للمجلس    

ء  باإلضافة منحه فإن هلذا األخري صالحيات واسعة يف مراقبة القوانني اليت تسري عملية االستفتا ،الدستوري
  وحىت صياغته نص السؤال أو  ،يف بعض النظم دورا استشاريا حول مضمون االستفتاء

  .4املوضوع املطروح لالستفتاء 
  االنتخابات:  -ب
باإلشراف على العمليات االنتخابية  5تضطلع أغلب هيئات الرقابة السياسية على دستورية القوانني    

إذ يشرف الس الدستوري على خمتلف  ،االنتخابات الرئاسية أو التشريعيةسواء تعلق األمر ب ،املختلفة
من حتديد املرتشحني للعملية ووصوال إىل إقرار النتائج  وحبسب طبيعة  ، إبتداءً 6مراحل العملية االنتخابية 

  العملية االنتخابية.

                                                 
  .30د/ رشيدة العام، مرجع سابق، ص:  -1
  .1996من دستور اجلزائر املعدل لسنة  77/10أنظر على سبيل املثال املادة  -2
  من الدستور اجلزائري. 163/02أنظر املادة  -3

4 - François Luchaires, Le conseil  constitutionnel, organisation et attributions, 2 édition, Economica 
Paris1997, p : 160.161. 

  مقال اإلحصائيات. -5
االنتخابات الذي يعد احملدد األساسي آلليات وإجراءات  نتكون للمجلس الدستوري رقابة سابقة على عملية االنتخاب من خالل رقابته الوجوبية على قانو  -6

  وتفاصيلها.وخمتلف املراحل  ،سري عملية االنتخاب
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 ، الرتشح ملنصب رئيس اجلمهوريةفبالنسبة لالنتخابات الرئاسية خيتص الس بدراسة ملفات الراغبني يف   
ليعلن بعد ذلك عن القائمة  ،1ويتأكد من مدى توفر الشخص على الشروط احملددة دستوريا لتويل الرئاسة 

كما يكون للمجلس صالحية واسعة يف سري عملية االنتخاب   ،النهائية للمرتشحني ملنصب رئيس اجلمهورية
واستقبال مجيع الطعون والشكاوى حول سري  ،سرية هلا قانوناواحلرص على احرتام القواعد امل ،ومراقبتها
والفصل فيها  ،مع اختصاصه وحده باإلعالن الرمسي عن النتائج وتثبيتها النهائي بعد استقبال الطعون ،العملية

  .2ومن مثة اإلعالن عن الفائز مبنصب رئيس اجلمهورية 
فإن صالحية الس الدستوري يف مراقبتها تقتصر على  ،اأما بالنسبة لالنتخابات التشريعية مبختلف أنواعه   

إذ ال يكون يف الغالب  ،عملية وصوال إىل اإلعالن النهائي للنتائجالانطالقا من بدأ  ،سريها وإجراءاا
مراقبة قوائم املرتشحني يف االنتخابات  ةللمجلس الدستوري وعلى خالف االنتخابات الرئاسية صالحي

  .3التشريعية 
  الختصاص االستشاري لهيئات الرقابة السياسية:ا -5
يف الرقابة على دستورية القوانني على النحو املشار له  ةباإلضافة إىل االختصاص األصلي هليئات الرقابة السياسي   

  سابقا، وكذا االختصاص برقابة عمليات االقرتاع واالستفتاء، تضطلع هذه اهليئات بدور 
  .   4مسائل وحاالت معينة استشاري حيدده الدستور يف 

إذ يعطى للمجلس الدستوري دورا استشاريا من خالل إبداء الرأي يف مسائل معينة، كحالة شغور منصب رئاسة    
  .5اجلمهورية إذ يكون للمجلس الدستوري صالحية إبداء رأيه يف هذه احلالة، والقيام مبا هو الزم لذلك 

تشاري يف بعض احلاالت اخلاصة، كإعالن احلاالت االستثنائية أو كما يبدي الس الدستوري رأيه االس   
  .6إعالن حالة الطوارئ 

 اإلجراءات العملية لهيئات الرقابة السياسية: -ب

 تيتوقف مباشرة هيئات الرقابة السياسية لدورها يف الرقابة على دستورية القوانني على جمموعة من اإلجراءا   
 وحتدد اختصاصاا على الوجه الذي مت التعرض له سابقا. ،هليئاتالعملية اليت حتكم عمل هذه ا

                                                 
  .1996من دستور اجلزائر املعدل سنة  73أنظر على سبيل املثال املادة  -1

2- François Guillandre, Election présidentielle en France et à l’étranger, L .G.D.J.1996 , p : 466,467.  
  أنظر على سبيل املثال النظام الداخلي للمجلس الدستوري اجلزائري. -3
  .1996من دستور اجلزائر لسنة  88املادة  أنظر -4
  .1996من دستور اجلزائر لسنة  93، واملادة 1958من الدستور الفرنسي لسنة  16أنظر املادة  -5
  .1996من دستور اجلزائر لسنة  91املادة  -6
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من مباشرة مهامها  ،إذ ال ميكن هليئات الرقابة السياسية سواء جتسدت يف جملس دستوري أو هيئة أخرى    
منها باألخص إجراء اإلخطار وإصدار الس  ،يف الرقابة على دستورية القوانني إال وفقا إلجراءات معينة

 رار أو الرأي. للق

فتحرك الس الدستوري ملباشرة اختصاصاته الدستورية ال يتم إال بإخطار الس بذلك من طرف اهليئات    
ليسمح بذلك للمجلس الدستوري  ،واليت ال ميكن لغريها القيام ذا اإلخطار ،واجلهات املخولة دستوريا

وما يتبعها من اختصاصات وذلك من  ،ة القواننيمبمارسة مهامه واإلطالع بصالحياته يف مراقبة دستوري
  خالل إصداره لقرارات وآلراء تشكل جوهر عمله وأساس ممارسته ملهامه.

ومها اإلخطار وإصدار القرارات  ،فإن ممارسة الس الدستوري ملهامه مرتبط بإجرائني أساسيني ،ومن مثة   
  واآلراء.

 إخطار المجلس الدستوري:  -1

اإلجراء األساسي الذي يقوم عليه ممارسة الس الدستوري ملهامه كجهاز مراقب ملدى  يعد اإلخطار   
  دستورية التشريعات والقوانني الصادرة يف الدولة.

فالس الدستوري ال ميكنه كقاعدة عامة أن يتحرك من تلقاء نفسه ألجل فحص مدى دستورية القوانني    
  ره من طرف اجلهات أو اهليئات املخولة دستوريا بذلك.والتشريعات، بل هو مرتبط يف ذلك بإخطا

وختتلف الدول يف حتديد اجلهات أو اهليئات املخولة بإخطار الس الدستوري من أجل ممارسة الرقابة    
وإن كان رئيس اجلمهورية هو اجلهة اليت تتفق أغلب الدساتري على منحه حق إخطار الس  ،الدستورية

تذهب العديد من الدساتري كذلك إىل منح هذا االختصاص  ،1قبة دستورية القوانني الدستوري لفحص ومرا
حيث مينح لرئيس  ،وحبسب التنظيم الذي تقوم عليه هذه اهليئات ،إىل رؤساء اهليئات التشريعية يف الدولة
  الربملان حق إخطار الس الدستوري.

ال جتعله حكرا على رئيس اجلمهورية و  ريكما تتوسع بعض الدول يف منح صالحيات الس الدستو    
، 1958من دستور  60/02ة ففي فرنسا مثال وباإلضافة إىل ما حددته املاد ،ورؤساء اهليئات التشريعية

أصبح لنواب  1974حيث أنه ومبوجب التعديل الدستوري لسنة  ،مينح حق اإلخطار إىل جهات أخرى

                                                 
  أنظر: ،1958من الدستور الفرنسي لسنة  60/02املادة  -1

 - Dominique Rousseau  , op. . Cit. , p : 151   
 ويف اجلزائر مينح حق اإلخطار لكل من رئيس جملس األمة ،يف فرنسا مينح حق إخطار الس الدستوري إىل كل من رئيس اجلمعية الوطنية ورئيس جملس الشيوخ  -
 .1996من دستور  166املادة  ،رئيس الس الشعيب الوطينو 
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بشرط توفر نصاب معني من النواب حمدد بستون نائبا يف كال الغرفتني يف الربملان إخطار الس الدستوري 
  .1 1992وقد بدأ التطبيق الفعلي هلذا اإلخطار إبتداءا من سنة   ،الغرفتني

إال أن املالحظ هو عدم إقرار أي دستور لألفراد العاديني حبق إخطار الس الدستوري كهيئة رقابة    
مقارنة بصور الرقابة على دستورية  ،يا يف عملية الرقابة السياسيةوهو ما يعتربه البعض جانبا سلب ،سياسية

 . 2األخرى كالرقابة القضائية اليت متنح املواطنني احلق يف ذلك 

ومتارس هذه اهليئات املخولة دستوريا بإخطار الس الدستوري هذا اإلجراء إما بصفة اختيارية حبيث يرتبط    
أو بصفة وجوبيه حبيث تكون اهليئة صاحبة حق اإلخطار  ،تقديره لذلكاإلخطار بإرادة من له احلق فيه و 
ومثال ذلك وجوب إخطار الس الدستوري بالقوانني العضوية والنظام  ،ملزمة بإخطار الس الدستوري

 .3الداخلي للهيئات التشريعية واالتفاقيات الدولية ذات األمهية اخلاصة 

يباشر مهامه يف فحص مدى دستورية  ،طرف اجلهات املخولة بذلكوفور إخطار الس الدستوري من    
ووفقا إلجراءات وتنظيمات حيددها الدستور واألنظمة الداخلية اليت  ،القوانني والتشريعات املعروضة أمامه

ليصل يف األخري إىل بيان موقفه الدستوري من املسائل املعروضة عليه من خالل إصداره  ،حتكم عمل الس
  أو رأيه يف ذلك.قراره 

 إصدار القرارات واآلراء:  -2

يتوج الس الدستوري ممارسته ملهامه احملددة دستوريا سواء يف فحص دستورية القوانني أو يف مراقبته    
ببيان موقفه يف املسائل املعروضة عليه من خالل ما يصدره من قرارات أو  ،للعمليات االنتخابية واالستفتاء

  آراء.
لقرارات واآلراء الوسيلتان العمليتان اللتان ميكن للمجلس الدستور من خالهلما الرد على مجيع ما وتعد ا   

  .4أمامه من طعون  عيتلقاه من إخطارات، وما يرف

                                                 
1
- Philippe Foillard, op. , cit. , p : 363.  

2 وذلك على اعتبار النواب ممثلي  ،نوع من التكريس الغري مباشر حلق األفراد يف اإلخطار ،نائبا من كال غرفيت الربملان حق اإلخطار 60 فرنسا يعترب منح يف -
له لألفراد حبق اإلخطار املباشر تعديل دستوري يسمح من خال عآنذاك " فرنسوا ميرتان " مبشرو  يتقدم الرئيس الفرنس 1994ويف سنة  ،الشعب واملعربين عن إرادته

ان، أنظر:          إال أن هذا املشروع قوبل برفض املعارضة له يف الربمل ،للمجلس الدستوري خبصوص القوانني املتعلقة باحلقوق واحلريات   - Dominique 

Turpin , Droit constitutionnel , PUF, 1999.p 530.  
  .1996من الدستور اجلزائري لسنة  3و 2فقرة  165أنظر على سبيل املثال املادة  -3
  وترفع إما من قبل املرتشحني أو املنتخبني. ،الطعون تتعلق يف غلب األحيان بالعمليات االنتخابية واالستفتاءات -4



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

91 
 

إال أن بيان الس الدستوري ملوقفه فيما يعرض عليه من خالل إصدار قرار أو رأي يتوقف باألساس على    
  طبيعة املوضوع املعروض.

إذ غالبا ما تتعلق القرارات الصادرة عن الس الدستوري بفحص دستورية قوانني وتشريعات سارية    
أو القول بعدم دستوريتها فيتم  ،حيث أن القرار سيكون إما بإقرار دستوريتها فيستمر العمل ا ،املفعول

  استبعادها أو إلغائها.
  ،ائل املتعلقة بنصوص قانونية مل تدخل حيز التطبيق الفعليأما اآلراء فيبديها الس الدستوري يف املس   

كالقوانني اليت صادق عليها الربملان ومل تنشر يف اجلريدة الرمسية أو اإلتفاقيات الدولية اليت مل تتم املصادقة 
  .1سواء بالقول بدستورية هذه النصوص أو غري ذلك ،إذ يبدي الس هنا رأيه بشأن هذه املسائل ،عليها

أو بإبداء الرأي يف حالة  ،وعليه فإن رقابة الس الدستوري تتوج دائما إما بقرار يف حالة الرقابة الالحقة   
  الرقابة السابقة.

كما يظهر التمييز بني حاالت إصدار الس الدستوري للقرارات أو اآلراء من حيث طريقه واإلجراءات    
أي عن  ،قرارات الس الدستوري بنفس شكليات نشر القوانني إذ غالبا ما تنشر ،اليت يتم ا كال منهما

  .2أما اآلراء فغالبا ال ختضع هلذا اإلجراء  ،طريق اجلريدة الرمسية
إذ تصدر هذه القرارات واآلراء  ،وتكتسي قرارات وآراء الس الدستورية حجية مطلقة مبجرد صدورها   

ابات واالستفتاء بشكل ائي وغري قابلة للطعن ولو أمام سواء تعلقت بفحص الدستورية أو مراقبة االنتخ
  .3الس نفسه 

وال ميكن ألي منها  ،كما أا تسري على مجيع اهليئات يف الدولة سواء القضائية أو التشريعية أواإلدارية   
  4الطعن فيها 

                                                 
أما اآلراء  ،على النصوص السارية املفعول إذ ختتص القرارات بأعمال الرقابة الالحقة ،وآراء الس الدستوري تغالبا ما متيز النصوص الدستورية بني قرارا -1

يفصل الس «:  1996من الدستور اجلزائري لسنة  165ومثال ذلك ما جاء يف نص املادة  ،فيبديها الس خبصوص نصوص مل تدخل حيز التنفيذ بعد
إما برأي قبل أن تصبح  ،تورية املعاهدات والقوانني والتنظيماتالدستوري باإلضافة إىل االختصاصات اليت خولتها إياه صراحة أحكام أخرى يف الدستور يف يف دس

  من النظام الداخلي للمجلس الدستوري اجلزائري. 49وكذا املادة  ،»أو بإقرار يف احلالة العكسية ،واجبة التنفيذ
، وبعد تعديل النظام الداخلي للمجلس 1996إىل غاية  يف فرنسا مل تكن آراء الس الدستوري تنشر، على عكس قراراته اليت تنشر باجلريدة الرمسية وذلك -2

  الدستوري الفرنسي، مت اإلقرار بإمكانية نشر اآلراء الصادرة عنه، أنظر:
  Yelles Chaouche Bachir, op. . Cit. . p : 61. 

  جلزائري.من الدستور ا 166، 165، واملواد 1958من دستور فرنسا لسنة  62/2أنظر على سبيل املثال: املادة  -3
4 - Jacques Meunier. Le pouvoir du conseil constitutionnel, essai d’analyse caligique L.G.D.J  France 

1994, p : 320.    
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يف حتقيق مقومات دولة على دستورية القوانني الدور البارز  ةسبق فإن للرقابة السياسي ومن خالل ما   
القانون وضمان مبدأ املشروعية وعدم جتاوز أحكام الدستور أو خمالفتها من أي جهة ومهما كانت سلطتها 

  باعتبار القواعد الدستورية الضمان العام حلماية واحرتام احلقوق واحلريات يف دولة القانون. ،أو صالحياا
براز أمهية الرقابة السياسية على دستورية القوانني من زاوية كما يذهب جانب من الفقه الدستوري إىل إ   

حتول دون صدور العمل غري الدستوري أصال ومتنع أية إمكانية لتطبيقه  ،اعتبارها رقابة وقائية أو إستباقية
وهي بذلك  ،وبالتايل فهي تضمن بذلك عدم حصول الضرر الذي يكون مصدره عدم دستورية القانون

  .1ية خري من العالجتكرس مبدأ الوقا
، القوانني وعمل اهليئات التشريعيةيضاف إىل ذلك التوافق الكبري بني طبيعة الرقابة السياسية على دستورية    

ا كان عمل فإذ ،واليت تظهر مساته من خالل تداخل االعتبارات القانونية والسياسية يف عمل كال اهليئتني
مما حيول  ،تشكيلته السياسية جتعله أكثر انسجاما واهليئة التشريعيةفإن  ،طبيعة قانونية الس الدستوري ذا

  دون وجود نوع من احلساسية ورغبة السيطرة من كل جهة على األخرى.    
إال أنه وبالرغم من ما جتمعه هاته الرقابة السياسية من مميزات عملية وضمانات فعلية لتحقيق دولة القانون    

فإن البعض يرى فيها نوعا من النقص يف حتقيق هذا اهلدف وذلك العتبارات  ،يهاومحاية احلقوق واحلريات ف
  خمتلفة أمهها :

إن الطبيعة السياسية هلذا النوع من الرقابة جتعلها حبيسة األهواء وامليوالت السياسية واحلزبية اليت تسيطر    
إىل نوع من االحنراف عن مهامها الدستورية مما قد يؤدي اته اهليئة  السلطتني التشريعية والتنفيذية، على عمل

  . 2خدمة مليوالا السياسية واحلزبية 
إن القائمني على الرقابة السياسية قد ال تتوفر لديهم الكفاءة واخلربة القانونية الكافية ملباشرة الرقابة    

نون كالقضاة مثال باإلضافة الدستورية كما هو احلال لو اسند هاته املهام ملن هم على كفاءة أكرب مبجال القا
إىل أن تعينهم من طرف السلطة ال جيعلهم على قدر من احلياد واالستقاللية املفرتضة فيهم كما لو كانوا من 
جهاز أخر مستقل كالقضاء مثال . مع قول البعض أن طريقة تشكيل هيئات الرقابة السياسية تبعث يف 

 خرى مما قد يدفع إىل بروز نوع من الصراع بني هاته اهليئةأعضائها الشعور بالعلو على باقي اهليئات األ

                                                 
  . 146ص  . 2005الطبعة الثانية  –منشأة املعارف باإلسكندرية  –القانون الدستوري والشرعية الدستورية  –سامي مجال الدين  /د -1
  .175، ص : 1990العراق  -وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  –نظرية الدستور  –حسان محيد أملفرجي إ /د -2
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السلطات األخرى يف الدولة على النحو الذي يبث االضطراب السياسي وعدم االستقرار يف هيئات و 
  1الدولة.

وانطالقا من هذه املالحظات والنقائص اليت يسجلها البعض على موضوع الرقابة السياسية على دستورية    
وذلك بإسناد هاته  ،إم يذهبون إىل تبين نوع أو شكل أخر من الرقابة على دستورية القانونف ،القوانني

وتتوفر على الكفاءة واإلملام باجلوانب القانونية من جهة  ،املهمة إىل هيئة تضمن احلياد واالستقاللية من جهة
  وهي السلطة القضائية . ،أخرى

 العامل إىل إسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانني إىل إذ تذهب العديد من األنظمة الدستورية يف   
  فتأخذ هاته الرقابة بالتايل طابعا قضائيا أو ما يعرف بالرقابة القضائية. ،القضاء

   وصورها: الرقابة القضائية على دستورية القوانين ثانيا
سية، تقوم الرقابة القضائية على مبدأ على خالف الرقابة السياسية على دستورية القوانني واليت تتوهلا هيئة سيا

  إسناد مهمة فحص دستورية القوانني إىل اهليئات القضائية يف الدولة، إذ يكون هلذه اهليئات صالحية 
  .2النظر يف دستورية أي قانون يعرض عليهم

انة لالحرتام وتعد الواليات املتحدة السباقة إىل تبين فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانني كضم   
ويعود الفضل يف ذلك إىل  ،قواعد الدستور وتكريس مبدأ مسوه على باقي التشريعات األخرى يف الدولة

الرغم من عدم وجود نص صريح يف الدستور األمريكي  ينظم عملية على إذ أنه و  ،احملكمة االحتادية العليا
ن احملكمة العليا االحتادية منحت لنفسها هذا فإ ،3الرقابة القضائية وحيدد اجلهات القضائية املخولة بذلك

ليصدر حكمها الشهري يف  ،1796االختصاص وباشرت عملية فحص دستورية القوانني ابتداء من سنة 
والذي كان نقطة االنطالق يف تكريس صالحية القضاء األمريكي   1803مادسون سنة  -قضية ماربري

  . 4للممارسة الرقابة على دستورية القوانني

                                                 
  .147سامي مجال الدين , القانون الدستوري والشرعية الدستورية , مرجع سابق ص   -1
  .257 ،( دون سنة النشر) ،مصر ،واندراسة مقارنة، جامعة حل -نظرية الدولة واحلكومة –القانون الدستوري  ،د/ حممد السناري -2
وما تربمه من  ،يعترب هذا الدستور وكذا ما تسنه الواليات املتحدة من قوانني متاشيا مع أحكامه«من الدستور األمريكي على مايلي :  06/02إذ نصت املادة  -3

  .»حكم خمالف يف دستور الوالية أو قوانينهامعاهدات قانونا أمسى يف الواليات ويتقيد به القضاء يف كل والية بصرف النظر عن أي 
إال أا مل تفصل يف كليهما  ،1798وقضية كالدر سنة  1796رقابة دستورية القوانني يف كال من قضييت : هيلتون سنة ت احملكمة االحتادية العليا إىل تصد -4

أ.  - ،251ص :  ،مرجع سابق ،حممد السناري -أنظر : ،بعدم الدستوريةأول حكم تقر فيه  1803مادسون  –وكان حكمها يف قضية ماربري  ،بعدم الدستورية
، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة ترمجة حممد مصطفى غنيم –املبادئ األساسية لدستور األمريكي  –الوجيز يف القانون الدستوري  ،ت دينيس ،و.س. بارون ،جريوم

  .50ص :  ،1998 ،والثقافة العاملية
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ليتم بعد ذلك تبين هذا النموذج األمريكي للرقابة القضائية على  دستورية القوانني يف العديد من دول    
 ،1904وبنما يف دستورها لسنة  ،1886يف دستورها لسنة  اككولومبي  ةالعامل وباألخص دول أمريكا الالتيني

ومصر يف  19371 دستور سنة ويف دول أخرى من العامل كايرلندا يف ،1929واإلكوادور يف دستور سنة 
  .19712دستورها لسنة

وختتلف عملية الرقابة القضائية على دستورية القوانني من حيث تنظيما وهيئاا من دولة لألخرى فبينما    
متنح بعض الدول صالحية الرقابة القضائية ملختلف اجلهات القضائية املشكلة لنظامها القضائي وعلى 

، اليونان، والنرويج  واليابان يف دستورها لسنة 3احلال يف الواليات املتحدة األمريكية اختالف درجاا كما هو
، جتعل بعض الدول األخرى مهمة الرقابة القضائية من اختصاص جهات معينة يف نظامها 19464
و احلال يف  قد تكون اجلهات األعلى درجة يف التنظيم القضائي للدولة ممثلة يف احملكمة العليا كما ه ،القضائي
أو جهات قضائية أنشأت خصيصا لغرض الرقابة على دستورية القوانني وتعرف  ،اإلكوادور ،بنما ،كولومبيا

وأملانيا يف دستورها لسنة 1947يف الغالب باحملاكم الدستورية كما هو احلال يف دستور إيطاليا لسنة 
  . 19716، وكذا الدستور املصري لسنة 19495

فإن مباشرة هذا النوع من الرقابة ال ميكن أن  ني،نوابيعة القضائية للرقابة على دستورية القوبالنظر إىل الط   
ومنها باخلصوص اإلجراءات املتعلقة  ،واألشكال املنظمة لعمل اجلهات القضائية تيتم إال بإتباع اإلجراءا
ية ويف اغلب الدول عن طريق إذ تتجسد مباشرة الرقابة القضائية من الناحية العمل ،برفع الدعاوى القضائية

مع االختالف يف طبيعة هذه الدعاوى  وإجراءاا  حبسب اختالف اجلهات املختصة  ،الدعاوى القضائية
  ومن هلم حق حتريكها أو مباشرا من جهة أخرى. ،بنظرها من جهة

القضائي للرقابة على إذ تأخذ عملية الرقابة القضائية من الناحية العملية صورا خمتلفة، حيكمها النظام    
دستورية القوانني املعتمد من طرف كل دولة، وهو ما سنعىن ببيانه وتفصيله من خالل التعرض ألهم صور 

 ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانني.
                                                 

  .225، ص : 1986مطبعة جامعة بغداد  -األنظمة السياسية والدستورية املقارنة –شفيق العاين حسان حممد / د -1
  .72د/ رشيدة العام، مرجع سابق، ص:  -2
سواء على املستوى  ،إذ تتوزع عملية الرقابة القضائية بني خمتلف اهليئات القضائية يف التنظيم القضائي األمريكي ،كما هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية  -3

  وذلك حبسب طبيعة القانون أو التشريع حمل الرقابة. ،االحتادي أو على مستوى الواليات
  .44، ص:2005الطبعة الثانية  –ية منشأة املعارف اإلسكندر  –النظم السياسية والقانون الدستوري  –ماجد راغب احللو  /د -4
  .44ص:  ،مرجع سابق ،ماجد راغب احللو /د -5
تتوىل احملكمة «منه على مايلي :  175حيث نصت املادة  ،1971واملنشأ مبوجب دستور سنة  ،مثال ذلك احملكمة الدستورية العليا يف مجهورية مصرو  -6

  . »الدستورية العليا من دون غريها الرقابة القضائية على دستورية القوانني واللوائح....
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اليت تباشر الرقابة القضائية لدستورية القوانني أمام اجلهات القضائية املختصة عن طريق الدعوى القضائية    
  يتقدم ا الشخص أو اهليئة املخولة بذلك للطعن يف عدم دستورية القوانني.

، فإن ة القضائية على دستورية القواننيوإذا كانت الدعوى القضائية هي اإلجراء األساسي يف ممارسة الرقاب   
جلهة القضائية سواء من حيث حتديد ا ،شكل هذه الدعوى وطبيعتها خيتلف باختالف النظام القضائي املطبق

  أومن حيث األشخاص املخولني حق مباشرة هاته الدعوى . ،املختصة بفحص الدستورية
وتأخذ الدعوى القضائية يف جمال الطعن القضائي بعدم دستورية القوانني، من حيث تطبيقاا العملية صورتني 

  أساسيتني مها:
  الرقابة القضائية بطريقة الدعوى األصلية .   -
  القضائية بطريقة الدفع الفرعي .الرقابة  -
  الرقابة القضائية بطريقة الدعوى األصلية .   -1

  له تقوم الرقابة القضائية على دستورية القوانني عن طريق الدعوى األصلية، عندما يقوم الشخص املخول 
ن هذا القانون دون أن يكو  ،حق الطعن يف دستورية القوانني، بالطعن يف قانون ما أمام اجلهة املختصة بذلك

ه ؤ ، ويف حالة ما إذا أقرت اجلهة القضائية عدم دستورية هذا القانون املعروض أمامها يتم إلغا1حمل تطبيق عليه
ولذا تعرف هاته  ،القانون من التطبيق على اجلميع ديسري أثر هذا اإللغاء بصفة مطلقة ويستبع ثمتاما حبي

  . 2الدعوى األصلية بدعوى اإللغاء
فتكون رقابتها يف هذه احلالة رقابة سابقة وتسمى كذلك  ،رس الدعوى األصلية قبل صدور القانونوقد متا   

بالطعن يف دستورية القانون املعين قبل  ،إذ تقوم اجلهة املخولة قانونا حبق رفع الدعوى ،دعوى اإللغاء السابقة
خموال  للسلطات  قلغاء السابوغالبا ما يكون حق رفع دعوى اإل ،استكماله لإلجراءات صدوره القانونية

فتقوم  ،كأن تكون اجلهة املخولة بذلك هي اهليئة املكلفة بالتصديق على القانون  ،العامة يف الدولة دون األفراد
قبل التصديق بعرض القانون على القضاء عن طريق الدعوى األصلية السابقة لتأكد من دستوريته . فإذا ما 

س وأقرت عكالأما إذا ثبت  ،يلغى القانون وال تتم املصادقة عليهون، بت للمحكمة عدم دستورية القانث
  .  3يتم املصادقة عليه ويطبقاحملكمة دستورية القانون، 

                                                 
     .130، ص: 2002وري، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، حسني عثمان حممد عثمان، القانون الدست /د -1
     561 -560، ص: 1992 –مطبعة الدار اجلامعية  –النظم السياسية والقانون الدستوري  –عبد الغين بسيوين عبد اهللا  /د -2
 –،        د. حسان حممد شفيق العاين انظر :  ،ةتينيوالعديد من دول أمريكا الال 1937أخذت العديد من الدول ذا النظام كايرلندا يف دستورها لسنة  -3

  .225مرجع سابق ص  –األنظمة السياسية والدستورية املقارنة 
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فتكون رقابتها يف هذه احلالة رقابة الحقة وتسمى  ،كما متارس الدعوى األصلية بعد صدور القانون   
ن يف القانون املعين بصفة مستقلة ودون أن يكون حمل إذ تسمح هذه الدعوى بالطع ،بدعوى اإللغاء الالحقة

ويف حالة احلكم بعدم دستوريته يلغى القانون بصفة مطلقة  ،تطبيق على اجلهة املخولة حق الطعن فيه
  دون أن يقتصر أثر اإللغاء على اجلهة اليت رفعت دعوى فقط .  ،وبالنسبة للجميع

يف دستورية القوانني عن طريق الدعوى األصلية سواء كانت  واملالحظ أن أغلب الدول ال متنح حق الطعن   
حبيث ال ميكن  ،إال للهيئات والسلطات العامة يف دولة كرئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة ،سابقة أو الحقة

 ،على أن بعض الدول أجازت لألفراد ذلك بطريقة غري مباشرة ،ن يطعنوا مباشرة يف دستورية القواننيلألفراد أ
وذلك برفعها أمام بعض احملاكم واليت يف حالة بطريق غري مباشر الل منحهم حق تقدمي طعوم  من خ

  .1تأكدها من جدية الطعن تقوم بدورها برفعه أمام احملاكم املختصة بنظر دعاوى اإللغاء املباشرة
 ملطعون فيه، إىل منحأو التشريع اكما تذهب أغلب الدول ونظرا خلطورة دعوى اإللغاء وأثرها على القانون    

أو حملاكم دستورية  على درجات القضاء يف الدولةاختصاص النظر يف الدعوى األصلية أو دعوى اإللغاء أل
  باعتبارها اجلهات األكثر دراية ومترس مبجال فحص دستورية القوانني والتشريعات.  ،عليا متخصصة

  عي) .  الرقابة القضائية بطريقة الدعوى الفرعية (الدفع الفر  -2
على خالف الرقابة القضائية على دستورية القوانني عن طريق الدعوى األصلية أو دعوى اإللغاء ذات    

تأخذ الرقابة القضائية عن طريق  ،الطابع العام واملطلق يف أثرها على عدم دستورية القانون املطعون فيه
  ها يف الطعن يف دستورية القوانني .الدعوى الفرعية أو الدفع الفرعي طابعا خاصا وحمدد من حيث أثر 

إذ تقوم الدعوى الفرعية أو الدفع الفرعي على أساس منح كل شخص  ماثل أمام القضاء يف خصومة    
فتقوم نفس احملكمة   ،معينة أن يطعن يف دستورية القانون أو التشريع املطبق عليه مبناسبة هاته اخلصومة

إذا ما تبني هلا عدم دستوريته تقوم ، و ة القانون املطعون فيهصاحبة اختصاص نظر اخلصومة بفحص دستوري
وقابل ألن تثار عدم  ،ودون إلغائه بل يبقى هذا القانون قائما ،باستبعاد تطبيقه على تلك اخلصومة فقط

ألن حكم احملكمة بعدم دستورية القانون يف الدعوى الفرعية  ،دستورية يف دعاوى أخرى وأمام حماكم أخرى

                                                 
  .93ص:  2004،  الطبعة الثالثة ،بغداد  ،دار املالك للفنون واآلداب والنشر ،مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي  ،د/ إمساعيل مرزة -1
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وال ميتد أثره إىل باقي  ،1نسبية تشمل فقط الدعوى اليت طعن مبناسبتها  يف عدم دستورية القانونله حجية 
  .2واليت هلا أن تطبق هذا القانون كما هو إن مل يطعن يف عدم دستوريته أمامها ،الدعاوى أو احملاكم األخرى

قابة القضائية عن طريق الدعوى وقد كان لقضاء الواليات املتحدة األمريكية الفضل يف ظهور فكرة الر    
لتتبنها بعد ذلك دوال أخرى كاليونان والنرويج كما ذهبت دوال  ،ومل ينص عليها الدستور صراحة3الفرعية

أخرى إىل تكريس هذا النوع من الرقابة القضائية بنصوص صرحية يف دساتريها  كدستور اليابان لسنة 
19464.  

ودعوى الدفع الفرعي مها الصورتان البارزتان يف تطبيق الرقابة القضائية إذا كانت كال من الدعوى األصلية و   
فإن ذلك ال مينع من وجود طرق ووسائل أخرى ملباشرة الرقابة القضائية على دستورية  ،على دستورية القوانني

  .5أو من خالل إجراءات قضائية أخرى ،وذلك سواء باملزج بني الصورتني السابقتني
الفقه الدستوري يف عملية الرقابة القضائية على دستورية القوانني الضمانة األساسية يرى جانب من    

وذلك من خالل ما تشكله الرقابة القضائية من  ،والفعالة لتحقيق دولة القانون ومحاية احلقوق واحلريات فيها
  لطات يف الدولة.تكريس ملبدأ مسو القواعد الدستورية وإقرار مبدأ املشروعية يف عمل وسري خمتلف الس

أن إسناد الرقابة الدستورية لسلطة القضاء يعد يف حد ذاته  ،كما يرى هذا اجلانب من الفقه الدستوري   
 ،وهذا ملا تتسم من استقاللية ونزاهة وعدم خضوعها ألي تأثريات أخرى ،ضمانة بالنسبة للسلطات األخرى

 جهاز القضاء من إملام ومعرفة تامة جبوانب القانون باإلضافة إىل ما يفرتض يف ،سواء كانت سياسية أو حزبية
عملية فحص دستورية  ةاألمر الذي جيعله أكثر كفاءة وتأهيال ملمارس ،املختلفة سواء كانت موضوعية أو فنية

  القوانني. 

                                                 
عليه دعوى اإللغاء الفرعية أن للمحكمة اليت أقرت بعدم دستورية القانون يف دعوى معينة، أن تطبق نفس هذا القانون على حاالت أخرى  واألصل الذي قامت -1

  إذا مل يطعن فيه من جديد أمامها. 
  .   27مرجع سابق ص: –القانون الدستوري  –د/ ماجد راغب احللو  -2
 ،وإن كان يف بدايته قضاء امتناع عن التطبيق، فإن التطورات اليت شهدها جعلته يقرتب شيئا فشيء إىل قضاء اإللغاءإن قضاء الواليات املتحدة األمريكية  -3

وتتقيد به كذلك مجيع احملاكم اليت يف  ،والذي جيعل احملاكم مقيد مبا تصدره من أحكام ،وذلك بفضل نظام السابقة القضائية املعتمد من طرف القضاء األمريكي
  حمدود األثر بالنسبة لإللغاء القانون املطعون يف دستوريته. -قضاء االمتناع –مع بقاء هذا النوع من القضاء  ،أو تلك األدىن منها درجة يف سلم التقاضي درجتها

  . 190مرجع سابق ص :  3د/ إمساعيل مرزة , مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي ط  -4
أنظر  ،نذكر : الرقابة القضائية بطريقة اإلعالن القضائي والرقابة بطريق األمر القضائي ،ر ا الرقابة القضائية على دستورية القواننيومن بني هذه الطرق اليت تباش -5

  يف تفصيل ذلك :
  .     190ص :   ،د/ إمساعيل مرزة , مرجع سابق -
  .756، ص2000مصر،  ،اإلسكندرية ،ة املعارفد/ إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأ -
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إىل  ويف املقابل يرى العديد من أساتذة وفقهاء القانون الدستوري يف إسناد الرقابة على دستورية القوانني   
سلطة القضاء نوعا من املساس مببدأ الفصل بني السلطات وذلك من خالل إقحام القضاء يف اال 

كما أن إعطاء القضاء سلطة إلغاء القوانني  جيعله يف   ،التشريعي الذي هو من صالحيات السلطة التشريعية
  ني السلطات العامة يف الدولة .األمر الذي ميس ال حمالة بالتوازن ب ،مركز أقوى من باقي السلطات األخرى

 –       اكم يف النظام القضائي للدولةباإلضافة إىل ما قد يرتتب عن إسناد الرقابة القضائية ملختلف احمل   
إذ  ،من احتمال التعارض يف األحكام واختالفها خبصوص موضوع واحد –الرقابة بطريقة الدفع الفرعي 

  .1بينما ترى جهة قضائية أخرى عكس ذلك ،ة قانون ماحيدث أن حتكم جهة معينة بعدم دستوري
  :الرقابة على دستورية القوانين في الدستور الجزائري : الفرع الثالث

مل يعرف مبدأ الرقابة على دستورية القوانني تكريسه يف النظام الدستوري اجلزائري إال من خالل دستور    
مبدأ الرقابة على دستورية القوانني  1976دستور  بإذ غي ،املعمول به حاليا 1996وبعده دستور  1989

منها باخلصوص طبيعة النظام القائم آنذاك واملبين على أساس األحادية احلزبية  وجتمع  ،العتبارات خمتلفة
الوظائف يف يد احلزب الواحد وإعطاء مسؤولية الرقابة بصفة رئيسية للحزب وقيادته املركزية على اخلصوص 

  بة اهليئة التشريعية.فيما يتعلق برقا
احلايل، الذي  1996ألول مرة فكرة الرقابة على دستورية القانون ليليه بعد ذلك دستور  1989وكّرس دستور    

نص على هيئات الرقابة على دستورية القوانني يف الفصل األول من الباب الثالث، حتت عنوان الرقابة، وجعلها 
ىل النموذج الفرنسي من خالل  منح مهمة الرقابة إىل جملس دستوري سياسيا يقرتب بشكل كبري إ اتأخذ طابع

كل ما يتعلق مبهامه وسريه وكذا ما تضمنته   169إىل  163يغلب عليه الطابع السياسي، حددت املواد من 
  . 176و 126و 123نصوص أخرى يف الدستور فيما يتعلق بعمل هاته اهليئة ومنها باخلصوص املواد 

هل هو هيئة قضائية أم سياسية مما جعل  ،طبيعة القانونية للمجلس الدستوري 1996ر ومل حيدد دستو    
إذ أن تنصيص  ،املختصني بدراسة النظام الدستوري اجلزائري خمتلفني فيما بينهم يف حتديد طبيعة هذا اجلهاز

على أساس فصل فهم  ،على الس الدستوري يف الباب اخلاص باهليئات الرقابية واالستشارية 1996دستور 
جعلته أقرب  ،2من الدستور 164كما أن طبيعة تشكيلته اليت حددا املادة   ،الس عن اهليئات القضائية

                                                 
  .756، صاملرجع السابقإبراهيم عبد العزيز شيحا،  /د -1
) ينتخبهما الس الشعيب 2) أعضاء من بينهم رئيس الس يعينهم رئيس اجلمهورية  واثنان (3) أعضاء ثالثة (9يتكون الس الدستوري من تسعة («  -2

) ينتخبه جملس الدولة ...يضطلع أعضاء الس الدستوري 1) تنتخبه احملكمة العليا  وعضو واحد (1وعضو واحد ( ،هما جملس األمة) ينتخب2واثنان ( ،الوطين
  ».) سنوات3وجيدد نصف أعضاء الس الدستوري كل ثالث ( ،) سنوات6مبهامهم مرة واحدة مدا ست (
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الس  –1للهيئة السياسية منها للهيئة القضائية وخاصة فيما يتعلق باألعضاء املنتخبني من قبل الربملان بغرفتيه
أدبيات صدور قراراته و  التدقيق يف طريقة عمل الس وكيفية ، وباملقابل فإن-الشعيب الوطين وجملس األمة

وهو ما جعل حتديد طبيعته بدقة حمل  ،وأرائه جيعله يف ذلك أقرب للهيئة القضائية منها للهيئات السياسية
      .2اختالف بني دراسي وأساتذة القانون الدستوري اجلزائري

وهي االختصاصات  165، 163د حددا املواد أما فيما خيص صالحيات الس واختصاصاا فق   
  األصلية للمجلس وتشمل فحص ومراقبة دستورية كل من:

  ة بعد إخطاره وجوبيا من طرف رئيس اجلمهورية .العاديالقوانني  -
  النظام الداخلي لكل من غرفيت الربملان ووفقا ملا هو حمدد دستوريا يف هذا اال. -
  ولية. املعاهدات واالتفاقيات الد -
  النصوص التنظيمية. -
  واالنتخابات الرئاسية والتشريعية وإعالن نتائجها. ،السهر على صحة عمليات االستفتاء -

ويكون فصل الس يف دستورية ما يعرض عليه من قوانني وتنظيمات ومعاهدات إما بقرار يف حالة الرقابة    
  .3الفقرة األوىل من الدستور165ا ملا تضمنته املادة  وذلك وفق ،الالحقة أو برأي يف حالة الرقابة السابقة

  اجلهات املخولة دستوريا إلخطار الس الدستوري مبباشرة مهامه وهي: 166كما حدد املادة    
  رئيس اجلمهورية. -
  رئيس الس الشعيب الوطين . -
  رئيس جملس األمة . -

  طار الس حبفص دستورية القوانني العضوية مع اإلشارة إىل اختصاص رئيس اجلمهورية لوحده بإخ    
  . 4من الدستور ةفقرة ثاني165وذلك وفقا ملا أشارت إليه املادة 

 ،إذا ارتأى الس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غري دستوري« على أنه: 169كما نصت املادة    
  .»من يوم قرار الس ءً يفقد هذا النص أثره ابتدا

                                                 
  .950، ص:1990، عدد ديسمرب جملة اجلزائرية  للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،ة والتطبيقالس الدستوري اجلزائري بني النظري ،نوري مزرة -1

2 - Yelles Chaouche Bachir , op. . Cit. . p : 12-18  
، يف دستورية املعاهدات والقوانني يفصل الس الدستوري باإلضافة إىل االختصاصات اليت خيوهلا إياه صراحة أحكام أخرى  يف الدستور« :  165/01املادة  -3

  ».والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار يف احلالة العكسية....
  ».عد أن يصادق عليها الربملان...يبدي الس الدستوري بعد أن خيطره رئيس اجلمهورية رأيه وجوبا يف دستورية القوانني العضوية ب«... :  165/02املادة  -4
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ه ال بد من اإلشارة إىل أنه مل يعد كافيا اإلخطار الذي جاء به الدستور كصالحية بني يدي رئيس غري أن    
وهذا أمام تنامي املنظومة القانونية يف الدولة  ،أو رئيس الس الشعيب الوطين ،اجلمهورية أو رئيس جملس األمة

من الضروري اللجوء إىل إعطاء احلق  الت ،وكذا االتفاقيات اليت تربمها السلطة العامة مع أطراف أجنبية
ذلك جتسيدا ملبدأ السيادة ملك للشعب وأن هذا املبدأ ال يتحقق إذا  ،للمواطن يف الدفع بعدم دستورية قانون

 مل يكن بني يدي املواطن وسيلة رقابية لكل ممثليه يف السلطة هذا ما أقرت به فرنسا مبناسبة تعديل دستورها.

  .1البنني كنمسا وإيطاليا وأملانيا وحىت من الدول اإلفريقية  المل به وهو النمط الذي تع    
الفصل بين السلطات مبدأ  المطلب الثالث:   

شّجعت فطرة اإلنسان االجتماعية وعدم قدرته على احلياة الفردية على ظهور التجمعات البشرية،فهي    
ته األوىل إجياد السبل الكفيلة باحلياة قدمية قدم وجود اإلنسان على وجه األرض، لقد حاول ومنذ بدايا

 اجلماعية اليت جتمعه مع غريه من الناس ويف إطار حمدد يكفل هلم احلماية وتلبية حاجام ورغبام املشرتكة.
وإذا استثنينا البدايات األوىل للحياة البسيطة، فقد ارتبطت احلياة اجلماعية وعرب خمتلف حقبها وتطوراا    

ود جمموعة أو فئة فيها، تكون هلا مهمة قيادة اجلماعة وإدارة شؤوا، حبيث تشكل هذه اموعة التارخيية بوج
 السلطة العليا وتكون هلا الصالحية الكاملة يف إدارة هذه الشؤون وتسيريها. 

إذ اختذت هذه اجلماعات احلاكمة أو ما يعرف بالسلطات احلاكمة صورا وأشكاال خمتلفة باختالف    
ات احملكومة وتطورها املادي والفكري، وإىل غاية مطلع القرن الثامن عشر وظهور مالمح الدولة اجلماع

قبائل، مدن،  2اختذت السلطة احلاكمة يف اجلماعات اإلنسانية املختلفة  –دولة القانون  –احلديثة 
يع الصالحيات إمرباطوريات وإقطاعيات شكال واحدا بتمركزها يف يد شخص أو أشخاص يستأثرون ا وجبم

 واالمتيازات املرتتبة عنها.
فانطالقا من ظهور القبيلة كتجمع بشري مث املدن القدمية واإلمرباطوريات واإلقطاعيات وامللكيات احلديثة،    

حيث كان احلاكم  3ساد مبدأ وحدة السلطة وجتمع مجيع اهليئات والوظائف يف يدها كنظام أساسي للحكم 

                                                 
1 - Frédéric Joël Aivo , Le juge constitutionnel et l’Etat de droit en Afrique , l’exemple du modèle 

béninois , l’Harmattan Paris 2006 , p :173 
احدة ، حيث عرفت هذه املدن نوعا من شكل نظام احلكم املطبق يف املدن اليونانية القدمية االستثناء يف احتكار السلطة احلاكمة من طرف شخص أو هيئة و  -2  

كيز وظائف الدولة مالمح تعدد السلطات يف الوظائف يف الدولة، وبرز ذلك بشكل واضح يف أفكار وكتابات فالسفة اليونان، إذ يقول أرسطو يف هذا الشأن إن تر 
ون اجلماعة صاحبة السيادة احلقيقية، أنظر يف ذلك: د. عبد احلميد وتعددها يستلزم تقسيم الوظائف إىل فروع حبسب اختصاصاا، وتوزيع ذلك على أفراد ميثل

  . 177، ص: 1متويل، القانون الدستوري واألنظمة السياسية، املرجع السابق، ج
.16د. سعيد سيد علي، حقيقة الفصل بني السلطات يف النظام السياسي والدستوري للواليات املتحدة األمريكية، رسالة دكتوراه، ص:  -  3 
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يع وسن القوانني وتنفيذها، وتويل القضاء وما يرتتب من خصومات ونزاعات حول هو القائم بوظيفة التشر 
تنفيذها، وقام هذا النفوذ بالسلطة وشؤون احلكم، من اعتبار أن السلطة أو احلكم " امتياز شخصي للحاكم 

الذي حيظر " اكتسبه بفضل مهاراته وقوته وتفرده خبصائص معينة عن باقي أفراد اجلماعة اليت حيكمها، األمر 
.1أي منافسة أو مشاركة للغري له يف احلكم   

وقد دفع هذا اإلنفراد بالسلطة وعرب خمتلف احلقب التارخيية إىل استبداد احلكام وأعوام وتفشي الظلم    
والتعسف والعبودية، األمر لذي شكل مساسا خطريا وهدرا تاما للحقوق واحلريات اليت كان التمتع ا منوطا 

وأعوام فقط، أما احملكومني فلم يكن معرتف هلم بكامل احلقوق واحلريات ووفقا للطبقة االجتماعية باحلكام 
  املصنفني فيها، كما كان لتفشي العبودية واالسرتقاق األثر الكبري على اهلدر التام للحقوق واحلريات.

وروبا، وظهور حركة املطالبة وحتت وطأة الفكر التنويري يف أ 2إال أنه ومع مطلع القرن السابع عشر    
، وظهور 1789باحلقوق واحلريات وما صاحبه من حركات وثورات شعبية، توجت بالثورة الفرنسية سنة 

الدولة احلديثة أو ما يعرف بدولة القانون القائمة على تكريس احلقوق واحلريات واإلقرار ا للجميع وعلى 
  قدم املساواة.

ه أن حتقق وحتمي احلقوق واحلريات إال وفق مبادئ وضمانات تكفل عدم ومل تكن لدولة القانون هذ   
استبدادها وتفردها باحلكم، ومن هنا بالذات جاءت فكرة تعدد السلطات يف الدولة، وعدم تفرد جهة واحدة 

ا، األمر الذي عرب عنه يف األوساط الفكرية والقانونية مببدأ الفصل بني السلطات  والقائم على تقسيم 
لسلطات يف الدولة تقسيما معينا وفقا للوظائف األساسية اليت تضطلع ا السلطة احلاكمة، حيث ختتص  ا

 كل سلطة بوظيفة معينة. 
ويسجل الفقيه الفرنسي مونتسكيو نفسه يف هذا املقام كصاحب الفضل يف بلورة هذا املبدأ بشكله احلايل،    

القانون ومحاية احلقوق واحلريات فيه حيث ظهر مبدأ وجعله موضعا للنقاش كضمان سياسي لتحقيق دولة 
الفصل بني السلطات كمبدأ أساسي تقوم عليه الدولة احلديثة يف كتابة روح القوانني والذي دعا فيه إىل 

 . كما كان لتطور3البحث عن العالقة بني مبدأ الفصل بني السلطات يف الدولة وحتقيق احلقوق واحلريات 
                                                 

  .16نفس املرجع ، ص: -1
ذا النظام على الرغم مما شكله ظهور مبدأ الفصل بني السلطات على هدم نظام التفرد بالسلطة، فإن ذلك مل مينع من تسجيل بعض التطبيقات املعاصرة هل - 2 

، واليت قامت على التفرد بسلطة احلكم وجتميع كل الوظائف يف األخري، ومنها ما كان عليه النظام النازي يف أملانيا، والنظام الفاشي يف إيطاليا على يد موسوليين
مة اجلرف، نظرية يدها من خالل وحدة احلزب احلاكم ووحدة الزعيم، وهو النظام ملطبق غالبا من طرف األنظمة القائمة على االنقالبات العسكرية، أنظر: طعي

 .570، ص: ، مرجع سابق الدولة ومبادئ احلكم
3 – «  je voudrais rechercher dans tous les gouvernements modérés que nous connaissons quelle, est 
la distribution des trois pouvoirs , et calculer par  le degré de liberté dont chacun d’eux joui » voir :  

= 
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وانب احلياتية ألفرادها األثر على وظائف السلطة احلاكمة وتشعبها وتنوعها  األمر اتمعات وتشعب اجل
الذي جعل إضطالع سلطة واحدة بكل هذه الوظائف أمرا غري ممكن التطبيق  وكان توزيع السلطات 

 والوظائف احلل األمثل إلدارة الشؤون العامة ، وتكرس بذلك مبدأ الفصل بني السلطات كقاعدة أساسية يف
األنظمة الدميقراطية احلديثة، واليت تتوزع يف سلطات الدولة إىل ثالث : سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية وسلطة 

 قضائية.
، 1وباعتبار مبدأ الفصل بني السلطات ضمانة أساسية لتحقيق دولة القانون ومحاية احلقوق واحلريات فيها     

وعالقته حبماية احلقوق واحلريات العامة يف الدولة  مث بيان  فإننا سنعىن فيما يلي إىل بيان مفهوم هذا املبدأ
فروع:التكريس الدستوري له، وذلك يف ثالثة   

 األول: نبحث فيه عن مفهوم الفصل بني السلطات الفرع -
 الثاين: ننظر فيه إىل الصور العملية ملبدأ الفصل بني السلطات  الفرع -
 ت يف الدستور اجلزائريالثالث: خنصصه ملبدأ الفصل بني السلطاالفرع  -
األول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات:  الفرع  
يرتبط مبدأ الفصل بني السلطات كما سبقت اإلشارة إليه ارتباطا وثيقا بتكريس دولة القانون ومحاية     

وم احلقوق واحلريات فيها، فالتزام الدولة بسلطان القانون وخضوع احلاكم له على قدم املساواة مع احملك
يستبعد حتققه إذا انفرد احلاكم بالسلطة العامة وجتمعت كل وظائفها يف يده، وعليه فإن تعدد السلطات يف 

 الدولة وختصص كل منها بوظيفة معينة يف إطار متكامل مينع أي تفرد باحلكم.
ت تتوىل كل ومن مثة فإن املقصود مببدأ الفصل بني السلطات هو توزيع وظائف الدولة أو احلكم إىل هيئا   

منها وظيفة من الوظائف األساسية للدولة: التشريع والتنفيذ والقضاء، وضبط العالقات فيما بني اهليئات 
 املخولة بالقيام ا ضبطا يسمح مبمارستها ممارسة كاملة دون تداخل بينها أو يف صالحيتها.

شريع القوانني وتنفيذها حيث حصر "مونتسكيو" وظائف الدولة يف ثالثة جوانب أساسية وهي: ت    
والقضاء يف النزاعات، ومنه فإن الفصل بني السلطات يقتضي وجود ثالث سلطات حبسب وظائف الدولة 

 الثالث وهي بالتايل: سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية.

                                                 
 
 –  François Saint Bonnet, L’autre séparation des pouvoirs de Montesquieu dans la séparation des 

pouvoirs. 

 –  Alain Pariente, Théorie contestée et pratique renouvelée, thèmes et commentaires, Dalloz 2007. 
 
1 – Michel Miaille, opt, cité p.24  
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طات بل كما أن ختصص كل سلطة بوظيفة حمددة يف الدولة ال يعين استقالهلا املطلق عن باقي السل     
.1ينصرف مضمون مبدأ الفصل بني السلطات إىل صالحية كل سلطة يف مراقبة األخرى   

وعلى الرغم من ارتباط مبدأ الفصل بني السلطات ارتباطا وثيقا بالفقيه الفرنسي "مونتسكيو"، فإن        
عديد من أفكاره اليت مضمون هذا املبدأ جيد جذوره األوىل قبله بكثري، حيث عرف الفكر اليوناين القدمي ال

نادت بتقسيم وظائف الدولة على جهات خمتلفة، وباألخص يف فلسفة كل من أفالطون وأرسطو، إذ يعترب 
هذا األخري أن جتميع كل السلطات يف يد جهة واحدة يؤدي إىل فساد نظام احلكم، كما كان للمبدأ 

يار وحلول امللكيات املطلقة حمله، واليت استأثر قبل ا 2إشارات واضحة يف ظل اإلمرباطورية الرومانية القدمية 
3فيها امللوك جبميع السلطات وجعلوها يف أيديهم.  

كما عرف مفهوم الفصل بني السلطات يف التجربة الدميقراطية اإلجنليزية، واليت نتج عنها االنتقال من نظام 
ليت جتسدت بصدور دستور "كرومويل" الذي امللكية املطلقة إىل نظام امللكية املقيدة يف القرن السابع عشر، وا

تبىن فكرة الفصل بني السلطات وتعددها، وقد كان للفقيه "لوك" السبق يف التأسيس الفكري للمبدأ وطرحه 
للنقاش من خالل مؤلف "احلكومة املدنية" الذي قسم من خالله السلطات يف الدولة إىل أربع هيئات: 

.4، السلطة االحتادية و سلطة التاجالسلطة التشريعية، السلطة التنفيذية  
وعلى الرغم من االمتداد التارخيي ملبدأ الفصل بني السلطات، فقد كان للفقيه "مونتيسكيو" الفضل يف    

إبرازه بشكله احلايل كمبدأ أساسي لتحقيق دولة القانون، وذلك من خالل دراسة ألفكار من سبقوه وإعادة 
مبدأً دستوريا  5قيقا، وهو األمر الذي جعل مبدأ الفصل بني السلطاتصياغتها وحتديد مضموا حتديدا د
.6مكرسا يف غالبية دساتري دول العامل  

وجيد مبدأ الفصل بني السلطات أسسه الفكرية لدى "مونتيسكيو" يف منطلق أن من طبيعة اإلنسان امليل    
ه الشخصية ولو على حساب املصلحة دوما إىل إساءة استعمال السلطة املمنوحة له، والسعي لتحقيق مصاحل

 العامة.
                                                 

 .19سعيد سيد علي، مرجع سابق، ص:  د. –1
 مانية القدمية قائما على أساس توزيع السلطات بني اإلمرباطور والس الشعيب وجملس الشيوخ.إذا كان نظام احلكم يف اإلمرباطورية الرو  –2
 .21سعيد سيد علي، مرجع سابق، ص: د. -3
  وهي االمتيازات املقررة للملك.  -4
، 2005واملواثيق الدولية، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل حقوق اإلنسان وحرياته العامة وفقا ألحدث الدساتري العاملية  د.عبد العظيم عبد السالم عبد احلمي د.  -5

  .519دار النهضة العربية، مصر، ص : 
ي لسنة تقوم أغلب الدساتري املعاصرة على تكريس مبدأ الفصل بني السلطات كدعامة لتحقيق النظام الدميقراطي ونذكر منها خصوصا: الدستور الفرنس -6

  .2008فـ  1996مث املعدل يف  1989لسنة  ي، الدستور اجلزائر 1971، الدستور املصري لسنة 1787ريكية ، ودستور الواليات املتحدة األم1958
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وبالتايل فإن تركيز السلطة وجتميعها يف يد واحدة قد يؤدي ال حمالة إىل إساءة استعماهلا والتعسف فيها،      
وهو األمر الذي ال ميكن تفاديه إال بتوزيع هاته السلطة وتقسيمها على هيئات متعددة  يكون لكل منها وظيفة 

ها بصفة مستقلة عن باقي السلطات األخرى، كما يكون لكل منها احلق يف الدفاع عن خاصة ا، متارس
صالحيتها عند جتاوزها من طرف السلطة األخرى، ذا تضمن لكل سلطة عدم جتاوز السلطة األخرى 

–السلطة توقف السلطة  -الختصاصاا، وقد عرب مونتيسكيو عن ذلك بقوله le pouvoir arrête le 
pouvoir  -1.  

إىل   على تقسيمها 2وانطالقا مما جاء به "مونتسكيو" يف تقسيم السلطات، جيمع فقهاء القانون الدستوري   
 ثالث سلطات:

: وتتوىل سن القوانني والتشريعات والنظم املالئمة إلدارة شؤون الدولة، وتأخذ هاته السلطة التشريعية -
اجلميع دون متييز.التشريعات والقوانني طابعا عاما وجمردا خيضع له   

: وتضطلع مبهام تنفيذ القوانني والنظم املوجودة، وتعمل على التطبيق اجليد هلا وعدم السلطة التنفيذية -
 انتهاكها، وهلا يف ذلك إصدار ما تراه مناسبا من تنظيمات وقرارات إدارية يف سبيل ذلك.

اليت تعرض عليها والقضايا املتعلقة خبرق  : ترتكز مهامها يف الفصل يف مجيع املنازعاتالسلطة القضائية -
القانون، كما نقوم بإصدار األحكام العقابية واجلزاءات املرتتبة عن هذه اخلروقات طبقا للقانون، وباملقابل 

 محاية املتضررين من االعتداءات اليت تلتحق م ومتكينهم من حقوقهم املسلوبة منهم، وردها.
أ الفصل بني السلطات الضمان األساسي لتطبيق القانون تطبيقا فعليا  كما يعترب "مونتيسكيو" مبد     

وااللتزام بأحكامه على الشكل الذي يكفل حريات األفراد وحقوقهم، فتجميع سلطة سن القوانني وتنفيذها 
يف يد واحدة قد يؤدي إىل إلصدار قوانني تعسفية أو جمحفة وتنفيذها بطريقة حتكمية، والستقالل السلطة 

. 3ضائية عن باقي السلطات أثره وأمهيته يف تطبيق القانون، وبالتايل احرتام احلقوق واحلرياتالق  
عرف مبدأ الفصل بني السلطات تطبيقاته احلديثة يف العديد من دساتري دول العامل وحلقته تغريات متعلقة     

لسلطات إىل فكرة الفصل املرن أساسا مبضمون املبدأ وخصائصه، حيث انتقل املبدأ من فكرة الفصل املطلق ل

                                                 
  . 159، ص: 1980سعد عصفور، املبادئ األساسية يف القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، سنة  د. -1

2- Esmein ,Duguit , Carré De Malberg , Aude Bollet Ponsignon. La notion de séparation des pouvoirs 

dans les travaux préparatoires de la constitution de 1958 ; L.G.D.J, Paris 1993. , p : 10.  
 .1969النهضة العربية، بريوت دار  –الدولة واحلكومة  –حممد كامل ليلة، النظم السياسية  د.  -3
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وضرورة وجود نوع من التعاون بني السلطات  كما عرف املبدأ العديد من التطورات من حيث طبيعة كل 
، نورد فيما يلي أهم تلك التطورات.1سلطة وتقسيماا  الوظيفية  

الثاين : الصور العملية ملبدأ الفصل بني السلطات: الفرع   
ني السلطات قائما يف األساس على تقسيم السلطات يف الدولة واضطالع كل منها إذا كان مبدأ الفصل ب   

بوظيفة معينة، وصالحيات حمددة فإن تطبيق هذا املبدأ من الناحية العملية وعالقة كل سلطة باألخرى يأخذ 
 صورتني أساسيتني :

رى، ووجود جمال مشرتك تأخذ الصورة العملية األوىل للمبدأ شكال مرنا يف الفصل بني سلطة وأخ -   
 للتعاون فيما بينها، وجيد هذا الشكل تطبيقه العملي باألخص يف أنظمة احلكم النيابية أو الربملانية.

تأخذ طابعا صارما يف  -وعلى عكس األوىل  -أما الصورة العملية الثانية ملبدأ الفصل بني السلطات  -   
، وهو ما يعرف بالفصل اجلامد للسلطات والذي جيد الفصل بني السلطات واستقالل كل منها عن األخرى

 تطبيقاته العملية يف األنظمة الرئاسية خصوصا.
: الفصل المرن للسلطات.   أوال  
القائمة على وجود نوع من املرونة وعدم  2جيد الفصل املرن للسلطات تطبيقه العملي يف األنظمة الربملانية   

طة األخرى، ومن أمثلة ذلك ما جاء به الدستور الفرنسي لسنة االستقاللية التامة لكل سلطة عن السل
، والذي أكد على تكريس مبدأ الفصل بني السلطات على أساس من التعاون بينها، ووجود نوع من 1958

االشرتاك أو التداخل يف االختصاصات، حيث تعطى لسلطة من السلطات بعض صالحيات أو 
بالنسبة للسلطة التنفيذية اليت أصبحت تتمتع ببعض  اختصاصات سلطة أخرى، ويظهر ذلك خصوصا

اختصاصات السلطتني التشريعية والقضائية، كما يوجد هذا الشكل يف العديد من دساتري الدول ذات 
املعدل. 1989، والدستور اجلزائري لسنة 1971األنظمة الربملانية كالدستور املصري لسنة   

ود نوع من التعاون والتداخل يف ممارسة الصالحيات بني ويقوم الفصل بني السلطات على أساس وج   
.3سلطات الدولة، وباألخص السلطتني التشريعية والتنفيذية،  وتأثري كل سلطة على األخرى بشكل متوازن  

                                                 
ر:ملزيد من التفصيل أنظ –  1 

   - Thémis Locle Tsatsos, Quelques notes sur les transformations du principe de la séparation des 

pouvoirs, Recueil des travaux publiées par la faculté des droits, université de Lausanne 1968. , p : 
557. 
2 - Michel Fromont, Les mythes du droit public Français, séparation des pouvoirs et Etat de Droit, 

utopies entre droit et politique, étude en hommage à Claude Courvoisien, université de Lyon, 
collection Société 2005. ,p: 293. 
3 Michel Fromont op. cite p. 294 
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ذا يتجسد الفصل املرن للسلطات من الناحية العملية يف مظاهر التداخل املوجودة بني كل سلطة    
لطتني التشريعية والتنفيذية، وذلك من خالل مظاهر التعاون بني السلطتني من وأخرى وخصوصا بني الس

 جهة والرقابة املتبادلة من جهة ثانية.
التعاون بين السلطات. ( التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية). -أ  

عاون بني السلطات يقوم مبدأ الفصل املرن للسلطات، وباخلصوص يف النظم الربملانية على وجود جمال للت   
العامة يف الدولة، ويظهر ذلك باألخص يف العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، من خالل اشرتاكهما 

 يف أداء وظائف أو صالحيات هي يف األصل من اختصاص إحدى السلطتني دون األخرى.
لسلطة التنفيذية تساهم يف بعض فإذا كان التشريع وسن القوانني اختصاص أصلي لسلطة التشريعية، فإن ا   

النظم الربملانية وبشكل كبري يف عملية التشريع من خالل قيامها باقرتاح مشاريع قوانني على السلطة 
واملراسيم التشريعية اليت تدخل ضمن نطاق التشريع العام يف الدولة.   1التشريعية، وإصدارها لألوامر  

ممثلة يف رئيس اجلمهورية حق التشريع يف بعض ااالت احملددة  كما تعطي بعض الدساتري للسلطة التشريعية  
.3، باإلضافة إىل متتع رئيس اجلمهورية يف بعض النظم بصالحية تعيني أعضاء بالربملان2دستوريا  

باملقابل قد تقوم اهليئة التشريعية واملمثلة غالبا يف الربملان مبمارسة بعض مهام السلطة التنفيذية عن طريق    
. 4دار قرارات فردية تعد من قبيل اختصاص السلطة التنفيذيةإص  
كما يتجسد هذا التعاون من خالل ما تسمح به بعض النظم من اجلمع بني عضوية الربملان والوزارة،     

حيث يكون للوزراء باعتبارهم أعضاء يف الربملان احلق يف حضور جلساته واملشاركة يف املناقشات العامة 
اسة الوزارة واجلهاز التنفيذي عموما.والدفاع عن سي  

الرقابة المتبادلة بين السلطات. -ب  
تشكل عملية الرقابة املتبادلة بني السلطات الثالث، مظهرا من مظاهر الفصل املرن للسلطات يف النظم    

ة عمل الربملانية، حيث متارس هذه الرقابة من خالل مامينح لكل سلطة من آليات وصالحيات ختول هلا مراقب
 السلطة األخرى وتوجيهه وفقا ملا حتدده القواعد الدستورية والقوانني املنظمة هلاته السلطات.

                                                 
1  Mohamed Boussoumah, La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 1998, OPU, 2005 
Alger. P.175 et 322. 

2
 منه على التوايل لرئيس اجلمهورية 125و 124حني أعطى صالحية التشريع باألوامر واملراسيم يف املادتني  1989مثل الدستور اجلزائري لسنة  - 
من الدستور  101،02أعضاء جملس األمة أو مايعرف بالثلث الرئاسي، وذلك وفقا ألحكام املادة  ومثال ذلك صالحية رئيس اجلمهورية يف تعيني ثلث -3

  اجلزائري. 
  .41سعيد سيد علي، مرجع سابق، ص:  د. -4
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حيث متتلك السلطة التشريعية صالحية مراقبة عمل احلكومة من خالل جمموعة من اآلليات اليت متكن    
لسياسات العامة املتفق عليها، الربملان من التدقيق يف عمل اجلهاز التنفيذي وبيان مدى حتقيقه لألهداف وا

إذ ميتلك الربملان صالحية استجواب أعضاء احلكومة ومسائلتهم خبصوص مهامهم واختصاصام كما يكون 
 للربملان مباشرة حتقيقات حول عمل الوزارات واجلهاز التنفيذي.

سحب الثقة من احلكومة وقد تصل عملية املراقبة اليت تباشرها السلطة التشريعية إىل حدود صالحيتها يف    
.1وطلب تشكيل حكومة أخرى  

ومبوازاة ذلك فإن للسلطة التنفيذية باملقابل صالحية مراقبة عمل الربملان وتوجيهه، وهي الرقابة اليت يرى    
البعض أا قد تكون سابقة لتشكيل الربملان، من خالل ما تلعبه السلطة التنفيذية من دور يف حتديد الدوائر 

ية وتقسيم عدد مقاعد الربملان وفقها، وكذا اإلشراف على عملية االنتخابات الربملانية أو التشريعية االنتخاب
من البداية و إىل غاية انتهائها، باإلضافة إىل ما متلكه السلطة التنفيذية يف مواجهة الربملان املشكل، كتمتعها 

القانون، أما أخطر صور الرقابة أو التأثري الذي  حبق دعوة الربملان لالنعقاد أوتأجيل دوراته وفقا ملا حيدده
متارسه السلطة التنفيذية على الربملان، فهو ممارستها يف بعض النظم حلق حل الربملان والدعوة إىل انتخابات 

 تشريعية جديدة.
 وخبصوص السلطة القضائية، فإذا كانت عالقة التعاون بينها وبني باقي السلطات ال تظهر بنفس مستوى   

يف رقابة باقي السلطات  –السلطة القضائية  –التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، فإن دورها 
األخرى وفقا ملبدأ الفصل املرن يعد دورا بارزا وباألخص يف رقابة أعمال السلطة التنفيذية  من خالل 

ادية  واحلكم بإبطاهلا إذا ما تبني تصديها ملراقبة أعمال اإلدارة وفحص مدى مشروعية قراراا وأعماهلا امل
 خمالفتها للقانون أوعدم مشروعيتها.       

وبعكس السلطة التنفيذية فإن رقابة السلطة القضائية على اهليئة التشريعية يعد حمدودا نوعا ما، ماعدا    
لقضائية صالحية مراقبة ما النظم املكرسة ملبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانني واليت يكون يف اهليئات ا

تصدره السلطة التشريعية من قوانني والتأكد من دستوريتها وعدم خمالفتها للقواعد الدستورية وفقا ملبدأ تدرج 
 القواعد القانونية.

 
 

                                                 
  .371كامل ليله، مرجع سابق، ص:   د. -1
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: الفصل المطلق للسلطات : (الفصل الجامد للسلطات).ثانيا  
بني السلطات، وذلك  -اجلامد –الفصل التام تذهب أغلب أنظمة احلكم الرئاسية غالبا إىل تبين نظام    

 من خالل استقالل كل سلطة يف أداء وظيفتها عن السلطات األخرى.
إذ يعد جمال التداخل يف الصالحيات بني السلطات الثالث حمدودا جدا إن مل نقل منعدما، حبيث متارس     

ك معها أو تتداخل فيما بينها.كل سلطة مهامها ووظائفها وفق ما هو حمدد هلا دستوريا ودون أن تشرت   
عمليا يتجسد الفصل املطلق للسلطات يف النظم الرئاسية يف مظاهر استقالل كل سلطة بوظائفها وعدم    

 ارتباط أي سلطة باألخرى سواء من حيث تشكيلها أوسريها أو صالحيتها، وذلك على النحو اآليت بيانه:
استقالل السلطة التشريعية. -أ  

لطة التشريعية وفقا ملبدأ الفصل املطلق للسلطات باالستقاللية وعدم االرتباط مع باقي تتمتع الس   
 السلطات األخرى، وذلك يف كل ما يتعلق بتشكيلها وسري عملها واختصاصاا.

إذ خيتار أعضاء الربملان عن طريق االقرتاع املباشر احلر دون إشراف من السلطة التنفيذية، كما ميارس    
وظيفة التشريع كاختصاص أصلي ال تشاركه فيه أي جهة أخرى، فال حيق يف نظام الفصل املطلق  الربملان

للسلطات لرئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة التدخل يف عملية التشريع سواء من خالل إصدار األوامر 
 واملراسيم أو من خالل اقرتاح مشاريع القوانني وعرضها على الربملان.

ي جهة خارج السلطة التشريعية من التدخل يف سري عمل الربملان وتنظيمه، فال حيق كما ال ميكن أل    
 للسلطة التنفيذية دعوة الربملان لالنعقاد أو تأجيل دوراته كما هو احلال يف نظام الفصل املرن للسلطات. 

.استقالل السلطة التنفيذية-ب  

للسلطات بشكل مستقل عن أي تدخل يف  متارس السلطة التنفيذية مهامها يف نظام الفصل املطلق   
 صالحياا واختصاصاا ودون أي رقابة على أعماهلا.

فرئيس اجلمهورية هو يف الغالب املخول بتسيري شؤون السلطة التنفيذية، وله يف ذلك صالحية تعيني    
امة ووضع السياسات الوزراء أو كتاب الدولة وكبار املوظفني، كما له مجيع الصالحيات يف تسيري الشؤون الع

 واخلطط التنفيذية يف مجيع ااالت.
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استقالل السلطة القضائية. -ج  
تتمتع السلطة القضائية باحلصانة التامة وتستقل يف أداء وظيفتها عن باقي السلطات األخرى، سواء من    

اب القضاة عن طريق على انتخ1حيث تعينها أو أداء مهامها، إذ تعتمد أغلب نظم الفصل املطلق للسلطات
.  2االقرتاع العام املباشر، ويتميزون بعدم تبعيتهم ألية جهة غري السلطة القضائية  

الثالث : مبدأ الفصل بني السلطات يف الدستور اجلزائري. الفرع  
ومن  1989مل جيد مبدأ الفصل بني السلطات تطبيقه يف النظام الدستوري اجلزائري إال انطالقا من دستور     
إشراف عده  احلايل بعد التعديل، إذ كانت السلطات العامة قبل ذلك عبارة عن وظائف، وتعمل كلها حتت ب

.3 1976الواحد آنذاك، ووفقا ملا تضمنه دستور  احلزب  
يف جمال الفصل بني السلطات، وعلى الرغم من اعتماد نظام  1989إن املتمعن فيما جاء به دستور     

تبىن بوضوح مبدأ الفصل بني السلطات يف شكله املرن املبين على وجود جمال واسع  الشبه الرئاسي، جيد أنه
للتعاون والتداخل بني السلطات يف الدولة وهو النموذج الغالب يف األنظمة الربملانية بعكس ما تتبناه األنظمة 

 الرئاسية. 
من مبادئ وأفكار  ونستنتج ذلك من خالل مظاهر عديدة منها ما تضمنته النصوص الدستورية    

ومصطلحات دستورية تؤكد يف جمملها على مبدأ الفصل بني السلطات، واليت نذكر منها على سبيل املثال ما 
إن الدستور فوق اجلميع، وهو القانون األساسي الذي يضمن احلقوق « جاء يف الفقرة العاشرة  من الديباجة:

يار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، واحلريات الفردية واجلماعية، وحيمي مبدأ حرية اخت
مما يؤكد ضرورة احرتام » ويكفل احلماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية يف جمتمع تسوده الشرعية...

 ما جاء به الدستور ومنها مبدأ الفصل بني السلطات.  
ى مبادئ التنظيم الدميقراطي والعدالة تقوم الدولة عل«كما نصت املادة الرابعة عشر كذلك على أنه:      

، إذ من املعلوم أن من أهم املبادئ اليت يقوم عليها النظام الدميقراطي " مبدأ الفصل بني »االجتماعية...
 السلطات".

                                                 
عن طريق االقرتاع العام املباشر خبالف القضاة الفيدراليني الذين  تالياتعترب الواليات املتحدة األمريكية أبرز منوذج للفصل املطلق للسلطات، إذ يعني قضاة الو  -1

  يعينون باالشرتاك بني اجلهات القضائية ورئيس اجلمهورية.  
بعة اخلامسة، مطبعة جامعة عني مشس، القاهرة، الط سليمان حممد الطماوي، السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر السياسي اإلسالمي، د. -2

   .  و ما بعدها 9ص1986
  .1990دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر أنظر األستاذ الدكتور سعيد بوشعري، النظام السياسي اجلزائري،  -3
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كما يظهر تبين الدستور  ملبدأ الفصل بني السلطات من خالل ما جاء يف الباب الثاين من الدستور      
م السلطات " من حتديد ال عمل كل سلطة ومهامها بشكل يؤكد استقالل كال منها عن املعنون بـ: " تنظي

األخرى، مع وجود جمال للتعاون فيما بينها، حيث أورد لكل سلطة من السلطات الثالث يف الدولة فصال 
     1خاصا ا، أوردنا األمثلة عن ذلك يف املطلب السابق.

ل بني السلطات من املبادئ العامة واألساسية للدولة اجلزائرية واليت مبدأ الفص 1996وقد جعل دستور     
إذا ارتأى الس :«منه على ما يلي  176ال ميكن أن تكون حمل أي تغيري أو تعديل إذ نصت املادة 

الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري ال ميس البتة املبادئ العامة اليت حتكم اتمع اجلزائري وحقوق 
ن واملواطن وحريتهما، وال ميس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية، وعلل اإلنسا

  ».رأيه، أمكن رئيس اجلمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .78 - 85 -79 - 78 - 76 -72السلطة التنفيذية: أھم المواد:  - 1  

.131 – 125 – 123 – 122 – 120 -98السلطة التشريعية: أھم المواد :      
.158 – 155 – 152 – 149 – 148 – 147 -138السلطة القضائية: أھم المواد:      

.178 – 177 – 176 - 174الفصل المتعلق بتعديل الدستور نجد المواد:        
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  .في الدولة تطبيق النهج الديمقراطي

 

 المطلب الرابع
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متارس إال يف ظل نظام دميقراطي، ذلك انه يف األنظمة ال ميكن للحقوق واحلريات أن توجد أو تعيش أو     

فالدميقراطية يف جوهرها  ،ا املطلقوسائل مقاومة لسلطاكغري الدميقراطية ينظر إىل حقوق وحريات األفراد  
،  وقدرته على حتديد تصرفاته بنفسه ،هي احد جوانب احلرية اليت تعين استقالل اإلنسان وحريته يف االختيار

على املستوى اجلماعي قدرة أعضاء اجلماعة على حتديد شؤوم اجلماعية بأنفسهم يف ظل قوانني كما تعين 
  .على السواء عادلة خيضع هلا احلكام كما خيضع هلا احملكومني

وبدون توفر هذا املبدأ ال ميكن  ،مقومات اتمع الدميقراطي ىحدإهناك من يعترب دولة القانون ، ذا    
من احلكام يتبجحون بتبنيهم نظاما دميقراطيا يف تسيري  اطية يف بلد ما إال ادعاًء ومظهرا، فكثريالدميقر اعتبار 

الرأي يواجه باالعتقال والقمع وكرامة اإلنسان  عندهملكن يف احلقيقة والواقع واملمارسة جند ، شؤون بلدهم
راطية مفاهيم متعددة بل وجعله من مما أضفى ملفهوم الدميق ...إخل،1عرضة لإلهانة من طرف  السلطة األمنية

ل فيه الساسة على يبذأكثر املفاهيم تداوال وانتشارا بني السياسيني على اخلصوص، ففي "الوقت الذي 
اختالف مشارم وسلوكهم جهدا كبريا يف انتحال هذه الكلمة (الدميقراطية) وإلصاقها بأفعاهلم، يرتدد 

، فعلى 2ات مميزة هلا، وذلك بسبب ما حييط ا من غموض.."الباحثون يف استعماهلا إال بعد إضافة صف
ا بقيمها لكن الواقع غري ذلك الرغم أن جل الدول اليوم تصف أنظمتها السياسية بالدميقراطية وتدعي متسكه

دها على صعيد املمارسة أنظمة قمعية وما تتضمنه دساتريها من حقوق وحريات وضمانات جمرد حرب إذ جن
تتسرت ا أمام اتمع الدويل، كما تنتهج يف أسلوب اختيارها للرجال االنتخابات دون  رق ووسيلةو على 

وال حترتم مبدأ استقاللية القضاء والقائمني عليه  دث مؤسسة دون متكينها من الفعل،توفري لشروط نزاهتها وحت
  .3عليا ف وصفة املواطنة عندها جمرد شعار أجوف ال جتعل املواطن يتمتع حبقوق املواطنة

يوعز الغموض الذي يكتنف مفهوم الدميقراطية إىل تعدد االستعماالت وتنوع التجارب املطبقة. لكن     
 - جب عنها طابع املفارقة وحىت الطابع األسطوري أحياناالذي ال حي - رغم من كل هذا الغموض على ال

ظام الدميقراطي هو النظام السياسي ون بأن النسسواء الباحثون أو املمار  -على األقل نظريا –يتفق اجلميع 
  األمثل الذي يعرتف حبقوق وحريات األفراد.

                                                 
  .20ص 1998حريات العامة، دار النهضة العربية القاهرة ط لد/ ثروت عبد العال أمحد، احلماية القانونية ل -1
  .15ص  1997، 1بد اهللا، آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت طفؤاد ع د/ -2
األنظمة السياسية الكربى، ترمجة جورج سعد، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع بريوت  موريس ديفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري: -3

  .25ص 1992
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وهو املكان املالئم 1النظام الدميقراطي هو الشكل األساسي الوحيد لتجسيد دولة القانون  كما يعترب
لية أن ال ممارسة فع :لوجود احلقوق واحلريات وممارستها إىل درجة أن هناك جدلية بني العناصر الثالثة

دون انتهاج الدولة لنظام سياسي دميقراطي، وال دميقراطية حقيقية دون قيام دولة للحقوق واحلريات ومضمونة 
  .2القانون 
حناول  ،انطالقا من هذه اجلدلية واعتبارا أن تطبيق النظام الدميقراطي مقوما أساسيا لقيام دولة القانون 

استقرار لتجسيدها و  ما هي األسس والشروط الضامنة فيما يلي، البحث يف أصول مفهوم الدميقراطية مث
  وهذا يف ثالثة فروع : النظام السياسي عليها.

  الفرع األول : نبحث عن أصول مفهوم الدميقراطية وأنواعها. يف
  يف الفرع الثاين : ننظر عن العالقة اليت تربط الدميقراطية باملواطنة.

   الدميقراطية . فيالفرع األخري : نتطرق إىل أهم  يف حتقيق
  .األول: أصول مفهوم الديمقراطية وأنواعها الفرع

  ماهي أصول مفهوم الدميقراطية وماهي األنواع املطبقة ؟
على الرغم من كثرة اآلراء وتشعبها حول ذلك حناول أن نستخرج أمهها وأكثرها شيوعا وإمجاعا وذلك        

  يف الفروع التالية :
  ومفهوم الدميقراطية.الفرع األول خنصصه ألصول -
  الفرع الثاين نبحث فيه عن أنواع الدميقراطية حسب علماء االجتماع والسياسية وتطبيقاا يف بعض البلدان -
  أما يف الفرع الثالث فنتطرق إىل املبادئ العامة للدميقراطية التقليدية.-

  : أصول مفهوم الديمقراطية: أوال -    
بقوهلا: " تتكون كلمة  -ذات األصل اإلغريقي –الدميقراطية  كلمة عرفت "املوسوعة السياسية"

أي السلطة أو احلكومة، وتعين  Kratiaأي الشعب،  Demosدميقراطية اشتقاقا، من كلمتني مها 
الدميقراطية حكومة الشعب أي اختيار الشعب حلكومته وغلبة السلطة الشعبية أو سيطرة الشعب على هذه 

وهو الشعار املنسوب  1هو ما نلمسه يف شعارها املعروف " بالشعب وللشعب"و  3احلكومة اليت خيتارها"
  .2جل الشعب"أللرئيس األمريكي إبراهيم لنكولن حني عرف الدميقراطية بـ " حكم الشعب بالشعب من 

                                                 
1 - I.F.E.S, Dynamique participative pour l’emergence  d’un Etat du droit en Afrique, l’Harmattan, 
Paris, 2008, p : 29. 
2 - Michel Troper, opt, cité, p : 60. 

  . 274ص 1974  1ات والنشر ، طاملوسوعة السياسية، حترير وإشراف د. عبد الوهاب الكيايل، وكامل زهريي، بريوت، املؤسسة العربية للدراس -3
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كما عرّفها البعض بأا " ذلك الرتتيب املنظم الذي يهدف إىل الوصول إىل القرارات السياسية، والذي 
ألفراد من خالله اكتساب السلطة للحصول على األصوات عن طريق التنافس". مبا يعين أن ميكن ل

الدميقراطية ال تتحقق على صعيد املمارسة والوعي السياسي إال بتحقيق جمموعة من العناصر واآلليات 
  تتجسد فيها ثقافة املشاركة والتوافق وفكرة املؤسسة اسدة هلذه الثقافة والداعمة هلا.

قد ذاعت كلمة الدميقراطية وانتقلت من اليونانية إىل مجيع لغات العامل لتدل على نظام احلكم الذي ف
جيعل الشعب هو صاحب السلطة السياسية يف الدولة، حيكم نفسه بنفسه، أو حيكم نفسه عن طريق ممثليه 

  طرق هي: ةه يف ثالثالذين خيتارهم ملمارسة مهام وشؤون احلكم، وميكن حصر طرق ممارسة الشعب لسيادت
 أن يتوىل إدارة شؤونه بنفسه مباشرة ويطلق على هذا النمط اسم "الدميقراطية املباشرة". -

النمط الثاين: أن يلجأ الشعب إىل اختيار نوابا عنه يباشرون السلطة بامسه، فالشعب هنا ال ميارس  -
ابة عنه، وهذه الطريقة تعرف باسم السلطة بنفسه بل يقوم بانتخاب من ميثله ملمارسة شؤون هذه السلطة ني

 الدميقراطية النيابية أو الدميقراطية غري املباشرة.

النمط الثالث: أن ميزج الشعب بني الطريقتني السابقتني فينتخب برملانا حيكم نيابة عنه، كما هو  -
ارسة بعض احلال يف النظام النيايب دون أن يرتك له احلرية املطلقة يف التصرف وإمنا يشرتك معه يف مم

 االختصاصات اهلامة، وهذه الدميقراطية يطلق عليها الدميقراطية شبه املباشرة.

  أنواع الديمقراطية::  ثانيا -
ففي إطار  ،فضًال عن ذلكو  و هنا منيز الدميقراطية اجلماعية من الدميقراطية احلرة اليت تعتنق احلرية،    

هدفًا من و  تعترب احلرية غايةو  تماعية اليت تعتنق التحريرموقف الدميقراطية من احلرية منيز الدميقراطية االج
  الدميقراطية احلرة.

 الفكرة الدميقراطية اليت تعين املساواةو   الفكرة احلرة املعربة عن حقوق الفرديتفارق بني مدرسو هناك     
 .3السيادة الشعبيةو 

بالتايل فاالجتاه و  سيادة،لو كانت سلطة الشعب صاحب الو  فاالجتاه احلر يرتاب من سلطة الدولة    
  .1احلريات الفردية اليت تعد قيًدا على هذه السيادة غ يف تأكيد السيادة، يؤدي إىل حتيفالدميقراطي إذا هو بال

                                                 
 

والذي كان مرفوقا يف مداخل  1989فرباير  23مبجيء دستور  " من الشعب واىل الشعب "وهو الشعار الذي مت به استبدال شعار مرحلة النظام االشرتاكي  -1
  .مقرات البلديات باجلزائر 

  .156ص 1960- 1959معة دمشق الدكتور مصطفى البارودي: الوجيز يف احلقوق الدستورية، مطبعة جا -  2
3  - Friedman : legal theory, p.417. 
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بني احلرية، فطاملا اعتربت حقوق و  لو كانت دميقراطية،و  أغلبية ةقع أن التعارض حمتوم بني أياو الو     
حكم، فمن املؤكد أن يقع التصادم بني لت السلطة الشعبية الوسيلة الوحيدة لاعترب و  حرياته غاية النظامو  الفرد

بني االجتاه و  (متثله نظرية القانون الطبيعي) التعارض بني االجتاه الفردي احلرو  الوسيلة الشعبية،و  الغاية الفردية
ألنه التعارض األبدي بني  عي) كان واضًحا منذ اللحظة األوىل( متثله نظرية العقد االجتما الشعيب الدميقراطي

  احلرية.و  السلطة
األقلية إىل و  عرض حقوق األفرادالسلطة دفع الفكر الدميقراطي إىل أن ال تُ و  هذا التعارض بني احلريةو     

  اخلطر إذا أطلقت يد األغلبية.
الدميقراطية مل  الدميقراطية احلرة جنده يف التجربة اليونانية، فهذهو  هذا التمييز بني الدميقراطية اجلماعية    

يف بالد اإلغريق كان  ألن النظام الدميقراطي ،تكن مثاًال عن النظم الدميقراطية احلرة احلديثة، بل على العكس
 اهتماًما مبركز األفراد أو يعرتف هلم حبقوق قبل اجلماعة، عل السلطة يف يد الشعب دون أن يعريجيهدف إىل 

م دقيق من جانب السلطات احلاكمة يف املدينة، تستوي يف ذلك فاحلياة اخلاصة لألفراد كانت ختضع لتنظي
الكثري من املدن اليونانية القدمية كانت تلزم الرجال بالزواج يف سن و  إسبارطة األرستقراطية،و  أثينا الدميقراطية

البس اليت تتدخل يف احلرية الشخصية للفرد إىل درجة حتديد كمية املو  كانت أثينا جتعل العمل إجباريًاو  معينة،
ثالثة أثواب، كما كانت إسبارطة تفرض على  تحرم عليها أن حتمل معها أكثر منحتملها املرأة عند السفر، ف

على الرجال حلق الشارب، فيما كان حلق الذقن حمرًما يف و  النساء إتباع طريقة معينة يف تصنيف شعورهن
  . 2يف رودسو  بيزنطة،

  و"مسألة التحرير":االجتماعية الديمقراطية  - 1         
كان للتطور االقتصادي وأثره العميق على احلياة االجتماعية أن أزاحت وجه السياسة والقانون عن     

هذا التطور الكبري، وإعادة االهتمام للحريات االقتصادية جنًبا إىل جنب مع احلريات السياسية، وبالتايل فلم 
ة الفكر والطباعة والعقيدة، بل أصبحت تتطلع إىل حرية تعد حقوق اإلنسان يف نظر الثوريني تتحدد يف حري

فهو عكس ما هدفت إليه يف بادئ عهدها فقد  ةثارها البعيدآأما و  لك،وحق التم التجارة والصناعة والعمل
ي االقتصاد مما حدا إىل اخنراط ( املثالية الدميقراطية) يانتهي أمر احلرية االقتصادية إىل خلق نوع من ديكتاتور 

                                                 
 

  االشرتاكي.و  د / عصفور: احلرية يف الفكرين الدميقراطي  -1
  .58: املرجع السابق، صيلك أصول الفكر السياسي د . ثروت بدو ذراجع يف كل   -  2



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

116 
 

 عدم ترك اقتصاديات الدولة يف يد بعض األفراد، بل ضرورة إشراك الناس مجيًعا فيها،و  مليدان االقتصادي،ا يف
  هذا هو الذي ولد االشرتاكية أو االقتصاد القائم على التوجيه.و 

 و قد كان هلذه النظريات االقتصادية اجلديدة أثر عميق يف احلياة الدميقراطية حىت فرقت العامل بني كتلتني
  مناط أمرها يف الدميقراطية احلرة.و  األخرى رأت جوهرهاو  إحدامها ركزت على الدميقراطية االجتماعية

لك إىل قيام ذى أدّ و  تفسري مادي،و  و جنم على ذلك تفسريان للدميقراطية، تفسري معنوي روحي    
  أنظمة سياسية وأنواع من احلكم خمتلفة، كل منها يدعي الدميقراطية.

  لحرية مظهر الوحدة في أنواع الحكم الديمقراطي:ا - 2         
هذه و  ا كانت صور هذه الدميقراطية،العميقة تصدر عن وحدة حقيقة، أي  إن الدميقراطية يف جذورها    

  حرية األفراد. الوحدة احلقيقية هي االندفاع حنو
 :تنيل إليه اجتماع احلرييؤو و العجيب يف هذه الدميقراطية الساعية إىل احلرية، هذا التنافر الذي قد     

حرية اموع، فاجتماعهما مًعا يفرض بالضرورة أن يعمل اموع بقاعدة االجتماع ال بقاعدة و  حرية الفرد
أوجبت و  لكن اإلمجاع نادر الوقوع....فإذا كانت الدميقراطية التقليدية مثًال قد اعتمدت األكثريةو  األكثرية،

ن هذه األقلية ال تتمتع يف احلقيقة أفإن هذا حيمل على القول  ،كثريةعلى األقلية أن تنحين أمام حكم األ
  بكامل احلرية....

احلقوق الفردية، هذا و أن األكثرية ال تستطيع أن متس احلريات  ،و لكن مما خيفف حدة هذا القول    
املصاحل حبيث و   اآلراءهذا يؤول إىل التوافق بنيو  الثقافة،و  التسامحو  فضًال عن أن الدميقراطية تقوم على التقدم

  حكم اجلميع باجلميع.و  يتحقق يف اتمع حكم الفرد بالفرد
حرية اموع، و  ن الدميقراطية املاركسية أيًضا، فإنه ليس من الصعب التوفيق فيها بني حرية الفردأكذلك ش  

يف اتمع فإن مساواة   الل احلرية، فإذا ما ختلصت من الألن هذه الدميقراطية إمنا تنادي بتحقيق املساواة قب
  حرية اموع.  و  احلالة هذه بني حرية الفردو  رادة كل فرد فيه ستمزج مع إرادة اموع، فال نزاعإ

احملكومني، فإذا كان و  هي حتقيق الوحدة بني احلاكمني إن نزعة الدميقراطية يف صورتيها املختلفتني    
ن كان هذا املثل األعلى صعًبا على التحقيق بشكل كامل فإنه لئو  احلاكمون هم احملكومون كانت الدميقراطية،

ذلك حيث يطيع الفرد و  احملكومني،و  ميكن مع ذلك افرتاض حالة اجتماعية قريبة من التوفيق بني احلاكمني
  طيع إال نفسه.يهو مؤمن أنه ال و  اتمع
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ا مع ذلك تعرب، من حيث التعلق إو لئن كانت هذه اجلذور العميقة للدميقراطية املثالية تبدو بعيدة ف    
  : 1باحلرية، عن وحدة قائمة يف جذور الدميقراطية 

إن اختلفت وسائلها، فليس مثة و  فاحلرية هي الغاية يف كل األنظمة القائلة بتطبيق الدميقراطية، )1
يف  دميقراطيات غري حرة، ذلك ألنه إن مل تكن احلرية غاية النظام، فإن هذا النظامو  دميقراطيات حرة

 احلكم ال يصدر حينئذ عن روح الدميقراطية.

قد و  بني األنظمة الفاشيةو  ن احلرية هي معيار التفرقة بني األنظمة الدميقراطية يف احلكم،إو هلذا ف )2
بني األنظمة الفاشية، ولكن الغاية تفرتق، و  تية مثالً اتكون الوسائل واحدة بني األنظمة الدميقراطية السوفي

اليت قد ال تكون حرة يف وسائلها إمنا تزعم احلرية غاية هلا، يف حني أن األنظمة  فحىت الدميقراطيات
 الفاشية تستهدف شيًئا آخر غري احلرية هو العرق أو األمة أو الدولة يف ذاا.

  ميالد الديمقراطية وبناء دولة القانون: -3
ألفراد اآلخرين يهدف إاء احلياة على أساس االتفاق مع اإىل حياة اجلماعة بإرادته، و  اندفع اإلنسان    

مل تعد من مثرات القوة أو و  بذلك تغريت الفكرة املوروثة عن الدولةو  النظام،و  تقبل حكم القانونو  البدائية
  املتساوون بإرادم يف العقد االجتماعي.و  لكنها أداة خيلقها األفراد األحرارو  التفويض اإلهلي،

مل يصلوا على  ،أمجعوا على أصل نشأة الدولة ، وإنكما رأينا ،و لكن فالسفة العقد االجتماعي    
  الرغم من ذلك إىل نتائج موحدة.

و مرجع اخلالف أن فريًقا من هؤالء الفالسفة على رأسهم "هوبز" فهم السيادة الشعبية على أا     
 حقوقهمو  عن سيادمأن األفراد حني اختاروا حياة اجلماعة تنازلوا بالعقد و  قابلة بطبيعتها للتصرف فيها،

الذي أصبح مبوجبه صاحب احلق الوحيد يف و  ائًيا لألمري الذي مل يكن طرفًا يف العقدو  حريام تنازًال كامالً و 
  .السيادة

من  )   Hurbert Languetهربرت ال جنويهو  Hotmanهومتان( و لكن فريًقا آخر أمثال    
) وهم من فقهاء القرن السابع   J.Lockeك لو ) و( و  Jurieuجوريوو( فقهاء القرن السادس عشر.

انتهوا إىل تصوير السيادة الشعبية على أا من اخلصائص الطبيعية لألفراد، ال تقبل التصرف فيها أو  عشر
األمري إلاء حياة الفطرة البدائية مل ينقل السيادة إىل و  بني الشعب ن العقد الذي متّ إمن مث فو  التنازل عنها،

  . 2هو الشعبو  فوضه يف ممارسة مظاهرها باسم صاحبها األصيل لكنهو  األمري،
                                                 

1 - Luc Heuschling, opt , cité , p : 596 et s. 
2   - G. Burdau science politique,  opt, cit, p 41.95.  
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الفكر الدميقراطي  نظرية إضافات جديدة جعلته حبق أباإىل ال ) جان جاك روسو( و أضاف      
  احلديث.

 بني مجاعة أفراد أحرار لكنه متّ و  أمري،و  فكريه أن العقد االجتماعي مل ينشأ بني شعبتو حمور     
ائية عن مظاهر سيادم وبصفة  بالعقد تنازل األفراد مجيًعاو  مسود، و  ليس بينهم سيدو  ن بالطبيعة،يمتساو و 

هو املالك الوحيد و  الذي يصبح له،و  فيه ذوام، ن معنوي جديد، هو جمموعهم الذي تفىنالفردية إىل كائ
 .   1على الواجب اإلتباعأن جيعل من إرادته القانون األو  للسيادة أن يتحكم

ر حق السيادة عنده يف مهمة التعبري عن اإلرادة العامة للمجموع، أي يف أعمال التشريع و ينحص    
 ال تتصل مبضمون فكرة السيادة،و  تلك ال تتعلق باإلرادة العامةو  وحدها دون أعمال التنفيذ أو القضاء، فهذه

السيادة، فإنه ال مانع إىل أنه إذا كان التشريع ال ميارس إال عن طريق الشعب صاحب  )روسو( لذلك ينتهيو 
ليمارسوا وظائفهم يف حدود ما وعمال السلطة القضائية من أن ينيب الشعب عنه عمال السلطة التنفيذية 

  .  2ما تعلنه اإلرادة العامةو  تقرره القوانني
كما أقر الفقيه " كاري دي ملربغ " برغبته يف دمقرطة النظام بواسطة إجراءات يعتمدها كاالستفتاء      

واعتماد مبدأ املراقبة على دستورية القوانني حىت  ،شعيب أو تقييد السلطة التشريعية بتقوية اهليئة التنفيذيةال
  3نضمن جتسيد دولة القانون اليت حتمى فيها احلقوق واحلريات 

 مبدأ سيادة امللوك دف تطويرها دميقراطًيا على حتركت الفكرة ضد الدولة القومية احلديثة القائمة    
اليت أعلنها لويس الرابع عشر يف و  القضاء على القاعدة الدستورية القدمية اليت سادت يف ظل هذه الدولةو 

فقد كانت هذه القاعدة هي احلجر الذي  )،  L’Etat c’est moiالدولة هي أنا  ( قولته املشهورة: 
  .4حتطمت عليه كل حماولة إخضاع الدولة للقانون

  السبل اآلتية:خذ شق طريقه وأ ولكن التطور 
 لترا:ففي انج-أ

كانت امللكية اليت تكونت منذ القرن احلادي عشر حتكم حكًما استبداديًا على مقتضي نظرية احلق 
إىل إصدار  ) jeanجان( البارونات اضطر امللكو  ثورة األساقفةو  حتت ضغط احلوادثو  اإلهلي املقدس،

                                                 
1 - L. Duguit, Droit constitutionnel T1, opt, cit. p.430 et s. 

  .62بند رقم  84املرجع السابق، ص  ،د. طعيمة اجلرف القانون الدستوري /171-170املرجع السابق، ص  -القانون الدستوري يالسيد صرب  د/ -2
3 - Philippe Rayman, opt. Cit .p : 72. 
4 J.Raciu. Légalité et nécessite thèse, Paris, 933, p.41et 5. 
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يف اإلنفراد بإصدار القوانني، حيث  هعن حق. ليتنازل فيه 1215سنة  Magna chartaالشرعة الكربى 
  رجال األشراف التابعني للتاج.....و  أصبح ضروريًا أن يعرضا على جملس يدعو إليه األساقفة

العودة إىل احلكم و  االنقضاض على الشرعة الكربى ) استيوارت ( حد ملوك أسرةأو حني أراد      
ا حتددت سلطات ، و Bill Of Rightsة احلقوق اليت انتهت بإعالن وثيق 1688املطلق، قامت ثورة 

هكذا تطور و  امللك، حيث حرم من حق إلغاء القوانني، كما حرم من حق فرض ضريبة بغري موافقة الربملان،
على  والشعب نظام احلكم يف انكلرتا من ملكي مطلق إىل ملكي دستوري جيعل السيادة شركة بني امللك

الربملانات (نواب الشعب) على شكل جيعل إرادة كل منهما الزمة و  وكأساس توزيع سلطة احلكم بني املل
    لألخرى حىت تتكون باجتماعهما إرادة األمة.

 في الواليات المتحدة األمريكية:-ب

،  »روسو«و »مونتسكيو«الذي نادى به  احلر استلهم رجال حركة التحرير يف أمريكا الفكر السياسي      
لكة املتحدة يستهدفون إقامة نظام دميقراطي تتحقق هلم يف ظله كل حبكم عالقام باملمكانوا كما  

  .1688لرتا سنة احلريات اليت قررا وثيقة احلقوق املعلنة يف اجنو  الضمانات
تقيم فلسفة و  ادة الشعبيةيوثيقة تارخيية تؤكد الس 1776و بتأثري ذلك جاء إعالن االستقالل سنة    

ن وأ متساوين،ا و ن مجيع الناس خلقوا أحرارً أر احلقائق الثابتة اليت تقضي باملذهب الفردي احلر، فقد أكد الثوا
مل تنشأ احلكومات إال و  التماس السعادة،و  احلريةو  ال حتويل كحق احلياةو  اخلالق وهبهم حقوًقا ال تبديل فيها

 ا النظاملكي تضمن هذه احلقوق، فإذا قام نظام سياسي ال حيرتم هذه احلقوق، كان حًقا للناس هدم هذ
  . 1تغيريهو 
 ،الدستور االحتاديو  ت هذه الروح مجيع الواليات األمريكية، فراحت تقلد إعالن االستقاللو عمّ   

بإعالنات مشاة تأخذ فيها بفلسفة العقد االجتماعي كقاعدة يصدر عنها نظامها  افدجبت دساتريه
  .2ئي للسلطة العامةاحلريات العامة كهدف او  تقوم عليها نظرية احلقوقو  السياسي،

 في فرنسا:-ج

 يف السيادة الشعبية،و  يف حقوق اإلنسان ) روسو( كثريًا عن فلسفة   1789أخذ رجال الثورة سنة   
أا واحدة ال تقبل و  ما أعقبها من دساتري أن السيادة لألمة،و  فأكدت إعالنات احلقوق الصادرة إبان الثورة

                                                 
1 -  G.Vedel. Cour de droit public licence 3 année faculté de droit Paris 1949-50 p.24. 
2 -  J. La ferrière opt cit, p.263. A Esmein traite élémentaire de droit constitutionnel p.503 8 eme. 

Edition. 
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يس لفرد أو فئة من األفراد أن تدعي لنفسها حًقا فيها أو يف لو  ،وال تسقط بعدم االستعمال االنقسام
  ).1897من الدستور سنة  وىلممارستها( املادة األ

لكنهم يعلنون احلقوق الطبيعية لإلنسان، و  و أعلن الثوار أم بإعالنات احلقوق ال ينشئون حقوقًا،    
احلاكمة لتقارن تصرفاا على أساسها لذلك وجب التذكري ا حىت تبقى ماثلة باملستقبل أمام السلطات 

كفالة حرية استمتاعهم ا، ألن و  هو محاية احلقوق ألصحااو  حتقيًقا للغرض النهائي من كل تنظيم سياسي
تسود أعمال و  تعلو على القانونو  من طبيعة األشياء تسبق اجلماعةو  هي تنبع من العقلو  هذه احلقوق

ثل مت – 1793كما قرر إعالن احلقوق الصادر سنة  -ب املسلحة عليه فإن ثورة الشعو  السلطة العامة،
  احلريات.و  أقدس واجبات اإلنسان الطبيعية يف وجه احلكومة اليت تغتصب احلقوق

ردته إىل الشعب فحققت الفصل بني و  و كذلك انتزعت الثورة الفرنسية حق السيادة من امللوك    
 أكثر من كوم عماًال لصاحب السيادة يعملون بامسه ،ةأشخاص احلكام الذين مل يعد هلم من صفو  السيادة

  .1حلسابهو 
التارخيية بدأت احلركة الدستورية احلديثة على أساس دميقراطي دف و  و عن هذه املصادر الفكرية    

على شاكلتها دستور بلجيكا  - مثالً  -حكمه االستبدادي، فوضعو  التخلص من املاضي الثقيل بأهواله
  .1848يطاليا سنة دستور إو  1830سنة

ص يف على وجه اخلصو و  أوائل القرن العشرين،و  مث ازداد النداء لدولة القانون خالل القرن التاسع عشر     
 على معاقل احلكم االستبدادي يف أملانيا ةبعد أن خرجت الدميقراطية منتصر  أعقاب احلرب العاملية األوىل،

 دستور بولونياو  1921دستور يوغوسالفيا سنة و  1919تركيا، فوضع على أساسها دستور مجهورية أملانياو 
األمة مصدر  ( مؤكداً أن  1923كما صدر الدستور املصري سنة   ،1923تشيكوسلوفاكيا سنة و  رومانياو 

  واجبام.و  مقررًا بابًا كامًال يف حقوق املصريني) و  السلطات
إىل حد االعرتاف لألمة بالشخصية  و انطالقًا من مبدأ سيادة األمة ذهب الفقه التقليدي يف فرنسا    

أن عضو الربملان ال ميثل بالتايل دائرته االنتخابية، بل و  احملكومني على السواء،و  القانونية املستقلة عن احلكام
  .2األمة كلها

                                                 
  .36ضوابط خضوع الدولة للقانون، القاهرة، ص و  د / طعيمة اجلرف: املشروعية  -1

2  - G. Burdeau Manuel de droit constitutionnel 1947 p. 18119  L. Michoud : la théorie de la 

personnalité morale. T1 1932 p.322-323 l. Duguit : droit constitutionnel t l op ct p. 453 et s. 
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و الفقه احلديث ينكر هذا النظر فليس لألمة عنده وجود قانوين متميز داخل الدولة اليت تعترب   
  متلك وحدها حق السيادة.و  احملكومني على السواءو  تتميز عن احلاكمو   لألمة،التشخيص القانوين

معه حق السيادة من األمة إىل الدولة ال يغري شيًئا من و  و اجلدير بالذكر أن نقل التشخيص القانوين    
 حقيقة دور احلكام، فهم على احلالني ال ميارسون احلكم على أنه من حقوقهم الشخصية، إذا ما دامت

 لألحكام املنظمة لوظائفهمو  هم جمرد عمال يف خدمتها، فإم ال يزالون خاضعني للقواعدو  السيادة للدولة
  يؤكده.    و  اختصاصام، األمر الذي يدعم مبدأ املشروعيةو 

  : المبادئ العامة للديمقراطية التقليدية: ثالثا
اهرها الدميقراطية إال أن هناك مبادئ ال شك أن النظم الدميقراطية (التقليدية) ختتلف يف بعض مظ    

  :1هي، و تسوس هذه النظمو  مشرتكة تسود
  احلريات.و  احلقوق - االزدواج السي –فصل السلطات  -السيادة الوطنية معربًا عنها باالنتخابات

  : التعبير عنهاو  أشكال ممارستها:السيادة القومية -1            
  التعبري عنها يثري النقاط اآلتية:و  و لعل أشكال ممارسة هذه السيادة    

  السيادةو  سير التاريخ نحو الديمقراطية -
ملصلحة و  و نقطة انطالقنا كما رأينا يف تعريف الدميقراطية الوطنية هو مبدأ " حكم الشعب بالشعب    

  الشعب"
  ولكن ماذا نقصد بالشعب؟

ًءا من (مبدأ كل فرد ميتلك جز  ادة الشك أن الدميقراطية مل تصل إىل مرحلة تقرير احلق لكل فرد يف السي
 إال عرب تطور طويل... ) اإلرادة العامة

ليها حبسباا وحدة متماسكة عن إفلقد نظرت  ،و يهمنا يف هذا اال مفهوم السيادة لدى الثورة الفرنسية
كان للسيادة   إمناو  ًءا من السيادة،ة، ميلك كل منهم جز األفراد املكونني هلا، أي أا مل تكن ألفراد األم

  صاحب واحد هو األمة اليت هي شخص مستقل عن األفراد الذين يتبعوا.
  ....واحلريات العامة إىل إهدار احلقوقو  لكن يعاب على هذه النظرية أا تؤدي إىل السلطان املطلق    
ليس حقاً و  ،وفقًا هلذه النظرية، يكون القانون تعبريًا عن إرادة األمة، كما أن االنتخاب يصبح وظيفة    

  . 2للناخب
                                                 

  .258-257د/  مصطفي البارودي: الوجيز يف احلقوق الدستورية املرجع السابق ص   -1
  .40د/  ثروت بدوي: النظم السياسية ص  -  2
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عب املتضمنة أن كل فرد من األمة ميلك شولقد أفسحت هذه العيوب اال لصعود نظرية سيادة ال      
  جزءاً متساوياً من السيادة.

  ق من يليس هو الشعب السياسي الذي قد يض، و فالشعب يف نظرية سيادة األمة حقيقة اجتماعية    
  .1حق االنتخاب

 تو قدراً للدميقراطية منذ أكثر من مائة سنة أن متيز يف أكثر من موقف ذلك، فها هو"دولقد كان مو         
ما يلي: "التاريخ  1840املنشور يف باريس عام  ) الدميقراطية يف أمريكا ( وكفيل" يكتب يف كتابه املشهور 

م االجتماعي إىل السلّ قد انتهت يف و  خيضع منذ سبعمائة سنة إىل مصلحة املساواة يف الشروط ضد االمتياز،
  . 2ن الطريق"ابإعالء و  تنزيل النبيل

مشول حق االنتخاب يدالن على التقدم و  و يضيف فيدل إىل ذلك القول"إن مناء احلريات العامة
  . 3الدميقراطي"

  المثالية الديمقراطية في السيادة الوطنية : -2       
ليس هلذا أو و  از خلدمة فكرة، أو هي مشروع لألمة،و نعتقد أن هذا املبدأ نتيجة لقولنا إن الدولة جه    

  االعتبار.و  السموو  لذلك من األشخاص مهما يكونوا يف سلم التدرج
، أي تأكيد حكم اموع 4يقول الفريري:" إن نظرية السيادة الوطنية هي تأكيد للمثالية الدميقراطية    

  .5ليس العكسو  جل الشعبأفاحلكم وجد من  باموع ملصلحة اموع، فالدولة جهاز خلدمة فكرة، كذلك
متلك األفراد و  يقول فيدل:" الدميقراطية تتطلب شيئني: استقالل الفرد جتاه السلطة ما أمكن،    

  .6مبجموعهم هذه السلطة"
ا املشرتك أي وحدة احلرية، مو يرى الدكتور البارودي أن هذين املطلبني متكامالن من حيث أصله  

 اإلنسان هو يف الوقت نفسه فرديو  ، سلطة التحديد الذايت،بالنفس ديد النفسفاحلرية هي سلطة حت
ب أن تتحقق على مستوى مضاعف، فعلى املستوى الفردي تقوم جيهلذا فإن املثالية يف احلرية و  اجتماعي،و 
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3   -  G. Vedel Manuel élémentaire du droit constitutionnel Paris 1929  p.124. 
4 - G. La ferrière opt. Cit.  
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رة على املستوى اجلماعي تكون اجلماعة السياسية احلو  احلرية على قدرة كل امرئ على حتديد سلوكه احملض،
  هي اليت حيدد فيها السلوك اجلماعي من قبل جمموع األعضاء.

فهي وحدها سبيل حتقيق الوفاق الكامل  ،و أما أما متنازعان، فال بد من العمل بقاعدة االجتماع    
 الصارخة دية إىل القضاء على أسباب التناقضهلذا تسعى الدميقراطيات التقليو  هذا مستحيل،و  فيهما،

اخلروج من هذا التناقض يكون بتقرير حق و  ،1املثالية الدميقراطيةو  كن بني املثالية يف احلريةالتقريب ما أمو 
  كن املساس ا. ميلألفراد ال  الفردية اليت تقرر أن هناك حقوقاألكثرية، مث نظرية احلقوق 

صف هذا هو نصف الدميقراطية، أما النو  فالدميقراطية هي حكم الشعب بالشعب، (سلطة اجلميع)    
  . 2الثاين فهو حقوق األعضاء اليت ال متس

  : الديمقراطيةأشكال ممارسة  -3       
  عرفت الدول اآلخذة بالدميقراطية التقليدية ثالثة أشكال رئيسية ملمارسة السيادة الوطنية هي:    

  الديمقراطية المباشرة أو الحكومة المباشرة: -البند األول        
  القضائية.و  التنفيذيةو  مباشرة مجيع السلطات التشريعية حيث الشعب ميارس بنفسه    
على و  و هذه الدميقراطية هي أقدم صور الدميقراطية، فقد كان مأخوذًا ا يف املدن اليونانية القدمية    

  .3األخص يف أثينا يف عهد بركليس
لكن و  ،4اإلنابةو  اب محاسًا هلا، ألن اإلرادة العامة ال تقبل التفويضأشد الكتّ  ) روسو( و كان     

 القضائية، لذلك اقتصرت هذه الدميقراطية على الوظيفةو  عب أن يقوم بالوظيفة اإلداريةشيستحيل على ال
  .  5التشريعية

  الديمقراطية النيابية: -البند الثاني    
هو الشعب الذي و  (النواب)، بني من ميارسهاو  هذا النظام يفرق بني صاحب السلطة أو الشعب،    

 .6أصبح للناخبني تأثري على النواب إضافة إىل وجود األحزابو  تخاب ممثليه لينوبوا عنهيقوم بان

 

                                                 
1 - G. Vedel opt. Cit. 
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  الديمقراطية شبه المباشرة: -البند الثالث    
و من مظاهرها احلالية: االستفاء الشعيب الذي يتواله رئيس اجلمهورية طبقا للدستور يف قضايا ذات أمهية  

  كبرية للوطن.
  ماعي :والمجتمع اإلج ديالمجتمع التعد :رابعا  
 تعددية األحزابو  املشاركةو  التجمعو  حرية االجتماعو  و اتمع التعددي هو الذي تسوده حرية الرأي    
  .  1تعدد الكتل النيابيةو  املرشحني،و 
اتمع ال حتل أو أن حلها  تفاألول يفرتض أن تناقضا ،اعيتمع التعددي غري اتمع اإلمجو ا     
أن اتمع يتقدم وسط تناقضات ميكن التغلب عليها جزئياً، لكن هذه التناقضات و  ضات جديدة،تناقد ولّ ي

  تتعدد األحزاب.و  اإليديولوجياتو  يف مثل هذه احلال تتصادم املصاحلو  تتبدل بصورة دائمة،
أن و  ،كن التغلب عليهاميمجاعي) فيسود االعتقاد فيه بأن تناقضات اتمع، أما املوقف الثاين (اإل    

  .2خمتلف التناقضات اجلزئية كما يقول هوريو إمنا تنطلق من تناقض أساس اتمع الذي ميكن بل جيب جتاوزه
  ن الذي يساعد على انتشار التعددية يف الغرب السببان اآلتيان:إو خيتم هوريو قوله:     

 نشوة التعددية يف أوروبا يف مرحلة تالية ملرحلة اكتمال نشوة األمة. )1

  .3اتمع التعددي ربالية االقتصادية ساعدت على نشوءيإن الل )2
  المواطنة.و  الثاني: الديمقراطية الفرع    
يف تاريخ أوروبا  و"الدميقراطية" بأكثر من رابطة، فإن كان ملفهوم املواطنة تطور نوعيترتبط "املواطنة"     

 معي العام، فإن الدميقراطية، من حيثأمهيته يف النسيج اتو  مرحلة متقدمة يف إبراز موقع الفردو  احلديث،
بشكل  احلال أن املفهومني تطوراو  غنت أبعاده،وأ أثرت مضمونه،و  عززت مبدأ املواطنة، مشروع،و  فكرة هي

أمهيتها، بالقدر نفسه عزز تطور و  املواطنة" وعي األفراد جتاه الدميقراطيةمتالزم، إذ بقدر ما فتحت "
  أكسبها أبعادا متنوعة.و  وسع مضموا،الدميقراطية معىن " املواطنة " و 

إن و  ، من املفاهيم املتداولة بكثافة على صعيد الفكر السياسي املعاصر، فاملواطنةتعترب "املواطنة"        
التأصيل، مبيالد الدولة و  فإن مدلوالا الراهنة ترتبط على مستوى التنظري امتدت جذورها إىل أزمنة قدمية،
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 السياسية، برتسخ قيمة الدميقراطيةو  ورها يف أوروبا، كما ترهن من حيث أبعادها الدستوريةتطو  القومية احلديثة
  الثقافية.و  االجتماعيةو  انتشار مفعوهلا على األصعدة االقتصاديةو 

  : تطور مفهوم المواطنةأوال    
ر للمواطنة مفهومان قانوين وسياسي. فإذا كان وجودها واضحا نسبيا منذ بدايات تطور الفك    

   .1مضمون يرجع إىل العهد احلديثو  مضمون مشخص دستوري ذيالسياسي، فإن بروزها كمبدأ 
مبا أن الدولة  ( د أرسطو الفصل األول من الباب الثالث للمواطن قائال:أفر  »يف السياسة«ب ففي كتا   

نه ينبغي قبل  ألنا تتألف من أفراد، نظري أي شيء آخر من األشياء الكاملة املكونة من أجزاء كثرية، يتضح 
علينا أن نستقصي من جيب أن ندعوه  ،من مثّ و  كل شيء أن نبحث عن املواطن، إذا الدولة مجاعة مواطنني،

األخرى حدا أفضل من  و  س له بني احلدوديبحت، فلالما املواطن (...أ مضيفا: ) ..ومن هو املواطن. مواطنا،
حمدد بأوقات، حبيث ال يتاح لنفس الشخص أن يليه  من السلطات ما هوو  .قضاء والسلطةالك يف رت كونه يش

سلطة العضو يف جملس و القاضي منها ما هو غري حمدود، [كسلطة] و  إال مرة واحدة أو خالل أزمنة معينة،
  . 2) األمة
ليس مواطنا مبجرد (  حييل التحديد األرسطي للمواطن على فهم خاص ملفهوم "املواطنة". فاملواطن     

البحت" هو املشارك يف  )، بل "املواطن ..واألرقاء يشاطرونه تلك السكين. د، ألن النزالءسكناه يف البال
تأصيل و  جل توضيح معىن املواطنأإن جهدت من و  . غري أن الفلسفة السياسية اليونانية3السلطة"و  "القضاء

 ديد للمواطنة،اإلطار اجل  مفهوم املواطنة، ظلت دون املدلوالت املعاصرة، بسبب التغريات اليت حكمت
  دسرتا.و  بفعل التقدم احلاصل على صعيد تنظيم السلطةو  أعادت صياغة مضمواو 

  مبدأ المواطنة و  الدولة الوطنية  -1    
تأصيل املفاهيم السياسية و  ترتبط عملية اكتشاف مبدأ املواطنة بسريورة بناء الدولة الوطنية احلديثة،    

الدولة القومية الوطنية أو القومية احلديثة  ( تمعي العام. فهكذا، متداملرتبطة مبشروعها او  املعربة عنها،
. ). بيد لعصر الوسيط إىل العصر احلديث..من ابة االنتقال تر مربر نشأا يف و  جتد أسسها األوىلو  جذورها،

                                                 
1 -  Sadok Belaïd. Constitution, élection et citoyenneté leçon inaugurale, in actes de l’Académie 

internationale de droit constitutionnel, XVI session, juillet 2000, Tunis 
  .116) ص: 1980، 2أرسطو، يف السياسية [ترمجة األب أغوسطينس برباره البولسي] ( بريوت: اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع، ط -2
  .116-115نفس املرجع ص  -  3
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افرت عوامل د على إعادة صياغة مبدأ املواطنة، فقد تضأن الدولة القومية احلديثة وإن وفرت اإلطار املساع
  حكم القانون". " املشاركة السياسية" و"سيادةأخرى أمهها بروز مفهوم 

"اكتست املواطنة" مدلوالا املعاصرة متخذة  ،على هذه التغريات اليت مست بنية اتمع املدين فبناءً     
ماعي، أي يف دون وصاية من أي نوع يف بناء اإلطار اجلو  املشاركة الواعية لكل شخص دون استثناء( معىن

القانوين، هي قاعدة و  السياسيو  العسكريو  الشأن العام، مبا هو بناء اإلطار اجلغرايفو  تأسيس السلطة
اجلماعة جوهر و  السعي إىل تنظيمها لدى الفردو  هذا هو الذي جعل من احلريةو  ي اجلماعي.والتنام التضامن

  .1) ...وغايته معا اإلنسان يف هذه احلقبة أو القيمة املؤسسة له
حتقيقه على صعيد و  احلديثة، الفضل يف توفري شروط االنتقال الوطنيةذا كان لسريورة بناء الدولة     

ا يعين أن ات القدمية، ممنيليس موضوعا كما كان احلال يف املدو  طرف املمارسة. فاملواطن احلديثو  الوعي
السلطة، كما أشار إىل ذلك أرسطو، بل و  حاالت حتققها عند املشاركة يف القضاء مواطنته ال تقف يف أرقى
إنه جزء من جمموعة سياسية مؤسسة على رابطة إليها،  شاركة املومئأوسع من املو  تتجاوزها إىل ما هو أعمق

، تؤثثها مكونات حديثة Etat- Nationأمة  -اإلحساس بالعيش اجلماعي، واالنتماء املشرتك إىل دولة
، وطنيةفالدولة ال .وإقطاعيات العصر الوسيط ،اليونانية، والواليات الرومانية خمالفة ملا كان عليه األمر يف املدن

مؤسس على قاعدة التعاقد الذي تكلفه املواثيق  كيان اعتباريباعتبارها اإلطار اجلديد للمواطنة املعاصرة،
التوافقات  ة عنتطبيقه الضمانات املتبادلة النامجتصون احرتام و  تنظمه القوانني الوضعية،و  املكتوبة،

  والتسويات املشرتكة.
  .ةالدستور ضمان لحقوق المواطن -2
بفكرة التنظيم:  )كما رأينا(تطورها و  الدستورانية الغربية احلديثة لقد ارتبط الدستور، يف سياق نشوء    

ر مواهليئات، األ اجلماعاتو  ، تنظيم مراكز األفرادوتداوهلا مؤسساا، تنظيم ممارسة السلطةو  تنظيم الدولة
ة) نتقال من الالدولة (حالة الطبيعاجتهاداا، فاالو  الذي يفسر مركزية مطلب التنظيم يف منت الفلسفة العقدية

إىل الدولة (احلالة االجتماعية)  حتقق خبلفية البحث عن التنظيم املفقود( ط.هوبز) أو تعميق وجوده 
 اسد لقواعدهو  الدستور املعرب عنهو  التنظيمبني مبدأ  التالزم ضروريا(ج.لوك.ج.ج.روسو). لذلك كله، كان 

  أحكامه.و 
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) بيانات 1789الفرنسية(و  )1776أرفقت بالدساتري اليت أعقبت الثورتني األمريكية ( ،فهكذا      
أمهيته يف و  القواعد املشددة على مكانة "املواطن"و  تضمنت جمموعة من املبادئ ،"حقوق اإلنسان واملواطن"

معرتفا  اعتربها حقوقا طبيعيةعلى قائمة من احلقوق،  1789ام. ففي فرنسا، نص إعالن النسيج اتمعي الع
 ديباجة وثيقة اجلمهورية اخلامسةو  )، )1946ا عامليا، كما أعيد تثبيتها يف تصدير دستور اجلمهورية الرابعة

مبادئ و  نسانالشعب الفرنسي يعلن رمسيا تشبثه حبقوق اإل)، اليت قضت صراحة بأن "1958كتوبر أ04(
استكماهلا بواسطة ديباجة و  اليت مت تأكيدهاو  ،1789السيادة الوطنية كما هي حمددة يف إعالن 

فرنسي الذي طال موضوع "القيمة الدستورية" للديباجة انتهى الالفقهي  لعلما أن اجلد 1" 1946دستور
يف صدارا و  صيانة قواعده،و  توراالستناد إليها يف ضمان احرتام علوية الدساإلقرار والتنصيص عليها، و ب

مقتضياته، كما حصل يف القرار الصادر و  املواطن، مع اعتبارها جزءا ال يتجزأ من أحكامهو  حقوق اإلنسان
بشأن "قانون التأمينات" الذي صوتت لصاحله األغلبية  1982 جانفي 16 عن الس الدستوري بتاريخ

قد  1963دستور أن الدستور اجلزائري األول بعد االستقالل أي  وجتدر اإلشارة إىل، االشرتاكية يف الربملان
مما يعين أن  ،زام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية بإعالن العاملي حلقوق اإلنسانتلنص يف مقدمته على ا

 ،املؤّسس الدستوري الفرنسي يف وضع ديباجة دساتريهقد انتهج نفس أسلوب  -آنذاك -املؤّسس اجلزائري
 هل كان الغرض من هذا هو بيان حسن نية الدولة اجلزائرية يف متسكها حبقوق اإلنسان،–هنا يطرح السؤال و 
مقدمة  –العهود الدولية ؟ إذا كان اجلواب بنعم فما هي قيمة هذه املقدمة و  أا تعلن التزامها باملواثيقو 

ال ختتلف عن منت الدستور، و  بأا قانونية - مرة أخرى–يف بنية الوثيقة الدستورية؟ إذا كان اجلواب  - الدستور
يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؟ يف حني  يةيطرح سؤال ثالث: كيف للجزائر كبلد مسلم يقر مبا جاء كل

قواعد الشرع اإلسالمي مثل تغيري الدين أو زواج املرأة املسلمة بغري املسلم أو و  حيتوي على مبادئ ال تتماشي
  حق التبين.

  المواطنة.و  :نتائج تطور العالقة بين الديمقراطيةثانيا
الدميقراطية بسيادة منط من التفكري سعى إىل و  لقد متيزت املرحلة األوىل من تطور العالقة بني املواطنة    

ه قيدة. فمنذ زمن مدن اليونانية نبّ املاالحرتاز من املواطنة غري و  جتنب مزالق الدميقراطية املؤسسة على العدد،
األغلبية يغدو و  إىل خطوة حكم الكثرة، أو "الدميقراطية الدمياغوجية أو الغوغائية"، ألن باسم العدد أرسطو

 لحكم، بل منحرفتحول بالضرورة إىل شكل غري سليم لاملعسرين، فيو  النظام السياسي رهني الفقراء

                                                 
1 -  Cf. Favoreu & L. Philippe, opt. Cit. p.246. 
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على املساواة العددية،  فنقده فكرة العدد ينهض على دحض التفكري الرامي إىل تأسيس الدميقراطية ،1ضالو 
مع، ميارسون سلطة مطلقة جتاه تهم أغلبية او  وليس املساواة املبنية على االستحقاق، مما جيعل الفقراء،

  الفئات االجتماعية األخرى. و  الطبقات
م مفكرو األنوار الدرس األرسطي يف جمال االحرتاز من الدميقراطية العددية، لذلك شددوا لقد استله    

واع  ،عاقل، ممتع باحلكمةميزة للمواطنة. فاملواطن عندهم كائن وامل لة من املواصفات احملددةعلى مج
رجال الدين،  و  مسؤوليته، جدير باملسامهة يف التعبري عن اإلرادة العامة لألمة، بنفس إصرار وزهد القساوسة

ء املؤسسون للجمهورية اآلباو  وروسو،  ،Encyclopédistes نكما أن النظرة نفسها اعتمدها املوسوعيو 
  Nationسيجد أنصار هذا التفكري يف مفهومي "األمة"  ،فهكذا .2األمريكية

 Citoyennetéُمسوغا نظريا لتثبيت رجاحة املواطنة املنتقاة   Représentation"التمثيليةو"

Sélective السيادة ة اجتهدت يف تكريسه أطروحو  هو ما عربت عنهو  الدعوة إىل الدميقراطية املقيدة،، و"
  . E. J. Sieyes )1748- 1836(3كما صاغتها كتابات "ع .ج سييس"   الوطنية"

متداخلة، متمتعة بشخصية معنوية و  فالسيادة عند "سييس" ملك لألمة، باعتبارها جمموعة مرتابطة    
من حيث  ،األمةاألفراد. غري أن  ة على إرادة خاصة مستقلة عن إراداتمتوفر و  متميزة عن األفراد املؤلفني هلا،

هي كيان اعتباري، عاجزة عن التعبري عن إرادا مباشرة، تعهد ذه املهمة لوكالء ينوبون عنها دون احللول 
سييس" واعي شروط ، علما أن "4االحتفاظ بأحقية التعبري عنهاو امتالك السيادةحملها، أو مصادرة حقها يف 

أيا كان، بل هو شخص جتتمع فيه مقاييس الثقافة، والتعلم،  ن املفروض ليس النائبحدود التمثيلية مو  النيابة
. أمل يشدد على املعايري نفسها قائال:  (إن أكثرية مواطنينا ال يتوفرون على ةوالوعي، والوجاهة االجتماعي

التعليم والثقافة، وال ميلكون الوسائل الضرورية ليقرروا بأنفسهم يف الشؤون العامة، لذلك ينبغي أن نكتفي 
                                                 

النشر، و  من املدينة الدولة إىل الدولة القومية [ترمجة حممد عرب صاصيال]( بريوت : املؤسسة العربية للدراساتالبية، تاريخ الفكر السياسي، فج.ج شو  -1
  .162-152)ص 1985.1:ط

2 -  Sadok Belaïd. Opt. Cit. p1 
  لتدقيق يف أفكار " سييس" أنظر:ل -3

Bastid (p) Sieyes et sa pensée, 1939. 
هي مصدر كل شيء، وإرادا تتسم على الدوام بالشرعية، بل إا الشرع نفسه. فاألمة تتكون و  األمة موجودة قبل كل شيءهو ما عرب عنه بقوله:'' إن و  -4

مث  أن نقطة االنطالق لتكوين اتمع تتمثل يف جمموعة من األفراد كانوا يعيشون يف حالة من العزلةو  مبقتضى القانون الطبيعي، أما احلكم فيحدده القانون الوضعي.
لكن مع تزايد عدد  بعد االحتاد يشكل هؤالء األفراد كال تسريه إرادة مشرتكة. ويف البدء تعرب هذه اإلرادة عن ذاا تعبريا مباشرا.و  االحتاد.و  صمموا على التجمع

بالتايل بالسلطة، إىل و  لتصرف جبزء من اإلرادة القوميةيعهد املواطنون عندئذ باو  انتشارهم فوق أرض واسعة، يغدو التعبري املباشر عن اإلرادة أمرا عسريا.و  الشركاء
، وارد مبؤلف د. مهدي 358(بريوت، دار الطليعة)، ص ،يت عبودي][ترمجة هنربفلسفة األنوار ،فولغني –...''عن ف وهكذا تتشكل اإلرادة التمثيلية بعض منهم.

  .165حمفوظ...م س، ص
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نهم بأخذ رأيهم يف تعيني النواب الذين هم أقدر الناس على اختاذ القرارات.و بذلك ميكن ألولئك الذين ال م
يتوفرون على األهلية ملزاولة شؤون احلكم أن مينحوا ثقتهم إىل مواطنني آخرين هم أدرى بالصاحل العام وبتأويل 

    1اإلرادة الشعبية... )
التفويض إلعادة صياغة و  التمثيلية،و  يادة الوطنية" مفاهيم األمة،ف أنصار أطروحة "السفهكذا، وظّ     

ا منهم أن الثروة، ظنّ و  السن،و  اركة على من يستوفون شروط التعلم،شحصر قاعدة املو  مبدأ املواطنة،
 اقتدارو  التعبري عن تطلعاا بكفاءةو  ل األمةيالعدد، بل بالقدرة على متثو  الدميقراطية ال تقاس بالكثرة

  مة.حكو 
مقابل أطروحة " السيادة الوطنية"، كما صاغت أسسها النظرية كتابات و  يف املرحلة الثانية،و     

 ت عالقة" املواطنة" بـ" الدميقراطية" اجتهادات اعتمدت مفاهيم مغايرة من حيث املنطلقاتل"سييس"، ختل
مست مدركاا السياسية، و  ية،النتائج، بفعل عديد التغريات اليت طالت بنية اتمعات األوروبو  األبعادو 

" احلرية مصطلحات جديدة أمهها ثنائية و  التفويض، برزت مبادئو  التمثيلية،و  فمقابل سيادة مفاهيم األمة،
الدساتري و  ت أساس مشروعية النظم السياسية،"، اليت شكل Liberté-Participation / املشاركة –

على املستوفني شروط متثيل األمة والتعبري د " املواطنة" مقتصرة . فتأسيسا على هذه املعادلة مل تع2املؤطرة هلا
التفويت  حقا غري قابل لالنقسام، أو وال شرط .. اجلميع دون قيد عن إرادا، بل غدت حقا يتقامسه

دافعت و  ج.ج.روسو"ة الشعبية"، كما أّصلتها كتابات "التفويض ... وهو ما عربت عنه أطروحة " السيادو 
  .على رجاحتها

ت جمرد "اإلرادة العامة" اليت ليس مقولةعلى  ،شرنا يف مقام سابق أن فكر "روسو" يرتكزألقد      
هي اليت  تسن القانون،  إذ ار إرادات األفراد فحسب،  بل " القاعدة األساسية للحكم والسلطة"،هنصا

رادة العامة" تركيب نوعي وتراقب تنفيذه، وتعترب عن حاجيات  األفراد ومطالبهم وأغراضهم. وحيث أن " اإل
مبساواة مع نظرائه.... إا املساواة اليت أوعز  فيها، يتمتع به اإلرادات األفراد، فإن لكل واحد من هؤالء نصيب

 "اإلرادة العامة" فهكذا، ترتبت عن مقولة . 3انتظامهاو  شروط استمرارهاو  متاسكهاو  ليها "روسو" قوة الدولة

                                                 
(الدار البيضاء:  أشكاهلاو  مؤسسااو  : األجهزة السياسية العاملية الكربى نظمها 2املؤسسات السياسية، جو  توريعبد اهلادي بوطالب، املرجع يف القانون الدس -1

  .50). ص1980، 1دار الكتاب، ط
2 - Sadok Belaïd. opt. Cit. P15. 

لك، أمكنكم ذبني الدرجات القصوى ما  الة التماسك؟ قربو "العقد االجتماعي" حول موضوع "املساواة " قوله:" أتريدون أن تعطوا للدو  ن ما جاء يف مؤلفهفم -3
واحلالة  مها مما ال ميكن فصله بالطبع، مضرتان معا باخلري العام، فاحلالة األوىل خترج صانعي االستبداديةو  ال املعوزين، ألن احلالتنيو  وجود األثرياء الكباربال تقبلوا 

  .340)، ص1983، 2التوزيع، طو  النشرو  تاريخ الفكر السياسي، (بريوت: الدار العاملية للطباعة جان توشار، ،...". راجعالثانية خترج املستبدين
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املمارسة و  النتائج كان آلثارها وقع عميق على املدلول اجلديد للمواطنة" املساواة" عديد من  مبدأو 
بغض النظر عن مركز الفرد الواجبات، و  الدميقراطية، فمن جهة، اختذت املواطنة معىن املساواة يف احلقوق

 علم،الدميقراطية، من جهة ثانية، منحى املشاركة الواسعة، غري املقيدة بشروط الت تحن داخل اتمع، كما
أو التنازل،  حقا شخصيا غري قابل للتفويتاحلظوة االجتماعية. فاالنتخاب أصبح و  العرق،و  اجلنس،و  الثروة،و 

وليس وظيفة كما كان األمر عند أنصار" السيادة الوطنية"، كما ضعف مفهوم " التمثيلية" املبين على 
إلصالحات العميقة اليت شهدا النظم سيما بعد اال" الشعب" مكان األمة،  التفويض غري اإللزامي، وحلّ 

االنتخابية خالل القرن التاسع عشر، والعقود األوىل من القرن العشرين. غري أن التطور امللفت لالنتباه 
احلاصل يف مفهوم " املواطنة"، هو ذلك الذي وسع مركز املواطن وأثرى مضمونه، وأغىن أبعاده، حيث مل تعد 

ته لتشمل ااالت ة يف تدبري الشأن العام مبعناه السياسي وحسب. بل تعدّ املواطنة مقتصرة على املشارك
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما هو مكرس يف عديد الدساتري يف العامل. فاملواطن املعاصر ال متيزه أهلية 

والثقافية. لقد تضمن  أيضا أحقية التمتع باخلريات االقتصادية واالجتماعيةالسياسية فقط، بل تطبعه  املشاركة
 ع، عالوة على احلقوق واحلريات الفرديةاملراجَ  6199فيفري 23الفصل الرابع من الدستور اجلزائري 

        59.1إىل 29اد وذلك يف املو  الثقافيةو  االجتماعيةو  ق االقتصادية(الشخصية) جمموعة من احلقو 
  الثالث:آليات تحقيق الديمقراطية.الفرع 

سلوك، كان طبيعيا أن جتتهد اتمعات يف اكتشاف اآلليات القادرة و  ثقافةو  طية ممارسةن الدميقرائفل    
التطبيق، بيد أن أبرز ما استقرت عليه و  الفعلو  املشروع إىل مرحلة الضروريةو  على نقلها من طور النظرية

كام تحوا الربامجو  األفكار،تواتر العمل به وسيلتان اثنتان: االنتخابات، باعتبارها حلظة لتنافس و  أحوال الناس
تأطري و  ، حبكم أا مدرسة لرتبية اإلنسان املواطن ثقافته السياسية،باألحزاو  الرؤى، وتباري األشخاص،

ا دميقراطيون حقيقيون، حرصوا على احرتام التنافس، هالعام  فالدميقراطية الناجحة قادالناس ليمارسوا الشأن 
 معية، ال ضرورة حزبية ضيقة.وجعلوا التعددية السياسية قيمة جمت

  : اإلنتخـــابات أوال
م السياسية املعاصرة، بسبب أا جتسد أقوى املناسبات املتاحة يف النظ " حلظة مميزةتعترب " االنتخابات    

للمجتمع املدين للتعبري عن إرادته، عالوة على أا وسيلة عملية الختيار من ينوب عن األمة يف ممارسة 
حيث أن االنتخابات على هذا القدر من و  ارها مالكتها األصلية دون غريها من األشخاص.سيادا باعتب

                                                 
 )53احلق يف التعليم(مو  )52األمالك الوقفية(مو  اإلرثو  احلق يف امللكية اخلاصة،و  )51تويل الوظائف العامة يف الدولة(م و  )37الصناعة(مو  كحرية التجارة  -1
  )57)و احلق يف اإلضراب(م56)و احلق يف النقايب(م55احلق يف العمل (مو  )54احلق يف الرعاية الصحية(مو 
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والضمانات اليت  إحاطتها بالشروطالساسة من أجل و  الباحثونو  اخلطورة، فقد جهد الفقهاءو  الدقةو  األمهية
ستقامة هذه عية عن طموح الناخبني وشرعية اختيارام. بيد أن او جتعلها قادرة على تقدمي صورة موض

الشروط وانتظامها يف املمارسة، وصريورا ميثاقا غري قابل للخرق، مل يكن أمرا هينا يف تاريخ الدميقراطية 
يادة ن دور الرّ السياسي.....حيث انتزعها الناس بكل ما أوتوا من قوة. فقد كان للفالسفة، والعلماء، واملفكري

اتمعات على اآلليات التطبيقية للعملية االنتخابية (الفقرة  (الفقرة األوىل) قبل أن تستقر يف هذا اال
    الثانية).

  األصول الفكرية لالنتخابات. -1
السياسية تدين الدميقراطية املعاصرة بالكثري للرتاث اليوناين. فقد أشرنا، يف عديد املقاطع، إىل الفلسفة     

  ما يرتبط ما.و  السلطةو  اليونانية حيال مفهوم الدولة
يركز على مقومات املواطن القادر على تسيري الشأن و  فإذا كان أرسطو يستبعد دميقراطية الكثرة،    

غريه من و  مركزيتها يف التمييز بني املواطنو  د على أمهية املشاركة، شدّ "Periclésالعام، فإن "بركليس 
به، بل آن كسول غري حنن ننظر إىل الشخص الذي ال يهتم بشؤون الدولة ال كمواط "األشخاص، بقوله:
املعاصرة انتقلت من جمرد واجب و  احلقبة احلديثةو  . بيد أن املشاركة ما بني زمن اليونان1"فقط كإنسان تافه

متنحها مدلوالا احلقيقية، علما أن االنتقال حتقق ضمن و  تقتضيه شروط املواطنة إىل ثقافة تعزز هذه األخرية
  يف سياق املناخ العام املواكب هلا.و  احلديثة، لوطنيةشروط ميالد الدولة ا

إا السلطة املمنوحة بالقانون إىل  " االنتخابات بقوله:   Laferrièreعرف الفقيه "الفريري"  -    
باشرة أو عن جل االشرتاك يف احلياة العامة إما بصورة مأعدد من أعضاء األمة يؤلفون اهليئة االنتخابية من 

إىل  Duguit بينما ذهب " دجيي" 2"..ن إرادته حيال شؤون احلكم.عبري عالت طريق التمثيل من أجل
.  3..."نفسها من حيث التعبري عن إرادا...فهي اجلهاز املباشر األعلىاإلقرار بأن "هيئة املواطنني هي األمة 
د االختالف حول ما إذا كان االنتخاب حقا أم وظيفة، نروم التأكيو  فبغض النظر عن التباين يف التعاريف

مركزية و  على أمهية  الكتابات اليت شكلت األساس النظري ملفهوم االنتخاب يف الفكر الغريب احلديث(أ)،
مرتبة احلق الذي ال  الصراعات اليت مت خوضها من أجل االرتقاء به من مستوى املطلب السياسي العام، إىل

  جدال حوله(ب).

                                                 
  .17... م س، ص وآخرون: تاريخ الفكر السياسي  جون توشار -1
  .113...م . س، صي، الوجيز يف احلقوق الدستورية.د/ مصطفى البارود -2
  الصفحة.و  نفس املرجع -3
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الثراء يف موضوع و  العمق،و  حيث الدقة،نوار على نصوص يف غاية األمهية، من فكر األ رتكزي – ) أ(
املفكرين دعوات متتالية إىل و  نتاجات عديد الفالسفةإمس يف والثقافة الناظمة له. فهكذا، نل االنتخاب

وسيطه التيولوجي ( الصراع املؤسس على االحرتام املتبادل. ففيو  التنافس،و  االعرتاف بشرعية االختالف،
رك،إمنا حيف حكومة دميقراطية يتفق اجلميع على الت " ) على أن1672-1632أكد سپينوزا" ( ) السياسي

ال على التفكري وفقا للقرار املشرتك. أي أن الرجال الذين ال يستطيعون مجيعا التفكري و  ليس على احلكم
ة األصوات قوة القانون، مع االحتفاظ، بذات ين يكون للقرار الذي جيمع أكثر أبنفس الطريقة يقبلون ب

. ذا الفهم،  1"..استبداهلا بقوانني أفضل بنظرهم..بالقدرة على تعديل هذه القوانني أو الوقت، 
املعاصر، أي و  أدق الثنائيات يف الفكر السياسي الغريب احلديثو  سپينوزا" قد صاغ أسس أحد أهميكون"

مينحها مشروعية فاألغلبية تستمد شرعية حكمها من قانون األكثرية، الذي  األقلية". - "األكثريةمعادلة 
لقاعدة األغلبية، حتتفظ بكامل حقوقها يف  موقع االمتثالإن وجدت يف و  القيادة، علما أن "األقلية"و  التوجيه

الدفاع عن اختياراا بأفق تغيري ميزان القوى لصاحلها لكي تصبح قوة حاكمة، وهو ما و  التعبري عن إرادا
... وعي كل فرد لتمايزه عن وعي الذات.: "بقوله إا " ةعرب عنه"جون لوك" بوضوح، حني عرف "احلري

الفصل (  )، يف نظرية 1755- 1689مونتسكيو" ("تدقيقه كتابات كل من و  أعادت صباغتهو  ،اآلخر "
-1805"دوتوكڤيل" (، و3) احلرية السياسية)، يف مقولة (1778-1694و"ڤولتري" ( ،2ات )بني السلط

 .) ية يف أمريكاالدميقراط( ) يف مؤلفه اخلالد 1859

توفري املسوغات مفهوم االنتخاب و إن ساهم يف تأصيل و  إن فكر هؤالء الفالسفة الكبار – ) ب(
الذهنيات دعمت، بدورها، جهد و  اتمعو  النظرية الضرورية له، فإن التغريات النوعية احلاصلة يف االقتصاد

علما أن "التوافق" بشأن آلية  ،الوعيو  متثلها على صعيد اإلدراكو  لت قبول اجتهادامهؤالء، وسهّ 
 خنبها السياسيةو  صراعات اخرتقت اتمعات الغربيةو  اإلقرار بضرورا مل ختل من مقاوماتو  االنتخابات

 الفكرية. فقد الحظنا، عند اإلحالة على أطروحة السيادة الوطنية، كيف اعترب أنصارها االنتخاب وظيفةو 
                                                 

  . 226املؤسسات السياسية...م س، ص و  نقال عن :أندريه هوريو، القانون الدستوري -1
تأصلها على صعيد العالقات بني مؤسسات "اتمع السياسي"، من خالل و  الفكر الليربايل احلديث... ساهم يف الدفاع عن" احلرية" مونتسكيو أحد رموز -2

نظريات ( منها: و  إىل حد ما املؤلفات املكملة له،و  ،1748عام حدد مضموا بكتابة روح القوانني الصادر و  الفصل بني السلط"، كما فكر فيها نظريةإيداعه"
  ما بعد.و  52)، للتدقيق انظر، ف. فولغني: فلسفة اآلنوار....م س، ص1721)،و"الرسائل الفارسية(1734احنطاطهم(و  حول أسباب عظمة الرومان

تأكيده على و  املساواة يف التمتع باحلقوق الطبيعية،و  مناداته باحلريةو  خلاطئة،معتقداا او  نظرياته، دعوته إىل التخلص من ضغط الكنيسةو  من أفكار ڤولتري -3
التعبري عن و  الصحافةو  بالدرجة الثانية تكمن حرية الكالمو  ...ففي احلرية تكمن حرية الشخص اإلنساين بالدرجة األوىل،( املعارضة. كقوله: و  شرعية االختالف

حرية العمل حيث و  أخريا حرية االعتقاد اليت تشكل الرد على التعصب الديين للكنيسة الكاثوليكية،و  اقي احلريات األخرى،اليت تشكل الضمانة األساسية لبو  الرأي
  .  118عن د. مهدي حمفوظ: اجتاهات الفكر السياسي يف العصر احلديث .....م س، ص ) جمهوده ملن يدفع له أكثر....و  حيق لكل إنسان أن يبيع قوته
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االنتماء و  املكانة االجتماعية،و  الثروة،و  سة االقرتاع بشروط التعلم،دافعوا عن فكرة تقيد ممار و  ليس حقا،و 
الذين انتصروا لالنتخاب باعتباره حقا شخصيا غري  السيادة الشعبيةاجلنسي. خالفا ألنصار أطروحة و  العرقي

 اب التطورات العميقةأعقهو ما حصل يف و  قابل للتنازل، فدعوا إىل تعميمه على سائر مكونات اتمع،
)، 1848)، فرنسا(1830قراره يف كل من سويسرا(إالغربية، حيث وقع و  اليت طالت اتمعات األوروبية

)، مع استمرار بعض املوانع املقيدة له على صعيد التطبيق، حىت العقود 1918)، بريطانيا(1871أملانيا(
 .1األوىل من القرن العشرين

نص عليها تنصيصا واضحا  وت على مبدأ املساواة قاللمنذ االستتجمع كل الدساتري فيف اجلزائر، أما     
حني نص على : ''كل املواطنني  29كان أكثر وضوحًا يف مادته   1989.غري أن دستور 2كما سنرى

إىل املولد، أو العرق أو اجلنس، أو الرأي أو  هال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببو  سواسية أمام القانون،
  أو اجتماعي''. أي شرط أو ظرف آخر، شخصي

هذا على الرغم و  مادة خاصة باحلقوق السياسية للمرأة، 2008و قد أضفى التعديل الدستوري لسنة     
''تعمل الدولة على ترقية احلقوق أن  مكرر على 31من وضوح املادة املذكورة أعاله حيث نصت املادة 

قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه  السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف االس املنتخبة، حيدد
ويف تويل  مشاركتها سياسياو  منذ االستقالل ت.مع العلم أن املرأة  اجلزائرية سامهت يف االنتخابا3املادة''

  الوظائف يف تنام مستمر، كما أن حق االنتخاب والرتشح يكفله الدستور جلميع املواطنني.
احلق، إىل ثقافة و  القاعدة،و  تخاب من طور املبدأ،د على شروط انتقال االنيمن نافل القول التأك -    

حتسم يف اختيارام، فالدميقراطية، اليت يعد االقرتاع أهم و  توجه قناعام،و  تؤطر وعيهم،و  حتكم سلوك الناس
مناط عالقام، تنهض و  صريورا أساس تعامل الفاعلني السياسينيو لتكّون ثقافة االنتخابحلظاا، مدينة 

املقومات، تشكل يف واقع األمر، مرتكزات الثقافة السياسية و  نتخاب على عديد املبادئثقافة اال
  للمجتمعات الدميقراطية.

من ذلك، أن الدميقراطية، خالفا ملا يعتقد، ال تتواصل مع جوهرها باالحتكام إىل قاعدة  ) أ(
داول يف القضايا األساسية التأخريا و  الذي يعين أوال ،consentement''األغلبية''، بل إىل مبدأ التوافق 
                                                 

)، 1917)، هولندا(1912). ايطاليا(1909املتساوي إال مع العقود األويل من القرن العشرين يف كل من السويد(و  االقرتاع السري إذ مل يطبق -1
وقبلها ، 1971 فيفري 7)، أما أخر الدول اليت اعرتفت للنساء حبق االقرتاع فهي سويسرا مبقتضى استفتاء 1921)، بلجيكا(1919ا(ي)، أملان1918بريطانيا(

  .1944نسا عام فر 
  انظر الفصل اخلاص باملساواة. -2
  .2008نوفمرب  12املصادق عليه يف و  أنظر الدستور املعدل -3
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. يرتتب عن األخذ بفكرة والرتاضي حوهلا باحلوار البناء واالختالف املوجه بالعقل، املستند إىل التسامح
شكالياته الكربى. ففي إمقاربة و  يف النظر إىل اال السياسي، منطق التنسيب أو النسبيةالتوافق شيوع 

سي، حزبا كان أم منظمة، االدعاء بامتالك احلقيقة دون سواه، مما اتمع التوافقي يتعذر على أي فاعل سيا
البحث مبعيته عن القواسم املشرتكة إلدارة الشأن العام، مع و  اإلنصات له،و  يعين ضرورة التعامل مع اآلخر،

داول مسؤولية، عالوة على أن اتمع التوافقي يوفر شروط التو  ترك سلطة االختيار للرأي العام ميارسها بنضج
تطوير قدراا الذاتية لالنتقال إىل سدة  هلا بإمكانية إذ يعرتف لألقلية بشرعية الوجود، ويسمحعلى السلطة، 

 األغلبية احلاكمة.

مل يتعزز ويصبح عصب الدميقراطية، لو  بيد أن التوافق املشار إليه، مل يتحقق يف التاريخ ) ب(
اقتتال بني أفراد الشعب اإلميانية عامل شقاق و  عل املعتقداتالذي حيول دون ج بقيمة التسامح الديين

انتظمت و  ، كيف أن الدميقراطية استقامتدون تردد الواحد. فالقارئ املمعن يف تاريخ أوروبا السياسي، يدرك
عطلت تقدمها و  اليت مزقت اتمعات األوروبية، ،ممارستها حلظة انتهاء فصول احلروب الدينية أو املذهبية

علما أن املقصود هنا  ،حيدث يف العراق باسم املذهبية الدينية أو الطائفيةو  دث يف لبناناحلضاري أو ما ح
الذي يطاله، فتكون نتائجه املباشرة إشاعة  بل  التوظيف السياسيليس الدين، باعتباره نصوصا مقدسة، 

العمل بالنظام  املعتقدات، فتوقيفو  الرأيو  تقليص دائرة احلريات، كاالختالف يف الفكرو  التعصب الديين
مربرات أخرى، إىل الدفاع  (فرانكو)، ضمن مثال، استند قادته 1931اجلمهوري يف اسبانيا، غداة انقالب 

 صد التهجمات عليها.و  الكنائس عن حرمة

الذي عرفه ''فرانسوا إڤالد''  consensus ''الرتاضي''يتعلق العنصر الثالث مببدأ   ) ج(
F.Fwald ف، إنه ال يستبعد النزاعات، بل يفرتضها. فإن كان التصويت اتفاق داخل االختال"  بكونه

 عن تشبث كل واحد باالرتباط مع اآلخر رغم كل ما باألغلبية يعكس االنقسامات، فإن الرتاضي يعّرب 
يفرقهما. فعندما نربم عقدا فإننا نتفق بشأن ما قبلناه، أو عندما يتعلق األمر بالرتاضي فإننا نسكت عن 

 ..عن ما يفرقها.طراف بغض الطرف ن ارتباط، تضامن، خضوع متبادل لأل بيننا إنه يعرب عاالختالفات اليت
ذلك إىل التضحية  يدّ ومتايزه، دون أن يؤ  من مثة فإنه يسمح بكيفية عسكرية بتأكيد كل طرف الختالفهو 

 ." ..مببدأ التضامن.

يف احلقل السياسي. فمن جهة، ينطوي التعريف أعاله على عديد العناصر املميزة ملبدأ الرتاضي     
يقر شرعية االختالف. فاحلكم و  د منطق املشاركة، كما يستبعد قاعدة اإلمجاعيتأكو  يفرتض نبذ اإلقصاء

الدميقراطي املؤسس على ثقافة الرتاضي ال يأخذ حبساب األغلبية يف صياغة السياسات العامة، بل يبحث 
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األقلية املعارضة، الواقع الذي تؤكده جتارب التداول و  احلاكمة التسويات املمكنة بني األغلبيةو  عن التقاطعات
قلما جند تباينا بني احلزبني  ،- التعاقب على احلكم أمّ  -على السلطة يف الدميقراطيات العريقة. ففي بريطانيا

 األمر نفسه يف الواليات املتحدة األمريكية، إذ تنصبو  السلطة.و  للدولة حول األسس الكربىاملتنافسني 
حوهلا  ىل جعل القضايا اجلوهرية املرتاضىالتفاصيل يف السياسة دون الوصول إو  االختالفات حول اجلزئيات

كما حدث   -موضوع تساؤل أو إعادة نظر..فحىت اليت انتقلت السلطة فيها من إيديولوجية إىل أخرى مغايرة
نظام اجلمهورية اخلامسة ألي  عرضتمل ي -1981لفرنسا يف أعقاب تسلم ''فرانسوا مرتان'' احلكم العام 

 التجديد العقالينو  احملافظ عليها بالرتاكمو  تغيري، كما مل متس الثوابت الكربى املتفق عليها بالرتاضي،
  اهلادئ.و 
  أنواع االقتراع. -2
التالزم لذلك، سادت و بقدر من الرتابط  وأسلوب االنتخاب تتميز العالقة بني النظام السياسي    

لك طبيعة النظام السياسي أعطيين النظام االنتخايب، أحدد  "السياسة مقولة مفادها:و  ريةالثقافة الدستو 
األحزاب تطالب، باستمرار، بتغيري النظم االنتخابية كي تصبح و  مات" مما جعل عديد من املنظ...املطبق

، على قادرة على خلق نوع من التوازن بني خمتلف مكونات احلقل السياسي. فأسلوب االنتخاب عكس
األمر نفسه ينطبق على و  مداخل االستحواذ على آليات ممارستها،و  السلطة ،  الصراع السياسي بشأنالدوام

حيث تتحكم يف رمسه االعتبارات السياسية أكثر  ،Découpage électoral'' التقطيع االنتخايب'' 
  منها املقتضيات التقنية.

بني الفاعلني، فإن  احملكومة  مبيزان القوىا، سية املختلف حوهلفإذا كان النظام االنتخايب من القضايا السيا 
عية املمارسة االنتخابية التجارب على الصعيد العملي أفرزت أسلوبني انتخابني رئيسني، يشكالن اليوم مرج

اع على االقرت و  االقرتاع األكثري،و  ، ياالقرتاع الالئحو  م الدميقراطية املعاصرة، مها: االقرتاع الفردي،يف النظ
العالقات و  سياسية على تفاعالت اال السياسي اثار آعلما أن لألسلوبني معا  .أساس التمثيل النسيب

  .املمكنة بني مكوناته
  الديمقراطيةو  :النظام االنتخابيثانيا -

املشاركة السياسية مبا تسمح لألحزاب أو األفراد من تقدمي و  هناك عالقة تالزمية بني النظم االنتخابية    
   للوصول إىل احلكم طريقأسلم و  أحسنهي لحكم، كما ل رامج تنافسية بديلة من أجل الوصولب
املعارضة االجيابية  فتح باب املشاركة يف تسيري دواليب الدولة مع اإلبقاء على العنصر اهلام املتمثل يفو 

  .هسلبياتو  احلكم أخطاءعي على و بالكشف املوض
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العمل السياسي الدميقراطي يف النقد املوجه  ةدينامكيو  م االنتخايبأمهية العالقة بني النظا كما تبدو  
  تعديل القانون االنتخايب كل مرة.و  الدعوات احلزبية إلصالحو  ملختلف أشكال االقرتاع

  إليها يف مستويني: ا املوضوع نلخص أهم املآخذ املوجهةوحىت ال يطول بن    
 على مستوى التمثيلية السياسية: -  1

 التمثيل النسيب'' يسمح بتساوي الفرصنتقدون لالقرتاع األكثري إىل أن ''االنتخاب على أساس حيث يرى امل
خيوهلا املوقع املالئم لقوا، الشيء الذي ، و ث جينب إقصاء التنظيمات الصغريةيح .1بني الفاعلني السياسيني

ون غريها. كما أن يف التمثيل ول حصة األسد إىل األحزاب الكبرية دعذر يف نطاق االقرتاع األكثري، تؤ يت
  .2األفرادو  عوض األشخاص كاراألفمج و النسيب يكون االحتكاك بني الربا

 على مستوى األحزاب: -2

، طبيعة تفاعلهاو  تشكلهاوطرق  نقصد هنا املضاعفات النامجة عن أشكال االقرتاع على نظام األحزابو    
سيولوجية ''، حيث حددها '' القوانني السو  :س ديڤوجيه ''هو ما أطلق عليه العامل الفرنسي املعروف '' موريو 

الهلا، يف حني يولد االقرتاع األكثري على واستق إذ تؤدي التمثيلية النسبية حتما إىل تعدد األحزاب يف ثالثة،
فينجم عنه نظام  ،''أما '' االقرتاع األكثري على دورة واحدةدورتني نظام األحزاب التابعة غري املستقلة، 

لكي تتحقق '' القوانني السوسيولوجية '' على صعيد املمارسة يستوجب أن تتصف و  لثنائية احلزبية،ا
بأمهية وقيمة الصوت الذي يديل  تامني حياد اإلدارة، وأن يتمتع الناخب بوعي وإدراكو  االنتخابات بالنزاهة

  على عاتقه يف اختيار من ميثله.  قاةمبدى املسؤولية املل، و به
  
  
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .David Butlerنذكر على سبيل املثال من الناقدين هلذا النوع من االقرتاع العلم االجنليزي  -1

2-Cadari (j) Institutions publiques et droit constitutionnel Op. Cit P. 244 et s.  
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: المبحث الثالث  
 
لحريات في دولة القانوناضمانات حماية الحقوق و   
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: ضمانات حماية الحقوق والحريات في دولة القانون المبحث الثالث  
إن املمارسة الفعلية للحقوق واحلريات من قبل األفراد واجلماعات ال تتحقق مبجرد النص عليها وطنيا أو         

حربا على ورق ما مل تتوفر الضمانات  دوليا، ذلك أن تقريرها وتسجيلها يف وثائق أيّا كان شكلها ميكن أن يضل
 اليت تسمح بالتمتع ا، اكرب دليل على هذا، ما تعيشه على أرض الواقع بعض اتمعات يف كثري من دول العامل.

قوق و احلريات يف الوثائق الدستورية أو التشريعية أمر مهم ولقد أدرك فقهاء القانون والسياسة أن اإلقرار باحل   
جدا، لكن اإلقرار يف نفس الوقت بضمانات متنح تلك احلقوق واحلريات التجسيد الفعلي هلا ومحايتها من كل 

 تعسف واعتداء أمر أهم بكثري.
يات اليت حتكمها، منها وجود لقد رأينا أن دولة القانون تقوم على أسس تتمثل يف جمموعة من املبادئ واآلل   

دستور حيتل أعلى مرتبة يف القواعد القانونية حيث يبني نظام احلكم يف الدولة ويعرتف حبقوق وحريات األفراد ويبني 
واجبام، كما يبني القواعد التنظيمية للسلطات العامة من حيث التكوين واالختصاص ويضبط العالقة فيما بينها 

وق اإلنسان أو املواطن.واملبادئ الضامنة حلق  
إن تنوع صنوف الضمانات وتعدد صورها يف جممل الدساتري أو اليت يتم التنصيص عليها يف القانون الدويل جيعلنا    

نلتمس أقواها وأكثرها جناعة. فلقد اختلف أهل االختصاص يف تعدادها، لكن نالحظ أنه يكاد يكون نوعا من 
ناتج عن اتساع مفهوم الضمان وزاوية الغاية منه، حبيث يشمل كافة الوسائل  اإلمجاع على بعضها، وهذا االختالف

اليت يقررها القانون، سواء كان وطنيا أو دوليا وأيا كان موضوعها يكون من شأا املسامهة يف كفالة تلك احلقوق 
 واحلريات.

ا سوف نتخري من هذه الصور ونظرا هلذا التشعب الذي الحظناه يف صور الضمانات القانونية وتعدد أشكاهل   
سوف نكتفي بأهم تلك الضمانات مركزين على لذا أكثرها أمهية يف نظر الفقه واليت كان االجتماع حوهلا، ، 

، مضيفني له اجلزائري احلايل على ما نص عليه الدستور يف ذلكتعريفها والقواعد اليت حتكمها قانونيا ومقتصرين 
لعب دورا أساسيا يف تدعيم القاعدة القانونية الوطنية وتطعيمها من حني آلخر القواعد الدولية اليت بدون شك ت

 بكل ما يطور ويرقي حقوق اإلنسان أينما وجد.
ولقد تضمن الدستور اجلزائري احلايل كثريا من املواد اليت تنص على أهم الضمانات امع عليها، نورد أمهها يف    

.فرعاية كل   
فيه بعض القواعد واملكانزمات مطلبا وفرعا  ووضعنا الذي تناولناه من وجهته العامة أضفنا واستكماال للموضوع    

اليت تدخل يف ضمان متتع األفراد واجلماعات حبقوقهم وحريام وأطلقنا عليه ـ حسب بعض التسميات ـ الضمانات 
مة الطغيان، لذا ارتأينا أن نقسم هذا الواقعية واليت جند الكثري منها يف أرض الواقع مثل الرأي العام ومبدأ مقاو 

هي:ثالثة مباحث  إىل املبحث  
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 املبحث األول: استقاللية القضاء وكفالة حق التقاضي -

  مقومات اإلدارة يف دولة القانون.: الثايناملبحث  -

 ضمانات أخرى:الدولية والواقعية.املبحث الرابع:  -

 المطلب األول: استقاللية القضاء وكفالة حق التقاضي.
تعد السلطة القضائية مكونا أساسيا يف السلطة العامة يف الدولة، فإىل جانب كل من السلطتني التشريعية    

 والتنفيذية تتموقع السلطة القضائية كضمان أساسي الحرتام القوانني والنظم وتطبيقها فعليا وعلى وجه صحيح.
ساواة فقط، بل تتطلب أيضا مراقبة تطبيق هذا فدولة القانون ال تعين خضوع اجلميع للقانون وعلى قدم امل   

 القانون ومنع أي احنراف أو تعسف يف استعماله، والتصدي لكل املنازعات املرتتبة عن تطبيقه وإعماله.
، باعتبارها السلطة املخولة 1ومن هنا يعد دور السلطة القضائية دورا أساسيا يف التحقيق الفعلي لدولة القانون   

القانون وتطبيقه، ومنع أي انتهاك أو جتاوز له، وهي تتوىل ذلك كسلطة قائمة يف الدولة إىل جانب  مبراقبة احرتام
 السلطتني التشريعية والتنفيذية.

كما أن ضمان حق التقاضي واملساواة أمام القضاء يعدان ركيزتني أساسيتني يف جتسيد دولة القانون إذ بدوما     
مل يتيسر للفرد اللجوء إىل هذه التسمية للمطالبة حبقوقه والدفاع عن نفسه.ال معىن لوجود سلطة قضائية، إذ   

لذا يعترب وجود سلطة قضائية مستقلة إىل جانب كفالة حق التقاضي عنصرين أساسيني متكاملني يف إلطار    
 الضمانات اليت حتمي احلقوق واحلريات يف دولة القانون، نبني ذلك يف املطلبني التاليني:

 األول: خنصصه ملفهوم استقاللية القضاء ومقوماته  الفرع -

  الثاين: نضع فيه مفهوم كفالة حق التقاضي وضمان ذلك.الفرع  -

األول: استقاللية القضاءالفرع   
ممارسة السلطة القضائية لصالحيتها ومهامها كضمان الحرتام القانون ومحاية احلقوق واحلريات يف دولة  إن   

وفعليا إال من خالل تكريس االستقالل التام هلا يف ممارسة مهامها. القانون، لن يتحقق عمليا  
فاستقالل السلطة القضائية عن باقي السلطات األخرى يف ممارسة مهامها، يعد يف حد ذاته الضمان األساسي    

 للقيام بدورها على وجه صحيح وعادل وهي بذلك أكرب ضمان حلماية حقوق وحريات األشخاص.
إن وجود سلطة قضائية قائمة مبوازاة السلطتني التنفيذية والتشريعية ال يعد كافيا لتحقيق دولة القانون، وبالتايل ف   

بل ال بد أن يتعزز وجود هاته السلطة القضائية بضمان استقالهلا التام يف ممارسة مهامها، وذلك من خالل إقرار 
فيما يلي:جمموعة من املقومات الكفيلة بتحقيق ذلك، حناول إبراز ذلك   

                                                 
 1 –   I.F.E.S. opt, cité, p. 26  
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: مفهوم استقاللية القضاء. أوال  
، ويقصد ذا املبدأ عدم خضوع 1يعترب مبدأ استقاللية القضاء من املبادئ الدستورية األساسية يف دولة القانون    

ويف سبيل إقرار احلق وحتقيق العدالة. 2القاضي يف أداء مهامه إال للقانون   
الدستورية وتنظيم السلطات يف الدولة، حترر السلطة القضائية يف أداء  ويقصد باستقاللية القضاء من الناحية   

مهامها من  أي تدخل من السلطتني التشريعية والتنفيذية وعدم اخلضوع ألي شكل من أشكال التدخالت أو 
 االحنراف إىل ما ميّس مبدأي الشرعية واملساواة.

وحل النزاعات اليت تثار بشأنه سواء فيما بني األشخاص،  فمهام السلطة القضائية املرتكزة على تطبيق القانون   
 أو بينهم وبني اهليئات التابعة للدولة، يقتضي أن تتمتع  باستقالل تام، وعدم اخلضوع ألي كان يف أداء مهامها.

ويرتبط مبدأ استقاللية سلطة القضاء مببدأ الفصل بني السلطات واختصاص كل منها بوظيفة حمددة تؤديها    
فة مستقلة عن السلطة األخرى، وإذا كانت وظيفة السلطة القضائية هي العمل على تطبيق القانون ومنع كل بص

انتهاك  أو خرق له، فإن القاضي وهو ميارس مهامه هاته، ال يكون خاضعا ألي هيئة أو سلطة أو شخص، فهو 
ريه واقتناعه احلر السليم العادل ودون استبداد ال حيتكم يف أداء مهامه إال لسلطان القانون، ووفقا ملا ميليه عليه ضم

 يف الرأي أو احلكم.
كما أن استقالل السلطة القضائية يف مواجهة السلطتني التشريعية والتنفيذية، يقتضي امتناع كل منهما من     

 التدخل يف مهام وصالحية القضاء.
كن هلا بأي شكل من األشكال أن متارس فالسلطة التشريعية كهيئة خمتصة بسن القوانني والتشريعات ال مي   

صالحيات السلطة القضائية يف حل النزاعات واخلصومات املعروضة عليها كما ال ميكن هلا ومن خالل وظيفة 
 التشريع أن متس بصالحيات السلطة القضائية، كأن تصدر قانونا يلغي حكما قضائيا.

يعية ال يثري اإلشكال من الناحية العملية، فإن األمر وإن كان استقالل السلطة القضائية عن السلطة التشر    
خيتلف بالنسبة لعالقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية، إذ متتلك السلطة التنفيذية وحبكم مهامها جماال كبريا 
 للتدخل يف أعمال السلطة القضائية والتأثري على مهامها، إذ متنح للسلطة التنفيذية يف بعض الدول صالحيات

معينة يف مواجهة السلطة القضائية كتعيني القضاة واإلشراف اإلداري عليهم وحتويلهم وعزهلم، وهو ما قد يكون 

                                                 
 1 – Jean Douveleuv, Oliver  Douveleuv, Le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire aux 

autorités administratives indépendantes, Mélange en hommage de Jacques Geogel, éd. Apogée, 
1998. p : 523. 

اجلامعي، اإلسكندرية (د.ت)،  راإلسالمي وقانون املرافعات املدنية والتجارية، دار الفك الفقهخالد سليمان شبكة، كفالة حق التقاضي، دراسة مقارنة بني  د. –2  
 .157ص: 
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، مما جعل تساؤال يطرح دائما يف هذا اال 1وسيلة يف يد السلطة التنفيذية لتوجيه القضاة أو الضغط عليهم 
ن السلطة التنفيذية واملتمثل يف مدى استقاللية السلطة القضائية يف الدولة ع 2. 

وال يعد استقالل السلطة القضائية كمبدأ دستوري لضمان محاية حقوق وحريات األفراد فحسب، بل هو    
 ضمان أساسي لتكريس دولة القانون وسيادته ولقيام وظيفة القضاء على أكمل وجه. وال يتأتى ذلك إال بـ:

الفصل التام بني اإلرادة الشخصية والقانون. -   
حرتام مبدأ تدرج القواعد القانونية.ا -   
وحدة النظام القانوين، وخضوع اجلميع للقاعدة القانونية العامة وعلى قدم املساواة.    -   

وإذا كان مبدأ استقالل القضاء يعد مبدأ دستوريا يقوم عليه حتقيق دولة القانون وسيادته يف العديد من دول    
لية حلقوق اإلنسان الضمانة األساسية حلماية احلقوق واحلريات وضمان ممارستها العامل، فإنه بالنسبة للمواثيق الدو 

ممارسة فعلية، إذ أكدت أغلب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على ضرورة استقالل السلطة القضائية باعتبارها 
 حامية احلقوق واحلريات املقررة قانونا.

لكل إنسان، على قدم املساواة التامة مع « حلقوق اإلنسان على أن:إذ نصت املادة العاشرة  من اإلعالن العاملي    
اآلخرين، احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل يف حقوقه والتزاماته وىف أية 

ه الرابعة عشر، وهو ما أكده العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف مادت»   مة جزائية توجه إليه
، 1983وتأكدت أمهية استقالل القضاء يف محاية احلقوق واحلريات بصدور اإلعالن العاملي الستقالل القضاء سنة 

والذي ركز على استقالل السلطة القضائية عن السلطتني التشريعية والتنفيذية كضمان حلماية احلقوق، وهو ما تأكد 
قالل السلطة القضائية، وذلك مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة السابع حول مع صدور إعالن األمم املتحدة بشأن است

.1985منع اجلرمية ومعاملة ارمني املنعقد سنة   
: مقومات استقالل السلطة القضائية:  ثانيا  
إن مبدأ استقاللية القضاء كضمان دستوري حلماية حقوق وحريات األشخاص يف دولة القانون لن يتحقق من    

ة العملية إال بتوافر جمموعة من الشروط املتعلقة بعمل اهليئات القضائية وسريها واإلشراف عليها، وهي الناحي
 الشروط اليت تشكل دعائم أو مقومات استقاللية السلطة القضائية يف أداء مهامها.

ات ما مل تتوفر هاته فأي حديث عن مبدأ استقاللية القضاء لن يكون له األثر املنتظر على محاية احلقوق واحلري   
الدعائم واملقومات من الناحية العملية واملرتكزة أساسا على القاضي و ختص سري السلطة القضائية، وكيفية تكوينها 

 وأداء مهامها على أحسن وجه ومبا يضمن استقالليتها.
                                                 

1 – Jean – Danis Bredin , Qu’est – ce que l’indépendance du juge , justices , Revue général de droit 

processuel , janvier – juin –Dalloz , 1996. 
  .159خالد سليمان شبكة، مرجع سابق، ص:  د. –2
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فقهاء من مقومات من أهم العناصر اليت جيب أن تتوفر يف السلطة القضائية لضمان استقالهلا ما حدده ال   
: 1ضامنة تتعلق بالقاضي وتكمن يف العناصر التالية   

تعيني القضاة وحصانتهم املهنية. -   
التكوين والتأهيل املهين للقضاة. -   
النظام اإلداري للقضاة. -   
وجود هيئة قضائية عليا لإلشراف على عمل القضاة. -   

لية السلطة القضائية، وذلك من خالل ضمان تشكل هذه العناصر يف جمملها مقومات أو دعائم استقال   
استقالل القاضي باعتباره جوهر السلطة القضائية، وهو املنوط بإصدار األحكام القضائية وتطبيق القانون وجتسيد 

.2مبدأ العدل واإلنصاف  
تعيين القضاة وحصانتهم المهنية. - 1  
أن قيام السلطة القضائية بدورها الرئيسي يف حتقيق يعد القاضي جوهر السلطة القضائية وركيزا األساسية، إذ    

 العدل واإلنصاف ومحاية احلقوق واحلريات مرتبط أساسا مبدى قيام القاضي مبهامه.
وانطالقا من هذا الدور األساسي للقاضي، فإنه من الضروري االهتمام به واحلرص على أن ال يتوىل القضاء إال    

ة، تسمح له بالقيام مبهامه على أكمل وجه ويف إطار من املشروعية. من تتوفر فيه شروط ومعايري حمدد  
إال أن تولية أشخاص أكفاء ملهنة القضاء ال يعد كافيا لوحده يف إقرار العدل واإلنصاف، بل من الالزم أن حياط    

ضمريه املهين وبعيدا القاضي باإلجراءات والنظم اليت تكفل له أداء مهامه بنزاهة وحرص ووفقا ملا يقتضيه القانون و 
عن أي تدخالت أو ضغوط توجه عمله أو تأثر على قراراته وأحكامه، فتحقيق العدل واإلنصاف يتوقف على 

مدى نزاهة من يتولون مهام القضاء بتحري األمانة، و كذلك محايته من كل ما يؤثر على أداء مهامه أو يتدخل 
.3فيها  
لية القضاء تقوم باألساس على طريقة تعيني أو اختيار من يتولون مهمة وعليه فالركيزة األوىل يف ضمان استقال   

 القضاء وضمان أدائهم ملهامهم دون أي تأثري أو تدخل يف عملهم.
 
 

                                                 
1 – Roget Perrot, Institutions judiciaires, 7eme édition, Montchrestien Paris  1995. , p : 329 – 352. 

 
2–  Hubert Pinseau, L’organisation judiciaire de la France, la documentation française N° 4777, 

Année 1985. -2 p : 89. 
.110خالد سليمان شبكة، مرجع سابق،ص:  د. - 3  
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تعيين القضاة: -  أ  
إن من أهم العوامل املؤثرة يف استقالل القضاء طريقة اختيار القضاة، إذ ال تزال هاته العملية حمل مناقشات    

فات حول الطريقة املثلى الختيار القضاة مبا يضمن قيامهم مبهامهم على أكمل وجه.واالختال  
وبالرجوع إىل خمتلف التشريعات والقوانني الوطنية اخلاصة بكيفية اختيار القضاة، جندها ال خترج عن نظامني    

 أساسيني : نظام االنتخاب ونظام التعيني.
اختيار القضاة عن طريق االنتخاب: -   
تعتمد بعض الدول يف اختيار القضاة على االنتخاب العام املباشر أو غري املباشر هلم، أو من طرف هيئات    

النموذج البارز يف اعتماد هذا النظام وكذلك  1معينة كاالس النيابية مثال، وتعد الواليات املتحدة األمريكية 
.2الية واإلحتاد السوفيايت سابقا بالنسبة لسويسرا وبعض الدول الشيوعية كالصني وكوريا الشم  

ويقوم نظام االنتخاب على منطلق ضمان استقاللية اختيار القضاة يف مواجهة السلطة التنفيذية، خالفا ملا هو    
 عليه احلال يف نظام التعيني والذي تتوىل فيه السلطة التنفيذية مهمة تعيني القضاة.

الدستوري القائل بأن الشعب هو مصدر كل سلطة  وقياسا على كما يقوم مبدأ االنتخاب على أسس املبدأ     
3انتخاب السلطة التشريعية من طرف الشعب، فإنه من الالزم كذلك اختيار السلطة القضائية عن طريق الشعب   

 إال أنه وعلى الرغم مما ينسب هلذا النظام من إجيابيات يف حتقيق استقالل القاضي، فإن تطبيقه العملي قد يؤدي   
إىل تعرض القاضي لضغوط وتأثريات حتول دون استقالله الفعلي، فإذا كان االنتخاب يضمن استقالل القضاة عن 
السلطة التنفيذية، فإنه جيعل القاضي باملقابل حتت ضغوط اهليئة اليت انتخبته، ونفوذها وتأثريها عليه قد يؤدي ذلك 

.4خابه لعهدة أخرىبالقاضي إىل العمل على إرضاء ناخبيه بغية جتديد انت  
كما أن عملية انتخاب القضاة قد حتكمها العديد من االعتبارات كامليوالت الشخصية واحلزبية أو القبائلية     

وذلك على حساب معايري الكفاءة املهنية، وحسن السلوك الواجب توافره يف القاضي، باإلضافة إىل ذلك فعامل 
ذه النقائص كلها قد متس مببدأ استقاللية القضاء.االنتخاب قد ال يضمن للقاضي استقراره، وه  

 
 
 
 

                                                 
 يسري نظام االنتخاب العام على مجيع قضاة حماكم الواليات، أما احملاكم اإلحنادية فيعتمد فيها على نظام التعيني يف اختيار القضاة. –1
 يئة التشريعية التابعة للحزب احلاكم  إذا كان القضاة ينتخبون من طرف اهل –2
 .110خالد سليمان شبكة، مرجع سابق، ص:  د. –3
  .34، ص: 2007عبد اهللا اجلبلي، ضمانات استقالل القضاء، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية، املكتب اجلامعي احلديث،  أمحدد جنيب  -4
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اختيار القضاة عن طريق التعيين: -   
يقوم نظام التعيني على تويل السلطة التنفيذية عملية اختيار القضاة وتعيينهم يف مناصبهم، وذلك على اعتبار أن    

نوط بالسلطة التنفيذية، وهو ما قد تذهب إليه القضاء من املرافق العامة للدولة، وبالتايل تعيني موظفيه وتنصيبهم م
.1ة النظم القضائية يف دول العامل يأغلب  
وختتلف عملية التعيني من نظام آلخر، فقد مت التعيني يف بعض األنظمة وفقا لشروط ومعايري حمددة مسبقا، كأن     

من السلطة التنفيذية وبناًء على اقرتاح من يتم التعيني من فئة القانونيني كاحملامني وغريهم، وقد يتم التعيني كذلك 
السلطة التشريعية، أما منوذج التعيني األكثر تطبيقا فيقوم على إجراء مسابقة عامة لكل من تتوفر فيهم شروط 

ممارسة القضاء، ليتم اختيار الناجحني منهم للقيام مبهام القضاء، وذلك بعد قضائهم لفرتة تكوينية أساسية مبعاهد 
.2وين القضاة خاصة بتك  

وإذا كان البعض يعيب على نظام التعيني تدخل السلطة التنفيذية يف شؤون القضاء، فإن البعض اآلخر يرى يف     
ذلك أمهية نظرا ملا متلكه السلطة التنفيذية من وسائل متكنها من التأكد من مدى توافر الشروط واملؤهالت يف من 

والفنية، ومسعته الشخصية، باإلضافة إىل أن عملية التعيني تبعد القاضي يتوىل منصب القضاء، ككفاءته  العلمية 
.3عن تأثري الوالءات احلزبية والسياسية   

أما بالنسبة لتأثري السلطة التنفيذية على تعيني القضاة، فباإلمكان تالفيه من خالل وضع قواعد دستورية     
قضائية عليا يتم إشراكها يف مجيع املسائل املتعلقة  وتشريعية متكن من ضمان استقالل القضاء، كإنشاء هيئة

، مثل الس األعلى للقضاء يف النظام اجلزائري.4بالقضاء  
الحصانة المهنية للقضاة: - ب  

إن تأدية القاضي ملهامه الدستورية يف حتقيق العدالة ومحاية حقوق وحريات األشخاص لن يتحققا من الناحية     
قاضي اإلطار القانوين الذي حيميه من أي تدخل يف شؤون وظيفته، وجيعله حمتكما يف أداء الفعلية إذا مل يوفر لل

مهامه للقانون فقط  وما ميليه عليه ضمريه املهين، ودون شعوره بأي نوع من الضغط أو اخلوف من أن يكون ملا 
 يصدره من قرارات وأحكام تأثري على وظيفته أو مساره املهين.

ة السلطة القضائية يتطلب إحاطة القاضي باحلصانة اليت جتعله حمميا من أي تأثري وضغط إذ أن استقاللي    
من الدستور اجلزائري،  148خارجي قد يؤثر على ما يصدره من قرارات وأحكام، وقد نصت على ذلك املادة 

                                                 
املتضمن القانون األساسي للقضاء، وهو املعمول  1969ماي  13الصادر يف  69،27من األمر رقم  02، إذ تنص املادة نظام التعيني املؤّسس اجلزائرييتبىن  –1

 به يف اجلزائر، على تعيني القضاة مبوجب مرسوم واقرتاح من وزير العدل واستشارة الس األعلى للقضاء 
 .35عبد اهللا اجلبلي، مرجع سابق، ص:  أمحدجنيب  د. –2
 110خالد سليمان شبكة، مرجع سابق. ص:  .د –3
  .351عثمان حسني، نظام تشغيل الوظائف القضائية، الة اجلنائية القومية، مرجع سابق، ص:  ،أ  -4
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مهمته، أو متس  حيث جاء فيها:"القاضي حممي من كل أشكال الضغوط والتدخالت واملناورات اليت قد تضر بأداء
 نزاهة حكمه."

فحصانة القاضي جتعله يف مأمن من أن يتعرض لإلبعاد أو العزل أو التحويل ملهام أخرى بسبب ما يصدره من     
أحكام وقرارات، فالقاضي ال يسأل عما أصدره من قرارات وأحكام وال يتحمل مسؤولية ما يرتتب عنها، وال ميكن 

ددة قانونا.مراجعته فيها إال بالطرق احمل  
ويقصد حبصانة القاضي أو عدم قابليته للعزل، أنه ال جيوز إبعاد القاضي من مهامه سواء بفصله أو توقيفه عن   

.1العمل أو إحالته على التقاعد، إال يف احلاالت احملددة قانونا   
حالته على التقاعد، بل كما أن عدم قابلية القاضي للعزل ال ينصرف إىل إبعاده من املهنة سواء بالفصل أو إ    

يشمل كذلك إبعاده من دائرة اختصاصه القانونية ونقله لدائرة أخرى دون مربر قانوين أو استدعائه ملهام أخرى غري 
.2قضائية دون استشارته أو موافقته   

ضي يقبل فعدم قابلية القاضي للعزل ذا املعىن يشكل دعامة أساسية الستقالل السلطة القضائية، إذ أن القا    
على أدائه وهو مطمئن على وظيفته ومصدر رزقه ومساره املهين، وغري خاضع يف ذلك إال ملا يفرضه القانون وما 

.3ميليه ضمريه املهين   
إال أن حصانة القاضي ومحايته من العزل ال يعين عدم إمكانية فصله أو إبعاده مهما ارتكب من أخطاء، بل هو    

ني انتهاكه ملبادئ مهنته وشرفها وتعديه على لوائحها وأنظمتها، فمبدأ احلصانة هو " معرض للعزل والفصل مىت تب
تأمني القاضي من خطر التنكيل به، وتعريض مستقبله للضياع دون اإلخالل بإحالته للمحكمة التأديبية عن أي 

.4أخطاء يرتكبها"   
قرارات، اليعين عدم إمكانية مراجعة هذه كما أن القول بعدم مسؤولية القاضي عموما عما يصدره من أحكام و    

القرارات، بل بإمكان أي كان مراجعة قرارات وأحكام القضاء وفقا ملا حيدده القانون وباألخص نظام التقاضي على 
 درجتني.

ونظرا ألمهية حصانة القاضي وعدم عزله، تعمد غالبية الدول إىل جعله مبدأ دستوريا، وتوكيل مهمة عزل القضاة   
5هيئات قضائية تشرف بنفسها على ذلك، ودون التدخل من أية جهة أخرى.إىل   

 

                                                 
  .42عبد اهللا، مرجع سابق، ص:  أمحدجنيب  د. -1
  .162خالد سليمان شبكة، مرجع سابق، ص:  د. -2
  نفس املرجع، نفس الصفحة. -3
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النظام اإلداري للقضاة.- 2  
إن القاضي، وبغض النظر عن املهام املوكلة له يف إقرار العدل واإلنصاف، يعد موظفا خيضع لنظام إداري معني،     

فية كاملرتبات والعالوات والضمان االجتماعي.سواء من حيث تعيينه أو حتويله أو ترقيته، أو من حيث حقوقه الوظي  
إن هذه القضايا اجلوهرية يف اجلانب الوظيفي للقاضي قد يكون هلا األثر الكبري على أداء مهامه على أكمل     

وجه، إذ قد حيدث أن يكون هلذه القضايا تأثري على عمله وما يصدره من قرارات وأحكام عند الفصل يف النزاعات 
ليه، وذلك بفعل عدم اطمئنان القاضي وقلقه على مساره املهين ومكسبه املادي.املطروحة ع  

وعليه، فإن ضمان استقاللية القضاء ومحاية القاضي من أي تأثري عليه، يتطلب أن ختتص مجيع هذه القضايا     
القاضي على معرفة تامة  املتعلقة بنقل القضاة وترقيتهم ومرتبام ومكافآم إىل قواعد دقيقة وحمددة مسبقا، جتعل

 مبساره املهين وخمتلف مراحله وأحكامه.
كما جيب أن يراعى يف حتديد األحكام الوظيفية للقاضي طبيعة مهامه وخطورا، ففي نظام نقل القضاة جيب      

.1أن تراعى نفسية القاضي ومدى قبوله لذلك، أو حتديد التحويل مبُدد زمنية دورية   
ط سلم األجور والعالوات مبستوى ترقية القضاة قد يؤدي إىل خلق نوع من التمايز بني يرى البعض أن رب    

القضاة،  مما قد يدفع بالقاضي إىل االنشغال بالرتقيات ولو على حساب أدائه ملهامه،  األمر الذي جعل البعض 
قاربة، ألن استقرار القاضي ينادي بتوحيد مرتبات القضاة على اختالف درجام الوظيفية، أو جعلها على األقل مت

 يف مهامه مرهون باستقراره الوظيفي واملكافأة املادية اليت يتلقاها مساواة مع زمالئه.
وسّدا هلذه الثغرات اليت تنتج عن نظام الرتقية، تذهب بعض األنظمة القضائية، ومنها النظام اإلجنليزي إىل     

يفية بينهم، ألن جعل عمل القاضي خاضعا للتقومي، ولو على تضييق جمال ترقية القضاة ومقاربة الدرجات الوظ
أيدي قضاة مثله، يتناىف ومبدأ استقاللية القاضي، فالقاضي إما أن يكون مؤهال ألداء مهامه أو أن يكون غري 

.2ذلك، فيستوجب إبعاده عن القضاء   
ية الكربى يف ضمان استقاللية السلطة وإىل جانب املسار الوظيفي للقضاة، فإن للجانب املادي هو اآلخر األمه    

القضائية ونزاهتها، لذا فإنه من الالزم أن تستقل السلطة القضائية مبيزانية خاصة، مبا تضمن ا سري جهاز العدالة، 
 وضمان العيش الكرمي والالئق لرجال القضاء.

لتنفيذي من الناحية العملية يف العديد وعلى الرغم من تبعية السلطة القضائية من حيث مواردها املالية للجهاز ا    
، فإنه غالبا ما خيصص لرجال القضاء سلم أجور وعالوات يراعي مهنة القاضي واملكانة اليت جيب أن 3من الدول 
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يكون عليها يف اتمع، وذلك طبقا لسلك وظيفي خاص بالقضاة حبيث ال خيضعون للقانون األساسي العام 
1ذي اعتمدته اجلزائر.للوظيفة العمومية، الشيء ال  

فطبيعة عمل القاضي وحساسيتها يف اتمع تفرض عليه واجب التحفظ من خالل ما يفرض عليه من قيود،      
كعدم الرتدد على األماكن العامة وظهوره مبظهر الفرد العادي، ومنعه من ممارسة بعض األعمال واألنشطة، كالعمل 

رية، كما أن أمهية املهنة تفرض على القاضي أن يظهر مبظهر الئق يف احلزيب والسياسي وممارسة األعمال التجا
اتمع، األمر الذي يتطلب ختصيص سلم رواتب أجور خاص برجال القضاء، يضمن هلم حياة كرمية ويليب 

، وإبعادهم عن أي شبهة فساد أو رشوة.2احتياجام املادية مبا يضمن استقالليتهم ونزاهتهم يف أداء مهامهم   
التكوين والتأهيل المهني للقضاة. - 3  

إن املعىن األساسي الستقاللية القضاء هو أن ال خيضع القاضي يف أداء مهامه إال ملا يفرضه عليه القانون، وميليه     
عليه ضمريه املهين، وعليه فإن هذا القاضي لن يكون بذلك مستقال يف أداء مهامه ما مل يكن على متكن ودراية 

بالقانون الواجب عليه تطبيقه، واحلكم به فيما يثار أمامه من منازعات وخصومات.تامة وكاملة   
ومن هنا فإن لتكوين القاضي وتأهيله املهين دورا مهما وأساسيا يف ضمان استقالليته وعدم التدخل يف مهامه،     

هامه وعارفا بصالحياته وواجباته. فدراية القاضي التامة بأحكام القانون وتفاصيله وإجراءاته جتعله متحكما يف أداء م  
ويشمل تكوين القاضي وتأهيله املهين مرحلتني أساسيتني:      
وهي مرحلة التكوين األساسي أو القاعدي، إذ أن الغالب يف النظم القضائية، أن توضع المرحلة األولى :  - 

امها، حيث يوجه الناجحون يف معاهد ومدارس خاصة لتكوين القضاة وتعليمهم كل ما يتعلق بأداء مهامهم وأحك
املسابقات املهنية للقضاء إىل هاته املدارس لتلقي تكوين أساسي يصبحون به مؤهلني ملمارسة القضاء، مثل املدرسة 

 العليا للقضاء يف اجلزائر.
تأهيلية، وهي مرحلة التأهيل املستمر واليت خيضع فيها القضاة املمارسني إىل دورات تدريبية و المرحلة الثانية :  - 

داخل أو خارج الوطن، ميكنهم من التطوير املستمر ملعارفهم ومداركهم القانونية، ومتكنهم من اإلطالع والتكيف مع  
.3كل التغريات اليت قد متس التشريعات والنظم القانونية اليت هم بصدد تطبيقها واالستفادة من جتارب اآلخرين  

اة، تعتمد بعض النظم القضائية يف دول العامل مبدأ ختصص القضاة، وضمانا لتحقيق تأهيل وكفاءة أكرب للقض    
حبيث يقيد عمل القاضي يف فرع حمدد من فروع القضاء، كالفرع اإلداري أو اجلزائي أو املدين أو األحوال 

 الشخصية، وغريها من الفروع األخرى.

                                                 
 من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية. 2انظر املادة  - 1 
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ملام بكل ما يتعلق ا، إذ أنه من فتخصص القاضي يف فرع واحد ميكنه من التحكم الكبري يف مهامه، واإل    
الصعب، إنلم نقل من املستحيل، أن يلم القاضي بنظم وأحكام مجيع الفروع القضائية على تشعب وتعدد 

التشريعات والنظم القانونية، إذ أن التخصص يسمح للقاضي بتوحيد جهوده وتركيزها على فرع حمدد جيعله حبكم 
عالية بكل أحكام هذا الفرع، ويعترب ذلك أكثر ضرورة بالنسبة ملن يتوىل القضاء املداومة على دراية وخربة وكفاءة 

 اإلداري، خلصوصية هذا القانون وإجراءاته،ناهيك يف الفصل يف النزاعات ذات الطابع اإللكرتوين.
التقسيم وإذا كان للتخصص أمهية ودورا مؤثرا على كفاءة القاضي املهنية، فإن بعض الدول تأخذ به من باب     

اإلداري أو الوظيفي فقط، إذ غالبا ما يداوم القاضي على فرع واحد ملدة طويلة أو طوال مساره املهين، إذ ينتقل من 
 فرع آلخر بصفة دورية، وهو األمر الذي حيول دون اهلدف املرجو من عملية التخصص.  

 ضمان أدائه ملهامه على أكمل وجه، وبالتايل فإن لتكوين القاضي وتأهيله املهين دورا مهما وحساسا يف    
واحتكامه يف ذلك للقانون وضمريه املهين فقط، ودون أن يكون تابعا يف ذلك ألي جهة أو تأثري خارجي، مبا 

 يضمن إىل حد كبري استقاللية القضاء.
وجود هيئة قضائية تشرف على جهاز القضاء.  - 4  
ة القضاء، تتوقف وبشكل كبري على طبيعة اجلهة أواهليئة القائمة إن أمهية العناصر السابق ذكرها يف دعم استقاللي  

ا،  فإذ أوكلت مهام تعيني القضاة واإلشراف على مسارهم املهين للجهات خارج السلطة القضائية، كالسلطة 
مهم، إذ أن التنفيذية مثال، فإن جمال التأثري يف عمل القضاة يزداد، ويتقلص باملقابل مبدأ استقالليتهم يف أداء مها

إشراف هيئة إدارية على مسائل القضاة ووظائفهم قد يفتح اال هلذه اهليئات للتأثري على مهام القاضي والتدخل 
 فيها، وبالتايل املساس مببدأ استقاللية القضاء.

العامل إىل  وتفاديا هلذا التأثري الذي ينجر عن إشراف اهليئات اإلدارية على وظيفة القضاء، تعمد العديد من دول  
وضع مجيع املسائل املتعلقة بتعيني القضاة ومسارهم الوظيفي واملهين حتت إشراف هيئة قضائية عليا، تكون هلا 

.1صالحية اإلشراف على عمل القضاة : تعيينهم، متابعة مسارهم املهين، تكوينهم وتويل نظامهم التأدييب   
لقضاة يف شكل جمالس عليا للقضاء، تتوىل مهام اإلشراف وتتجسد هذه اهليئات القضائية املشرفة على عمل ا  

على كل ما يتعلق جبهاز القضاء وأدائه ملهامه، مع اقتصار دور اإلدارة على اإلقرار واملصادقة على ما تتخذه هذه 
 اهليئات من قرارات.

مصر، واملنشأ مبوجب  ومن أمثلة هذه اهليئات املشرفة على عمل القضاة، الس األعلى للهيئات القضائية يف  
. 2، وكذا الس األعلى للقضاء باجلزائر واملكّرس دستوريا1969سنة  82القانون رقم :   

                                                 
  .171خالد سليمان شبكة، مرجع سابق، ص:  د. -1
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وإذا كان حتقق هذه العناصر يشكل دعما هاما يف ضمان استقالل السلطة القضائية، فإن ذلك ال يعد جمرد     
قرار العدل واإلنصاف، إذ أن إحاطة القاضي كالم نظري يف غياب الضمري املهين للقاضي وعدم استقامته يف إ

بالدعائم والضمانات الالزمة الستقالله، لن يكون جمديا مامل يكن القاضي متشبعا بقيم العدالة، ومؤمنا برسالته يف 
.1حتقيق العدل واإلنصاف  

: استقاللية القضاء في الدستور الجزائري.اثالث  
عنون بالسلطة القضائية من الباب الثاين املتعلق بتنظيم السلطات، استهل املؤّسس اجلزائري الفصل الثالث امل   

 بالتأكيد على مبدأ استقاللية القضاء كمبدأ أساسي يقوم عليه تنظيم السلطة القضائية وأدائها ملهامها.
إىل  138املواد  –واليت جاءت يف مستهل النصوص الدستورية املتعلقة بالسلطة القضائية  138إذ نصت املادة    

».السلطة القضائية مستقلة، ومتارس يف إطار القانون«على أن :  – 158  
وتأكيد املشرع ملبدأ استقاللية القضاء يف مقدمة تنظيم السلطة القضائية، له ما يفسره بالنظر إىل أمهية هذا املبدأ     

من  139ات وفقا ملا تضمنته املادة يف أداء السلطة القضائية ملهامها، وباألخص ما تعلق منها حبماية احلقوق واحلري
حتمي السلطة القضائية اتمع واحلريات، وتضمن للجميع ولكل واحد احملافظة على «الدستور، واليت جاء فيها : 

».حقوقهم األساسية  
 ووفقا هلذا التسلسل يف النصوص الدستورية، فإن السلطة القضائية، ال ميكنها أداء دورها الدستوري يف محاية    

احلقوق واحلريات إال إذا مارست مهامها بشكل مستقل، ودون اخلضوع ألي جهة أو سلطة أخرى، غري سلطة 
 القانون.

ومل يكتف املشرع بالنص على مبدأ استقاللية السلطة القضائية كمبدأ جمرد، بل عّززه جبميع الضمانات والعناصر     
 الكفيلة بتحقيق استقاللية القضاء.

، وهو ما يعد جوهر مبدأ »ال خيضع القاضي إال للقانون:«من الدستور على أنه  147دة إذ نصت املا    
 148االستقاللية،  فالقاضي ال خيضع يف مهامه ألي سلطة أخرى غري ما يفرضه عليه القانون، وهو حبسب املادة 

 حممي من كل أشكال التدخل يف مهامه، أو الضغط عليه مبا قد ميس نزاهته واستقالليته.
، باعتباره اهليئة القضائية املشرفة على 2كما دّعم املشرع مبدأ استقاللية القضاء بإنشائه للمجلس األعلى للقضاء    

القاضي مسؤول أمام الس األعلى للقضاء عن «على مايلي:  149عمل القضاة وتقوميه، إذ نصت املادة   
.»كيفية قيامه مبهمته، حسب األشكال املنصوص عليها قانونا  

                                                 
 .30، ص: 1979، ةنام، علم النفس القضائي، منشأة املعارف باإلسكندريرمسيس  د. -1
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وأعطى املشرع الس األعلى للقضاء مجيع الصالحيات فيما يتعلق بتعيني القضاة، وتتبع مسارهم الوظيفي   
يقرر الس األعلى للقضاء طبقا للشروط «من الدستور:  155واإلداري وفقا للقانون املعمول به، إذ جاء يف املادة 

مهم الوظيفي، ويسهر على احرتام أحكام القانون األساسي اليت حيددها القانون، تعيني القضاة ونقلهم، وسري سلّ 
».للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة حتت رئاسة الرئيس األول للمحكمة العليا.  

فاملؤّسس اجلزائري، من خالل هذه املواد قد كرس مبدأ استقاللية القضاء كمبدأ أساسي تقوم عليه السلطة 
كفيلة بتحقيقه عمليا.القضائية، ودّعمه جبميع الضمانات ال  

الثاني : كفالة حق التقاضي.الفرع   
إن السلطة القضائية كضمان أساسي حلماية احلقوق واحلريات يف دولة القانون، ال ميكنها البتة القيام ذا الدور   

 مال م حتظ هي نفسها بضمانات تكفل هلا القيام بذلك.
ي تعرضنا له يعد ضمانة أساسية ألداء السلطة القضائية دورها وإذا كان مبدأ استقاللية القضاء على النحو الذ  

على أحسن وجه، فإن وجود سلطة قضائية مستقلة قد ال يعد كافيا، إذا مل يتيسر للفرد اللجوء هلذه اهليئة حلماية 
 حقوقه وحرياته.

األفراد وجتسيد العدل  فالسلطة القضائي،و ال ميكنها عموما أن تتحرك من تلقاء نفسها حلماية حقوق وحريات    
واإلنصاف، إذ يتوقف ذلك على مدى إقبال األفراد بأنفسهم على جهاز العدالة للدفاع عن حقوقهم وصد 

االنتهاكات املرتكبة ضدها، وهو األمر الذي ال يتحقق إال بضمان حق الفرد يف اللجوء للهيئات القضائية، أو ما 
 يعرف حبق التقاضي.

لتقاضي يعد من الناحية العملية ضمانًا مهًما حلماية احلقوق واحلريات يف دولة القانون، وبالتايل، فإن حق ا    
 ومبدأ مكمال الستقاللية السلطة القضائية.

لذا حناول فيما يلي، بيان مفهوم هذا املبدأ واألسس العملية اليت يقوم عليها.        
مفهوم الحق في التقاضي. أوال:  
، باعتباره ضمانا ميّكن 1بادئ الدستورية املكرسة ضمن دساتري العديد من دول العامل يعد حق التقاضي من امل    

 األفراد من الدفاع عن حقوقهم وحريام.
ويقصد حبق التقاضي إمكانية كل فرد، انتهكت إحدى حقوقه املكرسة قانونا، اللجوء للقضاء لرد هذا االعتداء     

قاضي هو إعطاء كل شخص صالحية اللجوء إىل القضاء من أجل طلب ، فحق الت2واالقتصاص ممن اعتدى عليه 
.1محايته من أي اعتداء على حقوقه وحرياته، وطلبا إلنصافه ورد االعتداء   
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كما يعّرف مبدأ حق التقاضي يف بعض الدراسات مبصطلح " كفالة حق التقاضي " كضمان حلماية احلقوق      
.2واحلريات يف دولة القانون   

تايل، فإن حق التقاضي ذا املفهوم هو من جهة مبدأ قانوين مكرس دستوريا، ومن جهة أخرى حق وبال    
 شخصي معرتف به لكل فرد يف الدولة وبشكل عام.

وحق التقاضي ال يتقرر مبجرد التجاء الفرد للقضاء دفاعا عن حقوقه، بل أن هذا احلق يفرتض إحاطة هذا الفرد     
، وعرب خمتلف مراحل التقاضي.3اليت تكفل له الدفاع عن حقوقه بشكل منصف وعادل جبميع اإلجراءات والشروط  

: ضمانات كفالة مبدأ حق التقاضي.ثانيا  
إن حتقيق مبدأ حق التقاضي من الناحية العملية، يتطلب جمموعة من العناصر اليت من خالهلا تضمن محاية     

 حقوق وحريات األشخاص، منها: 
ة بالتنظيم القضائي.الضمانات املتعلق -   
الضمانات املتعلقة بسري املنازعة أو اخلصومة. -   
الضمانات املتعلقة بالقاضي. -   
الضمانات المتعلقة بالتنظيم القضائي: - 1  

إن إعمال حق التقاضي أو جلوء الفرد للقضاء محاية حلقوقه وحرياته، لن يتحقق إال يف إطار تنظيم قضائي     
ء بيسر، وميكنه من الدفاع عن حقوقه وفقا ملبادئ العدل واإلنصاف.يكفل له االلتجاء للقضا  

فتحقيق مبدأ حق التقاضي للهدف املرجو منه يف محاية احلقوق واحلريات، يتطلب توافر تنظيم قضائي حمكم،     
قاضني.عادل ومنصف، يضمن لكل فرد املطالبة حبقوقه واللجوء للقضاء وفق آليات تكفل إقرار العدل وإنصاف املت  

وتتجسد ضمانات احلق يف التقاضي املتعلقة بالتنظيم القضائي من خالل تنظيم اجلهات القضائية وحتديد     
 صالحياا  وحتري حتقيق العدل واإلنصاف يف أعماهلا، وضمان عدم تعسفها أو إنكارها لقيم العدالة.

اجلهاز القضائي عن نقطتني أساسيتني يف وال خترج هذه الضمانات الكفيلة بتحقيق العدل واإلنصاف لدى     
 أغلب النظم القضائية، وهي : 

تعدد درجات التقاضي. -   
تعدد القضاة. -   
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تعدد درجات التقاضي:   -أ  
يعد تعدد درجات التقاضي من أهم اآلليات العملية لتحري العدل واإلنصاف يف عمل اجلهات القضائية     

وق واحلريات.وإعطائها مصداقية أكثر يف محاية احلق  
واملقصود بتعدد درجات التقاضي، أن يكون من حق الفرد الذي جلأ للقضاء وفَصل يف منازعته، أن يعيد عرض     

 النزاع على جهة قضائية أعلى درجة من اجلهة األوىل، إذا ما فصلت هذه األخرية لغري صاحله.
ق اللجوء للقضاء، حيث أن حق اللجوء للقضاء إذ يشكل مبدأ التقاضي على درجتني أمهية بالغة يف تكريس ح    

ال يعين جمرد التمكني من عرض الدعوى أمام القضاء، وإمنا يعين إحاطة الفرد جبميع اآلليات اليت متكن من حتري 
 العدل واإلنصاف يف قضيته، وإىل أبعد احلدود املمكنة واملتاحة قانونا.

قيق العدل واإلنصاف للمتقاضني، وذلك العتبارات متعددة، ويقوم مبدأ التقاضي على درجتني على فكرة حت    
 ميكن حصر أمهها يف نقطتني أساسيتني:

إن التقاضي على درجتني يعطي فرصة للقضاء ملراجعة أعماله وتصحيح أخطائه إن وجدت، فالقاضي قبل   -    
تتطلب الكفاءة والتأهيل، كل شيء بشر، ومعرض للخطأ والسهو وسوء التقدير وامليل، وإن كانت مهمة القضاء 

فإن ذلك ال حيمل على اإلطالق، إذ أن جمال اخلطأ وسوء التقدير وارد،  ومبدأ التقاضي على درجتني أفضل وسيلة 
 لتفادي ذلك.

إن القاضي ال يفصل يف النزاع املعروض عليه إال وفقا لألدلة واملعلومات املقدمة أمامه من طرف املتقاضني،  -    
ات وأشكال حمددة، وقد حيدث أن يسيء أحد املتقاضني استعمال األدلة ويتجاهل بعضها، أو أن مل ووفقا إلجراء

يكن مبقدوره استحضارها أمام درجة التقاضي األوىل، فيكون بالتايل من العدل واإلنصاف إعطاؤه فرصة ثانية 
 لتدارك أخطائه وتقدمي أدلته.

جتني من إطالة ملدة املنازعة القضائية وكثرة اإلجراءات واملساس رغم ما وّجه من نقد ملبدأ التقاضي على در     
مبصداقية القضاء من خالل مراجعة أحكامه، فإن هذا املبدأ قد أثبت أمهيته الفعلية يف حتقيق العدالة، وضمان 

 احلقوق واحلريات، األمر الذي جعل أغلب النظم القضائية تكرسه.
تعدد تشكيلة هيئة الحكم :   - ب  

قوم أغلب األنظمة القضائية يف دول العامل على تعدد التشكيلة القضائية اليت تفصل يف النزاعات، إذ غالبا ما ت    
مجيعا أمر النظر يف الدعوى، على أن يفصلوا فيها بإمجاع  تشكل هيئة احلكم من ثالثة قضاة فأكثر، إذ يوكل هلم

.1آرائهم أو رأي أغلبيتهم   

                                                 
  .357خالد سليمان شبكة، مرجع سابق، ص:  د. -1
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يف دعوى واحدة، يقلل من فرضية اخلطأ أو السهو أو سوء التقدير، كما أنه حيد من  فتعدد قضاة احلكم للفصل    
إمكانية التواطؤ أو االحنياز يف إصدار احلكم، إذ من املستبعد اجتماع هيئة احلكم على اخلطأ أو سوء التقدير أو 

.1االحنياز لطرف على حساب اآلخر   
انة لتحري العدل واإلنصاف، مادام املفرتض أن القاضي مؤمتن وإذا كان البعض ال يرى يف تعدد القضاة ضم    

على وظيفته، وحمتكم يف ذلك للقانون وضمريه، فال اعتبار لوجود قضاة آخرين يشاركونه إصدار احلكم، إال أن 
أغلب النظم القضائية احلالية تتجه دوما إىل جعل جهة احلكم مشّكلة من أكثر من قاض واحد، كضمان لتحري 

واإلنصاف ومحاية احلق يف التقاضي.  العدل  
الضمانات المتعلقة بسير الخصومة أو المنازعة: - 2  

تكتسي اخلصومة أو الدعوى القضائية أمهية بالغة يف جمال القضاء، فالدعوى هي جوهر القضاء أو اإلجراء     
 األساسي إلصدار األحكام وإحقاق للعدالة ومحاية احلقوق.

هو يف مضمونه متكني الفرد من مباشرة اخلصومة أو الدعوى القضائية للمطالبة حبماية فحق اللجوء للقضاء     
 حقوقه ورد االعتداء املرتكب ضدها.

ونظرا ألمهية الدعوى أو اخلصومة القضائية يف إقرار احلقوق ووقف االعتداءات وإنصاف املعتدى عليهم،     
الضمانات واملقومات اليت تضمن حتري العدل واإلنصاف، أحاطتها التشريعات املنظمة لسري القضاء جبملة من 

 ومتكني الفرد من حقه يف التقاضي على أكمل وجه، وهي الضمانات اليت ميكننا إمجاهلا يف ثالثة عناصر أساسية:
عالنية احملاكمة. -   
احلق يف الدفاع. -   
املساواة أمام القانون. -   
عالنية المحاكمة: -أ  

ضاء وشفافيته من اهلواجس اليت تشغل بال املتقاضني واملتخاصمني أمام القضاء، إذ أن إن ضمان مصداقية الق    
 رضا األفراد بأحكام القضاء لن يتحقق إال يف ظل شعورهم بأمانة هذا القضاء.

ويف هذا الصدد فإن اعتماد مبدأ عالنية جلسات احملاكمة يعد من أبرز الضمانات واملقومات اليت تعزز مصداقية     
لقضاء يف نفوس املتقاضني وعامة الناس، ومتكنهم من ممارسة حق التقاضي بكل شفافية.ا  

إذ من خالل عالنية اجللسات تتجسد روح العدالة وأمانة القاضي يف حتري العدل وإنصاف املتقاضني، كما أن     
 هلذا املبدأ أمهية يف طمأنة نفوس املتقاضني وثقتهم يف سلطة القضاء.

                                                 
  .97وي، الوجيز يف املرافعات املدنية والتجارية، القاهرة، دار النشر للجامعات املصرية، ص: عبد املنعم الشرقا د. -1
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غم من أن حتقيق العدل منوط دوما مبهنية القاضي وضمريه املهين، فإن مبدأ العالنية لن يزيد حتما إال فعلى الر     
 من حرص القاضي على ذلك، وسعيه إىل بذل قصارى اجلهد يف حتقيق العدالة ومحاية حقوق املتقاضني.

الدول، وهو غري قابل للتنفيذ أو  وتتجسد أمهية عالنية اجللسات يف إدراجه كمبدأ دستوري يف العديد من دساتري  
.1التنازل عنه إال يف احلاالت اخلاصة واحملددة قانونا   

الحق في الدفاع:   - ب  
ويكتسي احلق يف الدفاع مرتبة املبادئ الدستورية يف العديد من دول العامل، إذ تكرسه كمبدأ دستوري ال ميكن     

 تقييده أو خمالفته.
تطورا مستمرا عرب خمتلف النظم والتشريعات املتعاقبة، إذ انتقل من مفهوم احلق يف  وقد عرف احلق يف الدفاع    

الدفاع من جمرد حق التقاضي يف أن يستمع القاضي لرأيه، إىل حقه يف مناقشة أدلة خصمه والعمل على إقناع 
.2القاضي بأدلته وصحة إدعاءاته   

تقاضي من إبداء آرائه وإدعاءاته، ومناقشة إدعاءات خصومه وبالتايل فإن املقصود حبق التقاضي، هو متكني امل    
أمام القضاء، وقد ميارس حق الدفاع بواسطة املتقاضي نفسه أو بواسطة حمام يقوم بذلك بدال عنه.  وإن توكيل 
 حمامني للدفاع هو األقرب لتحري العدل واإلنصاف، نظرا ملا ميلكه احملامي من إطالع بالقانون وخاصة إجراءاته،

 األمر الذي سيساهم ال حمالة يف تكوين قناعة القاضي ومساعدته يف كشف احلقائق وحتري العدالة. 
ومن مثة، فإن للحق يف الدفاع أمهية قصوى تساعد الفرد يف ممارسة حقه يف التقاضي، دفاعا عن حقوقه وحرياته      

 كما أن للحق يف الدفاع أمهية يف تعزيز مبدأ املساواة بني اخلصوم.
المساواة أمام القضاء: - 3  

إن احلق يف التقاضي كضمان أساسي يف محاية حقوق وحريات األشخاص يف دولة القانون، لن يكون جمديا     
وحمققا لألهداف املرجوة إال يف ظل احرتام مبدأ املساواة، وإعطاء اجلميع نفس احلظوظ ومتكينهم من نفس املزايا 

 أمام القضاء.
م القانون يعد الضمانة األساسية لكفالة احلق يف التقاضي جلميع األفراد دون متييز بينهم أو حتيز فمبدأ املساواة أما

 لفئة أو أشخاص معينني على حساب غريهم.
فاجلهات القضائية باختالف تشكيالا ودرجاته، ملزمة بالنظر يف مجيع ما يدخل ضمن اختصاصاته من قضايا     

.3دون منح األفضلية ألحد على حساب اآلخر ألي دافع كانبشكل موحد جلميع األفراد،   

                                                 
  من الدستور اجلزائري 144نصت على هذا املبدأ املادة  -1 
  من الدستور اجلزائري 151و 33نصت املواد  -2 
  .16، ص: ع سابقمرجعبد الغين بسيوين، مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي،  د. -3
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كما أن مبدأ املساواة أمام القانون يقتضي أن يكون لألفراد نفس الفرص يف اللجوء للهيئات القضائية للدفاع      
 عن حقوقهم وحريام، وبنفس األحكام واإلجراءات ودون أن خيص أيا كان مبزايا أو إجراءات جتعله يف مرتبة أو

 منزلة أحسن من غريه أمام القضاء.
ونظرا ألمهية املساواة أمام القانون والقضاء، كضمان لكفالة حق التقاضي ومتكني األفراد من الدفاع عن حقوقهم     

، واليت تكرسه كمبدأ 1وحريام، مبا جيعله يأخذ هذا املبدأ درجة املبادئ الدستورية يف العديد من دول العامل 
، واليت من الواجب أن تكون متوافقة ومنسجمة وهذا 2على باقي التشريعات األخرى يف الدولةدستوري يسمو 

املبدأ.   وإذا كان مبدأ املساواة يقتضي وحدة جهات احلكم ووحدة املعاملة وإجراءات التقاضي، فإن ذلك ال مينع 
ذلك اختالف طبيعة القضايا  وجود بعض االختالف يف إجراءات التقاضي حبسب طبيعة اهليئة القضائية، ومردّ 

.3والدعاوى، ومن دون أن يكون له أثر بأي اعتبار آخر   
الضمانات المتعلقة بالقاضي المختص بنظر الخصومة. - 3  

يعد القاضي أو جهة احلكم املختصة بنظر الدعاوى واخلصومات جوهر النظام القضائي، وأساس حتقيق العدل     
ا.واإلنصاف وإقرار احلقوق ومحايته  

إذ أن حتقق الضمانات السالف ذكرها من تعدد لدرجات التقاضي، وعالنية احملاكمة، واملساواة وحق الدفاع لن     
تكون جمدية وفّعالة يف كفالة حق التقاضي إذا مل يكن القاضي املختص بنظر الدعوى على قدر كامل من املسؤولية 

 والكفاءة والنزاهة يف سعيه إلقرار العدل واإلنصاف.
وعليه فإن نزاهة القاضي وحياده يأيت على درجة كبرية من األمهية والفعالية يف كفالة حق التقاضي ومحاية احلقوق     

 واحلريات، وخلق الطمأنينة والثقة يف نفوس املتقاضني.
ء، إذ أن إن نزاهة القاضي وحياده يعد من املقومات والشروط األساسية يف إقرار كفاءته وأهليته ملنصب القضا    

القاضي املطعون أو املشكوك يف حياده ونزاهته ال يؤمتن على منصب القضاء، وال يكون مستحقا له، فهو فاقد 
.4لشرط أساسي لتويل منصب القضاء، وهو النزاهة   

 إال أن اعتبار النزاهة واحلياد من الصفات واملقومات الشخصية الواجب توافرها يف القاضي وسلوكه، فإن ذلك ال    
، وال 1حيول دون إحاطة هذا القاضي مبا يكفل حياده ونزاهته، ويصونه من الشك والظنون، ويعزز ثقة املتقاضني به 

                                                 
: " أساس القضاء مبدأ املشروعية واملساواة، الكل سواسية أمام القضاء، وهو يف متناول  1989من دستور اجلزائر لسنة  140أنظر على سبيل املثال، املادة  -1

  اجلميع وجيسده احرتام القانون".
  ول احملاكمات واليت ختتص بسري الدعاوى القضائية وكيفية إدارا.ومن أهم هذه التشريعات قوانني اإلجراءات املدنية واجلزائية، أو أص -2
ي بإجراءاته اخلاصة،   إذ ختتلف إجراءات التقاضي مثال باختالف النظام القضائي املتبع، ففي أنظمة ازدواجية القضاء مثال ينفرد كل من القضاء العادي واإلدار  -3

غريها كالدعاوى املتعلقة باألحداث ارمني، ودعاوى األحوال الشخصية، ومرد االختالف هنا هو طبيعة كما ختتص بعض الدعاوى بإجراءات خاصة متيزها عن 
  وموضوع الدعوى وليس أطرافها.

  .587، ص: 1940حممد حامد فهمي، املرافعات املدنية والتجارية، مطبعة فتح اهللا نوري، مصر،  د. -4
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يؤخذ ذلك على أنه طعن أو تشكيك فيه، بل هو محاية له من التشكيك فيه من جهة، وحتقيقا ملبدأ التحري يف 
 إقرار العدل واإلنصاف من جهة أخرى.

، والبشر عرضة للتأثر ملا خيدم ميوهلم ومصاحلهم الشخصية، وبالتايل فإن القول حبماية فالقاضي بطبيعته بشر
القاضي من اإلذعان مليوله ومصاحله اخلاصة، ال يعد جزما قاطعا بإمكانية حدوث ذلك، بل هو محاية لسمعته 

.2ومكانته وقداسة مهنة القضاء  
ونزاهته من تشريع قانوين آلخر، إال أنه ميكننا إمجال هذه وختتلف هذه الوسائل الكفيلة بضمان حياد القاضي     

 الوسائل يف قسمني أساسيني:
ويشمل احلاالت اليت يغلب فيها مظنة عجز القاضي عن احلياد التام، وبالتايل يتم رده أو تنحيته  القسم األول: - 

 عن الفصل فيها.
قاضي مقارنة بغريه من األشخاص، واليت جتعل القاضي وتتجسد يف مجلة املوانع اليت خيضع هلا ال القسم الثاني : - 

 يف مكانة متنع التشكيك يف حياده ونزاهته.
حاالت رد القاضي وتنحيته. -أ  

تقوم مهنة القضاء على مبدأ أساسي وهو التزام القاضي بتحقيق العدل واإلنصاف، والتصدي لكل ما يعرض     
عن الفصل فيها وإال عد منكرا للعدالة وحمل املساءلة، اليت قد عليه من دعاوى وخصومات، وال حيق له االمتناع 

 تصل حد املساءلة اجلنائية.
إال أن القاضي قد يوجد يف حاالت يغلب فيها منطق مظنة عدم التزامه باحلياد التام، ورجحان الشك يف نزاهته     

 والتأثر مبيوله الشخصي والذايت.
إلجراءات التقاضي حاالت معينة، يتم فيها منع القاضي من نظر وقد حددت أغلب التشريعات املنظمة     

اخلصومات املعروضة أمامه، وذلك ملا قد يرتتب عنه، عند تعرضه هلذه احلاالت، من إمكانية ميله أو احنيازه لطرف 
 على حساب اآلخر  حبسب ما يكون لطبيعة األطراف وصفتهم من تأثري على القاضي.

يت يكون أحد أطرافها من أهله وأقاربه أو هلم عالقة به، جيعله حمال للتأثر الذايت فتصدي القاضي للدعاوى ال
 والتشكيك يف حياده وعدم احنيازه.

                                                 
 

  .587نفس املرجع، ص:  -1
اليت لقاضي وحياده كمقوم أساسي لتوليه املنصب ال ينزع عن هذا القاضي صفته اإلنسانية اليت جتعله عرضة للتأثري مبيوله ومصاحله الشخصية، و إن القول بنزاهة ا -2

االت اليت يغلب حلقد حيدث أن تتعارض مع املصاحل املطلوب منه محايتها، وهو ما يستوجب إحاطته مبا يكفل نزاهته وعدم التشكيك، باإلضافة إىل محايته من ا
  .587حممد حامد فهمي، مرجع سابق، ص:  د.عليها الظن يف إمكانية احنيازه للجهة على حساب أخرى، أنظر: 

.81، ص: 1990، 15أبو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، طبعة  أمحد د. -  
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وتذهب أغلب القوانني املتعلقة بإجراءات وأصول التقاضي إىل حتديد حاالت املنع هذه بدقة، ومنع القاضي من     
 التصدي للدعاوى اليت جتسد أحد هذه احلاالت.

ونذكر من أهم حاالت املنع هذه، وحسب ما تضمنته التشريعات املقارنة :      
عالقة القرابة بني القاضي وأحد اخلصوم، واحملددة بدرجة معينة على سلم النسب. -   
إذا كان للقاضي أو زوجه خصومة ما مع أحد أطراف اخلصومة أو زوجه. -   
منع القاضي من ممارسة بعض األعمال والتصرفات. - ب  

إن دور القاضي ومكانته يف إقرار العدل واإلنصاف ومحاية احلقوق واحلريات، تفرض عليه موقف احلياد     
 والتحفظ، مبا يضمن حتقيق العدل يف أحكامه وقراراته.

وضمان حياد القاضي وحتفظه يفرضان إحاطته مبكانة خاصة يف اتمع، جتعله يف موقف احلياد والتحفظ، مبا     
هات عن نزاهة أحكامه وقراراته.يبعد الشب  

لذا، فغالبا ما تفرض األنظمة القضائية على قاضي، مجلة من الضوابط اليت تضمن ا نزاهته وحياده وذلك     
حبمايته من تأثريات مصاحله اخلاصة والشخصية، إذ مينع القضاة من ممارسة أي نشاط أو عمل غري مهنة القضاء،  

يف القيام ببعض األنشطة يف اتمع كاألنشطة احلزبية والسياسية والدعائية والرتشح كما تفرض عليهم قيود معينة 
 للمناصب االنتخابية.

وختتلف األنظمة القضائية فيما بينها يف حتديد هذه األعمال واألنشطة احملظورة على رجال القضاء، حبسب     
هي يف أغلبها أنشطة جتعل من حياد القاضي طبيعة كل نظام، على أا تشرتك يف العديد من حاالت املنع، و 

 مستبعدا، وذلك بوصفه هو اخلصم واحلكم، نذكر من بينها على سبيل األمثلة، وليس احلصر: 
ممارسة األنشطة التجارية مهما كان نوعها. -   
ممارسة األنشطة السياسية، كتويل مناصب يف أحزاب سياسية والقيام بالدعاية هلا. -   
اء ووظيفة أخرى من الوظائف العامة، مع أن من النظم ما يسمح للقضاة من ممارسة وظائف اجلمع بني القض - 

 أخرى حمددة، كالتعليم.
تويل قيادة اجلمعيات أو املنظمات أو املشاركة كعضو قيادي فيها. -   
ممارسة أنشطة السمسرة واملضاربة. -   

كفالة حق التقاضي في الدستور الجزائري.  ثالثا:  
لألمهية اليت يكتسيها حق التقاضي كضمانة من ضمانات حتقيق دولة القانون ومحاية احلقوق واحلريات اعتبارا     

فيها، وذلك من خالل إعطائه لكل فرد يف الدولة صالحية وإمكانية الدفاع عن حقوقه وحرياته، وصد كل 
أمهية بالغة، من خالل  - يحق التقاض –االنتهاكات اليت ترتكب ضدها، أوىل الدستور اجلزائري هلذا املبدأ 
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ماخصصه له من نصوص دستورية، تؤكد يف جمملها على ضمان وتكريس احلق يف التقاضي لكل فرد يف اتمع 
 اجلزائري وبشكل مطلق ودون قيد أو شرط أو متييز، غري ما قد حيدده القانون يف ذلك من إجراءات وأحكام.

"، واليت جاء 140هذا املبدأ من خالل نص املادة مائة وأربعني "إذ تأكد حرص الدستور اجلزائري على كفالة     
أساس القضاء مبادئ الشرعية واملساواة، الكل سواسية أمام القضاء، وهو يف متناول اجلميع وجيسده احرتام :« فيها 

اء ، حيث يتأكد من خالل هذا النص الدستوري حق كل شخص يف اتمع اجلزائري اللجوء إىل القض»القانون.
 دفاعا عن حقوقه وحرياته، دون قيد أو شرط، وعلى قدم املساواة مع باقي األشخاص اآلخرين.

ومل تتوقف النصوص الدستورية عند حد تكريس مبدأ احلق يف التقاضي، بل أحاطته مبا يلزم حتقيقه عمليا من     
، الذي تضمنته املادة يف فقرا ضمانات تكفل التكريس الفعلي له، ومنها باألخص مبدأ املساواة أمام القضاء

" على ما 151الثانية، وكذا اإلقرار باحلق يف الدفاع وضمانه لكل فرد، حيث نصت املادة الواحدة واخلمسني ومائة"
، باإلضافة إىل ما جاءت به املادة »احلق يف الدفاع معرتف به. احلق يف الدفاع مضمون يف القضايا اجلزائية.« يلي: 

"من إقرار احلماية الدستورية لكل مواطن من تعسف أو احنراف السلطة القضائية، إذ نصت 150مخسون و مائة "
».حيمي القانون املتقاضي من أي تعسف أو أي احنراف يصدر من القاضي.« على أنه:   

"جاءت لتنص على إلزام مجيع أجهزة الدولة املختصة بتنفيذ أحكام 145كما أن املادة مخسة وأربعني ومائة "
لقضاء.ا  

 المطلب الثاني: مقومات اإلدارة في دولة القانون:
إن جمرد تأكيد الدستور على مبدأ املشروعية واكتفائه بالتنصيص على احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية، 

وتنظيم السلطات األساسية للدولة، يعترب غريكاٍف أمام النشاطات الكثرية اليت تتوالها اإلدارة يف كل 
بصفتها السلطة املنفذة لربامج الدولة، وأمام احلاالت اليت يسمح هلا القانون العام بأن تأخذ ا يف  ااالت،

نطاق مبدأ املشروعية، وهي السلطة التقديرية، الظروف االستثنائية وأعمال السيادة، مما جعل اإلدارة أكثر 
. أو إيديولوجيعرضة للقيام بتجاوزات أو امليل يف تصرفاا على أساس َمصلحي حزيب  

يتوىل الدستور النص على بعض الضمانات اليت تكفل احرتام اإلدارة حلقوق وحريات األفراد، وحتّد من 
التجاوزات اليت قد تنجر إليها يف إطار ممارسة سلطاا واختصاصاا، من ذلك مبدأ فرض احلياد السياسي 

 ن الرقابة على أعمال اإلدارة وترتيب اجلزاء على أيعلى املوظف العمومي أثناء ممارسة وظائفه، وسّن أنواع م

جتاوز أوأعمال غري مشروعة تصدر عنها،كما تبادر بعض احلكومات مؤسسات أو هيئات مهمتها رصد كل 
ما يتعلق حبقوق و حريات األشخاص من حيث االعتداء عليها سواء من طرف اإلدارة نفسها أو األجهزة 

 األمنية، وغريها. 
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ا املبحث إىل كل من مبدأ احلياد السياسي لإلدارة عند القيام بنشاطاا مث نتعرض بشيء من نتطرق يف هذ
التفصيل ملختلف أنواع الرقابة على أعماهلا، وخنتتم هذا القسم بالنموذج اجلزائري للمؤسسة الساهرة على 

  :فروعمحاية احلقوق واحلريات وهذا يف ثالث 
 دارة وأمهيته يف محاية احلقوق واحلريات األول: خنصصه لوجوب حياد اإل الفرع -

 الثاين: ننظر فيه الرقابة على أعمال اإلدارة  الفرع -

 الثالث: املؤسسة الوطنية حلماية وترقية حقوق االنسان. الفرعا -

األول: وجوب حياد اإلدارة وأهميته في حماية الحقوق والحريات  الفرع  

ليت يعمل فيها بتنفيذ خمتلف الربامج واألعمال اليت تسند إليه، إن املوظف العمومي الذي يقوم مقام اإلدارة ا
واملوظف باعتباره إنسانا ومواطنا، يتمتع كغريه حبقوق اإلنسان واملواطن، قد جتمح به عواطفه الشخصية أو 

االنتمائية العرقية أو املذهبية أو اإليديولوجية أو على اخلصوص احلزبية، فيتصرف بغري عدل إزاء بعض 
واطنني مفضال البعض دون البعض يف إطار وظيفته، فيكون بذلك قد خالف القانون الذي حيمي حقوق امل

وحريات املواطنني وجيعلهم يتساوون أمام املرفق العام. لذا، كان وجوبا على أي موظف عمومي أن يلتزم 
 احلياد يف كل عمل يقوم به يف إطار وظيفته.

ستور اجلزائري منه.حناول فيما يلي تبيني ذلك وموقف الد  

: مفهوم مبدأ حياد اإلدارة  أوال  
يعترب مبدأ حياد اإلدارة من الضمانات األساسية حلماية احلقوق واحلريات يف دولة القانون، لذا قام فقهاء     

علم اإلدارة العامة مبحاوالت عديدة لفصل السياسة عن اإلدارة، بغرض حتييدها وجتريدها من الطابع احلزيب، 
ي يقضي على الصفة اليت جيب أن تتميز ا وهي العملية اردة يف أداء وظائفها حتقيقا ملبدأ املساواة بني الذ

املواطنني،  ومحاية حقوق وحريات األشخاص، وضمانا لالستقرار الوظيفي الذي تتواله اإلدارة العامة، 
 –يف الدولة احلديثة  – احلكومة اليت تتوىل بصفتها جهازا تنفيذيا دائما ومسخرا بيد اجلهاز التقريري املمثل يف

.رسم السياسة العامة  

لذا ال ميكن جتاهل الصلة القوية املوجودة بني اجلهازين، خاصة إذا علمنا أن اجلهاز التنفيذي جيب أن خيضع يف     
.1عمله للسياسة العامة   

                                                 
  .55، ص: 1982، 24، السنة 1علوم اإلدارية، القاهرة، عدد عزيزة شريف، مبدأ احلياد الوظيفي، جملة ال د. -1
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التمييز بني رجال السياسة ورجال إن جتسيد مبدأ حياد اإلدارة وفصل السياسية عن اإلدارة، يكون ب    
اإلدارة العاملني يف النطاق احلكومي، فاألولون يؤثرون ويتأثرون باحمليط السياسي، وينقادون لتوجيهات حزم 
وملزمون باالنضباط له، بينما رجال اإلدارة مهمتهم االنقطاع للخدمة العامة كموظفني دائمني غري خاضعني 

اليت تشهدها الساحة السياسية باستمرار. للتغريات السياسية واحلزبية  
تظهر أمهية مبدأ حياد اإلدارة، بصفة خاصة يف البالد اليت تأخذ بتعدد األحزاب السياسية، وذلك حىت      

يضمن لإلداري تنفيذ السياسة اليت تضعها احلكومة املوجودة يف السلطة، دون احنياز النتمائه احلزيب، خاصة 
 إذا كان يف املعارضة.

إن املوظف العام الذي يقوم بأداء خدمات عامة يف الدولة ملزم بأداء عمله على أحسن وجه وبصفة      
مستمرة، بصرف النظر عن احلزب الذي تأيت به احلكومات املتعاقبة على رأس اإلدارة العامة، كما يتعامل مع 

ماءام احلزبية.    املواطنني بصفة متساوية دون متييز بينهم، مهما اختلفت عقائدهم وانت  
كما تظهر األمهية الكربى لتطبيق مبدأ حياد اإلدارة يف العمليات االنتخابية، علما وأن التحضري التقين      

والتأطري والتسيري اإلداريني يتوالمها موظفو اإلدارة العامة، مما يفتح باب االنتقادات والتشكيك يف النتائج بعد  
حزاب املعارضة يف مواجهة احلزب احلاكم، اامات ميكن تأكيدها مىت علمنا كل عملية انتخابية من قبل األ

أن هيمنة احلزب على اإلدارة بتمكني أنصاره وظائف حساسة مكافأة هلم من جهة، وضمانا لبقائه يف احلكم 
 من جهة ثانية.

األشخاص، لذا كان من هذه النواقص وغريها تفقد مبدأ سيادة القانون أمهيته، وضم ا حقوق وحريات     
الضروري يف دولة القانون تطبيق مبدأ حياد اإلدارة كضمان من ضمانات حقوق اإلنسان، فاملوظف العام ملزم 

دائما بالطاعة القانونية اليت تتمثل يف احرتامه للقواعد القانونية سواء الدستورية أو العادية، وهو ما يطالبه أن «
يناهض النظام القائم وأن يكون بصفة عامة متحفظا يف التعبري عن آرائه  يسلك يف عمله وتصرفاته سلوكا ال

»1ومشاعره خالل تأدية مهام عمله العام  

: الدستور الجزائري ومبدأ حياد اإلدارةثانيا      
ثة أما يف الدستور اجلزائري فقد جاء التنصيص صراحة وألول مرة يف احلياة الدستورية اجلزائرية يف املادة الثال    

، إذ على الرغم من 1996نوفمرب  28"، و كان الفضل يف ذلك للتعديل الدستوري الذي ّمت يف 23والعشرون"
، لكثري من احلقوق واحلريات وضمانات ممارستها، مل ينص على هذا املبدأ، إىل أن جاءت 1989مشولية دستور 

».عدم حتيز اإلدارة يضمنه القانون«هذه املادة اليت تنص على:  

                                                 
  .58نفس املرجع، ص:  -1
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الثاني: الرقابة على أعمال اإلدارة.ع الفر   
: الرقابة السياسية على أعمال اإلدارة. أوال  
مفهوم الرقابة السياسية على أعمال اإلدارة. -1  

ينصرف مدلول الرقابة السياسية على أعمال اإلدارة إىل تلك الرقابة اليت يباشرها الشعب على اجلهاز اإلداري     
نه يف االس املنتخبة سواء احمللية أو الوطنية، قصد ضمان السري احلسن للمرافق للدولة عن طريق من ينوبون ع

    العامة بصفة مستمرة ومنظمة، ورد وتقومي كل ما قد يصدر عنها من خمالفات واملساس حبقوق حريات األفراد.
املخولة دستوريا على أعمال السلطة تعرف الرقابة السياسية، بأا تلك الرقابة اليت تضطلع ا اهليئات الربملانية     

التنفيذية، وبالوسائل احملددة قانونا، وذلك بغية محاية املصلحة العامة من جهة، وحقوق وحريات األفراد من جهة 
.1أخرى  

يته يرجع السبق يف ظهور عملية الرقابة السياسية على أعمال اإلدارة، إىل النظام الربملاين االجنليزي، الذي أخذ يف بدا    
، ليتوسع  بعد ذلك ويشمل اجلهاز التنفيذي عامة من خالل مراجعة 2شكال فرديا انصب على تصرفات الوزراء فقط

السياسات والربامج العامة للحكومة، باإلضافة إىل اتساع جمال الرقابة الذي كان مقتصرا على اجلوانب القانونية والسياسية 
قشة املوازنات العامة، مث امتدت الرقابة إىل مجيع التصرفات سواء كانت فقط ليشمل بعد ذلك اجلانب اإلقتصادي كمنا

.3مالية أو غري مالية،  مما تولد عنه املسؤولية السياسية والرقابة السياسية  
وانتقلت بعد ذلك عملية الرقابة السياسية على أعمال اإلدارة إىل خمتلف األنظمة الربملانية يف العامل، واليت خولت     
.4ريها هليئاا التشريعية صالحية الرقابة السياسة على أعمال اإلدارة دسات  

وسائل الرقابة السياسية البرلمانية:  -2   
على الرغم من وجود بعض االختالفات يف أشكال و أسس الرقابة السياسية على أعمال اإلدارة عند خمتلف     

ال ختتلف كثريا إال يف بعض جزئياا وتفاصيلها، وميكننا الدول، فإا تتفق يف أغلبها على اعتماد وسائل معينة 
 حتديد أهم هذه الوسائل يف :

السؤال. -  
االستجواب. -  

                                                 
  .51، ص : 2002د عمار عوابدي، دور الرقابة الربملانية يف ترقية حقوق املواطن واإلنسان، جملة الفكر الربملاين ، اجلزائر، العدد األول ، سبتمرب  -1

، يلقيه مجلس العموم على الوزير ويصدر الحكم فيه مجلس procédure de l’empêchementعلى شكل لوم أو اتھام جنائي  - 2
للوردات بصفته الھيئة العليا للقضاء،  ثم أستعمل كل خطأ جنائي أو غير جنائي ينتھي بسحب مجلس العموم الثقة من الوزير المعني، 

  .اسيةمن مسؤولية جنائية إلى سي 15وبھذا تحولت المسؤولية الجنائية في القرن 
.920حممد كامل ليلة، املرجع السابق، ص:  د.أنظر:  -  3 

4- Pierre Desmottes, De la responsabilité pénale des ministres en régimes parlementaires Français, 

Paris 1968. p : 28. 
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التحقيق.  -  
السؤال. -أ  

املقصود بالسؤال     كوسيلة ملمارسة الرقابة السياسية، أن لكل عضو يف اهليئة النيابية احلق يف توجيه أسئلة  
ه أو توجيه أسئلة عامة إىل رئيس احلكومة (الوزير األول)، وذلك من أجل إىل الوزراء، كل حسب اختصاص

اإلطالع على حقيقة أمر معني، أو االستفسار عنه، أو للتحقيق يف واقعة، أو بقصد لفت نظر احلكومة إىل 
 أمر من األمور.

امة يف تقرير مسؤولية وعلى الرغم من بساطة اإلجراءات اليت يتم ا السؤال، فإنه قد يرتتب عنه أثار ه    
احلكومة أو أحد أعضائها، وهو ما دفع بالدساتري إىل وضع أسس حمددة لعملية طرح السؤال، تتوىل اللوائح 

 الداخلية للمجالس النيابية تفصيلها بدقة. 
وميكننا أن نعدد من بني هذه الضوابط، طرح السؤال بشكل انفرادي ويف أمر ذو أمهية عامة، مع إمكانية 

ئب سحب سؤاله يف أي وقت، أوسقوط احلق يف سؤال عند استقالة الوزير املوجه له، ومن الضوابط أيضا النا
 ما يتعلق بتنظيم عملية طرح األسئلة و حتديد ملواعيد تقدميها، وكذا مهلة الرد عليها. 

لواحدة أكثر أما األسئلة الشفوية فتتم اإلجابة عنها يف جلسات ختصص للغرض، وال يسجل يف اجللسة ا    
 من سؤال لكل نائب.

وينتهي السؤال يف احلالة العادية برد املعين به، سواء كان وزيرا أو رئيسا للحكومة (الوزير األول) على     
صاحب السؤال، والذي يكون له يف حالة عدم اقتناعه بالرد املقدم، مباشرة األساليب األخرى املتاحة يف 

ستجواب والتحقيق.  الرقابة الربملانية، ومنها اال  
االستجواب.-ب  
تقر أغلب الدساتري حبق اهليئة التشريعية يف حماسبة احلكومة أو أحد وزرائها يف شأن من الشؤون العامة، وتقصي     

احلقيقة يف خمالفات معينة حدثت، وذلك عن طريق إثارة املناقشة املفتوحة بني أعضاء اهليئة الربملانية من جهة، 
.   1ة أو رئيسها من جهة ثانية، وذلك من خالل الردود والتعليقات املتبادلة بني الطرفنيووزراء احلكوم  

يف كون األول يثري نقاشا عاًما على  - 2كوسيلتني ملمارسة الرقابة السياسية–وخيتلف االستجواب عن السؤال     
زير أو رئيس احلكومة (الوزير األول)، بينما مستوى اهليئة النيابية من خالل تبادل التعليقات والردود بني النواب والو 

                                                 
  .37،  ص : 1983ين، عامل الكتب، القاهرة، يف النظام الربملا ةإيهاب ذكي سالم، الرقابة السياسية على السلطة التنفيذي د.  -1
فقھاء القانون الدستوري أن  الحق في ا�ستجواب  ليس حقا شخصيا إنما ھو حق المجلس التشريعي ككل، فالبرغم من أن يرى  -2

لمجلس، وعليه عضو البرلمان له أن يستعمل ھذا الحق بمفرده، لكن بمجرد أن يتقدم العضو با�ستجواب يصبح ھذا ا�ستجواب حقا ل
  فإن لبقية أعضاء البرلمان التمسك بحق ا�ستجواب ولو تنازل عنه النائب الذي قدمه أول مرة.
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ينحصر الثاين يف السؤال والرد املباشر بني النائب صاحب السؤال والوزير املوجه له، مع كون كليهما أداة فعالة 
لكشف احلقائق وحتديد مسؤولية أعضاء اجلهاز التنفيذي ومراقبتهم، وضمان احرتام القانون يف تأدية مهامهم، 

ق منها حبماية حقوق وحريات األفراد.خاصة ما تعل  
، بل أن 1يؤدي االستجواب يف كثري من األحيان إىل عرض مسألة الثقة باحلكومة أو الوزير املعين باالستجواب     

ذلك من طبيعة االستجواب، ولذلك تربط الدساتري عادة مسألة سحب الثقة من احلكومة بشرط تسبيق 
.2االستجواب هلا   

قد ينجر عن عملية االستجواب من آثار، قد تصل إىل درجة سحب الثقة من اجلهاز التنفيذي،  ونظرا ملا    
أحيطت عملية االستجواب مبجموعة من الضوابط اليت حتدد طرق وكيفيات مباشرته، تفاديا إلساءة 

لة حمددة استعماله، كأن يكون مكتوبا وحمددا بدقة للموضوع، مبينا أسبابه ومربراته، مع ضرورة إعطاء مه
 وكافية ألعضاء احلكومة لتحضري الرد على االستجواب.

:" أن ال يوجه االستجواب يف 3وهناك شروط أخرى، كانت قد استعملت يف فرنسا منذ اجلمهورية الثالثة منها     
شأن  شأن قرار قضائي صادر من أي حمكمة، إال أنه ميكن أن يوجه إىل إدارة العدالة، وأن ال يكون االستجواب يف

 احلياة الشخصية لوزير، وأن ال يكون االستجواب ضارا باملصلحة العامة أو خمالفا ألحكام الدستور". 
ويف حالة ما إذا اقتنع النواب برد الوزير أو احلكومة، فإنه غالبا ما خيتتم االستجواب بتوجيه الشكر هلم وتنتهي     

عكس ذلك ومل يتمكن الوزير املستجوب أو رئيس احلكومة من عملية االستجواب واالستماع إىل الرد، أما إذا وقع 
إقناع النواب بردوده وتربيراته، فهنا  تطرح فكرة سحب  ثقة من احلكومة أو الوزير املستجوب للتصويت، أي تثبيت 

. 4إدانته   

التحقيق.-ج  
صي احلقائق ومجع املعلومات هو عملية يتوالها جمموعة من أعضاء اهليئة النيابية الذين يعينون خصيصا لتق    

بشأن موضوع أو مسألة معينة ختص الشأن العام، أو دف التحري عن خمالفات وجتاوزات ارتكبت من 
 طرف أحد أعضاء اجلهاز التنفيذي .

                                                 
  . 150، ص: 1987، دار الفكر العريب، القاهرة 2سعيد احلكيم، الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية، ط  د. -1
  . يمن الدستور السور  78، واملادة 1971تور مصر من دس 127أنظر مثال املادة  -2
  .87إيهاب ذكي سالم، املرجع السابق، ص:  د.أنظر:  -3
  .489سليمان الطماوي، السلطات الثالث، املرجع السالف، ص:  د. -4
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ويقوم أعضاء جلنة التحقيق مبباشرة عملية التقصي والتحقيق بشكل ميداين من خالل التنقل واالتصال     
هليئات اليت هلا عالقة باملوضوع، وبإبداء مالحظاا حول ذلك واقرتاح احللول املناسبة، ورفع جبميع اجلهات وا

 تقرير بكل ذلك أمام اهليئة النيابية الذي تعرضه بدورها لتصويت أمام أعضائها. 
موعة فالتحقيق خيتلف عن السؤال واالستجواب يف كونه تتواله جلنة برملانية تنشأ للغرض، وتتكون من جم    

معدودة من النواب، تعقد سلسلة من اجللسات، وتطرح فيها سلسلة من األسئلة، وتتم فيها مناقشة وتقصي 
احلقائق حبضور الوزير املعين، واإلطالع على امللفات والوثائق، ومن له عالقة مبوضوع التحقيق حىت من غري 

 احلكومة، كما أن هلا أن تلتجئ إىل اخلرباء.
التحقيق بإعداد اللجنة لتقريرها الذي يعرض أمام اهليئة الربملانية يف جلسة خمصصة وتنتهي عملية     

للمناقشة العامة، قصد إبداء النواب آرائهم حوله، ويكون لذلك األثر الكبري على الوزير، حمل التحقيق أو 
كان الوزير أو على احلكومة ككل،  إذ أنه ويف حالة ما تضمن التحقيق إدانة للشخص حمل التحقيق، سواء  

رئيس احلكومة (الوزير األول)، وتبين تلك اإلدانة من طرف اهليئة النيابية فإن ذلك سيؤدي إىل استقالة الوزير 
 املعين أو سقوط احلكومة، كما ميكن أن تكتفي بطلب إصالح ما أفسد فقط وتقدمي احللول لذلك. 

مهية بالغة يف مراقبة عمل السلطة التنفيذية واإلدارة وتكتسي عملية الرقابة السياسية وفقا ملا مت عرضه، أ    
بصفة عامة واحليلولة دون ارتكاا لتجاوزات أو خمالفات متس حبقوق وحريات األفراد، كما يُعّد هذا النوع من 

الرقابة ضمانا فعاال لتحقيق دولة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بني السلطات يف جانب الرقابة املتبادلة، 
السلطة توقف السلطة األخرى عن أي تعدي أو انتهاك ألهداف حتقيق دولة القانون ويف مقدمتها حبيث 

 محاية حقوق وحريات األفراد. 

الرقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة. ثانيا:  
بالقانون، إن فرض الرقابة على أعمال اإلدارة، ال يعىن مطلقا الطعن يف مصداقية األجهزة اإلدارية ومدى التزامها     

واجلهاز التنفيذي للدولة،  تعد من اهليئات املعنية باحرتام  فاإلدارة باعتبارها سلطة مستقلة عن السلطات العامة
 القانون وحتقيق املصلحة العامة مع كفالة احلقوق واحلريات اخلاصة لألفراد.

مع السلطة التنفيذية، يف العمل  وإذا كانت السلطتان التشريعية والقضائية هي األخرى على قدم املساواة    
على حتقيق املصلحة العامة ومحاية احلقوق واحلريات، فإن السلطة التنفيذية تتميز بارتباط جمال عملها 

ونشاطها بشكل كبري مبجال النشاط اخلاص لألفراد، األمر الذي جيعلها يف احتكاك مستمر معهم، ينجر عنه 
إلدارة يف حتقيق املصلحة العامة وبني حقوق األفراد اخلاصة، وهوما نوع من التداخل والتعارض بني مصاحل ا
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يدفع باإلدارة يف بعض احلاالت إىل املساس باال اخلاص حبقوق وحريات األفراد، سواء بقصد أو بغري قصد 
 على النحو الذي يسبب ضررا غري عادي أو مألوف لألفراد فيستوجب رده.

على أعمال اإلدارة كضمانة لتحقيق دولة القانون ومحاية احلقوق واحلريات فيها، ومن هنا تأيت أمهية الرقابة     
 وليس كتشكيك يف عمل اإلدارة العامة أو تدخل يف مهامها واختصاصاا.

ويتأكد هذا األمر يف األساس الذي تقوم عليه مراقبة أعمال اإلدارة من خالل منح اإلدارة نفسها جمال     
، من خالل الرقابة الذاتية  واليت تعرف بالرقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة.للرقابة على أعماهلا  

مفهوم الرقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة.     - 1  
تتمثل الرقابة اإلدارية يف تلك الرقابة الذاتية اليت تقوم ا اإلدارة نفسها على تصرفاا، ووفقا لتنظيم وتدرج 

بحث يف مشروعية ومالءمة أعماهلا، وهي بذلك تشمل جانبني أو صورتني للرقابة، فمن األجهزة اإلدارية، دف ال
جهة هي رقابة مشروعية من حيث موافقتها للقانون مبعناه العام ومن جهة أخرى جندها رقابة مالءمة من حيث 

 تناسبها مع اهلدف الذي تسعى اإلدارة إىل حتقيقه. 
يف حال ارتكاا ألخطاء أو لتجاوزات يف ما  -ا تتيح اإلدارة لنفسها وتتجسد أمهية هذه الرقابة، يف كو     

أن تعيد النظر فيها وتصححها من خالل تعديلها أو إلغائها أو تبديلها.  -تصدره من قرارات وأعمال   
حها جماال ويهدف هذا النوع من الرقابة إىل احلفاظ على مصداقية اإلدارة وتعزيز ثقة األفراد فيها، من خالل من    

للمراجعة الداخلية والذاتية عن ما قد تقع فيه من أخطاء وجتاوزات، باإلضافة إىل ما يتميز به هذا النوع من الرقابة 
1.من سرعة وفعالية يف تصحيح األوضاع وجمانية إجراءاته اليت ال تتطلب أي رسوم أو مصاريف  

 

صور الرقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة. -2  
ابة اإلدارية على أعمال اإلدارة صورتني أو شكلني وفقا ملختلف التطبيقات العملية هلا، فهي إما أن تأخذ الرق

تتم بشكل تلقائي من طرف اإلدارة املعنية، أو أن ترتبط مباشرا بتظلم أو شكوى ترفع ضد اإلدارة املعنية، سواء  
دارة اليت هلا سلطة الرقابة عليها. كانت هي اإلدارة نفسها اليت ارتكبت اخلطأ  أو التجاوز، أو اإل  

الرقابة التلقائية. -أ  

ببحث من تلقاء نفسها وبشكل دوري  ،وتكريسا ملبدأ املشروعية الذي تقوم عليه دولة القانوناإلدارة قد تقوم     
ا وجود إذ ويف حال ما تبني هلمتها للهدف املرجو منها، ءللقانون ومال تأكد من مطابقتهاللومراجعة تصرفاا 

  ذلك وفقا لإلجراءات واآلليات املتاحة هلا يف ذلك.تصحيح فلها أن تقوم ب ،أخطاء يف تصرفاا أو جتاوزات

                                                 
 . 77ص  –املصدر السابق  –الرقابة على أعمال اإلدارة  –مخاس  أمحدد. فاروق  -1
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من اجلهة اليت ترأسها وتعلوها مرتبة سلم التنظيم أو  ،العمل أو املصدرة للقراراجلهة  منارس هذه الرقابة ومت    
املركزية ات اإلدارية اهليئمن طرف  تتم  ، أول موظفيه ومرؤوسيهكسلطة املدير اإلداري على مراقبة اعما  ،اإلداري

 1عمال مدرائه وأعوانه اجلهويني.أراقبة ايتها،ومنها مثال سلطة الوزير ملاليت هي حتت وصهيئات الالمركزية لل

الرقابة التظّلمية. -ب  
تصرفات األجهزة اليت حتت وصايتها،  باإلضافة إىل املراجعة التلقائية اليت تباشرها اإلدارة على تصرفاا أو    

تباشر اإلدارة رقابتها كذلك من خالل ما يرفع أمامها من تظلمات أو شكاوى من طرف األفراد املتضررين 
 من عملها وتصرفاا.

إذ أقرت أغلب النظم اإلدارية، حبق التظلم أو رفع الشكاوى أمام اإلدارة خبصوص ما يصدر عنها من أفعال     
من هذا اإلجراء إجراًء إجباريا على األفراد قبل انتهاجهم للوسائل  2غري مشروعة، كما جتعل بعض النظموقرارات 

 أخرى ضد اإلدارة كاللجوء للرقابة القضائية.
وقد يتم رفع التظلم أو الشكوى إما أمام اجلهة اإلدارية نفسها اليت أصدرت القرار أو التصرف املتظلم ضده، وذلك 

3جعته والتأكد من مدى مطابقته للقانون، ويكون التظلم يف هذه احلالة تظلما والئيا.بغية إعادة مرا  

كما قد يتم تقدمي التظلم أو الطعن أمام اجلهة اإلدارية الوصية على اجلهة مصدرة القرار أو التصرف املطعون 
رتاط تقدمي الطعن الوالئي أوال، ضده  فيكون التظلم هنا رئاسيا، ويرتبط هذا النوع من الرقابة بإجراءات معينة كاش

 ويف حال عدم تصحيح األمور يتم اللجوء إىل الطعن الرئاسي.
كما تضع بعض الدول إجراءات أخرى ملباشرة الرقابة اإلدارية، من خالل إنشاء جلان وهيئات للرقابة اإلدارية 

ضمن اختصاصات هذه اللجان. تتوىل مهمة تلقي التظلمات والطعون بشأن تصرفات وأعمال اإلدارات اليت تدخل  
وعلى الرغم مما تقوم به الرقابة اإلدارية مبختلف صورها من دور يف جمال تصحيح األخطاء اإلدارية وتقوميها 

ألعماهلا حفاظا على حقوق وحريات األفراد وحتقيقا لدولة القانون، فهناك من يرى أا غري كافية كضمان لتحقيق 
واجهة األفراد، وذلك العتبارات خمتلفة منها باخلصوص، إعطاؤها صفة اخلصم مشروعية تصرفات اإلدارة يف م

 واحلكم يف نفس الوقت، مبا قد ينعكس سلبا على مبدأ حيادها واستقالليتها يف نظر التظلمات والشكاوى.
جهة وهو ما جيعل املتضررين من تصرفاا يلجؤون لوسائل وطرق قانونية أخرى حلماية حقوق وحريام يف موا
 اإلدارة، ومنها باخلصوص أتباعهم للطرق القضائية اليت تعد أكثر مصداقية وحيادا يف مواجهتها لإلدارة. 

 

                                                 
 . 64ص  –املصدر السابق  –د. ماجد راغب احللو  -  1
  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري. 830أنظر على سبيل املثال : املادة  -2
  .205ص  –املصدر السابق  –سامي مجال الدين  د. -3
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: الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة: ثالثا  
إن وجود رقابة قضائية تسهر على ضمان مشروعية أعمال اإلدارة ميثل ضمانة أساسية لتكريس دولة     

حريات األفراد فيها. القانون ومحاية حقوق  
إذ تعد السلطة القضائية يف الدولة الركيزة األساسية يف ضمان تطبيق القانون واحرتامه من طرف اجلميع     

وعلى قدم املساواة، وهي بذلك خمولة قانونا برد مجيع املخالفات والتعديات على القانون وإنصاف املتضررين 
وحيفظ احلقوق واحلريات.   منها، مبا يعزز الطمأنينة داخل اتمع  

فإذا كان القانون هو الشريعة احملددة جلميع العالقات واحلقوق والواجبات بني األفراد يف اتمع، فإن     
القضاء هو بذلك احلصانة اليت تضمن تطبيق ما جاء به القانون وفقا ملبدأ املساواة وإحقاق العدل 

طورة إذا كان أحد األطراف يف العالقة القانونية أكثر سلطة زداد دور القضاء أمهية وخيواإلنصاف، وقد 
وامتيازا من الطرف اآلخر، وهي الصورة اليت تتحقق يف أغلب احلاالت اليت تكون فيها اإلدارة طرفا يف مقابل 

 األفراد العاديني يف اتمع.
ة بتطبيق القانون ومحاية النظام حيث أن اإلدارة ومبا متلكه من امتيازات وصالحيات السلطة العامة املخول    

العام، جتد نفسها دوما يف مركز أعلى مبقابل األفراد املتعاملني معها، مما قد يؤدي ا أحيانا إىل االحنراف يف 
 استعمال مركزها القانوين وخمالفتها ألحكام القانون وجتاهلها حلقوق األفراد املكفولة قانونا. 

ي املبين على السرعة واملرونة والعمل على حتقيق املصلحة العامة واحلفاظ على كما أن طبيعة العمل اإلدار      
النظام العام ولو كان أحيانا على حساب حقوق وحريات األفراد، باإلضافة إىل ذلك االتصال املستمر لإلدارة 

عكس سلبا على تلك باألفراد ومراكزهم القانونية، مما يزيد احتمال وقوع  االحنراف واألخطاء يف عملها مبا ين
 املراكز وعلى حقوقهم وحريام. 

ومن  مثة يربز دور القضاء يف ضمان إلزام اإلدارة باحرتام القانون وخضوعها له، على قدم املساواة مع باقي أفراد 
تستوجب خضوع اجلميع للقانون سواء حكاما أو  1اتمع، إذ أن مقتضيات دولة القانون وكفالة مبدأ املشروعية

كومني، وهو األساس القانوين الذي مينح السلطة القضائية احلق يف مراقبة اعمال اإلدارة والتأكد من مشروعيتها، حم
واحرتامها للقانون يف عالقاا مع األفراد يف اتمع مبا يضمن عدم احنرافها أو تعسفها أو خطئها يف تطبيق القانون، 

  ني معها.وبالتايل عدم إحلاق األذى والضرر باملتعامل
  
  

                                                 
 .11، ص :1977دار الفكر العريب، القاهرة،  الكتاب األول، قضاء اإللغاء، سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، د. -1
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  .عمال اإلدارةأمفهوم الرقابة القضائية على  -1
الرقابة القضائية على اعمال اإلدارة هي الرقابة اليت متارسها اجلهات القضائية باختالف أنواعها ودرجاا على 

 أو اإلدارة فة حقوق وحريات األفراد من احنراضمانا الحرتام القانون ومحاي ،مجيع اعمال اإلدارة القانونية واملادية
    1تعسفها يف أداء مهامها.

وحريات ضمانًا حلقوق  أكثرهاو على اعمال اإلدارة أهم وأجدى صور الرقابة من  ئيةرقابة القضاوعليه تعد ال    
ها بقوة الشيء املقضي فيه باعتبارها و تتمتع أحكام، وذلك بالنظر الستقالل السلطة القضائية وحيادها ،2األفراد

مبا يف ذلك  من طرف املخاطبني ا  ، وكذا واجب تنفيذها واحرتامها3يقة وحكم القانون يف موضع النزاععنوان احلق
   .اإلدارة

فخضوع اإلدارة لرقابة القضاء هو بالتايل أهم ضمانة لتحقيق دولة القانون القائمة على تكريس احلقوق     
بيعة اجلهة املرتكبة له. واحلريات ومحايتها من أي اعتداء أو انتهاك ومهما كانت ط  

وإذا كانت أغلب دساتري دول العامل تقر خبضوع اإلدارة لرقابة القضاء كضمانة لتحقيق دولة القانون، فإا     
ختتلف فيما بينها يف طبيعة النظام واآلليات اليت تتم من خالهلا ممارسة هذه الرقابة، إذ تباشر الرقابة القضائية على 

ا من نفس اجلهات القضائية اليت تنظر يف الدعاوى العادية بني األفراد باختالف فروعها ودرجاا إمأعمال اإلدارة، 
، أو عن طريق وجود هيئة قضائية مستقلة ختتص بنظر الدعاوى اليت تكون اإلدارة طرفا فيها، مما جعل عملية الرقابة 

: ومهااميني القضائيني األساسيني،  القضائية على أعمال اإلدارة ال خترج يف أغلب الدول عن أحد النظ  

  النظام القضائي املوحد. - 
 النظام القضائي املزدوج. - 

  صور الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة. - 2
ال خترج الرقابة القضائية على اعمال اإلدارة يف التنظيم القضائي لدول العامل، عن إحدى الصورتني األساسيتني:       
يف إطار تنظيم قضائي ذي اختصاص عام يشمل مجيع املنازعات اليت تثور سواء كانت  وتتم الصورة األولى : - 

هاته املنازعات القضائية بني األفراد العاديني فيما بينهم، أو كانت بني األفراد واإلدارة، أوفيما بني اهليئات اإلدارية 
ت نفسها دون النظر لطبيعة أطرافها، نفسها، إذ ختضع مجيع هاته املنازعات لنظام قضائي واحد ووفقا لإلجراءا

 ويعرف هذا النظام بنظام القضاء املوحد.

                                                 
  86عاطف البنا، الرقابة القضائية ألعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص:  د. -1
 وأحفظ لªدارة أكرمبشكواه و�شيء   إليهمن كان مظلوما وكان خصمه قويا كا�داره ف¨بد له من م¨ذ يلوذ به ويتقدم  إن«  -2

» للھيبة وا�حترام  وأبقىالحق والعدل  إلى أدنىلك ساحة القضاء تنصفه أو تنتصف منه وذ إلىلمكانتھا من ان تنزل مع خصمھا 
 ا°ستاذ عبد الرزاق السنھوري. 

 .433، ص: مرجع سابقعبد الغين بسيوين عبد اهللا، أصول علم اإلدارة العامة،  د. -3
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وتقوم على التمييز بني املنازعات اليت يكون أطرافها أفراد عاديني واملنازعات اليت يكون احد الصورة الثانية : - 
إلداري،  مما يؤدي إىل ازدواجية أطرافها هيئة إدارية، إذ ختضع األوىل للقضاء العادي، بينما ختضع الثانية للقضاء ا

النظام القضائي يف الدولة بني القضاء العادي واإلداري، وتعرف هذه الصورة يف جمال التنظيم القضائي بنظام 
 االزدواجية القضائية.

الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة في نظام القضاء الموحد. -أ  
ضائي واحد، يعهد إليه الفصل يف مجيع املنازعات القضائية دون يقوم نظام القضاء املوحد على وجود هيكل ق    

، إذ 1النظر إىل طبيعة أطراف اخلصومة، سواء كانت اخلصومة بني أطراف عاديني أو بينهم وبني اجلهات اإلدارية
ائية يكون هلذا اهليكل القضائي املوحد اختصاص الفصل يف القضايا املدنية واإلدارية عرب خمتلف تشكيالته القض

 ودرجات التقاضي فيه ( حماكم، جمالس، حمكمة عليا ). 
وتعد بريطانيا املنشأ األول هلذا النظام القضائي، مما جعله يعرف يف الغالب بالنظام االجنلوسكسوين، لتليه بعد     

،حيث 1996ذلك الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األخرى كاجلزائر، واليت أخذت ذا النظام إىل غاية 
. 2مت تبين نظام االزدواجية  

وعلى الرغم من تويل احملاكم العادية يف النظام االجنلوسكسوين صالحية النظر يف مجيع املنازعات دون النظر إىل     
طبيعتها أو صفة أطرافها، فإن اختصاصها هذا قد احنصر يف بداية األمر، ووفقا ملا عرفه القضاء الربيطاين، يف 

 –اهليئات اإلدارية اإلقليمية فقط، ومل يكن للمحاكم صالحية النظر يف الدعاوى اليت تكون الدولة الدعاوى ضد 
1947طرفا فيها، وذلك إىل غاية صدور قانون  –ممثلة يف حكومتها املركزية  -The crown 

proccedings act- ئاا املركزية والذي أعطى للمحاكم صالحية النظر يف الدعاوى اليت تكون الدولة ممثلة ي 
.3طرفا فيها  

 وتأخذ رقابة القضاء على أعمال اإلدارة يف النظام االجنلوسكسوين صور متعددة ميكننا حصر أمهها يف :
وهي الدعاوى اليت يتقدم ا كل مواطن حلقه ضرر أو  دعاوى المسؤولية ضد الهيئات اإلدارية وموظفيها : - 

.4اإلدارية أو احد موظفي اإلدارة أثناء أدائه ملهامهانتهك احد حقوقه بفعل تصرف أحد اهليئات   

                                                 
 .375، ص: مرجع سابقسعيد احلكيم، الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية،  د. -1
والذي اعتمد نظام القضاء املوحد وأستمر العمل به إىل  16/11/1965املؤرخ يف :  65/278صدر أو تنظيم قضائي جزائري بعد االستقالل مبوجب األمر  -2

 الذي توجه حنو اعتماد نظام االزدواجية القضائية. 1996غاية صدور دستور 
. ص: 1970، أفريل 01العدد:  إجنلرتا خالل القرن العشرين، جملة العلوم الغدارية، السنة الثانية عشر،حيي اجلمل، بعض مالمح تطور القانون اإلداري يف  د. -3

110،111. 
 .383سعيد احلكيم، مرجع سابق، ص:  د. -4
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حيق للموظف اإلداري يف النظام االجنلوسكسوين التوجه  : 1دعاوى الموظف اإلداري ضد الهيئات التابع لها  - 
للقضاء عن كل ضرر حيصل بفعل اهليئة اإلدارية املوظف عندها، إذ يوفر القضاء احلماية للموظف من كل تعسف 

قوقه من طرف اهليئة اإلدارية املستخدم لديها. أومساس حب  
: وهي الدعاوى املرفوعة ضد الدولة ملخالفتها ألحكام القانون، وباألخص تلك املتعلقة دعاوى ضد الدولة - 

 بتسيريها للمال العام. 
إذ له احلق  ويتمتع القاضي العادي يف ظل نظام القضاء املوحد بصالحيات وسلطات كبرية يف مواجهة اإلدارة،    

مثال يف توجيه أوامره على املوظفني اإلداريني للقيام بإجراء أو عمل معني أو االمتناع عنه، كما له حق مطالبتهم 
بتعديل بعض قرارام املعروضة أمامه أو إلغائها، وله كذلك احلق يف فحص مشروعية أعمال اإلدارة ومطابقتها 

. 2للقانون  
لعادي يف مواجهة اإلدارة إىل حد فرض العقوبة اجلنائية على موظفيها إذا ما تبني وقد تصل صالحية القضاء ا    

للقضاء أن فعل املوظف اإلداري، والذي أحلق ضررا بالغري، يشكل جرما معاقب عليه جنائيا، مع حتميل اهليئة 
. 3اإلدارية التابع هلا مسؤولية التعويض  

القضاء املوحد األقرب لتحقيق مبدأ املشروعية، والضمان الفعلي ملراقبة يعترب  العديد من أساتذة القانون، نظام     
عمل اإلدارة ومحاية حقوق وحريات األفراد يف مواجهتها، وذلك من خالل إخضاعه األفراد واإلدارة إىل قضاء 

ة عن وجود وقانون واحد، وعدم منح اإلدارة أي امتيازات يف مواجهة األفراد، مع سهولة إجراءات التقاضي النامج
 هيكل قضائي موحد خيتص بالفصل يف مجيع املنازعات.

إال أنه، ومبقابل ما يتميز به نظام القضاء املوحد من أمهية يف ضمان تكريس دولة القانون ومحاية احلقوق     
األوامر  واحلريات فيها، فإنه يعاب عليه التدخل الكبري جلهاز القضاء يف عمل اإلدارة من خالل صالحيته يف توجيه

.  4هلا إىل درجة وصف البعض لإلدارة وفقا هلذا النظام باإلدارة القضائية  
كما أن تقرير املسؤولية الشخصية ملوظفي اإلدارة وفقا لنظام القضاء املوحد قد يؤدي  للتأثري عليهم وجعلهم يف      

وحتقيق مصلحة املواطن واملصلحة موقع اخلوف واخلشية من سلطة القضاء، مما قد ينعكس سلبا على أداء مهامهم 
. 5العامة  

                                                 
.118حيي اجلمل، مرجع سابق. ص:  د. -  1 

 ومابعدها. 29، ص: 1962امسة، اخلطبعة الار الفكر العريب، د –دراسة مقارنة  –عثمان خليل، جملس الدولة ورقابة القضاء ألعمال اإلدارة  د. -2
 .385سعيد احلكيم، مرجع سابق، ص:د. -3
 .94، ص:1970حممد كامل ليله، الرقابة على أعمال اإلدارة، الرقابة القضائية، دار الفكر العريب، طبعة د.  -4
 . 81ص  1974 ليبيا، – منشورات جامعة بنغازي –القضاء ا²داري  –صبيح بشير مسكوني  د. - 5
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وتعد فرنسا املنشأ األول لظهور فكرة االزدواجية القضائية واختصاص املنازعات، اليت تكون اإلدارة طرفا فيها     
والعراق سنة  1946بقضاء خاص ومستقل عن القضاء العادي، لينتقل بعد ذلك منها إىل دول أخرى كمصر سنة 

.19962سنة واجلزائر  1 1989  
إذ كان ظهور فكرة خضوع اإلدارة لقضاء خاص ا خمتلف عن القضاء العادي يف فرنسا، من أبرز  النتائج اليت     

، واليت قامت باألساس على مبدأ الفصل بني السلطات، الذي يقتضي 1789متخضت عن الثورة الفرنسية سنة 
كان القول مبنع احملاكم القضائية من نظر الدعاوى عدم تدخل أي سلطة يف مهام السلطات األخرى، ومن مثة  

.3املتعلقة باإلدارة تكريسا ملبدأ عدم تدخل القضاء يف عمل السلطات اإلدارية  
كما كان لعالقة احملاكم العادية مع اإلدارة قبل الثورة الفرنسية األثر البالغ يف املطالبة مبنع القضاء العادي من نظر      

إلدارة، إذ كانت هذه احملاكم قبل الثورة الفرنسية، ويف ظل امللكية املطلقة مسرفة يف التدخل يف الدعاوى املتعلقة با
عمل اإلدارة والتعامل مع املوظفني، بالشكل الذي أثر على عمل اجلهاز اإلداري، وأدى إىل تعطيل مصاحل األفراد 

. 4واملساس حبقوقهم، مما جعل هذه احملاكم حمل سخط من طرف املواطنني  
، 5وكنتيجة لذلك وعقب الثورة الفرنسية مباشرة، ألغيت احملاكم العادية اليت كانت خمتصة بنظر دعاوى اإلدارة    

وحلت حملها كمرحلة أوىل ما عرف يف فرنسا بفكرة اإلدارة القاضية أو الوزير القاضي، حيث أسندت مهمة نظر 
شكاويهم وتظلمام أمام اإلدارة، إذ أصبحت هذه األخرية دعاوى اإلدارة لإلدارة نفسها، و كان األفراد يرفعون 

.6اخلصم واحلكم يف نفس الوقت  
والذي شكل األساس  1799ديسمرب  12واستمر هذا الوضع إىل غاية  إنشاء جملس الدولة الفرنسي يف     

شاريا فقط، ليشهد لظهور قضاء إداري مستقل يئاته عن اإلدارة، وكان اختصاص الس يف بدايته اختصاصا است
.  1972ماي  24بعد ذلك العديد من التطورات والتغريات اليت انتهت مبنحه االختصاص القضائي البات يف  

ليصبح بذلك القضاء اإلداري نظاما قضائيا قائما ومستقال بذاته عن هيئات القضاء العادي من جهة، وعن اإلدارة 
ات اليت تكون اإلدارة طرفا فيها.من جهة أخرى، وخمتصا بالفصل يف دعاوى اخلصوم  

                                                 
 .391سعيد احلكيم، مرجع سابق، ص: د. -1
 ، والذي انتقل من نظام الوحدة القضائية إىل نظام االزدواجية.1996نوفمرب  28تبنت اجلزائر نظام االزدواجية القضائية مبوجب دستور  -2
 .24ص:  ابق،، املرجع السعثمان خليل، جملس الدولة ورقابة القضاء ألعمال اإلدارة  د. -3
 .390سعيد احلكيم، مرجع سابق، ص: د. -4
 .1790الصادر يف  أوت سنة   24-16بعد الثورة الفرتسية مباشرة، وذلك مبوجب القانون  تألغيت احملاكم العادية واليت كانت تعرف بالربملانا -5
ي كوا اخلصم واحلكم يف نفس الوقت، فإن هذا األمر جيد تربيره يف تلك إذا كان اختصاص اإلدارة بالشكاوى والدعاوى املرفوعة ضدها يعد أمرا غري منطق -6

ثروت بدوي، مبادئ القانون اإلداري، مبادئ القانون اإلداري، دار الفكر د.من تعسف وتسلط، أنظر :  تاحلقبة بسبب ماعرف على احملاكم العادية أو الربملانا
 .60، ص: 1966العريب، 
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وإذا كانت فكرة فصل دعاوى اإلدارة عن اختصاص القضاء العادي، قد جاءت يف البداية من أجل محاية     
اإلدارة، فإا، ووفقا لتطورات هذا النظام، قد أصبحت رقيبا فعليا على اإلدارة ووسيلة فعالة لتقومي أعماهلا التعسفية 

 أو غري املشروعة.
وقد مت تبين نظام االزدواجية القضائية بعد ذلك يف العديد من دول العامل، ملا حيققه هذا النظام من تكريس     

فعلي ملبدأ املشروعية يف عمل اإلدارة، وضمان أكيد لتحقيق دولة القانون ومحاية حقوق وحريات األفراد فيها من 
 تعسف وجور اإلدارة.

اوى وخصومات اإلدارة، جيعله على مستوى كاٍف من اخلربة والفاعلية يف فوجود قضاء خمتص فقط بنظر دع    
فض املنازعات اليت تنشأ بني اإلدارة واألفراد، وذلك على خالف ما إذا ترك هذا االختصاص هليئات القضاء 

حة اخلاصة العادي ذات االختصاص العام، فالرقابة على أعمال اإلدارة تتطلب من القاضي املوازنة بني محاية املصل
لألفراد من جهة واملصلحة العامة من جهة أخرى، األمر الذي يتطلب منه اإلحاطة التامة بأحكام القانون اإلداري 

املتميزة عن أحكام القانون اخلاص، ويذهب العديد من األساتذة إىل القول بأن اختصاص القضاء العادي بالدعاوى 
قاضيني بسبب عدم ختصصه وإملامه بقواعد القانون اإلداري املختلفة اإلدارية قد جيعله حمل عدم ثقة من طرف املت

.1متاما عن قواعد القانون العام  
كما أن التباين يف املراكز القانونية للخصوم يف الدعوى اإلدارية، يتطلب من القاضي أن يكون فعاال يف ضمان      

.2يف املراكز القانونية أثر على حكمه يف الدعوى إقرار العدل واإلنصاف بني األطراف، وأن ال يكون هلذا التباين  
  والية القضاء اإلداري على اعمال اإلدارة.  - ج

لقد شكل ظهور القضاء اإلداري كقضاء خمتص مبنازعات وخصومات اإلدارة، حمور نقاش ودراسة وحىت اجلدال     
 بني رجال القانون ومفكريه.

أمهها باختصاصات هذا القضاء وحدود واليته يف مراقبة أعمال  وبرز هذا النقاش يف حماور عديدة، تعلقت    
حيث اختلفت آراء الفقهاء والقانونيني وباألخص يف فرنسا منشأ القضاء اإلداري، يف مراقبته ألعمال ،اإلدارة

 اإلدارة، أو بعبارة أخرى حول حتديد معايري التفرقة بني جمال القضاء العادي وجمال القضاء اإلداري.
ة كان االجتهاد يف حتديد ووضع معايري التفرقة بني اختصاص القضاء العادي واإلداري، عامال أساسيا يف ومن مث

 بيان جمال والية القضاء اإلداري.

                                                 
  . 7ص  2003دار المطبوعات الجامعية  –الليبي  ا²داريوجيز في القضاء ال –د. مازن ليلو راضي  -1

. 103ص  ) النشر تاريخدون  ، مصر العربية (الدار القومية للطباعة والنشر  – ا²داريالقوة التنفيذية للقرار  –د. عادل سيد فھيم   
الھناء للطباعة دار  – 2والثاني ط ا°ولالمجلد  –مارستھا ع¨قة الفرد بسلطة الحريات العامة وضمانات م –د. عبد المنعم محفوظ  -2

 . 16القاھرة ص  –
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وبرزت من الناحية العملية وباألخص يف تطبيقات واجتهادات جملس الدولة الفرنسي العديد من معايري حتديد     
.1جمال اختصاصه  والية القضاء اإلداري، وبيان  

اليت اعتمدت يف حتديد اختصاص القضاء اإلداري،  2وال يسعنا يف مقام حبثنا إال التعرض ألبرز هذه املعايري     
وباألخص تلك اليت القت التطبيق الفعلي والواسع يف أعمال القضاء اإلداري الفرنسي، ومنه إىل باقي األنظمة 

لقضاء اإلداري اجلزائري.، وا3األخرى كالقضاء اإلداري املصري   
معيار المرفق العام في تحديد والية القضاء اإلداري:  -   

.4وفقا هلذا املعيار، يرتبط اختصاص القضاء اإلداري باملنازعات املتعلقة بأنشطة وإدارة املرافق العامة       
تطبيق األول ملعيار املرفق العام مبثابة ال 1873وقد كان حكم حمكمة التنازع الفرنسية الشهرية يف قضية بالنكو سنة 

، وباألخص 5يف إختصاص القضاء اإلداري، ليشهد هذا املعيار بعد ذلك تطبيقا واسعا يف أحكام القضاء اإلداري 
.6خالل الثلث األول من القرن العشرين   

ت وطأة التطور ليرتاجع بعد ذلك التطبيق العملي هلذا املعيار يف حتديد إختصاص القضاء اإلداري، وذلك حت    
 الكبري يف نظم اإلدارة العامة وأنشطتها، إال أن ذلك مل يعدم تطبيقه ائيا.

معيار السلطة العامة في تحديد والية القضاء اإلداري: -   
على عكس معيار املرفق العام، يقوم معيار السلطة العامة يف حتديد إختصاص القضاء اإلداري، على إعطاء     

ملستخدمة يف نشاط اإلدارة، وذلك على حساب اهلدف املرجو منها.األمهية للوسائل ا  
ويعد العميد " موريس هوريو      M.Hauriou صاحب الفضل يف إنشاء معيار السلطة العامة على األهداف "

 اليت تسعى إىل حتقيقها، يف حتديد إختصاص القضاء اإلداري.
العشرين ويتجدد بأفكار العميد "فيدال ليتطور بعد ذلك هذا املعيار وباألخص يف منتصف القرن Vedel " ،

والذي عرف القانون اإلداري على أنه تلك القواعد املطبقة على أنشطة السلطة التنفيذية عند الظهور مبظهر 
 وأساليب السلطة العامة.

                                                 
.187، ص: 1996عبد الغين بسيوين عبد اهللا، القضاء اإلداري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،  د. - 1  
موازاة بالقضاء اإلداري واليت نذكر منها: معيار أعمال اإلدارة  شهد الفكر القانوين اإلداري العديد من املعايري اليت وضعت يف سبيل حتديد القضاء اإلداري ، - 2

وما بعدها. 142ص: املرجع السابق ، سليمان الطماوي، القضاء اإلداري،  د. -العامة وأعمال اإلدارة اخلاصة، وكذا معيار أعمال السلطة وأعمال اإلدارة ملالية،   
وما بعدها. 194بق، ص: أنظر: عبد الغين بسيوين عبد اهللا، املرجع السا - 3  
.189عبد الغين بسيوين عبد اهللا،، املرجع السابق، ص: د. - 4  

5 نذكر على سبيل املثال : حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية  -   Terrier   التنازع يف قضية  ة، وحكم حمكم1903سنة Feutry ، وحكم 1908سنة  
.1910سنة  Thérondوقضية   

6 جيي لقد كان العميد " ليوت د -  L.Duguit العام  ق" من أبرز رجال القانون اإلداري املنظرين ملعيار املرفق العام، والذي ظهرت على يده ما مسيت مبدرسة املرف
كل من العميد بونار   –دجيي  –يف فرنسا، واليت كان من أقطاا باإلضافة إىل العميد  Bonnard والفقيه روالن   Rolland. 
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اء اإلداري، وبعيدا عن هذه االختالفات يف حتديد اختصاصات القضاء اإلداري، فإن التطبيقات العملية للقض -    
وفقا للنظم القضائية السائدة، أصبحت يف الوقت احلايل أكثر دقة يف حتديد والية القضاء اإلداري واختصاصه، 

 وذلك من خالل القوانني اإلجرائية املتعلقة بسري أجهزة القضاء وتنظيمها.
نشطة اليت خترج عن واليته ولو  كما أصبح حتديد والية القضاء اإلداري أكثر دقة من خالل حتديد األعمال واأل     

 كانت صادرة من قبل مرافق لإلدارة العامة أو مستخدمة للوسائل العامة.
الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة في الدستور الجزائري.- 3  

املعدل، بازدواجية النظام القضائي يف اجلزائر من خالل وجود نظامني قضائيني  1996نوفمرب  28أقر دستور     
وازيني، من جهة القضاء العادي الذي يفصل يف املنازعات واخلصومات بني األفراد العاديني فيما بينهم، ومن مت

 جهة أخرى القضاء اإلداري  املختص بنظر اخلصومات واملنازعات اليت تكون اإلدارة طرفا فيها.
« من الدستور واليت جاء فيها: فقرة أوىل وثانية، 152وقد تأكد هذا التوجه القضائي من خالل نص املادة     

متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال االس القضائية واحملاكم. يؤسس جملس دولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات 
، حيث أن املادة أشارت إىل اختصاص كل نظام قضائي يئة عليا تتوىل الرقابة على باقي »القضائية اإلدارية.
يضمن استقالل كل نظام قضائي على اآلخر، وإنفراد القضاء اإلداري بنظر املنازعات واخلصومات اهليئات فيه  مبا 

 املتعلقة باإلدارة سواء يف عالقاا باألفراد العاديني أو يف عالقاا بأجهزة إدارية أخرى.
« دستور والذي جاء فيه:من ال 143أما اإلقرار الفعلي خبضوع اإلدارة للمراقبة القضاء فقد جسدها نص املادة     

، إذ يعترب هذا النص الدستور األساس الذي تقوم عليه الرقابة »ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات السلطات اإلدارية.
 القضائية على اعمال اإلدارة يف النظام اجلزائري. 

:  رقابة الهيئات اإلدارية المستقلة :  رابعا  
بة اليت مت التعرض هلا أعاله، من ضمان احرتام اإلدارة للقانون يف تعاملها مع على الرغم من ما متثله صور الرقا    

األفراد وعدم املساس حبقوقهم وحريام، فإن تشعب عمل اإلدارة واتساع جمال عملها املستمر، زاد من حاالت 
 جتاوزها وخرقها للقانون وتعرضها حلقوق وحريات األفراد.

على أعمال اإلدارة املشار هلا سابقا، ال تتوافق والتطور السريع يف عمل حيث أصبحت بعض صور الرقابة     
اإلدارة، باإلضافة إىل ما يكتنفها من نواقص، كاتصافها بالطابع العام يف مراقبة عمل اإلدارة، كما هو احلال بالنسبة 

إمكانية احنيازها جلانب اإلدار،ة كما يف إجراءاا بالنسبة للرقابة القضائية، أو والبطء للرقابة السياسية، أو التعقيد 
 هو احلال يف الرقابة اإلدارية.

من مثة، كان من الضروري تعزيز هذه الصور اليت يصفها البعض بالتقليدية يف الرقابة على أعمال اإلدارة، وإجياد     
دول إىل استحداث آليات بدائل إضافية لضمان تقومي عمل اإلدارة ورد خمالفتها وجتاوزاا، إذ عمدت العديد من ال

جديدة ملراقبة عمل اإلدارة بالتوازي مع صور الرقابة املوجودة، وجتسدت هذه اآلليات الرقابية املستحدثة، يف شكل 
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هيئات مستقلة تعىن أساسا بوظيفة الرقابة على أعمال اهليئات اإلدارية والتصدي لتجاوزاا وخمالفتها، وذلك من 
حياا يف املراقبة العملية وامليدانية ملختلف األجهزة اإلدارية. خالل تعدد اختصاصاا وصال  

وظهرت العديد من هاته النماذج اجلديدة للرقابة على عمل اإلدارة، يف التطبيقات العملية للعديد من دول     
إىل نظم أخرى،   العامل،  مع بروز بعضها كنماذج فعالة أثبتت جناحها يف ممارسة مهمة الرقابة و أخذت يف االنتشار

كنظام وسيط اجلمهورية، ونظام املفوض الربملاين أو الالمبودمسان، واملدعي االشرتاكي العام وبعض النظم األخرى، 
 واليت نتعرض فيما يلي لبعض تطبيقاا العملية وبيان كيفية تنظيمها واختصاصاا الرقابية، كالتايل:  

نظام وسيط اجلمهورية. -   
ربملاين أو الالمبودمسان. نظام املفوض ال -   
نظام املدعي االشرتاكي. -   
نظام االس واللجان الرقابية. -   
نظام وسيط الجمهورية. - 1  

يعد نظام وسيط اجلمهورية من بني أبرز مناذج الرقابة اليت تباشرها اهليئات املستقلة على أعمال اإلدارة،وتعد     
م من الرقابة املستقلة، حيث مت استحداث نظام الوسيط فيها مبوجب فرنسا من الدول الرائدة يف إنشاء هذا النظا

مابني  1، والذي شهد بعد ذلك تطبيقاته يف دول أخرى ومنها اجلزائر03/01/1973املؤرخ يف  73/06القانون 
ليتم إلغاؤه بعد ذلك. 2000و1996  

يصا ملراقبة عمل األجهزة اإلدارية يف وفقا للتطبيق الفرنسي، هيئة مستقلة أنشئت خص 2ويعد وسيط اجلمهورية     
، مبوجب مرسوم رئاسي وبعد موافقة جملس الوزراء، ملدة 3الدولة، حيث  يعني الوسيط من طرف رئيس اجلمهورية 

معينة، تقدر يف النظام الفرنسي بست سنوات غري قابلة للتجديد، مع اإلشارة إىل عدم إمكانية عزل الوسيط خالل 
ء ممارسة أعمال وظيفته إال عندما يتعذر عليه القيام بواجباته الوظيفية.مدة واليته  أو إا  

                                                 
، كهيئة تعىن مبراقبة عمل األجهزة اإلدارية وتلقي 23/03/1996املؤرخ يف :  96/113ية يف النظام اجلزائري مبوجب املرسوم مت استحداث وسيط اجلمهور  - 1

ها من لصحة الداخلية وغري شكاوى وتظلمات األفراد ضد اإلدارة، وله الفصل يف العديد من القضايا االجتماعية االقتصادية، املالية، التجهيز، العدالة، الرتبية، ا
صويلح بومجعة، وسيط اجلمهورية كأدوات الرقابة اإلدارية الفعالة، حماضرة مقدمة  د.القضايا، مع استثناء الدفاع الوطين وامن الدولة والسياسة اخلارجية، أنظر : 
، ص 1997 24و23رية اجلزائرية، وسيط اجلمهورية، ، رئاسة اجلمهو –نظرة مستقبلية  –للملتقى الوطين التأسيسي حول هيكلة اإلدارة وفعالية وظيفتها يف اتمع 

 :102-103.  
أضيفت له كلمة اجلمهورية، فأصبح يعرف بوسيط  06/02/1992، ولكن بصدور قانون : 73/06كان هذا النظام يعرف بنظام الوسيط مبوجب القانون   - 2

 اجلمهورية.
3  - M. Gentot, Les autorités administratives, 2eme édition, Clefs, politique, Montchrestien, E.J.A, paris 
1994. p : 139.    
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ويؤدي وسيط اجلمهورية مهامه احملددة قانونا بإستقاللية تامة عن باقي السلطات يف الدولة،  فال يتلقى     
أو إلقاء القبض  التعليمات أو التوجيه من أي سلطة، ويتمتع يف ذلك باحلصانة القضائية من أي متابعة أو اعتقال

، وال ميكن لوسيط اجلمهورية 1عليه أثناء أدائه ملهامه أو بسبب ما يصدره من آراء حول القضايا اليت ينظر فيها 
 وخالل مدة واليته الرتشح ألي منصب يف الدولة أو أن يكون عضوا يف اهليئات التشريعية أو القضائية يف الدولة. 

.اختصاصات وسيط الجمهورية -أ  
خيتص وسيط اجلمهورية بوصفه هيئة رقابية مستقلة، بالنظر يف اإلحتجاجات املتعلقة بسري اإلدارات احلكومية     

يف فرنسا. 73/06من قانون  01واملرافق العامة واحمللية، وذلك وفقا ملا حددته املادة   
من  06بذلك، ووفقا للمادة إذ يقوم الوسيط بدراسة خمتلف هذه احلاالت بناء على الشكاوى املرفوعة أمامه     

فقد كان لألفراد الطبيعيني وحدهم حق تقدمي الشكاوى أمام وسيط اجلمهورية، ليعمم ذلك إىل  73/06القانون 
 األشخاص املعنويني كالشركات والنقابات واجلمعيات املدنية.

ورد فيها، وله يف ذلك  ويقوم الوسيط وبعد إطالعه على الشكوى املقدمة أمامه بدراستها والتحري حول ما    
طلب املعلومات و املستندات وامللفات اليت ختص املوضوع من اجلهة املعنية به سواء كانت وزرات أو هيئات إدارية 
مركزية أوحملية، واليت ال جيوز هلا االمتناع عن تقدميها مىت طلبت منها. إال يف احلاالت اليت تتعلق فيها هذه امللفات 

. 2ة بأمن الدولة وسياستها العلياواملعلومات املطلوب  
يرسل وسيط اجلمهورية استفساراته ومالحظات حول الشكاوى املرفوعة أمامه إىل اإلدارات املعنية، واليت تلتزم     

 بالرد عليها خالل مدة حمددة، يف حالة امتناعها عن الرد يكون للوسيط أن يرفع تقريرا بذلك إىل رئيس اجلمهورية.
وسيط اجلمهورية بتقدمي توجيهاته واقرتاحاته للهيئات اإلدارية املعنية واليت من شأا إجياد احللول كما يقوم      

 املناسبة للمشاكل املطروحة وحتسني أداء اإلدارة وعالقتها باألشخاص املتعاملني معها. 
اإلجراءات المتبعة في عمل الوسيط. - ب  

على استقبال شكاوى األفراد ضد اإلدارات العامة، إذ ال ميكن يرتكز عمل وسيط اجلمهورية كهيئة رقابية،     
 للوسيط التحري يف أي موضوع أو مسألة ما إال بناء على شكوى ترفع أمامه.

ويتقيد إجراء رفع الشكاوى أمام الوسيط بضرورة استيفاء إجراءات الطعن اإلدارية املطلوبة، فال ميكن للشخص     
املشروع، من تقدمي شكواه أمام الوسيط إال بعد استنفاذه مجيع طرق الطعن اإلدارية  املتضرر من تصرف اإلدارة غري

.3املراجعة املتاحة له أمام اإلدارة املعنيةو   
                                                 

العدد الثاني،  11العراق، المجلد  د.علي محمد بدير، الوسيط في النظام القانوني الفرنسي، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغدا د. - 1
. 86، ص1996  

  . 96:  ص مرجع سابق،  علي حممد بدير، د. -2

 ام الفرنسي، فإن تقدمي الشكوى أمام الوسيط ال يقطع املواعيد أو اإلجراءات املتعلقة بإحالة املوضوع على القضاء اإلداري املختص.حبسب النظ - .3
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وبعد تأكد الوسيط من صحة مضمون الشكوى وحتريه حوهلا، ويف حالة تأكده من وجود جتاوزات أو خمالفات     
 توصياته ومقرتحاته إىل هاته اإلدارة املعنية، وذلك من أجل معاجلة موضوع فعلية من قبل اإلدارة، فإنه يقوم بتقدمي

الشكوى وتصحيح األوضاع، وعلى اإلدارة أن تقدم أجوبتها واقرتاحاا خالل مدة حمددة قانونا، ويف حال امتناع 
ة،  كما للوسيط أن يلجأ اإلدارة من الرد فإن الوسيط يرفع تقريرا بذلك يقدم ضمن التقرير السنوي لرئاسة اجلمهوري

لوسائل اإلعالم من أجل نشر تقاريره وحصيلة أعماله وتدخالته، وهو مما من شأنه أن يشكل ضغطا على اإلدارة 
 املعنية أمام الرأي العام، مبا يدفعها إىل مراجعة قراراا وتصرفاا.

ة الذين يتمادون يف جتاوز القانون واملساس كما أن لوسيط اجلمهورية صالحية تقدمي توصياته اجتاه موظفي اإلدار      
 حبقوق وحريات األفراد، وله يف حالة التأكد التام من ذلك رفع توصيات بشأن تقدميهم أمام القضاء املختص. 

وإذا كان البعض يوجه االنتقاد ملهام الوسيط باعتبارها ال تتجاوز جمال تقدمي التوصيات واملقرتحات، فإن الواقع     
ي لنظام الوسيط قد أكد على أمهية ما يقدمه يف جمال تقومي عمل اإلدارة، إذ غالبا ما كانت تقاريره وتوصياته التطبيق

، باإلضافة إىل ما يسجل 1السبب الرئيسي وراء تبين العديد من اإلصالحات والتعديالت يف عمل األجهزة اإلدارية
.  2عمليا من تزايد مطرد للشكاوى والقضايا املرفوعة أمامه  

نظام املفوض الربملاين أو "الالمبودمسان". -2  
ظهر نظام املفوض الربملاين أو مايعرف بـ"المبودمسان" كهيئة رقابة مستقلة على أعمال اإلدارة، يف تطبيقات     

من  ، إذ يتوىل هذا املفوض الربملاين املعني- الدول اإلسكندنافية  –العديد من الدول، وباألخص يف أوروبا الشمالية 
طرف الربملان مهمة الرقابة على أعمال اإلدارة العام،ة وباألخص يف عالقتها مع األفراد وضرورة احرتامها حلقوقهم 

. 3وحريام  
، لتليها بعد ذلك دول 18094وتعد السويد من الدول السابقة لتبين هذا النظام الرقايب يف دستورها لسنة     

وكندا سنة  1953، وكذلك بالنسبة للدمنارك سنة 1شاا للنظام السويديأخرى كربيطانيا اليت اعتمدت نظاما م
1967.2  

                                                 
 .96علي حممد بدير، املصدر السابق، ص:  د. -  1
 38600، لتصل حدود 1989سنة 18000 إىل 1974شكوى سنة  2000سا، من ارتفع عدد الشكاوى املقدمة سنويا أمام وسيط اجلمهورية يف فرن -  2

  ، أنظر : 1993سنة 
- M.Gentot, op, cit, p: 139. 

 .61، ص : 1981نظام ا�مبودسمان أو المفوض البرلماني، مجلة العدالة، العراق،–حمدي عبد المنعم  د. - 3
البرلمان السويدي من جھة أخرى، إذ وتفاديا ظھر نظام المفوض البرلماني في السويد كنتيجة للصراع الدائم بين الملك من جھة و - 4

لھذا الصراع كان من الواجب إيجاد نوع من التوازن بين سلطة الملك ( السلطة التنفيذية) وسلطة البرلمان، وھو ما أدى إلى استحداث 
ات التي يكون أثرھا وخيما نظام المفوض البرلماني كھيئة للرقابة على عمل السلطة التنفيذية ومنع من ارتكاب التجاوزات والمخالف

مازن ليلو راضي، نظام ا�مبودسمان ضمانة لحقوق ا°فراد وحرياتھم،  مجلة القادسية،  د. -أنظر :  د.على حقوق وحريات ا°فرا
  ، 249، ص : 1998العراق، المجلد الثالث، العدد الثاني، 

مجلة العلوم ا²دارية،  –م المظالم والمحتسب في ا²س¨م نظام ا�مبودسمان السويدي مقارنة بنظا –د. محمد انس قاسم جعفر  -
. 78، ص : 1975القاھرة، مصر،  العدد الرابع عشر،  لسنة   
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وخيتلف نظام املفوض الربملاين بوصفه هيئة رقابة مستقلة عن نظام وسيط اجلمهورية، يف كون املفوض الربملاين     
الرقابة اإلدارية فقط بل يتمتع باختصاصات ومهام رقابية موسعة مقارنة بالوسيط، إذ ال تنحصر مهام املفوض يف 
 متتد لتشمل هيئات أخرى كالرقابة على عمل أجهزة القضاء والقوات املسلحة يف الدولة.

) عضوا من غرفيت الربملان، وميارس 48ينتخب املفوض الربملاين وفقا لنموذج السويدي من قبل مثانية وأربعون (  
. 3مهامه بشكل مستقل عن اجلهة اليت عينته  

تشكيلة املفوض الربملاين من نظام آلخر، ففي النموذج السويدي مثال، يقوم هذا النظام على انتخاب  وختتلف    
. 4مكتب واحد مشكل من ثالثة مفوضني برملانني، يكون لكل واحد منهم اختصاصا رقابيا حمددا  

اختصاصات المفوض البرلماني. -أ  
ى، كنموذج وسيط اجلمهورية يف فرنسا، يتمتع املفوض الربملاين يف مقارنة بالعديد من مناذج الرقابة املستقلة األخر     

التطبيق السويدي له، باختصاصات ومهام رقابية موسعة، تتجاوز جمال الرقابة اإلدارية فقط، لتشمل ماجلاالت 
 األخرى، ومنها باخلصوص الرقابة على أعمال القضاء والرقابة على القوات املسلحة. 

الرقابة اإلدارية:-   
يتمتع املفوض الربملاين بصالحيات واسعة يف جمال مراقبة عمل األجهزة اإلدارية املختلفة، وال تتقيد صالحياته     

الرقابية إال يف مواجهة امللك، أما بالنسبة للحكومة فله صالحية حتريك الدعاوى القضائية ضد الوزراء على أن يتوىل 
. 5الربملان مهام مساءلتهم  

وض الربملاين مهامه الرقابية إجتاة األجهزة اإلدارية، بناًء على شكاوى املواطنني أو من تلقاء نفسه، إذ ويباشر املف    
للمفوض صالحية التفتيش الدوري لإلدارات العامة، وله حق حضور بعض أعماهلا كجلسات املداولة واملناقشات، 

حقوق وحريات األفراد ومنعا ألي تعسف أو جتاوز وله كذلك حق توجيه اإلدارة إىل اختاذ تدابري معينة حفاظا على 
 ميكن وقوعه من قبل هاته األجهزة.

                                                 
 

من حيث اجلهة املعني له، إذ كان املفوض الربيطاين يعني يف البداية من قبل امللك، وذلك إىل غاية صدور  د.خيتلف نظام املفوض الربيطاين عن النظام السوي -1
 حيث أوكلت صالحيات تعينه إىل احلكومة.   22،03،1967نون قا
سنوات وله تلقي سلطة حبث خمالفات وجتاوزات اإلدارة سواء بشكل تلقائي أو  5ويعرف هذا النظام يف كندا حبامي املواطن، والذي يعني من قبل الربملان ملدة  -  2

  الفات حمل متابعات وإدعاءات قضائية يف نفس الوقت.بناء على شكاوى املواطنني بذلك، علما أن ال تكون هذه املخ
 .218، ص: 1998عيسى بريم، احلريات العامة وحقوق اإلنسان بني النص والواقع، دار املنهل اللبناين، د.
 . 78محمد انس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص :  د. - 3
 .79نفس املرجع، ص :  -  4
 .82ص :  حممد انس قاسم جعفر،  املصدر السابق، د. -  5
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أما االختصاص املهم واحلساس يف عمل املفوض الربملاين كهيئة رقابية، فهو صالحيته يف املتابعة القضائية ألي     
  .1دموظف أو هيئة إدارية ثبت ارتكاا لتجاوزات وخمالفات متس حبقوق وحريات األفرا

الرقابة على جهاز القضاء : -   
تعد الرقابة على أعمال األجهزة القضائية من أهم السمات املميزة لنظام املفوض الربملاين، إذ متنح بعض الدول      

كالسويد والدمنارك، املفوض الربملاين صالحية مراقبة عمل القضاة من جانب تنفيذهم ملهامهم والتزامهم باإلجراءات 
نون، كمواعيد اإلجراءات ونظر الدعاوى، والتزامهم بالضوابط واإلجراءات القانونية املنظمة لعملهم، كتلك احملددة قا

 املتعلقة بإدارم للجلسات وتعاملهم مع املتقاضني. 
ويرى العديد من األساتذة والقانونيني يف رقابة املفوض الربملاين على عمل جهاز القضاء مساسا بضمانات محاية     
قوق واحلريات يف دولة القانون كمبدأ الفصل بني السلطات و استقاللية القضاء، إال أن مؤيدي هذا النظام احل

يربرون ذلك بكون رقابة املفوض ال تتجاوز اجلانب اإلداري احملض يف عمل القضاة، ودون التدخل يف مضمون 
 ذلك إال مبا ميليه عليه القانون وضمريه األحكام وإصدارها والذي يعد من مهام القاضي وحده، وهو غري مقيد يف

 املهين. 
 الرقابة على القوات المسلحة   -

متتد الصالحيات الرقابية للمفوض الربملاين يف السويد لتشمل القوات املسلحة مبختلف تشكيالا، حيث يقوم     
لقاء نفسه عن طريق الدوريات املفوض مبراقبة عمل اهليئات العسكرية بناء على مايتلقاه من شكاوى ضدها أو من ت

 والزيارات التفتيشية هلذه اهليئات.
.2وأخذت العديد من الدول ذا االختصاص كالدمنارك والنرويج وفلندا      
إجراءات عمل المفـوض البرلمـاني. - ب  

وض مهامه بأشكال ميارس املفوض الربملاين مهامه الرقابية وفقا إلجراءات وترتيبات حمددة قانونا، إذ يباشر املف    
 وطرق خمتلفة، وحبسب ما يتضمنه قانون كل دولة.

فللمفوض الربملاين وفقا للنموذج السويدي مباشرة مهامه الرقابية، إما عن طريق الشكاوى املقدمة له من قبل 
 املعنيني، أو من تلقاء نفسه.

حوهلا أمام اجلهات املعنية ا، سواء   حيث يستقبل املفوض الربملاين شكاوى األفراد ويقوم بدراستها والتحري    
كانت إدارية أو قضائية أو عسكرية، وللمفوض احلق يف طلب كل ما يراه مهما له من ملفات ومستندات 
 ومعلومات تتعلق مبوضوع الشكوى، على أن يقوم بعد ذلك بتقدمي توجيهاته وتوصياته خبصوص املوضوع.

                                                 
 . 249د.مازن ليلو راضي، مرجع سابق،  ص :  د. - 1
   .250 ص :  سابق،مرجع  راضي،مازن ليلو  د. - 2
 



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

180 
 

ل تلقائي عن طريق زيارات وجوالت التفتيش للهيئات اإلدارية املختلفة، كما يباشر املفوض مهامه الرقابية بشك     
 ومعاينته لطريقة سري هذه اهليئات وكيفية أدائها ملهامها ومدى احرتامها للقانون يف ذلك.

وللمفوض الربملاين اختاذ إجراءات أخرى، أكثر شدة وصرامة يف أدائه ملهامه الرقابية، وذلك من خالل صالحيته     
 توجيه االام  ألي  موظف أو قاٍض  أو مستخدم عسكري وتقدميه للمحاكم،ة  إذا وجد انه ارتكب خطًأ أو يف

.1خرقا يستوجب مساءلته  
باإلضافة إىل صالحيته يف تقدمي املقرتحات والتوصيات اليت توجه للجهات املعنية، يقوم املفوض الربملاين بإعداد     

وما قام به من تدخالت، يقدم للربملان أو لرئيس اجلمهورية وفقا لطبيعة نظام كل تقرير سنوي حول خمتلف أعماله 
دولة، حيث يتم يف الغالب نشر هذا التقرير للعلن مبا قد يشكل ضغطا على اجلهات اليت أداا أو ثبت ارتكاا 

 لتجاوزات وخمالفات، هو ما جيعلها حمل سحب ثقة وعرضة للمساءلة.
ام.نظام االدعاء الع - 3  

بعض الدول بنظام خمتلف يف الرقابة املستقلة عن أعمال اإلدارة، وذلك عن طريق نظام اإلدعاء العام،  تأخذ    
الذي يأخذ تسميات وأشكال خمتلفة حبسب طبيعة نظام كل دولة، كنظام املدعي العام االشرتاكي يف مصر وهيئة 

.اإلدعاء  العام  اليت عرفت يف اإلحتاد السوفيايت سابقا  
إذ غالبا ما يعىن نظام املدعي العام االشرتاكي يف مصر بالدراسة، كونه من أهم صور الرقابة املستقلة عن طريق     

 اإلدعاء العام.
وقد تكرس نظام املدعي العام االشرتاكي كهيئة للرقابة املستقلة على أعمال اإلدارة يف مصر، مبوجب نص املادة     

يكون املدعي العام االشرتاكي مسؤوال عن اختاذ اإلجراءات اليت «جاء فيها :  ، اليت1971من دستور سنة 179
تكفل تأمني حقوق الشعب وسالمة اتمع ونظامه السياسي واحلفاظ على املكاسب االشرتاكية والتزام السلوك 

».االشرتاكي، وحيدد القانون االختصاصات األخرى ويكون خاضعا لرقابة جملس الشعب  
هو األساس القانوين الذي يقوم عليه نظام املدعي العام االشرتاكي،  1971ن الدستور املصري لسنة وإذا كا    

فإن هذا الدستور مل حيدد الطبيعة القانونية له، مما جعل اآلراء خمتلفة يف حتديد الطبيعة القانونية للمدعي العام 
 االشرتاكي يف مصر، هل هي قضائية أم تنفيذية أم تشريعية.

ذ يغلب القول على إعطاء املدعي العام مركزا خاصا، يقرتب بكثري إىل مركز مفوض الربملان يف النظام السويدي، إ   
فعلى الرغم من تبعية املدعي العام يف مصر إىل اهليئة التشريعية من جهة، واقرتابه من حيث إجراءات عمله إىل  

                                                 
المحاكم المختصة ضد من  أمامالدعوى  إقامةللمفوض حق  :«على مايلي  1908سنة من دستور السويد ل 96إذ نصت المادة  - 1

   ».المحسوبية أو أي سبب آخر أو أھملوا في تأدية واجباتھم على النحو المطلوب  مخالفة للقانون بسبب التحيز أو أعما�ارتكبوا 
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تطبيقية نظاما خاصا ومستقال عن هاته السلطات وال حيتكم يف اهليئة القضائية والتنفيذية، فإنه يبقى من الناحية ال
. 1أداء مهامه إال ملا هو حمدد له قانونا  

اختصاصات المدعي العام االشتراكي.  -أ  
واملعروف يف مصر بقانون محاية القيم، اختصاصات املدعي العام االشرتاكي   1980لسنة  95حدد القانون رقم    

حيث جاءت اختصاصاته وفقا هلذا القانون موسعة، وباألخص يف جمال احملافظة على القيم كجهة للرقابة املستقلة، 
السياسية للمجتمع املصري، وتطبيق مبادئ الدستور، واحملافظة على حقوق وحريات املواطنني، وكذا الرتكيز على 

 مواضيع معينة كاألسرة والوحدة الوطنية والسلم االجتماعي.
م االشرتاكي بصالحية التحقيق واالدعاء أمام احملاكم املختصة، ومنها حمكمة القيم خبصوص ويتمتع املدعي العا   

، وذلك عن طريق ما يرفع 95مساءلة اهليئات واملوظفني الذين ثبتت عليهم األفعال املنصوص عليها يف القانون رقم 
 أمامه من شكاوى وبالغات.

ة أو جملس الشعب أو رئيس الوزراء، أن  يباشر التحقيق يف وله كذلك، وبناء على تكليف من رئيس اجلمهوري   
 املسائل واملوضوعات اليت متس باملصلحة العامة وحقوق وحريات املواطنني اخلاصة.

مت تقييد اختصاصات  1980لسنة  95والذي ألغى قانون  1994لسنة  221إال أنه ومع صدور القانون رقم
لتنحصر بعد ذلك يف التحقيقات املتعلقة باألموال العامة، ومراقبة عمل  املدعي العام االشرتاكي عما كانت عليه،

.2األحزاب، وإجراء التحقيقات يف مسائل معينة بناء على طلب رئيس اجلمهورية أو جملس الشعب أو رئيس الوزراء  
إجراءات عمل المدعي العام االشتراكي.- ب  

ء على ما يصل إليه من بالغات وشكاوى مصدرها املواطنني يباشر املدعي العام االشرتاكي يف مصر، مهامه بنا    
أو مأموري الضبط، ليقوم بعد ذلك بالتحقيق فيها واختاذ التدابري الالزمة بشأا، وله كذلك حق اإلدعاء أمام 

.1994لسنة  221حمكمة القيم خبصوص مجيع األفعال مبوجب قانون   
سنوي عن أعماله لرئيس اجلمهورية، يتضمن بيانا لكل ماقام به من ويقوم املدعي العام االشرتاكي برفع تقرير     

أعمال وما اختذه من إجراءات، مع تقدمي االقرتاحات و التوصيات اليت يراها مناسبة حلماية النظام السياسي 
 بالدولة، ومعاجلة القضايا واملسائل املتعلقة بضمان سالمة اتمع ومحاية حقوق وحريات األفراد.

خالصة، تعد هذه األنظمة اليت سبق التطرق إليها سواء بالنسبة لنظام وسيط اجلمهورية أو املفوض الربملاين أو وك    
املدعي العام االشرتاكي مبثابة مناذج عملية وتطبيقية للرقابة اليت تباشرها اهليئات املستقلة املختصة يف الرقابة على 

                                                 
مستقبل نظام المدعي العام ا�شتراكي في النظام القضائي المصري، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي الثامن  د. جابر جاد نصار، - 1

   35:  ص لجامعة المنصورة،
   .35 ص : ،المرجع السابق نصار،د. جابر جاد  -  2
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يث طبيعتها اخلاصة يف مراقبة عمل اإلدارة و ختتلف عن أمناط الرقابة أعمال اإلدارة، واليت تشرتك فيما بينها من ح
املعروفة اليت تباشرها السلطات العامة يف الدولة، كالسلطة القضائية والتشريعية وحىت اإلدارية عن طريق الرقابة 

 الذاتية.
دها العالقة بني السلطات العامة إذ تتميز الرقابة عن طريق اهليئات املستقلة، بعدم خضوعها ألي اعتبارات حتد     

يف الدولة، باإلضافة لتجاوزها لبعض نواقص الرقابة اليت تباشرها السلطات العامة، كتفاديها لطابع العمومية الذي 
تتميز به الرقابة السياسية،حبيث تقوم رقابة اهليئات املستقلة على التعرض لقضايا واقعية وإجياد حلول عملية له،ا 

كل قضية على حده، كما تتفادى اهليئات الرقابية املستقلة مشكل بطء اإلجراءات وتعقيدها كما وحبسب طبيعة  
هو احلال يف الرقابة القضائية، واليت غالبا ماتكون رهينة طول اإلجراءات القضائية وبطئها، مما قد يفوت على األفراد 

 وقف التعديات واالنتهاكات اليت ترتكبها اإلدارة ضدهم. 
يه فقد أصبح هلذه اهليئات املستقلة الدور الفعال واملتزايد يف ضمان مراقبة األجهزة اإلدارية مبا يكرس مبدأ وعل    

 املشروعية وحتقيق دولة القانون ومحاية احلقوق واحلريات فيها.
نماذج املطبقة ورغم اعتبارها من أبرز ال - كما نشري إىل أن هذه النماذج اليت تطرقنا إليها من خالل هذا البحث      

إال أا ليست النماذج الوحيدة، إذ ختتلف الدول فيما  - عمليا يف جمال الرقابة املستقلة على أعمال اإلدارة العامة 
ومحاية حقوق  1بينها يف ذلك، وحبسب طبيعة النظام القائم يف كل منها ودرجة التزامها مببادئ دولة القانون

 اإلنسان.
اإلدارة في الدستور الجزائري.: الرقابة على أعمال خامسا  

املعدل، النمط الربملاين إىل  1989فرباير  24يتبىن النظام السياسي اجلزائري القائم حاليا، والذي كرسه دستور     
حد كبري، ويتجلى ذلك من خالل مظاهر الفصل املرن بني السلطات العامة يف الدولة، وباألخص يف العالقة بني 

التنفيذية.السلطتني التشريعية و   
حيث كرس الدستور مبدأ الرقابة املتبادلة بني اجلهازين التشريعي والتنفيذي من خالل املساءلة السياسية للحكومة   

.3، وامتالك السلطة التنفيذية حلق حل الربملان 2أمام الربملان   

                                                 
ملتخصصة، واليت تكون يف تتجسد الرقابة املستقلة على أعمال اإلدارة يف العديد من األحيان من خالل مايعرف بالدميقراطية التشاركية، ونعدد اهليئات الرقابية ا - 1

لتطبيق الفرنسي من أبرز النماذج لذلك، من خالل ما أنشاه ويعد ا د.شكل جمالس أو جلان تتوىل كل منها مهام الرقابة وتقدمي التوصيات واملالحظات يف جمال حمد
س املنافسة،محاية املستهلك، النظام الفرنسي من جمالس عليا وجلان رقابة متخصصة يف العديد من ااالت، واليت نذكر منها : اللجنة الوطنية لإلعالم واحلريات، جمل

  الس األعلى للسمعي بصري، ـ أنظر : 
- M.Gentot, op, cit, p: 139. 
  .28،11،1996من الدستور املعدل يف  137 -133واملواد  84 -80أنظر املواد: - 2
  من نفس الدستور. 129و  82انظر املادتني:  - 3
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از التنفيذي يف بعض وباملقابل حدد هذا الدستور جماالت متعددة للتعاون بني اهليئتني، كمسامهة اجله   
.2، وتصويت الربملان على قانون املالية واملخطط السنوي للحكومة 1االختصاصات التشريعية  

ويرى العديد من دارسي النظام السياسي اجلزائري أن التوازن والتعاون بني السلطتني من جهة، واملسؤولية     
ان للنظام الربملاين اللذان أخذ ما املشرع السياسي اجلزائري السياسية للحكومة أمام الربملان، مها املعياران األساسي

، باإلضافة إىل تبنيه لبعض مسات النظام الرئاسي، مثل توسيع صالحيات رئيس اجلمهورية يف تعيني الوزراء وكبار 3
التعديل اجلزئي  ، غري أن4املوظفني والسفراء، ورسم السياسة اخلارجية وتويل القيادة العليا للقوات املسلحة...اخل 

حسبما جاء يف  -رّجح النظام السياسي حول الرئاسي، حيث سيستكمل هذا التعديل  2008للدستور سنة 
. - خطاب رئيس اجلمهورية   

ومن هذا املنطلق الذي يقوم عليه النظام السياسي يف اجلزائر، جاء دور الرقابة على أعمال اإلدارة كضمانة فعالة   
قانون، وكفالة احرتام احلقوق احلريات فيها، وذلك من خالل ما تضمنته العديد من النصوص لتكريس دعائم دولة ال

، فبداية من الديباجة، جاء التنصيص على هذا املبدأ يف الفقرة العاشرة، حني قالت: " إن الدستور فوق 5الدستورية
ية...، ويكفل احلماية القانونية ورقابة اجلميع، وهو القانون األساسي الذي يضمن احلقوق واحلريات الفردية واجلماع

الس املنتخب هو اإلطار الذي يعرب فيه : «...14عمل السلطات العمومية..." وباألخص ما جاء يف نص املادة 
يراقب الربملان عمل احلكومة وفقا : «99ونصت املادة ». الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية

. .6لشروط حمددة"  
جلسات الربملان «داخلة يف هذا اإلطار، واليت جاء فيها:  116ل الرقابة الشعبية أيضا ميكن اعتبار املادة وحو    

».   عالنية.وتدون مداوالته يف حماضر تنشر طبقا للشروط اليت حيددها القانون العضوي...  
االس املنتخبة بوظيفة الرقابة  تضطلع«لتؤكد مبدأ الرقابة الشعبية بصفة صرحية بقوهلا:  159كما جاءت املادة    

».على مدلوهلا الشعيب  

                                                 
ي مادة كانت يف دستور املتعلقة حبق رئيس اجلمهورية يف أن يشرع بأوامره، وه 124املتعلقة باحلكومة والس الشعيب الوطين، واملادة  119أنظر املادة  - 1

  .28،11،1996، مث أرجعت بتعديل الدستور األخري 1989وحذفت يف دستور  1976
  .28،11،1996) من دستور 121)، و ( املادة 7، ف 10أنظر( املادة  - 2
  .347 – 346وايف وبوكرا إدريس، املرجع السابق، ص:  أمحداألستاذان:  - 3
  ، عندما مزج بني النظامني الرئاسي والربملاين.1971، والنمط املصري يف دستور 1985النمط الفرنسي يف دستور أخذ هنا ب املؤّسس اجلزائريلعل  - 4
 84 – 83 – 82 – 81 -سبق على اجلهاز التنفيذي من خالل نصوص املواد :   بغرفتيه،نظم الدستور اجلزائري الرقابة اليت تتوالها اهليئة التشريعية الربملان  -  5
  منه.      161-162 – 160 – 137 – 136 – 135 – 134 – 133 –
  دستور.المن  137اىل 80املواد أنظر  - 6
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وفيما خيص وسائل الرقابة السياسية على أعمال اإلدارة فقد نص عليها الدستور اجلزائري سواء بشكل مباشر     
من خالل مضمون نصوصه، أو من خالل إحالة ذلك على القوانني العضوية املنظمة لعمل السلطة التشريعية، 

األساس النظام الداخلي للربملان بغرفتيه.ومنها ب  
املعدل فيما يلي : 1996وميكننا أن حندد أهم هذه الوسائل للرقابة السياسية اليت جاء ا دستور       

األسئلة -أ  
على إمكانية توجيه سؤال شفوي أوكتايب من قبل أعضاء الربملان إىل أي  134نص الدستور اجلزائري يف مادته     

.1يوما من تقدميه 30حلكومة، على أن يكون رد احلكومة على السؤال يف أجل عضو يف ا  
من الدستور، فإن اإلجابة عنها من قبل الوزير املعين  134من املادة  3أما األسئلة الشفوية، ووفقا لنص الفقرة    

.2تكون يف جلسات الس الشعيب الوطين   
من  70د يف الربملان، وقد أكدت ذلك الفقرة الثالثة من املادة وال جيوز أن يوجه السؤال إال من عضو واح    

القانون العضوي، احملدد تنظيم الس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملها، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني 
.3احلكومة   

حبه لدى مكتب ، على ضرورة إيداع السؤال الشفوي من قبل صا69ونص القانون العضوي املذكور يف مادته   
الس الشعيب الوطين أو مكتب جملس األمة قبل عشرة أيام عمل على األقل قبل يوم اجللسة املقررة لطرح األسئلة 

.4على احلكومة، وتبلغ هلذه األخرية فورا   
ي، من الدستور لتسمح بفتح مناقشة يف موضوع السؤال الكتايب أو الشفو  134جاءت الفقرة الرابعة من املادة     

إذا رأت إحدى الغرفتني أن جواب عضو احلكومة الشفوي أو الكتايب يربر ذلك، على أن تقتصر هذه املناقشة على 
 عناصر السؤال الكتايب أو الشفوي املطروح على عضو احلكومة. 

االستجواب - ب  
من خالل نص املادة  كرس الدستور االستجواب كوسيلة ملمارسة الرقابة السياسية على أعمال اجلهاز التنفيذي     

».ميكن أعضاء الربملان استجواب احلكومة يف إحدى قضايا الساعة « ، واليت جاء فيها:133  

                                                 
  من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين. 97إىل  95أنظر تفصيل ذلك يف املواد  - 1
  .101إىل  98توىل النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين تفصيل ذلك يف مواده  - 2
  .1999مارس  08هـ املوافق لـ 1419ذي القعدة عام  20املؤرخ يف  02 -99ن العضوي رقم انظر القانو  - 3
من الدستور، تتحول قبل اإلجابة عليها إىل أسئلة مكتوبة، والفرق بينها يظهر يف مدة التبليغ  134يفهم من هذ ان األسئلة الشفوية املنصوص عليها يف املادة  - 4

  ومة يف جلسات الس وجملس األمة.واإلجابة الشفوية عن عضو احلك
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وحّدد القانون العضوي املتعلق بتنظيم الس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهم،ا وكذا العالقات الوظيفية     
موضوع الساعة، كما حدد إجراءات االستجواب على  بينهما وبني احلكومة، موضوع االستجواب يف مسألة تكون

 النحو التايل: 
يتم التوقيع على نص االستجواب من طرف ثالثني نائبا أو ثالثني عضوا يف جملس األمة حسب احلالة على     

األقل، ويبلغ مسبقا إىل احلكومة من طرف رئيس الس الشعيب الوطين أو رئيس جملس األمة يف غضون الثماين 
 واألربعني ساعة املوالية إليداعه.

يتم بعد ذلك حتديد جلسة إجراء النظر يف االستجواب خالل اخلمسة عشر يوما على األكثر املوالية لتاريخ     
إيداع االستجواب، وذلك بالتشاور بني مكتب الغرفة املعنية باالستجواب واحلكومة، و يقدم مندوب أصحاب 

، ويف حالة عدم اقتناع 1تناول موضوع االستجواب، وجتيب احلكومة عن ذلكاالستجواب خالل اجللسة عرضا ي
 الس برد احلكومة ينتهي االستجواب بتكوين جلنة حتقيق.    

التحقيق - ج  
ميكن كل غرفة من الربملان يف إطار اختصاصاا « منه على أنه:  161يف املادة  1996نص الدستور اجلزائري     

».جلان حتقيق يف قضايا ذات مصلحة عامةأن تنشئ يف أي وقت    
منه، حيث قيد إجراء إنشاء جلان التحقيق  86إىل  76بتوضيح إجراءات ذلك يف املواد  2وقام القانون العضوي    

بنتيجة التصويت على اقرتاح الئحة، تودع لدى مكتب الس الشعيب الوطين أو جملس األمة، موقعة من قبل 
ن عضوا يف جملس األمة على األقل، ويعني أعضاء جلنة التحقيق من بني النواب حسب عشرين  نائبا  أو عشري

نفس الشروط اليت حيددها النظام الداخلي لكل من الس الشعيب الوطين وجملس األمة يف تشكيل اللجان الدائمة، 
ية و الوزير االول، وتُعِلم على أال يكونوا من املوقعني على الالئحة، وترسل نسخة من التقرير إىل رئيس اجلمهور 

 الغرفة اليت أنشأت جلنة التحقيق الغرفة األخرى بذلك.
ميكن جلان الربملان أن تستمع إىل أعضاء «أنه:  1996من دستور  133وجتدر اإلشارة إىل أنه جاء يف املادة     

».احلكومة  
هو االستجواب، قد يفهم أنه ميكن للجان  مبجيء هذه الفقرة مع الفقرة األوىل اليت تنص على إجراء رقايب آخر    

 الدائمة للمجلس أن تتحقق يف موضوع معني باالستماع إىل أعضاء احلكومة. 
أما عن الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، فباإلضافة إىل ما رأيناه ضمن املبحث اخلاص باستقاللية القضاء وكفالة 

، أقّر ازدواجية النظام القانوين يف 1996نوفمرب  28يل الدستوري لـ حق التقاضي، ال بد من اإلشارة إىل أن التعد
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من خالل وجود نظامني قضائيني متوازيني، من جهة القضاء العادي الذي يفصل يف املنازعات واخلصومات  اجلزائر
ات اليت تكون بني األفراد العاديني فيما بينهم، ومن جهة أخرى، القضاء اإلداري  املختص بنظر اخلصومات واملنازع

 اإلدارة طرفا فيها.
« فقرة أوىل وثانية، من الدستور واليت جاء فيها: 152وقد تأكد هذا التوجه القضائي من خالل نص املادة     

متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال االس القضائية واحملاكم. يؤسس جملس دولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات 
، حيث أن املادة أشارت إىل اختصاص كل نظام قضائي يئة عليا تتوىل الرقابة على باقي »رية.القضائية اإلدا

اهليئات فيه  مبا يضمن استقالل كل نظام قضائي على اآلخر، وإنفراد القضاء اإلداري بنظر املنازعات واخلصومات 
بأجهزة إدارية أخرى. املتعلقة باإلدارة سواء يف عالقاا باألفراد العاديني أو يف عالقاا  

الدستور والذي جاء من  143أما اإلقرار الفعلي خبضوع اإلدارة للمراقبة القضاء فقد جسدها نص املادة     
، إذ يعترب هذا النص الدستور األساس الذي »ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات السلطات اإلدارية.« فيه:

رة يف النظام اجلزائري. تقوم عليه الرقابة القضائية على اعمال اإلدا  
الثالث : المؤسسات الوطنية لحماية وترقية حقوق اإلنسان.لفرع ا  

لقد ظهرت املؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان ككيانات مستقلة تنشئها الدولة، سواء مبوجب 
املتعلقة حبقوق  نصوصها الدستورية أو من خالل قوانني تشريعية، تعمل وبشكل متخصص يف خمتلف املواضيع

اإلنسان وحرياته على املستوى الداخلي للدولة، سواء من حيث تكريس هذه احلقوق وترقيتها أو من حيث محايتها 
 ورصد مجيع االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضدها.

 وإذا كانت فكرة إنشاء هذه املؤسسات قد انطلقت من املستوى الداخلي للدول، فإنه وأمام ما حققته هذه
املؤسسات من نتائج ميدانية مهمة يف جمال محاية احلقوق واحلريات، حظيت جبانب من االهتمام الدويل، وباألخص 
من قبل املنظمات الدولية املعنية مبواضيع حقوق اإلنسان، حيث جتسد هذا االهتمام من خالل تبين األمم املتحدة 

، وقد حددت هذه املبادئ 19921ؤمتر باريس لسنة ملبادئ خاصة مبركز هذه املؤسسات، واليت تعرف مببادئ م
وبشكل كبري بناًء على الدور الذي تلعبه هذه املؤسسات الوطنية يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، باعتبارها آليات 

عملية فعالة على املستوى الداخلي للدولة، وذلك شريطة إحاطتها باألسس القانونية اليت متكنها من ذلك، وال 
يتعلق بتشكيلتها واستقالليتها يف أداء مهامها. سيما ما  

وأمام هذا االهتمام الالفت هلذه املؤسسات الوطنية، عمدت العديد من الدول على تبنيها يف أنظمتها الداخلية 
 وذلك من خالل تكريسها دستوريا أو عن طريق نصوص تشريعية.  
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.ا: المقصود بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وخصائصهأوال  
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان كيانات حكومية تنشئها الدولة وفقا ألنظمتها التشريعية الداخلية، سواء 

مبوجب نص دستوري أو قانون تشريعي، متول من طرف الدولة، وتعىن مبجال حقوق اإلنسان على مستوى الدولة 
.1من خالل خمتلف ما خول هلا من صالحيات وآليات عمل  

، من جمموعة من األعضاء 2املؤسسات الوطنية واليت غالبا ما تكون يف شكل جلان استشاريةوتتشكل هذه 
املعينني أو املنتخبني الذين ثبت هلم إسهامات ومشاركات عملية يف جماالت حقوق اإلنسان أو هلم عالقات وظيفية 

 ا مثل احملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان.
، أن يتيح انتخاب 1992س املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان سنة وقد اشرتطت مبادئ مؤمتر باري

هؤالء األعضاء أو تعيينهم الفرصة لتمثيل أغلب القوى االجتماعية املعنية مبجال حقوق اإلنسان، كاحملامني وأعضاء 
لتمثيل الكايف ملختلف النقابات وروابط احلقوقيني واألطباء والصحافيني واألساتذة، وان يكون هلؤالء األعضاء ا

 التيارات واإلجتهات الفكرية املوجودة يف اتمع.
كما يشمل أعضاء هذه املؤسسات، خرباء وباحثني وممثلني عن اهليئات الربملانية (نواب)، وكذا موظفي بعض 

. 3اإلدارة اليت هلا عالقة حمورية مبواضيع وجماالت حقوق اإلنسان، كوزارة العدل والدفاع والداخلية  
كما يشرتط أن تتوفر هذه املؤسسات على اهلياكل الالزمة للقيام مبهامها، وبصفة خاصة الوسائل املادية 

واألموال، بالشكل الذي ميكنها من أداء مهامها وتدبري شؤون موظفيها وأماكن عملها بشكل مستقل عن تدخل 
 الدولة.
ن.اختصاصات وصالحيات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسا ثانيا:  

تنبثق األمهية العملية هلاته املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، من طابعها التخصصي مبجال حقوق اإلنسان، مبا 
يضمن فعاليتها وإحاطتها التامة مبختلف اجلوانب واملسائل املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان على املستوى الوطين أو 

 الداخلي للدولة.

                                                 
وطين الوحدة التعليمية اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إسرتاتيجيات وأدوات الدعوة إلعمال احلقوق على املستوى ال -  1

 مم املتحدة، دون سنة النشر.، دائرة احلقوق، جلنة األمم املتحدة حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، منشورات األ23رقم :
 د.حلقوق اإلنسان باهلن ومن أمثلة التطبيقية هلاته املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان : اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان جبنوب إفريقيا، اللجنة الوطنية -  2

  اللجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان و محايتها باجلزائر.
باختاذ القرارات بادئ مؤمتر باريس، فإنه بالنسبة لألعضاء احلكوميني إن وجدوا ضمن تشكيل املؤسسة، فإم مينعون من املشاركة يف املداوالت املتعلقة وفقا مل -  3
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لوطنية االختصاص الواسع يف خمتلف قضايا حقوق اإلنسان، وهو األمر الذي ولذلك فقد منح هلاته املؤسسات ا
والية واسعة قدر اإلمكان «، اليت اشرتطت أن يكون للمؤسسة الوطنية 1992أكدته مبادئ مؤمتر باريس لسنة 

.1»ومنصوص عليها صراحة يف أحد النصوص الدستورية أو التشريعية اليت حتدد تشكيلها ونطاق اختصاصها  
ذ تتوىل هذه املؤسسات العديد من املهام يف سبيل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين، إذ تقوم إ

بإعداد الدراسات وتقدمي التوصيات والفتاوى يف مجيع مسائل حقوق اإلنسان ورفعها أمام اجلهات املختصة للدولة  
لق بدراسة النظم التشريعية واإلدارية والقضائية للدولة، وسواء طلب منها ذلك أو كان مببادرة منها، وباألخص ما تع

ومدى مسامهتها وفعاليتها يف تكريس ومحاية حقوق اإلنسان، وتقدمي املالحظات والتوجيهات املطلوبة يف ذلك، 
وللمؤسسة الوطنية كذلك رفع تقاريرها وتوصياا للجهات املعنية بشأن حاالت انتهاك حقوق اإلنسان الواقعة يف 

ي مكان من الدولة، وكذا رفع تقاريرها الدورية بشأن أوضاع وواقع حقوق اإلنسان الوطين. أ  
وهلاته املؤسسات كذلك، ويف سبيل تعزيز اجلهود الدولية حلماية حقوق اإلنسان، أن تعمل على التأكد من 

سان، وأن تسعى جاهدة لتشجيع مطابقة النظم والتشريعات الداخلية للمعايري واألحكام الدولية املتعلقة حبقوق اإلن
 السلطات الوطنية املختصة على االنضمام للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وااللتزام باحرتامها وتنفيذها.

كما عرفت والية هاته املؤسسات الوطنية توسعا أكرب من خالل ما جاءت به مبادئ مؤمتر باريس،  وال سيما 
ة والتعليم والتثقيف املتعلق حبقوق اإلنسان، وتنفيذ الربامج التعليمية عرب خمتلف يف ما يتعلق باملسامهة يف عملية الرتبي

 املؤسسات املعنية، كاملدارس واجلامعات والتنظيمات املدنية واألوساط املهنية.
وباملقابل، ويف سبيل متكني هاته املؤسسات الوطنية من االضطالع مبختلف هذه االختصاصات واملهام، فقد 

صالحيات ووسائل عملية وقانونية، متكنها من القيام بذلك، وعلى الشكل املطلوب والفّعال يف تعزيز منحت هلا 
 ومحاية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين.

إذ ووفقا ملا حددته مبادئ مؤمتر باريس املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، هلذه األخرية صالحية 
ل املتعلقة حبقوق اإلنسان داخل الدولة، وسواء كان ذلك بطلب من اجلهات احلكومية البحث حبرية يف مجيع املسائ

املختصة أو مبحض إرادة وتقدير املؤسسة، واليت يكون هلا يف سبيل ذلك االستماع ألي شخص أو جهة هلا عالقة 
ضا إجراء املشاورات مبواضيع ومسائل حبثها، وأن تشكل فرق عمل للبحث يف املواضيع املطروحة أمامها، وهلا أي

 وتبادل اآلراء مع خمتلف أجهزة الدولة القضائية وغري القضائية املعنية حبماية حقوق اإلنسان.
وللمؤسسة الوطنية كذلك ويف إطار أداء مهامها، االستعانة بكل ما تراه مفيدا هلا من خربات وأنشطة املؤسسات 

دنية والنقابات وروابط احلقوقيني واملنظمات الغري حكومية غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، كاجلمعيات امل
 النشطة على املستوى الداخلي للدولة.
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وتعكس خمتلف هذه املهام والصالحيات املمنوحة هلذه املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مدى أمهية دورها  
نية، والتصدي الفّعال ملختلف االنتهاكات العملي وامليداين يف تعزيز حقوق اإلنسان وترقية ممارستها وأطرها القانو 

والتجاوزات اليت تعرتضها، وتوجيه السلطات العامة حنو كل ما من شأنه املسامهة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
 واحلد من انتهاكها أو املساس ا.

القانونية واملادية لذلك، إال أن أداء املؤسسة الوطنية لدورها اته الفعالية، يتطلب توافر اإلطار واإلمكانات 
وباألخص ضمان مصداقيتها وإعطائها قوة قانونية الزمة من حيث طبيعتها وصالحيتها، وباألخص ضمان 

استقالليتها عن أي جهة أو سلطة أخرى يف أدائها ملهامها، كما أن توفر هذه الضمانات احمليطة بعمل املؤسسة 
قي عمل حقوق اإلنسان، وليس جمرد تكريس صوري.يعكس توجه الدولة إلنشاء جهاز يدعم بشكل حقي  
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: ضمانات أخرى: الدولية والواقعية المساهمة في تحقيق دولة القانونلمطلب الثالثا  
بعد استعراضنا ألهم الضمانات الدستورية احلامية للحريات واملكرسة يف الدستور اجلزائري احلايل ،واستكماال 

احلديث عن ضمانات أخرى نراها ذات أمهية يف تكريس دولة القانون واليت كانت حمل  ملوضوعنا البد من
اهتمام ودراسة لكثري من فقهاء القانون الدستوري والدويل. مجعناها حتت هذا العنوان ضمانات أخرى 

 نقسمها اىل مطلبني :
االتفاقيات واملواثيق  نبحث يف املطلب األول الضمانات الدولية مركزين على التزامات الدولة ازاء -

 الدولية احلامية للحقوق واحلريات وكنموذج لذلك العهود واالتفاقيات اليت صادقت عليها اجلزائر.
 نتحدث يف املطلب الثاين عن ضمانني هامني يطلق عليهما الفقهاء الضمانات الواقعية: -

الرأي العام•   
املقاومة املدنية أو مقاومة الطغيان•   

ضمانات الدولية األول :ال الفرع  
ظل اإلنسان عرضة لالعتداء واالمتهان وعانت الشعوب ويالت احلروب، السيما احلرب العاملية األوىل  

واحلرب العاملية الثانية، اليت خلفتا وراءمها أبشع أنواع جرائم انتهاك حقوق اإلنسان،ونتيجة لذلك كله بدأت 
وق اإلنسان عامليا، نتج عنها إنشاء منظمة األمم جهود اتمع الدويل تتالحم سعيا لضمان محاية حق

م اليت من خالهلا ظهر ميثاق األمم املتحدة وأعقبه كثري من اإلعالنات واالتفاقيات 1945املتحدة عام 
 الدولية اليت حوت ضمانات حقوق اإلنسان ووسائل محايتها على نطاق عاملي واسع.

ن الدولي: حقوق وحريات اإلنسان محل اهتمام القانو أوال  
ومبا أن اإلنسان هو غاية كل تنظيم دويل أو داخلي دف التكفل بأفضل السبل حلياته املعيشية وحتقيق 

حرياته األساسية، فإن اهتمام القانون الدويل باإلنسان وضمان رعايته ومحايته قد مشله أينما وجد وحيثما كان 
متلك حق تقرير مصريها، وقد نصت املادة الثالثة ، كما مشل أيضا اجلماعات اإلنسانية باعتبارها كيانات 

عشر من ميثاق األمم املتحدة على أن من ضمن أعمال اجلمعية العامة " أن تقوم بإنشاء دراسات وإصدار 
توصيات يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس كافة بال متييز بينهم يف اجلنس واللغة 

بني الرجال والنساء ". والدين وال تفريق  
من امليثاق اليت تقضي بتعهد أعضاء  56وللوصول إىل حتقيق احرتام حقوق اإلنسان حقا، جاء نص املادة 

األمم املتحدة بالقيام بصورة منفردة أو مشرتكة مع هيئة األمم، وعمل ما جيب عليهم عمله وذلك لتحقيق 
حقوق وحريات اإلنسان وتعزيزها وإشاعتها يف بلداا. أهداف األمم املتحدة ومقاصدها اليت منها احرتام  
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من هنا نعترب أن ضمانات محاية احلقوق واحلريات يف دولة القانون ال تكون كاملة ومسايرة للقاعدة القانونية 
الدولية اليت تشهد ترقية مستمرة حلقوق اإلنسان إذا مل تلتزم كل دولة مبسايرة هذا التطور ومواكبة نصوصها 

، بل وتعتربها تسمو على 1خلية هلا، لذا جترب كل دولة بااللتزام مبا تنص عليه املواثيق والعهود الدوليةالدا
اليت جاء فيها:" املعاهدات اليت يصادق  132التشريع الداخلي، مثلما نص عليه الدستور اجلزائري يف مادته 

و على القانون".عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور تسم  

فاستكماال للضمانات الداخلية املنصوص عليها يف الدستور نعترب الضمانات الدولية املنصوص عليها يف 
من أهم  القانون الدويل بصفة عامة والعهود واالتفاقيات املصادق عليها من طرف الدولة على اخلصوص 

القانون، ذلك أا تسمح له برفع شكاويه اىل الضمانات احلامية حلقوق وحريات اإلنسان واملواطن يف دولة 
 مستوى دويل مىت استنفذ كل الطرق الوطنية السرتجاع حقوقه ومل يتحصل عليها. 

: الدولة الجزائرية والضمانات الدولية لحقوق اإلنسان :ثانيا  
ر نظامها بقي سعي الدولة اجلزائرية يف تكريس ومحاية حقوق اإلنسان ثابتا وعرب خمتلف مراحل تطو     

، والذي جّسد التوجه احلقيقي للدولة اجلزائرية حنو  1989السياسي، وإىل غاية صدور الدستور احلايل 
 تكريس النظام الدميقراطي ودولة القانون وفقا ملقوماا وأساسها املتعارف عليه.

حلقوق اإلنسان، كما إذ تبنت الدولة اجلزائرية وصادقت على العديد من املواثيق االتفاقيات الدولية     
انضمت للعديد من اآلليات واألجهزة الدولية املعنية حبماية حقوق اإلنسان، و أخذت هذه االلتزامات 

الدولية للدولة اجلزائرية تكريسها القانوين ضمن خمتلف التشريعات والنظم القانونية الداخلية للدولة، ووفقا ملا 
ذكورة. امل 132حدده الدستور اجلزائري يف املادة   

واسرتجعت سيادا،  1962منذ أن نالت اجلزائر استقالهلا بعد طردها للمستعمر الفرنسي سنة 
أصبحت عضوا يف اتمع الدويل يتمّتع بكامل حقوقه، وخيضع لكل االلتزامات اليت يفرضها عليه انضمامها 

  ملواثيق أو اتّفاقيات ثنائية أو متعّددة األطراف يف هذا اتمع.
ذلك احلني عملت على إرساء دولة القانون يف تشريعاا املختلفة ، وأكرب دليل على حسن نية  و منذ

الدولة اجلزائرية غداة استقالهلا ما جاء يف أول دستور للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الذي وافق عليه 
على ما يلي:" متنح اجلمهورية منه  11حيث نصت املادة  1963سبتمرب  8الشعب اجلزائري  يف استفتاء 

موافقتها لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان..."، وال خيفى على أحد أّن اجلزائر عضو يف منّظمة األمم املّتحدة، 
                                                 

1 Olivier Corten, Rapport General, L’Etat de droit en droit international : Quelle valeur juridique ajouté ? (dans) L’Etat de 
droit en droit international, colloque de Bruxelles, 5 au 7 juin 2007, ed. A.Pedone, Paris 2009.   P.11 et suite. 
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وعضو يف منّظمة الوحدة اإلفريقية، وعضو يف جامعة الدول العربية، وعضو يف منّظمة املؤمتر اإلسالمي، هذا 
ختّصة بفئات مثل العّمال وغريها.فبالطبع يعترب االنضمام فعليا ورمسيا هلذه باإلضافة إىل املنّظمات امل

املنّظمات ابتداء من يوم توقيعها على مواثيقها أو معاهداا، لذا وحنن نتفّحص سجّل اجلزائر اخلاّص 
عاهدات لتلك باملعاهدات واالتّفاقيات الدولية اخلاّصة حبقوق اإلنسان البّد من التذكري بتلك املواثيق وامل

املنّظمات الدولية واإلقليمية اليت سبق أن ذكرنا مدى اهتمام كّل منها بقضّية حقوق اإلنسان، فبالتزام اجلزائر 
ذه املواثيق قد التزمت أيضا مبا ورد فيها من محاية حلقوق وحرّيات األشخاص، لَُيعّد يف نظرنا لبنة أساسية 

ت يف القوانني اليت تلت هذا الدستور، الذي انفرد من بني الدساتري اليت يف إرساء قواعد محاية احلقوق واحلرّيا
جاءت فيما بعد ذه اإلشارة الصرحية، ولعّل املشرّع آنذاك سلك النهج الذي سارت عليه بعض الدساتري 

 الفرنسية يف اإلشارة إىل مواثيق حقوق اإلنسان يف الديباجة أو املنت.
يف املواثيق الصادرة عن املنّظمات اليت أصبحت فيها عضوا بداية من باإلضافة إىل اشرتاك اجلزائر 

أن جند بعضا  )1(االستقالل، ميكن عند تصّفحنا لقائمة املعاهدات واالتّفاقيات الدولية املربمة من قبل اجلزائر
بها حسب منها يتعّلق حبقوق اإلنسان، وأيضا كانت مصدرا للدساتري املتتالية يف هذا الشأن. حناول أن نرتّ 

التسلسل الزمين لعّله يكون أفيد يف إظهار مدى تطّور نظرية احلقوق واحلّريات يف اخلطاب الرمسي اجلزائري، 
ومواكبة ذلك للتطور الذي شهدته اجلزائر يف كّل ااالت وتأثري ذلك على املنظومة القانونية ويف مقّدمتها 

 الدساتري.
العربية واإلسالمية من حيث تبنيها والتزامها مبختلف النصوص واملعايري  وتعد الدولة اجلزائرية أكثر الدول    

الدولية املتعلقة بتكريس ومحاية حقوق اإلنسان، حيث صادقت وأقرت العديد من هذه النصوص الدولية 
لية ضمن النظم القانونية الداخلية، نذكر من أهم هذه املواثيق الدو  تنفيذها واإلقليمية، مبا يضمن تطبيقها و

 اليت تبنتها الدولة اجلزائرية  على سبيل املثال ال احلصر فيما يلي :
وهي االتّفاقية الصادرة عن اجلمعية العاّمة لألمم اّتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها. -

خ يف مؤرّ  63/338انضّمت إليها اجلزائر بتحّفظ، وصدر ذلك مبرسوم رقم  .09/12/1948املّتحدة يوم 
11/09/1963)1(.  

                                                 

، كتاب حتت 1997-1963ر األستاذ حممد طاهر اورمحون: املعاهدات واالتفاقيات الدولية املربمة من قبل اجلزائر. ) انظ1(

 .1998الطبع. اجلزائر 

 .943ص 1963سنة  66) اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 1(
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املوّقعة جبنيف يف .اتّفاقية إبطال الّرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالّرق -
واالتّفاقية    التكميلية  07/12/1953املعّدلة مبوجب بروتوكوالت: نيويورك املوّقعة يف  25/09/1926

انضّمت .7/09/1956بيهة بالرق املوّقعة جبنيف يف إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الش

  .)1(11/09/1963مؤرّخ يف  63/340إليها اجلزائر، مبرسوم رقم 

االتّفاقيـــات الدوليـــة حلظـــر االّجتـــار بالبشـــر واســـتغالل دعـــارة الغـــري، وحظـــر التجـــارة بالنســـاء واألطفـــال،  -
وف حتـت اسـم االّجتـار بـالرقيق األبيض.املوّقعـة جبنيـف وحظر االّجتار بالنساء البالغات، واالّجتار اإلجرامـي املعـر 

، واالتّفاقيـــة اخلاّصـــة حبظــر االّجتـــار بالنســـاء 12/11/1947مبوجـــب بروتوكــول  املعّدلــة 30/05/1921يف 
، والتســوية املضــاّدة 12/11/1947 لبرتوكــو املعّدلــة مبوجــب  11/10/1933البالغــات املوّقعــة جبنيــف يف 

املعّدلـــة  18/05/1904وف حتـــت اســـم االّجتـــار بـــالرقيق األبـــيض املوّقعـــة ببـــاريس يف لالّجتـــار اإلجرامـــي املعـــر 
واالتّفاقية الدولية اخلاّصة حبظر االّجتـار بـالرقيق األبـيض املوّقعـة ببـاريس -، 04/05/1949مبوجب بروتوكول 

ار االتّفاقيــــــــة اخلاّصـــــــة حبظــــــــر االّجتــــــــ-. 04/05/1949املعّدلـــــــة مبوجــــــــب بروتوكـــــــول  04/05/1910يف 
انضـّمت اجلزائـر إىل .21/03/1950باألشخاص واستغالل دعارة الغـري املوّقعـة "بـالك سـيكس" نيويـورك يف 

   .)2(11/09/1963مؤرّخ يف  63/341هذه االتّفاقيات الدولية بتحّفظ، مبرسوم 
 19/02/1925اتّفاقيــــات التعامــــل مـــــع احلشــــيش واملخّدرات.اخلاّصــــة بـــــالعفيون املوّقعــــة جبنيـــــف يف  -

. واتّفاقيـة حتديـد صـنع 11/10/1946عّدلة مبوجب الربوتوكول املوّقع عليه يف "بالك سـيكس" نيويـورك يف امل
املعّدلــــة مبوجــــب الربوتوكــــول املوقّــــع يف "بــــالك  13/07/1931وتنظــــيم توزيــــع املخــــّدرات املوّقعــــة جبنيــــف يف 

وّقعـــــــــة بنيويـــــــــورك يف . واالتّفاقيـــــــــة الوحيـــــــــدة حـــــــــول املخـــــــــّدرات امل11/12/1946ســـــــــيكس" بنيويـــــــــورك يف 
ـــــات مبرســـــوم 30/03/1961 ـــــر إىل هـــــذه االتّفاقي  11/09/1963املـــــؤرخ يف  342-63.انضـــــّمت اجلزائ

  .)3(1963/ 11/09املؤرّخ يف  343-63ومبرسوم 

                                                 

   .943ص 1963سنة  66ة الشعبية عدد ) اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطي1(

 ) نفس املرجع.2(

 944و 943ص  1963سنة  66اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد  ) 3(
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اتّفاقيــــــــــة إزالـــــــــــة مجيــــــــــع أشـــــــــــكال التمييــــــــــز العنصـــــــــــري.أقّرا اجلمعيــــــــــة العاّمـــــــــــة لألمــــــــــم املّتحـــــــــــدة يف  -

  .)1( 15/12/1966املؤرّخ يف  348-66هذه االتّفاقية بأمر صادقت اجلزائر على ،21/12/1956
من طـرف املـؤمتر  14/12/1960اتّفاقية حماربة التمييز العنصري يف ميدان التعليم.املصادق عليها يف  -

إىل  14/11العــاّم ملنّظمــة األمــم املّتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة يف دورــا احلاديــة عشــر املنعقــدة ببــاريس مــن 

  .)2(15/10/1968املؤرّخ يف  581-68.انضّمت إليها اجلزائر بأمر 15/12/1960
اتّفاقية قمع جرمية الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها.وافقت عليها اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة  -

  .)3(02/01/1982املؤرّخ يف  01-82.صادقت عليها اجلزائر مبرسوم 30/11/1973يف 
.صادقت عليه اجلزائر مبرسوم 1981املوافق عليه يف نريويب سنة حلقوق اإلنسان.) امليثاق اإلفريقي 8
  .)4(03/02/1987املؤرّخ يف  87-37

االتّفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية. -  
معّية العاّمة وهي االّتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية املوافق عليها من قبل اجل

.)5(03/05/1988املؤرخ يف  89-88.صادقت عليها اجلزائر مبرسوم 10/12/1985لألمم املّتحدة يف   

هينة. -
ُ
  اتّفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو مل

.انضّمت إليها اجلزائر 10/12/1984املصادق عليها من طرف اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة يف 

.)6(16/05/1989املؤرّخ يف  66- 89مبرسوم   

                                                 

 .120-114ص  1967سنة  07) اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 1(

 .1718-1715ص  1968سنة  87زائرية الدميقراطية الشعبية عدد ) اجلريدة الرمسية للجمهورية اجل2(

 .08إىل  04ص  1982سنة  01) اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد3(

 .203-193ص 1987سنة  06)  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 4(

 .749-745ص 1988سنة  18مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد)  اجلريدة الرمسية للج5(

 1997سنة  11والنص يف عدد  531ص 1989سنة  20) اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 6(

 .15إىل 03ص
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العهد الدويل اخلاّص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري املتعّلق بالعهد الدويل اخلاّص  -
  .العهد الدويل اخلاّص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  وباحلقوق املدنية والسياسية.

انضّمت إليها اجلزائر .16/12/1966ا من طرف اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة يوم ماملوافق عليه

  .)1(16/05/1989املؤرّخ يف  67-89مبرسوم رئاسي رقم 

  .0/11/1989وافقت عليها اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة بتاريخ ،اتّفاقية حقوق الطفل -

) من االتّفاقية املتعّلقة حبقوق الطفل املعتمدة يف مؤمتر الدول األطراف 43والتعديل على الفقرة من (املادة 
 461-92.صادقت اجلزائر على االتّفاقية مع التصرحيات التفسريية مبرسوم رئاسي 12/1995/ 12بتاريخ 

) من االتّفاقية املذكورة مبرسوم 43.وصادقت على تعديل الفقرة من (املادة )2(19/12/1992املؤرّخ يف 

  .)3(05/04/1997املؤرخ يف  102-97ئاسي رقم ر 
.انضـــمت إليهـــا اجلزائـــر مــــع 1979 ةاملـــرأة لســـناتّفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــّد  -

  .)4(22/01/1996املؤرخ يف  51-96لتحفظ، مبرسوم رئاسي ا
ئـ ا اجلزا ت إليهـ لـيت انضـّم ان وا قة حبقـوق اإلنسـ فاقيات املتعّل ر منـذ هذه هي املواثيق واالّت

ة تقالل حـىت ايـ فاقيـات ّمت )5(1998  االسـ ر مـن نصـف هـذه االّت ة أّن أكثـ ، و جتـدر املالحظـ
تور  10يف فــرتة  ة يف دســ ارا ملموســ ا آثــ د هلــ لــيت جنــ ات ا فاقيــ ّم االّت ة أهــ نوات األخــرية خاّصــ  23ســ
ر  يــــ احلقوق 1989فربا اّص بــــ ية واخلــــ ة والسياســــ يــــ احلقوق املدن اّص بــــ لــــدوليني: اخلــــ  مثــــل العهــــدين ا

بــــل  لــــذين اعتــــربا مصــــدران هلــــذه احلقــــوق واحلّريــــات مــــن ِق ل ة ا يــــ لثقاف ة وا ادية واالجتماعيــــ االقتصـــ

                                                 

سنة  11، النّص يف عدد 532-531ص 1989سنة  20) اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 1(

 .47- 16، ص1997

 .2331- 2318ص 1991سنة  91) اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 2(

 .04ص 1997سنة  20) اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 3(

 .12-4ص 1996سنة  6قراطية الشعبية عدد ) اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدمي4(

معاهدة حول حقوق  23أّن اجلزائر وّقعت  02/08/1998) جاء يف نشرة أخبار الثامنة للتلفزة الوطنية اجلزائرية يوم 5(

 اإلنسان.
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تور) ة (الدســـ رّع هلـــذه الوثيقـــ لـــيت )1( املشـــ ال وا ة كالعّمـــ مـــات الفئويـــ ة باملنّظ قـــ ائق املتعّل لوثـــ ا ا ـــ ّم . أ
ذا املبحـث ا يف هـ لتعـّرض إليهـ ا، فـال نـرى ضـرورة ا ئـر بتمثيـل فئـوي أيضـ ا اجلزا وقـد  شـاركت فيهـ

  نشري إليها يف موضعها.
الثاني: الضمانات الواقعية. الفرع  

باإلضافة إىل جمموع الضمانات اليت تعرضنا هلا، ضمن املباحث السابقة هلذا الفصل، واليت تعد أساسية وضرورية 
محايتها، فإن يف تكريس دولة القانون مبقوماا، وخصوصا اعرتافها حبقوق وحريات األفراد وضمان كفالة التمتع ا و 

 هنالك ضمانات أخرى يعد توافرها يف اتمع دعما لباقي الضمانات األخرى.
إذ يعد ما سبق التطرق إليه من الضمانات مبثابة احلد األدىن الواجب توافره لتحقيق الوجود الفعلي لدولة 

ها دون الفصل بني السلطات، القانون، إذ ال ميكن اجلزم بقيامها دون توافر أغلب هذه الضمانات، فال ميكن تصور 
واستقاللية جهاز القضاء ومسو الدستور واحرتام أحكامه، وخضوع األجهزة التنفيذية واإلدارية لرقابة متعددة املصادر 
تضمن التزامها بالقانون وعدم جتاوزه يف مواجهة األفراد وكفالة حقوقهم وحريام، مع ضرورة احرتام الدولة اللتزاماا 

باألخص ما تعلق منها حبماية حقوق اإلنسان، اليت تستمد أغلب أسسها القانونية من مضمون الدولية، و 
االتفاقيات الدولية أو ما يعرف بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وتشرتك هذه الضمانات يف ارتباط تكريسها الفعلي  

م الدميقراطي وسيادة القانون.كضمانات لتحقيق دولة القانون بتوجهات السلطة احلاكمة ومدى تبنيها للنظا  
إال أن ارتباط هذه الضمانات مبدى دميقراطية السلطة احلاكمة وسعيها الفعلي لتكريس دولة القانون ومحاية 

احلقوق واحلريات فيها، جيعل أمر توافر هذه الضمانات مرهونا بيد السلطة مبا ال يضمن حتقق هذه الضمانات دوما، 
باحلكم مبا يتعارض وتوفر هذه الضمانات، كما قد حيدث أن تتوافر هذه الضمانات فقد حيدث أن تستبد السلطة 

 بشكل صوري يعطي الدولة مالمح دولة القانون من الناحية الشكلية فقط، ودون أن تكون ملتزمة فعال بذلك.
تكريسا  ومن مثة، سعى الفكر اإلنساين إىل البحث عن ضمانات إضافية تدعم وتعزز الضمانات السابق ذكرها

لدولة القانون وكفالة احلقوق واحلريات فيها، إال أن توافر هذه الضمانات، وعلى خالف باقي الضمانات األخرى، 
ال يرتبط مبوقف السلطة احلاكمة، وإمنا يرتبط أساسا مبستوى وعي أفراد اتمع وسعيهم الشخصي لكفالة احرتام 

سية لدولة القانون ومقوماا.حقوقهم وحريام يف إطار احرتام املبادئ األسا  

                                                 

كان   ، حيث23/02/89) السّيد مولود محروش رئيس احلكومة اجلزائرية سابق وإحدى الشخصّيات الفاعلة يف وضع دستور 1(

 .12/09/1998آنذاك أمينا عاما لرئاسة اجلمهورية، معلومة حتّصلت عليها رّدا عن سؤال يف املوضوع يف لقاء معه مبنزله يوم 
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ومن مثة، حناول من خالل هذا املبحث، التعرض ألهم هذه الضمانات املعّززة لباقي الضمانات، واليت تعتمد 
على مدى مسامهة أفراد اتمع يف ذلك، ودرجة وعيهم، وعن مدى توافرها وتكريسها الفعلي كدعائم حلماية 

العديد من الدارسني مصطلح الضمانات الشعبية  أو الواقعية.احلقوق واحلريات، لذا فهي تأخذ عند   
 نتطرق ألهم هذه الضمانات وفقا لتطبيقاا العملية يف دول العامل على النحو التايل :

 الرأي العام. - 
  املقاومة املدنية أو مقاومة الطغيان. - 

:الرأي العام.أوال  
يا والتطلعات اليت تشكل حمور اهتمامات اتمع يعرب الرأي العام يف أي دولة من الدول، عن خمتلف القضا

 والدولة معا، إذ يعكس الرأي العام وبشكل كبري كل ما يصبو إليه األفراد واجلماعات داخل اتمع وما يشغل 
 اهتمامهم.

لذلك يعرف بعض األساتذة الرأي العام بأنه لسان حال اتمع وموقفه جتاه موضوعات معينة تتعلق مبصاحله 
    .1امة واخلاصة ويف فرتة أو حقبة معينةالع

كما يذهب البعض اآلخر إىل تعريف الرأي العام بأنه وجهة نظر األغلبية حنو قضايا معينة، وخالل فرتة زمنية 
.2معينة،  وذلك من أجل التوصل إىل إعطاء حلول وتفسريات مناسبة هلا  

سائد يف الدولة، التأثري الكبري على توجيه السياسات إذ غالبا ما يكون للرأي العام وحبسب النظام السياسي ال
العامة ودفع السلطات إىل اختاذ تدابري توافق تطلعات وأفكار الرأي العام، حيث يشكل الرأي العام األساس 

الفكري جلميع املبادئ واألسس اليت تقوم عليها الدولة، ومىت كان هذا الرأي العام حازما يف تبنيه هلاته األفكار 
ملبادئ ومدافعا عنها، زاد متسك السلطات العامة والتوجه إىل حتقيقها واحرتامها. وا  

وبالتايل فإن توجيه الرأي العام إىل الدفاع عن احلقوق واحلريات واملطالبة بتكريس دولة القانون، يدفع بالسلطات 
التعدي احلكومي على احلقوق واحلريات العامة يف الدولة إىل إعطاء هذا املوضوع أمهيته البالغة، ويضمن تضييق دائرة 

تفاديا لتأليب الرأي العام، الذي يشكل أساس وجود السلطة احلاكمة النابعة من إرادة الشعب عن طريق 
 االنتخاب.

                                                 
  .182ص مرجع سابق، –القضاء اإلداري والرقابة على أعمال اإلدارة  –سامي مجال الدين  د. -  1
لنظم السياسية املعاصرة،رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، نشرت باهليئة املصرية للكتاب، مصر، سعيد سراج، الرأي العام ومقوماته وأثره يف ا د. - 2

 .07، ص: 1986
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إذ يلعب الرأي العام يف الدول الدميقراطية، دورا هاما يف توجيه السلطات احلاكمة مبا خيدم مصاحل املواطنني 
علي بانشغاالم، ومنها على اخلصوص ضمان متتعهم باحلقوق واحلريات املكفولة هلم قانونا وعلى ويكفل التكفل الف

.1أكمل وجه  
وإذا كان الرأي العام هو حصيلة األفكار واآلراء السائدة يف اتمع، فإن تكّون هذه القاعدة الفكرية يعد نتاجا 

رأي العام، واليت تشرتك من حيث طبيعتها املدنية وعدم موعة من الفعاليات الشعبية اليت تشرتك يف تكوين ال
 تبعيتها هليئات السلطة العامة، وختتلف من حيث طبيعتها القانونية وأسس عملها.

حيث تتنوع اهليئات والفعاليات املشكلة للرأي العام يف اتمع، مابني مجعيات شعبية وتنظيمات مدنية تشكل 
السياسي الذي تكون األحزاب السياسية نواته األوىل، كما تربز وسائل اإلعالم اتمع املدين، مبقابل اتمع 

واالتصال كفاعل مهم يف تكوين الرأي العام وتعبئته يف سبيل الدفاع عن قضايا اتمع، سنتطرق فيما يلي لبيان 
كالتايل:   أهم هذه الفعاليات ودورها كضمانات حلماية احلقوق واحلريات يف إطار دولة القانون، وهي  

اتمع املدين. -  
األحزاب السياسية. -  
اإلعالم.  -  
المجتمع المدني. -1  

يعترب مفهوم اتمع املدين يف السنوات األخرية للقرن املاضي وإىل اليوم من أكثر املفاهيم اليت تلقى اهتماما 
أو احلقوقية، إذ كان حمل العديد من متزايدا من طرف الدارسني واألساتذة الباحثني، سواء من الناحية االجتماعية 

 املناقشات واآلراء الفلسفية االجتماعية والقانونية حول طبيعة املفهوم وأمهيته العملية.
مات األوىل له كانت انطالقا اعلى اعتبار أن االستخد ،2وقد ارتبط ظهور هذا املصطلح بالفكر الغريب األورويب

السابع عشر والثامن عشر، ليعرف بعد ذلك هذا املفهوم تطورات خالل القرنني  أوروبا من عصر النهضة يف
  عليه اليوم يف الفكر واالستخدام املعاصر. ووصوال إىل ما ه ،خمتلفة تواستخداما

                                                 
  .12-11- 10-09داود الباز، حق املشاركة يف احلياة السياسية، دار النهضة العربية، مصر، ص :  د. -أنظر : -  1
دراسة مقرتنة بني النظامني الدستوري املعاصر واإلسالمي، دار املطبوعات اجلامعية،  –بية على سلطة رئيس اجلمهورية عبد الكرمي حممد السروي، الرقابة الشع د. -  

  وما بعدها.  264، ص : 2009اإلسكندرية، مصر، 
              

اليت تتلخص أساسا يف قيم التسامح والتعاون بني األفراد وضمان إال أننا لو أخذنا مصطلح اتمع املدين ومبفهومه احلقيقي القائم على جمموعة من املبادئ،  -  2
، لوجدنا أن هذا التكافل والتضامن فيما بينهم، و تكريس حرية الرأي وحق االختالف، وتصفحنا األحوال االجتماعية والتنظيمية للحضارات البشرية املختلفة

  ة الغربية أو يف الفكر الغريب بكثري، وذلك يف إطار الشريعة اإلسالمية.املفهوم قد طبق تطبيقا فعليا من قبل، وقبل ظهوره يف احلضار 
يعد مفهوما  تمع املدين الفبالرجوع إىل علم االجتماع اإلسالمي املستند إىل احلضارة العربية اإلسالمية، وانطالقا من النصوص واملمارسات فإننا جند أن مفهوم ا

فالدولة واتمع واحلكومة وفقا لتشريع اإلسالمي واملمارسات الفعلية، كانت يف أغلبها دولة مدنية وجمتمع مدين، فليس يف  غريبا أو جديدا عن احلضارة اإلسالمية،
= 
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وقد عرف هذا املفهوم تطورات مهمة خالل النصف الثاين من القرن العشرين، و خاصة خالل العقدين   
بوصفه منظمات مستقلة موازية للدولة،  مبثابة قطب قائم بذاته ومركز للقيادة األخريين، حيث أصبح اتمع املدين 

املدنية وسلطة اجتماعية على مستوى التنظيم الداخلي والدويل، كما تزايدت أمهية ودور اتمع املدين املعاصر يف 
طات العامة والدفاع عن حقوق بعض القضايا اخلاصة كتلك املتعلقة بتطبيق األنظمة الدميقراطية ومراقبة أعمال السل

.1األفراد وحريام، باعتبارها صلب القضايا اليت تشغل الفكر اإلنساين منذ ظهوره على وجه األرض  
كتلك   ،من ثقل يف توجيه الرأي العام حنو قضايا حساسة ،ونظرا ملا يكتسيه اتمع املدين يف وقتنا املعاصر

أصبح مبثابة ضمانة حقيقية  ،كريس دولة القانون واحرتام احلقوق واحلريات فيهااملتعلقة بتطبيق األنظمة الدميقراطية وت
وذلك من منطلق  ،حبقوق وحريات األفراد واحرتامها اإلقراروفعالة يف سبيل تكريس دولة القانون القائمة على 
لطوعي والتكافل بني األفراد  اليت تقوم على الطابع املدين وا ،الطبيعة اخلاصة للمجتمع املدين وتركيبة خمتلف فعاليته

كرب يف الدفاع عن قضايا إدارة الشؤون العامة ومحاية احلقوق واحلريات باعتبار أن صاحب أمبا يعطيها فعالية وجدية 
  احلق هو من يدافع عنه ويسعى لضمان عدم التعدي عليه.

 سنعىن ،يف تكريس دولة القانونلذا ومن منطلق هذه األمهية اليت يكتسيها مفهوم اتمع كضمان واقعي وفعلي 
مث نبني دوره ومسامهته يف جمال محاية وتعزيز احلقوق واحلريات يف إطار  ،هم عناصرهأال بتحديد معىن هذا املفهوم و أو 

  دولة القانون.      
حل على الرغم من تعدد املناقشات واآلراء الفلسفية والفكرية حول حتديد مفهوم اتمع املدين عرب خمتلف مرا

للمفهوم، ويرجع ذلك  اإلمجاع على معىن موحدٍ  أو إال أا مل تصل يف الغالب إىل االتفاق ،- كما ذكرنا   –تطوره 
وكذا لعدم وجود تطبيق فعلي على  ،الفكري واإليديولوجي بني خمتلف املدارس واآلراء فما مضى إىل االختاليف 

  منط موحد هلذا املفهوم ميدانيا.
ق املعاصر ملفهوم اتمع املدين وبشكل واسع نتيجة تشجيعه يف األنظمة الدميقراطية، أصبح نه ومع التطبيأإال 

وذلك من خالل حتديد أهم خصائصه والعناصر اليت تكاد تكون مشرتكة يف  ،من املتيسر حتديد معىن أكثر دقة له
  .له ةخمتلف التطبيقات املعاصر 

فه األستاذ " رميوند فعرّ  ،وم بشكله املعاصر تعريفا واضحا ودقيقاومن مثة حاول العديد من األساتذة إعطاء املفه
واليت تبدو مستقلة  ،ات الطواعية التكوينشبكة االحتاد «" على أنه :Raymond Hinnebush-هينيبوش

                                                 
 

فإننا  يف إمث، ومن مثة اإلسالم قدسية للفرد أو احلاكم أو املؤسسات، مبا فيها مؤسسة علماء الدين نفسها فهي مراجع علمية فقط ميكن االختالف معها دون الوقوع
حنو مفهوم عريب إسالمي للمجتمع  ،عبد احلميد األنصاري د.، للمزيد أنظر :  أمام مفهوم مدين حىت وإن مل يستعمل لفظ املدنية أو اتمع املدين للتعبري عن ذلك

 .106:  ، ص1999، جويلية 245السنة الثانية والعشرون، العدد:  ،جملة املستقبل العريب ،املدين
 .29:  ص د. حممد مورو، اتمع املدين األهلي، ودوره يف بناء الدميقراطية، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل (دون تاريخ النشر) لغفار شكر، عبد ا .أ - 1
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عن الدولة وعن اجلماعات األولية، ولكنها يف الوقت الذي تعمل فيه على احتواء االنقسامات االجتماعية وتشكيل 
  .     1»قة عازلة بني الدولة واتمع، فإا تعمل على ربطها بالدولة وسلطتهامنط

جمموعة التنظيمات التطوعية احلرة اليت متأل اال العام بني األسرة  «بأنه: "وجيه كوثراين"فه األستاذ وكذلك، عرّ 
  .2»ضي والتسامح واإلرادة السلميةلتحقيق مصاحل أفرادها ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري االحرتام والرتا ،والدولة

نه تلك املؤسسات اليت تضم مواطنني جتمعهم أانطالقا من تطبيقاته العملية  ،ويقصد مبفهوم اتمع املدين
اهتمامات مشرتكة تصب جلها يف خدمة الصاحل العام واملنفعة العامة للمجتمع، وهي هيئات تعمل يف ميادين 

  لة.خمتلفة باستقالل عن مؤسسات الدو 
وبالتدقيق يف خمتلف هذه التعريفات، فإننا جندها متفقة يف حتديدها ملعىن اتمع املدين على توافر جمموعة من 

  .اخلصائص اليت تشكل الركائز العملية لوجود اتمع املدين
اهتمامات ومنه ميكن تعريف اتمع املدين بأنه، جمموع التنظيمات التطوعية احلرة اليت تضم مواطنني جتمعهم 

وتتجسد هذه التنظيمات احلرة يف  ،وأهداف مشرتكة تصب أساسا يف خدمة املصلحة العامة لألفراد يف اتمع
  على املستوى الداخلي يف  النقابات واالحتادات العمالية و املهنية واجلمعيات ذات الطابع االجتماعي. ،اتمع

جتاه الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان ، وتعبئته ين الرأي العامفإن اتمع املدين كعنصر فعال يف تكو  ،وبالتايل
  .يقوم على خصائص معينة تضمن متيزه واستقالله عن باقي عناصر اتمع والدولة ،وحرياته

إذ يقوم اتمع املدين على توافر مجلة من اخلصائص منها املعنوية كاالستقاللية والطواعية واإلرادة السلمية 
  .تية وتوافر املوارد املادية والبشريةاومنها املادية كالتنظيم واملؤسس ،موالرتاضي العا

أمهية ودورا بارزا كضمان واقعي يف تكريس دولة القانون  ،إن للمجتمع املدين وباملعىن الذي مت حتديده فيما سبق
    .فيها ومحاية احلقوق واحلريات

نون اليت رأيناها سابقا مرتبطة بتدخل السلطات العامة يف الضمانات اليت تقوم عليها دولة القا أغلبفإذا كانت  
فإن اتمع املدين يعطي صاحب احلق بنفسه الدور األساسي يف الدفاع عن  ،الدولة ووفقا لدورها احملدد مسبقا

 فالشعب صاحب السيادة والسلطة، وهو األحق مبراقبة من فوضهم  لقيادته  و تدبري الشؤون العامة مبا حيقق ،حقه
  .مصاحله وحيمي حقوقه وحرياته

ومن منطلق أن السلطة احلاكمة شكلت و مبختلف أشكاهلا وأنواعها، مصدر اخلطر بالنسبة حلقوق األفراد 
والقائمة على مبدأ سيادة القانون  ،اليت تعرف بدولة القانونالدولة احلديثة،  حىت وإن كانت يف كنف ،وحريام

                                                 
 35ص مرتوك الفاحل، اتمع والدميقراطية والدولة يف البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل د. - 1
، يوم: 14194وجيه كوثراين،" املواطنة واالنتماء" حبث يف املفهوم وحتققه يف عصر املدينة، مقال منشور يف جريدة احلياة اللبنانية، عدد:  د. - 2

28/01/2002. 
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يؤكد باستمرار  ،فإن الواقع العملي ،كثر حلماية احلقوق واحلرياتأطي ضمانات ومشروعية أعمال السلطة العامة تع
إذ تبقى  ة األثر على حقوق وحريات األفراد،على إمكانية أن تقع هذه السلطة يف جتاوزات وأخطاء تكون وخيم

ظل األنظمة  ما يتجسد أكثر يف احلكومات وما يتبعها من إدارة هي دوما مصدر تقييد احلقوق وانتهاكها، وهو
  الديكتاتورية غري الدميقراطية، واليت تشد فيها احلكومات اخلناق على حقوق األفراد وحريام.

واملتنفس الذي من خالله  ،لذا، فقد شكل اتمع املدين ومبفهومه وخصائصه احملددة سابقا، اال األمثل
 ى حقوقهم والدفاع عنها، وذلك نظرا ملا يتميزيتمكن األفراد من ممارسة حقوقهم، وتشكيل جمال مانع للتعدي عل

ردية واجلماعية والعمل التطوعي، من االستقاللية والتنظيم وروح املبادرة الف –اتمع املدين  –به هذا اال احلر 
  .1 كذا الدفاع عن املصلحة العامة للمجتمع وحقوق األفراد وخاصة الفئات الضعيفة واحملرومةو 

ة اتمع املدين ودوره يف تفعيل الرأي العام ليكون مبثابة الضمان الواقعي يف تكريس دولة فإن أمهي ،ومن مثة
  تربز عمليا يف جانبني أساسيني : ،القانون ومحاية احلقوق واحلريات

يف كون اتمع املدين هو الفضاء العملي لتمتع الفرد يف الدولة بكامل حقوقه وحرياته  الجانب األول : -
  ممارسة فعلية. وممارستها

ويف إطار  ،الفرد اال ملمارسة حقوقه وحرياته والتمتع ا متتعا فعليا ،إذ مينح اتمع املدين مبختلف فعالياته
الفعاليات والتنظيمات يف اتمع تنوع ف ،الوسائل غري املشروعة أو ودون اللجوء إىل وسائل العنف ،منظم وقانوين

حىت  ،لعرض آرائهم ووجهات نظرهم بكل حرية هم وسائل و قنوات مفتوحة وخمتلفةييشعر األفراد بأن لد ،املدين
  .2 ولو كانت تتعارض والسياسات املتبعة من طرف احلكومة، وذلك تعبريا عن مصاحلهم ودفاعا عن حقوقهم

ة والعلمية اجلمعيات باختالف وظائفها الثقافيختلفة كالنقابات، و فانضمام الفرد لتنظيمات اتمع املدين امل
فمثال متكنه النقابات من ممارسة حقوقه النقابية  ،واالجتماعية، ميّكنه من ممارسة العديد من احلقوق واحلريات

 ومن خالل اخنراطه يف اجلمعيات من ممارسة العديد من حقوقه  ،كما ميكن له  ،والدفاع عن مصاحله املهنية

  3. لفكرية وحق التأليف واحلفاظ على خصوصياته الثقافيةاالجتماعية والثقافية، كحقوق اإلبداع وامللكية ا
يعد أداة فعالة لتمتع األفراد حبقوقهم وحريام واملشاركة احلرة  ،وبالتايل فإن اتمع املدين كمجال طوعي حر
أن ذلك يرتبط أساسا مبدى توافر املقومات األساسية ملفهوم  ىواإلجيابية يف تكريس هذه احلقوق ودعمها، عل

وليس  ،من استقاللية ومؤسساتية جتعله بالفعل فضاًء حرا ومستقال عن السلطات العامة يف الدولة ،تمع الصحيحا
كما هو   ،وتكريس شكلي فقط ملمارسة احلقوق واحلريات يف اتمع ةجل تعبئة مجاهرييأجمرد أداة يف يد الدولة من 

                                                 
 62. ص1999، مارس اتمع املدين بني النظرية واملمارسة، جملة عامل الفكر، العدد الثالث، الد السابع والعشروند. احلبيب اجلنحاين،  - 1
 .90ص:  ،2000 ،اتمع املدين، موسوعة الشباب السياسية، مركز األهرامات لدراسات االسرتاتيجية، القاهرةأ، ناهد عز الدين،  - 2
، يوم: 14194دد: وجيه كوثراين،" املواطنة واالنتماء" حبث يف املفهوم وحتققه يف عصر املدينة، مقال منشور يف جريدة احلياة اللبنانية، عد.  -3
28/01/2002. 



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

202 
 

 هواليت يكون اتمع املدين فيها جمتمعا صوريا تتحكم في ،ةالشعبوي أو ةيعرف باتمعات اجلماهريي احلال يف ما
ولو كان هذا النمط يتعارض مع حقوق  ،السلطات العامة يف الدولة وتوجهه وفقا إليديولوجياا ومنط نظامها

  غري الدميقراطية. أو كما هو احلال يف األنظمة الديكتاتورية  ،وحريات األفراد
فهو   ،ىل كون اتمع املدين فضاء حرا ميارس فيه األفراد حقوقهم وحريامباإلضافة إ الجانب الثاني : -

كذلك  وبفعالياته املختلفة الوسيلة الدفاعية الفّعالة يف يد األفراد للوقوف يف وجه مجيع التعديات والتجاوزات اليت 
  متس حقوقهم وحريام.

احلقوق واحلريات وكفالة محايتها  التنصيص علىاإلقرار و فإذا كانت دولة القانون احلديثة قائمة على مبدأ 
  فإن دور األفراد يف الدفاع عن حقوقهم وحريام يبقى دورا مهما وأساسيا.  ،والدفاع عنها

فتنظيمات اتمع املدين ويف إطار احرتام القانون والنظام العام واإلطار السلمي لنشاطها، متلك آليات ووسائل  
ريات داخل الدولة وصد االنتهاكات والقيود اليت حتول دون متتع األفراد ا، وهنا يكون خمتلفة حلماية احلقوق واحل

 أو يدهاياتمع املدين مبثابة احملامي الذي يقف للدفاع عن حقوق األفراد وحريام أمام كل جهة حتاول تق
  .1انتهاكها

نسان، إىل املستوى الدويل وذلك من خالل وميتد هذا الدور الذي يلعبه اتمع املدين يف الدفاع عن حقوق اإل
التنظيمات احلرة العاملية ويف مقدمتها املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تلعب دورا هاما يف محاية حقوق اإلنسان 

  وصد مجيع االنتهاكات والسياسات الدولية اليت قد حتول دون متتع األفراد والشعوب املختلفة حبقوقها وحرياا.
  حزاب السياسية األ -2

القائمة على مبادئ  ،دولة القانون أو لقد كان ظهور األحزاب السياسية مقرتنا أساسا، بظهور الدولة احلديثة
  .2التعددية السياسية وتكريس النظام الدميقراطي الذي يعد ضمانًا هاًما حلماية حقوق وحريات األفراد

تمع والدولة، دورا هاما يف النظام السياسي للدولة وتدبري إذ تكتسي األحزاب السياسية كتنظيمات حرة يف ا
  قوق واحلريات فيها ومبا يكونون من رأي عام. احلمبا يكرس  دولة القانون و محاية  ،الشؤون العامة

فاحلزب السياسي هو اال العملي احلر الذي ميكن األفراد التمتع بالعديد من حقوقهم وحريام السياسية 
ا، كحرية املشاركة، وحرية التعبري، وحق االنتخاب والرتشح واالنتخاب وغريها من احلقوق واحلريات والدفاع عنه

فإن تكريس حق تشكيل األحزاب السياسية على مستوى التشريعات الداخلية للدولة وخاصة  ،السياسية، ومن مثة
  .3 اتمع الدستورية، يعد ضمانا هاما لتكريس العديد من احلقوق واحلريات العامة يف

                                                 
 .103ناهد عز الدين، مرجع سابق، ص:  - 1
السنة  مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، رعد عبودي بطرس، أزمة املشاركة السياسية وقضية حقوق اإلنسان يف الوطن العريب، جملة املستقبل العريب، د. -  2

 .25، ص: 1996، أفريل 206الثامنة عشر، العدد: 
3 - Philippe Braud, La Notion de liberté publique en droit français, L.G.D.J, Paris 1968. , P:380. 
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وانطالقا من هذه األمهية البالغة اليت تكتسيها األحزاب السياسية يف تكريس احلقوق واحلريات السياسية لألفراد 
جمموعة من الناس احتدت لتحقيق مصلحة  «ف احلزب السياسي على أنه: عرّ  يف اتمع ومتكينهم من ممارستها،
  1.»ملبادئ اخلاصة اليت اتفقوا عليهاوعلى أساس ا ،الوطن عن طريق اجلهود املشرتكة

" احلزب السياسي من الزاوية التنظيمية، بأنه:  M.Duverger -ف الفقيه الفرنسي" موريس دوفرجيويعرّ 
ترتبط  ،جمموعات صغرية، منتشرة يف البالد، تتشكل من أقسام وجلان ومجعيات حملية أو جتمع لعدة مجاعات«

ف إىل ممارسة احلقوق السياسية واملشاركة، وحتقيق هدفها بالوصول للسلطة ببعضها بنظم تنسق فيما بينها، ود
  .2»وممارستها بالطرق املشروعة

 وعليه فإن احلزب السياسي كتنظيم حر يف الدولة خيتلف من حيث طبيعته القانونية عن باقي التنظيمات األخرى
وبراجمه يف إطار  هإىل السلطة وتنفيذ سياست لصو بأن هدفه مرتبط دوما بالو  ،ما تعرف بتنظيمات اتمع املدين أو

  .احرتام مبادئ دولة القانون ويف مقدمتها كفالة احلقوق واحلريات العامة
واليت ستكون موضع  ،ودون اخلوض يف حتديد النظام الذي تقوم عليه األحزاب السياسية وأساسها القانوين

، 3 معرض حديثنا عن احلقوق السياسية يف دولة القانونالبحث والتفصيل فيما يلي من موضوع حبثنا وباخلصوص يف
هو إبراز األمهية العملية اليت تكتسيها األحزاب السياسية يف تكوين الرأي العام  ،فإن ما نشري إليه يف هذا الصدد

النهج والسعي إىل ضمان التزامها ب ،وباخلصوص حنو القضايا السياسية املتعلقة بطبيعة األنظمة املطبقة ،وتعبئته
  الدميقراطي ومبادئ دولة القانون مبا يكفل محاية احلقوق واحلريات والدفاع عنها.

تعد حلقة الوصل بني السلطات احلاكمة من جهة وكيانات  ،فاألحزاب السياسية يف الدميقراطيات املعاصرة
آلمال الشعب الفعلي ، التعبري الصادق و إذ يفرتض فيها أن تكون حبسب البعض ،اتمع وأفراده من جهة أخرى

  ، مبا متلكه من منتخبني يف االس النيابية ومبا يتاح هلا من وسائل وتغطيات إعالمية.4وأهدافه
كما تضطلع األحزاب بدور كبري يف تنوير الرأي العام والرفع من وعيه ومسؤوليته مبختلف القضايا السياسية يف 

وذلك من  ،احلاكمة ومحاية وتكريس حقوق وحرياته يف مواجهتها اتمع وباألخص ما تعلق منها بعالقته باألنظمة
ات واملظاهرات والنشرات والصحف عات والتجمعاخالل ما تستعمله هذه األحزاب من وسائل خمتلفة كاالجتم

  أجهزة اإلعالم األخرى كاإلذاعات والقنوات التلفزيونية.و 

                                                 
، الد األول، الدار اجلامعية 01عبد الغين بسيوين عبد اهللا، األحزاب السياسية، جملة الدراسات القانونية، تصدر عن كلية احلقوق جبامعة بريوت، العدد:  د. - 1

 42، ص:1996لبنان، جوان  –بريوت 

1- M. Duverger , Les parties politiques et le droit constitutionnel, 11eme édition, PUF .1970, P:62. 
 انظر الفصل الثاين من الباب الثاين املخصص للحقوق واحلريات املكرسة دستوريا يف اجلزائر. 3
 .63، 1983ا يف أنظمة احلكم املعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية عني شس، القاهرة، مصر، نعمان اخلطيب، األحزاب السياسية ودوره د. -  4



 ر وارساء دولة القانونظهو                                                                             الفصل األول :

204 
 

وحرياته، بالنظر  هم وتوجيهه حنو الدفاع عن قضاياه وحقوقوال ختتلف أمهية األحزاب السياسية يف تعبئة الرأي العا
  من جهة املعارضة. أو ما كان احلزب مشاركا يف الشؤون العامة اإذ

جزئي قد ميكنه من تنفيذ براجمه اليت يفرتض أن  أو سواء بشكل كلي ة،فمشاركة احلزب يف إدارة الشؤون العام
ن تكون خدمة أالذين قاموا بتزكيته يف سبيل حتقيق ذلك، و تكون منسجمة مع تطلعات وطموحات أفراد الشعب 

  للربامج واملبادئ اليت من خالهلا مت اختياره لتويل مقاليد الشؤون العامة واملشاركة فيها.
بل أن التجربة قد أكدت ويف العديد من احلاالت  ،وباملقابل فإن دور األحزاب املعارضة ال يقل أمهية يف ذلك

مما جيعل رقابة املعارضة ألعمال السلطة العامة مؤثرا وبشكل كبري  ،1من اتمع  بأحزاب املعارضة ارتباط فئات كبرية
 وتوجيهه بشكل حمكم حنو حقيقة األوضاع وكل ما قد ميس حبقوقه وحرياته ،يف رفع درجة الوعي لدى الرأي العام

  . 2ميس بسيادة الشعب أو
ه حنو الدفاع عن القضايا هلسياسية يف تعبئة الرأي العام وتوجيومن منطلق هذا الدور الذي تلعبه األحزاب ا

العامة واألساسية يف اتمع، تعد األحزاب السياسية العصب الرئيسي يف تكريس النظم الدميقراطية والتعددية املبنية 
  .3على احرتام سيادة الشعب و صون حقوقه وحرياته

وسائل اإلعالم.-3  
ة: الوسائل السمعية البصري-أ  

االتصال واإلعالم، يف إعطاء اإلعالم دورا كبريا ومهما يف نقل املعلومات  تساهم التطور الكبري لتكنولوجيا
  من جمتمع آلخر. أو سواء يف اتمع الواحد ،واألفكار بني األفراد

علومة وتثبيتها الدور البارز يف نقل امل ،املكتوبة أو املقروءة أو وأصبح لوسائل اإلعالم املختلفة سواء املسموعة
وهو  ،وبالتايل املسامهة يف بلورة وجهات نظرهم وآرائهم جتاه قضايا ومسائل معينة داخلية وخارجية ،لدى األفراد

األمر الذي ينعكس مباشرة على تكوين الرأي العام ككل ويساهم يف تعبئته وتوجيهه حنو القضايا املهمة واحلساسة 
  .ملتعلقة باحلقوق واحلريات يف اتمعيف اتمع ومنها باألخص القضايا ا

كما أصبح دور اإلعالم يف ترقية الرأي العام وبلورته مظهرا أساسيا من مظاهر األنظمة الدميقراطية وحتقيق دولة 
إذ تقتضي النظم الدميقراطية إتاحة فرص استعمال وسائل اإلعالم واالتصال جلميع التنظيمات و األفراد  1،القانون

  ومبختلف شرائحهم وتوجهام ودون احتكار من جهة على حساب األخرى.يف اتمع 
                                                 

مع، وهو األمر وخاصة يف الدول التعددية، إذ أن وصول حزب واحد ملقاليد السلطة  أو باالشرتاك مع أحزاب أخرى، ال يعكس دوما متثيل أغلبية فئات ات -  1
ية األقطاب السياسية كربيطانيا والواليات املتحدة األمريكية، إذ وصول احدها للحكم وإدارة الشؤون العامة ال يعكس أمال نفسه يف الدول اليت تعتمد نظام ثنائ

 وطموح مجيع أفراد اتمع، الذي بقى جزاءا كبري منهم مرتبط باالجتاهات السياسية األخرى. 
 . 102عبد الكرمي حممد السروي، مرجع سابق، ص :  -  2
 .102املرجع، ص : نفس  -  3
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ال يقف عند حدود املسامهة يف بلورة وتعبئة الرأي العام  ،ومن الناحية العملية فإن دور وسائل اإلعالم املختلفة
وعلى رأسها حرية بل هي من الناحية العملية الوسائل املثلى لتمتع الفرد بالعديد من حقوقه وحرياته  ،يف اتمع

اليت تعد عصب  ،إذ ال ميكن للفرد أيّا كان أن يعّرب عن رأيه للغري من دون وسائل اإلعالم واالتصال ،التعبري والرأي
  العمل اإلعالمي والتبليغي يف اتمع، خاصة يف عصر التكنولوجيا وتطور وسائل االتصال.

فقد شكل استعمال هذه الوسائل  ،لرأي العام يف اتمعوانطالقا من أمهية وسائل اإلعالم يف تكوين ا ،وعليه
فبينما تقتضي النظم  ،وفرص إتاحتها يف اتمع نقطة جذب وجدال كبري بني األفراد والسلطة العامة يف الدولة

كانت مكتوبة    ،الدميقراطية إتاحة الفرص للجميع وعلى قدم املساواة يف استعمال هذه الوسائل وامتالكها سواء
دور السينما وكذا و  ةيونمرئية كالقنوات التلفزي أو مسموعة كاإلذاعات أو حف واالت واملطابع ودور النشركالص

وعدم تقييدها إال مبا تتطلبه دواعي احرتام القانون والنظام العام واحرتام حقوق وحريات  ،الوسائل احلديثة كاالنرتنت
تبقى أكثر  ،تلك املتبنية للنظم االستبدادية والشمولية أو قراطيفإن النظم األقل توجها حنو النهج الدمي ،اآلخرين

تأثري كبري يف توجيه اجلماهري   كان منها ذا  وباألخص ما ،حرصا يف إتاحة فرص استعمال هذه الوسائل للعامة
  واليت تبقى يف الغالب حمتكرة من طرف اجلهات العمومية يف الدولة.  ،كالوسائل السمعية واملرئية

   .حافة: الص-ب
تلعب الصحافة دورا مهما ورياديا يف تكوين وتعبئة الرأي العام يف خمتلف  ،إضافة إىل وسائل اإلعالم املختلفة

فإن  ،وإذا كان دور اإلعالم مميزا يف نقل املعلومة وتبادهلا بني األفراد وكشف احلقائق على نطاق واسع ،اتمعات
ليل املوضوعي للمعلومة وتوجيه الرأي العام حنو القضايا واملسائل اليت ميتد أكثر ليشمل النقد والتح ،دور الصحافة

  .2تعلق حبقوقه وحرياته تشغله وترتبط مباشرة جبوانب حياته ومنها باألخص ما
تقوم بدور رقايب كبري على عمل خمتلف اهليئات العامة يف  -وإىل جانب دورها اإلعالمي  -كما أن الصحافة 

كشف وإعالم الرأي العام بكل ما قد ترتكبه هذه اهليئات من أعمال وجتاوزات متس وذلك من خالل   ،الدولة
واليت غالبا ما تكون الصحافة املرشد هلا ملا  ،لعمل العديد من اهليئات العامةأا تشكل املوجه كما   ،حبقوقه وحرياته

  .3يتم من جتاوزات وأخطاء مل تكن على علم ا
غالبا ما كان للصحافة الدور البارز يف كشف العديد من التجاوزات  اليت ترتكب  ،ومن الناحية العملية ،نهإذ أ

واليت تكون حمل متابعات من قبل األجهزة املختصة بذلك يف الدولة وعلى رأسها  ،من قبل بعض اهليئات العامة
  أجهزة األمن والعدالة.

                                                 
 

1   _I.F.E.S. opt, cité, p. 33 
 .179، ص: املرجع السابقسعيد سراج، الرأي العام ومقوماته وأثره يف النظم السياسية املعاصرة،  د. -  2
 .283-282عبد الكرمي حممد السروي، مرجع سابق، ص :  -  3
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وارتباطها من الناحية التطبيقية  ،ة الرأي العاموانطالقا من هاته األمهية العملية اليت تكتسيها الصحافة يف تعبئ
فقد كفلت العديد من النصوص القانونية على  ،مبمارسة األفراد للعديد من حقوقهم وحريام كحرية التعبري والرأي

تقييد ميس كل   ارستها ومحايتها منممتكريس حرية الصحافة وضرورة متكني األفراد من  ،املستويني الدويل والداخلي
لتأكد على  حق كل فرد يف حرية الرأي  ،من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 19حيث جاءت املادة  ،ارستهامم

والتعبري عنه وحرية اعتناق اآلراء مبأمن من التدخل، وحرية التماس املعلومات واألفكار ونشرها للغري مبختلف 
  .الوسائل املتاحة ودون أي تقيد من السلطة العامة

وذلك باعتبارها جزءا من حرية التعبري  ،حرية الصحافة ضمن دساتريها الداخلية ،لعديد من الدولست اكما كرّ 
الدستور الصيين لسنة  ،22يف مادته  1961دستور اجلمهورية الرتكية لسنة  ،ونذكر من بني هذه الدساتري ،والرأي

منه  48ستور اجلمهورية املصرية يف املادة وكذا د ،05دستور أملانيا االحتادية يف مادته  ،منه 87يف املادة  1953
  وكذلك الدساتري اجلزائرية منذ االستقالل. .1
األثر والدور البارز يف توجيه الرأي العام حنو  ،صحافة يف إطار النظم الدميقراطية وحتقيق دولة القانونلولذلك فإن ل 

الدولة مبا يتوافق واحرتام حقوق وحريات األفراد والرقابة على خمتلف اهليئات والسلطات العامة يف  ،قضاياه احلساسة
.. إن أساس «:" توماس جيفرسون " ويف هذا الصدد قال عضو الكوجنرس األمريكي ،انتهاكها أو وعدم التعرض هلا

..وبالتايل ال ينبغي أن تكون هناك حكومات دون رقباء ال يتحقق ذلك إال إذا كانت .احلكومات هو رأي الشعب
  . 2»...الصحافة حرة

الذي يشكل املرآة العاكسة لتطلعات اتمع  ،وهو األمر الذي يؤكد دور الصحافة كوسيلة لتكوين الرأي العام    
 ،وآماله بالشكل الذي سيكون له التأثري الفعال على توجهات السلطة العامة يف الدولة حنو التكفل بانشغاالته

  وباألخص إذا تعلق األمر حبقوقه وحرياته.
  مقاومة الطغيان. أو المقاومة المدنية :ثانيا
" باللغة الفرنسية يف معىن مضادة، مواجهة،  resistanceشرح األستاذ " دومنيك قروس " كلمة مقاومة "    

s’opposer, faire face .أي مبا يدل على أن هناك إرادة شخص يف الصمود ومواجهة عدو حماصر "  
وحق مقاومة الطغيان، يعين الوقوف يف مواجهة عدو  3ىن سياسي.ومن هنا جاء املعىن العسكري إىل مع   

  مضطهد، من أجل التخلص منه واسرتجاع احلرية والعيش الكرمي.
                                                 

  .383-382، ص : 1996جلامعية، مجهورية مصر العربية، سنة إمساعيل بدوي، الدولة يف ميزات الشريعة، دار املطبوعات ا د. -1
  386ت)،  ص : -مصطفى عفيفي، الوجيز يف مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، مطبعة جامعة طنطا، الطبعة االوىل، ( د د. -  
 .176سعيد سراج، مرجع سابق، ص :  د. -  2
  لمزيد من التفاصيل، أنظر: 3

Dominique Gros, Qu’est ce que le droit de résistance à l’oppression ? Le droit de résistance à 
l’oppression (s.dir) de Dominique Gros et Olivier Camy, éd. Du Seuil, Paris 2005. , p. 13 et ss. 

= 
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قد  ،إن تكريس خمتلف الضمانات اليت مت التعرض هلا سابقا وعلى اختالف طبيعتها القانونية واجلهة القائمة ا
نظام احلكم  أو إال إذا توافر هلا النظام السياسي ،احلقوق واحلريات فيها ال يعد كافيا يف تكريس دولة القانون ومحاية

ووفقا للتجارب  ،الصوري أو بعيدا عن التكريس املظهري ،الذي يسمح بتكريسها فعليا وأدائها ملهامها أداء حقيقا
ن خالل تكريس نظام هو أمر ال ميكن حتقيقه إال م ،اليت عرفها التاريخ اإلنساين وأنظمة احلكم الذي سادت فيه

يعرف بالنظام الدميقراطي املبين على تكريس دولة القانون القائمة على مبادئ التعددية والفصل  ما أو سيادة الشعب
  بني السلطات ومحاية احلقوق واحلريات وخضوع اجلميع للقانون حكاما وحمكومني.

املستعمرة، مثل ما حيدث يف نظمة قد حيدث أن تعّطل هذه الضمانات واآلليات حتت وطأة األ ،ومن مثة
غري الدميقراطية واملستبدة باحلكم ومبختلف سلطاته، فتصبح حياة األفراد وحقوقهم رهينة هذا النظام فلسطني، و 

السائد، ومتعلقة بأهوائه ونزواته الشخصية، وهو األمر الذي يشكل اخلطر األكرب الذي يهدد حقوق اإلنسان 
  .1وحرياته

يتعلق بتكريس  ملختلفة قد رسخ قاعدة أساسية يف مااتمعات والدول وعرب حقب تطورها كما أن تاريخ ا
وذلك من منطلق القول أن احرتام هذه احلقوق واحلريات ال يتوقف حصريا على جمرد  ،احلقوق واحلريات ومحايتها

الشعب ووعي الرأي العام يف بل هو مرتبط وبشكل كبري مبدى إصرار أفراد اتمع  ،تكريسها وضمان محايتها قانونا
  .2ينتهكها  أو محايتها والتصدي يف وجه كل من يتعرض هلاعلى واحلرص  ،التمسك ا

كانت فعالية هذه الضمانات السابق التعرض هلا يف تكريس دولة القانون وكفالة محاية احلقوق   افإذ ،وعليه
احلقيقية اليت تضمن تفعيل هذه الضمانات وتكريسها مرتبط وبشكل كبري بتوافر النظم الدميقراطية  ،واحلريات فيها

يفرتض أن يكون عليه موقف  أو حول ما جيب ،اإلشكال يطرح هنا بالذات أو تكريسا واقعيا، فإن التساؤل
الديكتاتورية اليت تعطل على مستواها خمتلف الضمانات اليت تكفل  أو الشعب واتمع يف مواجهة األنظمة املستبدة

أو انتهاك، واليت عّرب عنها األستاذ الدكتور نعيم عطية بقوله:  األفراد وحريام وتصوا من كل مساسمحاية حقوق 
 la resistance à" إن هي إال ذيب للضمانات البدائية األوىل، أال وهي مقاومة الطغيان 

l’oppression "  
عها على احرتام حقوقه وحرياته؟ وذلك ن يواجه األنظمة احلاكمة مواجهة مباشرة لدفأوهل من حق الشعب هنا 

الثورة  أو مبقاومتها واالنقالب أو إما بدفعها الفعلي إىل تكريس مبادئ دولة القانون ومحاية احلقوق واحلريات،

                                                 
 

Jean-Claude Maestre, Le devoir d’obéissance, quelles limites ?, étude en l’honneur de Loïc Philip, 
constitution et finances publiques Economica, Paris 2005. p. 133.  

 
 .617: 1991في القانون الدستوري والنظرية العامة والنظام الدستوري املصري، طبعة: ، صد. رمزي الشاعر، الوجيز  -  1
 .289طعيمة اجلرف، مبدأ املشروعية، املصدر السابق، ص:  د. -  2
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 ،وهو ما يعرف حبق الشعوب يف مقاومة الطغيان ،يضمن تكريس تلك احلقوق واحلريات ،وإجياد بديل هلا ،عليها
د فعل اجتماعي بالقوة ضد اإلخالل اجلسيم بالقواعد الدستورية املقررة واالعتداء على احلقوق واليت هي عبارة عن ر 

  واحلريات.
احملكومني عن السلطة احلاكمة  أو مشروعية خروج أفراد اتمع أو ةلقد شكل هذا التساؤل حول أحقيّ 

اليت جيعلها  ،الدميقراطي أو م العادلومقاومتها يف حالة ما ثبت استبدادها باحلكم وعدم التزامها مببادئ احلك
حمل نقاش وسجال كبري وعرب خمتلف احلقب التارخيية اليت شهدا النظم  ،خاضعة للقانون وملتزمة بأحكامه

  السياسية والدستورية املختلفة يف حتديد عالقة السلطة احلاكمة باحملكومني وكيفية تنظيمها وضماناا.
تعلقة بإقرار حق وضوع سيكون من خالل التعرض ملختلف املواقف واالجتاهات املتناولنا هلذا امل ، فإنومن مثة

وبالنظر إليه كضمانة أخرية بعد أن تصد كل األبواب يف وجه املطالبني من أفراد الشعب حلماية  1املقاومة من عدمه،
  لننتقل بعد ذلك لبيان موقف النظم الدستورية والقانونية من ذلك. ،حقوقهم وحريام

  حق مقاومة الطغيان في الفكر السياسي.  -1
  لألفراد حبق مقاومة  اإلقرارونشري هنا إىل تباين مواقف الفالسفة واملفكرين السياسيني والقانونيني من 

 2التمرد عليها، وذلك بني رافض ومؤيد هلذا األسلوب. ، أوالسلطة

  الرافضون لحق مقاومة الطغيان. -أ
وذلك من منطلق  ،احلاكم أو فالسفة إىل إنكار فكرة اخلروج عن السلطة احلاكمةذهب العديد من املفكرين وال

ويعد الفقيه اإليطايل "مكيافيلي" من األوائل يف تبين هذا  ،اعتبار سلطة احلاكم سلطة مطلقة ال جيوز منازعته فيها
فرض سيطرته وضمان حيث يرى أن  احلاكم جيب أن يكون قويا ومستبدا ليتمكن من  ،بل هو من رواده ،الرأي

وهو املوقف ذاته الذي تبناه الفقيه "جون بودان" يف فرنسا من خالل تأكيده على فكرة احلكم  ،3استقرار الدولة
وله يف ذلك تعديل وإلغاء القوانني  ،التزام حيول دون إنفراده بسلطة احلكم ، وضرورة أن ال يتقيد احلاكم بأيّ املطلق

  .4 رضائه ا أو كون للشعب إبداء موقفهيراه مناسبا ودون أن ي حسب ما

                                                 
1 François Ost, La désobéissance civile : jalons pour un débat, (dans) obéir et désobéir, le citoyen 

face à la loi, édité par Pierre Arnaud-Perrouty, université de Bruxelles 2000. , p. 15 et ss. 
 لمزيد من التفاصيل، أنظر:- 2

Jean-François Soulet, la revolte des citoyens, edi privat Toulouse, 2001, p. 19 et ss. 
ا يربره من الناحية بالرجوع إىل احلقبة الزمنية اليت عاشها الفقيه ميكيافليي وما أحاط ا من ظروف يف أوروبا خالل القرن السادس عشر، فإن ملوقفه هذا م -  3

ثروت بدوي، النظم  د.ومهما كانت الوسيلة لذلك، أنظر :   -روما آنذاك –ة اليت متهد لتوحيد إيطاليا العملية، حيث سعى هذا الفقيه إىل إجياد األسس الفكري
 .108، ص : مرجع سابقالسياسية، 

 . 502عبد الكرمي حممد السروي، مرجع سابق، ص :  -  4
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 قف متشددةت بعض االجتاهات الفكرية األخرى مواأخذ ،وباإلضافة إىل خمتلف هذه اآلراء املنكرة حلق املقاومة
وذلك  ،أصحاب فكرة القانون الطبيعي موقفا يقارب وبشكل كبري إىل إنكار هذا احلق أخذحيث  ،من هذا احلق
ام باحملكومني عالقة عقدية تضمن حتقيق حياة مجاعية سياسية توازن بني حق األفراد من ن عالقة احلكأمن منطلق 

السلطة احلاكمة بناء على  أو ال ميكن لألطراف اخلروج عن احلاكم ،ومن مثة ،جهة واملصلحة العامة من جهة أخرى
زهم الفقيه " توماس هوبز" القائل ومن أبر  ،إذ ال يؤمن العديد من أنصار هذه املدرسة حبق املقاومة ،حالة التعاقد

  . 1مقاومته فيها  أو بسلطة احلاكم املطلقة واليت ال ميكن ألي كان معارضته
املقاومة استنادا إىل  قكما وقف العديد من رجال الفكر السياسي يف مفكري العصر احلديث موقف اإلنكار حل

نه من غري أإذ يرى الفقيه "إزمان" ، ميقراطية املعاصرةعدم مشروعية هذا املبدأ يف ظل القواعد اليت حتكم النظم الد
ومادام هذا النص  ،وذلك من خالل النص عليها قانونا ،إال بوجود ما يؤكد مشروعيتها ،املمكن اإلقرار حبق املقاومة

  .2 القانوين غري موجود فإنه ال ميكن اإلقرار ذا املبدأ
  لحق مقاومة الطغيان. ندو المؤيّ  -ب

أن حق املقاومة حق  ييرى العديد من رجال الفكر السياس ،ف الرفض واإلنكار حلق مقاومة الطغيانمبقابل موق
مقرر ومعرتف به للشعب يف مواجهة السلطة مىت احنرفت هذه األخرية عن واجبها وعما هو حمدد هلا وعليها يف 

رابع العشر املمهد لفكرة حق املقاومة من وتعد أفكار الفقيه " دوبا دويت " يف بدايات القرن ال  ،احملكومني  ةمواجه
ويعد  ،من هذه السيادة كجزءة احلكام الذين فوضهم  اقبوبالتايل له حق مر  ،ن الشعب هو صاحب السيادةأمنطلق 

الفقيه " جون لوك " ممن أيدوا هذا االجتاه وبقوة من خالل الدفاع عن حق الشعب يف العصيان ضد مساوئ 
  .3ةالسلطات احلاكمة يف الدول

حيث يرى العميد " هوريو " أن هذا احلق ما هو إال  ،لفقهاء القانون العام تأييدا كبريا حلق املقاومةكما كان 
 ،يعود ليؤكد حق املواطنني يف الدفاع الشرعي ضد سوء استخدام السلطة ،تأكيد حلق استدعاء حلق قدمي يف احلرية

  .4يف مراقبة عمل السلطة العامة ،ومني املعرتف هلم بهوهو حبسب العميد " جيين " ممارسة فعلية حلق احملك
إذ أن  ،هو نتيجة عملية ملبدأ خضوع احلكام للقانون -حق املقاومة –ويرى العميد " دجيي" أن هذا حق 

  هو إعادة سيادة القانون ومسوه. ،اهلدف من مقاومة الشعب للحكام املخالفني واملتعدين على القانون

                                                 
حبق املقاومة يف حاالت إستثنائية، سعيا منهم إىل حماولة دفع احلكام   مع اإلشارة إىل إجتاه بعض أنصار هذه املدرسة ومنهم الفقيه " اليبنتس " إىل اإلقرار -  1

جعفر عبد السادة البهري الدراجي، التوزان بني السلطة واحلرية يف األنظمة الدستورية، دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة  د.أنظر :  د.إلحرتام حقوق وحريات األفرا
 .218-217، عمان، األردن، ص : 2009االوىل، 

 .502، ص : عبد الكرمي حممد السروي، مرجع سابق -  2
 .497عبد الكرمي حممد السروي، مرجع سابق،ص : د.- ، 219جعفر عبد السادة البهري الدراجي، مرجع سابق، ص :  د. -  3
 .500عبد الكرمي حممد السروي، مرجع سابق،ص : د. -  4
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فإن املهم بالنسبة لنا هو  ،ن هذه االجتاهات الفكرية ما يربر به موقفه ونظرته حلق املقاومةوإذا كان لكل اجتاه م
تأسيسه القانوين باعتباره ضمانة فعلية حلماية احلقوق واحلريات والدفاع  أو البحث عن ما يؤكد مشروعية هذا احلق

  والقانونية من هذا احلق.وذلك من خالل البحث عن موقف الوسائل الدستورية  ،عنها ضد أي انتهاك
  موقف النصوص الدستورية والتشريعية من حق المقاومة. -2

  ،فإن موقف القانون املقارن ،إنكاره أو على الرغم من اجلدل الكبري من الناحية الفكرية يف تبين حق املقاومة    
النصوص القانونية وعرب  - حبسب علمنا  - إذ مل تشر  ،كان واضحا وثابتا إىل حد كبري من ناحية التكريس له

  .خمتلف مراحل تطور النظم السياسية والدستورية إشارة صرحية للحق يف املقاومة
تشريعية يف  أو سواء بنصوص دستورية ،القانوين ذا احلق اإلقرارويرجع أساتذة الفكر السياسي والدستوري عدم 

يعد مساسا مببادئ دولة القانون  ،وحتقيق دولة القانونظل األنظمة الدستورية احلديثة القائمة على أساس الدميقراطية 
إضافة إىل أن التكريس القانوين هلذا  ،املعاصرة القائمة أساسا على مبدأ شرعية السلطة احلاكمة وخضوعها للدستور

لوجه احلق قد يكون ديدا مستمرا الستقرار األنظمة احلاكمة وتقييدا هلا مما قد حيول دون أدائها ملهامها على ا
  .1الواجب منها واألكمل

ال ينفي وجود بعض  ،الصريح حبق املقاومة اإلقرارإال أن ثبات هذا املوقف الدستوري والتشريعي يف عدم 
فهي حتمل يف مضموا ما يوافق  ،تتضمن بعض اإلشارات واليت وإن مل تكن صرحية ،النصوص ويف حقب خمتلفة

مساسه حبقوق وحريات األفراد  أو مىت ثبت إخالله بواجباته ،متهمقاو  أو القول بإمكانية اخلروج عن احلاكم
  .وإنكارها عليهم

 ،ما ميكن فهمه دستوريا على أنه إقرار ضمين حبق املقاومة ،1776جاء يف إعالن احلقوق األمريكي لسنة إذ 
فإذا مل حيرتم هذا  ،احلكومات ال تنشأ إال لغرض واحد هو محاية احلقوق الطبيعية لإلنسان" :وذلك من خالل القول

    2"كان للشعب كل احلق يف أن خيرج عليها وأن يلغيها.  ،إذا تكرر خروجها على الدستور أو الغرض
أكثر توجها يف  ،1789كما كان إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي الصادر عن الثورة الفرنسية عام 

جاء فيها أن : " حق املقاومة يعترب أحد احلقوق الطبيعية من خالل نص املادة الثانية واليت  3،تضمنه حلق املقاومة
ولذلك كان تنظيم الوسائل املختلفة اليت تكفل االعرتاف  ،وإنه مثلها غري قابل للتصرف فيه والتنازل عنه ،لإلنسان

  .4به لألفراد ومتكينهم منه من ألزم واجبات احلكومة احلرة "

                                                 
 .638رمزي الشاعر، املصدر السابق، ص: د.، 299، 298، ’ 290ق، ص:طعيمة اجلرف، مبدأ املشروعية، املصدر الساب د. -  1
 220جعفر عبد السادة البهري الدراجي، مرجع سابق، ص :  د. -  2
3  - Florence Benoit-Rohmer, Patrick Wachsmann, La résistance à l’oppression dans la déclaration, Droits n°8 

– 1988. p. 91. 
 .641رمزي الشاعر، املصدر السابق، ص:  د.، 301- 299رف، مبدأ املشروعية، املصدر السابق، ص: طعيمة اجل د.  -4
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قتبس كثريا اوالذي  ،فنجد أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،الدويلأما بالنسبة للنصوص والوثائق ذات الطابع 
كوسيلة عملية دون احلكم   ،الثورة أو قد أشار يف ديباجته إىل مبدأ مقاومة الطغيان ،من اإلعالنني السابق ذكرمها
لحيلولة حيث جاء يف ديباجته أن: " حقوق اإلنسان جيب أن تنظم بنظام حقوقي ل ،على مشروعيتها من عدمه

  دون اللجوء إىل الثورة ضد الطغيان والظلم ".
وعلى الرغم مما تضمنته هذه النصوص كإشارات ضمنية حلق املقاومة، فإا من حيث طبيعتها القانونية 
جمرد إعالنات عامة ال تصل من حيث إلزاميتها وقوا لدرجة النصوص الدستورية، واليت مل تسجل وعرب 

ولو نصا واحد أشار وبشكل  –وحسب رأي الفقيه األستاذ طعيمة اجلرف  -مل،خمتلف دساتري دول العا
  .1مباشر حلق املقاومة 

 

                                                 
 .301طعيمة اجلرف، مبدأ املشروعية، املصدر السابق، ص:  د. -  1
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يهدف نظام دولة القانون إىل محاية األفراد من تعسف السلطات العامة واعتدائها على حقوقهم        
فراد وجد إال لضمان متتع األاملبدأ ما وحريام، فهو يفرتض وجود حقوق لألفراد يف مواجهة الدولة ألن 

قوق واحلريات مبا تتضمنه من امتيازات لألفراد ومبا باحل اإلقرارفردية. ومن هنا كان حبريام وحقوقهم ال
تفرتضه من قيود على سلطات احلاكم وتثبيت ذلك يف الدستور أو إميان احلاكم واحملكومني ا، يشكل 

نون تقتضي وجود سلطة شرعية، األولوية فيها للقانون، ووجود أحد مقومات دولة القانون، " إن دولة القا
عدالة اجتماعية، والسلم واحلرية، وبعبارات أخرى تعين التعددية، وانتخابات دورية وأصيلة واحلق يف 

دولة القانون تستلزم حرية إنشاء اجلمعيات وضمان  ،االنتخاب والرتشح، انتخابات عامة حرة وسوية،...اخل
   1سياسية قادرة على املشاركة يف االنتخابات والتعبري فيها..." تكوين أحزاب

يقسم الفقه احلديث احلقوق واحلريات إىل حقوق فردية تقليدية تتعلق بذات اإلنسان وجسده وأمنه...اخل    
وحقوق اقتصادية واجتماعية تقرر لألفراد بوصفهم أعضاء يف مجاعة منظمة ومتقدمة اقتصاديا واجتماعيا  

..اخل. غري أن القانون .ق يف العدل وحرية التجارة والصناعة واحلق يف الرعاية الصحية واالجتماعيةكاحل
هذه احلقوق حبسب صدورها تدرجييا يف أجيال إىل حقوق مدنية وسياسية نّظم الدويل حلقوق اإلنسان 

  وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ويف اجليل الثالث احلقوق التضامنية.
بين الدستور للحقوق واحلريات يف دولة القانون سواء كان ذلك بالنص عليها أو تبيان سبل محايتها إن ت   

قد أعطى هلذه احلقوق واحلريات قدسية خاصة، كون القاعدة الدستورية تسمو على كل القوانني يف الدولة 
  وال جيوز خمالفتها نصا وروحا.

احلقوق واحلريات كأحد مقومات دولة القانون يف  صيص علىاإلقرار والتنوحيث أننا تناولنا بالتفصيل    
الفصل الثاين من الباب األول، فإننا خنصص هذا الفصل األخري من األطروحة للنظر يف مدى اعرتاف 

نقوم بتعريفها  ناملعدل واملتمم جبملة من احلقوق واحلريات، وذلك بعد أ 1989الدستور اجلزائري احلايل 
  نقسم هذا الفصل إىل مخسة مباحث، نعرضها كالتايل:وتبيني مفاهيمها، وس

 املبحث األول: نتطرق فيه إىل مبدأ املساواة ومظاهرها  -

  الشخصيةاملبحث الثاين: احلقوق واحلريات  -
 املبحث الثالث: احلقوق واحلريات الفكرية -

 املبحث الرابع: احلقوق واحلريات االقتصادية واالجتماعية  -

                                                 
1
 Antoine Kesia, M.B.E. Mindua op. cit p. 232. 
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نه يف الدميقراطية اليونانية أترتبط احلرية باملساواة ارتباطا وثيقا ووطيدا، حىت يف تعريفهما، إىل درجة     
القدمية كانت تعرف احلرية من خالل املساواة بني األفراد وبتنفيذ السلطة احلاكمة للقاعدة العامة على مجيع 

  .1ستبدادية أو تعسفيةن كانت القاعدة اإاألفراد دون متييز، حىت و 
هلذا سارعت األنظمة الدستورية  ملساواة اليت  تعترب ركنا هاما،فمن األركان األساسية للدميقراطية جند ا    

والتشريعية الوضعية يف تبنيه، ذلك أن احلقوق واحلريات العامة ترتكز على مبدأ املساواة، فال متييز بني األفراد يف 
الفكر، حىت قيل أن أو اللغة أو الدين أو العقيدة و  ال بسبب اجلنس وال األصلت، ياالتمتع ذه احلقوق واحلر 

املؤّسس . نظرا ألمهية هذا املبدأ الذي صّدر به 2املساواة هي روح الدميقراطية، بدوا ينهار كل معىن للحرية
، ونظرا للدور 3قهسواء يف الدستور احلايل أو الذي سب ،صه للحقوق واحلرياتالفصل الذي خصّ  اجلزائري

القانون واعتبارا له عند بعض فقهاء  ،- كما ذكرنا  -األساسي الذي يلعبه هذا املبدأ يف حتقيق الدميقراطية واحلرية
قوق واحلريات، خنصص هلذا املبدأ فصال خاصا، اخرتنا أن يكون بني الفصل الدستوري كإحدى ضمانات احل

يف  املكفولة باحلماية حقوق واحلرياتلللفصل الذي خنصصه احلقوق واحلريات واضمانات  الذي رأيناه حول
  ، لتوسطه بينهما، باعتباره ضمانا لدى البعض، وحرية لدى اآلخرين.املعدل 1989الدستور اجلزائري 

تكون الفقرة األوىل خمصصة ملعرفة املقصود باملساواة  ،فقرات حبثنا هذا حول املساواة إىل ثالثنقسم     
الثانية نتكلم عن املساواة يف كل من املذهبني الرأمسايل واالشرتاكي، أما يف الفقرة األخرية، يف و بصفة عامة، 

  سوف خنصصه ملظاهر املساواة وموقف الدستور اجلزائري احلايل منها.ف - وهو جوهر حبثنا-
  

                                                 
   .65، والدكتور عبد احلميد متويل: احلريات العامة، املرجع السابق، ص 66ص نقال عن العميد دوجي،  -1

2
  Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne, 2 éd. Paris1948, p. 83. 

3
   .1976من دستور  39واملادة  1989 يف دستور 28املعدل، املادة  2008من دستور  29انظر املادة  - 
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  اومظاهرهول: مفهوم المساواة المطلب األ

  ن رأيناه، باعتبار أن مبدأ املساواة أملا سبق و  ،را صعباإن إعطاء املساواة تعريفا شامال ومانعا يعد أم    
مرتبط باحلرية، مما جعل كثريا من الذين كتبوا يف املوضوع يعرتفون بصعوبة حتديد مفهوم املساواة ووصفوها 

. لذا ميكن القول أن التطور 1، وبالغموض وااللتباسهلا مع الظروف واألحوالبكثرة احلساسية، وشدة تبدّ 
 هوتأثر  ،ده مفهوم مبدأ املساواة لدى اتمعات القدمية: املصري واإلغريقي والروماين والعريبالذي شه

خمتلفة، ىل الفكر احلديث وما جاء به من إيديولوجيات وأفكار بالديانات السماوية وغري السماوية، وصوال إ
  عب.هو الذي أضفى يف كل مرة عرب التاريخ هلذا املفهوم نوعا من التعقيد والتش

به القانون الوضعي  أخذهلذا نكتفي بإعطاء املفهوم العام الذي استقر عليه الفكر احلديث، وهو ما     
يف فرتتني من تارخيه  املؤّسس اجلزائريما  أخذ نسواء يف املذهب الرأمسايل أو املذهب االشرتاكي الذي

  .2 لشريعة اإلسالميةالدستوري منذ االستقالل، وخنتم باحلديث عن مفهوم املساواة يف ا
  :في الدستور الجزائريالتنصيص عليه و  المساواةمبدأ فهوم العام لالم الفرع األول:

  :المفهوم العام لمبدأ المساواةأوال: 

  من الوجهة املدنية،إليه ميكن أن ينظر كما من الوجهة االجتماعية،  قد ينظر ملعىن املساواة     
  يقسمها علماء االجتماع إىل نوعني:فاملساواة من الوجهة االجتماعية  -

مساواة هدفها رفع درجات الطبقات الدنيا من اتمع جلعلها يف مستوى الطبقات العليا اليت تتمتع    
  بالرفاهية والكرامة.

 ، وحشرهم يف أدىنأما النوع الثاين من املساواة فيعمل فيه على إلغاء كل الفوارق والتفاوتات بني األفراد    
  .3ي الناس يف اإلعطاء فسّوهم يف املنع" وهو أسهلا باملثل القائل " إذا مل تستطع أن تسوّ أخذت، الطبقا

  أما املساواة املدنية فلها تطبيقات أربعة هي: -
  املساواة أمام القانون.
  املساواة أمام القضاء.

                                                 
1
 Claude Albert Colliard, op.cit., p173.  

2
بن لة دكتوراه ، جامعة  اإلمام  حممد ، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف النظام اإلسالمي والنظم املعاصرة  رساعبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين دكتور: ال 

، "احلريات العامة يف الفكر وما بعدها. وأيضا: دكتور عبد احلكيم حسن العيلي  173ص .1980عودية ، الطبعة األوىل سعود ، مطابع اجلمعية امللكية الس
 وما بعدها. 88، ص 1974والنظام الساسي يف اإلسالم" ، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، القاهرة، 

3
 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 7 éd., V égalité, p 270.  
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  املساواة يف تويل الوظائف واملناصب العامة واالنتفاع باملرافق العامة.
  اة يف حتمل األعباء العامة.املساو 
هذه األنواع من املساواة وتطبيقاا تعترب من املبادئ اليت تضمنتها الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان، كما     

تعترب من املبادئ الدستورية احلديثة اليت تنفي التمييز بني األفراد على أساس األصل أو اجلنس أو الدين أو 
ة أو املركز االجتماعي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي، سواء يف اللغة أو الرأي أو العقيد

  .1 اكتساب احلقوق وممارسة احلريات أو حتمل االلتزامات وأدائها
 ـ وهو جوهر موضوعناـ ، أو مظاهر تطبيق املساواة -أي املساواة املدنية –هذا النوع من املساواة     

  قف الدستور اجلزائري احلايل فيها.لتعريف كل نوع منهما ومو  خنصص فقرة
وذلك  ،هلذا نتطرق أوال إىل نظرة كل من املذهبني الرأمسايل واالشرتاكي والشريعة اإلسالمية هلذا املبدأ    

  بني موقف الدستور اجلزائري من مبدأ املساواة بصفة عامة.بعد أن ن
  الدستور الجزائري ومبدأ المساواة: ثانيا:

 أخذبينما  ،باملفهوم االشرتاكي 1976-1963مببدأ املساواة يف دستور  زائرياملؤّسس اجل أخذ    
. سيأيت 2008و 1996 انالدستوري نوالذي أبقى عليه التعديال ،1989يف دستور باملفهوم الليربايل 

احلديث عن مظاهر املساواة وموقف الدستور احلايل منها، لذا نكتفي هنا باملواد اليت جاءت على شكل 
  عامة للمساواة. مبادئ

  إن مبدأ املساواة بصفة عامة جاء يف الدستور احلايل كالتايل:    
كل املواطنني سواسية أمام القانون. وال ميكن أن يتذرع بأي متييز   :"أن) حيث نصت على 29يف (املادة  -

  اجتماعي".يعود سببه إىل املولد، أو العرق، أو اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو 
:" تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف ) اليت تنص على31ويف (املادة  -

يف  والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان، وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلية احلقوق
  ."احلياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية

ة يف املساواة كما فعل نه مل خيصص مادة حول حق املرأأ 1996ما ميكن مالحظته يف دستور  إن       
حاول حني  ،2008نوفمرب سنة  15يف الواقع  التعديل الدستوري جاء ذلك يف، لكن 19762 دستور

                                                 
1
 E. Esmein, Elément de droit constitutionnel français et comparé, TI, 1921. P.545.  

  انظر املبحث الثاين من الفصل األول من الباب التمهيدي. 2 
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دولة إىل أن ال مكرر اليت أشارت يف حمتواها 31ة تدارك هذا النقص من خالل املاد املؤّسس اجلزائري
  .1توسيع حظوظ متثيلها يف االس املنتخبة وذلك من خالل ،على ترقية احلقوق السياسية للمرأة ستعمل

قد خصص حلقوق األجنيب  املؤّسس الدستوريومن باب اإلشارة فقط وتكملة للفائدة نشري إىل أن    
  اللجوء السياسي. ) لتنص على حق 69. بينما جاءت ( املادة 68و  67(حقوق اإلنسان) املادتني 

  .وفي الشريعة اإلسالمية الرأسمالي واالشتراكي المساواة في الفكرالفرع الثاني :

عليها كل من املذهبني الرأمسايل واالشرتاكي فكرمها، واملصادر اليت  نا املبادئ اليت يبينن بيّ ألقد سبق و     
 على موقفه من احلقوق واحلريات وعلىا زناستقيا منها هذه األفكار واألهداف اليت يسعى لتحقيقها، وركّ 

  . 2اجلماعة، ومتتعها ذه احلقوق واحلريات املفهوم الذي يعطيه للفرد أو
وترتبط ا ارتباطا وثيقا، ويرتكز عليها النظام  ،ال يتجزأ من هذه احلقوق واحلريات اتعترب املساواة جزء    

من أي  –تكازا قويا إىل درجة أن نكران هذا املبدأ ار  ،مبختلف اإليديولوجيات اليت تبناها ،الدميقراطي
  لبديهيات مسلمة ال ميكن للعقل السليم أن يقبلها. ايف العصر احلديث يعترب نكران -تنظيم
فما هو مفهوم مبدأ املساواة يف الدميقراطيات املاركسية االشرتاكية؟ وهو منهج سارت عليه الدولة     

، وما هو مفهوم املساواة يف الدميقراطيات الغربية الرأمسالية؟ وهو 1976-1963اجلزائرية يف دساتريها 
. 2008مث يف  1996يف ن وأكده التعديال 1989فرباير  23به الدستور اجلزائري لـ  أخذاملنهج الذي 

   نه بصفة خمتصرة فيما يلي:ذلك ما سوف نبيّ 
  أوال: مفهوم المساواة في الفكر الرأسمالي الفردي:

الباب األول من هذا البحث املبادئ واملصادر اليت يعتمد عليها املذهب الفردي وكيف ينظر  رأينا يف    
أن للفرد حقوقا طبيعية لصيقة به جدير بالعناية قبل اجلماعة. ذلك نه أدعاة هذا املذهب إىل الفرد على 

خمتلف ااالت، سواء  ولدت معه، وما قيام الدولة إال حلماية هذه احلقوق واحلريات الفردية الطبيعية يف
حرية األفراد  ميسّ  امللكية، وال حدود لذلك إال مبا املتعلقة بذاته أو بشخصه أو بأمنه وفكره أو حقه يف

اآلخرين. وهذه املبادئ استمدها املذهب الفردي من القانون الطبيعي الذي يعترب احلرية واملساواة فطرة 
  فيجب أن تبقى معهم ويبقوا متساوين فيها. ،حلريات ولدت معهمن هذه احلقوق واأطبيعية متليها الطبيعة، و 

                                                 

اإلشارة إىل ذلك، وترك اال مفتوحا أمام القوانني اليت سوف حتدد كيفيات يف هذه املادة كيفية ترقية هذه احلقوق وإمنا اكتفى ب املؤّسس الدستوريمل يفصل 1 
  ذلك.

2
 انظر الفصل األول من الباب األول 
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هذه مرحلة مرت عليها فكرة املساواة عند املذهب الفردي تلتها مرحلة التعاقد االجتماعي حني شعر الناس 
بضرورة تنازل الفرد عن حريته الطبيعية مقابل متتعه باحلماية واألمن اليت تتكفل ا اجلماعة، وبذلك 

املساواة الطبيعية باملساواة القانونية أي كأنه حدث اتفاق بني األفراد باعتبارهم مواطنني يف الدولة، استبدلت 
  وبذلك تتجسد املساواة. ،فحواه التزامهم مجيعا بالواجبات مقابل التزامهم باحلقوق واحلريات

تيازات الشخصية اليت حيث بقيت االم ،مل حيقق هذا التطور يف مفهوم املساواة اهلدف املنشود منه    
  تعتمد على املولد والوضع االجتماعي، مما دفع بالطبقات الدنيا إىل املطالبة باملساواة االقتصادية.

ظهرت النظرية املطلقة لالقتصاد احلر اليت دعا إليها مفكرو النظام الفردي، مفادها االستعمال احلر     
 ،ن كان اهلدف من هذا االستعمال هو الربح الذايتإ و لوسائل اإلنتاج يف أي ميدان دون تدخل الدولة حىت

يف ظل املساواة الرأمسالية  فظهرت ،ال ما يرجع بالفائدة على اجلماعة، وبذلك مت إطالق العنان يف هذا اال
  ن: طبقة أصحاب األعمال وطبقة اإلجراء.طبقتا
احلديثة يف وثيقة إعالن حقوق اإلنسان  ويرجع تقرير مبدأ املساواة ألول مرة يف الدميقراطيات الغربية    

والذي نص على أن احلقوق الفردية لإلنسان هي: احلرية، املساواة، امللكية، حق األمن،  1789الفرنسي 
، وعلى الدولة تنظيم التمتع ذه احلقوق. هكذا كان للثورة الفرنسية اليت رفعت شعارها 1وحق مقاومة الظلم

اإلخاء ". الفضل يف تكريس املفهوم الفردي الرأمسايل للمساواة، وهو املساواة الشهري: "احلرية، املساواة، 
ويف محايته  ،وهو ما يعين تساوي األفراد مجيعا أمام القانون ،القانونية أو املدنية ال الفعلية املادية االقتصادية

 دون أي اعتبار للجنس أو للون أو للدين.

  راكي:مفهوم المساواة في الفكر االشت ثانيا:

يستهدف الفكر االشرتاكي من تبين مبدأ املساواة كيان الفرد من الناحية املادية، ذلك أن "كارل     
ماركس" كان يشنع على عدم املساواة يف الفوارق اليت تقع يف اال املادي بني أصحاب رؤوس األموال 

  والعمال من الطبقات الكادحة.
  لنظام االشرتاكي على حسب املذاهباملساواة لدى ا لقد اختلفت اآلراء يف حتديد مفهوم    

  :2 االشرتاكية

                                                 
، 3داد العريب للطباعة القاهرة، عدالدكتور نعيم عطية: إعالنات حقوق اإلنسان واملواطن يف التجربة الدستورية الفرنسية، جملة إدارة قضايا احلكومة، دار االحت 1

   .637، ص 1972سبتمرب  -يوليو16السنة 
   .267انظر دكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين: املرجع السابق، ص 2  
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مبا يسمى املساواة يف اهود، أي تساوي األفراد يف اهود املبذول حىت حيصلوا على  خذمنها ما يرى األ -
  ن ال جيرب الفرد على جمهود يفوق جمهود اآلخرين.أاملنافع بالتساوي، و 

ما يطلق عليه املساواة احلسابية، أي أن تقسم وسائل االنتفاع بالتساوي بني  أما الرأي اآلخر فيدعو إىل - 
 أفراد اجلماعة تقسيما حسابيا.

وينظر الرأي الثالث إىل املساواة على أا وضع لوسائل اإلنتاج العملية أو العلمية أو الفنية حتت تصرف  -
  .1ذه الوسائل حسب العمل الذي يرغب فيهتسمح لكل فرد يف اتمع استعمال ه ،األفراد بصفة متساوية

وهي:"من   ،فيقوم مفهوم املساواة على أساس القاعدة الشهرية اليت يدعو إليها ،أما عند االجتاه الشيوعي    
، أي توزيع األعمال يكون حسب كفاءة وقدرة كل فرد وتوزيع 2كل حسب كفاءته ولكل حسب حاجته"

ن الشيوعيني يعتربون االشرتاكية مرحلة إىل الشيوعية، يتم اإلنتاج يكون حسب حاجة كل فرد. ذلك أ
  .3خالهلا حمو الفوارق الطبقية واملهنية واجلنسية واليت يتميز ا سكان احلضر عن الريف

املذهب االشرتاكي، وبرز ذلك يف دستوري  1988لقد تبىن النظام اجلزائري منذ االستقالل حىت اية     
 مبدأ املساواة. املؤّسس اجلزائريخري الذي كرس فيه ، خاصة هذا األ1963-1976

  مبدأ المساواة في الشريعة اإلسالمية: ثالثا: 

يَا أَيـَها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكْم ِمن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم (يقول اهللا تبارك وتعاىل يف حمكم كتابه الكرمي: 
 اَهللا َعِليٌم َخِبري ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإن َأْكَرَمُكْم ِعنَد اِهللا أَتْـَقاُكْم ِإن(

ذه اآلية الكرمية يقّرر القرآن  4 
فال فرق بني مجاعة وأخرى وال تفاضل بينها ال على أساس  ،الكرمي املساواة بني الناس يف طبيعتهم البشريّة

مام الزخمشري يف معىن هذه اآلية معّلقا على العنصر اإلنساين وال على أساس الساللة واالحندار، يقول اإل
من آدم وحواء، وقيل خلقنا كّل واحد منكم من أب وأّم، فما «، ما يلي: )ِمن ذََكِر َوأُنَثى(قوله تعاىل: 

، أّما »منكم أحد إّال وهو يُديل مبثل ما يديل به اآلخر، سواء بسواء فال وجه للتفاخر والتفاضل يف النسب
واملعىن أّن احلكمة اليت من أجلها رتّبكم على شعوب «فقال:  )ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا(: عن قوله جّل وعال

                                                 

 1
   .122م، ص 1970لينني: الدولة والثروة، طبعة موسكو، سنة  
 2
الدويل املعاصر، رسالة دكتوراه ، معهد العلوم القانونية واإلدارية  العالقة االقتصادية الدولية ومبدأ املساواة يف ظل النظام االقتصادي  -عمار مساعدي ، دكتور  

   .22ص  .،1996/1997بن عكنون جامعة اجلزائر ، اجلزائر 
 3
بعة ، مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم مع املقارنة باملبادئ الدستورية احلديثة، منشاة املعارف باإلسكندرية، مصر ، الطبعة الرامتويل:  حلميددكتور عبد ا 

   .464ص .1978
  .13سورة احلجرات، اآلية:  4
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وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض فال يعَتزى إىل غري آبائه، ال أن تتفاخروا باآلباء واألجداد وتّدعوا 
نسـان غريه ويكتسب الشـرف والكـرم عند التفاوت والتفاضل يف األنساب، ّمث بّني اخلصلة اليت ا يفضل اإل

  .1»...ال أنسابكم )أَتْـَقاُكم إّن َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللا (اهللا فقال: 
فكّلهم ينتسبون  ،فاإلسالم قّرر أن ليس هناك تفاضل بني الناس بأنسام وحبسب خلقهم األّول

م ومواطنهم كّلهم سواسّية، وال آلدم وآدم عنصره من تراب، فكّل الناس مهما اختلفت أجناسهم وألوا
تفاضل إّال بتقواهم وكفاءم وأعماهلم وما يقّدمونه لإلنسانّية، فما توزيع الّناس على مجاعات وقبائل 

  وشعوب إالّ ليتعارفوا فيما بينهم.
َناُهْم ِمَن الطَيَباِت َوَلَقْد َكرْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف البَـر َوالبَ (وقال اهللا تعاىل يف آية أخرى:  ْحِر َوَرزَقـْ
، فاهللا تبارك تعاىل مل خيّصص جنسا أو عرقا أو أّي مجاعة إنسّية 2)َوَفَضْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ممن َخَلْقَنا تـَْفِضيالً 

لن بالتكرمي، إّمنا قّرر تكرميه لبين آدم على العموم، والتفضيل كان بني اإلنسان واملخلوقات األخرى. يع
هذا املبدأ يف خطبة حّجة الوداع بعبارات واضحة وقويّة تاركا إيّاها كقواعد أساسّية ومنطلقات  εرسول اهللا 

  ،أيّها الناس إّن رّبكم واحد وإّن أباكم واحد«جوهريّة يبين عليها اتمع اإلسالمي أسسه، حيث قال: 
على عرّيب وال ألمحر على أبيض وال  كّلكم آلدم وآدم من تراب، وليس لعرّيب على عجمي وال لعجميّ 

  .»ألبيض على أمحر فضل إّال بالتقوى، أال هل بّلغت؟ اللهّم فاشهد، أال فليبّلغ الشاهد منكم الغائب
خلق اهللا تبارك وتعاىل اإلنسان من أصل واحد ومنشأ واحد ليكّلفه بعبادته لوحده دون سواه. يقول اهللا 

ُقوا رَبُكْم الِذي َخَلَقُكْم ِمن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَها َزْوَجَها َوَبث ِمنُهَما رَِجاالً َكِثريًا َوِنَساء يَا أَيـَها الناُس اتـ (تعاىل: 
)َواتـُقوا اَهللا الِذي َتسآءَُلوَن بِِه َواَالْرَحاَم ِإن اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

ّية هي إّن هذه املساواة يف القيمة اإلنسان  3 
  :4 األرضّية الصلبة اليت ترتكز عليها األسس األخرى للمساواة يف اإلسالم واليت نلّخصها فيما يلي

  املساواة يف العقيدة والتكاليف الدينّية : -

                                                 

  .378، ص4، ج1، ط1946، 1انظر اإلمام حممود بن عمر الزخمشري: الكّشاف، ترتيب وضبط مصطفى حسني أمحد، مطبعة االستقامة القاهرة، ط 1

  .70سورة اإلسراء، اآلية:  2

  .1سورة النساء، اآلية:  3

  .14ليل: مفهوم املساواة يف اإلسالم، دراسة مقارنة، دار الرشيد للنشر والتوزيع، الرياض د.ت صملزيد من التفاصيل انظر رشاد حسن خ 4
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ّن البشر ما خلقوا إّال لعبادة اهللا تعاىل القائل يف إإّن الدين اإلسالمي هو دين اإلنسانّية مجعاء، و 
وعبادته تقتضي أّوال اإلميان به ومالئكته  1)َوَما َخَلْقُت اِجلن َواِالنَس ِإال لِيَـْعُبُدون(: حمكم كتابه الكرمي

ورسله وكتبه املنزّلة عليهم واليوم اآلخر والبعث واحلساب واجلّنة والنار، كما تقتضي منه االلتزام بالفرائض 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلحسان والعبادات، من صالة وصوم وزكاة وحّج واإلتيان بالواجبات ك

  للوالدين.
  املساواة يف حتّمل املسؤولّية واجلزاء : -

ويقصد بذلك حتّمل كّل إنسان ملسؤوليته فيما يقوم به من تّصرفات وما يصدر عنه من أخطاء أو 
لك التصّرفات وفقا جرائم لوحده وبصفة مستقّلة، يقابله يف ذلك خضوعه ملا قّرره اإلسالم من جزاء على ت

للمعايري الذاتّية اليت تأخذ بعني االعتبار مبدأ شخصّية املسؤولّية واجلزاء، وشروط بلوغ رسالة اإلسالم، 
والعلم بالشرع، والتكليف، وانتفاء موانع األهلّية بالنسبة للشخص، وشرط متاثل اجلزاء مع درجة خطورة 

  املعصّية.
  عاّمة :املساواة يف احلقوق والواجبات ال -

إّن الفطرة اإلنسانّية وضرورة بقاء واستمرار العنصر البشري وسّنة التطّور يف احلياة تستلزم أمورا 
معّينة، واإلسالم قّرر لكّل إنسان حقوقا طبيعّية وألزمه واجبات أساسّية ال جيوز تضييعها أو التهاون يف 

التمّلك، حّق التعليم، وحّق العمل وحّق  حّقها. من هذه األمور: حّق احلياة، حّق األمن الفردي، حقّ 
يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَواِمَني بِالِقْسِط ُشَهَداَء هللا َوَلو َعَلى أَنُفِسُكْم أِو الَواِلَديِن (العدالة، يقول اهللا تعاىل: 

من أيّة قّوة أو سلطة إعفاء بعض األفراد من أداء  ، ليس2)َواالَقـَْرِبَني إْن يُكن َغِنيا أو َفِقريًا، فاهللا أوَىل َِِما
فالناس متساوون يف ذلك وال فرق بني شخص وآخر ال باجلنس وال بالّلون وال باألصل وال  ،واجبام

َا أنَا َبَشٌر (بالنسب وال أّي صفة أخرى، فاهللا تبارك وتعاىل أمر رسوله أن يقول للّناس معرّفا نفسه:  ُقل ِإمن
)يُوَحى ِإَيل  ِمثْـُلُكمْ 

أيّها الناس «اخلالفة بعد رسول اهللا خطب يف الناس قائال:  τ، وعندما توّىل أبو بكر 3 
إّين ولّيت عليكم ولست خبريكم، فإن أحسنت فتابعوين وإن صدفت فقّوموين، القوّي فيكم ضعيف عندي 

فإن عصيت  ،طعت اهللا ورسولهحّىت آخذ احلّق منه، والضعيف فيكم قوّي حّىت آخذ له حّقه، أطيعوين ما أ
                                                 

  .56سورة الذاريات، اآلية:  1

  .135سورة النساء، اآلية:  2

  .109سورة الكهف، اآلية:  3
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إّين مل أستعمل عليكم عّمايل ليضربوا «بعده فقال:  τ. وجاء عمر بن اخلطّاب 1»فال طاعة يل عليكم
أبشاركم ويشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم، ولكّين استعملتهم ليعّلموكم كتاب رّبكم وسّنة نبّيكم، فمن 

: يا أمري -وكان حاكم مصر–منه، فيقول له عمرو بن العاص  ظلمه عامله مبظلمة فلريفعها إّيل حّىت أقّصه
املؤمنني أرأيت إن أّدب أمٌري رجًال من رعيته أتقّصه منه؟ فيقول عمر: وما يل ال أقّصه منه وقد رأيت رسول 

»يقّص من نفسه εاهللا 
 2.  

ومن  ،رجاتال تفضيل يف اإلسالم بني الناس بعضهم على بعض إّال بالتقوى واالجتهاد فيها على د
َجاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اِهللا (ذلك ما جاء يف قوله تعاىل: 

ُ
َر أُوِيل الَضَرر َوامل وِمِنَني َغيـْ

ُ
َال َيْسَتِوي الَقاِعُدوَن ِمَن امل

َجاِهِديَن بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم َعَلى الَقاِعِديَن َدَرَجة و 
ُ
ُكال َوَعَد اهللا اُحلْسَىن َوَفضَل بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َفضَل اهللا امل

َجاِهِديَن َعَلى الَقاِعِديَن َأْجرًا َعِظيًما
ُ
)اهللا امل

إّن أْكَرَمُكْم [فالتفضيل هنا راجع إىل ما جاء يف اآلية الكرمية  3 
)ِعنَد اهللا أَتْـَقاُكمْ 

التفاضل ما واجلهاد باألنفس واملال يف سبيل اهللا من أعلى درجات التقوى. ومياثل هذا  4 
َنُكْم بِالَباطل إال أن َتُكوَن (ومها قوله تعاىل:  ،ورد يف آيتني أخريني يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َال تَاُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ

َما َفضَل اهللا ِبِه بـَْعَضُكْم ِجتَارٌة عن تـَرَاٍض منُكْم َوَال تـَْقتـُُلوا أَنُفَسُكُم، ِإن اهللا َكاَن ِبُكم َرِحيًما...َوَال تـََتَمنوا 
اُل قـَواُموَن َعَلى بـَْعٍض للرَِجاِل َنصيب ممّا اْْكَتَسُبوا َوللنَساِء َنِصيٌب ِمما اْكَتَسْنبَ واْسأَُلوا اَهللا ِمن َفْضِلِه...الرجَ 

فاهللا تبارك وتعاىل يف هاتني اآليتني  5 )أَْمَواهلِِمَعَلى النَسآِء ِمبَا َفضَل اهللا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِمبَا أَنَفُقوا من 
عندما يقوم أحدنا بعمل وجهد فيحّقق أرباحا يف جتارته، فإّن تلك  ،ينهانا عن التحاسد فيما بيننا كبشر

ومهنة التجارة يتعاطاها الرجل أكثر من املرأة وبالتايل يكون -األرباح حظّه ونصيبه سواء كان رجال أو امرأة 
، وبذلك يعّد -والربح من حّظ ونصيب الرجل أكثر منه من جانب املرأة اليت تعمل يف البيتالكسب 

الرجال قّوامون على الّنساء ذا التفضيل يف الرزق، أي أّن على الرجل النفقة على النساء يف املأكل 
عمل، إذ ليس وذا يكون التفضيل حبسب اجلهد املبذول يف درجات التقوى وال ،اخل…وامللبس، والعالج

  من املنطق أن نقارن بني من هو عامل نشط وبني اخلامل الكسول.

                                                 

  .225-224، ص 1965اريخ، دار صادر، دار بريوت، ابن األثري: الكامل يف الت 1

  .281، ص3، اجلزء1958هـ: الطبقات الكربى، بريوت، 220ت ،بن منبع الزهري حمّمد بن سعد  2
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  .13سورة احلجرات، اآلية:  4
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املساواة  هذا هو املفهوم العام ملبدأ املساواة يف اإلسالم، سنخّصص املبحث الثاين للبحث يف مظاهر
 ،املساواةيف اإلسالم ّمث ندرس يف املبحث الثالث قضايا يراها غري املسلمني وحّىت بعض املسلمني خمّلة مببدأ 

  وهي: املساواة بني الرجل واملرأة، واملساواة بني املسلم وغري املسلم (الذّمي).
  الدستور الجزائريو مظاهر المساواة المطلب الثاني: 

  :تطبيقات املساواة يف مظاهر أربع حيدد فقهاء القانون    
  املساواة أمام القانون.
  املساواة أمام القضاء.

  الدولة. العامة يف ئفوظاال يف تويلاملساواة 
  املساواة أمام التكاليف العامة.

  كل مظهر من هذه املظاهر مث ننظر يف موقف الدستور اجلزائري احلايل منه.  حناول التعرف بإجياز على    
  المساواة أمام القانون: الفرع األول:

الشروط للقاعدة القانونية خضوع مجيع املواطنني الذين تتوفر فيهم نفس  أمام القانون ةتعين املساوا    
الواحدة دون تفريق بني األفراد بذوام، وال متييز بينهم أمام القانون بسبب العرق أو اجلنس أو الدين أو 

  اللغة أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.

يتساوون يف احلقوق ويف واملساواة أمام القانون تعين أيضا خضوع مجيع املواطنني يف دولتهم للواجبات مثلما 
  .1 املراكز القانونية

كل املواطنني سواسية أمام ، على أن"  )29( يف مادته التاسعة والعشرين لقد نص الدستور احلايل    
  املولد، أو العرق، أو اجلنس، أو الرأي، أو أي  القانون. وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل

   ."تماعيشرط أو ظرف آخر، شخصي أو اج
على رأس املواد املخصصة للحقوق واحلريات ليس  املؤّسس اجلزائرياملادة من طرف  ذهيبدو أن وضع ه    

نه أمبدأ هام ترتكز عليه مجيع احلريات واحلقوق، كما  ن املساواة أمام القانون هيمن باب الصدفة، ذلك أل
  .2مطمح  للشعب اجلزائري الذي عاىن من التمييز الشيء الكثري

                                                 

 1
   .314ص. 1987سكندرية كرمي يوسف امحد كشاكش يوسف ، احلريات العامة يف االنظمة السياسية املعاصرة منشاة املعارف ، اإلالدكتور    
  

2
منه على رأس احلقوق واحلريات، ونفس الشيء  39، حيث جاءت املادة 1976انتهج املشرع يف هذا الدستور نفس الرتتيب الذي وضعه يف دستور  

 12يف مادته  1963بالنسبة لدستور 
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جاء  ثالدولة حيمؤسسات على ومعلقة ضمان جتسيده  املبدأكدة هذا مؤ  1)31كما جاءت (املادة     
والواجبات بإزالة العقبات  املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق تستهدف" فيها:

لسياسية، واالقتصادية، اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان، وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة ا
احلق يف املشاركة يف الشؤون  أواحلريات السياسية إطار يف  سنراهاواالجتماعية، والثقافية". وهي املادة اليت 

  .2العامة بالتساوي مع اجلميع يف احلقوق والواجبات
  المساواة أمام القضاء: الفرع الثاني:

  أوال: مفهومه والدستور الجزائري

"ممارسة مجيع مواطين الدولة حلق التقاضي على قدم املساواة أمام حماكم اة أمام القضاء يقصد باملساو     
بسبب العرق أو اجلنس أو الدين أو اللغة أو الرأي أو أي شرط أو ظرف واحدة وبال متييز وبال تفرقة بينهم 

  .3 آخر شخصي أو اجتماعي"
ئية واستبعاد إجراءات التقاضي اخلاصة أو القوانني كما تعين هذه املساواة استبعاد احملاكمات االستثنا     

العقابية اخلاصة، فيجب أن تكون إجراءات التقاضي وقانون العقوبات واحدة بالنسبة جلميع األشخاص يف 
ن أو  ،الدولة، مع العلم أن القاضي له حرية احلكم بالعقوبة املالئمة حسب اختالف ظروف كل قضية

الف املنازعات، ال بالتمييز بني األشخاص املتقاضني. كما أن وجود اختالف احملاكم يكون حسب اخت
حماكم خاصة بفئات معينة من األفراد كاألحداث ال ينفي مبدأ املساواة أمام القضاء ما دام اهلدف حتقيق 

  وال ختصيص حماكم لألشراف وأخرى لعامة الناس أو  ،العدل وليس انتقاص حقوق طائفة أو أفراد معينني
  .4 ضعافهم

فاملساواة أمام القضاء هي عدم التمييز بني املواطنني يف استخدامهم حلقهم يف التقاضي، ولضمان ذلك     
  أمهها: ،جيب توفري شروط

  وحدة القضاء أي تقاضي املواطنني مجيعا أمام نفس القضاة. -
  املساواة أمام التشريعات والعقوبات املطبقة يف التقاضي بني مجيع املواطنني. -

                                                 

   .1989من دستور  30هي نص املادة  1  
اليت جاء فيها:"  40كون حرفيا منقولة عنها. ويف هذا الدستور مادة أخرى تصب يف نفس املوضوع هي املادة تكاد ت 1976من دستور  41وهي املادة  2  

  .."القانون واحد بالنسبة للجميع، أن.
3
   .16، ص ، مرجع سابق دكتور عبد الغين عبد اهللا بسيوين: مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضيال  

4
   .440، ص 1رجع السابق، جدكتور ثروت بدوي: امل 
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  .1 جمانية القضاء -
القانون جاء التنصيص  أمام ملادة اليت ذكرناها حول املساواةا إىل فباإلضافةالدستور اجلزائري،  أما    

الكل  واملساواة. الشرعية مبادئ أساس القضاء  ) بقوهلا:"140القضاء يف( املادة  أمامصراحة على املساواة 
نه أ) على 142وجيسده احرتام القانون". ونصت (املادة سواسية أمام القضاء، وهو يف متناول اجلميع 

صرحية بقوهلا:" ال  أيضا) 147الشرعية والشخصية". وجاءت (املادة  مبدأي إىلختضع العقوبات اجلزائية 
  للقانون". إالخيضع القاضي 

- 144-143-49- 48-47-46-45(املواد:  هذه املواد، واملواد املتعلقة حبق التقاضي وهي    
) تؤكد كلها مبدأ املساواة أمام القضاء، خاصة املواد اليت ذكرناها بالنص قد مشلت املبادئ 145-150

اليت رأيناها يف املفهوم الذي أعطي هلذا املبدأ، وهي: شرعية القوانني، شخصية العقوبات، القضاء يف متناول 
  للقانون فقط.خضوع القاضي و  (وحدة القضاء) املساواة أمام القضاء ،(اانية) اجلميع

إن مبدأ املساواة أمام القضاء ال يعين حق اللجوء إىل القضاء الذي ميثل مبدأ إجرائيا عاما فقط، إمنا     
جرت العادة أن تتكفل األنظمة يف دساتريها وقوانينها التشريعية مبا يضمن املساواة يف عديد من تطبيقات 

  .2القضاء
  القضاء في الدستور الجزائري ثانيا: أهم ضمانات تطبيق المساواة أمام

  نذكر أهم هذه التطبيقات الواردة يف الدستور اجلزائري احلايل:    
  حق القرينة على الرباءة للمتهم. -
  كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل   على أن:" 45نصت املادة  -

  .اليت يتطلبها القانون" الضمانات
  3د النصوال عقاب إال مع وجو أن ال جرمية  -

 ال يتابع أحد، وال يوقف أو حيتجز، إال يف احلاالت احملددة بالقانون، وطبقا" على أن 47نصت املادة     
  ".لألشكال اليت نص عليها

  عدم رجعية القانون اجلنائي. -

                                                 
1
   وما بعدها. 19دكتور عبد اهللا عبد الغين بسيوين: املرجع السابق، ص الملزيد من التفاصيل انظر   
 2
   .35، ص 1990دكتورة أمال الغزايري: ضمانات التقاضي، منشاة املعارف باإلسكندرية،   

  3 http://fr.wikipedia.org 
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  رم".أن: "ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ا على )46نصت (املادة     
  املرتتبة عن التوقيف للنظرضمانات احلقوق  -

خيضع التوقيف للنظر يف جمال التحريات اجلزائية للرقابة القضائية، وال  نه:"أ) على 48نصت (املادة     
  ) ساعة".48يتجاوز مدة مثان وأربعني ( ميكن أن

أيام،  إذا كانت التهمة  4لنظر إىل ميكن أن ميدد فيهما التوقيف ل ،لكن هناك استثناءان هلذه القاعدة    
تتعلق جبرائم اإلرهاب، أو االجتار باملخدرات، فاألشخاص املشتبه قيامهم بأعمال إرهابية، ميكن أن يتم 

ساعة أخرى، برتخيص من رئيس احملكمة بعد امتثاله أمامها، وميكن  48متديد مدة توقيفهم للنظر ملدة 
جديد، أما األشخاص املشتبه يف اجتارهم باملخدرات، فمدة  خالل هذه املدة املضافة طلب فحص طيب

ساعة أخرى برتخيص مكتوب من وكيل  48 ـميكن متديدها مباشرة ب ،ساعة 48توقيفهم للنظر هي 
  .1 ساعة 24اجلمهورية، وللموقوف طلب فحص طيب يف كل 

 إالمدة التوقيف للنظر . وال ميكن متديد بأسرتهميلك الشخص الذي يوقف للنظر حق االتصال فورا     
  استثناء. ووفقا للشروط احملددة بالقانون.

طلب ذلك على  إنجيرى فحص طيب على الشخص املوقوف  أنولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر جيب     
  ".اإلمكانيةيعلم ذه  أن
  حق الدفاع: -

  ون يف القضايا اجلزائية".):" احلق يف الدفاع معرتف به. احلق يف الدفاع مضم151جاء يف (املادة     
  ختضع العقوبات اجلزائية إىل مبدأي الشرعية والشخصية". نه:"أ) على 142نصت (املادة     

  :اإلداريةحق الطعن يف قرارات السلطة  -
  نه:" ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات السلطات اإلدارية".أ) على 143نصت (املادة     

  نية مع تعليلها:القضائية عال باألحكامالنطق  -
  ا يف جلسات عالنية".بهنه:" تعلل األحكام القضائية، وينطق أ) على 144نصت (املادة     

  القضائية: األحكامحق تنفيذ  -

                                                 

  1 Gilles Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, 4 eme édition, Armand Colin, Dalloz, 

Havre, France, pp353-354. 
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:" على كل أجهزة الدولة املختصة أن تقوم، يف كل وقت ويف كل مكان، أن) على 245نصت (املادة     
  مجيع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء". ويف
  القضائي: اخلطأن عحق التعويض  -

القضائي تعويض من الدولة.وحيدد القانون شروط  اخلطأنه:" يرتتب على أ) على 49نصت (املادة     
  التعويض وكيفياته".

 أنالقضاء، حاولنا  أماماملساواة  مبدأاملواد الواردة يف الدستور اجلزائري حول ضمان تطبيق  أهمهذه     
ها باملادة اخلاصة والضامنة للتعويض عن ناضاء وختمتطبيق الق بإجراءاتيب املتعلق نستعرضها حسب الرتت

  القضائي. اخلطأ
  الدولة: العامة في وظائففي تولي ال المساواة الفرع الثالث:

يف  وآخرتساوي مجيع املواطنني يف تويل الوظائف العامة، وال فرق بني مواطن  ،وتعين هذه املساواة    
الشروط املطلوبة قانونا  أوثقافية... أوما يشرتط من مؤهالت واستحقاقات علمية  إاليفة االلتحاق بوظ

والواجبات احملددة هلا.  التمتع باحلقوق أيضااجتماعي. كما تعين  أوعرقي أو لكل وظيفة دون متييز طبقي 
  ة العمل فيها.عندما ختتلف الوظائف باختالف طبيع العالواتوال تعين ما يقع من تفرقة يف املزايا و 

كفالة احلقوق   إىلسعى ويالفوارق،  بإلغاءاملساواة الفعلية  إىلويهدف االجتاه االشرتاكي ذه املساواة     
  .1 االجتماعية واالقتصادية للمواطنني قصد حتقيق هذه املساواة الفعلية

 تقلد املهام والوظائف يف يتساوى مجيع املواطنني يفنه:" أ) على 51يف الدستور اجلزائري نصت (املادة     
  .2 الدولة دون أية شروط أخرى غري الشروط اليت حيددها القانون"

املؤسسات  أن "حني نصت على  املبدأجاءت لتؤكد هذا  رأيناها أن) اليت سبق 31(املادة  أنكما     
اليت تعوق تفتح العقبات  بإزالة ،كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات  مساواةتستهدف ضمان 

وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية"،  اإلنسانشخصية 
يف املؤسسات السياسية  واملهاموهو ما يعين حق املشاركة بالتساوي بني املواطنني يف تويل الوظائف العامة 

  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

                                                 
1
  . 325دكتور يوسف امحد كشاكش: املرجع السابق،ص   

2
   .1989من دستور   48هو نفس النص يف املادة   



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

229 

 

ن ال فرق بني أاملساواة يف تويل الوظائف العامة و  مبدأ) جاءت صرحية يف التنصيص على 51املادة (ف    
مجيع املواطنني حقوقا  أمامهالذي يتساوى و الشروط اليت حيددها القانون ب إاليف ذلك  وآخرمواطن 

  وواجبات.
  التكاليف العامة: أمامالمساواة  الفرع الرابع:

مجيع املواطنني يف العبء أمامها العامة اليت يتساوى  األعباء أوالتكاليف العامة حيدد فقهاء القانون     
  .اخلدمة العسكرية وأداءالضرييب 

  العبء الضريبي: أوال:

إن مساواة مجيع املواطنني يف حتمل العبء الضرييب، يقصد به "خضوع األفراد املتماثلني يف الثروة والظروف     
  . 1 الدولة وذلك مقابل انتفاعهم باملغامن اليت توفرها هلم ،من الضرائب تساوٍ االجتماعية يف حتمل عبء م

عفاء ذوي ومقدار دخل وثروة املواطن هو املعيار واألساس الفارق بني مواطن وآخر يكون، حبيث ميكن إ    
واطنني يف تصاعد الضريبة مع ازدياد ثروة شخص، ذلك أن املساواة املطلقة بني املالدخل الضعيف أو زيادة 

أداء الضريبة مضر جدا بالفقري الذي ال يستفيد من مقابل توفري الدولة يف االنتفاع باملغامن، ويشرتط يف هذا 
أن تكون قواعد تصاعد الضريبة وشروط اإلعفاء منها واحدة للجميع دون متييز بني شخص وآخر، وإال 

  .2 اختل مبدأ املساواة"
كل املواطنني متساوون يف أداء الضريبة وجيب على كل واحد أن على أن:"  ) من الدستور 64نصت (املادة     

وال  ،القانون ال جيوز أن حتدث أية ضريبة إال مبقتضىو  حسب قدرته الضريبية ،يشارك يف متويل التكاليف العمومية
  نوعه". جيوز أن حتدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان

  ا جاءت املادة صرحية يف حمتواها ودقيقة يف التنصيص على كل ما ميكن أن ميس مببدأ املساواة يف ذ    
حتمل هذا العبء الضرييب، سواء ما تعلق باملساواة يف األداء أو إخضاع ذلك للقانون أو من حيث عدم 

على عنصر شرط  له نفس الطابع كاجلباية والرسم، كما نصت املادة ،رجعية أي ضريبة أو تكليف آخر
  كفارق بني مواطن خيضع هلذه الضريبة ومواطن ال خيضع هلا.  ،القدرة يف متويل التكاليف العمومية

  
  

                                                 

 1
   .94عيلي: املرجع السابق، ص دكتور عبد احلكيم حسن الال 
 2
   .442-441دكتور ثروت بدوي: املرجع السابق، صال  
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  أداء الخدمة العسكرية: ثانيا:

ومعناها يتمثل يف واجب الدفاع عن الوطن، ويقصد باملساواة يف أداء اخلدمة العسكرية خضوع مجيع     
وط الصحة واللياقة البدنية املطلوبة يف أداء هذه املهمة إىل االلتحاق ا من املواطنني الذين تتوفر فيهم شر 

الدفاع عن الوطن أو التمرن والتدريب كقوات احتياطية للدفاع عند الضرورة، ويستثىن من هذا  أجل
  على االتكليف الدستوري العاجزون صحيا أو عقليا أو عدم الصالحية البدنية. ويعترب هذا التكليف واجب

  وذلك مقابل متتعه باملنافع واخلدمات واحلماية اليت توفرها له الدولة. ،ذكورا وإناثا ،كل مواطن تأديته
طبقة  أوفئة  إىلحبكم انتمائه  أوختلص املواطن من هذا الواجب مقابل مبلغ مايل يقدمه للدولة  إن    

  .1 يف الواجبات والتكاليف العامةاملساواة بني املواطنني  ملبدأمعينة من باب االمتياز يعترب مناف 
ويف السن اليت يدعى  ،اخلدمة أداءاملساواة يف مدة  اخلدمة العسكرية أداءويدخل يف مفهوم املساواة يف     
يستفيد منها  ،قواعد موضوعية عامة أساسعلى  األفرادلبعض  تأجيلها، وال يتناىف ألدائها املواطنون إليها

  .2 واة املسا احرتاما ملبدأ اجلميع
دستور على ما يلي:" على كل مواطن أن يؤدي بإخالص واجباته جتاه ال) من 62نصت (املادة      

  واجبان مقدسان دائمان". ،التزام املواطن إزاء الوطن وإجبارية املشاركة يف الدفاع عنه موعة الوطنية.لمجا
اخلدمة  أداءحة يف التعبري عن وجوب عبارة" إجبارية املشاركة يف الدفاع" عن الوطن قد جاءت واض إن    

ن مل يرد لفظ املساواة يف هذه املادة مثلما إالعسكرية اليت تتطلبها مهمة الدفاع يف العصر احلديث، فحىت و 
الوطن هو تعبري  وإزاءن حتميل كل مواطن واجبه جتاه اموعة الوطنية إف ،للمساواة األخرىيف املظاهر  رأيناه

تفادى وضع لفظ"مساواة"  املؤّسس اجلزائريهذا التكليف، ولعل  أداءع املواطنني يف ضمين على مساواة مجي
هذا الواجب احلساس بالنسبة  أمامحىت ال تكون االستثناءات الواقعة قانونيا حمل تشكيك يف دستوريتها 

  للشباب".
حول مدى جتسيد  اكوكة تطرح شياخلدمة العسكر  وأداءكال التكليفني: الضرييب   أن إىل اإلشارةوجتدر     
  .3 تشريعية أمملا ترد عليهما من استثناءات، وحول قيمتها القانونية هل هي دستورية  ،املساواة فيهما مبدأ

  

                                                 

 1
   .443نفس املرجع، ص   
 2
   .95دكتور عبد احلكيم حسن العيلي: املرجع السابق، ص   
 3
   .22، ص 1988اإلسكندرية،  دكتور وجدي ثابت غربيال: مبدأ املساواة أمام األعباء العامة كأساس للمسؤولية اإلدارية، منشاة املعارف 
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  المبحث الثاني :

 )الشخصية(ذات اإلنسانية الحقوق والحريات المتعلقة بال 
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إذ  1تعترب محاية احلقوق واحلريات املتعلقة بالذات اإلنسانية أو الفردية مبثابة حجر الزاوية يف دولة القانون  
  هذه يف مقدمة احلقوق واحلريات األخرى، بل إا الزمة وضرورية إلمكان التمتع بغريها.تأيت 

واملقصود باحلريات الفردية جمموعة االمتيازات املعرتف ا لذات اإلنسان اليت ميلكها كل فرد، وقد تركز على 
 2األمن اجلسدي لكل فرد

شرا ووثيقا حبيث ال ميكن أن حييا حياة عادية وتتصل هذه احلقوق واحلريات بشخص اإلنسان اتصاال مبا  
بدوا، لذا يطلق عليها أيضا احلقوق واحلريات الشخصية وتتفرع إىل عدة فروع، حناول التطرق إليها حسب 

 املطالب التالية:

 وتندرج فيه:: المطلب األول : الحقوق والحريات الجسدية

   .احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية-
  احلياةاحلق يف *    
  حق اإلنسان يف التصرف يف جسده*    
  احلق يف األمن الفردي*    

  احلق يف الزواج وتكوين أسرة -
  املطلب الثاين: احلق يف الكرامة اإلنسانية    -    

  احلق يف الكرامة والشرف اإلنساين-           
  احلق يف اجلنسية-           

  احلياة اخلاصةاملطلب الثالث: احلق يف احرتام      -    
  حرية املسكن-           
  احلق يف سرية املراسالت-           

  حرية التنقل-           
  
  
  

                                                 
1
 Luc Heusch Ling, opt. Cit p. 46 

2
 Raymond Gassin, liberté individuelle, in guide juridique Dalloz, Paris, p.328-1 



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

233 

 

  الفرع األول :الحق في الحياة والسالمة الجسدية.

  أوال : الحق في الحياة.

   تعريفه-1

ه ببقية احلقوق أساس وجوده ومتتع على اإلطالق، فهو احلق يف احلياة أغلى ما ميلكه اإلنسانيعترب     
،  1وكل معاملة إنسانية وغريها  ،إذ هو أصل كل حقوق اإلنسان من كرامة وحرية وأمان األخرى،واحلريات 

وهي حممية يف مجيع الشرائع  ،مكفولة ومصونة من اخلالق نفسه ،فحياة اإلنسان هبة من اهللا عز وجل
أو الدويل، واليت تضعها يف مقدمة احلقوق ومن التشريعات الوضعية سواء على املستوى الوطين  ،السماوية

  تقييدها. األساسية احملمية واملصونة اليت ال جيوز مساسها وال
فإن   ،وإذا كان احلق يف احلياة هو أساس وركيزة متتع اإلنسان مبنظومة احلقوق واحلريات ووجوده أصال

ال يثار اإلشكال أو التساؤل حول و  ،هو باملقابل السبيل إىل انعدام هذا احلق وعدم وجوده نموت اإلنسا
وحكم أساسي من أحكام اهللا يف خلقه مجيعا ودون  ،الوفاة الطبيعية باعتبار املوت سنة اهللا يف خلقه

فالوفاة بشكلها الطبيعي  هي املصري  ،وهو أمر يتقبله الناس مجيعا باختالف مللهم ومعتقدام ،استثناء
  الق وتدبريه لشؤون خلقه.املشرتك لإلنسانية مجعاء وفق مقادير اخل

غري أن اإلشكال والتساؤل يطرح بالنسبة حلاالت الوفاة النامجة عن انتحار اإلنسان أو االعتداء عليه 
كعقوبة   ،من قبل إنسان آخر، وكذا الوفاة النامجة عن عقوبة اإلعدام اليت تسلط على اإلنسان حبكم قضائي

  له عن جرم ارتكبه.
 وهو ،ته بنفسه أمر متفق على نبذه وحترميه يف خمتلف الشرائع السماويةأن يضع اإلنسان حدا حليا

ولو من صاحب هذا احلق نفسه، لذا فقد توعدت الشرائع السماوية يف  ،اعتداء صارخ على احلق يف احلياة
، وعلى وسوء املنقلب يف احلياة األخرويةوباألخص الشريعة اإلسالمية مقرتف هذا الفعل بالعقاب،  ،جمملها

 هالذي سيطر في 2فإننا جند استفحاال وانتشارا متزايدا لظاهرة االنتحار يف عصرنا احلايل ،الرغم من ذلك
ل وبشكل كبري من جدوى محالت التوعية األخالقية األمر الذي قلّ  ،العامل املادي على اجلوانب الروحية

  شارها.سيكولوجية يف معاجلة الظاهرة وتقييد اتساع مداها وانتبوالرتبوية وال
                                                 

 .33، ص: 2004لثالثة، الشافعي حممد بشري، قانون حقوق اإلنسان، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، نشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة ا .د  1
سالمية، ففي بالدنا على الرغم من إعتبار اتمعات الغربية اال األوسع لتزايد حاالت االنتحار، فإن الظاهرة ما فتأت تزحف تمعات أخرى وباألخص اإل  2

سيني والنقابيني يف خطبهم، وإيعازها للفقر والبطالة، أو ليس مثال: نقرأ على صفحات اجلرائد ونسمع يوميا تزايد الظاهرة، وما رافقها من تشييع من قبل السيا
 ؟ اهذا التشهري مسامهة يف تدجني هذه الظاهرة الغريبة على جمتمعن
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أما بالنسبة إلاء حياة إنسان باالعتداء عليه أو على سبيل اخلطأ أمر حمسوم يف جترميه قانونا، فالقتل العمدي     
سواء كان املعتدى عليه مكتمل التكوين أي مولود وحي يرزق، أو حىت وإن كان يف  ،ترتتب عليه عقوبات صارمة

، وذلك على الرغم من اختالف فقهاء القانون و تعارض 1أمه كأن يكون جنينا يف بطن  ،مراحل تكوينه األوىل
 ،وبني معارضني له ،آرائهم بني مؤيدين لإلجهاض الذي يعترب اعتداًء على حياة اإلنسان يف مراحل تكوينه األوىل

 ،أما بالنسبة ملتسبب الوفاة لشخص خطأً  ،وبني القابلني به لدواعي طبية وصحية مىت مل يتوفر القصد اجلنائي
 فترتتب عليه عقوبات تتفاوت حبسب الظروف املؤدية إىل وفاة هذا الشخص. 

وإذا كان األمر يكاد يكون حمسوما ومفهوما بالنسبة لالعتداء اجلنائي أو اخلطأ غري العمدي املفضي     
دى فإن السجال الفكري والنقاش القانوين ال يزاالن حمتدمني حول م ،املساس باحلق يف احلياة للوفاة أو

الذي تعد  –قدسية ومحاية احلق يف احلياة أمام احلكم باإلعدام على شخص مبوجب القانون الوضعي 
والذي حيكم به ويأمر بتطبيقه القاضي الذي هو بشر   ،–أحكامه نسبية وال تصل إىل حتقيق العدالة املطلقة 

قد تكون يف حد ذاا واهية  ،م له من أدلة وقرائنويصدر أحكامه بناًء على ما تقدّ  ،كغريه خيطئ ويصيب
  2وغري صحيحة.

ومكمن اخلطورة يف عقوبة اإلعدام هو أا عقوبة يرتتب عنها سلب حياة اإلنسان مع عدم استحالة     
حلكم حىت ولو تبني بعد تنفيذ احلكم أن الشخص املعدوم بريئ من اجلرمية، أو أن أدلة إثبات ا ،الرجوع فيها

األمر الذي  ،، وهي حاالت مل ينكر الواقع حدوثها يف عديد املرات عرب التاريخنوإجراءاته قد شاا البطال
يثري النقاش وبشكل مستمر بني رجال القانون والفكر املنقسمني بني مؤيدين لتنفيذ عقوبة اإلعدام ومطالبني 

فة واضحة األمر الذي انعكس بص ، 3وبني معارضني ورافضني لتطبيقها كلية ،بتضييق وحصر جمال تطبيقها
ت ا أخذعلى تشريعات الدول، إذ بينما رفضت بعض الدول هذه العقوبة وحّولتها إىل السجن املؤبد، 

املواثيق دول أخرى مع إحاطتها بضمانات وقيود إجرائية تفاديا للخطأ. كما كان للقانون الدويل من خالل 
توجيه  يف األثر 4نامي االهتمام باحلقوق الفرديةوباألخص بعـد احلرب العاملية الثانية وتـ ،الدولية واالتفاقيات

العمل بعقوبة اإلعدام وتضييق جماهلا، إىل درجة أن أصبحت شرطا  نالتشريعات الداخلية للدول للحد م

                                                 
1 Jacques Mourgeon et Jean – Pierre Théron , op. , cit. , p : 45. 

 ، وما بعدها157ص عثمان بن فضل، احلكم باإلعدام بني الظلمات والنور، الة التونسية  .د 2
 1وق، جامعة عني مشس، مصر، العددانيسر أنور علي، عقوبة اإلعدام يف الفقه والتشريع اجلنائي املعاصر، جملة العلوم االقتصادية واالجتماعية، كلية احلقد.   3
 ، والذي نقلت جزءا منه اجلرائد.2008. وباملناسبة كلنا اطلعنا على النقاش الذي أثري يف املوضوع باجلزائر سنة 01، ص:1983، سنة 2 -
 نفس املرجع، نفس الصفحة.  4
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، تدخل املنظمات واجلمعيات املدنيةحتت وطأة و  ،وهو األمر الذي زاد حدة 1ة،يلالنضمام إىل جتمعات دول
 ى، وعلى الرغم من ذلك فاإلشكال يبقولية غري احلكومية يف هذا االالد وخاصة ما تبذله املنظمات

مطروحا على املستوى الفكري الشرعي والقانوين. فإذا كنا أمام حكم صادر بعقوبة إعدام على شخص قام 
جبرمية قتل عمدا، وكل األدلة القطعية ثابتة عليه، وقد يكون باعرتاف منه، فهل يصح أن تعترب حياته 

 ليست حياة الضحية هي األخرى مقدسة، بينما هو املعتدي؟ دسة؟ أومق

  لحق في الحياة الحماية القانونية ل– 2

  الدولية لحقوق اإلنسان. المواثيق واالتفاقيات في - أ

يف ظل غياب نصوص صرحية يف الدساتري الوطنية للدول، ومنها اجلزائر، واليت تنص صراحًة على احلق     
الدولية من جهتها هذا احلق وتعتربه الركيزة األهم واألساس لباقي احلقوق  واثيق واالتفاقياتامليف احلياة، تؤكد 

  يف الدول.
من  3منها ما نصت عليه املادة  2فقد تضمنت اتفاقيات دولية خمتلفة كتلك اليت صادقت عليها اجلزائر،    

        »احلياة واحلرية واألمان على شخصه.لكل فرد احلق يف «اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حيث جاء فيها: 
) ليوضح يف ستة بنود حرمة 06يف مادته السادسة ( 3 وجاء العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية -

  املساس ذا احلق املقدس من خالل: 
احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن حيمي هذا احلق وال جيوز حرمان أحد من  -1

  حياته تعسفا.
ال جيوز يف البلدان اليت مل تلغ عقوبة اإلعدام أن حيكم ذه العقوبة إال جزاء على أشد اجلرائم خطورة  -2

وغري املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة  ،ارتكاب اجلرمية تووفقا للتشريع النافذ وق
  العقوبة إال مبقتضى حكم ائي صادر عن حمكمة خمتصة. وال جيوز تطبيق هذه ،اجلماعية واملعاقبة عليها

يكون من املفهوم بداهة أنه ليس يف هذه  ،حني يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرائم اإلبادة اجلماعية - 3
أية صورة من أي التزام يكون مرتتبا عليها  يز ألي دولة طرٍف يف العهد أن تعفي نفسها علىاملادة أي نص جي

  أحكام اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها. مبقتضى

                                                 
 مثل ما هو واقع بالنسبة للدول الراغبة يف االنضمام لالحتاد األورويب. 1
 من الدستور اجلزائري تنص على أن االتفاقية اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية تعترب أمسى من القانون. 132علما أن املادة  2
3
 1989اجلزائر سنة  صدقت عليه 



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

236 

 

وال تنفيذ هذه  ،ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر من العمر - 4
  العقوبة باحلوامل.

و العام أو أو إبدال العقوبة، وجيوز منح العف صألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو اخلا - 5
  اخلاص أو إبدال عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت.

ليس يف هذه املادة أي حكم جيوز التفرع به لتأخري أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أي دولة كانت طرفا  - 6
  يف العهد.

الل مضمون فقد نصت صراحة على احلق يف احلياة من خ 1أما امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب -    
وال جيوز حرمان أي  ،لكل فرد احلق يف احلرية واألمن الشخصي«واليت جاء فيها :  ،) منه06املادة السادسة (

وال جيوز بصفة خاصة القبض على أي شخص  ،شخص من حريته إال لدوافع ويف حاالت حيددها القانون سلفا
   »أو احتجازه سلفا.

لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية «يثاق العريب حلقوق اإلنسان على أن : ) من امل05ونصت املادة اخلامسة ( -    
  »وحيمي القانون هذه احلقوق. ،ويف سالمة شخصه

  الدستور الجزائريفي  - ب

وذلك  ،تقتضي إعطاء هذه احلماية درجة كبرية من الفعالية ،إن أمهية محاية احلريات واحلقوق يف اتمع    
ويف هذا الصدد تعد احلماية أو التكريس الدستوري للحقوق  ،الالزمة لذلك من خالل إحاطتها بالضمانات

واحلريات من أهم الضمانات الكفيلة باحرتامها احلقوق واحلريات، إال أنه وعلى الرغم من أمهية وقدسية 
وهو  ة،فإنه نادرا ما تضمنت الدساتري الوطنية نصا دستوريا يشري صراحة إىل احلق يف احليا ،احلق يف احلياة

وإىل غاية دستور  1976مث  1963من دستور  إبتداءً  ،ري اجلزائرية املتعاقبةمل تشذ عنه الدسات األمر الذي
إذ مل يرد يف  ،15/11/2008املؤرخ يف  08/19مبوجب القانون  2املعدل 1996 فدستور 1989

يلي  واليت نصت على ما 35دة ماعدا اإلشارة الضمنية هلذا احلق يف املا ،مجيعها ذكر صريح للحق يف احلياة

                                                 
  03/02/1987املؤرخ يف  87/37صادقت عليه اجلزائر مبرسوم  1
مببادرة من رئيس اجلمهورية ودون املرور على  10/04/2002املؤرخ يف 03-02، املعدل مبوجب القانون 28/12/1996الصادر يف  1996دستور  2

ومصادقة الربملان بغرفتيه على التعديل بتاريخ  03/04/2002/ر.د.ت/م.د املؤرخ يف 01ي رقم أاإلستفتاء الشعيب، وبعد أخذ رأي الس الدستوري  ر 
مببادرة من رئيس اجلمهورية ودون املرور على اإلستفتاء الشعيب، وبعد أخذ  15/12/2008املؤرخ يف  19-08، واملعدل  مبوجب القانون 08/04/2002

  ، واملعدل  12/11/2008ومصادقة الربملان بغرفتيه على التعديل بتاريخ  07/11/2008رخ يف /ر.د.ت/م.د املؤ 01/08رأي الس الدستوري  راي رقم 
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وعلى كل مساس بالسالمة البدنية أو  ،يعاقب القانون على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلريات«: 
   »املعنوية لإلنسان.

باملساس باحلق يف احلياة  ك، فما بالاملساس بالسالمة البدنية لإلنسانفإذا كانت املادة قد شددت على     
يعترب محاية احلق يف احلياة من  املؤّسس اجلزائريف ،س بالسالمة البدنية لإلنسانالذي يعد أقصى مسا

وباعتبار أن  ،وذلك انطالقا من العقيدة اإلسالمية للشعب اجلزائري ،البديهيات أو باألحرى من الواجبات
  اإلسالم مصدر أساسي من مصادر القانون يف اجلزائر.

  .ثانيا : حق اإلنسان في التصرف في جسده

  تعريفه-1

يعد حق اإلنسان يف التصرف يف جسده امتدادا للحق يف احلياة، ومدلول هذا احلق امتالك اإلنسان     
سواء خالل حياته أو بعد وفاته، وذلك بأن يوصي جبزء من  ،وحده حق التصرف يف جسده كليا أو جزئيا

  التعامل مع جثته.أو يسمح هلم بالتصرف جبسده أو أن حيدد طريقة دفنه و  ،أعضائه للغري
فإن األمر ال يزال حمل  ،على الرغم من اإلقرار الدستوري الواسع حلق اإلنسان يف التصرف يف جسده    

وهل هذا  ،ويدور باألساس حول مدى سلطة اإلنسان للتصرف يف جسده ،نقاش فكري وقانوين كبري
  اجلسد ملك مطلق له.

  1نظرة القانونية عدة احتماالت أو فرضيات أمهها: يطرح حق اإلنسان يف التصرف يف جسده من ال    
ثته بعد وفاته و بتحقيق رغبته ه عند اختيار كيفية التعامل مع جحرية اإلنسان يف التصرف يف جسد - أ  

تكرسه أغلب التشريعات شريطة أال يكون ذلك خمالفا ألحكام النظام العام  دوهو أمر تكا ،يف طريقة دفنه
  ية يف اتمع.واآلداب العامة السار 

 ،فللشخص أن يوصي بالتربع جبثته أو جزء منها ألحد املخابر الطبية الستغالهلا يف األحباث العلمية مثال    
 ،وله كذلك حرية اختيار طريقة دفنه وجنازته وفقا ملعتقداته ،وله أن يوصي بالتربع بأعضائه للغري ونقلها هلم

اإلسالمية أو بغريها من الطرق كاحلرق أو الرمي يف البحر، كما هو سواء بالدفن يف الرتاب بالنسبة للشريعة 
واحلفاظ على الصحة  ،وذلك يف إطار احرتام النظام العام لكل بلد ،احلال يف معتقدات بعض الشعوب

فال ميكن مثال قبول وصية شخص برتك جثته تتعفن يف مكان عام ملا يف ذلك من خطر  ،واآلداب العامة
  ة واملساس حبقوق اآلخرين.على الصحة العام

                                                 
1
 - Jacques Mourgeon et Jean, Pierre Théron, op. , cit. , p : 45. 
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بناًء على  ألة قتل املريض امليؤوس من شفائهتصرف يف جسده مسكما يطرح حق اإلنسان يف ال  - ب   
 أجلالقتل من "  l’Euthanasieإرادته و رغبته للتخلص من آالم املرض، وهو ما يعرف مبصطلح  " 

حلياة املريض بناًء على رغبته وإرادته الكاملة  وتتم عملية وضع حد ،الرمحة " أو " املوت أو القتل الرحيم "
أما التخلص من املريض امليؤوس من شفائه دون طلبه أو إرادته فيعد تعديا مباشرا على  ،وبطرق علمية وطبية

  حقه يف احلياة وعلى سالمته اجلسدية.
  دستورية لحق اإلنسان في التصرف في جسدهالحماية ال -2

  -حسب اطالعنا  –مع كل االحتماالت املمكنة فيه، مل تصدر فيه  إن تصرف اإلنسان يف جسده   
أما شفقة شخص على  ،مقبولة أو حقا للشخص هذه االحتماالت قوانني دولية تفصل يف مدى اعتبار

هذا على الرغم من املمارسة الفعلية هلذا النوع من القتل  ،مريض وقتله دون إذنه فأمر تعاقب عليه القوانني
  1 العامل يف بعض دول 

 ،يالدستور اجلزائر  يف أما احلق يف تصرف اإلنسان يف جسده والفرضيات املطروحة حول هذا التصرف   
والقاعدة  ،واملبدأ الدستوري العام هو عدم املساس بالسالمة البدنية جلسم اإلنسان ،شيء منهافلم يرد فيه 

تداء عليه بالقيام بتصرف يقع على جسده دون وعدم االع ،العامة هي احرتام آدميته وإنسانيته حيا أو ميتا
  فكرامة بين آدم تبقى حمرتمة. ،ولو كان هذا التصرف مفيدا للغري ،رضاه
  إال أن نقل األعضاء ما مل يكن فيها ضرر لصاحبها ومنفعة للغري فهي مباحة شرعا وقانونا.     

  ثالثا : الحق في األمن الفردي:

  تعريفه -1

نسان يف احلياة و عدم املساس به ال يعدان ضمانا كافيا لتحقيق معيشة إنسانية كرمية حبق اإل اإلقرارإن     
  إذ مل تكن حياة اإلنسان آمنة ومستقرة. ،وعادية

ومضمون  ،فاحلق يف األمن الفردي يعد من أهم احلقوق األساسية املكفولة لإلنسان بعد حقه يف احلياة    
ودون التعرض له بالتوقيف أو االعتقال أو احلبس التعسفي من  هذا احلق هو أن يعيش اإلنسان يف أمان

وعدم املساس ا  ،باإلضافة إىل ضمان سالمته اجلسدية والنفسية والعقلية ،قبل السلطات العامة يف الدولة
  2انوية حمددة احملددة قانونا ووفقا إلجراءات ق أو التعرض هلا إال يف احلاالت

                                                 
1
 .167، ص: 3عبد اهلادي عباس، املرجع السابق، ج أ. – 

2 - Jacques Morgeon et Jean , Pierre Théron ,op. , cit. , p : 46. 
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القانوين والقضاء عبارة " احلرية الفردية أو األمن الفردي " وكالمها تستعمل  وغالبا ما يستعمل املشرع    
  .1مبعىن ومدلول واحد وهو عدم املساس بالفرد وبسالمته اجلسدية والنفسية 

إذ يشكل معه القاعدة  ،فاحلق يف األمن الفردي ذا املدلول هو املكمل الرئيسي للحق يف احلياة    
إذ ال ميكن احلديث على أن متتع  ،ليها متتع الفرد بباقي احلقوق واحلريات األخرىاألساسية اليت يقوم ع

  ..2اإلنسان حبقوقه وحرياته متتعا فعليا وحقيقيا دون ضمان حقه يف احلياة وأمنه الفردي 
إال أن حتقيق األمن الفردي وضمان سالمة اإلنسان اجلسدية يرتبطان أيضا بتنظيم اتمعات وسعيها     
وذلك من خالل سنها لتشريعات خاصة حتدد بدقة  ،مع كل أشكال اجلرائم والتعديات على األشخاصلق

ومنها باألخص القوانني اجلنائية  ،واجلناة والقبض عليهم ومعاقبتهم طرق وكيفيات مالحقة ارمني
طية املنصوص عليها والدميقرا 3واليت ختضع ملبادئ املشروعية ،املوضوعية واإلجرائية وكذا القانون املدين

  دستوريا وبالشكل الذي يضمن احلفاظ على أمن األشخاص وسالمتهم البدنية.
فقد كان االهتمام به والعمل على إلزام السلطة احلاكمة على احرتامه  ،ونظرا ألمهية وخطورة األمن الفردي

بوادره األوىل يف القانون وظهرت  ،يف القوانني الوضعية مسألة أساسية للرأي العام منذ القرن الثامن عشر
واليت    Harbeascorpus للقضاءن خالل وثيقة أصول إحالة املوقوف م 1679اإلجنليزي سنة 

 ،كرست للمواطن اإلجنليزي ضمان سالمته البدنية ومحايته من التوقيف والسجن التعسفي أو دون حماكمة
الن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي فإع ،مث اعتمدت هذه املبادئ بعد ذلك ضمن اإلعالنات األمريكية

، ليتم م رجعية القوانني وقرينة الرباءةواليت ارتكزت على مشروعية اجلرائم والعقوبات ومبدأ عد ، 1789سنة 
وهو األمر الذي كان االنطالقة  ،1948تبين هذه املبادئ كاملة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة 

خاصة السلطة القضائية ،والتزام سلطاا العامة ا ،اتري دول العامل هلذه املبادئاحلقيقية لتبين العديد من دس
اليت تعد احلصانة اليت حتمي الفرد من األخطار املادية والتصرفات القانونية تشريعية كانت أم قضائية.  غري 

  باإلنسان وأمنه.أنه ال بد من القول أن الشريعة اإلسالمية قد سبقت كل ذلك بقرون حني حرمت املساس 
  
  

                                                 
 .46نفس املرجع، ص:  1

2 Claude- Albert Colliard , libertés publique , op. , cit. , p : 206 
  151أنظر الدكتور نظام توفيق اايل، الشرعة اجلنائية كضمان حلماية احلرية الفردية، جملة احلقوق، ص  3
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  الحماية القانونية للحق في األمن الفردي -2

  الدولية لحقوق اإلنسان المواثيق واالتفاقياتفي  -أ

حيث  ،الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان مؤكدة حق اإلنسان الطبيعي يف العيش بأمان قجاءت املواثي لقد  
لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة : « 1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  3جاء يف املادة 

ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبة أو املعامالت القاسية «منه :  5كما جاء يف املادة   ،»شخصه 
  ».ال جيوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا « 9ويف املادة  ،»أو الوحشية أو احلاطّة بالكرامة

مفصلة على املبادئ  9و  7فقد نصت املواد  ،يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةأما يف العهد الدو      
ال جيوز تعذيب أي إنسان أو معاملته أو عقابه «على أنه: 7حيث نصت املادة  ،اليت جاءت يف اإلعالن

 أيعلى  وال جيوز خاصة إجراء أية جتربة طبية أو علمية ،بقسوة  أو مبا ينايف اإلنسانية أو يهني الكرامة
  ».إنسان بغري رضاه احلر

وال جيوز  ،لكل إنسان احلق يف احلرية واألمن على شخصه«منه فقد نصت على أن:  9أما املادة      
على األسباب  رمان أي إنسان من حريته إال بناءً وال جيوز ح ،إنسان أو اعتقاله أيحتكما القبض على 

مث فّصلت املادة يف الشروط اليت جيب أن تراعى عند  ،»ووفقا لإلجراءات اليت ينص عليها القانون...
  القبض على اإلنسان املشتبه فيه.

لكل فرد احلق يف احرتام «على أن:  5أما امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب فقد نصت مادته      
قوبات واملعاملة كرامته...وحيظر كافة أشكال استغالله وامتهانه واستعباده والتعذيب بكافة أنواعه والع

  ».الوحشية أوالالإنسانية أو املذلة 
حتمي الدول األطراف كل إنسان «على أن: 4ويف مشروع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان نصت املادة      

أو أن يعامل معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطّة  ،يف إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا
وتعترب ممارسة هذه التصرفات أو اإلسهام فيها جرمية يعاقب  ،تدابري الفعالة ملنع ذلكوتتخذ ال ،للكرامة
  » عليها 
ديسمرب  9وتأكيدا ملا جاء يف املواثيق الدولية املختلفة، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم      

ه من أوجه املعامالت أو قرارا مت وفقه اإلعالن عن اإلتفاقية اخلاصة مبناهضة التعذيب وغري  1975
ديسمرب  10مادة يف  33ولقد مت إقرار هذه اإلتفاقية ذات  ،العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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وكانت اجلزائر من بني الدول اليت صادقت  ،حتت عنوان:" االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب " 19841
  .16/05/1989على هذه اإلتفاقية بتاريخ: 

  الدستور الجزائري: في -ب

من دستور  34ونطقت به صراحة املادة  ،لقد نصت الدساتري اجلزائرية كلها على محاية أمن األفراد  
وحيظر أي عنف بدين أو معنوي أو  ،تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة اإلنسان«  بقوهلا: املعدل، 1989

  »أي مساس للكرامة 
من دستور  33على املادة  ولكنه هامٌ  ،تعديال طفيفا 1996نوفمرب  28وأدخل املشرع مبوجب تعديل 

بإضافة عبارة " أو أي مساس بالكرامة " واحلق يف الكرامة اإلنسانية حق شخصي سيأيت احلديث  1989
  عنه.
محاية هذا  –املالكة لوسائل الردع  –باإلشارة صراحة إىل ضمان الدولة  املؤّسس اجلزائريمل يكتف     
على أن القانون يعاقب كل املخالفات اليت ميكن أن ترتكب  35هذا احلق يف املادة بل نص على  ،احلق

يعاقب القانون « ،واملساس بسالمة اإلنسان البدنية واملعنوية بصفة خاصة ،ضد احلقوق واحلريات بصفة عامة
  ».2عنوية على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلريات وعلى كل ما ميس بسالمة اإلنسان البدنية وامل

قد تأيت من األفراد  ،منتهجا يف ذلك أسلوب املواثيق الدولية املؤّسس اجلزائريواإلنتهاكات اليت يقصدها     
ملا ميلكون من صالحيات ووسائل يتجاوزون ا احلدود  ،عامة، ومن األعوان املمثلني للسلطة بصفة خاصة

، وما ينجر عن ذلك من مساس بكرامة الشخص صالقبض أو احلبس أو اإلعتقال لشخالقانونية أحيانا يف 
  وسالمته البدنية.

فاملادة إذا تؤكد على عدم جواز القبض على أحد أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته إال بأمر  -     
ولقد وضع الدستور بعض  ،ويف حالة القبض أو احلبس يعامل مبا حيفظ كرامته ،يستلزمه محاية النظام العام

 ،للمساواة أمام القضاءالذي خصصناه  بحثيت حتمي الفرد املوقوف سبق احلديث عنها يف املالضمانات ال
  يلي: نكتفي باإلشارة إليها فيما وتفاديا للتكرار

  اليت تنص على قرينة الرباءة للمتهم وتويل إثبات التهمة من قبل اهليئة القضائية املختصة. 45املادة  -

                                                 
1
 .1984 ديسمري 10بتاريخ: 93مت ذلك يف جلسة األمم املنحدة رقم  – 
2
الفقرة األوىل، باستثناء تأخريه  71يف املادة  1976عن دستور  1989من دستور  34وهي املادة  1996يف دستور  35نقل املشرع حرفيا هذه املادة  – 

 لكلمة اإلنسان.
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  القانون اجلنائي وعدم رجعيته. اليت تنص على شرعية 46املادة  -
  اليت تنص على مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات. 47املادة  -
اليت تنص على إخضاع املوقوف للنظر يف جمال التحريات اجلزائية للرقابة القضائية وحتدد مدا  48املادة  -

  وللموقوف احلق بعدها بفحص طيب. ،) ساعة48بثمان وأربعني (
  أن على الدولة التعويض يف حالة اخلطأ القضائي.تنص  49املادة  -

كان صارما يف محاية األمن الذي بدونه ال معىن للحقوق واحلريات   املؤّسس اجلزائريهكذا نالحظ أن 
 األخرى.

  الفرع الثاني :  الحق في الزواج وتكوين أسرة : 

  .تعريفهأوال: -

رتبط بشكل كبري باحلق يف احلياة، فضمان يندرج احلق يف الزواج ضمن احلقوق األساسية لإلنسان وم
  احلق يف احلياة يتم على مستويني:

  إىل هدرها أو الفتك ا. ميسك ا أو يؤدي املستوى األول: هو محاية حياة اإلنسان ذاته من كل ما قد* 
السنة  * املستوى الثاين: وهو محاية النوع اإلنساين واحملافظة عليه بالتكاثر عن طريق الزواج الذي هو

  الكونية الوحيدة والسليمة لذلك.
 وله احلق ،فإنه ميلك حق الزواج ،فمدلول هذا احلق أنه إذا وصل اإلنسان سن البلوغ رجال كان أم امرأة

يف اإلجناب وتكوين أسرة دون أي قيد أو شرط أو متييز بغري تلك اليت وضعها أو حددها القانون أو نظمتها 
  احلفاظ عن كيان األسرة.التشريعات دف احلماية أو 

، وهي زواج ومتكني الفرد من حقه يف ذلكمن الشروط إلمتام ال ةإذ يشرتط القانون الوضعي توافر جمموع
الشروط اليت ختتلف من بلد آلخر حبسب اختالف مصادر التشريع يف كل بلد وكذا اختالف األنظمة 

  يلي: عليها غالبية الشعوب فيماإال أنه ميكننا ذكر أهم هذه الشروط اليت تتفق  ،والعادات
يقوم الزواج يف أغلب األنظمة على تراضي الزوجني              حيث شرط الرتاضي بني الزوجني: -

الدين أو  ،ودون أي قيد أو متييز مرده العرق ،( الرجل واملرأة ) على الزواج بإرادتيهما احلرة و الكاملة
، ختصة بذلك وبشكل علين حبضور شهودذا الرتاضي أمام السلطة املوغالبا ما يتم اإلعراب عن ه ،اجلنسية
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 ،على أنه ميكن أن يعقد الزواج بغياب أحد األطراف مىت اقتنعت السلطة املختصة بأدلة الغياب املقدمة هلا
  .1ومىت مل يرتاجع الطرف الغائب عن هذا الزواج 

وهو  ،الزواج أجلىن واجب البلوغ من تضع القوانني على اختالفها سنا معينا كحد أد :شرط السن -
وحتمل  ،السن الذي يفرتض أن يكون فيه اإلنسان ذكرا أو أنثى قادرا بيولوجيا ونفسيا على الزواج

حبيث ال يسمح بتاتا بأقل من  ،وخيتلف حتديد سن الزواج من دولة ألخرى ،مسؤوليات األسرة واإلجناب
   2ملتزوجني. هذا السن احملدد إال يف حاالت خاصة ولصاحل ا

إذ يتطلب تسجيل عقد الزواج أمام السلطة اإلدارية أو القضائية املختصة حبسب : شرط التسجيل -
   نظام كل دولة لكي يكون الزواج رمسيا ومعلنا، وحتمي حقوق الزوجني واألوالد. 

 الزواج واخلاصة بالرتاضي يف 54وقد جاءت أغلب هذه الشروط متضمنة يف اتفاقية األمم املتحدة رقم 
واليت تشرتك فيها مع العديد من قوانني الدول وعلى الرغم من ذلك فإن مؤمتر  ،والسن األدىن والتسجيل

  .3حول املرأة يعترب كثريا من الدول متخلية عن هذه الشروط 1975الدويل لسنة  "مكسيكو"
أال وهو  ،حق يف الزواجوالذي هو األثر املباشر لل ،يرتتب على احلق يف الزواج وتكوين أسرة حق آخر -

التكاثر وإعمار  أجلفطر اخلالق عباده عليها من  ،فاإلجناب عملية حيوية وأساسية ،اإلجناب أو الوالدة
وإمنا  ،ذكرا وأنثى ،فإن حق اإلجناب ال يعد حقا للفرد فقط ،ومن مثة ،األرض واحلفاظ على النوع اإلنساين
  هو حق للكائن البشري بصفة عامة.

كانتا نتاجا للتطور العلمي املعاصر، ومها   ،نإلجناب من الناحية العملية مسألتان أساسيتاق اويرتبط حب -
وقف النسل أو حتديده، وباملقابل عملية التلقيح االصطناعي يف حالة العقم  أجلعمليتا التعقيم من 

  الطبيعي ألحد الزوجني.
تع اإلنسان حبق الزواج واإلجناب وتشكيل وعلى الرغم من اجلدل الواقع يف هذه العمليات وأثرها على مت

 ،فإن الثابت أنه ال ميكن بأي حال تقييد حق اإلنسان يف اإلجناب أو منعه من أي وسيلة لذلك ،أسرة
 وحمافظا على كرامة اإلنسان وشرفه.   ،مادام مسايرا لسنن اخلالق يف كونه

                                                 
1
   01.املادة10/12/1962: واخلاصة بالرتاضي والسن األدىن للزواج والتسجيل فيه بتاريخ 54اتفاقية األمم املتحدة رقم  - 

Nation unis, Recueil d’instrument, droit de l’homme, New York, 1988, p : 362. 
2
  .02نفس املرجع، املادة  - 

3
 - Karel vasak  , examen analytique des droits civils et politiques , les dimensions internationales 

des droits de l’homme , UNESCO 1978 , p : 176. 
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  رةثانيا: الحماية القانونية للحق في الحق في الزواج وتكوين أس

   الدولية لحقوق اإلنسان. المواثيق واالتفاقياتفي  - 1         

  الدولية حلقوق اإلنسان يف جمملها احلق يف الزواج باعتباره من حقوق  املواثيق واالتفاقياتكرست 
فإن احلق  ،فإذا كان احلق يف احلياة يكفل ضمان حياة كل فرد ،اإلنسان األساسية مثله مثل احلق يف احلياة

  .لزواج يضمن استمرار الوجود واحلياة البشرية بصفة عامةيف ا
) للرجل واملرأة 1«) على أن:16حلقوق اإلنسان يف مادته السادسة عشر (فقد نص اإلعالن العاملي 

ومها  ،مىت أدركا سن البلوغ حق الزواج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو اجلنسية أو الدين
  تزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله.يتساويان يف احلقوق لدى ال

  كامال ال إكراه فيه.  ) ال يعقد الزواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاءً 2
  .»وهلا حق التمتع حبماية اتمع والدولة ،) األسرة هي اخللية الطبيعية واألساسية يف اتمع3

  ) على أن:23ن (ي مادته الثالثة والعشر ونص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية يف 
  وهلا حق التمتع حبماية اتمع والدولة. ،األسرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف اتمع - ) 1«
  بتداًء من بلوغ سن الزواج حق معرتف به يف التزوج وتأسيس أسرة.يكون للرجل واملرأة ا - ) 2
  الطرفني املزمع زواجهما رضاًء كامال ال إكراه فيه. ال ينعقد أي زواج إال برضاء - ) 3
تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجني وواجباما لدى  -) 4

ويف حالة االحنالل يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية  ،التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله
  .»حالة وجودهم لألوالد يف

فنذكر على سبيل املثال ال احلصر ما  ،أما على صعيد التكريس اإلقليمي واجلهوي حلقوق اإلنسان
األسرة  -)1«واليت جاء فيها : ،) منه18تضمنه امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان يف املادة الثامنة عشر (
 -)2 هر على صحتها وسالمة أخالقياا.هي الوحدة الطبيعية وأساس اتمع وعلى الدولة محايتها والس

يدية اليت يعرتف ا الدولة ملزمة مبساعدة األسرة يف أداء رسالتها كحماية األخالقيات والقيم التقل
  .».اتمع..

) األسرة هي 1«) من  امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على أن:32كما نصت املادة الثانية والثالثون (
والزواج بني الرجل واملرأة أساس تكوينها وللرجل واملرأة ابتداء من ،ساسية للمجتمعالوحدة الطبيعية و األ

وال ينعقد الزواج إال برضا الطرفني رضا   ،بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

245 

 

لزواج وخالل قيامه كامال ال إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل واملرأة عند انعقاد ا
  .»...ولدى احنالله

   في الدستور الجزائري:  -2

إذ مل يرد ضمن احلقوق واحلريات  ،احلق يف الزواج بنص دستوري صريح املؤّسس اجلزائريمل خيص 
وبالقياس على  ،املعدل النص على احلق يف الزواج ذه العبارة صراحة 1989املنصوص عليها يف دستور 

وانطالقا من طبيعة اتمع اجلزائري  - املؤّسس اجلزائريميكننا القول أن  ،لحق يف احلياةعدم ذكر املشرع ل
 ،كيد بذكرهاأمن املسلمات اليت ال حتتاج إىل بيان أو ت ،يعترب أن الزواج وحق كل شخص فيه - املسلم 

وهو  ،احملافظة على النسلاجلزائري اإلسالمية التقوم إال على حتقيق مقاصدها واليت من أمهها  عفعقيدة اتم
  .بالزواج  األمر الذي اليتحقق شرعا إال

 إىل احلق يف الزواج جيد أا تشري ،املعدل 1989كما أن التدقيق يف بعض املواد الواردة يف دستور 
  .»حتظى األسرة حبماية الدولة واتمع«) على أنه : 58إذ نصت املادة الثامنة واخلمسون (بشكل ضمين، 

ميارس كل واحد مجيع حرياته يف إطار احرتام احلقوق « ) النص على:63 (نياملادة الثالثة والست وجاء يف
وبالتايل فإن اإلقرار حبقوق األسرة  ،»ال سيما احرتام...ومحاية األسرة... ،املعرتف ا للغري يف الدستور

  .رة دون الزواجفال ميكن تصور وجود أس ،يعد يف حد ذاته إقرارا للحق يف الزواج ،وضماا
) ما يشري وبشكل صريح للحق يف تكوين أسرة حتفيزا على 65املادة اخلامسة والستون ( تكما تضمن

جيازي القانون اآلباء على القيام بواجب تربية «إذ جاء فيها:  ،القيام مبا حيافظ روابطها ووشائجها الطبيعية
  .»اإلحسان إىل آبائهم ومساعدم كما جيازي األبناء على القيام بواجب  ،أبنائهم ورعايتهم

يعترب احلق يف الزواج واإلجناب  املؤّسس اجلزائريومن خالل هاته املواد إىل أن  ،وعليه فإننا خنلص
ا جاء التنصيص ضمن فصل ولذ ،وتكوين أسرة مبدًأ أساسيا ووفقا ملعتقدات الشعب اجلزائري املسلم

بل أن القانون جيازي كل مسامهة يف تدعيم أواصر األسرة  ،على محاية الدولة واتمع لألسرةالواجبات 
  . 1سواء كان ذلك من اآلباء على حسن تربية أوالدهم أومن األبناء على إحسام آلبائهم ،وروابطها

  
  

                                                 
1
جيازي القانون اآلباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما جيازي االبناء على القيام بواجب اإلحسان «املعدل :  1996من دستور  65املادة   - 

  »إىل آبائهم ومساعدم 
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 المطلب الثاني : الحق في الكرامة اإلنسانية.

  الكرامة والشرف اإلنساني.في الفرع األول : الحق  -

  تعريفهأوال:                    

ونيل اإلنسان هلذه  ،حيوز اإلنسان شرف التفضيل والتمييز عن باقي املخلوقات املوجودة يف الكون    
املكانة مرده أساسا إىل اخلاصيات والصفات اليت وهبها اهللا له، لذا كان لزاما أن يعامل على أساس تلك 

  س بكرامته أو شرفه.وحتفظ كرامته وحتمى شخصيته من أي اعتداء أو مسا ،املكانة
جتعل منه شخصا  ،فاحلق يف الكرامة يعين متتع الفرد بكامل اخلاصيات اإلنسانية من شرف ومكانة    

  .1حمرتما ذو مسعة طيبة
ذا املفهوم يتكامل احلق يف الكرامة وباقي احلقوق اللصيقة بشخصية اإلنسان، كاحلق يف احلياة واألمن      

فإن احلق يف الكرامة يضمن  ،ألخريان يضمنان سالمة اإلنسان املادية واجلسديةفإذا كان هذان ا ،الفردي
  سالمة املقومات املعنوية لإلنسان من عزة وشرف ومسعة.

بل هو مقرر  ،و بتحقق شروط معينةأ ،يتقرر احلق يف الكرامة لفرد دون آخر أو لفئة دون أخرى وال    
امة صفة مالزمة لصفة اإلنسان بشكل عام ومطلق، ودون أن فاحلق يف الكر  ،لكل فرد بوصفه كائنا بشريا

  يستأثر ا فرد أو فئة دون الغري.
، ل واإلهانة واملساس بشرفه ومسعتهلذا فإن الفرد يف دولة القانون حممي ومصان من كل أشكال اإلذال    

وبغض النظر  ،اري اعتبته اإلنسانية املكرمة قبل أوعلى السلطات العامة يف الدولة معاملته على أساس ذا
لكل إنسان سواء كان يف ظروف عادية أو حتت  ،اإلنسانية مكفولة ةفالكرام ،عن الظروف اليت هو عليها

، فدولة القانون حترص على التمسك باملبدأ القائل " املتهم بريء حىت تثبت أوضاع خاصة كأن يكون متهما
بشخص دون حماكمته، ألن ذلك مضر بسمعته  فال جيوز إلصاق التهمة 2جهة قضائية خمتصة إدانته "

ختضع للنصوص القانونية وشرفه وبسمعة عائلته وكل مجاعة ينتمي إليها، كما أن معاملة املوقوف أو احملبوس 
القائمة على احرتام الشرائع السماوية واملبادئ اإلنسانية ويف مقدمتها الدين اإلسالمي واألعراف الدولية 

  3وكذا املواثيق واملعاهدات الصادرة يف هذا اال. ،يف السلم أو احلربسواء  ،املتعارف عليها

                                                 
1
 Jacques Morgeon Et Jean , Pierre Théron ,op. , cit. , p : 46. 

2 Guy Milliere et autres, opt. Cité, p. 55 et ss. 
3 Colette B.E.C., de l’etat social à l’etat des droits de l’homme ? P.U.R., Rennes, 2007, p. 151 et ss. 
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 ،كما أن مفهوم الكرامة اإلنسانية يتقلص ويتسع من جمتمع آلخر ومن زمن آلخر وحىت من فرد آلخر     
فإن احملدد له هو الشخص املعين باملساس بكرامته، فهو الذي يرى أن التصرف احلاصل ضده ميس  ،ومن مثة

وذلك بشرط أن يكون املساس خاضعا لقواعد أخالقية أو دينية أو  ،قوماته الشخصية وخصوصياته أم المب
  .1عرفية أو أن يكون منصوصا ضمن القوانني واألنظمة املطبقة يف موطن الشخص املعين 

سؤال عن واليوم، وأمام التطور الرهيب للطب وتأثرياته على اإلنسان يف جسده وتكاثره مثال، بدأ يطرح ال
ما يقدمه الطب واألدوية يف حياة اإلنسان، ولعل ذلك سيتضح  لمدى املساس بالكرامة اإلنسانية من خال

احليوان والنبات نتيجة  ،أكثر يف مستقبل اإلنسانية مع ما نشهده من أمراض مستعصية التحقت باإلنسان
  2هلذه األدوية

 ي حقمح بوضع قواعد قانونية جنائية حتممة مبا يسذه املفاهيم يصعب حتديد دقيق ملفهوم الكرا     

  3اإلنسان يف كرامته كإنسان.
  ثانيا: الحماية القانونية للحق في الكرامة والشرف اإلنساني               

  الدولية لحقوق اإلنسان. المواثيق واالتفاقياتفي  -1                    

خماطبا البشرية مجعاء بأّن اجلميع يولدون  ،ادتني قويتنيمبن العاملي حلقوق اإلنسا ابتدأ اإلعالن       
، حيث جاء يف املاّدة األوىل: اال فرق بني اإلنسان وأخيه اإلنسان مهما اختلف ،ن يف الكرامةيأحرارا متساو 

وا يولد مجيع الناس أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وهم قد ُوهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاِمل«
  .»بعضهم بعضا بروح اإلخاء

ال جيوز اسرتقاق أو استعباد أّي شخص وحيظر «) منه على االسرتقاق كالتايل: 4ونّصت (املاّدة 
  .»االسرتقاق وجتارة الرقيق بكاّفة أوضاعها

                                                 
1
ا، باإلضافة إىل بعض أشكال ولعل من أبرز أشكال املساس بالكرامة اإلنسانية اليت شهدها تاريخ البشرية " الرق " اليت إنتشرت حىت وقت قريب من عصرن - 

  التمييز والعنصرية اليت يشهدها عصرنا احلايل سواء بني الشعوب أو حىت بني أفراد الشعب الواحد.
2
 Henri Oberdoff, la dignité de la personne humaine face aux progrès médicaux, in droit et culture 

traduction et droits, revue semestrielle de l’anthropologie et d’histoire, n° 44 2002/1, L’harmattan, 

Paris, p.379. 
3
  انظر:  

François Borrella, le concept de dignité de la personne humaine, in melange chistien Bolze p.29  

  أيضا:
Claire Neirinck, la dignité humaine ou le mauvais usage juridique d’une notion philosophique, 

idem. P.39   
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لكّل إنسان حّق يف التمّتع جبميع احلقوق واحلرّيات املذكورة يف اإلعالن «) منه: 2وجاء يف (املاّدة 
متييز من أّي نوع، السيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي:  دومنا

  …»سياسيا وغري سياسي أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو وضع آخر
قوبات ال يعرض أّي إنسان للتعذيب وال للع«) منه: 5كما جاءت كلمة الكرامة صرحية يف (املاّدة 
  .»أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطّة بالكرامة

.  أّما »لكّل إنسان أينما ُوجد احلّق بأن يعرتف بشخصيته القانونية«) منه تقول: 6وجاءت (املاّدة 
أو حلمالت على شرفه  …ال يعرض أحد لتدّخل تعّسفي يف حياته اخلاّصة«) فتنّص على أن 12(املاّدة 

  .»شخص احلّق يف محاية القانون من مثل هذا التدّخل أو تلك احلمالت ومسعته ولكلّ 
ال جيوز تعذيب «منه) أنّه  7أّما يف العهد الدويل اخلاّص باحلقوق املدنية والسياسية فتنّص (املاّدة  

  .» …أّي إنسان أو معاملته أو عقابه بقسوة أو مبا ينايف اإلنسانية أو يهني الكرامة
يراعى بالنسبة إىل كّل إنسان يتعّرض للحرمان من  )1«) خاّصة الفقرة األوىل: 10ويف (املاّدة 

  .» …حرّيته أو يعامل معاملة إنسانية مقرونة باالحرتام الالزم لكرامة الشخص اإلنساين األصلية
) ال جيوز إجراء أّي تعّرض حتّكمي ال قانوين ألّي إنسان 1«) منه فتنّص على أنّه: 17أّما (املاّدة 

) لكّل إنسان حّق يف محاية القانون من 2و ال أّي مساس ال قانوين لشرفه ومسعته.  …يف حياته اخلاّصة
  .  »مثل هذا التعّرض أو املساس

يتمّتع كّل «ويف امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب نّصت املاّدة األوىل منه على أنّه:   
  .» …لة يف هذا امليثاق دون متييز،شخص باحلقوق واحلرّيات املعرتف ا واملكفو 

   :الدستور الجزائريفي   -2

إن الرفع من درجة هذا احلق القانونية، من قاعدة، قد ال تكون واضحة ـ حسبما رأينا ـ إىل قاعدة         
به  دستورية، هو مبثابة تدعيم هلذا احلق اإلنساين اهلام يف انتظار الوصول إىل إعطاء املفهوم الدقيق والالئق

  1قانونيا.

                                                 
1 Marie-Luce Pavia, la portée de la constitutionnalisation du principe de dignité de la personne 

humaine, in R.D.P., 1992, p. 1429 
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يف تطرّقه بصفة مفّصلة للحقوق واحلرّيات، فإّن "حّق الكرامة  1989دستور  على الرغم من مشولية
حيظر أّي « وبـ »عدم انتهاك حرمة اإلنسان«) بعبارة 33" اإلنسانية مل يرد فيه نّص، حيث اكتفت (املاّدة 

  وياته كّل ما يتعّلق بالكرامة والشرف والعزّة.فقد يفهم من كلمة حرمة اإلنسان أو معن »عنف بدين أو معنوي
) من 34حني أضافها يف (املاّدة  1996نوفمرب  28إّال أّن املشرع استدرك النقص يف تعديل 

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان وحيظر أّي عنف بدين أو معنوي أو أّي مساس «املعّدل قوله: 
فقد نطقت به املواثيق الدولية،  –حسب املفهوم السابق–ية كربى ، فكلمة "الكرامة" هلا أمهّ »بالكرامة

َوَلَقْد َكرْمَنا َبِين آَدَم [وأعلنها اإلسالم يف القرآن الكرمي قبل أربعة عشرة قرن من الزمان حني قال تعاىل: 
َناُهم ِمَن الطيَباِت َوَفضْلَنا ]ُهْم َعَلى َكِثٍري ِممْن َخَلْقَنا تـَْفِضيالً َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـر َواْلَبْحِر َوَرَزقـْ

املؤّسس ، ولعّل 1
قد راعى يف هذا التعديل استدراك ما غاب عن الدستور السابق بنقل هذا املفهوم الذي نادى به  اجلزائري

  .2وإعطاء هذا احلّق الدستوري النّص والروح ،دين اتمع اجلزائري ،الدين اإلسالمي
اإلدارة الذي جاء به الدستور املعّدل، والذي كان مطلب أفراد الشعب والطبقة  كما أّن مبدأ حياد

السياسية خاّصة مع استفحال بعض التصرّفات احلاطّة بكرامة املواطن من ِقبل بعض أعوان اإلدارة، جاء 
  هذا التأكيد تكريسا هلذا املبدأ أيضا.

اإلنسان ومحايتها قانونيا حيث جاء ) فقد جاءت هي كذلك تنصيصا حلرمة شرف 39أّما (املاّدة 
وهي نفس العبارة  » …ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاّصة، وحرمة شرفه، وحيميها القانون«فيها: 

  .    3مع تغيري طفيف 1976) ناقال ذلك عن دستور 37يف (ماّدته  1989اليت جاء ا دستور 
كثريا من احلّريات الذاتية مثل عدم   –كما رأينا–كما أّن مفهوم احلّق يف الكرامة والشرف يشمل 

  االسرتقاق وعدم املّس بالشعور والسمعة للشخص، وعدم عرضه لإلهانة.
بل ذّكر به ضمن فصل  ،مل يكتف املشرع على إدراج احلّق يف الشرف ضمن فصل احلقوق واحلريات

  ) على أن: 63الواجبات حيث نّصت (املاّدة 

                                                 

 .70سورة اإلسراء، اآلية:  1

 اإلضافة. نقول هذا يف غياب املذكرة التحضريية اليت ميكن أن تربّر هذه 2

 .1976من دستور  49انظر املادة  3
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رّياته، يف إطار احرتام احلقوق املعرتف ا للغري يف الدستور، السيما ميارس كّل واحد مجيع ح«
وهنا يدرج احلّق ضمن الواجبات اليت جيب أن يراعيها   » …احرتام احلّق يف الشرف، وسرت احلياة اخلاّصة 

 كّل فرد يف اتمع إزاء األفراد اآلخرين.

  الفرع الثاني : الحق في الجنسية.

   تعريفه: أوال                
وتربطه ا عالقة حقيقية على منحه  ،ها فعلياييقوم حق الفرد يف اجلنسية على التزام الدولة اليت ينتمي إل

  ليصبح مواطنا تابعا هلا ومتميزا عن األجانب واملقيمني والوافدين إليها. ،جنسيتها
، فاحلياة اخلاصة الدولة املنتمي إليهاعلى الفرد و وتربز أمهية احلق يف اجلنسية فيما يرتتب عنه من نتائج      

  1للفرد أو العامة قائمة وفقا لرابطة اجلنسية املوجودة بينه وبني الدولة اليت يتخذ إقليمها مأوى له 
فمن حيمل  ،فاحلق يف اجلنسية يعد أساس الفرد وسنده القانوين يف التمتع باحلقوق الوطنية يف البالد     

وباملقابل فإن  ،2احلقوق واحلريات املكفولة يف دستور وقوانني هاته الدولة  جنسية الدولة حيمل معه سلة
لدرجة أن  ،إذ ليس له مركز قانوين ومنظومة حقوق حمددة بوضوح ،عدمي اجلنسية يعيش حتت رمحة اإلدارة

وهي بذلك ال متلك حق  ،بالسفينة اليت تتخبط يف البحار دون َعَلم –عدمي اجلنسية  –ه البعض شبّ 
  .3 لتجاء إىل أي مرفأ يأويها أو مطالبة أية دولة حبمايتهااال

فقد اختلف فقهاء القانون يف حتديده وتدقيق مضمونه باختالف  ،أما خبصوص حتديد مدلول اجلنسية    
لذلك سنعتمد يف حتديد هذا املدلول على تعريف جامع وعام  ،ما جاءت به القوانني الداخلية لكل دولة

 Notte –بوهام  مبناسبة فصلها يف قضية  " نوت 1955كمة العدل الدولية سنة والذي جاءت به حم

Bohn  ا :  ،4" الشهريةعالقة قانونية ترتكز على رابطة اجتماعية «حيث عرفت احملكمة اجلنسية بأ
عتمد هذا وقد ا »ومقرتن حبقوق والتزامات متبادلة ،وعلى تضامن فعلي يف املعيشة واملصاحل واملشاعر

  عريف بشكل واسع من قبل الفقهاء املعاصرين.الت

                                                 
1
، 1959، سبتمرب 03فؤاد عبد املنعم رياض، االجتاهات املعاصرة يف مسائل اجلنسية، حبث مقارن، جملة القانون واالقتصاد، جامعة القاهرة، العدد:  د. – 

 .625، ص: 29السنة 
2
 .153الشافعي حممد البشري، مرجع سابق، ص:  د. – 
3
 .627اد عبد املنعم رياض،  ص: فؤ  د. – 
  ، نقال عن :627نفس املرجع، ص:  – 4

 Cour Internationale De Justice , Rccueil des arrêts , 1955 , p : 23. 
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تربط بينهما  ،فمن خالل هذا التعريف يتضح لنا أن اجلنسية رابطة تفرتض وجود طرفني مها الدولة والفرد    
  يلي:  رابطة سياسية وقانونية ترتتب عنها آثار معينة لكل واحد منها كما

ها تلك ه من التمتع مبنظومة احلقوق واحلريات اليت تقرّ نبالنسبة للفرد فإن محله جلنسية الدولة ميكّ  -     
احلق يف أن  ،حق تويل الوظائف العامة يف الدولة، احلق يف املشاركة السياسية ،حق اإلقامة ، وباألخصالدولة

  ينتِخب أو يُنتخب.
املواطن وبالتايل متكينه من كل حقوق  ،كما أن ثبوت اجلنسية بالنسبة للفرد تعطيه صفة املواطن  -     

  ومنها:  ،1واملقررة لكل مواطن يف بلده ،األخرى غري السياسية
 الرجوع إليه إذا أبعد من دولة  احلق يف االستقرار بإقليم الدولة والتنقل فيه دون قيد أو شرط وقبوهلا     

  ، إذ األجنيب ميكن إبعاده يف أي وقت.2أجنبية 
  بما يقرره القانون الدويل للدولة ذاا يف مواجهة الدول األخرى.حس ،احلق يف احلماية الدولية الدبلوماسية     

إذ كثري من الدول ال تسمح مبمارسة كل  ،كذلك احلق يف العمل يف إقليم الدولة مرهون جبنسية الفرد     
  .3األعمال من قبل األجانب

االجتماعية ومنح التقاعد كالتأمينات   ،االستفادة من احلقوق االجتماعية القائمة على فكرة التضامن     
  والتعويضات.

، فإن التمتع جبنسية الدولة يعين واجب هذه حلقوق املقررة للفرد داخل الدولةباإلضافة إىل هذه ا     
  .4 األخرية محاية أفرادها خارج الدولة وتتبع شؤوم

فإنه ملزم بواجب الوالء لدولته  ،ومبقابل هذه احلقوق واالمتيازات املقررة للفرد حبكم متتعه جبنسية الدولة    
  واحملددة بالقوانني الداخلية للدولة.  اجتاههاوعدم املساس مبقوماا وأمنها وأدائه جلميع الواجبات املقررة عليه 

  

                                                 
 .153الشافعي حممد البشري، مرجع سابق، ص:  د. – 1
جاع رعاياها إليها ألن رفضها يعين اإلخالل حبق الدولة املبعدة يف السيادة على مع اإلشارة أن هذا اإللتزام من قبل الدولة يف مواجهة الدول األخرى بقبول إر  – 2

 .1925من إتفاقية هافانا  لسنة  06إقليمها، أنظر املادة 
، ص: 1989 ، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة األوىل3عبد العظيم وزير، حقوق اإلنسان، جملد  د.حممد شريف بسيوين والدكتور سعيد الدقاق و  د. – 3

449. 
4
، دار العلم للماليني، 450فؤاد عبد املنعم رياض، اجلنسية كحق من حقوق اإلنسان، مطبوعات سرياكوزا عن حقوق اإلنسان، الد الثالث، صحيفة  د. – 

  .1989ىل و الطبعة األ
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  ثانيا: الحماية القانونية للحق في الجنسية            

  الدولية لحقوق اإلنسان. المواثيق واالتفاقياتفي  -1              

وألمهّية هذا احلّق ولكثري من قضايا املواطنني املطروحة أمام احملاكم للفصل فيها يف إطار القانون الدويل 
الذي أمهله الكثري  ،البّد أن نبّني مدى اهتمام املواثيق الدولية ذا احلقّ  ،اخلاّص، مع تزايد عدميي اجلنسية يف العامل
  نسان بصفة عاّمة.  ّممن كتبوا يف احلقوق واحلرّيات وحقوق اإل

  ): 2و  1 صلف 15ينّص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف (ماّدته  
  ) لكّل فرد التمّتع حبّق جنسية ما.1«
  .») ال جيوز، تعّسفا حرمان أّي شخص من جنسيته وال من حّقه يف تغيري جنسيته2        

حيث جاءت ،)3صلف 24قّرر مبدأ عاّما يف (ماّدته فقد  ،أّما العهد الدويل اخلاّص باحلقوق املدنية والسياسية
  فيها:

  .»لكّل طفل حّق يف اكتساب اجلنسية«) 3
  ) من مشروع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على أّن:9كما نّصت (املاّدة   
ال جيوز إسقاط اجلنسية األصلية عن املواطن بشكل تعّسفي وال ينكر حّقه يف اكتساب جنسية أخرى «
  .»انوينبغري سند ق

  :1هي ،كما صدر عن اجلمعية العاّمة بعض من االتّفاقيات الدولية حول اجلنسّية  
فاقية بشأن جنسية املرأة املتزّوجة � ُعرضت للتصديق والتوقيع بقرار اجلمعية العاّمة يف  ،اّت

  .1957يناير 
 1959انعقد عام  ،اعتمدها مؤمتر مفّوضني ،اتّفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية �

  .1954/  896تطبيقا لقرار اجلمعية العامة 
اعتمدها مؤمتر مفّوضني الذي دعا إليه الس  ،اتّفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية �

 . 1954/  526االقتصادي واالجتماعي بقراره 

  في الدستور الجزائري. - 2

لحرّيات األساسية يف الفصل الرابع الذي خّصصه "ل 1989يف دستور  املؤّسس اجلزائريأدرج 
وأبقى عليها دستور  1976نقلها حرفيا عن دستور  ،وحقوق اإلنسان واملواطن" ماّدة حول اجلنسية اجلزائرية

  :) الفصل الرابع املعنون باحلقوق واحلرّيات30حيث جاء يف هذا األخري يف (املاّدة  ،1996
                                                 

 و ما بعدها. 221ص 1نفس املرجع، ج 1
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زائرية واالحتفاظ ا شروط اكتساب اجلنسية اجل اجلنسية اجلزائرية معرّفة بالقانون.«
دة بالقانون   .»وفقداا أو إسقاطها حمّد

  :املؤّسس اجلزائريميكن لنا مالحظة ما يلي: أّن  ،عند استنطاقنا هلذه املاّدة والسياق الذي جاءت فيه
)مل يشر يف عبارته إىل أّن اجلنسية حّق من احلقوق األساسية للمواطن، ولعّله اكتفى يف ذلك 1

  الفصل الذي عنون له باحلقوق واحلريات.بإدراجها ضمن 
) عّلق تعريف اجلنسية اجلزائرية والشروط املتعّلقة ا بالقانون ممّا نعتربه أمرًا منطقيا، فالدستور الذي 2

ال يدخل يف التفاصيل بل يرتكها للتشريع العادي الذي جيب على املشرع أن  ،يّتصف باجلمود
، وهنا جتدر املالحظة إىل أّن كال القانونني الصادرين حول اجلنسية حيرتم فيه الدستور نصا وروحا

الذي أُدرجت به ماّدة عن اجلنسية  1976صدرا قبل دستور  ،اجلزائرية منذ االستقالل إىل اليوم
  مل يتطّرق إىل اجلنسية:1963علما أّن دستور  ،اجلزائرية

 1963مارس  27الوطين التأسيسي يف  فالقانون األّول حول اجلنسية اجلزائرية صدر عن الس  �
   96.1 – 63حتت رقم 

 15بتاريخ     86 – 70صدر مبرسوم رئاسي رقم  ،والقانون الثاين املعمول به حاليا �
  1970.2ديسمرب 

و تظهر هذه املالحظة الشكلية بصفة جلّية يف السند القانوين إلصدار قانون اجلنسية اجلزائرية املعمول به    
  ا بغّض النظر إن كان يتطلب تعديال أم ال.، هذ3 حاليا

) من قانون اجلنسّية املذكور تعّرب عن املقصود باحلّق يف اجلنسية حني جاءت  15) لعّل (املاّدة 3
اآلثار الفردية: يتمّتع الشخص الذي يكتسب اجلنسية اجلزائرية جبميع احلقوق  «كالتايل: 

  .» اكتساااملتعّلقة بالصفة اجلزائرية ابتداء من تاريخ 
حني نقل املاّدة حرفيا لدستور  1976) أقام املشرع تغيريا بسيطا يف الفقرة الثانية من دستور 4

لتصبح "شروط اكتساب اجلنسية اجلزائرية" بدال من شروط  »هذه«وهو حذف كلمة  ،1989

                                                 

 .306ص 1963أفريل  2يخ انظر اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية بتار  1

 .1202ص 1970ديسمرب  18انظر اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية بتاريخ  2

 . 1992انظر قانون اجلنسية اجلزائري، طبع حتت إلشراف وزارة العدل ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر طبعة  3
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ه ما جاء ال يقصد ب »هذه«اكتساب هذه اجلنسّية ولعّله فعل ذلك لريفع االلتباس من أّن كلمة 
  يف الفقرة األوىل.

  يف األخري نرى من الضروري حماولة اإلجابة عن التساؤل املطروح:
  بقضيّة اجلنسية اجلزائرية على الرغم من كوا مرتبطة أساسا مبوضوع السيادة؟ 1963ملاذا مل يهتم دستور 

ما  »إفيان«واتّفاقيات  واإلجابة عن هذا التساؤل يف نظرنا هو كون اجلزائر حديثة العهد باالستقالل،
تزال سارية املفعول آنذاك واليت تنّص على ترك احلرّية لبقايا املعمرين ملّدة ثالث سنوات من تاريخ إمضاء االتّفاقية 
ليختاروا البقاء كمواطنني جزائرّيني، أو الذهاب إىل بلدهم األصلي: هذا باإلضافة إىل عنصر اليهود الذين كانوا 

 10، ولعّل ما يؤّكد اهتمام السلطة آنذاك مبوضوع اجلنسية هو تسارعهم يف أقّل من 1 بقاء والرحيليرتّددون بني ال
والذي يسُهل تعديُله بالنسبة  ،1963مارس  27أشهر من إعالن االستقالل لوضع قانون اجلنسية األّول يف 

  ل.للدستور مىت تطّلب األمر واستقّرت األحوال يف السنوات األوىل من االستقال
ات ال يتطّلب النّص عليه صراحة اكما قد يعترب حّق املواطن اجلزائري يف جنسيته أمر    .من البديهّي
  .المطلب الثالث : الحق في احترام الحياة الخاصة

 ة المسكن.الفرع األول : حري

  : تعريفهأوال:                

عني يأويه ويقيم فيه، سواء بشكل فردي تقتضي الفطرة اإلنسانية السليمة أن خيتص اإلنسان مبكان م     
فاختصاص كل إنسان مبسكن يأويه يعد  ،ويعد هذا املكان مسكنا له ولو لفرتة زمنية مؤقتة ،أو مع أسرته

  .2"ميكن للفرد أن يشعر فيه بأنه حر من ضروريات احلياة اإلنسانية ألن املسكن هو " الفضاء األدىن الذي
واحلفاظ على  ،راحته اجلسدية والنفسية أجلوي إليه اإلنسان من فاملسكن هو املكان الذي يأ    

  وكذا محايته من العوامل اخلارجية كالتقلبات الطبيعية املختلفة.  ،خصوصياته وأسراره الفردية والعائلية
ويشمل حىت عربات النقل  ،يستوي يف ذلك أن يكون املسكن عبارة عن منزل أو شقة أو كوخ بسيط    

وباملقابل ال تعد احملالت العامة واملهنية كاملكاتب والعيادات وغريها حمالت  ،هزة لغرض السكنإذا كانت جم
  سكنية.

                                                 

  ملزيد من املعلومات انظر جاكلني بن ددوش. 1

Jacqueline Ben Deddouche, notion de nationalité et nationalité algérienne ed SNED Alger 1974 

p. 133 et S. 
2
 -Roche Jean : libertés publique , 2 éd Dalloz 1971 , p : 39. 
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والتصرف فيه وتغيريه  ،أما مفهوم حرية املسكن فاملقصود به حرية اإلنسان يف اختيار املسكن الذي يأويه    
   مشروع له من الغري أو من ، مع حقه يف حرمة هذا املسكن من أي اعتداء أو اقتحام غريددون قي

  .1السلطات العامة
مها: حرية إختيار املسكن ، وبالتايل فإن حرية املسكن ذا املفهوم تشمل عنصرين أساسيني ومتكاملني    

  وحرمة هذا املسكن وحصانته.  ،والتصرف فيه
  حرية اختيار المسكن والتصرف فيه:  -1

وله أن يغريها أو أن ينتقل من  ،امته بكل حرية دون قيد أو شرطمن حق كل فرد أن خيتار مسكنه وحمل إق    
  نت مستقرة أو متنقلة.امسكن آلخر مىت شاء كما أن له حرية اختيار منط إقامته سواء ك

واليت ختضع لقيود خاصة يف  ،وال تتقيد هذه احلرية إال يف احلاالت احملددة قانونا بالنسبة لبعض الفئات املعينة    
ومثال ذلك:  ،سكن وتغيريه، كبعض موظفي الدولة الذين تتطلب وظيفتهم اإلقامة يف مكان حمدداختيار امل

  العسكريني وأصحاب املهام األمنية.
حرية الفرد يف اختيار مسكنه واستعماله، بل تشمل كذلك حرية التصرف يف هذا املسكن بشىت  فوال تتوق    

واليت تفرضها املصلحة  ،وال يتقيد ذلك بأي شرط عدا تلك احملددة قانونا ،أنواع التصرفات القانونية مادام مملوكا له
  .2العامة واألمن العام أو تفرضها األنظمة القانونية املتعلقة باملسكن حبد ذاته

  حرمة المسكن وحصانته: -2

يف  إن حرية اإلنسان يف إختيار مسكنه وحرية التصرف فيه ال تؤديان الغرض املرجو من مفهوم احلق    
، إذا مل يتمتع هذا املسكن - باعتباره املأوى املريح لإلنسان ومكان حفظ خصوصياته وأسراره -السكن 

  حبرمة تامة متنعه من التعدي عليه واقتحامه من طرف الغري وحىت من السلطة العامة يف الدولة.
إال يف  ،و تعدي عليهوحترم أي اقتحام أ ،إذ تضمن دولة القانون ملواطنيها حرمة مساكنهم اخلاصة    

أو مساعدة شخص يطلب  ،احلاالت اخلاصة واحملددة قانونا كاقتحام مسكن إلنقاذ شخص يف خطر داهم
أو يف احلاالت املسموح ا قانونا لبعض أعوان الدولة كحالة التفتيش القانوين لبعض األماكن من  ،النجدة

حيث  ،الة مطاردة جمرمني فروا إىل مسكن معنيأو يف ح ،طرف رجال األمن و باإلجراءات احملددة قانونا
  وكذلك يف حاالت تنفيذ األحكام النهائية  ،تقتضي الظروف اقتحام املسكن للقبض عليهم

                                                 
1
  .371عبد احلكيم حسن العيلي، املرجع السابق، ص:  د. - 
يف اجلزائر،والذي يقيد حق املواطن املستفيد من مسكن إجتماعي تسامهي من  06/07/2008الصادر يف  08/196ومثال ذلك املرسوم التنفيذي   -  2 

 سنوات، وذلك بإعتبار السكن مدعما من طرف الدولة. 10التصرف فيه ملدة 
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  كاحلجوز العقارية والتحفظية.
ويف  ،كالرتخيص املسبق من اجلهات املختصة  ،إال أن هذه احلاالت ختضع إلجراءات وشروط معينة     

وكذا إقرار احلق يف التعويض عن  ،ا، وعدم جتاوز حدود املهنة أو العمل املسموح بهأوقات حمددة قانون
  .1وخاصة إذا تأكد وقوع جتاوزات قانونية  لصاحب املسكن،الضرر الذي يرتتب عن ذلك 

 ،وتشمل هذه احلرمة املسكن بكامله و كذا ملحقاته: كالشرفات واحلدائق واملستودعات أو احلظائر    
وخترج عن ذلك احملالت  ،ئجار اإلنسان لغرفة يف الفندق مبثابة سكن له جيب مراعاة حرمتهويعترب است

العامة، كاملطاعم و املقاهي و املتاجر و املصانع واليت ال تعد يف نظر القانون حمالت سكنية خالل 
  .2الساعات املخصصة للعمل

  ثانيا: الحماية القانونية للحق في حرمة المسكن          

   .في االتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان -1             

الدولية حلقوق اإلنسان، ليس باعتبارها حقا  املواثيق واالتفاقياتعنيت حرمة السكن بأمهية بارزة ضمن     
 كاحلق يف احلياة  اإلنسان جبملة من احلقوق األخرى:وإمنا كوا أساسا لتمتع  ،وفقطمن احلقوق الشخصية 

، يةأو إقليم ةسواء كانت عاملي ،األمر الذي تؤكده النصوص الدولية الواردة يف هذا اال ،اخلاصة وحرمتها
حيث تتفق أغلبها على تكريس حرمة املسكن باملوازة مع احلق يف احلياة اخلاصة والكرامة اإلنسانية وسرية 

      .متكاملة فيما بينها اباعتبارها حقوق ،املراسالت الشخصية
ال يعرض لتدخل «) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان :12حيث جاء يف املادة الثانية عشر (     

ولكل شخص احلق يف  ،تعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على شرفه
  .»محاية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت

ص  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على حرمة املسكن يف وبنفس العبارات تقريبا ن     
 ،) ال جيوز إجراء أي تعرض حتكمي ال قانوين ألي إنسان يف حياته اخلاصة1«) :17مادته السابعة عشر (

) لكل شخص حّق يف محاية 2 أو أسرته أو منزله أو مراسالته و ال أي مساس ال قانوين بشرفه ومسعته.
  .»ون من مثل هذا التعرض أو املساسالقان

  احلماية القانونية حلرمة  ) على6كما نص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف مادته السادسة (      
                                                 

 .32، ص:1985، ستة 110عبد السميع سامل اهلواري، حرمة املسكن، جملة العام كلية الشرطة، ديب، عدد: د. – 1
 .64ادي عباس، مرجع سابق، ص:عبد اهل د. – 2
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للتدخل يف  ،على حنو تعسفي أو غري قانوين ،ال جيوز تعريض أي شخص -)1«، وذلك بقوله:املسكن
من حق كل شخص  -)2لتشهري ميس شرفه أو مسعته  خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته أو 
 .»أن جيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس 

   في الدستور الجزائري:  -2              

إذ جاء  ،عترب ضماا التزاما على عاتق الدولةاحلق يف حرمة املسكن وا ،املعدل 1989كرس دستور      
فال تفتيش إال مبقتضى القانون  .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن «) منه : 40يف املادة األربعني (

وال يعد هذا التكريس حكرا  ،»وال تفتيش إال بأمر صادر عن السلطة القضائية املختصة .احرتامه رويف إطا
  بل تضمنت الدساتري اجلزائرية املتعاقبة منذ االستقالل، النص على  ،املعدل 1996على دستور 

  .1كن ومحايتهاحرمة املس
وعلى  ،قد اعترب أن حرمة املسكن مبدأ عام ال جيوز ألي كان االعتداء عليه املؤّسس اجلزائريوجند أن     

الدولة باعتبارها السلطة املخولة تطبيق القانون ومعاقبة خمالفيه سلطة ردع ومعاقبة كل من جترأ على انتهاك 
  هذا احلق.

 ،فقد أشار املشرع إىل القيود القانونية الواردة على هذا احلق ،40ملادة أما يف الفقرة الثانية من نص ا    
وذلك عن طريق عملية  ،اليت ميكن من خالهلا الدخول إىل مساكن الغري توأشار إىل احلاالت واإلجراءا

 إذ أوكل للقانون حبسب نص املادة مهمة بيان ،التفتيش القانونية ووفقا لإلجراءات والشروط احملددة هلا
  تباعها لذلك.ملية التفتيش واإلجراءات الواجب ااحلاالت اليت يسمح فيها بع

وباإلضافة  ،فإن املشرع ،ونظرا ملا تشكله حرمة املسكن بالنسبة للفرد من محاية حلياته اخلاصة وأسراره    
ي مكتوب فإنه اشرتط احلصول على أمر قضائ ،إىل حرصه على أن ال تتم عملية التفتيش إال وفقا للقانون

وهو ما يعد ضمانا هاما لعدم حصول أي تعسف أو ور من اجلهات املختصة  ،مسبق لكل عملية تفتيش
وهذا ما يؤكد احلرص يف محاية حرمة مساكن املواطنني من االعتداء عليها من طرف  ،بعملية التفتيش

بضمان عدم التعدي على  باعتباره السلطة املخولة-إذ أوكل املشرع للسلطة القضائية ،السلطات العامة

                                                 
1
ى حرمة املسكن يف فقد جاء النص عل 1976، اما بالنسبة لدستور 1996يف دستور  40وهي نفسها تقريبا املادة  1989من دستور  30أنظر املادة  – 

  .»نالسك ال جيوز االعتداء على مقر«ـ: ب 14يف املادة  1963يف دستور  املؤّسس اجلزائريو اكتفى  منه ، 50املادة 
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صالحية إصدار أوامر التفتيش باعتباره سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية اليت تتوىل  - احلقوق واحلريات
  .األمر الذي مينع من وجود أي تعسف يف القيام بذلك ومدى ضرورته ،عملية التفتيش

وذلك  ،ر واالندفاع إىل هذا اإلجراءلعدم التهو ، يعد ضمانا كما أن اشرتاط صدور أمر التفتيش مكتوبا     
  ودراسة جدية للموقف.  تتطلبه األوامر املكتوبة من تروٍ  بالنظر ملا

تفصيل مجيع بالعديد من القوانني كالقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلزائية لتبني بدقة و  تءوقد جا    
  .اإلجراءات واألحكام املتعلقة بعملية التفتيش وإجراءاا

إذ من الواجب تدعيمها  ، أن هذه الضمانات ال تعد كافية،وباملقابل يرى البعض من األساتذة    
   ،خاصة ما تعلق بتدقيق صالحيات السلطة املختصة بإصدار التفتيش تفاديا للتجاوزات ،بإجراءات أخرى

  .1وباألخص أثناء احلاالت االستثنائية
  الفرع الثاني :  الحق في سرية المراسالت:

  .تعريفهأوال:                  

وسواء كان هذا  ،تقوم حياة اإلنسان على العالقات واالتصاالت بغريه، وذلك ألغراض متعددة وخمتلفة    
  الغري أفرادا مثله أو جهات إدارية أو مؤسسات خاصة وعامة، ممثلة يف املسؤولني عليها.

 ،صاالت مع غريه مبختلف الوسائل املتاحة لذلكفاإلنسان بوصفه كائنا اجتماعيا، تربطه شبكة من االت    
  ه وأفكاره.اجاته الشخصية أو التعبري عن آرائوذلك كله بغية تلبية ح

لذا ال جيوز التعدي عليه أو  ،تدخل هذه املراسالت واالتصاالت ضمن اجلانب الشخصي للفرد    
 سرية املراسالت يف املقصود باحلق ، ومن مثة فإنانتهاكه، ألن ذلك ما هو إال تعٍد على شخصيته وكرامته

باعتبارها تشمل العديد من اجلوانب  ،طالع أو الكشف عن املراسالت بني األفرادهو عدم جواز اال
  ، بل وعواطفه وخصوصياته.2ألفكارهم وآرائهم الشخصية  الشخصية املتعلقة به، ومتثل وعاءً 

تبادل املعلومات واألفكار  أجلشخاص من فيشمل كل وسيلة اتصال بني األ ،أما مفهوم املراسالت    
كما امتد مفهوم   ،3وهي تعين الرسائل والطرود الربيدية، والربقيات، واالتصاالت اهلاتفية  ،فيما بينهم

                                                 
1
رصد الوطين حلقوق أنظر الدكتور فوزي أوصديق بن اهلامشي ، حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية والواقع املفقود ، جملة حقوق اإلنسان ، امل - 

  .36. ص: 1992، أكتوبر  01اإلنسان باجلزائر العاصمة ، اجلزائر ،عدد: 
2
– Claude Albert Colliard, op.. Cit. , p :303.  

3 - Jacques Mourgeon et Jean.Pierre Théron, op..cit. , p : 48. 
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املراسالت إىل البيانات الشخصية امعة من طرف األفراد باستعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة كبنوك 
  ات الشخصية والربيد اإللكرتوين.ومواقع األنرتن ،املعلومات

بل  ،ورفع السرية عن مراسالت األفراد واتصاالم ال يشكل يف حد ذاته مساسا بسرية املراسالت فقط    
  .1يعد مساسا حبقوق وحريات أخرى كحق امللكية وحرية التعبري والرأي

كما خيضع   ،د من جمال ممارستهإال أن احلق يف سرية املراسالت تضبطه بعض القيود واألحكام اليت حت    
الداخلية أو  رب أو االضطراباتهذا احلق للتقييد يف حاالت معينة تقتضيها املصلحة العامة، كحالة احل

ال جيب أن  ،ويف كل احلاالت ،على أن هذا التقييد آلخر، لدواعي أمنية أو ظروف معينة قد ختتلف من بلد
وكثري من الدول، أصبحت  ،أن يكون وفقا للضمانات احمليطة بهبل جيب  ،يكون خارج اإلطار احملدد قانونا

متارس التنصت على رعاياها, خاصة من يشتبه فيه بعالقته مع اإلرهاب، حيث نالحظ أن هذه الظاهرة 
سبتمرب، أو كما هو  11أصبحت منتشرة يف كثري من الدول الغربية، مثل أمريكا وإجنلرتا، خاصة بعد 

فتقييد احلق يف  E.T.A.،2كما يف إسبانيا ، بسبب مكافحة املنظمة اإلرهابية   معمول به حىت قبل ذلك،
مثل تعيني جهة  ،قانونا ةيكون إال وفقا لإلجراءات احملدد ال ،جواز اإلطالع عليهاسرية مراسالت األفراد و 

و يسمح وبيان ذلك بدقة ووضوح يف كل حالة  ،خمتصة للقيام بذلك من قضاة للنيابة العامة أو التحقيق
 .3باإلضافة إىل ربط هذا التقييد مبدة زمنية حمددة ،فيها بالكشف عن سرية املراسالت أو اإلطالع عليها

وال يزال النقاش القانوين والفقهي مستمرا حول اال املمنوح للسلطات العامة يف الدولة لتقييد سرية     
ضييق من اال املسموح فيه للسلطات املراسالت واإلطالع عليها، إذ يشدد البعض على ضرورة الت

فقد اعترب التشريع الفرنسي مثال التنصت  ،املختصة بالكشف عن مراسالت األفراد والتنصت عليهم
موظف يف قطاع  نوإذا كان الفعل صادرا م 4،مة قانوناوتسجيل املكاملات اهلاتفية طريقة غصب جمرّ 

  .5املراسالت الشخصية جرمية انتهاك تصال كالربيد فإنه يعد مرتكبا اال

                                                 
 .368ثروت بدوي، مرجع سابق ص:  د. – 1

2 Aurélie Duffy et autres, lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux, in quel 
droit, pour le XXI siecle, actes du colloque de l’ecole doctorale des sciences juridiques et politiques 

dir Jean Marie Pontier P.U.d’aix-marseille 2003 aix en Provence p. 54 
  65الطبع ص حمسن العبودي،  مبدأ املشروعية وحقوق اإلنسان، دار النهضة، بريوت بدون سنة  انظر : د. -  3

4   -  Feredric Rolin, les libertés dans l’entonnoir de la législation anti-terroriste, in A.J.D.A. 15 mai 

2006. P. 975. 
 .73، ص : 03عبد اهلادي عباس، املرجع السابق، ج  د. – 5
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ويذهب البعض اآلخر إىل اعتبار أن التنصت على احملادثة التليفونية الشخصية كنوع من التفتيش غري     
عد مساسا باحلق يف محاية األسرار الشخصية وخمالفة صرحية للقانون الذي حيمي األسرار ، والذي ياملشروع

والذين يعتربون أن  ،وجود املعارضني هلذا الطرح ، وذلك على الرغم من1الشخصية مهما كان مصدرها 
ا يف حتديد مراقبة اهلواتف إجراء خاص يهدف إىل التحقيق يف بعض اجلرائم وإثبات لدليل قويل يكون مهمّ 

  . 2مرتكيب اجلرائم
ور مجع خمتلف يسأصبح من امل ،مع التطور التكنولوجي املتزايد يف جمال املعلوماتية ووسائل االتصال    

ضمن مراكز معلومات أو بيانات سواء على ، سواء كانت سرية أو غري سرية، ملعلومات اخلاصة باألفرادا
وجعلها يف متناول  ،الذاكرة تشبكة األنرتنات العاملية أو على أقراص مضغوطة أوإسطوانات مرنة أو بطاقا
اف لذلك التطور امللفت يض ،اجلميع مما ميكن احلصول عليها أو قرصنتها أو التجسس عليها بكل سهولة

واليت متكن من التجسس على  ،يف جمال الوسائل السمعية والبصرية، خاصة تلك الدقيقة والصغرية احلجم
  األشخاص بتسجيل أصوام أو تصويرهم بكل سهولة ومن دون علمهم وعن بعد أحيانا.

فإا باملقابل  ،التصال بني اإلفرادوإذا كان هلذه الوسائل التقنية احلديثة أثرا مهما يف تطور عمليات ا    
ستعملت لغرض التجسس مراسالم إذا ما اتشكل خطرا وديدا كبريا لسرية تعامالت األفراد واتصاالم و 

أهم أوجه التهديدات اليت يشكلها وميكننا حصر  ،والتنصت على احلياة اخلاصة لألفراد وعلى مراسالم
  األفراد فيما يلي : ستعمال هذه الوسائل لسرية مراسالتا

  بكل دقة ودون علمه أو شعوره بذلك. هيقوله وما يفعل التمكن من مراقبة الشخص عن بعد والتعرف على ما -
وذلك باملراقبة املستمرة له  ،التمكن من معرفة بعض خصوصياته الشخصية واإلطالع عليها دون رغبة منه - 

 خمتلفة.وحتليل خصوصياته النفسية باستخدام مواد ووسائل 

سع عن طريق شبكة ونشرها بشكل علين وعلى مستوى أو  متكن من مجع خمتلف البيانات اخلاصة لألفراد - 
  .االنرتنت

  
  
 

                                                 
ع األساتذة : د. حممد الشريف سامي احلسييت، مراقبة احملادثات التليفونية واألحاديث الشخصية، وضمان حقوقها، حبث يف كتاب حقوق اإلنسان، مج د. – 1

 .366بسيوين وآخرين : املرجع السابق، ص: 
 .اوما بعده 366سامي احلسيين، مرجع سابق، ص :  د.  -  2
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  ثانيا : الحماية القانونية للحق في سرية المراسالت        

  الدولية لحقوق اإلنسان.  المواثيق واالتفاقياتفي  -1

  لصيقة بشخصية اإلنسان، لذا فقد أولتها املنظومة الدولية تعد سرية املراسالت من أهم احلريات ال    
حلقوق اإلنسان األمهية البالغة من حيث إقرارها وإلزام الدول بتكريسها ومحايتها، وتقرر هذا املبدأ يف العديد 

  الدولية حلقوق اإلنسان. املواثيق واالتفاقياتمن 
) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على احرتام 12(أقرت املادة الثانية عشر  ،فعلى املستوى العاملي    

 :، إذ جاء فيهاسرية املراسالت اخلاصة باعتبارها من احلقوق الشخصية املشمولة باحلماية القانونية الكاملة
أسرته أو مسكنه أو مراسالته  ال جيوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو يف شؤون«

  . »حيميه القانون من ذلك التدخل أو تلك احلمالت  ..ولكل شخص حق يف أنأو.
) من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية النص على عدم 17كما جاء يف املادة السابعة عشر (     

جواز التعرض لسرية املراسالت الشخصية بأي إجراء أو ديد، وكفالة احلماية القانونية ألي تعرض أو 
  .ديد هلذه احلرية

بل  ،ذات البعد العاملي أو الدويل املواثيق واالتفاقياتومل يقتصر تكريس احلق يف سرية املراسالت على     
وردته املادة احلادية والعشرون أونذكر كمثال هلذا التكريس ما  ،امتد ذلك على املستوى اجلهوي واإلقليمي

على حنو تعسفي  ،تعريض أي شخص ال جيوز -)1« من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان واليت جاء فيها :
  .»التدخل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته أو لتشهري ميس شرفه  ،أو غري قانوين
  في الدستور الجزائري :  -2

املعدل احلق يف سرية املراسالت لكل مواطن ومهما كان شكل أو طبيعة هذه  1996كفل دستور      
ال جيوز انتهاك حرمة حياة « ) منه على مايلي :39دة التاسعة والثالثني (إذ جاء يف نص املا ،املراسالت

، »سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة .املواطن اخلاصة وحرمة شرفه وحيميها القانون
  .1989ن ضمن دستور هي نفسها املادة السابعة والثالثو و 

كما   ،فإن املشرع كان صرحيا يف تكريس احلق يف سرية املراسالت ،قبةوعرب خمتلف الدساتري اجلزائرية املتعا    
توسع وبشكل كبري يف محاية املراسالت الشخصية من خالل  ،نص الدستوري الوارد أعالهالأن املشرع ويف 

استعماله عبارة : " واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا " اليت ينصرف مدلوهلا لكل وسائل االتصال احلديثة  
ختلف و تلك اليت قد توجد الحقا ومهما انرتنت واألقمار الصناعية وأجهزة االتصال الدقيقة أكاال

مما يعد ضمانا هاما حلماية هذا  ،فاملشرع هنا قد توسع يف جمال املراسالت الشخصية احملتمية ،أشكاهلا
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عليها، ال يوجد مثل هذا احلق، و باملقارنة مع ما ورد يف أغلب دساتري دول العامل اليت متكنا من االطالع 
  التدقيق، وحىت يف بعض النصوص الدولية حلقوق اإلنسان.

  .الفرع الثالث : حرية التنقل

  . تعريفهأوال:                  

كما يسميها البعض اآلخر بـ: "   ،وتعرف كذلك حبرية احلركة ،تندرج حرية التنقل حتت إطار احلرية الشخصية    
  حرية الغدو والرواح ".

أو  ،وبإرادم احلرة داخل حدود الوطن ،ويقصد حبرية التنقل حق األفراد يف االنتقال والتحرك من مكان آلخر    
  .1 دون قيد أو منع له إال مبقتضى القانون ويف احلدود اليت يقررها ،شاءوااخلروج منه والعودة إليه مىت 

فهي تعد من املبادئ األساسية اليت اعتنت بتكريسها  ،ةباإلضافة إىل اعتبار حرية التنقل من احلريات الشخصي    
إذ تعتربها حقا طبيعيا لإلنسان، الزمه منذ األزمنة البدائية قبل أن  ،ومحايتها جل دساتري وقوانني الدول الدميقراطية

  حيث كان الفرد ينتقل بكل حرية دون خضوع لرقابة أو ترخيص. ،توجد فكرة احلدود بني الدول
ومع تطور اتمعات اإلنسانية وظهور الدول مبفهومها احلديث واستقالل كل دولة بإقليمها  إال أنه    

أن تتاح للجميع دون استثناء ودون أن تتعارض  أجلكان البد من التدخل لتنظيم هذه احلرية من   ،وسيادا
نني واألنظمة دا القوالذلك قيّ  ،  مصاحلهم يف استعماهلا تعارضا جيعل هذا االستعمال مستحيال

  واملعاهدات بقيود متعددة سياسية وإدارية واقتصادية ومالية، وفقا ملا تقتضيه املصلحة العامة.
اليت اضطر اإلنسان إىل تنظيمها وفرض  ،باإلضافة إىل التطور التكنولوجي يف جمال وسائل النقل    

يعات اليت تقيد حرية األشخاص تبعا وأمام كثرة التشر  ،كاشرتاط رخص السياقة  ،إجراءات معينة الستعماهلا
للوسائل اليت يستعملوا وضمانا ألمن وسالمة اجلميع يف كل بلد مثل : اشرتاط جواز وتأشرية على 

 pseudo-liberteيعترب هذه احلرية من احلريات العامة إمنا هي " شبه حرية  األجانب. هناك من ال

de circulation "،  رد "حقوق ا دوال وجو لتنقل " خاضعة ألنواع الوسائل املستعملة وللمحيط إال
  .2 فال وجود حلرية أساسية يف التنقل ،املسموح التنقل فيه

كما قد حيدث أن تتخذ دولة ما قيودا على حركة التنقل ليس على األجانب فحسب بل حىت على      
اهلامة، أو 3 ناطق العسكريةكأن تشرتط عليهم أحيانا رخصة خاصة للتنقل يف مناطق معينة كامل  ،مواطنيها

                                                 
1
 الميةنفرت حممد شهاب، احلقوق واحلريات يف الدساتري العربية والفقه والقضاء والشريعة اإلس د. معتز حممد أبو العز، د. عبد العزيز حممد ساملان، د. – 

2
 Jacques Morgeon Et Jean – Pierre Théron , op , cit , p : 49. 

3
 .53نفرت حممد شهاب، مرجع سابق، ص:  د. معتز حممد أبو العز، د. عبد العزيز حممد ساملان، د. – 
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كما هو احلال يف   ،أو أن تقيد حريتهم يف التنقل بأماكن وأزمنة حمددة ،1 املناطق ذات األمهية االقتصادية 
وقد حيدث أن تتحدد حرية التنقل لشخص  ،حاالت الطوارئ ويف حاالت انتشار األوبئة واألمراض املتنقلة

  ،وذلك بالنسبة لألشخاص احملكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ،دةمعني بذاته مبوجب إجراءات قانونية حمد
  كالسجني أو احملددة إقامته مبوجب حكم قضائي.

أما االستثناءات اليت تنطبق على أفراد معينني فرتمسها قوانني الدولة أو املعاهدات واالتفاقيات بني     
  سفر. كما هو احلال بالنسبة لألجنيب الذي يشرتط له جواز  ،الدول
     عن  ،ألي مكان وبأي وسيلة كانت ،خترج القيود اليت توضع على حرية التنقل جيب أن ال ،وعلى كل

 اإلطار الذي حتدده القوانني اليت تراعي مصلحة اتمع ومحاية احلرية نفسها.

  ثانيا: الحماية القانونية للحق في حرية التنقل       

  الدولية لحقوق اإلنسان. تالمواثيق واالتفاقيافي  -1       

 ةباعتباره من أبرز احلقوق الشخصي ،الدولية حلقوق اإلنسان حبق التنقل املواثيق واالتفاقيات جلّ  تقرّ     
  ده إال يف احلدود املقررة قانونا.يأغلبها صراحة على ضرورة تكريسه ومحايته وعدم تقي وتنصّ  ،لإلنسان

  يلي:  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ما) من 13فنصت املادة الثالثة عشر (    
  ) لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل إقامته داخل حدود كل دولة.1«

  .»كما حيق له العودة إليه   ،) حيق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده2
  لى: ) من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ع12( ونصت املادة الثانية عشر    

يكون لكل إنسان موجود داخل إقليم أية دولة بصورة قانونية حق التمتع فيه حبرية التنقل وحرية  -)1«
  .اختيار مكان إقامته

  يكون كل إنسان حرا يف مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلده. -)2
يها محاية األمن ال جيوز تقييد احلقوق املذكورة أعاله بأية قيود غري اليت ينص عليها القانون وتقتض -)3

  وتكون موافقة ،أو حقوق الغري وحريام ،القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة
  للحقوق األخرى املعرتف ا يف هذا العهد.

  »ال جيوز حتكما حرمان أي إنسان من دخول بلده. -)4

                                                 
1
 الغاز كحاسي مسعود مركز تكرير البرتول.كما هو احلال بالنسبة للدولة اجلزائرية عندما قررت رخصة املرورللتنقل يف مناطق إلنتاج البرتول و   – 
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) 12حرية التنقل يف املادة الثانية عشر( كما تضمن امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب النص على  
لكل شخص احلق يف التنقل حبرية واختيار حمل إقامته داخل دولة ما شريطة  -)1«منه واليت جاء فيها: 

  االلتزام  بأحكام القانون.
 عوال خيض ،كما أن له احلق يف العودة إىل بلده  ،لكل شخص احلق يف مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلده -)2

الصحة  ،النظام العام ،وكانت ضرورية حلماية األمن القومي ،احلق ألية قيود إال إذا نص عليها القانونهذا 
  »أو األخالق العامة.

واليت  ،) منه26س حرية التنقل وكفلها من خالل نص املادة (فقد كرّ  ،أما امليثاق العريب حلقوق اإلنسان    
إال مبوجب  ،وعدم طردهم من إقليم الدولة املتواجدين اتضمن كذلك حق اإلقامة والتنقل حىت لألجانب 

 القانون وحتت أسباب جدية.

  في الدستور الجزائري:  -2           

 1989من دستور  41وهي نفسها املادة  ،1996املعدل لدستور  2008من دستور  44ت املادة نصّ     
شريطة متتعه حبقوقه املدنية  ،رتاب الوطين بكل حريةعلى حق املواطن اجلزائري يف اختيار إقامته والتنقل عرب ال

حيق لكل مواطن يتمتع حبقوقه املدنية والسياسية أن خيتار حبرية موطن «:44إذ جاء يف نص املادة  ،والسياسية
  »حق الدخول إىل الرتاب الوطين واخلروج منه مضمون له. .إقامته وأن ينتقل عرب الرتاب الوطين

الدستور فجاءت لتؤكد على عدم املساس حبرية التنقل أو تقييدها إال يف احلاالت  من 47أما املادة     
  احملددة قانونا ووفقا لإلجراءات املنصوص عليها.

يتابع أحد وال يوقف أو حيتجز، إال يف احلاالت احملددة بالقانون وطبقا  ال «يلي:  وذلك بنصها على ما    
  »لألشكال اليت نصت عليها.

أن لكل مواطن جزائري حرية التنقل واإلقامة أين  47و 44املادتني  من خالل ما تضمنه نصا إذ يفهم    
وعدم خضوعه ألي قيد أو شرط  ،بشرط متتعه بكامل حقوقه املدنية والسياسية ،شاء داخل الرتاب الوطين

  حيد من حرية تنقله.
اإلقليم اجلزائري بالنسبة لألجانب أو  كما جند أن املواد السالفة الذكر مل تتطرق إىل حق التنقل على     

  من الدستور. 69و  67اإلشارة إليه من خالل نصي املادتني  متّ  وهو ما -القانونيني –الالجئني 
 44أما فيما خيص حق املواطن اجلزائري يف مغادرة أرض الوطن والعودة إليها، فقد ضمنتها نص املادة     

وهي إشارة إىل حق كل مواطن يف  ،»ين واخلروج منه مضمون له.حق الدخول إىل الرتاب الوط«: 02فقرة 
ونشري هنا إىل ورود نفس الفقرة يف املادة  ،قيد إال ما يفرضه القانون احلصول على جواز سفر دون شرط وال
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حيث نصت املادة مبا يقرتب  ،لكنها جاءت خمتومة بعبارة " يف نطاق القانون" ،1976من دستور  57
والفقرة الثانية جاءت كاآليت:  - تقريبا حرفيا –من الدستور احلايل يف فقرته األوىل والثانية  44لنص املادة 

  وهذا ما يوحي بشيئني: ،»حق اخلروج من الرتاب الوطين مضمون يف نطاق القانون.«
  ".  ةكاحلركاليت عملت ضد الثورة التحريرية "د على بعض الفئات بالنسبة للدخول إىل الرتاب الوطين قد قيّ -
حىت سنة  1976فقد عاش املواطن اجلزائري من قبل دستور  النسبة للخروج من الرتاب الوطين،وب -   

إذ كان ذلك يتطلب ترخيصا من السلطة ويف  ،ق يف السفر إىل خارج الوطنينوعا من التضي 1979
  حاالت حمددة. 
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  المبحث الثالث: الحقوق والحريات الفكرية
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  فكري يف موضعني خمتلفني:حيدث النشاط ال
 األول: قرارة نفس اإلنسان، أين تتكون الفكرة أو تتغري، وتسمى العقيدة أو الضمري أو الرأي -

 الثاين: احمليط اخلارجي لإلنسان، أين يتم الكشف عن الفكرة والتعبري عنها مبختلف الوسائل -

يف كل منهما، ومدى تدخل الغري سواء   وتظهر أمهية هذا التقسيم يف إطار احلرية اليت يتمتع ا اإلنسان
  .ةكان فردا أو جمتمعا أو سلطة يف حتديد هذا النطاق وتقييد هذه احلري

ذا تشمل هذه احلقوق واحلريات تلك اليت يغلب عليها الطابع الفكري والعقلي لإلنسان، وبناًء على هذا، 
  نوزع احلقوق واحلريات اليت سنتطرق إليها يف مخسة مطالب:

 لب األول: احلرية الدينيةاملط -

  حرية االعتقاد-           
  حرية العبادة-           

  املطلب الثاين: حرية الرأي والتعبري    -     
  املطلب الثالث: حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات واألحزاب السياسية والنقابات     -     
  املطلب الرابع: احلريات السياسية    -     
  ملطلب اخلامس: احلرية واحلق يف التعليم والبحث العلمي واالبتكار وحقوق التأليف ا    -     
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  .المطلب األول :  الحرية الدينية

  .هاالفرع األول : تعريف

سواء  ،الزم التدين ظهور اإلنسان منذ اتمعات القدمية، إذ ال خيلو أي جمتمع إنساين من مظاهره    
أو بالنسبة ألتباع األديان الوضعية   ،املسيحية واإلسالم ،ات السماوية : اليهوديةبالنسبة ألتباع الديان

  كالبوذية والربامهية وغريها.
وأفضل مثال على  ،كما أن تاريخ اإلنسانية مليء باحلروب والنزاعات الدينية بني األمم و احلضارات     

كما أن الصراع قد ينشأ داخل   ،ة عليهذلك ما شهده التاريخ اإلسالمي من حروب وهجمات صليبية متكرر 
وما فكرة الدعوة إىل فصل الكنيسة عن السياسة يف املسيحية  ،الديانة الواحدة بني املتدينني وغري املتدينني

، ومل ختفت هذه الصراعات يف أوروبا بصفة علنية على األقل إال يف 1إال دليل واضح على هذا الصراع
والذي تبىن فكرة  ،05/12/1905صدور القانون الفرنسي الشهري يف و  ،1789أعقاب الثورة الفرنسية 

تفتت االحتاد العشرين و  . غري أن اية القرن2واليت امتدت فيما بعد إىل معظم الدول الغربية ،العلمانية
  زاد فأيقظ هذه التغريات من جديد. ،السوفيايت إىل دويالت

الدفاع عن معتقده  أجلنسان ووجدانه وحتركه الدائم من هكذا كان للتدين األثر البارز على شعور اإل    
 ،مطالبا حبريته يف اعتناق ما يريد من عقائد، وحقه يف ممارسة عباداته كاملة دون نقصان وال قيد ،الديين

ليست ببعيدة  إن حرية األديان«يقول األستاذ " جون سيمون " عن فكرة التدين يف كتابه حرية االعتقاد: 
وهذا احلقد الديين هو أقدم من احلرية إىل أبعد  ،اريخ العامل هو عبارة عن تاريخ احلقد الديينفإن ت ،العهد

  .»3عصر يف التاريخ
وال تتحقق حرية التدين إال من خالل ضمان احلرية لإلنسان يف أن يعتقد يف أي ديانة يشاء أو يعرب عن ذلك     

  ة اليت تعرب عن اعتقاده ألية ديانة معينة.من خالل أدائه للعبادات والشعائر الديني ،دون قيد
فاألول جتسده  ،واستظهاري خارجي ،فمفهوم احلرية الدينية حيتوي على عنصرين أساسيني: ضمريي باطين    

كما أن كال   ،أما الثاين فتجسده حرية العبادة أو ما يغرف حبرية ممارسة الشعائر الدينية ،حرية العقيدة أو االعتقاد
فال يتصور تأدية اإلنسان لعبادة معينة دون أن يكون معتقدا أو مؤمنا  ،إذ تتعلق الثانية باألوىل ،تبطتنياحلريتني مر 

                                                 
وماهللا هللا" بني طرفني رئيسيني، االول مثلته السلطة الزمنية  رلقيص وقد تأسس الصراع على املقولة املروية عن املسيح عيسى 'عليه السالم' : " أعط ما لقيصر  - 1

 جمسدة يف الدولة، والثاين متثله السلطة الروحية جمسدة يف الكنيسة.
2 - Claude- Albert Colliard , op , cit , p : 334. 

 .271، ص: 1969: انظر : عفيف عبد الفتاح طباره، روح الدين اإلسالمي، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثامنة، سنة  -  3
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فقد  ،وباملقابل فإنه من غري الضروري أن تتبع العقيدة بالعبادة ،بالدين أو العقيدة اليت تقوم عليها هذه العبادة
  ادات اليت تفرضها هذه العقيدة.يعتقد اإلنسان بعقيدة معينة دون أن يلتزم بأداء العب

حسبما جرى به العمل عند  ،وعليه سوف نعاجل موضوع " احلرية الدينية " بالتطرق لكل من العنصرين    
 عتمدناه حول احلريات الفكرية.ستندين يف ذلك على التصنيف الذي ام ،اب و القانونينيأغلب الكتّ 

  .االعتقادأوال: حرية 

فال يكون  ،، حق كل إنسان يف اختيار واعتناق ما يؤدي إليه اجتهاده يف الدينيقصد حبرية االعتقاد    
كما تعين   ، 1أو على تغيري ما يعتقده بوسيلة من وسائل اإلكراه ،لغريه احلق يف إكراهه على عقيدة معينة

ريته يف أن ح«و ،حرية الشخص يف أداء شعائر الدين الذي اعتنقه يف اخلفاء والعالنية دون دعوة الناس إليه
أو االشرتاك يف الطقوس املختلفة  ،أو أن جيرب على مباشرة املظاهر اخلارجية ،يفرض عليه دين معني ال

  .» 2كل ذلك يف حدود النظام العام وضمن اآلداب  ،وحريته يف تغيري دينه ،للدين
تلف عنها يف كون حرية إال أا خت ،وتعد حرية االعتقاد من ضمن احلريات الفكرية الفردية كحرية الرأي    

متجذرة يف شخصية اإلنسان  يفرتض أن تكون عميقة و 3،االعتقاد قائمة على قناعات دينية أو فلسفية 
خبالف حرية الرأي اليت تقوم على أفكار سطحية ومتقلبة وفقا للمعطيات اليت اجتمعت لدى  ،وتفكريه

وهي غالبا ما تنصب حول قضايا  ،ياتوقد يغريها بتغري تلك املعط ،الشخص يف فرتة وزمان حمددين
  .4سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو وثقافية

إذ جتمعها كلها  ،وتذهب بعض القوانني الوضعية إىل عدم التمييز بني حرية املعتقد وحرية الضمري والرأي    
  توري وجيسد هذا التوجه ميدانيا ما ذهب إليه الس الدس ،يف إطار احلريات الفكرية للفرد
  .25/11/1977الفرنسي يف قراره الصادر يف: 

 ،فإننا سنعىن بدراسة حرية االعتقاد مستقلة عن حرية الضمري وحرية الرأي ،أما بالنسبة لبحثنا هذا     
 وذلك ارتكازا على ما يلي: 

                                                 
 .68نفرت حممد شهاب، مرجع سابق، ص:  د. معتز حممد أبو العز، د. عبد العزيز حممد ساملان، د. – 1
جانفي  02العدد: سعيد بويزري، احلريات الفكرية بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، جملة البصرية للبحوث والدراسات اإلنسانية، دار اخللدونية، أ. – 2

ة دكتوراه، جامعة القاهرة، د.ت، ص: ، نقال عن الدكتور منري محيد البيايت، الدولة القانونية والنظام السياسي اإلسالمي، دراسة مقارنة، رسال118، ص: 1998
160- 161. 

 : ويقصد بالديين األديان السماوية، وبالفلسفي املعتقدات الوضعية الناجتة عن آراء االفالسفة واملذاهب اإليديولوجية. -  3
4 – Jacques Morgeon Et Jean – Pierre Théron , op , cit , p : 49. 
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  تناق دين معني.كون كلمة االعتقاد أو العقيدة يغلب عليها اإلحياء وبشكل كبري وقطعي إىل فكرة اإلميان واع -
  توجه العديد من دساتري دول العامل إىل تناول حرية العقيدة من منظور ديين وربطها بالعبادة. -
إنه ال سبيل للدولة على الضمائر وال مصلحة هلا يف محل شخص «وحرية االعتقاد من احلريات املطلقة    

  .»صحته بطالنه أو التخلي عن دين يعتقد على التمسك بدين يعتقد 
وهذا االلتزام ال  ،إذ يقع على الدولة واجب االلتزام باحرتام املعتقدات الشخصية لألفراد مهما تنوعت    

يف املعتقدات الدينية للشخص وكيفية اختيارها (التزام  –الدولة  –يتجسد فقط باالمتناع عن التدخل 
د من اعتناق الدين الذي يشاء وبكل بل ميتد إىل التدخل اإلجيايب حلماية املعتقدات ومتكني الفر  ،سليب)
ومع ذلك فحماية األديان لدى الدول الدميقراطية الغربية متوقف فقط على رد اإلهانة والتعدي عليها  ،حرية

 .»ولكنها ال حتميها من اإلنكار واإلحلاد واجلحود«

س معتنقها وما يصاحبها من انعكاس إال أن الطابع املطلق حلرية االعتقاد يبقى مرتبطا ببقاء العقيدة يف قرارة نف    
ا أو أما إذا دعى اآلخرين إىل اعتناقه ،اللباس وغريها ،على شخصيته وسلوكه بشكل ظاهري من خالل العبادات

فهنا يتقلص نطاق هذه احلرية ويتحدد بقيود ميليها  ،وأصبحوا يدعون هلا ،ن هلا يف عبادة مشرتكةاجتمع املعتنقو 
  القانون والنظام العام.

  وخيتلف جمال تدخل الدولة يف هذه احلالة باختالف النظام الذي تتبناه بالنسبة ملوضوع الدين أو املعتقد.    
أو ما يعرف بالعلمانية فإن تقييدها ملظاهر  1فبالنسبة للدول اليت تتبىن نظام فصل الدين عن الدولة    

الف الدول اليت يقوم نظامها على تبين دين خب ،املمارسة اجلماعية ملعتقد معني أو الدعوة إليه علنا يتسع
فتكون بذلك متولية ملسؤولية احرتامه وتشجيع اعتناقه وأداء عباداته وشعائره وتنظيمها  ،معني يف دستورها

كما   ،كالوزارات والدوائر احلكومية وختصيص ميزانيات لذلك  ،وإدارا من خالل خلق هيئات خمتصة بذلك
وهو ما كان عليه األمر كذلك  ،لعربية اليت تتخذ اإلسالم دينا هلا بنص دساتريهاهو احلال يف أغلب الدول ا

 9أن الديانة الكاثوليكية دين الدولة حىت صدور قانون  1814يف فرنسا حيث جاء يف ميثاقها لسنة 
مع بقاء االلتزام على الدولة  ،وفصل الدين عن الدولة ،الذي كرس العلمانية يف فرنسا 1905ديسمرب 

ولكن دون أن تقدم املساعدات املالية ألصحاب أي معتقد  ،ماية حرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينيةحب
 .2الدولة ةمن ميزاني

                                                 
 فكرة الديانة وحماربتها، كما كان عليه احلال يف بعض دول املعسكر اإلشرتاكي. إىل حد إنكار وذهبت بعض الدول – 1

2 – Arlette Huymann – Doat , libertés publiques et droit de l’homme 3 édition L.G.D.J. paris 1994 , 

p : 49. 
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    : حرية العبادة ثانيا

يقصد حبرية العبادة حق الشخص يف أداء العبادات وإبداء املظاهر اخلارجية للدين الذي يعتنقه ويؤمن     
له ومتكينه من دعوة الناس إىل اعتناق ديانته واالمتثال لتعاليمها وذلك باإلقناع  كما تعين السماح  ،به

  واحملاورة دون اإلكراه واجلرب.
إذ أن األصل يقتضي أن أي عبادة أو مظهر ديين يؤديه  ،وحلرية العبادة ارتباط وثيق حبرية االعتقاد    

 ،فال يتصور عموما وجود عبادة بدون عقيدة ،اإلنسان ويظهره ينم عن العقيدة أو الدين الذي يعتقده
فقد يعتقد اإلنسان يف دين معني ويؤمن به إال أنه ال يؤدي العبادات  ،وباملقابل توجد العقيدة دون العبادة

  يظهر للناس مبظهر يدل على اعتناقه هذا الدين. أو قد ال ،اليت يفرضها هذا الدين
فحرية  ،يعد أساسيا من حيث حتديد جمال كل منهما ،لعبادةوحرية ا االعتقادوبيان الفرق بني حرية     

بينما تتقيد حرية العبادة أو ممارسة الشعائر الدينية بالقيود اليت  ،بوصفها فكرة باطنية تعد مطلقة االعتقاد
 ال ،إن حرية دينية ال متارس شعائرها«ويقول األستاذ حسن ملحم:  ،يفرضها قانون كل دولة ونظامها العام

حيدها يف أعماهلا إال احلذر من أن دد  وممارسة الشعائر الدينية والطقوس الالدنية،  ةوصفها باحلري ميكن
  .» 1مث احملافظة على النظام العام ،سالمة اتمع أو أمنه

فإن هذا التحديد خمتلف باختالف  ،تتحدد بقيود معينة ،وخالفا حلرية االعتقادوإذا كانت حرية العبادة     
 أخذوبني من ت ،بني من تتبىن دينا معينا وتفرض على مواطنيها اعتناقه ،الدولة من احلرية الدينيةموقف 

  على عاتقها بعض  أخذومنها من ت ،موقفا حياديا من الدين بفصل سلطة الدولة عن الدين
  .   2 الوظائف الدينية وترتك الباقي للمؤسسات الدينية

يف عهد اإلمرباطورية أصدق تعبري عن 3 –هوبور تاليس  –فرنسي ويعد ما ورد عن وزير األديان ال    
ال سبيل إلصالح األديان عن طريق «حيث صرح أنه: ،موقف القانون الوضعي يف جمال احلرية الدينية

إمنا املهم أن تبقى  ،مل ترتتب عليها نتائج ضارة ا وليس للدولة أن تتدخل يف شؤون العقائد ما ،التشريع
ذهبت  ،وهي قوام ضمائرهم وذممهم ،ألنه إذا انقطعت صلة الناس بعقيدم الدينية ،ية متبعةاألخالق مراع

إمنا يلزم أن يتمسك   ،وليس مما يلزم لبقاء األخالق والنظام العام أن يكون للناس مجيعا دين واحد ،أخالقهم

                                                 
 .67أنظر: كتاب حماضرات يف نظرية احلريات العامة، املرجع السابق، ص:   -  1
2
 .65نفس املرجع، ص:  – 
3
 culteعبادة راجع يف ذلك داللوز حتت كلمة وزير األديان يف عهد اإلمرباطورية الفرنسية، وأحد واضعي القانون املدين الفرنسي،  1778-1856 
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كان من مصلحة   ،ومىت سلمنا بأن كل العقائد مسموح ا تتضمن مبادئ نافعة للمجتمع ،كل بدينه
  »اتمع أن يلقى كل حقه من االحرتام.

يعين فرضه وجعله الدين  أن تبين الدولة لدين معني ومحايته يف دستورها ال ،فمن املنظور الدستوري الغريب    
بل احلماية مكفولة لكل املعتقدات وعلى قدم املساواة ودون املساس  ،الوحيد على إقليمها ودون منازع

كما أن هذه احلماية تعين إباحة أفكار اجلحود والرفض ألي ديانة يف حدود   ،عام واآلداب العامةبالنظام ال
  عدم اإلهانة أو االعتداء على أية ديانة من أي طرف كان.

وخصوصا تلك اليت تبنت سابقا االجتاه االشرتاكي  ،وجند لبعض الدول موقفا سلبيا من احلرية الدينية    
واليت تفرض تقييدا صارما للحرية الدينية وخاصة ما تعلق مبمارسة العبادات  ،والشيوعي على اخلصوص

ليعرب  »1 حرية الدعاية الدينية «مصطلح  –الذي اار  –حيث اختار اإلحتاد السوفيايت سابقا  ،والشعائر
وجه بقوله : كما عرب زعيم املاركسية " كارل ماركس " عن هذا الت  ،عن تنكره لألديان والدعوة إىل حماربتها

أو يف ظروف خيبة األمل كما هو  ،إن البشر خيضعون لإلله إما بدافع املصلحة كما يفعل رجال الدين«
فيفكرون يف اآلهلة واحلياة األخرى  ،حال املستضعفني الذين حياولون اهلروب بكل وسيلة من حيام القاسية

 .»2وهم بذلك يعيشون يف وهم يسري عنهم  ،بعد املوت

  لفرع الثاني : الحماية القانونية للحق في الحرية الدينيةا-     

    .الدولية لحقوق اإلنسان المواثيق واالتفاقياتأوال: في             

العاملي حلقوق اإلنسان لتعلن صراحة عن تكريس احلرية  ن) من اإلعال18جاءت املادة الثامنة عشر (    
حيث جاء يف  ،بل تعليما كذلك ،دينية اعتقادا وتعبدا فقطالدينية بشكل موسع ال يقتصر على احلرية ال

ويشمل هذا احلق حريته يف تغيري  ،لكل شخص احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين«نص هذه املادة أنه:
وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسات والتعليم مبفرده أو مع  ،دينه أو معتقده

كما نص اإلعالن على متتع اإلنسان باحلرية الدينية دون أن يكون لذلك   ،»أمام املإل أو على حده مجاعة و 
لكل «) من اإلعالن على أن : 02حيث نصت املادة الثانية ( ،على متتعه بباقي احلقوق واحلريات سليب أثر

بسبب العنصر، إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا اإلعالن دون متييز 

                                                 
1
 من دستور إحتاد اجلمهوريات السوفياتية األخرية. 124أنظر املادة  – 

2
إلشرتاكي يف مئة ومخسني عاما، ص: ا، نقال عن آخرين منهم بول لويس : الفكر 92اين، املرجع السابق، ص: عبد الوهاب عبد العزيز الشيش أنظر: د. – 

 .178، وعباس حممود العقاد، اإلسالم والشيوعية، ص: 164
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) منه لتنص على أن اختالف الدين ال 16( وجاءت املادة السادسة عشر ،»أو...أو...أو...أو الدين...
  يكون سببا يف منع الزواج بني الرجل واملرأة.

) 18( نصت املادة الثامنة عشر ،وتكملة ملا جاءت به مواد اإلعالن العاملي يف تكريسه للحرية الدينية    
) لكل إنسان حّق يف حرية الفكر 1«دويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن: من العهد ال

 ،وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره ،ن يدين بدين ماأويشمل ذلك حريته يف  ،والوجدان والدين
 وأمام املأل  ،مع مجاعةن يظهر دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم مبفرده أو أوحريته يف 

  .ةأو على حد
أو حبريته يف اعتناق أي دين  ،أحد لإلكراه من شأنه أن خيل حبريته يف أن يدين بدين ما ضتعري ) الجيوز2

  أو معتقد خيتاره.
) ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود اليت يفرضها القانون، واليت تكون 3

اية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخرين ضرورية حلم
  وحريام األساسية.

يف تأمني تربية  ،عند وجودهم ء) تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية اآلباء أو األوصيا4
  »أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعام اخلاصة.

فالة احلرية الدينية فقد نص امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب على ك ياملستوى اإلقليمأما على     
حرية العقيدة وممارسة «) من امليثاق على أن : 08إذ نصت املادة الثامنة ( ،عتقادي والتعبديبعنصريها اال

القانون  ةمع مراعا ،رياتوال جيوز تعريض أحد إلجراءات تقيد ممارسة هذه احل ،الشعائر الدينية مكفولة
  .»والنظام العام 

) 30حيث جاء يف املادة ( ،كما مل يغفل امليثاق العريب حلقوق اإلنسان تكريس احلرية الدينية     
وال جيوز فرض أية قيود عليها إال مبا ينص  ،لكل شخص احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين - )1«منه:

إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية  ال جيوز - )2عليه التشريع النافذ.
مبفرده أو مع الغري إال للقيود اليت نص عليها القانون واليت تكون ضرورية يف جمتمع متسامح حيرتم احلريات 
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حلماية حقوق  أو ،حلماية السالمة العامة أو النظام العام والصحة العامة أو اآلداب العامة ،وحقوق اإلنسان
   1. »باء أو األوصياء حرية تأمني تربية أوالدهم دينيا وخلقيالآل - )3.اآلخرين وحريام األساسية

  في الدستور الجزائري :  ثانيا:               

، على ضمان احلرية 2008و  1996ا تعديال م) مبا فيه1976/1989أكد الدستوران اجلزائريان (    
  أكثر دقة وتفصيال للحرية الدينية. 1963بينما جاء دستور  ،رية املعتقدوباخلصوص ح ،الدينية

من دستور  2 35وهي نفسها املادة  ،2008املعدل يف  1996من دستور  36إذ نصت املادة     
  .»الرأي  حبرمة حرية املعتقد وحرمة حريةال مساس «يلي:  على ما 1989

وتضمن  ،أن اإلسالم هو دين الدولة «على: 1963 ) من دستور04بينما نصت املادة الرابعة (    
  .»احلرة للشعائر الدينية  ةاجلمهورية لكل فرد احرتام آرائه ومعتقداته واملمارس

لوجدناها قد وردت ضمن  ،1963ولو عدنا إىل السياق العام الذي جاءت فيه هذه املادة يف دستور     
فابتداء املادة بالنص  ،ت ا كل الدساتري اليت جاءت فيما بعدواليت متسك ،املبادئ األساسية للدولة اجلزائرية

ويف الفصل األول منها املتعلق  ،قد جاء واردا ضمن الدساتري األخرى ،»اإلسالم هو دين الدولة «على أن:
  باملبادئ األساسية. 

ذه احلرية يف ممارسة غري أن ه 1963كما أن النص على"حرية املمارسة للشعائر الدينية " قد اختص به دستور     
حسبما جاء يف  ،باعتبار أن اإلسالم هو دين الدولة خاصة تفهم على أا تعين مطلق الشعائر،الشعائر الدينية ال 

فهل يعين ذلك فقط الشعائر املعروفة عند الشعب  ،ن لفظ الشعائر جاء معرفا باأللف والالمأو  ،أول املادة
  اجلزائري؟.

ن تتعرض " حرمة حرية املعتقد" ألي أن املشرع نفى بأجند  ،2008املعدل يف  1996دستور  ىلإبالرجوع      
مساس" اليت اكتفى ا  البارة "وقد أورد رد التأكيد لع ،فلفظ "حرمة" يفيد الصون وعدم املساسية ،مساس
  .1976دستور 

فهل هو املقصود من هذه املادة؟  ،الكن باعتبار املفهوم الذي رأيناه حول " املعتقد " الذي يبقى أمرا باطني    
وهل أراد املشرع تغييب عبارة  ،إذا نظرنا للواقع املعيش من حرية ممارسة األديان السماوية ،طبعا اجلواب يكون بال

                                                 
  مزيد من التعميق يف املوضوع، أنظر: 1

Patrice Gelard, les garanties internationales de la liberté des religions, mais de quelles religions ? 

in melange Raymond Gay P.U. roven 1998 p. 199. 
 ، بإضافة كلمة حرمة قبل "حرية املعتقد".1976من دستور  53أخذ املشرع نفس ما جاء يف املادة  – 2
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بل الالدينيني أو الداعني إىل أديان أخرى غري اإلسالم " حرية ممارسة الشعائر الدينية " حىت ال يتذرع ا من قِ 
وما قد ينجم عنه من إضافة متاعب جديدة للبلد يف هذه املرحلة؟ فبقدر ما حلرية املعتقد  ،ن الدولةالذي هو دي

بقدر ما يصعب تصور إطالق حرية العبادة ليس ممارسة  ،من إطالق مقبول لدى الكثري من أفراد الشعب اجلزائري
 ،مكانات املتاحة لنشره من طرف الدولةوإمنا تعليما ونشرا ومراجعة للدين اإلسالمي مبختلف الوسائل واإل ،فقط

  علما أن حرية املعتقد لألقلية تبقى حمرتمة يف النظم الدميقراطية وهلا يف سبيل ذلك املطالبة باملساواة.
جاء متاشيا ملا هو عليه الشعب اجلزائري من حرية للتدين باألديان  ،فهذا التنصيص على حرمة حرية املعتقد     

كما أن تبين اإلسالم كدين للدولة ولألغلبية   ،شعائرها يف حدود احملافظة على النظام العامالسماوية وممارسة 
يعين السماح بفكرة املذهبية وحرية تبين أي مذهب من املذاهب اإلسالمية املعروفة  ،الساحقة للشعب اجلزائري

وال تنفي املادة عدم التمذهب  ،ويف مقدمتها املذهب املالكي واإلباضي واملذهب احلنفي ،لدى الشعب اجلزائري
  وكل هذا يف إطار النظام العام.  ،مبعتقد غري ديين فلسفي أو أخالقي...اخل خذوال األ

  المطلب الثاني : حرية الرأي والتعبير.

  الفرع األول : حرية الرأي.

  .تعريفهأوال:                 

وهي املدخل لتكوين  ،جتماعيا وسياسيا وثقافياحرية الرأي مقدمة ومنطلق رئيسي لتشكيل فكر اإلنسان ا    
  .1الفكرية املوجودة أو تصديقها للمعلومة وتبنيها أو تكذيبه هلا وتفنيدها توالتيارا قناعته الذاتية بكل األفكار

 –حيث تبقى هذه احلرية  ،وتتشابه حرية الرأي وحرية املعتقد من حيث اعتبارها أمرا باطنيا وغري ظاهر    
 الظاهر وعلمها الغري وأثّر وتأثّر أما إذا انتقلت من الباطن إىل ،حبيسة باطن الفرد وسريرته وضمريه –الرأي 

  فهنا ننتقل من حرية الرأي إىل حرية التعبري. ،2ا
إىل نوع من اخلطأ واخللط يف استعمال املصطلحات، وبيان مضموا  ،وجتدر بنا اإلشارة يف هذا املقام    
  .-حرية التعبري  –ي و حرية الرأ –بني 
جتاه أمر أو حرية أن يكّون لنفسه رأيا معينا يقصد به حق أي إنسان وبكل  –حرية الرأي  –فقولنا     

فإذا  ،شريطة أن يبقى هذا الرأي يف حدود صاحبه ويف سريرته ،سياسية أو اجتماعية...اخل ،مسألة معينة
عالم الناس وإقناعهم به مبختلف الوسائل املشروعة وحاول صاحبه نشره وإ ،انتقل هذا الرأي إىل الغري

  التعبري عن الرأي وإبداءه. يانتقلنا من جمال حرية الرأي إىل جمال حرية التعبري أ ،واملتاحة لذلك
                                                 

1
 .202الشافعي حممد البشر، مرجع سابق، ص:  د. – 
2
 أمر معني فيتبنونه ويأخذون به، كما قد يالقي هذا الرأي املعلن رفضا من الناس فيواجهونه ويتصدون له.كأن يأثر الرأي يف أفراد معينني إجتاه   - 



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

276 

 

 Droit d’opinionوهو نفسه املعىن الذي جاءت به" حرية الرأي " أو " حرية الضمري " "    

ou liberté de conscience وحىت يف  ،الدولية حلقوق اإلنسان اثيق واالتفاقياتاملو " يف
لدى الكتاب هو  –حرية الرأي  –إذ أن الشائع يف استعمال هذا املصطلح  ،النصوص الدستورية للدول

أي أن املقصود عندهم هو " حرية إبداء الرأي " أو " حرية  ،الداللة على حرية الفرد يف إظهار الرأي ونشره
ميس باملعىن  ،ذف كلمة "إبداء" هنا واختصار العبارة يف مصطلح " حرية الرأي "التعبري عن الرأي" فح

  من املصطلحني. للبس واخللط بني مدلول ومضمون كل ويؤدي إىل نوع من ا ،املقصود
كما يذهب بعض الكتاب واألساتذة يف حتديدهم ملدلول " حرية الرأي " إىل القول بأن الفكرة أو       

بل له احلق واإلمكانية يف التعبري عنه  ،ه الشخص، ال ينتهي باالنعكاس على سلوكه فقطالرأي الذي يتبنا
فحرية الرأي أو الضمري تعين أن اإلنسان حر يف رأيه حبسب تفكريه  ،1ولكن دون دعوة الغري إليه  ،وإظهاره

بكر، هي مطلقة ليس إذ أن مساحة احلرية يف اعتناق اآلراء مساحة  ،وقناعاته دون ضغط أو إكراه من أحد
يف إمكان الدولة التصرف يف ضمائر الناس ومحلهم  على التخلي أو التمسك بآرائهم، كما تعترب من 

  2دون تدخل خمل من جانب السلطة أو األفراد واجلماعات  ،مطلقات شخصية اإلنسان
  اليت أمجلها األستاذ  ار،ترتب جمموعة من النتائج واآلث إن إعمال مبدأ حرية الرأي يف القانون الوضعي     

  :3 عبد اهلادي عباس يف ثالثة
إال  ،فال جرمية والمنع أصال يف تكوين الرأي ،حرية الفرد يف تبين اآلراء اليت يتمتع ا دون قيد أو منع -1

لكل فرد احلق يف  كما أن  ،وذلك بعد إظهاره والتعبري عنه عالنية ،إذا اجنر عن هذا الرأي إحلاق أذى بالغري
تصرفات ختالف األخالق اليت  إذ ال يعاقب القانون الوضعي على ،ه دون املساس بالغريلتعبري عن آرائا

فلكل فرد بناء أفكاره وآرائه الشخصية مبعزل عن كل ضغط خارجي من السلطات أو من  ،تعتمدها الغالبية
  األفراد واجلماعات.

                                                 
 ص: ،1991لفكر دمشق ، طبعة اجلزائر ، حممد سعيد رمضان البوطي ، حرية اإلنسان يف ظل عبوديته هللا ، دار الفكر املعاصر بريوت ودار ا أنظر د.  - 1

80. 
 .202البشري، مرجع سابق، ص:  الشافعي حممد د. – 2
3
 .103عبد اهلادي عباس، مرجع سابق، ص:  د . – 
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نة على األفراد، إذ عليها االلتزام مببدأ احليادية معي اال جيوز لإلدارة أن متسك أو تفرض آراء وأفكار  - 2
سواء يف اختيارها لألفراد العاملني لديها، أو للمكلفني باخلدمة العامة، وكذا يف االلتزام بعدم تبين أو رفع 

  شعارات تسيء لشعور الناس.
يؤدي إىل تعارض  ألن ذلك ،إن حياد اإلدارة يف جمال حرية الرأي ال ينبغي أن يكون مطلقا أو سلبيا - 3

محاية املعتقدات الفردية ومتكني الفرد من  أجلبل على اإلدارة التدخل من  ،اآلراء واملعتقدات الفردية
كطريقة دفن املوتى   ،ومثال ذلك: متكني الفرد من معتقداته الشخصية والعائلية ،ممارستها دون منع أو قيد

    1وإقامة اجلنائز.
إذ أن  ،ألساسية يف بناء شخصية اإلنسان واحرتام خصوصياته اإلنسانيةفحرية الرأي من احلريات ا    

إذ أن  ،ال يتحقق إال بتكريس حرية الرأي والضمري ،إعمال اإلنسان لعقله الذي مييزه عن غريه من الكائنات
 ويف هذا املقام بالذات يقول الشيخ حممد ،تقييدها أو منعها يعد تعطيال لعقل الفرد ومساسا إلنسانيته

ويد  ،كتوّهم أن اإلنسان يعيش بعني مغمضة  ،وتوّهم أن اإلنسان يعيش بعقل معطل التفكري«الغزايل : 
  ». 2.وذلك رد لألشياء عن جمراها الطبيعي ،...اخلمشلولة وقدم مقيدة

فإنه ال ميكن إبقاء  ،باإلضافة إىل عدم إمكانية تعطيل عقل اإلنسان ملا قد ينجر عنه من آثار وخيمة
بل املعقول والواجب أن تتبع حرية الرأي  ،إلنسان و معتقداته حبيسة يف ذاته ومقيدة بقوانني وضعيةآراء ا

  وذلك ما دامت اآلراء واألفكار املعربة عنها يف حدود  ،وتتدعم حبرية "إبداء الرأي" أو حرية التعبري
  احرتام آراء وأفكار الغري وعدم املساس ا.

  ونية للحق في حرية الرأي ثانيا: الحماية القان       

  الدولية لحقوق اإلنسان  المواثيق واالتفاقياتفي  - 1         

حلقوق اإلنسان على إلزامية التكريس الفعلي  –العاملية واإلقليمية  –الدولية  املواثيق واالتفاقياتأكدت 
إذ حبسب هذه النصوص فإن  ،واملطلق حلرية الرأي وإحاطتها بالضمانات الكفيلة بتمكني كل فرد من ممارستها

  حرية الرأي حرية أساسية لشخصية اإلنسان ومكملة يف املقام األول حلقوقه وحرياته الشخصية ويف سبيل ذلك: 

                                                 
1
 وما بعدها. 104عبد اهلادي عباس، مرجع سابق، ص:  د. - 

2
 .94، ص: 1965الشيخ حممد الغزايل، حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة، دار الكتاب احلديثة، القاهرة، طبعة ثانية،   - 
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حق التمتع حبرية الرأي  لكل شخص«) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه: 19نصت املادة ( 
وتلقيها ونقلها إىل  ،ويف التماس األنباء واألفكارراء دون مضايقة ته يف اعتناق اآلويشمل هذا احلق حري والتعبري،

  »اآلخرين بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود.
) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لتأكد على حرية الرأي وذلك  19كما جاءت املادة (  
           ».آراء دون مضايقة. اعتناق) لكل إنسان احلق يف 1«يلي:  كما
فرض أية قيود  ز...وال جيو «) من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على: 23املادة الثالثة والعشرون ( وقد نصت     

 »على حرية العقيدة والفكر والرأي إال مبا نص عليه القانون.

  في الدستور الجزائري  -2           
ال مساس حبرمة حرية املعتقد وحرمة حرية «: نصت املادة السادسة والثالثون من الدستور على أن 

مع إضافة كلمة " حرمة " قبل "حرية " لتصبح (حرمة  1976وهو نفسه النص الوارد يف دستور  ،»الرأي 
  حرية الرأي) بدال عن (حرية الرأي).

دون اإلشارة ألي تقييد قانوين أو  ،وجاء هذا النص الدستوري صرحيا يف التأكيد على حرية الرأي
واليت تفيد مبدأ  ،وبنفس املضمون الوارد بالنسبة حلرية املعتقد من حيث "الالمساسية" و" احلرمة " ،اريإد

  الصون واحلماية للفرد يف تبين واعتناق ما يراه مناسبا له من أفكار وآراء.
 ستورياملؤّسس الدكما أن استقراء هذا النص الدستوري ميكننا من إبراز أمرين أساسيني متعلقني بنظرة 

  يلي: ومها كما ،اجلزائري حلرية الرأي
وذلك الشرتاكهما يف كوما  ،بني حرية املعتقد وحرية الرأي يف نص واحد املؤّسس الدستوريمجع األولى:  - 

إمنا الفرق بينهما هو أن العقيدة تعرب عن قناعات  ،أمرين باطنيني يف قرارة نفس اإلنسان وضمريه وال يظهران للغري
وباملقابل فالرأي هو مجلة األفكار اليت يتبناها  ،تتسم بالعمق والقداسة لدى اإلنسان ،ديين أو فلسفيذات طابع 

اقتصادية، ثقافية أو غريها وغالبا ما تكون  ،اجتماعية ،سواء كانت سياسية ،اإلنسان اجتاه قضايا ومسائل واقعية
  اصلة يف حياة اإلنسان.هذه اآلراء قابلة للتغيري والتبدل حبسب الظروف والتطورات احل

فكرة الفصل بني " حرية الرأي " و" حرية التعبري" وذلك من خالل  املؤّسس اجلزائرياعتماد  الثانية: -
ووردت  36حيث وردت حرية الرأي يف نص املادة  ،إيراده كل حرية منهما ضمن نص دستوري مستقل

  . 41نص املادة  حرية التعبري يف
بل عزز هذا التكريس وأكده مببدأ  ،حرية الرأي بصفة عامة ولكل األفراد ومل يكتف املشرع بضمان - 

دميقراطي من خالل ضمان حرية الرأي بالنسبة لألقلية وعدم جعل رأيهم الذي ميثل أقلية سببا أو دافعا ألي متييز 
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كل املواطنني «ن:على أ 29إذ نصت املادة  ،معاملتهم كباقي املواطنني وفقا ملبدأ املساواة وأ أو تقييد ضدهم
  .»...أو العرق أو اجلنس أو الرأي ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد وال ،سواسية أمام القانون

  الفرع الثاني : حرية التعبير: 

  : تعريفهأوال:                

الفرد لألفكار  فتكوين ،تتبع حرية التعبري حرية الرأي والضمري ضمن مقدمة احلقوق واحلريات الفكرية
قد ال يكون ذا قيمة عملية ونفعية على الفرد إذا مل يتمكن من التعبري عن  ،وبناء قناعاته وفقا للضمري احلر

وإشهارها للغري دف الفائدة، فحرية الرأي والعقيدة، تبقى يف الغالب  ،هذه األفكار والعمل ا ميدانيا
أم يف  ،سواء أكان ذلك يف أحاديثه ،إظهارها و التعبري عنها  عدمية اجلدوى بالنسبة للفرد إذا مل يتمكن من

  .1مذكراته ومقاالته وكتبه و إذاعاته
تتطلب اختاذ موقف  ،ويقصد حبرية التعبري، إمكانية أو قدرة الفرد على إظهار وإبداء آرائه يف أمور معينة

فهي بذلك متكن اإلنسان من  ،2عتبار للحدود قيد أو ا أيمعني وبالطرق والوسائل املناسبة لذلك ودون 
سواء كان ذلك بالقول أو بالرسائل أو باستعمال  ،بأية وسيلة من الوسائل اإبداء آرائه وأفكاره والتعبري عنه

األنرتنات وكل الوسائل  ،3 التعبري املعروفة كالصحف واإلذاعة والتلفزيون واملسرح والسينماو وسائل االتصال 
 عن أفكاره ونشرها للعلن. اليت متكن الشخص من التعبري

مرتبط إىل حد بعيد مبدى متكن الفرد من الوسائل  ،فإن ممارسة حرية التعبري ومتكني الفرد منها ،ومن مثة 
ومبا أن الوسائل املستعملة متعددة ومتنوعة بني  ،ونشرها للعلن ،اليت تسمح له بالتعبري عن آرائه وأفكاره
فإن استعماهلا جاء تدرجييا تبعا للتطور اإلنساين ووصوله  ،يةشفوية ومكتوبة ومسموعة ومرئية وتعبري 

  الستخدام هذه الوسائل واكتشافها.
منها ما هو حمدد وفقا  ،يزال وفقا لضوابط وقيود معينة ال كما أن متكن الفرد من خمتلف وسائل التعبري

  ية على استعمال هذه الوسائل.ومنها ما هو مرتبط بقدرة الفرد املادية والتقن ،للقوانني واألنظمة العامة
 " حريات التعبري " وذلك للتمييز ـو تعرف هذه الوسائل املستعملة يف التعبري عن الرأي يف جمملها ب  

و  ،بالوسائل املسموحة واملستعملة يف التعبري لوبني املدلو  ،املدلول املبدئي والعام وهو " حرية التعبري " بني
                                                 

1
 .142صبحي احملمصاين، املرجع السابق، ص:  د. – 
2
، 1987، سنة: 106صادق شعبان، احلقوق السياسية يف الدساتري العربية، جملة املستقبل العريب، مركز الدراسات، الوحدة العربية، بريوت، العدد: د. 

 .10ص:
3
 - Jacques Morgeon Et Jean , Pierre Théron ,op , cit , p :50 
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ت فإننا سنتعرض ملختلف هذه الوسائل املستعملة من طرف الفرد أو اجلماعة ألمهية حتديد جمال هذه احلريا
  للتعبري عن آراء وأفكار و معتقدات خمتلفة.

  : حريات وسائل التعبير  ثانيا:            

حيث  ،يقصد حبريات التعبري استعمال الوسائل والطرق املختلفة يف التعبري عن األفكار واآلراء وإظهارها
بدًءا من  ،ان منذ القدم إىل العمل على إجياد أفضل الوسائل اليت متكنه من التعبري عن أفكارهسعى اإلنس

وصوال إىل ما يعرف يف عصرنا احلايل من وسائل التعبري املتطورة   ،التجمعات يف األماكن العامة مث الكتابة
ذه الوسائل حبسب الدور الذي و ختتلف أمهية ه ،واإلذاعة واملسرح والسنما واالنرتنت نكالصحف والتلفزيو 

  .1واحلماية القانونية اليت تتمتع ا ،والعناية اليت توليها الدولة هلا ،تلعبه يف تبليغ الرأي املراد تبليغه
إن " حرية التعبري " كمبدأ عام منصوص عليه دستوريا عند خمتلف دول العامل، وقد ال خيلو دستور من 

  واليت ختتلف من بلد آلخر. ،قيود اليت ترد على هذه احلريةالنص عليه صراحة، بغض النظر عن ال
  فعلى الرغم من الدور الكبري الذي تلعبه يف سبيل جتسيد  ،–وسائل التعبري  –أما حريات التعبري     

وما تقوم به يف إطار اإلعالم واالتصال ودورها الفعال  ،وملئه لساحتيهما ،مبدأ "حرية التعبري" وطنيا ودوليا
واملعارضة إىل  ،يف تكوين الرأي العام وحتويل جمرى األحداث والرقابة على نشاط اإلدارة ،ري أحياناواخلط

بل تكتفي  ،فإن أغلب الدساتري ال تنص عليها صراحة ،درجة أن أطلق عليها السلطة الرابعة يف اتمع
تاركة ذلك للقوانني  ،اتشري إىل الوسائل دون ذكر نوعه –أحيانا  –و ،بالنص على مبدأ حرية التعبري

  الداخلية العادية.
 –كما رأينا   - ،غري أن إمكانية استعمال هذه الوسائل يف التعبري ال تتحكم فيها القوانني فحسب   

إمنا هناك معوقات مادية وأدبية جتعل حرية التعبري ذه الوسائل ليست يف  ،بالنسبة ألغلب احلريات األخرى
مىت  –ولذا أردنا الفصل بني " حرية التعبري " كمبدأ عام يسمح    ، 2حىت الدول متناول كل األفراد وأحيانا

باستعمال كل الوسائل املتاحة لدى الشخص من احملادثة املباشرة إىل النشر عن طريق األقمار  –توفر 
وما حتمله هذه من خصوصيات تقنية ختتلف مع  ،وبني حرية استعمال كل وسيلة على حده ،الصناعية

وينعكس هذا  ،ها من الوسائل زيادة أو نقصانا يف الدور الذي تلعبه يف جتسيد مبدأ " حرية التعبري "غري 
                                                 

 1 - Jacques Morgeon Et Jean , Pierre Théron ,op , cit p51 
يف اال التقين  يتطلب إقتناء أغلب هذه الوسائل أمواال باهظة، وأحيانا فنيات عالية ليست يف متناول اجلميع خاصة األفراد كما أا تشهد تطورا مستمرا – 2

سيطر على الساحة اإلعالمية الدولية، مما ينعكس على كل جماالت احلياة : السياسية، اإلقتصادية، التكنولوجي والفين، جيعل الدول املتقدمة يف هذا اال ت
 اإلجتماعية والفكرية والفنية.
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حسب معتقدات وعادات وتقاليد  ،الدور على سن القوانني اخلاصة باستعمال كل وسيلة يف كل دولة
  ونظام احلكم السائد فيها من جهة ثانية. ،شعبها من جهة

  عليها واملتداولة يف العصر احلديث فهي " وسائل اإلعالم واالتصال".أما التسمية املتعارف     
ونشر األنباء والبيانات والصور واحلقائق  ةويطلق مصطلح اإلعالم على عملية " مجع وختزين ومعاجل    

 والتصرف ،فهم الظروف الشخصية والبيئية والوطنية والدولية أجلوالرسائل واآلراء والتعليقات املطلوبة من 
أما االتصال فهو:  ، 1والوصول إىل وضع ميّكن من اختاذ القرارات السليمة " ،عن علم ودراية جتاهها

  » 2عملية تبادل األنباء واحلقائق واآلراء والرسائل فيما بني األفراد واجلماعات.«
  وذلك حبسب طبيعتها وهي:  ،وميكن حتديد وسائل اإلعالم املعروفة يف مخس جمموعات    

  ووكاالت األنباء واملطبوعات من كتب ونشريات وملصقات. ،ائل املقروءة وتتمثل يف: الصحافةالوس -
 اإلذاعة. ،الندوة ،احملاضرة ،الوسائل السمعية: اخلطابة -

الوسائل البصرية:كالرسوم واملنحوتات ورسوم كاريكاتورية والصور الفوتوغرافية وما شابه ذلك من الفنون  - 
 التعبريية.

 ل السمعية البصرية: كالتلفاز والفيديو واألنرتنات واملسرح والسينما.الوسائ -

 والشائعات. 3 الوسائل الشخصية: وتتمثل يف املقابلة واحملادثة-

 ،حناول إعطاء حملة تعريفية وجيزة عن أمهها ،وألمهية الدور الذي تلعبه هذه الوسائل يف تعزيز حرية التعبري    
  عليها فيما يلي: ونذكر بعض القيود الواردة 

  حرية وسائل التعبيرالمقروءة والمكتوبة : ( حرية الصحافة المكتوبة ) :  -1

تعترب وسائل اإلعالم املقروءة من كتب وجمالت وجرائد ونشريات وملصقات من أقدم الوسائل اليت     
  .4ية وإيصال آراءه إىل الغري بعد الوسائل الشخصية والبدائ ،جندها اإلنسان لنشر أفكاره

  خلري  ،" صحفي " اليت تطلق على رجل اإلعالم مهما اختلفت الوسيلة اليت يعمل فيها ولعل تسمية   
  .1دليل على أن البداية احلقيقية الحرتاف مهنة اإلعالم كانت مع الصحافة

                                                 
 .15، ص: 1984نور الدين بليل، اإلعالم وقضايا الساعة، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، طبعة أوىل،  – 1
 .15نفس املرجع، ص:  – 2
 .220، ص:1991، 1دراسة يف الرأي العام والدعاية، جروس برس، طرابلس، لبنان، طبعة رفيق سكري،  د. – 3
 جل...إخل.قوشة، مث جاء الربيد واحلمام الزامن الوسائل البدائية اليت استعملها اإلنسان: الطبول والنار والدخان واملوسيقى والرقص والرسوم والرموز املن – 4
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حافة فحرية الص ،2ا يف صنف وسائل اإلعالم املقروءة كل وسائل التعبري الناجتة عن الطباعة تدخل إذً    
و احلياة أميس النظام العام  هذه الوسائل بكل حرية إال ما استعماليف هذا اال تعين إمكانية وقدرة 

لذا فعادة ما تقوم الدولة بإصدار قانون ينظم ويضبط كيفية مراقبة إصدار املطبوعات  ،خلاصة لألشخاص
وتتميز وسائل  ،يراعيها املتعامل اواملواضيع املرخص ا  وقد ختصص لكل مطبوع قواعد خاصة  ،3ونشرها 

  اإلعالم املقروءة بـ: 
وتأثريها بعيد  ،إال املناطق البعيدة والصعبة املسالك ،أا كثرية االنتشار، فهي قابلة للنقل من مكان آلخر - 

  املدى.
احلفاظ  قل مثاستعمال العمما ميكن أن تعطي فرصة للتفكري واملراجعة مع  ،ميكن تداوهلا واستعماهلا عدة مرات - 

 عليها.

 كوا تسمح للمتلقي أن يتحصل على فحواها بنفسه مىت أتقن لغة الكتابة.  - 

  .4منها إال القادر على القراءة دوال يستفي - 
  حرية الوسائل السمعية: اإلذاعة: -2

ئل السمعية فاخلطابة واحملاضرة والندوة كانت الوسا ،وسائل اإلعالم السمعية 5تعد اإلذاعة من أهم وأحدث    
وصاحب الرسالة  ،غري أن اجلمهور املتلقي حمدود باملكان ،ومازالت مل تفقد فعاليتها ،املستعملة منذ القدم

إال أن أبرز فائدة يف هذه الوسائل  ،تعرتضه اإلعالمية جمرب على التنقل إىل مجهوره وسط كل الصعوبات اليت قد
يبث احلديث اإلذاعي من  ني املتلقني واللغة اليت يفهموا.هو إمكانية تغيري أسلوب املخاطبة حبسب املخاطب
ويستقبلها املتلقي   Les ondes hertziennes6حمطة خمصصة للبث باستعمال املوجات اهلرتزية 

                                                 

 
بإخرتاع الصحيفة األوىل  1867م كان بداية حلرفة الصحافة، وأن االنطالقة احلقيقية كانت سنة 1434وتنربج" للمطبعة عام يعترب املؤرخون أن إخرتاع" غ – 1

 ق.م ببكني. 911يف العامل، فصدرت يف 
2 - Jacques Morgeon Et Jean , Pierre Théron ,op , cit , p :57.         

م ويضبط حرية اإلعالم " قانون املطبوعات "، ومثال ذلك قانون املطبوعات األردين الذي صدر يف ربيع سنة تطلق بعض الدول على القانون الذي ينظ – 3
1998. 

 .1981سنة  1الفهد، عامل الصحافة العربية واألجنبية، وزارة اإلعالم، دمشق، طبعة  باسر – 4
" أوىل جتاربه جبامعة بتسربج يف الواليات املتحدة Fessedenما أجرى األستاذ" ، عند1906كان أول ميالد لإلذاعة باملعىن املعروف لدينا حاليا عام   – 5

 أول حمطة ناطقة بالعربية. 1938األمريكية، أما يف الوطن العريب فكانت اإلذاعة اليت أنشأا بريطانيا يف األردن 
6
 .1888نسبة إىل العامل االملاين الذي إكتشفها عام  – 
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الذي شهد منذ اخرتاعه تطورات تقنية ضاعفت من قوة التقاطه ملختلف 1بواسطة جهاز املذياع " الراديو " 
  ات، فبعد "األنالوجيكية" جاءت الرقمنة لتزيد من دقة بثه.القنوات وألبعد املساف

كما أن التنافس الصناعي للمعدات اإلذاعية كمحطات اإلرسال و أجهزة االستقبال احلديث اإلذاعي يف      
  ". رمتناول اجلميع، وبأشكال وأحجام خمتلفة حىت بعد اخرتاع " الرتانزيستو 

كل مكان ويف أي وقت دون   ىلم وسائل االتصال اجلماهريية اليت تصل إوذا أصبح اإلعالم اإلذاعي من أه    
  مما يسمح للمتلقي احلصول على وقائع وأحداث يف أواا. ،وسيط

إذ جيعل الرسالة اإلعالمية ترتسب يف الذهن عن طريق حاسة  ،وتأثري املذياع يف عقلية اجلماهري له دور فعال    
وتركيزه العقلي يزيد يف التصور والتخيل قبل أن  ،ناًء خاصا من قبل املتلقيدون أن يتطلب ذلك ع ،السمع وحدها

أما االجتاه األفقي فيطلق  ،2وهذا ما يطلق عليه االجتاه الرأسي لتغلغل احلديث اإلذاعي  ،تستقر الفكرة يف الذهن
  قافية.على عدم اعرتاف موجات األثري باحلدود اجلغرافية والسياسية وعدم القول بالفوارق الث

فقد  حد وال التفرغ عن العمل ملشاهدته،كما ميتاز عن التلفاز بكونه ال يشرتط اجللوس للتصنت يف مكان وا     
 استقبالوال يكلف الشخص وسائل  ،يكون اإلنسان يف عمله أو متنقال بسيارته وهو يستمع دون التعرض خلطر

  .خاصة "مثل اهلوائيات املعقدة "
هنا  ،وقد تؤدي دورا خطريا إن مل حيسن استعماهلا ،تصال فعالة، جتعل املذياع وسيلة اافهذه املواصفات كله    

حمطة  امتالك استطاعيظهر التشدد يف القيود اليت ترد على حرية استعمال اإلذاعة بصفتها حرية صحافية ملن 
وهنا أيضا يتضح مدى  ،تهاكما تشدد الرقابة على ما يبث يف اإلذاعة اليت متلكها الدولة وتعمل حتت سلط  ،البث

هناك صعوبات تقنية  ،وإىل جانب املعوقات السياسية ،أغلب الدول هلذه الوسيلة اإلعالمية " الثقيلة " احتكار
بل حىت الدول يصعب عليها أحيانا  ،حمطة إذاعية يف متناول األفراد شيئا سهال فحسب امتالكال جتعل  ،ومادية
  وباللغات املفهومة لدى شعوب العامل.    ،اخلارجي ألبعد املسافاتوسائل قوية للبث اإلذاعي  امتالك

من حقها  ،من أحزاب و معارضة ةالدولة لإلذاعة طرح مسألة مدى استفادة املؤسسات السياسي احتكارأمام     
  يف التعبري عن آرائها وشرح براجمها للجماهري كبدائل ملا تقدمه السلطة احلاكمة.

والوقت املخصص  ،خاصة مع احلمالت االنتخابية عن احلصص احملددة ،ضة يف هذا االملعار اويشتد نقد     
  باإلذاعات األجنبية لبث أفكاره. االستنجادمما يدفع البعض منهم أحيانا إىل  ،لكل حزب أو مرتشح حر

  

                                                 
1
 .1906، ومت إنشاء أول حمطة إذاعية قرب نيويورك سنة  1974و  1937إىل الفيزيائي اإليطايل ماركوين غوليلمو بني يرجع إخرتاع الراديو  – 
2
 .24 – 23الشيخ حممد إبراهيم سرسيو : أصول اإلعالم احلديث و تطبيقاته، مطابع الصفا مبكة املكرمة د. ت، ص:  – 



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

284 

 

   حرية وسائل التعبير السمعية البصرية: - 3
  :    نحرية التلفزيو  -أ

و" فيزيون  ،" ومعناها باليونانية " عن بعد "Télé تيلي "  ن كلمتنيالتلفزيون مصطلح مركب م
Vision" فالتلفزيون أو  ،1والكلمة املركبة إذا هي " الرؤية عن بعد "  ،" ومعناها بالالتينية " الرؤية

 وأحيانا امللونة. لنشر األفكار واآلراء بالصوت والصورة املتحركة 2وسيلة تقنية مسعية بصرية حديثة  "اإلذاعة املرئية "

سواء من حيث آالت اإلنتاج أو حمطات اإلرسال أو  ،و لقد دخلت التكنولوجيا شركات التصنيع التلفزيوين
فأصبح بإمكان اإلنسان أن يتابع برامج و أخبار تلفزيونية واضحة الصوت والصورة  ،أجهزة االستقبال و غريها

  وهذا بفضل األقمار الصناعية. ،األرضية مبجرد إدارة زر اجلهازمن أربع نقاط الكرة  –أحيانا مباشرة  –امللونة 
حيث  ،أت التلفزيون املركز األول أمام الوسائل اإلعالمية األخرىهذه اخلصائص التقنية املتطورة بوّ 

إذ تشغل  ،وملكت عقول الكبار و الصغار بقوة تأثريها ،أصبحت وسيلة رائجة يكاد ال خيلو منها بيت
و تستنفذ جهده باجللوس إليها ساعات طوال ملتابعة الربامج املتنوعة  ،لبصر لدى املتلقيحاسيت السمع وا

ودجمها إدماجا شديدا يف املادة  ،استمالة خمتلف األعمار و األذواق أجلواملدروسة بصفة دقيقة من 
عيشتهم فينعكس حمتوى هذه الربامج على معتقدات األفراد و سلوكام وأمناط م ،اإلعالمية املقدمة
كما ال يفتح   ،كالصحافة املقروءة  ،إال أن التلفزيون ال يعطي جماال للمراجعة والتفكري ،ومستوى تكوينهم

  اال لدى اإلنسان للتخيل و التحليق يف أفق التفكري مثلما يقع عند االستماع لإلذاعة.      
وأحسن وسيلة لتكوين  ،ى العقوللكن يعترب التلفزيون أخطر وسيلة إعالمية وأشدها فاعلية وتأثريا عل

إنه يرفض الشخصيات  ،التلفاز وسيلة إعالم باردة«يقول مارشال ماكدان:  ،الرأي العام بصفة سريعة وفعالة
.لو كان التلفاز منتشرا على نطاق واسع أيام حكم ..الساخنة والقضايا الساخنة ورجال الصحافة الساخنة

وعندما ظهر  ،ملا كان هنالك هتلر أبدا ،ال (قبل املذياع)ولو ظهر أو  ،هتلر لقضى على هتلر بسرعة
لقد أظهره  ،خرتشوف على شاشة التلفاز يف أمريكا كان مقبوال أكثر من نيكسون كمهرج ورجل ظريف

  1»التلفاز كفيلم كرتون مضحك.

                                                 
1
املسموعة واملرئية، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، اجلماهريية العربية الليبية، الطبعة األوىل  حممد محد بن عروس، األسس الفنية لإلذاعتني  – 

  .20، ص:1987
2
، ومن أوىل احملطات اليت افتتحت يف الوطن العريب كانت يف 1954، وشرع يف اإلرسال التلفزيوين امللون عام 1923مت إرسال أول صورة تلفزيونيا سنة  – 
  .1956لعراق سنة ا

1
  .224أنظر الدكتور رفيق سكري، املرجع السابق، ص:  – 
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عدم اعرتافها وال يف  ،ال تظهر يف كوا ال تقول باحلدود اجلغرافية والسياسية 2وقوة التلفزيون أيضا     
وال ميلك احلق يف أن يرد  ،بل تكمن أيضا يف أن مجهورها يتلقى ،بالفوارق وخصوصيات الشعوب فحسب

من هذا اجلانب يعتربها البعض  ،كما يف الصحافة املقروءة أو الندوات واحملاضرات  –ألسباب تقنية  –
  .3املتلقني  حمرتمة حلقوقوسيلة غري 

  المية من حيث التأثري على جمريات األحداث وفعاليتها يف صناعة الرأي العام إن ثقل هذه الوسيلة اإلع    
 ،جعالها أمام مشاكل صعبة احللول تقنية وسياسية ،يف مواجهة اآلراء الداخلية والغريبة عن اتمع

واملدافعة حقوق اإلنسان  احرتامفامتالكها من قبل األفراد أمر صعب حىت يف الدول الدميقراطية الرافعة للواء 
املعدات وجتهيز احملطات وتوظيف الصحفيني ووسائل  القتناءفتقنيا تشرتط أمواال معتربة  ،عن حرياته

كما   ،لذلك جندها تبقى حكرا على الدولة يف أغلب دول العامل ،تنقالم و جتميع الربامج واألخبار...إخل
من قبل السلطة احلاكمة أو املساواة يف  اهلااستعميستوجب نوعا من احلياد يف  ،من قبل الدولة امتالكهاأن 

حق املواطن يف  احرتامويتطلب أيضا  ،االنتخابيةخاصة أثناء احلمالت  ،مع األطراف املعارضة استغالهلا
  مقومات جل أفراد اتمع.و على  ،على حرياته وحياته اخلاصة االعتداءاإلعالم وعدم 

  حرية المسرح:  -ب

يتطلب  ال ،بصرية إعالمية لنشر األفكار واآلراء بصفة مباشرة مع اجلمهور املتلقياملسرح وسيلة مسعية     
بل إن أمهيته تكمن يف بساطة الوسائل اليت  ،جتهيزات خاصة ومعدات تقنية كما يف اإلذاعة والتلفزة

ساطة ولعل أكرب دليل على هذه الب ،التكويين اللذين يقوم ماالدور يستعملها أمام الدور اإلعالمي و 
واملسارح الضخمة اليت خصصوها للعرض  ،الشعوب املتحضرة القدمية به واهتمامأقدمية الفن املسرحي 

    2ومفهوم حرية املسرح هو يف احلقيقة مركب من ثالث حريات هي: ،1مازالت شاهدة على ذلك 
  حرية التعبري أو حرية إبداء رأي املؤلف للمسرحية. -
  التجاري. االستثمارمؤسسة دف  حرية التجارة عندما تتوالها -
  مهنة املسرحي. اختاراملمثل الذي  باعتبارحرية العمل  -

                                                 
2
  رأينا ذلك يف اإلذاعة. – 

3 - Claude – Albert Colliard , op , cit , p : 516.  
1
 ومسرح اجلميلة بسطيف وغريها.هي املسارح الضخمة اليت جندها يف املناطق اليت شهدت احلضارات واإلزدهار الثقايف، مثال ذلك: مسرح تيمقاد بباتنة  – 

2
 - Claude – Albert Colliard , op , cit , p : 490. 
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ن فسوف يأيت احلديث عنهما يف ركن أما احلريتان األخريتا ،والذي يعنينا يف هذا الركن هي حرية التعبري    
  خاص هلما.

الباحث املختص الشيخ إبراهيم سرسيو ولعل  ،أما الدور اإلعالمي الذي يؤديه املسرح فهو هام وفعالو     
ألن املسرح ليس  ،فالتأثري الذي حيمله املسرح تأثري رمبا كان غري مباشر «يوضح ذلك بصفة دقيقة يف قوله: 

وإمنا هو تأثري يتسلل إىل النفوس يف غاللة رقيقة ناعمة من أحداث تتسلسل وسط   ،منربا للخطابة والوعظ
ولكن شيئا واحدا يتبقى يف القاع ويستقر يف  ،ليت تتواىل مصورة للحدثكومة من األلفاظ واحلواريات ا

أعماق األعماق و يظل يرسل بعد ذلك موجات صوتية وإشعاعية تقلق راحة الضمري...وتبعث على إتيان 
  .» 1الفعل أو السكوت عنه...

قد تقلص أخريا  فإن دوره ،غري أن املسرح إىل جانب حمدودية اجلمهور الذي حيضره حبسب املكان    
 ،بإعراض الناس عنه وتوجههم ملا هو أكثر إثارة وتنوعا يف املشاهد والصور وهي األفالم السينمائية واملتلفزة

كما أن جله يعرض على شاشة   ،طبقة معينة اهتماملذا بقي العمل املسرحي ّرد مناسبات هامة ويف 
  ية.للعروض املسرحية والسينمائ األكربالتلفزيون الوارث 

  القيود املتعلقة حبرية التعبري بصفة عامة.  استثنيناإذا  ، 2وذا قد ال جند قيودا معتربة خاّصة بالعمل املسرحي     
  حرية السينما:  -ج

فالسينما  ،مث عرض تلك الصور على شاشة ،تعرف السينما بأا: تسجيل لصور مشهد ما ملدة معينة    
  3.عرض للحركة منقول بواسطة الصورة

ويف نشر املعلومات والرسائل املختلفة  يوهي من أهم التكنولوجيات اليت تستخدم يف الرتفيه اجلماهري     
مكان املسرح يف الصدارة بصفة سريعة بقوة  احتلتاليت  5كما تعترب من الفنون احلديثة   ،4على نطاق واسع 

صناعة السينمائية يف إنتاج  األفالم ع الالشيء الذي شجّ  ،تأثريها واإلقبال الذي عرفته منذ البداية

                                                 
1
 .37الشيخ حممد إبراهيم سرسيو، املرجع السابق، ص:  – 
2
 م.1791يناير  13 خنصت الثورة الفرنسية على حرية املسرح يف قانون صادر بتاري – 

3
 - Claude – Albert Colliard , op. , cit. , p : 499. 

4
 .23نور الدين بليل : املرجع السابق، ص:   - 
5
م يف قبو بأحد مقاهي باريس، وبعد أن كانت صامتة أدخل عليها التحسينات فأصبحت ناطقة عام 1895ديسمرب  28سينمائي إىل  ضيرجع أول عر   - 

1926. 
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الفن السينمائي ال يطرحون احلق يف حرية التعبري  1فأصبح أنصار  ،مما أكسبها الطابع التجاري ،واستغالهلا
  2إمنا يوزعون حرية السينما إىل احلق يف حرية الصناعة والتجارة  ،فقط
أفالم ناطقة ومن اللونني األبيض واألسود  وإن التطور الذي شهدته هذه الصناعة من أفالم صامتة إىل    

والشاشات البانورامية واألصوات اسمة وغري ذلك من التحسينات اليت أكسبتها احلق جبدارة  ،إىل امللونة
خاصة الشباب وذلك مبخاطبتها  ،3يف أن تصنف مع الفنون وتستقطب مجاهري النظارة من كل األصناف 

  .4ارده املادية والنفسية والعقليةلغرائزه و تفننها يف استدرار مو 
غري أنه قد تناقص عدد األشخاص املرتددين على قاعات السينما الحتواء الربامج التلفزيونية على أفالم     

  وسهولة حصول أي  ،خاصة مع التطور الذي شهده البث التلفزيوين الفضائي ،عديدة ومتنوعة
  األفالم املنتجة حديثا. مما سهل انتشار ،مواطن عادي على قنوات متنوعة

خاصة وأن أغلب املرتددين على  ،إن ما متلكه السينما من قوة التأثري يف اإلنسان ومن سرعة االنتشار    
جعل السلطات العامة يف البداية تكرس  ،دور السينما من الشباب مما يسهل اإلغواء وتدهور األخالق

خبالف  ،رجة اليت ختضع للرتخيص السابق للسلطات احملليةمعتربة إياها من عروض الف ،عليها نظاما للرقابة
وذلك تفاديا ملا قد تثريه عروض الفرجة  ،املسرح الذي كان يتمتع حبماية خاصة من قبل السلطات املركزية

كما أن عرض األفالم األجنبية مت إخضاعه لقواعد خاصة   ،5 من قالقل ومن املساس باألخالق العامة 
  .6 واملساس باملقومات الوطنية ،ين من املنافسة األجنبيةمحاية لإلنتاج الوط

    حرية األنترنات : -د
ووسيلة االتصال فيها أجهزة اإلعالم اآليل  ،هي شبكة عاملية معلوماتية تعمل بواسطة األقمار الصناعية    

  موصولة خبيوط اهلاتف إىل أبعد نقطة يريدها اإلنسان. ،(الكمبيوتر)
ة بتجميع الصور واملعلومات وختزينها، مبا يسهل استكشافها من قبل املشرتكني يف هذه تقوم هذه الشبك    

  الشبكة: فهي شبكة عاملية معلوماتية متنوعة ومتعددة املصادر.
                                                 

1
ط، إال أن العمل املسرحي اعترب وحده عمال فنيا جدير بأن حيظى باحلماية حاول صناع السينما إقناع الرأي العام بأن السينما هي مسرح مطبوع على شري – 

 املضفاة على حق اإلنسان يف التعبري.

2
 لقد رأينا نفس املالحظة فيما يتعلق باملسرح. – 

3
 .9، ص: 1979، يونيو 1عدد  ،21نعيم عطية، حرية التعبري بالسينما يف النظام القانوين الفرنسي، جملة العلوم اإلدارية، القاهرة، سنة  د. – 
4
 .39الشيخ حممد إبراهيم سرسيو، املرجع السابق، ص:  – 
5
 وما بعدها . 10أنظر: نعيم عطية، املرجع السابق ص:   1914كان ذلك ما اختذته السلطات الفرنسية وأقره جملس الدولة ا حىت سنة   – 

6
 . 18فرنسية محاية للغة الفرنسية  أنظر نفس املرجع، ص :  تإىل ان تكون يف استوديوها حدث ذلك يف فرنسا، حني أخضعت دبلجة األفالم الفرنسية – 
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بينما "  ،إال أن هذا األخري يتم التحكم يف الربامج اليت تبث فيه ،ودورها ال خيتلف كثريا عن دور التلفاز    
سواء يف ختزين أنواع املعلومات أو  ،" خيضع ما ختزنه من معلومات لإلرادة احلرة ملستعمليهشبكة األنرتنات 

من هنا تكون أكثر وسيلة حرية يف التعبري وأخطرها يف إمكانية املساس باحلريات اخلاصة ، احلصول عليها
  لإلنسان ونشر أفكار ومعلومات قد تضر باألشخاص واجلماعات.

وبدأت تنتشر بسرعة مذهلة يف كل أحناء  ،نات من الوسائل احلديثة يف جمال التعبريأصبحت شبكة األنرت     
ولقد دخلت النوادي  ،ةالصناعي العامل بفضل ما شهده التطور التكنولوجي والبث عن طريق األقمار

  واملقاهي والبيوت واعتربا الدول مبثابة وسيلة تعليمية ضرورية ال ميكن احمليد عنها.
وحتميل املسؤولية ملالك  ،فها عن التلفاز يكمن يف التحكم يف برجمة ما يبث يف هذا األخريفاختال    

لذا يصعب حاليا تقييد حرية التعبري  ،بينما شبكة األنرتنات يصعب متابعة الناشرين فيه للمعلومات ،القناة
 وإخضاعها لسلطة معينة إال عن طريق الوسائل التقنية للبث واإلرسال أحيانا. 

  ثالثا : الحماية القانونية للحق في حرية التعبير    

  في االتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.-1       

أن احلق يف التعبري ركيزة أساسية يف األنظمة الدميقراطية احلديثة وأساس التمتع بالعديد من  باعتبار    
سواء من حيث تكريسه وإلزام  ،الدولية بالعناية قياتاملواثيق واالتفافقد أولته  ،احلقوق واحلريات األخرى

  به أو من حيث وضع آليات وضمانات محايته. قرارالدول باإل
فقد كانت اإلشارة إليها ضمن  ،ونظرا ألمهية هذه احلرية ،فبالنسبة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     

 يتمتع فيه الفرد إليه عامة البشر انبثاق عامليرنو  وكان غاية ما«يلي:  حيث جاء فيها ما ،ديباجة اإلعالن
أما ضمن بنود اإلعالن فقد نصت املادة التاسعة  ،»حبرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع و الفاقة... 

ويشمل هذا احلق حريته يف  ،لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري« يلي: ) منه على ما19عشر(
بأية وسيلة ودومنا اعتبار  ، التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخريناعتناق اآلراء دون مضايقة ويف

وقد كان لنص هذه املادة األثر الكبري يف إقرار حرية التعبري وحرية الصحافة واحلصول على  ،»للحدود
  .1املعلومات ونشرها بكل حرية 

                                                 
1
  ره بلندن إجنلرتاكما أنه وألمهية مضمون هذه املادة فقد أسس مركز دويل خاص بالدفاع عن حرية الرأي والتعبري أطلق عليه " مركز املادة التاسعة عشر" مق - 
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اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على  من العهد الدويل ،) كذلك19ونصت املادة التاسعة عشر (     
) لكل إنسان حق يف حرية 2) لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.1«يلي: حرية التعبري كما

 ،ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين ،التعبري
) تستتبع احلقوق 3مكتوب أو يف قالب فين وبأية وسيلة أخرى.دومنا اعتبار للحدود سواء على شكل 

ن خالل نص هذه املادة وم  ،»املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة
شريطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية سواء فإنه جيوز إخضاع حرية التعبري لبعض القيود 

  اآلخرين أو حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة واآلداب العامة.الحرتام حقوق 
) من امليثاق اإلفريقي 9تأكدت حرية التعبري من خالل نص املادة التاسعة ( ،وعلى املستوى اجلهوي     

) حيق لكل 2) من حق كل فرد أن حيصل على املعلومات.1«حلقوق اإلنسان والشعوب واليت جاء فيها :
 »نسان أن يعرب عن أفكاره وينشرها يف إطار القوانني واللوائح. إ

) من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على حرية التعبري وكذا احلق يف 32ونصت املادة الثانية والثالثون (     
ة الفرد كما أن ممارس  ،استقاء املعلومات واألفكار ونقلها لآلخرين بكل حرية ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية

هلذه احلرية مكفول له دون قيد أو شرط غري تلك اليت يفرضها احرتام اآلخرين ومحاية األمن الوطين والنظام 
  العام والصحة واآلداب العامة. 

  في الدستور الجزائري. -2            

ليت جاء وا ،)41تكفل الدستور اجلزائري حرية التعبري من خالل نص املادة الواحدة واألربعني (    
  .»1حريات التعبري وإنشاء اجلمعيات واالجتماع مضمونة للمواطن «فيها:
بتكارية ية التعبري يف خمتلف ااالت اال) قبل ذلك لتكرس حر 38وجاءت املادة الثامنة والثالثون (    

حقوق  ،اطنحرية االبتكار الفكري والفين والعلمي مضمونة للمو «يلي: وذلك كما ،الفكرية والفنية والعلمية
جيوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ واإلعالم  املؤلف حيميها القانون.ال
  .»إال مبقتضى أمر قضائي 

 ،19761ودستور  1963كما كان التأكيد الدستوري حلرية التعبري مكفوال قبل ذلك يف ظل دستور      
حيث أن املشرع مل يكتف  ،لدستوري احلايل كانت أوضح وأعمإال أن املالحظ أن النصوص الواردة يف ا

                                                 
مع وذلك للداللة على وسائل التعبري الفردية واجلماعية سواء باالستعمال أو االمتالك، كما جاء النص على احلق يف إنشاء لفظ احلريات جاء بصيغة اجل – 1

 اجلمعيات واالجتماع باعتبارها وسائل للتعبري.
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وما قد تقدم عليه من  ،وسائلها بل أضاف شيئا أساسيا يف مواجهة اإلدارة فبإقرار حرية التعبري مبختل
وما قد ينجر عن  2،لتسجيالت املختلفةة كاحلجز التعسفي على املطبوعات أو اتضييق وتقييد هلذه احلري

  .- زمن احلجز –بتكار و من ضياع للمعلومة واملادة اإلعالمية مبرور الزمن تعطيل لال من ذلك
بتشجيع السلطة حلرية الصحافة  1989من دستور  انطالقاكما جتسد هذا اإلطالق حلريات التعبري      

إذ قامت السلطة آنذاك ويف نفس ،آنذاك وتكريس تعدد الصحف اإلعالمية باللغتني العربية والفرنسية
  وصية على جمال اإلعالم والصحافة دف حتريرها. باعتبارهابإلغاء وزارة اإلعالم والثقافة السياق 

والذي جاء يف مادته  ،03/04/1990بتاريخ: 90/07ومبقابل ذلك مت إصدار قانون اإلعالم رقم     
عية على احلق يف اإلعالم جيسده حق املواطن يف اإلطالع بكيفية كاملة وموضو «يلي:  ) ما02الثانية (

الوقائع واآلراء اليت م اتمع على الصعيدين الوطين والدويل وحق مشاركته يف اإلعالم مبمارسة احلريات 
  .»من الدستور 40و 39 ،36 ،35األساسية يف التفكري والرأي والتعليم طبقا للمواد 

إذ أنه وعلى  ،لطة العامةأما على صعيد الوسائل السمعية والبصرية فال تزال أغلبها حكرا يف يد الس    
  الرغم من فتح هذا اال للقطاع اخلاص فلم تسجل حلد اآلن إنشاء أي قناة إذاعية أو تلفزيونية خاصة.

ومن  ،السلطة العامة من جهة باهتمامنفس الشيء يسجل تقريبا بالنسبة للسينما واملسرح اللذين مل حيضيا 
األمر الذي يفسر بالتكاليف املادية الباهضة  ،يف هذا اال جهة أخرى قلة املبادرات اخلاصة أو اجلماعية

  اليت تتطلبها السينما واملسرح، واليت ليست يف متناول املبدعني.
كبريا ومذهال من   انتشارافإا تشهد  ،ومجع املعلومات واستقاءأما بالنسبة لألنرتنات كوسيلة للتعبري     

 لالستثمارلك على اخلصوص من خالل فتح اال للقطاع اخلاص وذ ،يف اتمع اجلزائري استعماهلاحيث 
  يف جمال األنرتنات.

  
  
  

                                                 

 
من  55، ونصت املادة ».التعبري..تكوين اجلمعيات وحريات حرية الصحافة ووسائل اإلعالم وحرية «على مايلي:  1963من دستور  19نصت املادة  – 1

من  73على حرية التعبري مع اشرتاط عدم استعماهلا لضرب أسس الثورة االشرتاكية، األمر الذي يؤدي حتققه إىل سقوط هذه احلرية وفقا للمادة  1976دستور 
 نفس الدستور.

2 Eric Pechillon, les interdictions de publication  sous le contrôle du juge, in A.J.D.A. du 13 fevrier 
2006 p. 298 
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  المطلب الثالث : حرية االجتماع وتكوين الجمعيات واألحزاب السياسية والنقابات.

  الفرع األول : حرية االجتماع.

  تعريفه:أوال:                  

مظهرا من مظاهر املمارسة الفعلية حلرية  ،لتجمع السلميتعد حرية االجتماع أو ما يعرف باحلق يف ا    
الفكر و العقيدة والرأي والتعبري باعتبارها وسيلة ملمارسة هذه احلريات بصفة مجاعية بالتقاء األفراد بصورة 

وذلك دف التعبري عن فكرة معينة أو مناقشة موضوع ما أو  ،أو بأسلوب منظم وخمطط له سلفا ،تلقائية
  1 مبناسبة معينةاالحتفال 

إذ  ،وقبل التعمق يف بيان حرية االجتماع وأساسها الدستوري فإنه حري بنا أوال حتديد معىن االجتماع    
وذلك بغية مساع ما يعرض من  ،جتمع مؤقت موعة من األشخاص«عرفه جملس الدولة الفرنسي على أنه: 

وبالتايل فإن فكرة  ،» 2املصاحل املعروضة ويكون هذا التداول دف الدفاع عن  ،أفكار وآراء بينهم
  االجتماع وفق هذا التعريف تقوم على العناصر التالية:

يتطلب االجتماع حدا أدىن من التنظيم واإلعداد املسبق لعقده، وبالتايل متييزه عن التجمعات  -     
 ر معينة.كأن ُتستغل التجمعات البشرية يف األسواق أو املقاهي مثال لعرض أفكا  ،العفوية

والروابط اليت  يتميز االجتماع بطابعه املؤقت وعدم دميومته، وهو بذلك خيتلف عن فكرة اجلمعيات -     
 على نية االستمرار والدميومة. جتمع بني أفرادها

يهدف االجتماع إىل مناقشة وتبادل أفكار وآراء معينة، الختاذ موقف معّني يف مسألة معينة :  -     
 وذلك خبالف عروض الفرجة أو املتعة. ،اقتصادية ،ثقافية ،يةاجتماع ،سياسية

وبشكل منظم وذلك للتعبري عن آرائهم  ،يف مكان عام 3فحرية االجتماع هي حق جتمع األفراد     
وبالتايل فإن حرية التجمع تعد  ،ويف فرتة زمنية حمدودة ،وأفكارهم سواء باخلطابة أو احملاضرة أو املناقشات

  .5وحق مكفول دستوريا ضمن األنظمة الدميقراطية 4ن مظاهر حرية التعبري اجلماعيةمظهرا هاما م
  : 1ومن الناحية العملية ثالثة مظاهر أو أشكال أساسية هي ،ويتخذ االجتماع أو التجمع باملعىن الواسع    

                                                 
1
 .207الشافعي حممد البشري، مرجع سابق، ص:  د. – 
2
 .1933الوز عرف بقضية " بنجامني "، جمموعة ديف قضية عرضت عليه ت 19/05/1933أنظر قرار جملس الدولة الفرنسي الصادر يف   - 
3
  كحد أدىن إلعطاء وصف إجتماع.  حبسب القانون اإلجنليزي فإنه يشرتط ثالث أفراد – 

4 – Jacques Morgeon Et Jean Pierre Théron , op , cit , p : 52 
 .255سعد عصفور، مرجع سايق، ص:  د. – 5
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  االجتماعات العادية. -
  املواكب واملظاهرات. -
  التجمهر. -

سواء يف  ،أشكال التجمع هذه تبعا الختالف األنظمة والقوانني اليت حتكمها ويقوم التمييز بني خمتلف    
  ظل الظروف العادية أو يف احلاالت االستثنائية أو حاالت الطوارئ.

  االجتماع العادي أو البسيط: –1

 وقد يكون االجتماع عاما ،كأن يتم اجتماع جمموعة من األفراد يف مكان حمدد بناًء على حتضري مسبق     
، كما يف احلمالت االنتخابية، وقد يكون خاصا إذا ما اقتصرت الدعوة إليه على ةإذا كانت الدعوة له عام

  أشخاص معينني بصفام، مثل االجتماعات اخلاصة بفئات معينة.
وتتمتع االجتماعات اخلاصة مبجال حرية أوسع من التجمعات العامة، إذ غالبا ما تشدد سلطات الدولة     
حيث غالبا ما  ،وذلك باألخص فيما يتعلق مبكان التجمع ،على حرية عقد التجمعات العامة –ةاإلدار –

العمومية وامليادين العامة واحلدائق والساحات  تتتم هذه االجتماعات يف األماكن العامة كالقاعا
كما   ،"وهو يتطلب احلصول على ترخيص من اهليئات املختصة أو ما يعرف " باإلذن املسبق  ،واملالعب

إذ قد يكون من ورائها هدف غري  ،يرجع تقييد التجمعات العامة إىل الظروف واألوضاع اليت حتيط ا
  .2مشروع كاإلخالل باألمن العام ووقوع مشاجرات واستعمال العنف بني اتمعني 

  المظاهرات والمسيرات: ( التجمعات المتحركة أو المواكب ): -2

 ،فإا تكون أحيانا متحركة ،ة يف االجتماعات أن تكون ثابتة يف مكان حمددإذا كانت القاعدة العام    
وذلك حبسب موضوع  3حيث تتم عرب شارع أو حمور معني فتسمى مظاهرات أو مسريات أو استعراضات

  هذا التجمع املتنقل و اهلدف منه.

                                                 

 
 .256و  240نفس املرجع، ص:  – 1
 .233، ص: 1995ر سعد عصفور، حرية االجتماع يف إجنلرتا وفرنسا ومصر، جملة جملس الدولة، مصر، السنة الثانية، يناي د. – 2
، وعلى املظاهرة  Réunionلعل التسميات املتداولة يف الفقه الفرنسي تعطي داللة أوضح ملختلف هذه األصناف، إذ يطلق على االجتماع العادي  – 3

Manifestation وعلى االجتماع الثابت يف الطريق العمومي أي التجمع ،Rassemblement واجتماع متنقل ،Cortégeماع االستعراضي ، واالجت
Défilé. 



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

293 

 

اعي عرب طريق أو حمور ويقصد ذا النوع من االجتماع جتمع جمموعة من األشخاص والتنقل بشكل مج    
  .1 التعبري عن إرادة مجاعية و مشاعر مشرتكة أجلسري عمومي من 

وتشكل هذه املظاهرات واملسريات جماال للتعبري عن آراء خمتلفة من خالل الوسائل املتنوعة كالالفتات     
ارتداء املتظاهرين والشعارات واهلتاف أو اإلنشاد أو التصفيق ورفع األعالم والشارات واسمات، أو ب

فتكون يف  ،أللبسة وقبعات وقمصان حتمل إشارات وأفكار معينة، ذا تتنوع أهداف هذه التجمعات
ا عن والٍء أو إظهاًرا الستياء عن أشياء حدثت أو ختليدا للذكريات، كما تكون تعبريً  املناسبات واألعياد أو

  .قرارات اختذت
، جيعل هلا 2 والشوارع يف مكان عمومي كالطرقلتجمع املتنقل بصفة عامة إن اعتماد املظاهرة واملسرية أو ا    

مما جعل القوانني والتشريعات الداخلية للدول تفرض على هذه  ،تأثريا كبريا على النظام واحلياة االعتيادية لألفراد
وضوع املسرية أو كشرط الرتخيص املسبق وضرورة بيان م  ،وال تسمح ا دون شروط وأحكام خاصة ،احلرية قيودا

ومنها حتديد توقيت املسرية وأماكنها ومراقبة الشعارات  ،كما تفرض القوانني شروطا خاصة بعد املوافقة  ،املظاهرة
  وأمساء منظميها ملساءلتهم عن كل التجاوزات اليت قد حتصل خالهلا. ،املرفوعة فيها

  التجمهر: - 3

ثة أشخاص فما فوق يف طريق أو مكان عاّم قصد حتقيق غرض التجمهر يف املفهوم القانوين هو اجتماع ثال      
إذ يتم التجمهر عادة يف األماكن العامة   ،مشرتك بطرق عنيفة ختل باألمن العام والسري العادي للحياة العامة

مما يؤدي إىل خلق نوع من الفوضى والشعور باخلوف لدى العامة  ،كالساحات والشوارع أو أمام اهليئات العامة
  طيل سري اهليئات واملصاحل العامة.وتع

لذا تتفق أغلب التشريعات الداخلية للدول على حظر التجمهر حظرا صارما واعتباره من األفعال احملرمة      
  واملعاقب على ارتكاا قانونا.

ام (الشرطة إذ غالبا ما توكل هليئات الضبط الع ،يف عملية التعامل مع التجمهرات الواقعة كما تشدد القوانني     
وختتلف كيفية وطريقة تدخل السلطة العمومية   ،وأجهزة األمن وحىت أحيانا اجليش) التدخل لفض التجمهرات

كما أن   ،فالتعامل مع التجمهر املسلح يكون بأشد حدة مع غري املسلح ،تبعا لطبيعة التجمهر وأهدافه ووسائله
  .3 عقوبة املشاركني فيه ينظر هلا بنفس املقياس

                                                 
 .235سعد عصفور، مرجع سابق، ص :  د. – 1
2
 .255نفس املرجع، ص :  – 
3
  :اوأيض 259و  241سعد عصفور، مرجع سابق، ص:  د. - 

 – Jacques Morgeon Et Jean Pierre Théron , op , cit , p 55. 
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وبعد هذا التصنيف والتحديد العملي ملختلف أشكال التجمعات من الناحية امليدانية، فإن جمال أو حرية     
ممارستها يف دولة القانون يرتبط مبدى توافق هذه التجمعات والنظام والقوانني العامة للدولة وعدم مساسها باحلياة 

 وكذا احرتامها حلقوق اآلخرين. ،العامة واألمن الداخلي

  ثانيا: الحماية القانونية للحق في حرية االجتماع       

  الدولية لحقوق اإلنسان. المواثيق واالتفاقياتفي  - 1

نص اإلعالن العاملي  ،وانطالقا من األمهية اليت تكتسيها حرية االجتماع ضمن ممارسة احلريات الفكرية    
) لكل 1«منه: 20جاء يف املادة  حيث ،حلقوق اإلنسان على حق كل إنسان يف االشرتاك يف االجتماعات

  .»شخص حق يف حرية االشرتاك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية...
) اليت 21 ةاداملوتأّكد هذا اإلقرار الدويل حبرية التجمع من خالل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية (    

ن توضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال وال جيوز أ ،به ايكون احلق يف التجمع السلمي معرتف«جاء فيها: 
أو السالمة  ،وتشكل تدابري ضرورية يف جتمع دميقراطي لصيانة األمن القومي ،تلك اليت تفرض طبقا للقانون

   »أو محاية حقوق اآلخرين و حريام.  ،أو اآلداب العامة ،أو محاية الصحة العامة ،أو النظام العام ،العامة
  واليت نذكر منها:  ،ناإلقليمية حلقوق اإلنسا املواثيق واالتفاقياتد على حرية االجتماع يف كما جاء التأكي  -

حيق لكل إنسان أن  «منه على أنه: 11صت املادة ، والذي ن* امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
ود الضرورية اليت حتددها و ال حيد ممارسة هذا احلق إال شرطا واحدا أال وهو القي ،جيتمع حبرية مع اآلخرين

خاصة ما تعلق منها مبصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق  ،القوانني واللوائح
   »األشخاص وحريام.

للمواطنني حرية  «منه على أنه: 24حيث نصت املادة  ،* وكذلك بالنسبة للميثاق العريب حلقوق اإلنسان 
من هاتني احلريتني إال  وال جيوز أن يفرض من القيود على ممارسة أي  ،ة سلميةاالجتماع وحرية التجمع بصور 

  . »العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحريام. ةما تستوجبه دواعي األمـن القومـي أو السالم
  في الدستور الجزائري.    -2             

 ،حريات التعبري«واليت جاء فيها:   1همن 41بنص املادة  االجتماعاملعدل حرية  1989س دستور كرّ      
 االجتماعواملالحظ على هذا النص الدستوري مجعه حلرية  ،»وإنشاء اجلمعيات واالجتماع مضمونة للمواطن

  حرية التعبري. أشكالتعد مظهرا أو شكال من  االجتماعيفسر أن حرية  وحرية التعبري  وهو ما
                                                 

1
  .1989من دستور  39وهي نفسها املادة  املادة   - 



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

295 

 

 ،1976مثلما فعل يف دستور  ،يتعلق مبوضوع االجتماع ،اخاص رع مل يضع استثناءً كما جند أن املش     
من  1976واليت كانت حبسب دستور  االشرتاكية،بعدم املساس مببادئ الثورة  االجتماعحينما قيد حرية 

  .1ثوابت الدولة اجلزائرية  وخيارا ال رجعة فيه
، فإن ذلك ال ميكن االجتماعرية حل همل يشر صراحة إىل تقييد ،أعالهاملذكورة  41وإذا كان نص املادة     

مبختلف األشكال اليت تعرضنا لذكرها آنفا، قد  االجتماعحيث إن  ،نه إطالق عام هلذه احلريةأفهمه على 
الذي يتطلب إحاطة هذه احلرية جبملة من  األمر ،العام يف الدولة  واألمنيصل إىل درجة تعريض النظام 

  .من دون املساس بالنظام العام وحبقوق اآلخرين وحريامالشروط اليت تضمن ممارستها بشكل فعلي و 
يقوم على شروط وإجراءات  االجتماع،الواقع العملي الذي تتعامل به اإلدارة اجلزائرية مع حرية  أنكما     

جتمع مهما كان  أو اجتماعإذ ال ميكن لألفراد تنظيم أي  ،شرط الرتخيص اإلداري املسبق، أمهها معينة
نه متكني اإلدارة أوهو ما من ش ،احلصول على ترخيص مسبق من اجلهات اإلدارية املختصة شكله من دون

على عدم تعسف اإلدارة  التأكيدمع  ،من املوازنة بني محاية حقوق وحريات األفراد وبني حتقيق النظام العام
  هذا اإلجراء لتضّيق على املواطنني بدوافع سياسية. استعماليف 
على 2التنصيص يف الدساتري كلها منذ االستقالل  –الرتخيص املسبق  –ة هذه الوسيلة ومما يؤكد جناع    

حرية االجتماع كإحدى وسائل التعبري اجلماعية على الرغم من التغريات يف نظام احلكم والنهج 
  اإليديولوجي.

  الفرع الثاني :  حرية تكوين الجمعيات و األحزاب السياسية وحرية النقابات.

  ية تكوين الجمعيات.أوال : حر 

  تعريفه: -1

تندرج حرية تكوين اجلمعيات واالنضمام إليها يف إطار تكملة وتدعيم حرية االجتماع، إال أن مفهوم     
   ،اجلمعية خيتلف عن االجتماع بفكرة الدميومة واالستمرار باعتبارمها األصل يف تكوين اجلمعية

  عات.وعلى خالف فكرة الظرفية يف التجمعات واالجتما

                                                 
1
  .1976من دستور  55دة أنظر املا - 
 

2
 مع حريات التعبري األخرى. 19على هذه احلرية يف مادته  1963نص أيضا دستور  - 
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وتقوم حرية تكوين اجلمعيات على فكرة إنشاء منظمة دائمة أو مستمرة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة     
ومقصودنا باجلمعية يف هذا العنصر اجلمعية العادية ذات الطابع االجتماعي واليت ال  ،1 ينشئهاعن إرادة من 

  يكون هلا غرض سياسي أو نقايب.
ت ومواضيع نشاطها وطرق إنشائها ات الداخلية للدول جمال اجلمعياإذ غالبا ما حتدد التشريع    

املتعلق باجلمعيات يف  04/12/1990املؤرخ يف:  31-90ومثال ذلك: ما تضمنه القانون  ،خصائصهاو 
وجيتمع يف إطارها  ،اتفاقية ختضع للقوانني املعمول ا«إذ عرفتها املادة الثانية منه اجلمعية على أا:  ،اجلزائر

وبالتايل فاجلمعية هي اجتماع  ،»أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غري مربح.
  .2ممارسة أنشطة وحتقيق أهداف معينة وغري رحبية أجلوعلى أساس رضائي وحبرية من  ،مستمر ودائم

كما «جاء فيها: حيث  ،أما الفقرة الثانية من نفس املادة فقد أشارت وبدقة إىل جمال نشاط اجلمعيات    
ترقية األنشطة ذات الطابع املهين  أجليشرتكون يف تسخري معارفهم ووسائلهم ملدة حمددة أو غري حمددة من 

  » .و االجتماعي والعلمي والديين والرتبوي والثقايف والرياضي على اخلصوص
ئرة أهداف اجلمعية، وتدرج وبالتايل فإنه من خالل هذا التحديد خترج األنشطة السياسية والنقابية من دا    

ضمن جمال آخر وهو حرية تأسيس األحزاب السياسية والنقابات العمالية، واليت سيكون تفصيلها يف 
  العناصر املوالية من حبثنا هذا.

املشاركة يف تكوين اجلمعيات تد متفقد  ،كما ال يقتصر إنشاء اجلمعيات على األشخاص الطبيعيني     
مثال ذلك: أن جتتمع مجعيات ذات نشاط وهدف مشرتك يف مجعية مشرتكة بينهم و  ،املعنوينيلألشخاص 

  على شكل احتادات أو روابط...اخل.
فإن حرية إنشاء اجلمعيات تتلخص يف أن: من حق كل شخص  ،ومن خالل حتديدنا ملفهوم اجلمعية    

ألي مجعية منشأة وهي كذلك حرية كل شخص يف االنضمام  ،طبيعي أو معنوي تكوين مجعية مع غريه
كما تشمل حرية إنشاء اجلمعيات حق أعضاء اجلمعية يف إدارة مجعيتهم ،مسبقا دون قيد وال شرط

وهلم كذلك حرية  ،وحرية ودون أي قيد ما عدا ما تشرتطه القوانني واللوائح املنظمة للجمعيات باستقالل
  حل مجعيتهم وإاء نشاطها بكل حرية.

                                                 
1
ع، عمان، األردن، د. حممد يوسف علوان، د. حممد خليل املرسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان احلقوق احملمية، اجلزء الثاين، دار الثقافة للنشر والتوزي – 

 .261، ص: 2007
2
، حيث عرفت املادة األوىل منه اجلمعية على أا: " إجتماع بعض 1901هذا التعريف ال يبتعد كثريا عما جاء به قانون اجلمعيات الفرنسي لسنة  – 

 األشخاص على التآزر بعملهم ونشاطهم يف سبيل قصد معني غري مايل واليهدف إىل الربح املادي.".
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تشمل كذلك عدم إكراه أو إجبار أي شخص  ،–إنشاء اجلمعيات  –احلرية باإلضافة إىل ذلك فإن هذه 
  على االنضمام ألي مجعية كانت.

فإا  ،وإذا كانت أغلب الدساتري تكرس حرية إنشاء اجلمعيات وتكفل لكل شخص ممارسة هذه احلرية     
كما تشدد القوانني   ،اء نشاطااباملقابل حتدد بدقة خمتلف األحكام املتعلقة بإنشاء هذه اجلمعيات وكيفية أد

، وختضعها لبعض القيود يف ذلك  1الداخلية يف ضرورة حتديد أنشطة اجلمعيات وأهدافها بشكل دقيق 
  من السلطة العامة. االعتماداحلصول على  واشرتاطكاإلذن املسبق 

  ثانيا: الحماية القانونية للحق في حرية تكوين الجمعيات -2      

  المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان  في االتفاقيات و - أ

إليها مركزا مهما ضمن منظومة احلقوق واحلريات املقررة  واالنضمامحرية إنشاء اجلمعيات املدنية  أخذت    
الدولية حلقوق اإلنسان على تكريس هذا احلق وإحاطته  املواثيق واالتفاقياتإذ تنص أغلب  ،دوليا

ونذكر من أمثلة هذا اإلقرار الدويل حبرية  ،ألشخاص من ممارستهومتكني ا ،بالضمانات الكافية لتكريسه
  والذي جاء فيه:  ،) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان20نص املادة العشرين ( ،إنشاء اجلمعية

  واجلمعيات السلمية. االجتماعاتيف  االشرتاكلكل شخص حّق يف حرية  -)1«
   »عية ما.إىل مج االنتماءال جيوز إرغام أحد على  - )2 

  ) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فقد نصت على أنه: 22أما املادة (     
إليها من  واالنضماممبا يف ذلك حق إنشاء النقابات  ،لكل فرد حق يف تكوين اجلمعيات مع آخرين -)1«

  محاية مصاحله. أجل
إال تلك اليت ينص عليها القانون وتشكل تدابري  ال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق -)2

ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة 
  وال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات  ،أو محاية حقوق اآلخرين وحريام ،أو اآلداب العامة
  »شرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا احلق.املسلحة ورجال ال

حلقوق اإلنسان والشعوب على حرية إنشاء اجلمعيات  يوعلى املستوى اإلقليمي، نص امليثاق اإلفريق     
  منه واليت جاء فيها: 10يف املادة 

                                                 
1
 املتعلق باجلمعيات على أنه: " وجيب أن حيدد هدف اجلمعية بدقة، وأن تكون تسميتها مطابقة له." 90/31قانون من ال 2من املادة 3نصت الفقرة  – 
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حيق لكل إنسان أن يكّون حبرية مجعيات مع آخرين، شريطة أن يلتزم باألحكام اليت حددها  - )1« 
  لقانون.ا

على أن ال يتعارض ذلك مع االلتزام مببدأ  ،ال جيوز إرغام أي شخص على االنضمام إىل أية مجعية -)2
  .»1التضامن املنصوص عليه يف هذا امليثاق 

على حق كل مواطن  ،يف فقرا اخلامسة ،منه 24ويف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان فقد نصت املادة      
) من نفس املادة 07وأضافت الفقرة السابعة ( ،إليها واالنضمامات مع اآلخرين يف حرية تكوين اجلمعي

واليت تقتضيها صيانة األمن  ،على عدم جواز تقييد هذه احلرية بأي قيد أو شرط غري تلك احملددة قانونا
الغري  أو حلماية حقوق ،الوطين أو النظام العام أو السالمة العامة أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

  وحريام. 
  في الدستور الجزائري -ب           

 واالجتماعحريات التعبري وإنشاء اجلمعيات «املعدل على أن: 1989من دستور  41نصت املادة    
  وضمانة أساسية إلنشاء اجلمعيات وبكل حرية. ايعد إقرار  وهو ما ،»مضمونة للمواطن.

، جند هذا األخري قد توسع يف دعم هذه 1996تعديله يف قبل  1989وعند مقارنة ما جاء يف دستور     
حق إنشاء اجلمعيات «واليت جاء فيها :  ،خالل نص املادة الثالثة واألربعني وذلك من ،احلرية وتعزيزها

  »حيدد القانون شروط وكيفيات إنشاء اجلمعيات. ،احلركة اجلمعوية ازدهارتشجع الدولة  ،مضمون
عملت به السلطة العامة يف تلك الفرتة، وهو دعم وتشجيع  ،عم قوي للواقعكدملادة  إذ جاءت هذه ا    

  تطور احلركة اجلمعوية يف اجلزائر.
أو التسهيالت اإلدارية املمنوحة  ،كالدعم املادي  ،وقد جتسد هذا الدعم عمليا من خالل إجراءات خمتلفة    

إنشاء اجلمعيات بلمواطنني لىل إيعاز السلطة للمواطنني يف الرتخيص هلم بذلك، وقد يصل هذا الدعم أحيانا إ
  وبتحفيزات تتمثل يف مزايا  ،استغالهلا واالعتماد عليها لقيام وحتقيق أهداف معينةو 

  .2وحوافز كرتقية وتعيني رؤساء هذه اجلمعيات يف مناصب عامة

                                                 
1
 من هذا امليثاق. 29من املواد اليت تنص على مبدأ التضامن ما صرحت به املادة  - 

2
مدعما للحكم منذ االستقالل إىل املعارضة، ورغبة البعض يف تكريس  أمام فشل األحزاب السياسية اجلديدة، وانقالب حزب جبهة التحرير الوطين الذي كان- 

مث االنتقايل بتعيني مبدأ " اتمع املدين "، عملت السلطة على تشجيع احلركة اجلمعوية بكل الوسائل، بل وأسست اهليئة التشريعية آنذاك الس االستشاري 
  قياداا كأعضاء يف هذه اهليئة. 
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شدد  املؤّسس الدستوريفإن  ،إال أنه ومبقابل هذا الدعم واالهتمام باحلركة اجلمعوية وحرية إنشاء اجلمعيات     
  واليت تضطلع السلطة التشريعية بوضعها. ،على ضرورة تقييد اجلمعيات باألحكام والشروط احملددة قانونا

املدنية  تبني اجلمعيا ،ز بشكل واضح ودون أي لبساملعدل قد ميّ  1996فإن دستور  ،باإلضافة إىل ذلك    
  وخّص كال منهما بقانون وتنظيمات خاصة. ، 1السياسية واجلمعيات ذات الطابع السياسي أو األحزاب

واليت كرست فعليا بدستور  ،املعدل، جاء مدعما حلرية إنشاء اجلمعيات 1996وميكن القول أن دستور      
حرية «:منه على أن 56حيث نصت املادة  ،1976وذلك خالفا ملا كان عليه الوضع يف دستور  ،1989

     ». نومتارس يف إطار القانو إنشاء اجلمعيات معرتف ا 
يكون عادة  االعرتافألن  ،لفظ " معرتف ا " ال يؤدي إىل نفس معىن " حرية اإلنشاء " إذ أن استعمال    

  وإمكانية وجود اجلمعيات على أرض الواقع ال يكون إال من خالل تكريس حرية إنشائها.  ،بواقع موجود
  ثانيا : حرية تكوين األحزاب السياسية.

    تعريفه: -1

يعترب تكوين األحزاب واجلمعيات السياسية من العوامل املؤثرة يف تقوية اتمعات الدميقراطية وتوجيهها 
إليها األساس القانوين الذي  واالنضماموتشكل حرية تكوين اجلمعيات  ،2واقتصاديا وسياسيا  اجتماعيا

  .3يقوم عليه إنشاء األحزاب السياسية 
األساسي بني احلريتني هو أن موضوع نشاط األحزاب السياسية ينصب أساسا على إال أن االختالف 

   ،وذلك حبسب طبيعة احلزب وموقعه يف الساحة السياسية ،ممارسة السياسية واالشتغال باألمور السياسية
زب فإننا نرى من الواجب يف هذا املقام السعي إىل حتديد مفهوم احل ،وموقفه أو عالقته بالسلطة.ومن مثة

البّني  لالختالفوذلك  ،األمر الذي نراه صعبا من حيث الوصول إىل التحديد الدقيق للمفهوم ،السياسي
بعض  اعتمدإذ  ،4بني الفقهاء والقانونيني يف وضع حتديد شامل وجامع ملفهوم احلزب يف العصر احلديث

 " واليت حددها األستاذ: ،هاالفقهاء يف حتديد مفهوم احلزب السياسي على بيان العناصر اليت يقوم علي
حيث ال ميكن تصور  ،يف ثالثة عناصر أساسية ،" مثال - François Borilla –فرنسوا بوريال   

  وجود حزب سياسي بدون توافرها جمتمعة وهي: 
                                                 

 .املتعلق باألحزاب السياسية.97/07.واملتعلقة باألحزاب السياسية، واليت ينظمها القانون 1996.من دستور42أنظر:املادة. – 1
 .209الشافعي حممد بشري، مرجع سابق، ص:  د. – 2
 .261حممد خليل املرسي، مرجع سابق، ص،  د. حممد يوسف علوان، د. – 3
 .617، ص:، مرجع سابقياسي اإلسالميالفكر الس الدساتري العربية املعاصرة ويف سليمان الطماوي، السلطات الثالث يف أنظر مثال: د. 4
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  .تتكون من جمموعة من األفراد اجتمعوا للتعبري عن مطالبهم وآرائهم منظمة العنصر التنظيمي: أ :
تشكل األساس  ،واحدة ةإيديولوجي وأعلى أفكار يّتفقون أعضاء  ،كري واإليديولوجيالعنصر الفب : 

  مواقفهم من سياسات احلكومات. وأأو القاعدة اليت يقوم عليها عملهم السياسي 
، املشاركة فيها وحبيث تعد الوظيفة األساسية للحزب هي الوصول للسلطة أ ،العنصر الوظيفيج : 

  ة احلزب وموقفه.وذلك بغض النظر عن طبيع
كاألستاذين   –ممن يعتمدون هذا املنهج يف تعريف احلزب السياسي  - ويضيف بعض األساتذة     

معتربين إياها من  ،واهليكلة التنظيمية للحزب االستمراريةمنها عنصر  ،" عناصر أخرى"البالومبارا" و"وينز
  العناصر األساسية يف نشأة احلزب السياسي.

حتاول مجع كل هذه العناصر  ،األساتذة إىل صياغة تعريفات لظاهرة احلزب السياسي كما يعمد بعض      
- بريدو حيث يرى األستاذ " ،1ومسايرة التطور الذي تشهده األحزاب املعاصرة من جهة ثانية  من جهة

Burdeau  :م جمموعة من األفراد وتدين بنفس الرؤية السياسيةتنظيم يض«" أن احلزب السياسي هو، 
وذلك بالعمل يف آن واحد على ضم أكرب عدد ممكن من  ،مل على وضع أفكارها موضع التنفيذوتع

  .»2أو على األقل التأثري على قرارات السلطة احلاكمة ،املواطنني إىل صفوفهم وعلى تويل احلكم
خمتلفة تصنفها النظم السياسية املعاصرة يف فئات  ،وبغرض النظر يف حتديد مفهوم األحزاب السياسية    

  أو تعددها يف كل بلد أو من حيث املنخرطني فيها. ،حبسب إيديولوجية كل حزب
وأخرى ذات توجه اشرتاكي أو  ،مصنفة إىل أحزاب ليربالية أو حمافظة ،فهي حبسب اإليديولوجية     

  شيوعي كما تتخذ توجها دينيا كاألحزاب اإلسالمية أو املسيحية.
كما هو احلال يف   –التعددية احلزبية  –اتمع، فهناك األنظمة التعددية أما بالنظر إىل تعددها يف      

إجنلرتا والواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة إىل  :مثل ،بالثنائية احلزبية أخذاجلزائر وفرنسا، واألنظمة اليت ت
  نظام احلزب الواحد.

فهناك األحزاب  ،املشكلني هلاكما تصنف األحزاب السياسية باالعتماد على طبيعة األعضاء       
واليت غالبا ما تعتمد على الفئات اجلماهريية  ،اجلماهريية املفتوحة للجماهري أو جلميع الشرائح والفئات

وباملقابل قد ينحصر أعضاء احلزب يف  ،العمالية، وهو احلال يف األحزاب االشرتاكية تالواسعة كالطبقا
                                                 

 .71، ص: 1996نبيلة عبد الرحيم كامل، األحزاب السياسية يف العامل املعاصر، دار الفكر العريب، القاهرة،  د. – 1
2 George Burdeau : Traité de science politique TV2 em édi L.G.D.J , Paris 1970 , p : 268 
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باقي  ىتأثري كبري عل هلم الذين يكون ،أو األعيان  وإطاراتنيفئات معينة كالفئات النخبوية من مثقف
  الفئات يف اتمع.

 1يعد النظام السياسي التعددي جوهر وأساس النظام الدميقراطي ،وبغض النظر عن خمتلف هذه التصنيفات    
وحتقيق مبدأ  ،سياسيةواملشاركة السياسية بالسماح لتعدد االجتاهات ال ،اهلادف إىل محاية حقوق اإلنسان وحرياته

  2التداول على السلطة
والعمل فيها بكل  ،احلزبية تعين فتح اال إلنشاء األحزاب السياسية واالنضمام إليها بكل حرية ةفالتعددي    

كما تشمل هذه احلرية االمتناع عن إكراه    ،الوسائل املشروعة دون مانع أو قيد من غري تلك املنصوص عليها قانونا
  وبأية وسيلة حلمله على االنضمام حلزب معني.أي شخص 

 ،وإذا كانت ظاهرة األحزاب السياسية وحرية االنضمام إليها تعد األساس الذي تقوم عليه األنظمة الدميقراطية     
  فإننا جند من ينتقد فكرة األحزاب السياسية ويعتربها أداة  ،وركيزة أساسية لدولة القانون

ولعل أبرز موقف  ،3 وعامال مسامها يف تشتيت جهود الدولة وعرقلتها ،تمعلالنشقاق والصراع يف ا  
والذي قال  ،جاء به "جورج واشنطن" يف حتذيره الشهري من ظاهرة األحزاب السياسية معارض لظاهرة التحزب ما

ة على مظاهر الغرية إنه حيرض اجلماع ،يؤدي احلزب دائما إىل إهلاء االس العامة وإىل إضعاف اإلدارة العامة«فيه:
وللفساد اللذين يصالن بسهولة إىل  ،إنه يفتح األبواب للنفوذ اخلارجي ،...ويثري االضطراباتغري ذات أساس

ولذا فإن سياسة وإدارة البالد ختضع لسياسة وإدارة بلد  ،احلكومة من خالل القنوات اليت تتيحها األهواء احلزبية
  .» 4 آخر.

تضمن أكثر احرتام حقوق اإلنسان يف اتمع، كما تضمن حق مشاركة املواطنني يف لكن التعددية احلزبية    
  تسيري شؤون بلدهم، واختاذ القرارات اليت تعنيهم، وهذا بواسطة ممثليهم يف االس املنتخبة، 

  5كما أن التعددية، هي أحسن وسيلة لتحقيق الدميقراطية يف إطار من التنافس الذي يبين الوطن.
  
  

                                                 
ي لتحقيق دولة لقد سبق وأن تطرقنا إىل دور األحزاب يف حتقيق الدميقراطية يف الفصل الثاين من الباب األول عند اطالعنا على الدميقراطية كمقوم أساس 1

 القانون.
 وما بعدها. 32ص: ، ، مرجع سابق رعد عبودي بطرس، أزمة املشاركة السياسية وقضية حقوق اإلنسان يف الوطن العريب أ. – 2
3
 92ص: ،1987سنة 117املعرفة، مطابع الرسالة، الكويت،عددأسامة الغزايل حرب، األحزاب السياسية يف العامل الثالث، ضمن سلسلة عامل  أنظر: د. – 

4
 - Samauel Huntigton , politcal order in changing societies New Haven : Yale university press, 

1986, p :405. 
5 Jennifer A. widner, construire l’etat de droit, édit. Nouveaux horizons, Paris 2003 p. 343 
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  لحماية القانونية للحق في حرية تكوين األحزاب السياسية:ا -2

  في االتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان  - أ

معظمها إىل  ،وبنفس القدر بالنسبة حلق تكوين اجلمعيات ،أما املواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان    
جند أن اغلب هذه املواثيق سواء على املستوى و  ،إقرار احلق يف إنشاء األحزاب السياسية واالنضمام إليها 

العاملي أو اإلقليمي قد كرست احلق يف تكوين األحزاب السياسية ضمن نفس النصوص اليت كرست احلق 
  يف تكوين اجلمعيات ونذكر أمثله لذلك كما يلي :   

  ). 20يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان : وردت يف (املادة  -
 ). 22ص باحلقوق السياسية واملدنية: وردت يف (املادة يف العهد الدويل اخلا -

 ).10يف امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب: وردت يف (املادة -

 ).24ويف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان: وردت يف (مادته  -

  في الدستور الجزائري -ب           

من دستور   40رة ضمن أحكام املادة ظهرت حرية تكوين االحزاب السياسية يف اجلزائر الول م    
ملا  ،وتعد هذه املادة أطول مادة دستورية ،1996يف دستور  42واليت عدلت مبوجب املادة  ،1989

وذلك كرد فعل من السلطة عن ما أجنر  ،تضمنته من تفصيل دقيق لكل مايتعلق بإنشاء االحزاب السياسية
البالد يف دوامة العنف والصراع ألزيد من عشر سنوات   ودخول ،عن التجربة التعددية األوىل يف اجلزائر

  حق إنشاء األحزاب السياسية معرتف به ومضمون.«. إذ جاء يف نص هذه املادة : 1كاملة
وال ميكن التذرع ذا احلق لضرب احلريات األساسية والقيم واملكونات األساسية للهوية الوطنية والوحدة     

واجلمهوري  يوكذا الطابع الدميقراط ،وسالمته واستقالل البالد وسيادة الشعب وأمن الرتاب الوطين ،الوطنية
  للدولة.

ال جيوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديين أو لغوي او  ،ويف ظل احرتام أحكام هذا الدستور    
  عرقي أو جنسي أو مهين أو جهوي.

 بية اليت تقوم على العناصر املبينة يف الفقرة السابقة.وال جيوز لألحزاب السياسية اللجوء إىل الدعاية احلز     
  حيظر على األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصاحل أو اجلهات األجنبية.

                                                 
1
  Mohamed Boussoumah, La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 1998, OPU, 2005 

Alger. P.305. 
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 ال جيوز أن يلجأ أي حزب سياسي إىل استعمال العنف أو اإلكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.    
  »قانون.حتدد التزامات وواجبات أخرى مبوجب 

كان مرتكزا على   1989من دستور  40على املادة  1996نوفمرب  28ذا نالحظ أن تعديل      
  .19891إدخال عناصر جوهرية جديدة تفاديا لتكرار ما ترتب عن التجربة التعددية اليت كرسها دستور

زاب املطبق آنذاك قد جعل العديد من العناصر القانونية وفقا للقانون االح ،1996حيث أن تعديل     
مكرسة دستوريا مما جيعلها أكثر إحرتاما من قبل اجلميع وااللتزام بتطبيقها تطبيقا فعليا بعيدا عن األهواء 

  الشخصية او احلزبية ألصحاب السلطة.
  فعند استعراضنا حملتوى املادة نستخلص العناصر التالية:    

شريطة أن اليكون ذلك ذريعة  ،ن من طرف الدولةاحلق يف إنشاء األحزاب السياسية معرتف به ومضمو  -
  لضرب أو مساس: 

  * احلريات األساسية للمواطنني.
  اللغة األمازيغية. ،اللغة العربية ،* القيم واملكونات األساسية للهوية الوطنية وهي: الدين اإلسالمي

  * الوحدة الوطنية.
  * أمن الرتاب الوطين وسالمته.

  لشعب.* استقالل البالد وسيادة ا
  * الطابع اجلمهوري والدميقراطي للدولة.

كما حرص هذا النص الدستوري على تفادي أي إنزالق يف مهام األحزاب السياسية أو أن متّس   -     
  وهي كما يلي : ،مبقومات الدولة من خالل إضافة قواعد وضوابط أخرى حتكم إنشاء األحزاب

  لغوي أو جنسي أو مهين أو جهوي.* ال جيوز تأسيس حزب سياسي على أساس ديين أو 
* ال جيوز للحزب السياسي الذي أعتمد أن يستعمل: الدين أو اللغة أو العرق أو اجلنس أو املهنة أو اجلهة 

  يف الدعاية احلزبية.

                                                 
1
،      .F.F.Sقد سبقت هذا التاريخ مبدة طويلة ترجع إىل بداية اإلستقالل، حني أسس آيت أمحد حسني حزبه  –فعليا  –إن التعددية احلزبية يف اجلزائر - 

الذي كان ينشط كثريا من عناصره ضمن منظمة العمال أو الطلبة أو حىت داخل حزب   P.A.G.S،وحزب " الباكس " .P.R.Sوحممد بوضياف حزب 
 جبهة التحرير الوطين.
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* ال جتوز تبعية احلزب السياسي ألي دولة أو جهة أجنبية سواء بصفة مباشرة أو بواسطة مصاحلها  
  وغريها. كالقنصليات والسفارات

سواء   ،* ال جيوز للحزب السياسي استعمال العنف أو اإلكراه يف الدعوة إىل االلتحاق ا وتطبيق أهدافها
  كان هذا العنف ضد املواطنني العاديني أو مع األحزاب السياسية األخرى أو السلطة املوجودة يف احلكم.

حتدد التزامات وواجبات «على أنه:  صبالن ،يةمل يكتف املشرع بتحديد هذه املوانع املقيدة هلذه احلر     
  حول القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية. 123وهو ما جاءت به املادة  ،»أخرى مبوجب قانون.

  ثالثا :  الحرية النقابية. 

  .تعريفه -1

معيات أضحت حرية تكوين اجل ،وفقا للمفهوم السائد بني فقهاء ودارسي احلقوق واحلريات العامة    
  وكذا حرية اإلنضمام أو عدم اإلنضمام إليها. ،مرتبطة باحلرية النقابية وإنشاء النقابات املهنية والعمالية

تعىن بالدفاع عن مصاحلهم ورعايتهم من  ،وتعرف النقابة بأا مجعية مشكلة من العمال وأصحاب املهن
  .1ةالناحية االجتماعية واالقتصادية اليت ترتبط بأعماهلم اليومي

ويقوم العمل النقايب على اعتبار أن النقابة هي اهليئة اليت تنوب عن أعضائها يف الدفاع عن مصاحلهم     
وما يرتبط ا من جوانب اقتصادية  ،ومساعدم يف مجيع اجلوانب املتعلقة بظروف أداء عملهم ،وحقوقهم

وقد تدعو النقابة  ،ماعية لصاحل أعضائهاإذ ترتكز إسرتاتيجية النقابة على أساس املساومة اجل ،واجتماعية
 ،أعضائها إىل اإلضراب كوسيلة تضغط ا على املستخدم لريضخ ملطالبها العمالية كتحسني ظروف العمل

 ،والعطل ،وضمان مجيع احلقوق املمنوحة للعامل كاحلق يف الراحة ،ورفع األجور أو حتديد ساعات العمل
  .....اخل.الضمان االجتماعي. ،الوقاية الصحية

وقد أورد األستاذ "سودر" وصفا مجيال للحق يف احلرية النقابية عندما اعتربه أصدق تعبري عن ترابط     
ة أن تنساب فيسمح ذا للدميقراطي ،احلقوق املدنية والسياسية مع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  . 2ذه العالقات ومسة بارزة من مسااتصبح أحد املكونات األساسية هل إىل عالقات العمل وأن
  يتضمن احلق يف احلرية النقابية عنصرين أساسيني تقوم عليهما ممارسة هذه احلرية وذلك كمايلي:     

                                                 
1 - Jean Morange , la liberté d’association en droit public , PUF paris 2 , 1977 , p ;88. 

  ، نقال عن:263حممد خليل مرسي، مرجع سابق،ص:  د. حممد يوسف علوان ، د. – 2
Frédéric Sudre , « le recours ausc motion autonomes » , in F.sudre dir. « l’intrécation de la 

convention européenne des droit de l’homme » , Bruscelles , Bruylont , 1998 , p : 437. 
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ويشمل هذا العنصر كذلك  ،حرية إنشاء نقابة مهنية أو عمالية واالنضمام هلا أو دعمها بكل حرية -)1
  .1اخلاصة ا وبإدارة شؤوا بكل حرية حق النقابة يف وضع اللوائح الداخلية

وتشكيل نقابات مستقلة حسب كل مهنة  ،األساس الثاين هو حرية تعدد النقابات والتنظيمات املهنية -)2
  .2وعدم فرض نقابة واحدة قد ختضع لشروط يف اختيار مسؤوليها وأسلوب عملها ،أو حرفة

إذ تنص أغلب  ،3سة واملعرتف ا دستوريا يف أغلب دول العامل أصبحت احلرية النقابية من أبرز احلريات املكر     
وحتقق  ،الدساتري على ضمان متتع خمتلف الفئات العمالية واملهنية حبرية إنشاء النقابات لتدافع عن مصاحلهم

 إال أن طريقة التعامل مع هذه النقابات وكيفيات إنشائها خيتلف من دولة ألخرى إذ تتشدد ،مطالبهم وآماهلم
بعض القوانني الداخلية يف التعامل مع هذه النقابات من خالل فرض شروط على إنشائها واعتمادها، كشرط 

وهو األمر املوجود غالبا يف  ،املستقلة تاإلذن والرتخيص املسبق  كما تعمل بعض احلكومات الحتواء هذه النقابا
  األنظمة السياسية ذات احلزب الواحد. 

وذلك بداعي  ،الداخلية إىل تقييد احلرية النقابية بالنسبة لبعض املواطنني والفئات العمالية كما تعمد التشريعات     
غري أن هذا بدأ بالزوال بفعل تعميم  ،خدمة املصلحة العامة ومحاية اتمع وحساسية هذه الوظائف وخطورا

 ،من قبل بعض الدول 1948ة سن 871مبادئ الدميقراطية وخصوصا بعد إمضاء اتفاقية احلرية النقابية رقم 
احلقوق املضمونة جلميع  نحيث نصت املادة الثانية منها على أن حرية إنشاء النقابات العمالية واالنضمام إليها م

والذي توسع يف حتديد  1978/  1977العاملني دون متييز  وهو ما أكده مؤمتر العمل الدويل املنعقد عام 
  .  4مفهوم املوظف العام

وتنظيم النقابات على  ، 5ضافة إىل ما تفرضه القوانني من منع صارم لتويل األجانب للمهام النقابيةباإل    
خالل املؤمترات والتوصيات اليت تصدر عن هذه  نم املستوى الدويل والعمل املشرتك على ترقية العمل النقايب

 التنظيمات العمالية.  

 

 

                                                 
 .263حممد خليل مرسي، مرجع سابق،ص:  د. حممد يوسف علوان،د. – 1
د.ت،  اهرة ،قومية للطباعة والنشر، الق، الدار ال143، احلركة النقابية، ترمجة سيد حسن حممود، سلسلة اتنرنالك، رقم:  G.D.H colleج.د.ه كول  – 2

 .3ص: 
د تأليف نقابة إن  مفهوم احلرية النقابية مل يتحقق ذا الشكل يف جمتمعات دميقراطية إال بعد كفاح عمايل طويل ومرير، وكانت بريطانيا أول دولة تشه – 3

 .1884 مارس 21من خالل صدور قانون  1884، كما مل يعرتف باحلرية النقابية يف فرنسا إال سنة 1871عمالية سنة 
 26، ص: 1/1985، العدد 27حممد أيس قاسم جعفر، املوظف العام وممارسة احلق النقايب، جملة العلوم اإلدارية، القاهرة، السنة  أنظر: د. – 4

5 - Arlette Huymann – Poat , op. cit. , p : 57. 
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  لنقابيةالحماية القانونية للحق في الحرية ا -2    

  الدولية لحقوق اإلنسان. المواثيق واالتفاقياتفي - أ             

 ،4تضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان النص على احلرية النقابية يف مادته الثالثة والعشرين فقرة      
  .»حلهمحاية مصا أجلواالنضمام إليها من  ،لكل شخص احلق إنشاء النقابات مع آخرين«واليت جاء فيها: 

ضمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والذي  قابيةاإلقرار باحلرية النكد هذا أكما ت  -     
مبا يف ذلك حق إنشاء  ،) لكل فرد حق تكوين اجلمعيات مع آخرين1«على أن :  22نص يف مادته 

  محاية مصاحله. أجلإليها من  االنضمامالنقابات و 
وتشكل تدابري  ،ن القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت ينص عليها القانون) ال جيوز أن يوضع م2

ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة 
فراد القوات هذه املادة دون إخضاع أ لوال حتو  ،أو محاية حقوق اآلخرين وحريام ،أو اآلداب العامة

  املسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا احلق.
) ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 3

ون أو تطبيق القان ،اختاذ تدابري تشريعية من شأا بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب 1948
  .»املنصوص عليها يف تلك االتفاقية  تبطريقة من شأا أن ختل بالضمانا

وهو نفس األمر الذي اقره العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مادته  -
  يلي:  تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما«حيث نصت على : 08

قابات باالشرتاك مع آخرين واالنضمام إىل النقابة اليت خيتارها دومنا قيد أ) حق كل شخص يف تكوين الن
وال جيوز إخضاع  ،سوى قواعد املنظمة املعنية عل قصد تعزيز املصاحلة االقتصادية واالجتماعية ومحايتها

راطي وتشكل تدابري ضرورية يف جمتمع دميق ،ممارسة هذا احلق ألية قيود غري تلك اليت ينص عليه القانون
  .أو حلماية اآلخرين وحريام ،لصيانة األمن القومي والنظام العام

وحق هذه االحتادات يف تكوين منظمات نقابية  ،ب) حق النقابات يف إنشاء احتادات حالفية قومية
  إليها. االنضمامدولية أو 

وتشكل تدابري  ،انونج) حق النقابات يف ممارسة نشاطها حبريّة دومنا قيود غري تلك اليت ينص عليها الق
  .»ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحريام...
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  :1باإلضافة إىل ذلك فقد صدرت عدة اتفاقيات دولية حتمي وترقي احلرية النقابية نذكر منها 
  .1921م عا 11* اتفاقية خاصة حبقوق التنظيم للعمال الفالحني رقم:

اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمال الدولية  ،87* اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب رقم:
  .1948يوليو  09يوم:

اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمال الدولية  ،98* اتفاقية حق التنظيم النقايب واملفاوضات اجلماعية رقم 
  .1949يوليو  1يف 

اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة  ،اقية اخلاصة بتوفري احلماية والتسهيالت ملمثلي العمال يف املؤسسة* االتف
  .1971يونيو  23العمل الدولية يف 

لعام  11* اتفاقية متعلقة مبنظمات العمال الريفيني ودورهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية رقم:
1975.  

اعتمدها  ،ايب وإجراءات حتديد شروط االستخدام يف اخلدمة العامة* اتفاقية محاية حق التنظيم النق
  .1978يونيو  27املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف 

  في الدستور الجزائري  - ب             

  »املواطنني حلق النقايب معرتف به جلميعا«املعدل احلق النقايب بقوهلا: 1989من دستور  56كرست املادة 
وحسب  ،االعرتاف أيضا حرية املواطن يف إنشاء النقابات مع زمالءه يف العمل أو املهنة ويشمل هذا 

  األعراف واألحكام املنظمة للمنظمات النقابية  يف العامل.
وهو ما مل يكن ممكنا يف ظل  ،كما تشمل حرية العمل النقايب بالضرورة حرية تعدد النقابات

مبعىن أن اهليكل النقايب  ،خنراط يف النقابة معرتف به "حبق " اال 60حني صرحت مادته  1976دستور
بوجود اإلحتاد العام  آنذاكالذي جتسد عمليا  األمر ،فيه االخنراطموجود وحمددا مسبقا وما على العمال إال 

  .1النقابة الوحيدة للعمال يف اجلزائر   باعتبارهاللعمال اجلزائرين 

                                                 
1
ين يف: حقوق اإلنسان، الد األول، الوثائق العاملية واإلقليمية، دار العلم أنظر نصوص االتفاقيات املذكورة عند الدكتور : حممود شريف بسيوين مع آخر  – 

  .1/1988للماليني، بريوت، ط
1
، ظهرت بعض U.G.T.Aهي اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني  1989املنظمة النقابية الوحيدة يف اجلزائر من أيام الثورة التحريرية إىل ما بعد دستور  – 

ساحة، بإيعاز من بعض األحزاب بعد السماح بالتعددية النقابية، لكنها مل تعمر كثريا أو بقيت ضعيفة، ومازالت املنظمة القدمية مسيطرة على ال النقابات اجلديدة
  وهلا دور هام يف جمرى األحداث باجلزائر.
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   :كما أن املادة اجلديدة تعرتف باحلق النقايب جلميع املواطنني، ويفهم من ذلك
  .* أن األجانب ليس هلم احلق يف النشاط النقايب

هل املوظفون الذين :*أن الدستور ال يستثين أي مواطن جزائري من ممارسة احلق النقايب، وهنا يطرح السؤال
  هلم حق التمتع مبمارسة احلق النقايب، مثل رجال األمن والعسكريني  ميارسون وظائف خاصة وإسرتاتيجية يف الدولة

زد على ذلك مل يشر املشرع إىل  ،يبدو لنا أن املادة جاءت صرحية بشموهلا لكافة املواطنني دون استثناء
حني جاء يف األول أن " حق  ،1963و  1976قانون يضبط التمتع ذا احلق مثلما فعل يف دستوري 

ن " احلق النقايب وجاء يف الثاين أ ، النقابة معرتف به جلميع العمال وميارس يف إطار القانون "االخنراط يف
  ...معرتف ما ومتارس يف نطاق القانون ".وحق اإلضراب

  : الحريات السياسية:  رابعالمطلب ال

    تعريفه الفرع األول :  

شاء األحزاب السياسية والنقابات العمالية يعرب مصطلح احلرية السياسية الذي هو امتداد حلرية إن    
 ،على إمكانية أو أحقية كل مواطن للمسامهة واالشرتاك يف مهمة حكم بلده وإدارته ،واالنضمام إليها

  وذلك من خالل مجلة احلقوق السياسية املعرتف له ا.
ء بصوته واختياره ملن والتصويت واإلدال االنتخابوتقوم احلرية السياسية على ضمان حق كل مواطن يف     

واليت  ،كما له كذلك أن يرتشح هو بنفسه لتويل مناصب تقليدية يف دولته  ،يراهم حسبه أنسب حلكم بلده
فضال عن حقه يف تويل  ،ورئاسة اجلمهورية ،كرئاسة االس املنتخبة احمللية والوطنية  االنتخابتعني بواسطة 

دون قيد وال شرط إال تلك املفروضة قانونا واليت تتطلبها طبيعة  ،ةالوظائف العامة يف اهلياكل اإلدارية للدول
  الوظيفة وخصائصها كاملستوى العلمي واخلربة املهنية.

 ،املواطن يف حكم بلده وإدارة شؤونه ةوبالتايل تعد احلرية السياسية الوسيلة املثلى والضمان الفعلي ملشارك    
  وذلك سواء بطريق مباشر أو غري مباشر.

فاملشاركة املباشرة يف احلكم أو ما يعرف بالدميقراطية املباشرة واليت جتسدت "عمليا" يف املدن اإلغريقية       
وذلك نظرا التساع رقعة الدولة وارتفاع  عدد   ،تعد صعبة أو مستحيلة التطبيق يف العصر احلديث ،القدمية

ماعدا تلك  ،شكل املباشر أي صورة عمليةإذ مل يبقى هلذا ال ،مواطنيها وتشعب مهام السلطة واإلدارة
واليت ال تزال تنتهج الدميقراطية املباشرة يف إدارة  ،املوجودة حاليا يف بعض املقاطعات السويسرية الصغرية

  شؤوا. 
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طبق بشكل واسع من خالل النظام النيايب القائم على في أما النموذج الثاين وهو املشاركة غري املباشرة
االس كأعضاء وذلك   ،املواطنني ملن ينوب عليهم وميثلهم يف إدارة الشؤون العامةف من طر ختيار اال

ت اجلزائر أخذيف العصر احلديث، وقد ا أغلب األنظمة  أخذوهي الصورة اليت ت ،املختلفة الربملانية واحمللية
1 ذا النظام منذ االستقالل وكّرسته يف مجيع دساتريها.  

يف إدارة شؤون البالد على توافر مقومات أساسية تعد مبثابة األركان اليت يقوم  2ويقوم النظام النيايب 
  حبيث يكون النائب  ،عليها النظام  وذلك بوجود هيئة نيابية منتخبة من طرف األمة، وملدة نيابية حمددة

  .3فيها ممثال لألمة بأسرها يف الربملان وبشكل مستقل عمن انتخبوه
وذلك من خالل عدم حصر  ،مصطلح احلرية السياسية مفهوما أوسعويذهب البعض إىل إعطاء 

ليشمل كذلك احلق يف الرقابة على  ،املصطلح يف ثالثية حق االنتخاب والرتشح وتويل الوظائف العامة
وتتفق جممل  ،وإبداء الرأي مبختلف وسائل التعبري الفردية واجلماعية ،وممارسة حق النقد ،أنشطة احلكومات

  .»احلرية السياسية هي اليت تؤمن قيام الدميقراطية قياما فعليا وأمنيا «عاصرة على أن : األنظمة امل
حناول فيما يلي التطرق بشكل من التفصيل إىل عناصر احلرية السياسية وهي: احلق يف االنتخاب 

  حكام مع الرتكيز على بيان األ ،واحلق يف تويل الوظائف العامة ،والرتشح للمناصب العليا يف الدولة
  . 4والشروط املتعلقة بالتمتع ا وكذا القيود الواردة عليها

  االستفتاء.بحق االنتخاب وإبداء الرأي أوال: 

إن حق االنتخاب وإبداء الرأي باالستفتاء يعد األساس الذي يقوم عليه حق مشاركة املواطنني يف إدارة 
ل االنتخاب أو االقرتاع، أو بشكل مباشر الشؤون العامة يف الدولة سواء بشكل غري مباشر وذلك من خال

  .5 من خالل االستفتاء
فاالنتخاب عملية سياسية يعرب بواسطتها املواطنون عن رأيهم يف األشخاص املرشحني لتويل مهام أو 

ويكون  ،وظائف حمددة يف الدولة كمنصب رئيس اجلمهورية، أو النائب الربملاين، أو العضو يف االس احمللية

                                                 
 .207، ص:1ثروة بدوي، املرجع السابق، ج د. – 1
 تقالل وكرسته من خالل مجيع دساتريهااجلزائر أخذت بالنظام النيايب منذ االس – 2
 .198عبد الغين بسيوين عبد اهللا، النظم السياسية والقانون الدستوري، املرجع السابق، ص:  د. – 3
طها بعض الدول من  سنركز خالل حبثنا هذا على الشروط اليت تتبناها أغلب الدول، واليت ال تكون يف مضموا متنافية ومبدأ االقرتاع العام، كتلك اليت تشرت  – 4

 احلصول على نصاب مايل حمدد أو مستوى علمي واليت متس حبسب البعض مببدأ املساواة بني املواطنني يف بلد واحد.
5
 .267حممد خليل املرسي، مرجع سابق، ص: د. حممد يوسف علوان، د. – 
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واختيار غريه أو برفضه كلية للمرتشحني، وبذلك يعد  ،تعبري سواء بالقبول وتزكية املرتشح أو برفضههذا ال
االنتخاب طريقا غري مباشر ملمارسة املواطن حلقه يف إدارة الشؤون العامة باختيار من ميثلونه أو ينوبون عنه 

  يف ذلك.
وذلك  1،يف األنظمة الدميقراطية الشؤون العامةأما االستفتاء فهو شكل مباشر إلشراك املواطنني يف إدارة 

  من خالل طلب رأيهم حول موضوع معني قد يكون يف شكل وثيقة سياسية أو دستورية تعرضها 
  .2 على الشعب إلبداء رأيه حوهلا بالقبول أو بالرفض –رئيس الدولة غالبا  –الدولة 

اطن يف إدارة الشؤون العامة ال يتحقق إال من إال أن حتقيق االنتخاب أو االستفتاء هلدفهما بإشراك املو 
، وبتنظيمه بشكل دوري، ومصداقية ونظافته خالل التزام السلطة العامة مببدأ احرتام حرية االنتخاب ونزاهته
  .3متثيله لعموم اتمع، ومراعاة مبدأ املساواة يف احلقوق االنتخابية

  باالستفتاء بني فقهاء القانون الدستوري إىل اجتاهني: وخيتلف التكييف القانوين لالنتخاب وإبداء الرأي - 
االجتاه األول يرى أن اإلنتخاب واالستفتاء حق شخصي لكل مواطن وذلك استنادا إىل مبدأ أن  -1

وبالتايل فإن كل مواطن ميتلك جزءا من هذه السيادة وله بالتايل، وعلى قدم املساواة  ،السيادة ملك الشعب
   احلق يف ممارسة سيادته عن طريق اإلنتخاب أو االستفتاء.مع غريه من املواطنني

إىل اعتبار عملية االقرتاع وظيفة اجتماعية يكون على املكلف ا  االجتاه الثاين وباملقابل يذهب - 2 
  واجب أدائها كسائر الوظائف والواجبات العامة األخرى.

                                                 
  أنظر: 1

C .K.D. Referendum, in guide juridique,  Dalloz, Paris  p. 434-18 
Francis  Hamon, le choix d’un systeme electoral par la voie referendaire, in R.F.D.C. n°29 1997,  

Paris, p. 33 

Benoit Mercuzot, la souveraineté de l’expression referendaire : un principe necessaire au droit  

constitutionnel, revue de droit public . 1995. P. 661 

Marthe  Fatin-Rouge Stefanini , le referendum et la protection des droits fondamentaux, revue 

française de droits constitutionnel , n° 53, janvier-mars 2003. P. 73 
2
ماا، كاالستفتاء حول التعديل الدستوري، أو حتويل نظام احلكم غالبا ما يتم االستفتاء حول موضوع حساس وإسرتاتيجي للدولة ميس مباشرة بركائزها ومقو  – 

وع املصاحلة يف الدولة، أو انضمام الدولة إىل تكتل فدرايل أو كونفدرايل، أو استفتاء حول مشروع سياسي معني يهم كل اتمع، ومثال ذلك : عرض مشر 
 ، وذلك من أجل وقف دوامة العنف واإلرهاب الذي شهدته البالد منذ بداية التسعينات. ةيالوطنية يف اجلزائر على االستفتاء الشعيب من قبل رئيس اجلمهور 

3
  . وأيضا:266حممد خليل املرسي، مرجع سابق، ص:  د.حممد يوسف علوان،  د. – 

Michel Kaiser, le droit à des elections  libres, l’application timide d’une disposition ambitieuse, in 

melange  Pierre Lambert, p. 435. 
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قرتاع فإا تشرتك بني العديد من الدول أما بالنسبة للضوابط والشروط اليت حتكم حرية اإلنتخاب واال
  يلي: واليت ميكن إمجاهلا فيما ،دون املساس مببدأ االقرتاع العام

حبيث ال ميكن االنتخاب إال مواطين الدولة وحاملي جنسيتها، غري أن بعض الدول  شرط الجنسية: -
  بدأت تسمح لألجانب مبمارسة هذا احلق لكن بشروط وقيود حمددة

يث يشرتط يف املنتِخب بلوغ سن قانونية أو سن الرشد السياسي والذي غالبا ما يقرتن حب السن: -
  .1يف أغلب دول العامل 21و 18بسن الرشد املدين وهو ما بني 

إذ يشرتط يف الناخب التمتع باحلقوق املدنية والسياسية، أي أن ال يكون  شرط األهلية القانونية: -
اإلفالس  ،الرشوة ،ية املدنية على ارتكابه جرائم خملة بالشرف كالسرقةحمكوما عليه بعقوبة تفقده األهل

ويضاف لألهلية القانونية  ، 2وخيانة األمانة وغريها من العقوبات التبعية اليت ينص عليها قانون العقوبات
أو حبيث يكون متمتعا بكامل قواه العقلية وال يكون حمجورا عليه بسبب جنون  ،الكفاية العقلية للناخب

  مرض عقلي.
حيث تعمل السلطة العامة على  ،وهو شرط إداري وتنظيمي شرط القيد في القوائم االنتخابية: -

أداء  أجلويكون على املواطن ومن  ،حتديد الدوائر االنتخابية وتقسيم املواطنني عليها حبسب حمل إقامتهم
  وإال فإنه حيرم من أداء حقه االنتخايب. ،يهاحقه يف االنتخاب، التسجيل مسبقا بالدائرة االنتخابية املنتمي إل

أو حرمان بعض  ،ويضاف إىل ما سبق، بعض الشروط اليت تضعها بعض الدول كمنع اإلناث من االقرتاع
إال أن هذه الشروط أصبحت غري معمول ا يف  ،املوظفني يف الدولة من االنتخاب كالعسكريني ورجال األمن

  .3راطية باعتبارها متس مببدأ االقرتاع القائم على املساواة بني املواطننيأغلب الدول اليت تتمتع بالدميق
   : حق الترشح للمناصب االنتخابية. ثانيا

يتكامل حق الرتشح للمناصب االنتخابية مع باقي احلقوق واحلريات السياسية األخرى كحق إنشاء 
رة الشؤون العامة ال يكون عن طريق فحق املواطن يف إدا ،األحزاب السياسية وحرية االنتخاب والتصويت

بل له احلق يف أن يتقدم هو بنفسه للرتشح للمناصب االنتخابية بكل حرية  ،االنتخاب والتصويت فقط

                                                 
 .24 -23، ص: 2/1994عبد اهللا ناصف، نظم اإلنتخابات يف العامل ويف مصر، دار  النهضة العربية، القاهرة، ط د.سعاد الشرقاوي و  د. – 1
 .157عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين، املرجع السابق، ص:  د. – 2
 .159، املرجع السابق، ص: عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين د. – 3
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غري تلك احملددة قانونا كاستكماله جلميع شروط الرتشح وعلى قدم املساواة مع غريه من  ،وبدون أي قيد
  املرتشحني.

للمناصب االنتخابية  يسمح لكل مواطن أن يتقدم بصفة مستقلة أو يف وبالتايل فإن احلق يف الرتشح 
إطار مجعوي أو حزيب لنيل موافقة أو ثقة املواطنني بانتخام له ولربناجمه السياسي ليتوىل شؤون املنصب 

  االنتخايب وخالل الوالية االنتخابية احملددة.
  أو مانع غري الشروط اليت تفرضها القوانني يف احلق يف الرتشح للمناصب االنتخابية بأي قيد  دوال يتقي

  واليت يكون على املرتشح استيفائها كاملة وإال فقد حقه يف الرتشح. ،املنصب االنتخايب
إذ ال ختتلف هذه الشروط عن تلك اخلاصة باحلق يف االنتخاب مع زيادة شروط خاصة للرتشح لبعض 

  .1يابة يف الربملان املناصب املهمة واحلساسة كرئاسة اجلمهورية والن
  : حق تولي الوظائف العامة في الدولة:  ثالثا

إىل ممارسة الوظائف السياسية واإلدارية يف النظام  ةينصرف مدلول الوظيفة العامة من الناحية الدستوري
القائم يف الدولة، مهما كانت طبيعة املنصب ودرجته بدءا من املوظف اإلداري العادي إىل الوظائف 

  ة يف الدولة.السياسي
وذلك على  ،ويقوم حق تويل الوظائف العامة يف دولة  القانون على مبدأ املساواة بني املواطنني يف توليها

واليت غالبا ما  ،النقيض مما كان سائدا يف األنظمة السابقة وبعض األنظمة االستبدادية وغري الدميقراطية
قائمة على أسس احملسوبية والطبقية واملفاضلة  -ة منهاخاصة املهم-يكون فيها التعيني يف الوظائف العامة 

  أو بناءا على والءات عرقية أو دينية أو حزبية. ،بني الطبقات
فاألنظمة الدميقراطية احلديثة جتعل تويل الوظائف العامة يف الدولة مناحة جلميع املواطنني وعلى قدم 

قانونا واليت تشرتط يف املنصب املعني كاشرتاط متتع غري تلك احملددة  ،املساواة دون متييز أو مفاضلة بينهم
وال ميكن اعتبار هذه الشروط  ،املرتشح للمنصب على مستوى علمي معني أو على توفر أقدمية خربة مهنية

  متييزا أو مفاضلة بني املواطنني مىت كانت فرص احلصول عليها متاحة للجميع وبنفس احلظوظ.

                                                 
1
ة يف قد تأخذ دول بشروط خاصة حسب أمهية املنصب مثل شروط اخلدمة العسكرية اإللزامية أو اإلعفاء منها، أو شرط تأدية واجب وطين مثل املسامه – 

العسكرية أو أن جيمع الشخص بني منصبني  فئحترير الوطن، وقد ال نسمح بعض القوانني ملن يتوىل مهام حساسة يف الدولة أن يرتشح ملنصب معني، كالوظا
  انتخابيني.
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ية التعددية احلديثة إىل نوع من التمييز بني املواطنني يف تويل لكن قد تعمد بعض األنظمة السياس
الوظائف العامة أو على اخلصوص عندما يتعلق األمر بذات األمهية البالغة يف سري الدولة العتبارات أغلبها 

وذلك دف إجياد نوع من التجانس السياسي بني احلكام والتوجهات السياسية يف هرم  ،وحزبية ةسياسي
  وضمانا لتطبيق الربامج السياسية للحزب واليت اختارها الشعب. ،ةالسلط
على أال يكون ذلك  ،كما قد خيضع هذا التمييز ملبدأ التداول على احلكم يف الدميقراطيات املعاصرة  

واعتماد أساليب النفوذ واجلهوية  ،سببا قد يؤدي إىل عدم االستقرار اإلداري وميش الكفاءات واخلربات
  مثل ما  ،األمر الذي قد يؤدي حتما إىل عدم حياد أعوان اإلدارة ،بية يف تويل الوظائفواحملسو 

  البقاء يف احلكم أو توليه لذوي الفضل عليهم يف احلكم. أجلحيدث يف تزييفهم االنتخابات من 
  الفرع الثاني : الحماية القانونية للحق في الحرية السياسية -   

  الدولية لحقوق اإلنسان.  تفاقياتالمواثيق واالأوال: في      

جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ثالثة بنود مفصلة ملفهوم حق اإلنسان يف املشاركة يف إدارة     
وحتقيقا ملبدأ احرتام إرادة الشعب وإنفراده بالسيادة، حيث  ،الشؤون العامة لبلده باملساواة مع أبناء وطنه

وإما  ،) لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة1«من اإلعالن: 21تنص املادة 
  بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية.

  ) لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين حق تقلد الوظائف العامة يف بلده.2
) إرادة الشعب هي مناط سلطة احلكم، وجيب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة جتري 3

بإجراء مكافئ من حيث ضمان ا باالقرتاع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني بالتصويت السري أو دوري
  .»التصويت  حرية 
يكون لكل مواطن «من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على: 25كما نصت املادة       

ب أن تتاح له فرصة التمتع ا دون قيود غري ) اليت جي2دون أي وجه من وجوه التمييز املذكورة يف املادة (
  معقولة : أ) أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خمتارون حبرية.

وعلى قدم املساواة بني الناخبني  ،ب) أن ينتِخب و ينتَخب يف انتخابات نزيهة جتري دوريا باالقرتاع العام
  عبري احلر عن إرادة الناخبني.تضمن الت ،وبالتصويت السري

  .»فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده  ،ج) أن تتاح له على قدم املساواة عموما مع سواه
  ) من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان فقد جاء مبا يلي : 13أما املادة ( -     



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

314 

 

سواء مباشرة أو عن طريق ممثلني  ) لكل املواطنني احلق يف املشاركة حبرية يف إدارة الشؤون العامة لبلدهم1«
  وذلك طبقا ألحكام القانون. ،يتم اختيارهم حبرية

  ) لكل املواطنني احلق أيضا يف تويل الوظائف العمومية يف بلدهم.2
وذلك يف إطار املساواة التامة  ،) لكل شخص احلق يف االستفادة من املمتلكات واخلدمات العامة3

  .»للجميع أمام القانون 
على  12نصت املادة  ،حتت عنوان " احلق السياسي " يف مشروع امليثاق العريب حلقوق اإلنسانو      
  .»واألهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد ميارسه طبقا للقانون  ،الشعب مصدر السلطات«أن:

  ثانيا: في الدستور الجزائري     

  املعدل يف ثالث مواد: 1989عليها دستور  احلريات السياسية أو حرية املشاركة يف احلياة السياسية نص  
ويف إطار ضمان مؤسسات الدولة ملبدأ املساواة بني كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق  31يف املادة  -

تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق «يلي:  والواجبات جاء ما
تفتح شخصية اإلنسان وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة بإزالة العقبات اليت تعوق  ،والواجبات

  .»السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
املشاركة الفعلية «واليت جاء فيها ما يلي:  ،41يف مادته  1976وهي الفكرة اليت نص عليها دستور     

  .»والثقايف لكل املواطنني يف التنظيم السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
 ،"م وهو " حزب جبهة التحرير الوطينفعبارة " التنظيم السياسي " ميكن تفسريها بالتنظيم السياسي القائ

 ة..." قد تفسر باملسامهميع الفعلية يف احلياة السياسيةبينما العبارة الواردة يف الدستور احلايل " مشاركة اجل
  ات التعبري املختلفة الفردية واجلماعية.مجعيات مدنية أو حبري بإنشاء أحزاب سياسية أو

 ،فالتنصيص على مبدأ املساواة بني املواطنني يف هذا اال هو إشارة أيضا إىل مبدأ التداول على السلطة    
وهذه  ،1وهو عنصر أساسي يف النظام اجلمهوري الذي يعترب من الثوابت اليت ال ميسها التعديل يف الدستور

  يف الديباجة حول " مشاركة كل جزائري و جزائرية يف تسيري الشؤون العمومية ".املادة تؤكد ما جاء 

                                                 
1
  .1996من دستور  178أنظر املادة  - 
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وهذان احلقان ركنان أساسيان يف احلرية  ،والرتشح االنتخابينص الدستور على حق  50يف املادة  -     
سياسية وبالرتشح يساهم كفرد يف احلياة ال ،فباالنتخاب يشارك املواطن يف اختيار من ينوب عنه ،السياسية

  مىت متت تزكيته.
، فهذان »الشروط القانونية أن يَنتخب ويُنتخب  هلكل مواطن تتوفر في«املادة املذكورة لتنص أن: تجاء

  حبق التصويت.  3 1963بينما اكتفى دستور  ،2 1976الركنان جاء ما أيضا دستور 
ة، وهو ما يصدره املشرع يف قانون يالحظ أن هذا احلق جاء يف هذه املادة مقيدا بعبارة الشروط القانوني

  من الدستور احلايل. 1ف 123عضوي طبقا للمادة 
أو التصويت أو املشاركة يف االستفتاء أو الرتشح للمناصب قد نص عليها أيضا يف  االنتخابفمبدأ 

الشعب مصدر كل «أن: 6الفصل الثاين من الدستور للمناصب املخصص " للشعب " فقد جاء يف املادة 
 ،السلطة التأسيسية ملك للشعب«. ويف املادة السابعة : »السيادة الوطنية ملك للشعب وحده  ،سلطة

ميارس الشعب هذه السيادة عن طريق  .ميارس الشعب سيادته بواسطة املؤسسات الدستورية اليت خيتارها
وجاء كذلك يف  »رةلرئيس اجلمهورية أن يلتجئ إىل إرادة الشعب مباش .االستفتاء بواسطة ممثليه املنتخبني

ويف نفس الفصل نصت املادة العاشرة  »...خيتار الشعب لنفسه مؤسسات« املادة الثامنة الفقرة األوىل :
حدود لتمثيل الشعب، إال ما نص عليه الدستور وقانون  ممثليه. ال اختيارهالشعب حر يف «على أن:

  .»االنتخابات
ص الفصل األول من الباب الثاين للدستور و تضمن بعض نصو  ،تضمنته هده النصوص إضافة إىل ما

واليت  ،املتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية على مجلة من املبادئ اليت تدخل يف إطار تكريس املشاركة السياسية
قرتاع العام املباشر ينتخب رئيس اجلمهورية عن طريق اال«جاء يف املادة الواحدة والسبعون :  نذكر منها ما

  .»...والسري
املادة الثامنة والسبعون اليت حتدد سلطات وصالحيات رئيس اجلمهورية نصت يف فقرا الثامنة على ويف 

  .»ميكنه أن يستشري الشعب يف كل قضية ذات أمهية وطنية عن طريق االستفتاء...«أنه:

                                                 
2
  .1976من دستور  58أنظر املادة  – 

3
  .1963من دستور  13أنظر املادة  - 
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ريعية ميارس السلطة التش«: 98ويف الفصل الثاين حول السلطة التشريعية جاءت أيضا مواد، منها: املادة 
وله السيادة يف إعداد القانون والتصويت عليه  ،برملان يتكون من غرفتني ومها الس الشعيب الوطين وجملس األمة

«.  
وغريها  ،»ينتخب أعضاء الس الشعيب الوطين عن طريق االقرتاع العام املباشر والسري..«:101ويف املادة 

كم : من رقابة شعبية أو دستورية اليت سوف نتطرق إليها يف الركن من املواد اليت حتدد املمارسة الدميقراطية للح
  حول محاية احلقوق واحلريات. تاخلاص بالضمانا

جاء يف إطار  اوهو أيض ،العنصر الثالث يف احلريات السياسية هو تويل وتقلد مهام ووظائف يف الدولة - 
يتساوى مجيع املواطنني يف تقلد املهام «ى أنه:من الدستور احلايل عل 51حيث نصت املادة  ،املساواة كمبدأ عام

  .»والوظائف يف الدولة دون أي شروط أخرى غري الشروط اليت حيددها القانون 
يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت  ةهذا العنصر يدخل هو أيضا يف إطارا ملشارك

اليت كثريا ما ُتستعمل فيها احملسوبية أو  ،ئف التعيينية غري املنتخبةيعين الوظا ،السالفة الذكر 31جاءت به املادة 
فالشروط اليت  ،وتوضع لتوليها شروط تعسفية أو تعجيزية كعوائق ألشخاص دون آخرين ،اجلهوية أو احملاباة

مجيع أشارت إليها املادة واليت سوف حيددها القانون هي شروط متعلقة باالستحقاق واألهلية يتساوى أمامها 
على  1963بينما نالحظ سكوت دستور  ،1976من دستور  44وهو ما أشارت صراحة إليه املادة  ،املواطنني

مسامهة العمال يف تسيري املؤسسات معرتف ا ومتارس يف نطاق :«حول  20هذا العنصر إال ما جاء يف املادة 
  .1989حىت دستور  للمؤسسات الذي كان قائما االشرتاكيوهو مبدأ التسيري  ،»القانون 

أن تأكيد الدميقراطية عدة مرات يف الدستور هو أيضا تأكيد على  علىهذا ويف األخري ال بد من اإلشارة 
 احلريات السياسية.

   الحق في التعليم والبحث العلمي واالبتكار وحقوق التأليف:و : الحرية خامسالمطلب ال

  الفرع األول :  الحرية والحق في التعليم:

ميكن تعريف حرية التعليم بأا تعين احلق يف تلقي العلم واحلرية يف تلقينه ويف اختيار نوعية العلم  :.تعريفهأوال: - 
  واملعلم الذي يلقنه.

  حيتوي هذا التعريف على عنصرين أساسيني يشرتكان يف مفهوم حرية التعليم ومها:
اختيار نوع العلم و املعلم، وحقه يف املساواة مع حرية الفرد يف أن يتلقى (أو ال يتلقى) العلم وحرية األول: -  

  املواطنني يف بلده يف االستفادة من الوسائل التعليمية ويف مجيع مراحل التعليم.
  حرية تلقني العلم لآلخرين مبختلف الوسائل املمكنة مبا يف ذلك فتح مؤسسات تعليمية خاصة.الثاني: -  
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كما أن حلرية   ،بل تعين أيضا احلرية يف اختيار نـوع العلـم ،فحسب إن حرية التعليم ال تعين حق اكتساب العلم
كحرية الدين واالعتقاد وحرية التعبري وحرية االجتماع (لتلقي العلم) وحرية   ،التعليم ارتباط وثيق ببعض احلريات

األحيان  وهذا االرتباط هو الذي عقد حرية التعليم وصعب حتقيقها يف أغلب ،التجارة(بفتح مدارس تكوينية)
وما هي حدودية  ،وجمانية التعليم ،وفحواه اإليديولوجي ،خاصة قضية الئكية التعليم ،وطرح عدة إشكاليات

  التعليم اخلاص يف كل ذلك.
م) كان حكرا على الفئة 18فعند استعراضنا لتاريخ التعليم نرى أن االهتمام  به حىت القرن الثامن عشر (    

 ،1واملرتبطة بالنخبة السياسية واالجتماعية احلاكمة "  ،روة والسلطة واألصل االجتماعياالجتماعية " اليت متلك الث
أصبح من  ،وعندما أصبحت احلاجة ملحة للعلم يف سبيل التطور االجتماعي واالقتصادي والصناعي بأوربا

وبذلك  ،نية والصناعية واملهنيةالضروري تعليم أبناء الفئات االجتماعية الفقرية لتوعيتهم وتطوير قدرام العملية والف
مث أصبحت املنظومة  ،2يتم زيادة الناتج االقتصادي الذي تعود فوائده لتلك الفئة صاحبة االمتياز الطبقي واملعريف 

ولتحقيق أهدافها السياسية  ،الرتبوية أداة بيد السلطة احلاكمة تستعمله حسب نظامها السياسي وتوجهاا
فنتج عن ذلك أحيانا صراع اجتماعي أو سياسي أو ثقايف أو إيديولوجي بني  ،االجتماعيةوالثقافية واالقتصادية و 

ذا  ،ويكون ذلك يف كثري من األحيان امتدادا حلركات عاملية عقدية ،القوى الوطنية والشعبية يف البلد الواحد
تتوىل خمتلف مراحل  فخصصت وزارات متعددة ،أصبح من املهام األساسية للدولة تدخلها يف شؤون التعليم

فأصبح التعليم واجبا من واجبات الدولة  ،كما خصصت هلا أمواال ضخمة يف ميزانيتها السنوية  ،التعليم والتكوين
  3بعد أن كان حقا من احلقوق الطبيعية لإلنسان. ،على مواطنيها

ت أخذف ،ها هذا احلقوبصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حتددت املبادئ األساسية اليت يبىن علي    
  :4 ومن هذه املبادئ األساسية ،بذلك أغلب الدول يف دساتريها

  التعليم جمانيا على األقل يف مراحله األولية واألساسية. -
  التعليم يف مرحلته األوىل إجباري. -
  وال فرق إال على أساس من اجلدارة واالستحقاق.   ،التعليم العايل متاح أمام اجلميع بالتساوي -
  تنمية الشخصية اإلنسانية تنمية كاملة. أجلجعل التعليم يعمل من  -
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 43ص  شبل بدران، النظام التعليمي وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب، جملة الوحدة  د. – 

 
2
 .52، ص: 1987التعليم وحقوق اإلنسان املصري، جملة اهلالل، القاهرة، عدد ديسمرب شبل بدران، د. - 
 29، ص: 1988أنظر: حممد العريب فاضل موسى، التعليم بني مستلزمات احلق االجتماعي ومتطلبات احلرية الفردية، الة التونسية للقانون، سنة  – 3 

 
4
 .1948اإلنسان  من اإلعالن العاملي حلقوق 26انظر املادة  – 
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  الحرية والحق في التعليمالحماية القانونية للحق في ثانيا :          

  في االتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.-1            

وشددت  ،اإلنسان احلق يف التعليم) من اإلعالن العاملي حلقوق 26كرست املادة السادسة والعشرون (     
املادة على ضرورة إتاحة الفرص للجميع يف احلصول على مستوى تعليمي كاف أو على األقل ضمان احلد 

) لكل شخص احلق يف التعلم وجيب أن يوفر 1«حيث نصت على:  ،األدىن من التعليم وجعله إلزاميا
ويكون التعليم  ،ويكون التعليم االبتدائي إلزاميا ،ساسيةالتعليم جمانا على األقل يف مرحلتيه االبتدائية واأل

) جيب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة 2ويكون التعليم تبعا لكفاءم. ،الفين واملهين متاحا للعموم
كما جيب أن يعزز التفاهم والتسامح   ،لشخصية اإلنسان وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

ني مجيع األمم ومجيع الفئات العنصرية والدينية  وأن يؤيد األنشطة اليت تضطلع ا األمم املتحدة والصداقة ب
  .»حلفظ السالم

متاح للجميع وعلى قدم ،وبالتايل فإن التعليم وفقا لنص هذه املادة يعد حقا وواجبا يف نفس الوقت  
  املساواة.

مت إقرار اتفاقية خاصة  ،ي أي متييز يف ذلكوحرصا على ضمان مستوى تعليمي مقبول للجميع وتفاد  
اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة يف  ،مبكافحة التمييز يف جمال التعليم 

  مادة. 19وتشتمل على  1960ديسمرب  14
د احللول الناجعة للقضاء على بإجيا ،ولقد اهتمت منظمة اليونسكو الدولية واملعنية بالتعليم والعلوم   

 ،األمية اليت أصبحت مشكلة حضارية تزيد يف االنتشار نتيجة األوضاع االقتصادية والسياسية املتدهورة
فعقدت هلذا الغرض مؤمتر عاملي يف مدينة مونرتيال عام  ،خاصة على صعيد بعض دول العامل الثالث

ون بلدان العامل حتت إشراف األمم املتحدة من من مجلة القرارات اليت صدرت عنه ضرورة تعا ،1960
وعلى الدول الغنية تقدمي املساعدات للبلدان الفقرية تشجيعا  ،إجياد احللول للقضاء على األمية أجل

  ملكافحة األمية.
" اليوم العاملي حملو  1967وأصبحت منظمة اليونسكو تنظم يف الثامن سبتمرب من كل عام ومنذ سنة     

تقومي األعمال املنجزة يف هذا اال، ومعرفة النتائج احملصلة والعوائق والصعوبات اليت جيب  جلاألمية " أل
  مكافحتها.

أما العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فقد نص يف مادته الثالثة      
وهي متفقة  ، الرتبية والتعليماألطراف يف هذا العهد حبق كل فرد يف ل) تقر الدو 1«) على أن:13عشر(
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وإىل توطيد  ،على وجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية واحلس بكرامتها
وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف الرتبية والتعليم متكني   ،احرتام حقوق اإلنسان وحلريات األساسية

وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع  ،حركل شخص من اإلسهام بدور نافع يف جمتمع 
 أجلودعم األنشطة اليت تقوم ا األمم املتحدة من  ،األمم وخمتلف الفئات الساللية والتثنية و الدينية

  صيانة السالم
  ) وتقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامة هلذا احلق يتطلب: 2

  وإتاحته جمانا للمجتمع. ،البتدائي إلزامياجعل التعليم ا -أ
وجعله متاحا للجميع  ،تعميم التعليم الثانوي مبختلف أنواعه مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقين واملهين - ب

  مبجانية التعليم. خذالسيما األ ،بكافة الوسائل املناسبة
والسيما  ،كفاءة بكافة الوسائل املناسبةتبعا لل ،جعل التعليم العايل متاحا للجميع على قدم املساواة - ج

  تدرجييا مبجانية التعليم. خذباأل
األشخاص الذين مل يتلقوا ومل  أجلتشجيع الرتبية األساسية وتكثيفها على أبعد مدى ممكن من  -د

  يستكملوا الدراسة االبتدائية.
 ،منح واف بالغرض العمل بنشاط على إمناء شبكة مدرسية على مجيع املستويات، وإنشاء نظام - ـه

  ومواصلة حتسني األوضاع املادية للعاملني يف التدريس.
) تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية اآلباء أو األوصياء عند وجودهم يف اختيار 3

ضها شريطة تقيد املدارس املختارة مبعايري التعليم الدنيا اليت قد تفر  ،مدارس ألوالدهم غري املدارس احلكومية
  وبتأمني تربية أولئك األوالد دينيا وخلقيا  وفقا لقناعام اخلاصة. ،أو تقرها الدولة

) ليس يف أي من أحكام هذه املادة ما جيوز تأويله على حنو يفيد مساسه حبرية األفراد واهليئات يف 4
قرة األوىل من هذه شريطة التقيد دائما باملبادئ املنصوص عليها يف الف ،إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية

  .»دنيا ورهنا خبضوع التعليم الذي توفره هذه املؤسسة ملا قد تفرضه الدولة من معايري ،املادة
حق «) من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب على أن:17كما نصت املادة السابعة عشر (      

  »التعليم مكفول للجميع
تضمن  - )2«من  امليثاق العريب حلقوق اإلنسان أن: 02) فقرة 41وجاء يف املادة احلادية واألربعون(     

ويكون التعليم  .الدول األطراف ملواطنيها جمانية التعليم على األقل يف مرحلتيه االبتدائية واألساسية
  .»االبتدائي إلزاما ومتاحا مبختلف مراحله وأنواعه للجميع دون متييز.
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  .في الدستور الجزائري-2            

  حيث رفع  ،أولت الدولة اجلزائرية عناية خاصة بتوفري احلق يف التعلم لكل أفراد الشعب اجلزائري    
من الشعارات اليت مل تتغري عرب خمتلف مراحل الدولة  واعترب ،االستقاللمنذ  1شعار " دميقراطية التعليم " 

 ،علي على ارض الواقع وبدرجة كبرية كما عرف هذا الشعار التجسيد الف  ،اجلزائرية املستقلة وإىل حد اآلن
واإلقدام  ،2يف ذلك من تساوي ابن الفقري والغين يف احلصول على هذا احلق جنبا إىل جنب  لوال أد

املستمر للدولة على دعم قطاع التعليم بإنشاء املدارس واملؤسسات الرتبوية واجلامعية واملعاهد واملدارس 
  .وفتح مراكز متعددة للبحوث العلمية ،ين واألساتذةالعليا وكذا االهتمام بتكوين املؤطر 

احلق يف التعليم مضمون. التعليم جماين حسب الشروط «) من الدستور، على أن: 53إذ نصت املادة (    
اليت حيددها القانون.التعليم األساسي إجباري. تنظم الدولة املنظومة التعليمية. تسهر الدولة على التساوي 

         »عليم والتكوين املهينيف االلتحاق بالت
  إن الفقرة األوىل من هذه املادة جاءت لتنص على شيئني:      

  احلق يف التعليم مضمون بصفة عامة كمبدأ. -
ومل يلتجأ إىل مدارس أو مؤسسات تعليمية  ،ضمان الدولة التكفل ذا احلق مىت التجأ إليها املواطن -

  وتكوينية خاصة.
اح الدولة والرتخيص ملن يرغب يف فتح مدارس خاصة للتكوين والتعليم يف كل وهو ما يوحي بسم    

وهو ما أشارت إليه  ،ويبقى التنظيم واإلشراف على القطاع تابعا للدولة ،املستويات ويف مجيع التخصصات
رد يف الفقرة الفقرة الرابعة من املادة املذكورة أعاله بنصها: " تنظم الدولة املنظومة التعليمية " خالف ملا و 

 ،»تنظم الدولة التعليم  «اليت تنص على:  ،1976) من دستور 66الرابعة من املادة السادسة والستون (
بينما " املنظومة التعليمية " تعين املناهج والربامج  ،وهنا يبدو أن كلمة " التعليم " شاملة لكل القطاع

مبفهومها الواسع الذي  3ممارسة " حرية التعليم "  واملقررات تكون حتت رقابة الدولة اليت تفرض قيودا على
                                                 

1
بالتغيريات  يرى الدكتور بن عكي حممد آكلي أنه من خالل استعراض املنظومة الرتبوية اجلزائرية بأن دميقراطية التعليم حمدودة يف أبعادها ومضموا - 

طية التعليم بني التأويل ، أنظر : مفهوم دميقرا طيط العلمياالجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية عرب الزمان واملكان وفق معطيات ومبادئ أسلوب التخ
  .279، ص: 1997أفريل  10ر، عدد ممتاز، رقم مقال نشر يف حوليات جامعة اجلزائاملثايل والتطبيق الواقعي، 

  
2
يف البالد، واهلدف هنا عادة يكون إن االستثناء الذي ميكن إيراده يف هذا الشأن هو ظاهرة بعث بعض املسؤولني بأبنائهم للخارج لتلقي دروسا متوفرة   - 

 إيديولوجيا أو لغويا...إخل.

  
3
مل يعرتف كسابقه حبرية التعليم، لعله يقصد عدم ورود عبارة " حرية التعليم " حرفيا. أنظر :  1989يرى األستاذ الطاهر بن خلف اهللا بأن دستور  – 

 ..105ابق، ص: حماضرات يف احلريات العامة وحقوق اإلنسان للمؤلف، املرجع الس
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يسمح للقطاع اخلاص مبمارسته تفاديا لكل احنراف أمام ذيوع وانتشار املذاهب اهلدامة واألفكار املتعارضة 
  مع مقومات اتمع الدينية واألخالقية واللغوية.

جاء من باب تكريس مبدأ رافق التعليم فقد  ،أما التقيد الذي جاء صراحة يف الفقرة الثانية من املادة    
فالفقرة أكدت هذا املبدأ ولكن يف حدود سُيمِليه  ،منذ االستقالل وإىل يومنا هذا وهو " جمانية التعليم "

  القانون العادي اخلاضع للهيئة التشريعية " الربملان " يف وضعه وتكييفه.
) من 66ة الثانية من املادة السادسة والستون (وهنا يظهر أن جمانية التعليم كمبدأ عام كرسته الفقر     

وأن الدولة مقبلة على تكريس اانية بالنظر إىل الوضع االجتماعي  ،قد مت تقليصه 1976دستور 
  لألشخاص أو باملسامهة اجلزئية لكل امللتحقني بالتعليم أو بتحديد ذلك حسب كل مستوى تعليمي.

جاءت به الفقرة الثالثة من  ما –أي حسب مستوى التعليم  –ة ولعل ما يؤكد ترجيح الطريقة األخري     
) 66وهو مبدأ كرسته املادة السادسة والستون ( ،»التعليم األساسي إجباري«حني نصت على أن:  ،املادة

) 18حني نص يف مادته الثامنة عشر ( 1963وهذا خالفا ملا جاء به دستور  ،1 1976من دستور  
وذا يكون التعليم األساسي  »ومتنح الثقافة للجميع دون أي متييز... ،جباريايعد التعليم إ«على أنه: 

وصفة اجلرب هنا توحي بأن تكون هذه املرحلة جمانية إذ ال يتصور قسر شخص على شيء يرجع  ،إجباريا
تسليط عليه بالفائدة وهو رافض له لعدم امتالكه إمكانية حتقيقه ماديا مع اإلشارة أن الدولة مل تفّكر يف 

  .2010العقوبة على اآلباء الذين ال يلحقون أبناءهم باملدارس إال يف غضون هذه السنة 
وقد  –ويف الفقرة األخرية مت التنصيص على مبدأ املساواة يف احلصول على التعليم مبختلف مستوياته     

لفرص يف التكوين املهين وكذلك تكافؤ ا –تكون املرحلتني الثانوية واجلامعية باعتبار ذكر األساس سابقا 
وتسد به النقص يف خمتلف  االقتصاديةوهو قطاع خاضع للدولة تراعي فيه منظومتها  ،مبختلف ختصصاته
وتكييف  ،كما يعترب أحسن وسيلة إلعداد التالميذ املتسربني عن الدراسة للحياة العملية  ،القطاعات احليوية

وحث البطالني على االندماج يف أي قطاع يكون  ،وراتقدرات العاملني يف جمال اختصاصهم ملواكبة التط
حيث جاءت هذه الفقرة بعبارة  " تسهر الدولة على التساوي يف االلتحاق بالتعليم والتكوين  ،يف متناوهلم

أو برتك املبادرات أيضا  ،وكلمة " تسهر " توحي مبعىن اإلشراف واملتابعة لكن بصفة غري مباشرة ،املهين"
  اال وهو ما نالحظه يف الواقع املعيش.للخواص يف هذا 

                                                 
و مبدأ نصت عليه لقد انتهجت الدولة اجلزائرية نفس الطريق الذي أخذت به دساتري كثري من الدول يف العامل جبعل املرحلة األوىل من التعليم إجبارية، وه – 1

 .1971، ومصر 1952املواثيق الدولية  أنظر مثال دستوري األردن 
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وال ننسى يف األخري أن نشري إىل أن حق التعليم يشمل أيضا كفالة الدولة بتثقيف أفراد اتمع ورفع مستواهم     
 ،وفتح جمال االستزادة واحلصول على التعليم للكبار من غري املتمدرسني ،العلمي والثقايف والذوق الفين واألديب

وفتح التعليم التحضريي أو ما  ،وتشجيع مجعيات بنشر الثقافة والفنون املختلفة ،ح مراكز حمو األميةمثل: فت
باإلضافة إىل فتح مكتبات ومراكز التكوين واحلصول على املعلوماتية عن  ،يسمى بالتكوين املتواصل يف اجلامعات

  فزة واإلذاعة الوطنيتني.طريق نشر " األنرتنات" أو تنظيم برامج تعليمية وتكوينية يف التل
   وحقوق التأليف: واإلبكارلفرع الثاني : حرية البحث العلمي ا

وتبليغ هذا  ،واإلبداع الفين والعلمي يف مجيع ااالت االبتكارال شك أن سنة تطور احلياة تعتمد أساسا على     
يف خمابر دراسام مع  الستغالله ،ةاإلنتاج ووضعه بني يدي املهتمني من خمتصني وعلماء وطلبة العلم بصفة عام

 االبتكارذا تتحقق حرييت  ،باإلضافة إىل ما إكتسبوه من علم ومعرفة ،ما حيصلون عليه من إبداعات أخرى
  والتأليف.

فهذه الصفة  ،اهللا تعاىل خلق لإلنسان عقال وذوقا وأهلمه نعمة التفكري لتحسني ظروفه احلياتية كفرد أو مجاعة
بل أحيانا حىت مجيع  ، غرسها فيه كطبيعة جتعله يساهم مبؤلفاته وإنتاجه الفكري يف صاحل اإلنسانيةاإلبداعية اليت

  املخلوقات تستفيد منه بصفة غري مباشرة.
كما أن ترك هذا   ،وقمع لغريزة إنسية ،واإلبداع هو وقوف ضد سنة التطور يف احلياة االبتكارإن تقييد حرية     

ع " عرضة للفشل الشيء الذي جيعل صاحبه " املبدِ  ،ايته من التلف والسطو من الغرياإلنتاج املبدَع دون مح
قوق املؤلف أيضا، تشجيع مواكبة اإلنتاج حلماية احلذا تعين  ،ينعكس على املقبلني على اإلبداع والتأليف

روة األدبية والعلمية والفنية وحتفيز املبدع واملؤلف للمسامهة أكثر يف تنمية الث ،االقتصاديالفكري لإلنتاج املادي 
  اليت بدورها تنعكس مباشرة على منو وحتسني الثروات املادية للبالد وعلى اإلنسانية أمجع.

ووضعت إىل جانب  ،وشجعت منتجيها على البذل والعطاء ،الدول ذه الثروات الفكرية اهتمتلقد  ،لذا    
قوانني  ،واالستكشافية وتسهيل الطباعة والنشر وجوائز مغريةاملتمثلة يف الوسائل املخربية  تاملشجعات واحملفزا

ومؤسسات تسهر على شؤون املبدع وإنتاجه، حناول بصفة موجزة أن نبني مدى اهتمام فقهاء القانون الوضعي مبا 
 خمتتمني ،مركزين كالمنا على حق املؤلف يف محاية مؤلفه ،يشجع على اإلبداع ومحاية احلقوق الذهنية بصفة عامة

  الدستور اجلزائري منها. فذلك مبوق
  أوال: تعريفه.

نالحظ أن رجال الفقه والقضاء  ،قبل التطرق إىل املفهوم الذي أعطي حلرية اإلبداع وحقوق املؤلف    
وآخرون يضعونه  ،فمنهم من يصنفه ضمن حقوق امللكية ،اختلفوا يف حتديد الطبيعة القانونية حلق املؤلف

وهذا االختالف على تكييف حق  ،نما يرى البعض أن حلق املؤلف طبيعة مزدوجةمع احلقوق الشخصية  بي
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احلقوق املعنوية أو امللكية األدبية " كما عرفت بـ "املؤلف أدى إىل االختالف يف تسميتها فأطق عليها " 
  .1" ةتسميتها يف الفقه احلديث على: " احلقوق الذهني استقرتوأخريا  ،األدبية "

اإلمكانيات املادية واألدبية  بل وتشجيع هؤالء  بتوفري ،أبواب روح املبادرة مفتوحة للمبدعنيوتعين ترك     
لفتق مواهبهم الفكرية أو الفنية أو العلمية يف كل ما يساعد يف تطور احلياة البشرية شريطة أن ال يسيء إىل 

  القيم واألخالق، أو يضر باتمع واإلنسانية.
  مفهوم الحقوق الذهنية:-1

بينما يدركها  ،ألن هذه األشياء غري مادية ،هي حقوق متعلقة بأشياء غري ملموسة وغري حمسوسة    
  اإلنسان بفكره، وألن هذه األشياء تكون من إنتاج الذهن أو الفكر.

  يقسمه الفقهاء عادة إىل زمرتني: ،عندما نستعرض نتاج ذهن اإلنسان جنده متنوعا
  ناعية والتجارية.هي حقوق امللكية الص األولى: -
  حق املؤلف. هي حقوق امللكية األدبية والفنية أو الثانية: -

 ،حقوق امللكية الصناعية والتجارية تعين كل ما يوفر للصانع أو التاجر االحتفاظ باملتعاملني معه وملصلحته
ها القانون فهذه احلقوق موضوع ،سواء تعّلق ذلك باحتكار بيع منتجات معّينة أو باليت هلا شكل معّني 

أما احلقوق امللكية األدبية والفنية ومنها حق املؤلف فيقصد ا حق  ،، لذا سوف ال تتعرض هلا2التجاري 
  .3الفرد يف محاية إنتاجه الذهين الذي ابتكره يف جماالت العلوم أو الفنون أو اآلداب

  من هو المؤلف أو المبدع؟  -2

أن املؤلف الذي حيميه القانون هو الشخص الذي أبدع  4جاء يف إحدى منشورات منظمة اليونسكو     
ودأبت القوانني على وضع قرينة كدليل على ذاتية  ،فاملؤلف إذاً هو الشخص املبتكر إلنتاج ذهين ،املصنف

  املؤلف.  

                                                 
1
 .58، ص: 1992ر الثقافة، عمان، األردن، ط نواف كنعان، حق املؤلف، مكتبة دا د. – 
2
، 1996رية، الدكاترة: جالل علي العدوي، رمضان أبو السعود، حممد حسن قاسم، احلقوق وغريها من املراكز القانونية األخرى، منشأة املعارف، اإلسكند – 

 .378ص : 
3
 .377نفس املرجع، ص:  – 
4
 .1981ات منظمة اليونسكو باللغة العربية لعام أنظر" املبادئ األولية حلق املؤلف، منشور  – 
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سواء كان  ،يعترب مؤلفا الشخص الذي نشر املصنف منسوبا إليه«جاء يف القانون املصري للمؤّلف أنه:     
ويسري هذا  ،إال إذا قام الدليل على عكس ذلك ،على املصنف أو بأي طريقة أخرى امسهذكر ذلك ب

ستعار بشرط أال يقوم أدىن شك يف حقيقة شخصية املؤلف االسماحلكم على 
ُ
  .»امل

خلًقا فكريا مهما كان نوع املصنف  وهناك من عرف املؤلف بأنه الشخص الذي ينتج إنتاجا ذهنيا أو    
كما قد   ،وقد يكون املؤلف شخصا طبيعيا ، 1باالبتكارعلى أن يتصف هذا املصنف  ،لتعبري عنهأو طريقة ا

  .2يكون معنويا يشرتك  بامسه يف وضع املصنف عدة أشخاص وهو املصنف اجلماعي أو املصنف املشرتك
  الشـروط الواجـب توفرها في المصنف المشمول بالحماية القانونية: -3

   دأبت القوانني بالنص على محايتها فيشرتط فيها أن تكون:أما املصنفات اليت    
ولو  ،ويقصد ا كل املصنفات اليت تتميز فيها شخصية املؤلف عن غريه من املؤلفني مصنفات مبتكرة:* 

فاخلطوط  ،مثل أن يقوم مؤلف بتحويل قصة روائية للغري إىل مسرحية ،سبق أن وضع تأليفا يف املوضوع
ومثل ذلك يف حتقيق خمطوط أو شرح  ،ما يتحول األسلوب القصصي إىل أسلوب حواريالرئيسية تبقى بين

كما تعترب   ،فهذه األعمال تربز الطابع الشخصي للمؤلف عللى الرغم من أسبقية غريه يف التأليف ،منت
  ترمجة مؤلف من لغة إىل أخرى من املصنفات املبتكرة اليت حيميها القانون.

  ىل أن املصنفات األصلية تبقى هي أيضا يف محاية القانون.وجتدر اإلشارة هنا إ    
إذ أن هذا التجميع  ،وال يعترب جمرد جتميع موضوعات تابعة ملصنف ما أو عدة مصنفات للغري عمال مبتكرا

  لذلك يستثىن هذا املؤلف من محاية القانون إال إذا متيز هذا التجميع  ،الطابع الشخصي أخذال ي
  ثال ذلك: من مجع نصوص خمتارة من شعر أو نثر.وم ،بالطابع الشخصي

وتنصب  ،3إذ ال جيوز للغري انتحاله ،ويلحق القانون يف محاية املصنف اإلبتكاري عنوان مصنف ما    
وهذه األنواع   ،احلماية املقررة على مجيع املصنفات املبتكرة مهما كان نوعها وكيفية التعبري عنها و غرضها

  وموسيقية وغريها.  ،والفنية كالرسم والتصوير والنحت ،الشعر والنثركثرية منها: األدبية ك

                                                 
 .237، ص: ، مرجع سابق حسن كرية، املدخل لدراسة القانون د. – 1
 وما بعدها. 260نواف كنعان، املرجع السابق، ص:  د.ملزيد من التفاصيل أنظر:  – 2
 .381ص: . 1997احلق، منشاة املعارف اإلسكندرية، طبعة د/ جالل علي العدوي و د/ رمضان أبو السعود ، املدخل لدراسة القانون، نظرية  – 3
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فاألفكار اليت الزالت يف ذهن مؤلفها أو اليت الزالت * التعبير عن األفكار في شكل مادي محسوس: 
والقصد باملادي احملسوس هو أن يدركها اإلنسان  ،يف طور التقييد والتنقيح والتغيري فال تشملها احلماية

  ، النظر أو اللمس.1حواسه : السمع كنوع من التالوة  أو اإلنشاد  بإحدى
فمثال إذا  ،عن فكرة ما وليس عن الفكرة بذاا تنصب على تعبير المؤلف بأسلوبه ة* الحماية القانوني

إنسان فكرة  أخذأما إذا  ،ذلك املصنف استنساخوضع مؤلف كيفية صناعة آلة ما يف مصنف فال جيوز 
إمنا ينظر إليه يف  ،وأراد جتسيدها يف الواقع بالصناعة فال دخل هذا األخري يف محاية حق املؤلفصناعة اآللة 

  .2جمال امللكية الصناعية 
وليس منقوال عن غريه كما أنه ليس ضروريا أن  ،أي مبتكرا من قبل املؤلف أن يكون المصنف أصيال* 

تع باجلدارة الفنية أو اإلتقان فالعربة يف صاحبه وال ضرورة يف أن يتم ،يكون املصنف املبتكر شيئا جديدا
  .3الذي عمله مبجهوده اخلاّص 

باإلضافة إىل هذه الشروط اليت يتطلبها احلق يف التمتع باحلماية القانونية للمؤلف واليت جندها يف أغلب     
منها مثال: اليت  ،هناك دول تضيف يف قوانينها شروطا يف املصنف الذي عليه احلماية القانونية ،القوانني

واليت تشرتط  ،تشرتط بعض اإلجراءات الشكلية كضرورة تسجيل املصنف يف سجل خاص يف دائرة خمتصة
  .4يف املصنف أن يكون مثبتا يف دعامة مادية

  بعض المصنفات قانونا لكن تستبعد من الحماية القانونية:  -4

اليت تتمتع باحلماية القانونية إىل مصنفات أدبية  تصنف القوانني الوطنية اإلتفاقيات الدولية املصنفات    
  تكتفي عادة  ،إال أن هذه األصناف حتتوي على عدد كبري من األنواع ،ومصنفات علمية ومصنفات فنية

  عنها. ةالقوانني بذكر أمثل
ها متييزا نكتفي بذكر أمه ،كما تستثين هذه القوانني أصنافا من املصنفات اليت تتمتع باحلماية القانونية     

  وهي:  ،هلا عن املصنفات احملمية
  ...إخل. واالتفاقيات* الوثائق الرمسية: كالنصوص القوانني 

  * املصنفات الشفوية: كاحملاضرات واخلطب واملواعظ وغريها مما مياثلها.
                                                 

 .1971من قانون محاية املؤلف العراقي لعام  10ف  2أنظر املادة  – 1
 .174ص:  . 1992د/ نواف كنعان ، حق املؤلف ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، طبعة  – 2
 .172نفس املرجع، ص:  – 3
 .179نفس املرجع، ص:  – 4
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  وقد تشمل احلماية بعض املقاالت واآلداب والعلوم والفنون. ،* املقاالت واألخبار الصحفية
  حق المؤلف: ماهية -5

  يتفق الفقه والقضاء على أن حق املؤلف يتضمن حقني متميزين:    
  * احلق األديب.
  * احلق املايل.

لشخصيته وتعبريا  امتداداإذ يعترب إنتاجه الذهين  ،فاحلق األديب ميكن املؤلف من محاية شخصيته -     
وال يدخل هذا احلق يف  ،...إخلوهذا احلق يسمح للمؤلف وحده بنشر مصنفه أو تعديل ما فيه ،عنها

  نطاق الذمة املالية للمؤلف.
ويعين هذا احلق أن للمؤلف  ،فهو يلي احلق األديب ،فمنذ نشر املصن نأما احلق املايل فيتقرر م -     

ويعترب  ،املادي لنتاج ذهنه مبا يرجع عليه من نشر أو عرض من اإلستفادات املادية االستغاللوحده حق 
  .1را من عناصر الذمة املالية للمؤلف هذا احلق عنص

قامت الدساتري يف العامل بإعتماده وكرسته التشريعات الوطنية  ،وحلماية حق املؤلف من أي إعتداء    
وحتميه بوسائل زجرية كاجلزاءات اجلنائية واملدنية  ،بوضع قواعد خاصة حتدد كل اجلوانب املتعلقة ذا احلق

   ه.اليت توقع على من يعتدي علي

  حرية البحث العلمي واالبتكار وحقوق التأليفالحماية القانونية للحق في  ثانيا:

  الدولية لحقوق اإلنسان المواثيق واالتفاقياتفي -1          
ومن أهم املعاهدات  ،كما نصت بعض املواثيق الدولية واإلتفاقيات اخلاصة حبق املؤلف على محاية هذا احلق     

  وعدلت عدة مرات. ،1886" معاهدة برن " الدولية حلماية حقوق املؤلف واليت أبرمت عام  املتعلقة ذا احلق
  * أما عن التنصيص على حرية اإلبتكار الفكري والفين والعلمي وحقوق التأليف يف املواثيق الدولية فنذكر:

شاركة احلرة يف حياة ) لكل شخص حق امل1«من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت نصت على أن: 27املادة 
  اتمع الثقافية ويف اإلستمتاع بالفنون واإلسهام يف التقدم العلمي ويف الفوائد اليت تنجم عنه.

  . ») لكل شخص حق يف محاية املصاحل املعنوية واملادية املرتتبة على أي نتاج علمي أو أديب أو فين من صنعه2
هد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ) من الع15أما يف املادة اخلامسة عشر ( -     

) تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد: أ) أن يشارك 1«والثقافية فقد نصت على أنه:
                                                 

1
  .401ي العدوي وغريه، املرجع السابق، ص: جالل عل د. – 
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ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.ج) أن يستفيد من محاية املصاحل املعنوية .يف احلياة الثقافية
) تراعي الدول األطراف يف هذا العهد 2عن أي أثر علمي أو فين أو أديب من صتعه. واملادية النامجة

أن تشمل تلك التدابري اليت تتطلبها صيانة  ،الكاملة هلذا احلق ةالتدابري اليت ستتخذها بغية ضمان املمارس
رية اليت ال غىن عنها ) تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام احل3العلم والثقافة وإمناؤمها وإشاعتهما.

) تقر الدول األطراف يف هذا العهد بالفوائد اليت جتىن من تشجيع 4للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.
  .»وإمناء االتصال والتعاون الدوليني يف ميداين العلم والثقافة

منه على أنه:  2) الفقرة 17أما امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان فقد نصت املادة السابعة عشر ( -     
  .»لكل شخص احلق يف االشرتاك حبرية يف احلياة الثقافية للمجتمع«

للمواطنني احلق « ) :27مادته السابعة والعشرون ( العريب حلقوق اإلنسان يف قوورد يف مشروع امليثا -     
قة العنصرية ويرفض التفر  ،ويقدس حقوق اإلنسان ،يف احلياة يف مناخ فكري وثقايف يعتز بالقومية العربية

  .»ويدعم التعاون الدويل وقضية السالم العاملي ،والدينية وغري ذلك من أنواع التفرقة
لكل فرد حق املشاركة يف احلياة الثقافية وحق «) منه أيضا فجاء : 28أما يف املادة الثامنة والعشرون (    

  .»فنية والفكرية واإلبداعيةالتمتع باألعمال األدبية والفنية وتوفري الفرص له لتنمية ملكاته ال
  في الدستور الجزائري.-2          

كما نصت   ،) من الدستور على حرية اإلبتكار الفكري والفين والعلمي38نصت املادة الثامنة والثالثون (    
  حبث جاءت كالتايل: ،الفقرة الثانية منها على حقوق املؤلف

  مونة للمواطن.حقوق املؤلف حيميها القانون.حرية االبتكار الفكري والفين والعلمي مض«    
  .»ال جيوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أي وسيلة أخرى من وسائل التبليغ واإلعالم إال مبقتضى أمر قضائي

  .19761إن الفقرة األوىل والثانية من هذه املادة تكاد تكون منقولة حرفيا عن دستور 
ذلك أن هذه احلقوق  ،حبرية اإلبتكار يف خمتلف امليادين قرن املشرع يف هذه املادة حقوق املؤلف    

الذهنية تتعلق أساسا باإلنتاج الفكري لإلنسان سواء تعلق تفريغ ما أنتجته قرحية اإلنسان يف كتاب أو أي 
إن على شكل قالب فين يتعلق بلوحات فنية أو أغاين أو أحلان أو نقوش وحنوت وزخارف  ،مؤلف مكتوب

 ،الصناعية واآلالت املختلفة ةبتكار العلمي الذي قد يقولب على شكل جمسم كاألجهز كما أن اإل  ،معربة

                                                 
 .1976من دستور  54أنظر املادة  -  1
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وحيل بعض  ،أو فقط على أساس نظري يفك رموز بعض املعادالت  ،واألدوية ةأو سائل كاملواد الكيميائي
  اإلشكاليات املطروحة يف الرياضيات أوالفيزياء مثال.

  فات اليت حيصل عليها اإلنسان يف خمربه أو يف الطبيعة وغريها.كما تدخل يف االبتكارات كل االكتشا     
وذلك دفعا بعجلة التطور يف كل  ،ذا يكون التنصيص يف هذه املادة على احلرية اإلبداعية واإلبتكارية

تشجيعا  ،وكفالة حقوقهم فيما ألفـوه أو ابتكروه ،امليادين خاصة لرجال العلم والفن واملعرفة وهم خنبة األمة
  هلم وحتفيزا لروح اإلبداع واملبادرة يف الوطن ومحاية للثروات الفكرية لألمة بصفة عامة.

وهو ما أشارت إليه املادة  1ولعل التشريعات الصادرة حول حقوق التأليف منذ اإلستقالل إىل اآلن     
  قوق املؤلف. لتؤكد هذا باإلضافة إىل إنشاء هيئات متخصصة يف محاية ح ،»حيميها القانون«بقوهلا: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1
. 29/1973واملتعلق حبق املؤلف  أنظر اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  1973أفريل  03املؤرخ يف  14-73نذكر على سبيل املثال األمر رقم  – 

ملتضمن إحداث املكتب الوطين حلق املؤلف  م.و.ح.م، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم: وا 1973يوليو  25املؤرخ يف  46-73واألمر رقم 
 ، وما تلته من نصوص قانونية .73/1973
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  المبحث الرابع :

 الحقوق والحريات االقتصادية واالجتماعية والجماعية     
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وهذه احلقوق هي موضوع العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام     
، وكان من الضروري الفصل بني هذه احلقوق واحلقوق املدنية والسياسية اليت وضع هلا عهد خاص، 1966

نا إىل محاية حرية وامن وسالمة الفرد وكرامته باعتباره إنسانا، وحقوقه يف الرأي والتعبري و اليت دف كما رأي
واملشاركة السياسية يف بلده بصفته مواطنا، وهذه احلقوق واحلريات تعترب البداية التارخيية الهتمام اتمع 

اليت ينتمي إليها. لذا أطلق على  اإلنساين حبقوق اإلنسان بصفته فردا يف مواجهة السلطة احلاكمة يف الدولة
 هذا النوع من احلقوق واحلريات باجليل األول. 

لكن هذه األخرية، أي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعترب حديثة العهد بالنسبة لألوىل يف     
العمل. وهي احلق  املنظور التارخيي لالعرتاف التدرجيي هلا من طرف اتمع اإلنساين وحتتوي على: حريات

يف احلصول على عمل، االستقرار فيه أو تغيريه، احلق يف ظروف حسنة يف العمل،  احلق يف التعويض مىت  
كان اإلنسان املواطن عاجز عن العمل، احلق يف اإلضراب كوسيلة للمطالبة حبقوق، كما حتتوي على احلق 

  صحية واالجتماعية.يف امللكية وحرية التجارة والصناعة واحلق يف الرعاية ال
حناول يف هذا الصدد التطرق إىل هذه احلقوق واحلريات مبينني املفهوم الذي أعطاه القانون الوضعي هلا، 

  ، نتناول يف: ، ذا نقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالبومدى التنصيص عليها يف الدستور اجلزائري احلايل
 املطلب األول: حريات العمل واإلضراب عنه -

 الثاين: حرية التجارة والصناعة املطلب -

 املطلب الثالث: حق امللكية -

 املطلب الرابع: احلق يف الرعاية االجتماعية والصحية -
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  المطلب األول : حريات العمل واإلضراب عنه.

يقصد باحلرية يف العمل، أن من حق الفرد أن خيتار أي عمل يسمح القانون مبزاولته: سواء يف القطاع     
م أو اخلاص، وسواء كان العمل فالحيا، إداريا، جتاريا، أو ثقافيا، إىل غريها من امليادين األخرى.. فهو العا

يشمل حق كل شخص يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل، إذ أن العمل وسيلة أساسية يكفل ا 
رامة اإلنسانية، بالعمل الفرد لنفسه وأسرته األمن املعيشي من أكل ولباس ودواء ومأوى يف إطار من الك

حيصل تطور العمران على األرض وارتفاع مستوى معيشة اإلنسان بصفة مطردة، وسواء كان العمل عقليا أو 
عضليا فهو ذلك اهود الذي يبذله الفرد عن وعي وإرادة على الرغم من املتاعب واآلالم اليت قد ترافق 

  :1يا. أما حرية العمل فتعيناحلصول على مقابل يكون عادة ماد أجلتأديته من 

  حق الفرد يف احلصول على عمل وحقه يف الضمان االجتماعي. -
  حرية اختيار العمل والشروط احلسنة يف مزاولته. -
  حرية اإلضراب عن العمل. -
  2احلرية النقابية حلماية وحتسني ظروف العمل. -

العمل، حناول توضيح مفاهيم هذه احلريات قبل احلديث عما جاء به الدستور اجلزائري يف جمال حريات     
ما  أخذحسب أراء بعض فقهاء القانون الوضعي، مربزين رأي كل من املذهب الفردي واجلماعي اللذين 

  يف فرتتني خمتلفتني من احلياة الدستورية؛ ذا نقسم حديثنا عن حريات العمل كالتايل: املؤّسس اجلزائري
  . احلق يف العمل.1
  الضمان االجتماعي.. احلق يف 2
  . حرية اختيار العمل والشروط احلسنة فيه.3
  . احلق يف اإلضراب عن العمل.4

أما احلديث عن احلرية النقابية للعامل فقد سبق وان فضلنا إدراجها ضمن حريات إنشاء اجلمعيات     
رف بعض من كتبوا عن واالنضمام إليها، ذلك للطابع التنظيمي الذي تتميز به هذه احلرية، وإدراجها من ط

  ولورودها أيضا يف املواثيق الدولية مع حرية إنشاء اجلمعيات. 3حقوق اإلنسان ضمن حرية اجلمعيات

                                                 
1
 Claude Abert – Colliard, op.cit, p.598.ainsi Jacques Mourgeon et Jean Pierre Théron, op.cit., p.64. 

2 Marc  blondel, la liberté  syndicale,une  conception et une lutte commune de l’organisation 

internationale du travail et du mouvement syndical libre, in melange nicolas valticos, p. 549 

 3
   انظر يف ذلك مثال: روبار بريشيك املرجع السابق. 
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  الفرع االول : الحق في العمل.

  .تعريفهأوال: 

يقصد مبصطلح "احلق يف العمل" يف القوانني الوضعية بصفة عامة: التزام الدولة بتوفري منصب عمل     
رعاياها، كما يعين أيضا التزام الدولة حبماية عالقات العمل من التجاوزات وتعسفات أرباب  للراغبني من

  على العمل وهو ما يطلق عليه "التأمينات االجتماعية".2والتعويض عن العجز 1العمل،
  مع ميالد احلركات العمالية األوربية يف النصف األخري من القرن التاسع عشر، ظهرت يف القانون     

لوضعي فكرة حق املواطن يف احلصول على منصب عمل وهي تعكس تطلعات الطبقة العمالية يف مواجهة ا
، ويف نفس الوقت جعل املواطن يساهم يف عملية البناء والتنمية يف جمتمعه، وبالتايل محاية  3ظاهرة البطالة

  كرامته كمبدأ وشعار دستوري.
خاصة يف  ،جعلت جتسيد هذه الفكرة عمليا بعيدة املنالإن األسباب املتعلقة بالظروف االقتصادية     

الدول اليت تبنت نظام االقتصاد احلر حيث نطاق تدخلها يعترب حمدودا حىت تستطيع ضمان منصب شغل 
لكل مواطن يرغب يف احلصول على عمل، لذا بقي هذا احلق جمرد "أمنية" تعرب عنها الدولة يف مواثيقها من 

لها النقابات، وسالح تشهره أحزاب املعارضة يف وجه احلكومة مستعطفة بذلك جهة، وورقة ضاغطة تستغ
البطالني واملسرحني عن العمل خاصة يف احلمالت االنتخابية، فعدم متكني هذا احلق أصبح مصدرا من 

  .4تغيري احلكام أجلمصادر املطالبة بيد احملكومني من 
حقا وواجبا على كل فرد قادر على العمل، حيث يعترب  االشرتاكي العمل هتعترب الدساتري ذات االجتا    

من احلقوق االجتماعية. نص دستور االحتاد السوفيايت سابقا على ضمان العمل ملواطنيه إذ جاء يف مادته 
ما يلي:" ملواطين االحتاد السوفيايت احلق يف العمل، أي أن هلم احلق يف العمل مضمون ومدفوع األجر  118

  .5كميته"حسب نوع العمل و 

                                                 
1 Jean- Maurice Verdier, relations de travail et droits fondamentaux, in melanges offerts à Pierre 

Drou, Dalloz, Paris 2000, p. 653 

 
2
 Mr : Larbi Ben Otman , le droit au travail : Notion et revendication, Revue Juridique, politique et 

économique du Maroc, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, N° 18, 

Décembre 1985, p.9 
3
 R. Lavigne, le travail dans les constitutions modernes, th. Paris, 1946. 

4
Mr : Larbi Ben Otman op.cit.,p.12.  

 5
   الحتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفيايت. 1936من دستور  118انظر املادة   
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لكن دساتري الدول اليت انتهجت النظام الرأمسايل قد أقرت حرية العمل بأوسع صورها لألفراد، شرط أال     
يتعدى  ممارسة هذا احلق حقوق اآلخرين وحريام، بينما ال تتكفل بضمان إجياد عمل لرعاياها إمنا تسعى 

  .1إىل " تيسري الظروف لتجعل هذا احلق حقيقة واقعة"
إن هذا االختالف بني االجتاهني: االشرتاكي والرأمسايل ولد اختالال واضحا يف جمال تدخل الدولة يف     

االقتصاد املخطط واعتبار العمل احد األعمدة اليت جيب أن تتحكم فيه وتوجهه، وبذلك تضيق حرية الفرد 
وترك حرية النشاط االقتصادي يف اختيار عمل يناسبه كممارسة التجارة والصناعة، أو يف عدم تدخل الدولة 

معتربة يف نفس الوقت العمل احد أعمدة منوه مىت ترك حرا بيد األفراد مبا يف ذلك حرية التجارة والصناعة. 
  "حرية التجارة والصناعة ومدى تبنيها يف الدساتري اجلزائرية".ـسوف خنصص ركنا ل

  في العملالحماية القانونية للحق ثانيا :          

  .الدولية لحقوق اإلنسان المواثيق واالتفاقياتفي -1                

) لكل شخص حق يف 1) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان نصت على أن: "1ف 23إن ( املادة      
  …."العمل ويف حرية اختيار عمله ويف ظروف عمل عادلة ومرضية و يف احلماية من البطالة

لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فقد نصت  على ما ) من العهد ا6أما (املادة      
) تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف 1يلي:"

) 2أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم باختاذ تدابري مناسبة لصون هذا احلق.
جيب أن تشمل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا العهد لتامني املمارسة الكاملة هلذا 

يف هذا اال بسياسات وتقنيات من شاا  خذاحلق توفري برامج التوجيه وتدريب التقنيني واملهنيني، واأل
ة يف ظل شروط تضمن للفرد احلريات حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتج

  السياسية واالقتصادية األساسية".
والدولة مكلفة بان تصدر التشريعات اليت تكفل حتقيق هذه الشروط، وال عذر هلا بنقص املوارد املالية،     

هي الزمة  إمناو زيادة يف املوارد املالية،  إىلشروط مرتبطة بفرص العمل املتاحة فعال وال حيتاج تنفيذها  أا إذ
  .2وضرورية لكفالة العدالة واملساواة بني من توفرت هلم فرص العمل فعال

                                                 

اليطاليا.  1947دستور من  4انظر مثال املادة   1   
، منشاة املعارف االسكندرية، كلية احلقوق 3دكتور شافعي حممد بشري: قانون حقوق االنسان: مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، ط  2    

.251، ص 2004جامعة املنصورة،   
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) على أن:" حق العمل مكفول يف 15ونص امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف (املادة  -     
  ظل ظروف متكافئة وُمرضية، مقابل اجر متكافئ مع عمل متكافئ".

   ن:أ) منه على 34 اإلنسان فقد نصت(املادةأما امليثاق العريب حلقوق  
طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفري فرص العمل قدر اإلمكان ألكرب عدد  حق العمل  -1"    

 التمييزاملقبلني عليه، مع ضمان اإلنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص، ودون أي نوع من أنواع  منممكن 
النقايب أو األصل  االنتماءأو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو  على أساس العرق أو اللون أو اجلنس

  .آخرالوطين أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة أو أي وضع 
 ةمناسب لتغطيرضية، تؤمن احلصول على أجر احلق يف التمّتع بشروط عمل عادلة ومُ  عامل لكل-2

األجر،  املدفوعةعمل والراحة واإلجازات احلياة األساسية له وألسرته، وتكفل حتديد ساعات ال مطالب
 ذوي اإلعاقات أثناء العمل. واألشخاصوقواعد حفظ الصحة والسالمة املهنية، ومحاية النساء واألطفال 

 أناألطراف حبّق الطفل يف محايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح  الدول تعرتف -3
أو العقلي، أو  البدين،الطفل، أو أن يكون مضرّا بصحته أو بنموه  يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم

الصكوك الدولية األخرى ذات  أحكامالروحي، أو املعنوي، أو االجتماعي. وهلذا الغرض، ومع مراعاة 
  :الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه خاص مبا يلي

 لاللتحاق بالعمل.  أدىنسن  حتديد

  وظروفه. مناسب لساعات العمل  نظام وضع

  أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه األحكام بفعالية.  عقوبات فرض
ومحاية العمل  والتشغيلالتمييز بني الرجل واملرأة يف حّق االستفادة الفعلية من التدريب والتكوين  جيوز ال   -4

  واألجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل. 
   ."النافذةلضرورية للعمال الوافدين إليها طبقا للتشريعات دولة طرف أن تضمن احلماية ا كل على   -5

  في الدستور الجزائري - 2

  …" ) من الدستور على أن:" لكل املواطنني احلق يف العمل55تنص (املادة     
اجلزائري للحرية واحلق يف العمل، يكون قد تبىن فكرة  املؤّسس الدستوريذه الفقرة من املادة اليت خصصها     

مفهوم العمل من جمرد حرية يف ممارسته إىل معىن احلق الذي يطالب به املواطن دولته يف توفريه، والتكفل مبا  تطوير
  يضمن لكل املواطنني ما يناسبهم من عمل حسب خربة كل فرد وكفاءته ضمانا للعيش الكرمي.
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ل لكل املواطنني تتعلق وردت مواد أخرى باإلضافة إىل هذه املادة الصرحية يف التنصيص على حق العم    
باملساواة يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة، وضمان مساواة كل املوطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات، مبا 

  الجتماعية والثقافية وهي املواد يف ذلك مشاركتهم يف احلياة السياسية واالقتصادية وا
  .1ن ذكرناهاأ) واليت سبق و 15و 31(

ائف واملهام يف الدولة أو املشاركة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية على اخلصوص ويف فتويل الوظ    
  .2إطار من املساواة بني مجيع املواطنني هي أيضا من وسائل توفري احلق يف العمل

كل منهما إىل هذا احلق لكن باملفهوم االشرتاكي الذي كان منتهجا   1963و  1976لقد أشار دستوري 
  .3آنذاك

وميكن القول يف األخري أن التطبيق الفعلي هلذا احلق يبقى خاضعا للظروف االقتصادية واالجتماعية اليت متر عليها 
الدولة أكثر مما خيضع إلرادة وجمهود السلطة احلاكمة، ذلك ما نشهده يف الواقع من تزايد البطالني، حىت من 

  خرجيي اجلامعات واملعاهد التكوينية.  
  الثاني : الحق في الضمان االجتماعي. الفرع

  .تعريفهأوال:                

إن حتقيق مبدأ املساواة بني األفراد الذي تدعو إليه مجيع القوانني والشرائع، يقتضي مساواة اجلميع يف     
احلصول على منصب العمل، لكنه من الطبيعي أن يوجد يف كل جمتمع عدد من األفراد ال يقدرون على 

عمل لسبب ما كاملرض أو الشيخوخة أو فقط لعدم توفر مناصب العمل للجميع، هنا تدخل الدولة لتتكفل ال
ؤالء ومبا يعوض هلم عن احلق يف العمل، وهو ما يطلق عليه بالتأمينات االجتماعية، وهي القواعد القانونية 

 دد أمنهم يف فقدان عملهم.الكفيلة بتحقيق هذا التعويض مبا يف ذلك تامني العاملني من كل آفة  
يرى بعض الباحثني أن الفقه مل يصل بعد إىل وضع تعريف حمدد للتأمينات االجتماعية، ذلك أا     

، وأا 1930 - 1929ظاهرة اجتماعية قانونية حديثة العهد رأت النور مع األزمة االقتصادية العاملية 
ة الثانية، وأصبحت القاسم املشرتك بني دول العامل وليدة الثورة الصناعية انتشرت عقب احلرب العاملي

                                                 

 1
   انظر الركن اخلاص باحلريات السياسية يف املبحث السابق. 
مكرر: تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف االس املنتخبة. حيدد  31" املادة  رر وحترر كما يأيت:مك 31تضاف مادة   2 

  قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه املادة.
3
   .1963من دستور  10، واملادة 1976من دستور  59و  24انظر املواد   
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مبختلف توجهاا الرأمسالية واالشرتاكية، الغنية والفقرية مما ترتب عنه سياسات اجتماعية وتشريعية عديدة 
  زادت يف صعوبة وضع تعريف واحد ملصطلح "التأمينات االجتماعية" مبا يفيد مجيع السياسات 

  .1القائمة بتنفيذهاالوطنية املتبعة واألجهزة 
  إن التأمينات االجتماعية تدور أساسا حول فكريت اخلطر االجتماعي والتامني على هذه املخاطر. 

فاملخاطر االجتماعية اليت يتعرض هلا اإلنسان يف اتمع احلديث كثرية ومتنوعة وهي تشمل: "كل     
ائية...، ميكن أن يكون حدثا  حدث جيرب اإلنسان على أن يتوقف عن أداء عمله بصفة مؤقتة أو

فيزيولوجيا أو نفسانيا يواجه الفرد: كاملرض والعجز والشيخوخة واملوت، كما ميكن أن يكون سببه حدث 
، وعلى مر الزمن  اتسعت فكرة املخاطر 2 متعلق باحلياة املهنية: كالبطالة وإصابات العمل أو ملرٍض مهين"

ة اقتصادية" كزيادة األعباء العائلية، بل  هناك طموح إىل أن لتشمل أيضا كل شخص يوجد يف حالة"تبعي
بعض املخاطر املتعلقة بالنشاط املهين: كاخلطر الناجم عن الزيادة يف  ةيشمل نظام التأمينات االجتماعي

  األسعار والذي ينعكس سلبا على دخل الفرد الذي حيصل عليه من عمله.
علقة مبمارسة املهنة وهي إصابات العمل واألمراض املهنية فاملخاطر االجتماعية نوعان: خماطر مت    

  والبطالة، والنوع الثاين: هي خماطر إنسانية تشمل املرض غري املهين، الشيخوخة، والوفاة واألعباء العائلية.
فالتامني االجتماعي هو قيام التشريعات يف كل دولة بتحديد موارد تسديد التعويضات، ويكون بإحدى 

  ثة اآليت ذكرها:الطرق الثال
تتكفل فيه الدولة بتسديد املبالغ على احملتاجني من خزينتها دون  الطريقة األولى: وهي التامين العام:-    

  أن يكون املواطن قد ساهم يف دفع مبلغ يف وقت سابق، وهو تامني جماين.
دفع مبلغا معينا وابرم  ويكون فيها الشخص املؤمن قد أما الطريقة الثانية: وهي التامين الخاص: -    

عقدا مع شخص أو شركة تامني حبيث يقوم هذا األخري بالتعويض له عند احلاجة وحسب نوع العقد، 
  ويهدف الشخص املؤمن أو شركة التامني من هذه العملية احلصول على أرباح.

باب العمل حيث تشرتك احلكومة وأر  الطريقة  الثالثة: وهي الجمع بين الطريقتين السابقتين:-    
والعمال يف دفع مبالغ بنسب حمددة لكل واحد منهم، على أن تتوىل احلكومة تسيري املبالغ بواسطة أجهزا، 

                                                 

 
ص            ، 1، ج1983، القاهرة 1:املبادئ العامة للتأمينات االجتماعية وتطبيقاا يف القانون املقارن، دار الفكر العريب، طدكتور امحد  حسن الربعيال 1
13-14. 
2
   .23نفس املرجع، ص  
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وتسديد التعويضات للمؤمن طبقا للضوابط القانونية اليت تضعها اهليئة التشريعية. وهذا النوع هو الذي 
  ت به اجلزائر.أخذ
  مبثابة انطالقة قوية لتعميم قوانني التأمينات  1944 فيالديفيا عام كان مؤمتر العمل الدويل املنعقد يف     

  .1االجتماعية، مما حدى ببعض الدول األوربية أن تتبناه يف دساتريها
  في الضمان االجتماعيالحماية القانونية للحق ثانيا :         

  الدولية لحقوق اإلنسان. المواثيق واالتفاقياتفي  - 1                 

) حيث جاء فيها:" لكل شخص، 22تبىن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هذا املبدأ يف (مادته      
بوصفه عضوا يف اتمع حق يف الضمان االجتماعي ومن حقه أن توفره له، من خالل اهود القومي 

ثقافية اليت ال غىن عنها والتعاون الدويل، ومبا يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها االقتصادية واالجتماعية وال
) لكل شخص 1) من نفس اإلعالن على أن: "25لكرامة وتنامي شخصيته يف حرية". كما نصت (املادة 

حق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته، وخاصة على صعيد املأكل وامللبس 
وله احلق يف مدخل يؤمن به الغوائل يف واملسكن والعناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية، 

حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف اخلارجية عن 
) لألمومة والطفولة حق يف رعاية ومساعدة خاصتني، وجلميع األطفال 2واليت تفقده أسباب عيشه.   إرادته

  ولدوا يف إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار".حق التمتع بذات احلماية االجتماعية سواء 
:" الجتماعية والثقافية فقد نصت على) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية وا9أما (املادة  -     

تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي 
، وحبقه يف حتسني متواصل لظروف املعيشة. وتتعهد الدول األطراف حاجته من الغذاء والكساء واملأوى

باختاذ التدابري الالزمة إلنقاذ هذا احلق، معرتفة ذا الصدد باألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على 
  االرتضاء احلر...".

"للمسنني أو ) على أن 4ف18ويف امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب نصت (املادة  -     
  املعوقني احلق يف تدابري محاية خاصة تالءم حالتهم البدنية أو املعنوية".

                                                 

ة احلد األدىن الضروري الذي جاء يف ديباجته:" على األمة أن تضمن لكل فرد ولكل أسر  1946، مثال يف ذلك دستور فرنسا 36املرجع نفسه، ص  1 
   لعمل.للحياة، وتضمن األمة للجميع وخاصة األطفال واألمهات ومن بلغ سن الشيخوخة... وكل إنسان وجد يف حالة عوز...وحبيث مل يكن قادرا على ا
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) األسرة هي الوحدة األساسية 1على أن:" 1 (املادة ) من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان كما جاء يف  -   
ة متميزة ومحاية ) تكفل الدولة لألسرة واألمومة والطفولة والشيخوخة رعاي2للمجتمع وتتمتع حبمايته. 

  خاصة".
الصادرة عن مؤمتر  102نرى من الضروري أخريا اإلشارة إىل ما تكفلت به اتفاقية العمل الدولية رقم  -     

حيث تضع احلد األدىن للمخاطر اليت تلتزم بالتعويض عنها الدول املوقعة  2العمل الدويل الثالث واخلمسون
تعويضات ( املرض -ية وهي كالتايل: املرض (تعويضات العالج)عند إصدارها لقوانني التأمينات االجتماع
 -الوالدة -إصابة العمل واألمراض املهنية -الشيخوخة -البطالة -الدخل املفقود بسبب التوقف عن العمل)

  األعباء العائلية. -الوفاة -العجز
  .في الدستور الجزائري - 2                 

ت مبا يكفل هلا ظروف معيشية حمرتمة بصفتهم مواطنني،بالنسبة للفئات تتوىل الدولة تعويض هذه الفئا    
اليت تعجز عن العمل ألسباب خمتلفة: كصغر أو كرب السن، أو إعاقة مانعة للعمل مؤقتا أو ائيا، ومقابل 
ا احلق الذي تكفله هلم يف توفري منصب عمل، فالتأمينات االجتماعية اليت رأيناها تؤدي دورا تعويضيا هلذ

اجلزائري يف االهتمام ذه الفئات اليت ميكن  املؤّسس الدستورياحلق بتخصيص اجر هلم. لذا مل يقصر 
  اعتبار البطالة فرضت عليها فرضا.

) من الدستور جاء:" ظروف معيشة املواطنني الذين مل يبلغوا سن العمل والذين ال 59ففي (املادة     
  ائيا مضمونة".يستطعون القيام به، والذين عجزوا عنه 

يستخلص من كل هذا أن احلق يف الضمان االجتماعي مضمون لكل مواطن جزائري، وحمدد حسب     
  الفئات اليت حتتاج إىل هذا التعويض يف األجر.

مما جيعلنا نستنتج أن االجتاه الفردي الليربايل  19763مل خيتلف ما جاء يف هذه عن سابقتها يف دستور     
ه الشعب أجل، مل يثنها عن مبدأ طاملا كافح من 1989لدولة اجلزائرية مبجيء دستور الذي انتهجته ا

اجلزائري وهو مبدأ العدالة االجتماعية اليت نص عليها يف الديباجة، وروح التكافل االجتماعي الذي تسهر 
  على حتقيقه الدولة من خالل التأمينات االجتماعية.

                                                 

 .2004بعدما أعيد صياغة مشروع امليثاق لسنة  2008جانفي  15دخل امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف  1 
 2
   .1952يف جنيف عام  53قد مؤمتر العمل الدويل انع  
 3
  . 1976من دستور  64انظر املادة   
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  اإلضراب عنه.الفرع الثالث : حرية العمل والحق في 

  تعريفه. أوال :

  حرية العمل -1

يقصد ذه احلرية، أن من حق الفرد أن خيتار أي عمل يسمح القانون مبزاولته: سواء يف القطاع العام أو     
اخلاص، وسواء كان العمل فالحيا، إداريا، جتاريا، أو ثقافيا،...اخل، وان ال خيضع يف ذلك ألي شرط تعسفي 

أي مانع آخر إال الشروط اليت يتساوى أمامها مجيع املواطنني الراغبني يف ذلك العمل كشروط تضعه السلطة، أو 
االستحقاق واألهلية( مستوى تعليمي أو تكويين معني، السن، القدرة الصحية...)، وهي الشروط الوحيدة اليت 

  قا للقانون.خيضع هلا مىت رغب يف تغيري عمله، فال جيوز أن مينع أو جيرب على العمل إال طب
كما تعين احلرية يف العمل توفري الشروط والظروف اليت تضمن استقرار العامل يف عمله مقابل أداء      

  التزاماته وعدم التقاعس فيه، منها:
حتديد أجرة العامل مقابل جمهوده باالتفاق معه قبل االنطالق يف العمل، وله فسخ العقد مىت مت اإلخالل  - 

  باالتفاق.
  حدث تغيري مفاجئ خارج عن االتفاق، فاألجر جيب أن يكون مناسبا لكمية العمل كيفيته املتفق عليها. أو إذا - 
العمل والساعات املطلوبة قضاءها يف العمل.( نزل املعدل اليومي لساعات العمل يف اية  حتديد نوعية - 

  األسبوع). ساعة يف 40ساعات يف اليوم أي مبجموع  8ساعة إىل حوايل  15من  19القرن 
  حتديد راحة أسبوعية وعطلة سنوية يسرتجع ا العامل طاقته ويتفرغ لشؤونه وشؤون أسرته. -
توفري وسائل وقائية حلماية العامل من األخطار املهنية اليت قد يتعرض هلا أثناء تأديته عمله، كاحلوادث  -

  والعجز والتسريح. واألمراض الناجتة عن العمل الذي يزاوله. وتعويضه يف حاالت املرض
  هذه أهم الشروط اليت جيب أن توفر للعامل من قبل رب العمل.

قد يتقاعس رب العامل عن واجبه القانوين إزاء العامل مستضعفا إياه أو مستعمال أسلوبا يدفع به إىل     
بطالة، وهنا االستقالة من عمله تاركا حقوقه وراءه، وقد ال جيد عمال آخر يقتات به مع عائلته فيواجه ال

  حيدث االعتداء على هذه احلرية.
فحىت ال يتعرض العامل إىل تعسف أرباب العمل، التجأ بالتضامن مع زمالئه إىل أسلوب سلمي يسمح     

به القانون وهو اإلضراب عن العمل كوسيلة ضاغطة للحصول على حقوقهم. فااللتجاء إىل التضامن بني 
ق سبق أن حتدثنا عنه مع حرية تكوين اجلمعيات، واإلضراب الذي هو العمال ولد التنظيم النقايب وهو ح

  التوقف عن العمل أصبح أيضا هو حق من حقوق العمال نتطرق إليه فيما يلي:
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  الحق في اإلضراب عن العمل. -2

اإلضراب هو توقف مدبر ومجاعي عن العمل بصفة مؤقتة للضغط على صاحب العمل، حلمله على     
، كالزيادة يف األجور أو حتسني ظروف العمل أو مراجعة عدد ساعات العمل. من 1املهنيةحتقيق مطالبهم 

خالل هذا التعريف الذي توصل إليه الفقه القانوين لإلضراب عن العمل، ميكن أن نستخرج العناصر اليت 
  يتكون منها كالتايل:

  ) التوقف عن العمل( دون حتديد ملدة التوقف أكانت قصرية أم طويلة).1
  ) التوقف يكون مجاعيا للعمال ( وقد يكون تضامنيا مع زميلهم أو جمموعة زمالئهم).2
  ) التوقف يكون قصد اإلضراب عن العمل( أو بنية اإلضراب).3
  ) تدبري اإلضراب مسبقا.4
  حتقيق مطالب مهنية. أجل) من 5

ضراب طبقا هلذه القوانني، أما احلق يف اإلضراب هو مساح النصوص القانونية يف بلد معني مبمارسة اإل     
مدى متتع العمال حبريتهم يف ممارستهم هذا احلق فتتمثل يف مدى عدم تقييده شريطة أن ال يكون إطالق 

  هذه احلرية مضرا بالصاحل العام واملساس حبرية اآلخرين.
كنهم جيمعون على ، والبعض يرجعها إىل العصر احلديث، ل2هناك من يعترب ظاهرة اإلضراب قدمية تارخييا    

، وذلك 3به قانونيا كحق، بل كان يعد جرمية يعاقب القانون على من ميارسها اإلقرارأن اإلضراب مل يتم 
به  اإلقرارحىت القرن التاسع عشر، موازاة مع التطور الذي شهده احلق النقايب، إن احلق يف اإلضراب مت 

احلصول على حقوقهم  أجلمن  أجلالعمال من مبدئيا لكن بقيود وعند القطاع اخلاص فقط. لكن نضال 
. كما نصت 4حبقهم يف اإلضراب، وأصبح هذا احلق مكرسا يف اغلب الدساتري اإلقرارأفضى يف النهاية إىل 

عليه املواثيق الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، وعلى اخلصوص االتفاقيات والتوصيات الصادرة عن 
) لسنة 87دويل، مثل منظمة العمل الدولية اليت أصدرت االتفاقية (رقم املنظمات العمالية ذات الطابع ال
                                                 

  1
   .93ص  10إىل  1/األعداد 72دكتورة ناهد العجوز: حبث يف اإلضراب يف القانون املصري واملقارن، جملة احملاماة، القاهرة، السنة   
  2
، ص 13/1991باجلزائر، عدد  اجلزائرية اليت تصدر عن املعهد الوطين للبحوث النقابية–مبجلة املرشد  انظر مثال: أبركان إبراهيمي مجيلة: اإلضراب، مقال  
  ق.م. 1932ق.م وعمال البناء عام  1490حيث ذكرت أن مصر القدمية شهدت إضراب عمال القرميد عام  ،27

  30انظر نفس املرجع، ص  3   
اء يف ديباجته: حول احلق يف اإلضراب ما يلي: بان حق اإلضراب مبدأ أساسي وهو ميارس يف حدود ، ج1946أكتوبر  27مثال ذلك الدستور الفرنسي  4

  القوانني املنظمة له".
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واملتعلقة ب"احلرية النقابية ومحاية احلق النقايب" واليت تعرتف للمنظمات العمالية حبقها يف تنظيم  1948
سالحا  نشاطاا وإعداد براجمها، وحق اإلضراب يعترب من أهم األنشطة اليت متارسها منظمات العمل باعتباره

  يشهر يف وجه صاحب العمل كلما حاول هضم حقوق العملني.
إىل اإلضراب، واليت دأبت القوانني على  ءأما األسباب العادية والتقليدية اليت تدفع بالعمال إىل اللجو     

  االعرتاف بشرعيتها، فهي عديدة ومتنوعة منها:
، أو املساواة فيها بتساوي املهام أو عند التأخري يف باألجور: كاملطالبة برفعها لسبب غالء املعيشة قما يتعل -

  دفعها، أو لسحب بعض العالوات كان يتمتع ا العمال.
  حتسني ظروف العمل: الوقائية والصحية...اخل. -
  اخلدمات االجتماعية. -
  مراجعة ساعات العمل واحلق يف الراحة والعطل. -
  ختلي صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية. -
  ء العالقات بني صاحب العمل والعمال أو ممثليهم.سو  -
  تسريح العمال فرديا ومجاعيا. -

مهنية، اقتصادية أو  وغريها من املطالب ذات الطابع املهين أو النقايب اليت تستهدف حتقيق مصاحل    
  اجتماعية للعمال.

الفقهاء يف شرعيتها، كما هناك صور أخرى من أشكال اإلضراب اليت قد يلجا إليها العمال واليت اختلف 
  اختلفت الدول يف االعرتاف ا يف قوانينها منها:

  اإلضرابات التضامنية: أي إضراب عمال تضامنا مع عمال يف مؤسسة أخرى. -
لكن قد  - يس صاحب العمل،اإلضرابات السياسية: تكون هذه اإلضرابات عادة ضد السلطة احلاكمة ول -

الرأي العام وإثارته، لذا تعترب هذه اإلضرابات غري مشروعة لدى البعض، ومتارس كوسيلة لتحريك  - تضر به
وخرقا للقوانني النقابية اليت تلتزم باحلياد السياسي واحنصار نشاط النقابات يف الدفاع عن املصاحل االقتصادية 

  .1واملهنية للعمال، فاملضرب سياسيا جيمع بني صفته كعامل وصفته كمواطن

                                                 
يف روسيا؛ إضراب  1917أدت الكثري من اإلضرابات السياسية إىل تغيري يف هياكل الدولة أو ثورات، نذكر منها: إضرابات بطرسربغ اليت أدت إىل ثورة    1

يف فلسطني. انظر إبراهيم عبد الرمحان ونصر عمارة:  ضد احلكم الربيطاين 1936ضد انقالب اجلنراالت يف اجلزائر؛ إضراب  1961و  1960ام فرنسا ع
  .97، ص1990، 3قضايا ومفاهيم سياسية واقتصادية واجتماعية، املركز العاملي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر، ليبيا، ط
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  ئية: وهي إضراب ميارسه العمال بصفة مفاجئة دون إخطار مسبق لصاحب العمل.اإلضرابات الفجا -
اإلضرابات الدورية: وهي توقف العمال بالتناوب فيها بصفة متتالية مما يؤثر سلبا على اإلنتاج ويتحمله  -

  صاحب العمل لوحده.
  االعتصام أو اإلضراب مع احتالل أماكن العمل. -
صرحية: وهي نوع من اإلضراب يكون بتقليص يف نسبة اإلنتاج وعدم إتقانه اإلضرابات اجلزئية غري ال -

  حسب شروط العقد مع ظهور العمال وكأم يعملون بصورة عادية.
  .1هذه بعض صور اإلضرابات اليت اختلف الفقه والقضاء يف مدى مشروعيتها

العمال يف ممارسة اإلضراب إال على الرغم من اعرتاف اغلب دساتري دول العامل يف عصرنا احلديث حبق     
أن هناك قيودا تضعها يف قوانينها تنظيما هلذا احلق ختتلف من دولة إىل أخرى باختالف نظامها السياسي 

  ا. أخذواملنطلقات اإليديولوجية والفكرية اليت ي
ني عند القطاع هناك أوال ما اشرنا إليه بان اإلضراب يف البداية كان مسموحا به يف بعض الدول للعامل    

به الدول ذات التوجه  أخذاخلاص فقط، وحيظر ممارسته يف القطاع العام. ومنطلق هذا التمييز الذي ت
االشرتاكي، أن القطاع العام ال ميكن أن تصدر عنه أعماال من شاا املساس حبق العمال الذين يشرتكون يف 

ره بصاحب العمل للربح السريع على حساب تسيري إدارته، بينما القطاع اخلاص"املستغل" قد يؤدي الش
  العمال وهضم حقوقهم.

النهج الليربايل املتخذ من معظم الدول جعلها تؤمن بتعميم حق اإلضراب على كل العمال إال العاملني يف 
  القطاعات اإلسرتاتيجية اليت تقيد حق اإلضراب أو متنعه كلية، كما أا تقابل احلق باإلضراب بإعطاء احلق 

  .2حب العمل يف تسريح العمال املضربنيلصا
غري انه ميكن القول انه بفضل النضال النقايب الوطين أو الدويل املتمثل يف التنظيمات النقابية الدولية فان     

احلق يف اإلضراب أصبح شيئا معموال به يف اغلب الدول احلديثة يف العامل، خاصة األنظمة الدميقراطية، وال 
ق العنان هلذا احلق، ذلك أن القطاعات اإلسرتاتيجية حيظر فيها اإلضراب نظرا لالنعكاسات يعين انه قد أطل

                                                 
1
 معرفة خمتلف اآلراء الفقهية والقضائية حول هذه األنواع من اإلضرابات انظر: مقال األستاذة أبركان إبراهيمي مجيلة: املرجع السابق، صملزيد من التفاصيل و   

33-39.  
2
  .13، ص1984تونس، عام قتصادية، كلية احلقوق والعلوم السياسية واال .ونسي، الة القانونية التونسيةاألستاذ حممد بن حمفوظ: اإلضراب يف القانون الت  
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أصبحت كقواعد عامة بني اخلطرية على الدولة اقتصاديا وامنيا...اخل أو يتم التضييق فيه على أسس ومبادئ 
  وهي: 1الدول واليت جاءت ا "جلنة احلرية النقابية"

  إلضراب بصفة مسبقة.با صاحب العمل إخطارواجب  -
  أن يكون اإلعالن عن اإلضراب بعد استنفاذ حماوالت التوفيق والتحكيم حبضور أطراف النزاع. -
  ضمان حد أقصى من اخلدمات حىت ال يضر باملواطنني. -
  يكون تقرير اللجوء إىل اإلضراب بناء على اقرتاح سري. -
  اإلضراب.ضمان األمن والوقاية من احلوادث اليت قد تنجر من  -

يضع األستاذ حسن ملحم جمموعة من القواعد اليت جيب احرتامها من قبل املضربني واليت جتمع عليها    
  اغلب التشريعات احلديثة وهي:

  ال يعترب اإلضراب مشروعا إال إذا كان مهنيا. -
  فيها. اال يتقاضى املضربون أجورهم عن الساعات اليت اضربو  -
  فال بد من إنذار مسبق لصاحب العمل مبدة مخسة أيام قبل اإلضراب.اإلضراب املفاجئ حمرم،  -
  ال جيوز االعتصام بأماكن العمل. -
  .2احرتام حرية العمال غري املضربني يف مواصلة عملهم -

قد ترد قيود يف القانون تقلص على بعض الفئات العاملة لدى أجهزة الدولة كاملوظفني أو القضاة من     
اب، وقد تذهب بعض الدول إىل حظره عليهم. كما حترمه على أفراد اجليش ورجال األمن ممارسة حق اإلضر 
  وحراس السجون.

  حرية العمل والحق في اإلضراب عنهثانيا: الحماية القانونية للحق في        

  الدولية لحقوق اإلنسان. المواثيق واالتفاقياتفي - 1         

  ملي حلقوق اإلنسان على ما يلي:) من اإلعالن العا23نصت (املادة     
شخص احلق يف العمل،وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق احلماية من  ) لكل1(
  لبطالة.ا

                                                 

 -622، ص:1917سنة  ،5حتت عنوان: مبادئ جلنة احلرية النقابية املتعلقة باإلضرابات، الة الدولية للعمل رقم انظر مقال لألستاذ: "البريت اودير ديوس" 1 
624. 

2
   قليال ما ُحيرتم املبدآن األخريان.  
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  ) لكل فرد دون أي متييز احلق يف أجر متساو للعمل. 2( 
اإلنسان ) لكل فرد يقوم بعمل احلق يف أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة  3( 

  تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية االجتماعية.
  ) لكل شخص احلق يف أن ينشئ وينضم إىل نقابات محاية ملصلحته. 4( 

لكل شخص احلق يف الراحة، ويف أوقات الفراغ، والسيما يف حتديد نصت على ان:" 24املادة كذلك      
  ."معقول لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر

على ما يلي:"  6املادة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فقد نصت أما  -     
تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن  - )1

 - )2ري مناسبة لصون هذا احلق. تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم باختاذ تداب
جيب أن تشمل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا العهد لتأمني املمارسة الكاملة هلذا 

يف هذا اال بسياسات وتقنيات من شأا  خذاحلق توفري برامج التوجيه والتدريب للتقنيني واملهنيني، واأل
ثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل شروط تضمن للفرد احلريات حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية و 
  السياسية واالقتصادية األساسية. 

تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من أن:" من نفس العهد نصت على  7املادة     
  حق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على اخلصوص: 

  جلميع العمال، كحد أدىن: (أ) مكافأة توفر     
" أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي متييز، على أن يضمن للمرأة 1"

خصوصا متتعها بشروط عمل ال تكون أدىن من تلك اليت يتمتع ا الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر 
  الرجل لدى تساوي العمل، 

  ألحكام هذا العهد، " عيشا كرميا هلم وألسرهم طبقا 2"
  (ب) ظروف عمل تكفل املساواة والصحة، 

(ج) تساوي اجلميع يف فرص الرتقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلك إال 
  العتباري األقدمية والكفاءة، 

األجر،  (د) االسرتاحة وأوقات الفراغ، والتحديد املعقول لساعات العمل، واإلجازات الدورية املدفوعة
  . "وكذلك املكافأة عن أيام العطل الرمسية
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أما ما تعلق حبق تكوين النقابات، فقد تعهدت الدول األطراف بكفالة احلق يف تكوين النقابات وحق     
األفراد يف االنضمام إليها دون أية قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون وتكون ضرورية يف جمتمع دميقراطي 

ظة على األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحريام. كما كفل العهد احملاف أجلمن 
الدويل حق النقابات يف تكوين احتادات فيما بينها، وحقها يف تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام 

نون حلماية األمن إليها. وبالطبع فان هلذه النقابات حق يف ممارسة نشاطها حبرية يف ظل اشرتاطات القا
القومي والنظام العام وحقوق وحريات اآلخرين، بشرط إال خترج هذه االشرتاطات القانونية عما هو متعارف 

  .1عليه يف اتمع املنظم تنظيما دميقراطيا
 يفحق العمل مكفول :" أن) من على 15 ته(مادجاء يف والشعوب  اإلنسانحلقوق  اإلفريقيامليثاق      

 تكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ". ظل ظروف م

 منه نصت على ما يلي:" )34 املادة(ويف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، أما      

العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفري فرص العمل قدر اإلمكان ألكرب   - 1
لعمل وتكافؤ الفرص، ودون أي نوع من أنواع عدد ممكن من املقبلني عليه، مع ضمان اإلنتاج وحرية ا

التمييز على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو االنتماء النقايب أو 
  األصل الوطين أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة أو أي وضع آخر. 

صول على أجر مناسب لتغطية لكل عامل احلق يف التمّتع بشروط عمل عادلة ومرضية، تؤمن احل-2
مطالب احلياة األساسية له وألسرته، وتكفل حتديد ساعات العمل والراحة واإلجازات املدفوعة األجر، 
 وقواعد حفظ الصحة والسالمة املهنية، ومحاية النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقات أثناء العمل.

من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح تعرتف الدول األطراف حبّق الطفل يف محايته   -3
أن يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون مضرّا بصحته أو بنموه البدين، أو العقلي، 
أو الروحي، أو املعنوي، أو االجتماعي. وهلذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات 

  اف بوجه خاص مبا يلي :الصلة، تقوم الدول األطر 

  حتديد سن أدىن لاللتحاق بالعمل.   - أ

                                                 
  .251-250، ص دكتور شافعي حممد بشري: املرجع السابقال 1

 



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

346 

 

  وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.  -  ب
  فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه األحكام بفعالية.  - ج
لتشغيل ومحاية ال جيوز التمييز بني الرجل واملرأة يف حّق االستفادة الفعلية من التدريب والتكوين وا  -4

  العمل واألجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل. 
  على كل دولة طرف أن تضمن احلماية الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقا للتشريعات النافذة.   -5
ويف األخري ال بد أن نشري إىل أن هناك جمموعة من االتفاقيات اليت عقدا منظمة العمل الدولية يف جمال  

  نسان، منها:حقوق اإل
  .1930اخلاصة بالعمل القسري أو اإلجباري عام  29االتفاقية رقم  -
  .1951املتعلقة بتساوي األجور عند العمل عام  100االتفاقية رقم  -
  .1957املتعلقة بتحرمي العمل اإلجباري (السخرة) عام  105االتفاقية رقم  -
  .1958ام واملهنة عام املتعلقة بالتمييز يف االستخد 111االتفاقية رقم  -
  .1964اخلاصة بسياسة العمالة عام  122االتفاقية رقم  -
  املتعلقة مبنظمات العمال الريفيني. 141االتفاقية رقم  -
اخلاصة باملساواة يف احلظوظ واملعاملة بني العمال من اجلنسني الذين هلم مسؤوليات  156االتفاقية رقم  -

  .1951عائلية عام 
  الدستور الجزائري.في - 2         

  مما سبق، عرفنا أن معىن حرية العمل ليس اختياره فقط إمنا يعين أساسا االستقرار فيه بتوفري      
الشروط والظروف املالئمة للعامل سواء كانت هذه الظروف متعلقة مبدة العمل والراحة أو باألجرة أو 

  ات.الوقاية من احلوادث واألمراض املهنية أو العطل والتعويض
) اليت جاءت أيضا باحلق يف 55(املادة  1املعدل  1989يف دستور  املؤّسس اجلزائريلقد ضمن      

  العمل، ضمان القانون هلذه الشروط والظروف كالتايل:" لكل املواطنني احلق يف العمل".
مون، وحيدد يضمن القانون يف أثناء العمل احلق يف احلماية واألمن والنظافة. احلق يف الراحة مض     

) من دستور 63-62القانون كيفيات ممارسته". وهي الظروف والشروط اليت جاءت يف ( املادتني 
1976.  

                                                 
1
   .1989من دستور  52انظر املادة   



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

347 

 

فاملشرع يف املادة املذكورة أوكل ضمان هذه الشروط للقانون، ذلك أن هذه الشروط والظروف يوفرها      
كان من القطاع العمومي أو القطاع   رب العمل ويتم االتفاق على أمهها بني العامل وصاحب العمل، سواء

اخلاص، والدولة تتوىل السهر بواسطة أجهزا بالتفتيش واملراقبة والزجر عند مالحظة املخالفات القانونية. 
ذا تكون محاية العامل بالسهر على احرتام القانون حيث أن املهن تتعدد، كما أن عقود العمل ختتلف 

  دوليا. -أحيانا -ارف عليهاعند بعضها وجيمع الكل مبادئ متع
كما أن التنظيمات النقابية تلعب دورا كبريا يف ترقية ظروف العمل بصفة عامة والضغط على أرباب       

العمل يف أن حيرتموا التزامام القانونية والتعاقدية، سواء كان ذلك باالحتجاجات الشفوية أو التجمعات 
  أو اإلضرابات.

 جمموع احلريات املتعلقة بالعمل، لقد سبق أن حتدثنا عن هذا احلق مع احلق يف يدخل احلق النقايب يف     
) منه حني نصت على:" احلق 56تكوين اجلمعيات ورأينا أن الدستور اجلزائري قد اقر ذا احلق يف (املادة 

  النقايب معرتف به جلميع املواطنني".
) من الدستور احلايل، وهي نفس النص 57ادة أما احلق يف اإلضراب عن العمل فقد جاءت به (امل     

  حيث جاء فيها : 1989الوارد يف دستور 
احلق يف اإلضراب معرتف به، وميارس يف إطار القانون. ميكن أن مينع القانون ممارسة هذا احلق، أو "     

لعمومية ذات ال اجيعل حدودا ملمارسته يف ميادين الدفاع الوطين واألمن، أو يف مجيع اخلدمات أو األعم
  للمجتمع. املنفعة احليوية

مرتني على  التأكيدنالحظ  أنذا  احلق يف هذه املادة الدستورية ميكننا  اإلقرار جرأةعلى الرغم من 
 رأيناهوالذي  - الذي يسمح مبمارسته فيه اإلطار إىل باإلشارةالقانون العادي يف ممارسته، سواء  إىلالرجوع 

اليت مينع ممارسته  اإلسرتاتيجيةبالتنصيص صراحة على بعض الوظائف  أو -لعن العم اإلضرابيف مفهوم 
إىل املساس حبقوق وحريات املواطنني وتعطيل مصاحلهم الضرورية واملساس  ذلك يتحول أنفيها، باعتبار 

  بالنظام العام أو الصحة العامة...اخل
الذي جاء 1989فرباير  23ل وضع دستور لعل املشرع قد تأثر يف وضع هذه املادة مبا عاناه الوطن قبي   

ذا النص حني انتشرت ظاهرة اإلضرابات يف كثري من القطاعات ومهدت بالضغط على اجلماهري 
،فاملشرع قد شدد يف هذه املادة اليت وضعها حتت وطأة 1988أكتوبر  5والطبقات الضعيفة إلحداث 

األخري ملادة إنشاء األحزاب السياسية كما  املمارسات الفعلية السابقة لإلضراب مثلما حدث التعديل
  رأينا.
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  المطلب الثاني :حرية التجارة والصناعة.

  .تعريفه: األولالفرع -

يف حديثنا عن حرية الفرد يف اختيار العمل الذي يرغب فيه، سبق وان اشرنا أن هناك من يدرج حرية     
والصناعة تعترب من األعمال اليت قد يرغب  ، ذلك أن مهنة التجارة1الصناعية والتجارة ضمن حرية العمل

اإلنسان يف مزاولتها؛ لكن فضلنا أن خنصص هلا مبحثا مستقال وذلك لطابعها املهين واالقتصادي احلر 
بعض الدساتري تفرد هلا حيزا خاصا باإلطالق أو التقييد، بني املهن األخرى، الشيء الذي جعل املتميز 

، نالحظ ذلك يف اجلزائر الدولة توجه اإليديولوجي الذي اختارتهوذلك حبسب النظام االقتصادي وال
  .1996وبني الدستور احلايل  خاصة بعد تعديله سنة  76 -63بوضوح بني الدستورين 

يقصد حبرية التجارة والصناعة حق الفرد يف مباشرة هذه املهنة وكل األنشطة املتفرعة عنها، مثل عقد     
ينظر الفقه إىل  2ملبادالت، وتستثىن األعمال احلرة األخرى واملهن الفالحية.فقات والعقود والقيام باالص

اليت حيميها القانون، ذلك أن احلق يف اختيار عمل أو نشاط   3هذه احلرية على أا من احلريات الفردية
تفاديا ألي معني يعترب من احلقوق املعرتف ا قانونا للشخص، وهذا جتسيدا ملبدأ املساواة أمام القانون و 

  :4متييز أو حمابات. كما أن حرية التجارة والصناعة ال ميكن حتديدها إال يف حالتني
  ،5عندما ينظم املشرع ممارسة مهنة -
وعندما يتعرض نشاط مهين إىل اإلخالل بالنظام العام، فهنا يتدخل الضبط اإلداري حلماية النظام،  -

  دون إلغاء احلرية يف ذاا.
ه احلرية اليت يتميز ا املذهب الفردي والذي يطلق العنان للفرد أن ميارسها قد نشطت مع غري أن هذ     

انتعاش األنظمة الرأمسالية بعد الثورة الفرنسية، فقبل ذلك كانت األنشطة االقتصادية اإلنتاجية خاضعة 
  لتنظيمات مقيدة حبواجز مجركية ذات طابع داخلي وخارجي.

                                                 
1
   انظر الركن اخلاص باحلق يف العمل يف هذا املبحث. 

2 Michel  Guibal, La liberté du commerce et de l’industrie, in  guide juridique,  Dalloz, p. 327-1 
3
   .175، ص 1، ج1977، بريوت، 2ألهلية للنشر والتوزيع، طالفقيه اندري هوريو: القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، مطابع ا 

4
  F.Drreyfus, La liberté du commerce et de l’industrie, Thèse Doctorat, Faculté de Droit de Paris ; 

édit.Berger-Levault , 1973, p. 25. 
غري أن ممارسة مهنة خيضع إىل  . املفلس احملكوم عليه يف بعض اجلنايات أو اجلنحمثل ذلك عندما مينع املشرع ممارسة مهنة على أصناف معينني من األشخاص5  

  .. شروط معينة الصيدلية، السينما.نظام قانوين يتطلب الرتخيص وتوفري
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 Ecoleكان للمدرسة االقتصادية الفيزيوقراطية إرساء دعائم هذا احلق  إن الدور الفعال يف      

physiocrates يقابله باللغة الفرنسية  " وهو ما بالرتويج لشعارها االقتصادي "دعه يعمل دعه مير
« laisser faire, laisser  passer »،  والذي انصهر مع املبادئ السياسية فتبلور بفكرة

رتك األمور تسري بصفة طبيعية بدون تدخل الدولة. حيث استخلص احد رواد االقتصاديني القائلة ب
املدرسة املذكورة من أن هذه احلرية تنحدر عن امللكية الفردية. وان " احلق يف التوظيف اإلمكانات 

  (اإلنسان) العقلية واجلسمية ويف اختيار نوع العمل اخلاص الذي يالئمه بان جيعل من مواهبه وأمواله 
  .1يشاء...بان يشرتي ويبيع يف ظل املنافسة املطلقة" اليت

ت شكلها أخذمن خالل كل هذا أصبحت حرية التجارة والصناعة مبدأ سياسيا راج يف أوربا إىل أن      
وهي "املزامحة  Adam Smith  2 »العلمي الذي عرف يف االقتصاد السياسي لدى ( ادم مسيث 

. إال انه إذا سلمنا بقبول 3ون العرض والطلب، بدون أي قيد أو تدبري"االقتصادية الشاملة القائمة على قان
يف املشاريع، فان  ةواالنطالقيهذه الفكرة لدى األنظمة االقتصادية الليربالية اليت ترتكز على االقتصاد احلر 

ا  تأخذا على اإلطالق، وان  أخذاألنظمة ذات التوجه االشرتاكي واالقتصاد املخطط، ال ميكن أن ت
فإا تسلط عليها شبكة من القيود كبعض الشروط على ممارسيها وإثقاهلا بالضرائب، مما يصعب على 

  األفراد التوسع فيها.
لكن كال املبدأين املمثلني لطريف نقيض مل يعّمرا طويال ؛ إذ ظهر ما يسمى باالقتصاد "املختلط"      

ت الدولة على عاتقها مسؤولية محاية االقتصاد خذأالذي جعل من الدولة والفرد شريكني، وذلك عندما 
الوطين وإمنائه من جهة، ومسؤوليتها يف إعطاء احلرية للفرد بان يساهم يف استثمار أمواله مبا يرجع عليه 

ة يف احلسبان املشكالت االجتماعية، كمشكلة أخذوعلى االقتصاد الوطين بالفائدة من جهة ثانية، 
شة الطبقة العاملة، وأعمال التامني االجتماعي...اخل.  وهنا اختلفت نظرة البطالة واخنفاض مستوى معي

جتسيد ذلك املبدأ كاحتكار  أجلالدول إىل القيود اليت جيب أن تضعها على حرية التجارة والصناعة من 
احلياة الدولة للربيد واهلاتف وأنواع التجارة اخلارجية، وكل تنظيم يرجى منه أن يكفل األمن واالستقرار يف 

                                                 

 1
  .Georges Burdeau, op.cit.,p.50. انظر كلود البري كويار. وأيضا 1777هو "لو تروسن" مؤلف كتاب "النظام االجتماعي" سنة   
   ادم مسيث االجنليزي صاحب كتاب "طبيعة وأسباب ثروة األمم" 2  
 3
   .279، ص 2األستاذ ادمون رباط: املرجع السابق، ج  
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ومحاية األخالق العامة، كمنع جتارة املخدرات وفتح  1االقتصادية واالجتماعية للدولة وحتقيق الصاحل العام
  بيوت الدعارة.

بذلك تنوعت القيود بني املنع أو احلد من حرية التجارة والصناعة وممارستها بشروط، كشرط اكتساب      
اماة، أو اليت دف إىل حتقيق أغراض اجتماعية  صفات أو شهادات، كما عند ممارسة الطب أو احمل

  كالتأمينات االجتماعية، أو أغراض اقتصادية كالبنوك وشركات التامني.
  أمام هذا يرى بعض الفقهاء انه من األفيد إعالن حرية التجارة والصناعة بنص تشريعي رفعا ألي      

هذا األمل مل يتحقق حىت يف بعض الدول  ، غري أن 2لبس وتفاديا للمنازعات حول وجودها ومفاعيلها
املتبنية للنظام الليربايل منذ القدمي مثل فرنسا اليت مازالت تفتقد منظومتها التشريعية إىل نص دستوري أو 

  .3قانون تشريعي حول هذه احلرية، إىل درجة اعتقاد البعض أن القانون الوضعي ال يقول ذه احلرية
  القانونية للحق في حرية التجارة والصناعةالحماية الفرع الثاني: -    

  الدولية لحقوق اإلنسان المواثيق واالتفاقياتأوال: في        

أما حرية التجارة والصناعات يف املواثيق الدولية فقد رأينا احلق يف اختيار العمل وما ورد حوله إذ تنطبق      
واملهن اليت قد خيتارها اإلنسان هو التجارة أو  عليه حرية التجارة والصناعة، علما وان من مجلة األعمال

  الصناعة، لذا ال نرى ضرورة تكرارها.
وحسب األستاذ "جاك روبري"، فان هناك نوعا أخر من التجمعات اليت هلا كذلك حرية ممارسة نشاط       

جتاريا، أما حرية ال مينع اجلمعية من ممارسة نشاطا اقتصاديا أو  1901اقتصادي، فاملادة األوىل من قانون 
اختيار موضوع وهدف هذا النشاط فهو مرتوك للشركاء الذين من خالل هذا النشاط يعطون جلمعيتهم 
صفة املؤسسة احلقيقية. وحسب نفس األستاذ فانه منذ عشرين سنة ولدت هذه"اجلمعيات املؤسساتية" 

  . 4ايف والرتفيه والسياحي...اخلخاصة يف جمال الصحي واالجتماعي، التعليمي والتكويين والرياضي، الثق
  
  

                                                 
1
   .1073دكتور حممد كامل ليله: املرجع السابق، ص  
  279انظر الدكتور ادمون رباط، ص  2 
واىل مجلة اآلراء الفقهية   1791مارس  17ء يف فرنسا إىل القانون الضرييب الصادر يف . يستند القضا64انظر جاك مورجون وجان بيري: املرجع السابق، ص  3 

  ، املرجعني السابقني.81، وحسن ملحم، ص 279والقضائية الصادرة يف املوضوع. انظر ادمون رباط، ص 
4
 Jacques Robert,avec la collaboration de Jean Duffar, Droits de l’Homme et Libertés 

Fondamentales, 6 eme Edition, Montchrestien, paris, p773. 
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  في الدستور الجزائري ثانيا:        

) اجلديدة 37هو (املادة  1996نوفمرب  28اجلديد الذي جاء به التعديل والتتميم الدستوري يف      
  حول حرية التجارة والصناعة واليت تنص على:

ون". مل يسبق يف التاريخ الدستوري اجلزائري " حرية التجارة والصناعة مضمونة ومتارس يف إطار القان     
الذي  1989فرباير  23أن خصصت هلذه احلرية ولو إشارة يف الدساتري السابقة مبا يف ذلك دستور 

شامال ألكثر احلقوق واحلريات املعرتف ا عامليا، مما جتعلنا نطرح السؤال التايل: هل يعترب  -حبق–نعتربه 
أم عن قصد؟ ال نظن أن يكون ذلك نسيانا أمام االهتمام الكبري بكل السكوت عن هذا احلق نسيانا 

، كرفع 1احلقوق و احلريات من جهة، وأمام االنفتاح الذي شهدته اجلزائر يف هذا اال من جهة ثانية
احتكار الدولة عن التجارة اخلارجية وتشجيع التصدير واالسترياد أمام اخلواص وفتح اال لالستثمار 

بل حىت لألجنيب يف القطاعات اإلسرتاتيجية كاحملروقات، وهذا االنفتاح شرع فيه منذ بداية  الوطين،
التسعينات وقبل التعديل الدستوري األخري مبدة طويلة. ولعل املشرع اكتفى فقط مبا جاء به الدستور يف 

احلقوق جمال التوجه االقتصادي وتغاضى عن ذكر هذه احلرية بصفة صرحية وضمن الفصل اخلاص ب
واحلريات تفاديا لردود الفعل اليت ميكن أن تنجم التنصيص عليه دستوريا خاصة أمام االنتقال السريع من 
االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق. وعلى كل فان هذه احلرية أصبحت جمسدة وحمققة ميدانيا بل 

  صراحة. 1996قبل أن يأيت ا التعديل الدستوري يف  2وقانونيا

  الثالث: حق الملكية. المطلب

  .تعريفهالفرع األول: -

املقصود حبق امللكية أو حرية التملك: القدرة القانونية لشخص يف أن ميلك شيئا، وان يتصرف يف       
الشيء اململوك ويف منتوجه بالتبع. كما يتضمن احلق يف امللكية محايتها من االعتداء عليها سواء باملصادرة 

  يف حدود ما نص عليه القانون ومقابل تعويض عادل.أو باالستيالء، إال 
  :تقسم امللكية إىل نوعنيأنواع الملكية: 

  ملكية خاصة أو فردية.
                                                 

تجارة اخلارجية  جتدر اإلشارة إىل أن ممارسة التجارة الداخلية والصناعة يف بعض القطاعات من طرف القطاع اخلاص كان شيئا سائدا منذ االستقالل ولكن ال1  
   كانت حكرا للدولة. 

 2
   .10-90حتت رقم  1990افريل  14مثل قانون النقد والقرض الصادر يف  
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  ملكية عامة أو مجاعية.
امللكية اخلاصة هي اليت يكون املالك فيها شخصا طبيعيا أو أشخاصا معينني ميلكون شيئا على  -     

  الشيوع فيما بينهم.
مللكية العامة فهي اليت يكون املالك فيها شخصا اعتباريا عاما كالدولة أو اجلمعية أو أما معىن ا -     

القبيلة...اخل. وختتلف عن األوىل يف كوا أن الفرد ال ميلك حق التصرف الشخصي فيها على الرغم من  
  كونه مشرتك ضمن الشخص االعتباري.

إىل عهد الفراعنة ومن بعدهم اليونانيني والرومان، يعود وجود امللكية بنوعيها حسب مؤرخي القانون       
  .1أما عند العرب فقد وجدت قبل جميء اإلسالم

ترجع امللكية اجلماعية يف البداية إىل القبائل بإشراف رئيسها، مث عرفت انقسامات إىل ملكية أسرية       
  .2وانتهت أخريا باعرتاف النظم حبق الفرد يف امللكية

كية شيئا مقدسا يف البداية عند أصحاب املذهب الفردي إذ اعتربوها "حقا طبيعيا من املل اعتربت      
 26. ولعل ذلك يظهر جليا فيما جاء اإلعالن الفرنسي 3احلقوق األساسية، وال جيوز لإلنسان التصرف فيه

  .4..".منه) أن:" امللكية حق ال ينتهك ومقدس، وال حيرم منه 17حيث نصت (املادة  1789أوت 
بطبيعة النظام السياسي واالجتماعي للدولة  5ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد هو ارتباط هذا احلق      

مما انعكس على مواثيق حقوق اإلنسان خاصة العهدين املتعلقني باحلقوق املدنية، واحلقوق االقتصادية 
من أمهيته بالنسبة للحقوق  على الرغم 6واالجتماعية والثقافية، حيث نالحظ فيهما إسقاط هذا احلق

األخرى الواردة فيهما، على أن هذا اإلسقاط يفسره البعض بأنه مقصود، وذلك تفاديا لالصطدام بني 
الدول الرأمسالية اليت كانت تعترب حق امللكية اخلاصة "حقا مطلقا، خيتص املالك وحده مبزايا الشيء اململوك 

                                                 
1
   .40، د.ت، ص2، القانون املصري القدمي، ط1شفق شحاتة: تاريخ القانون اخلاص يف مصر، ج 

2
 Imre Szabo, Fondements historiques et développement des droits de l’homme, et les dimensions 

internationales des droits de l’homme, UNESCO 1978, p.13. 
  .1789من اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن  2أيضا: انظر املادة

3
V. Yves Meny, textes constitutionnels et documents politiques, Montchrestien, Paris, p. 12. 

4
تصادية واالجتماعية الذين جتتمع ما مجيع احلقوق االقتصادية نفس املالحظة تنطبق على "احلق يف العمل" لكونه مع احلق يف امللكية، حقني من احلقوق االق 

 واالجتماعية األخرى.

5
   .1948بينما جنده يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   

6
   .29الدكتور مصطفى حممد اجلمال: نظام امللكية، منشاة املعارف باإلسكندرية د.ت، ص   
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من جهة وبني الدول االشرتاكية اليت ال تعرتف حبق امللكية  1دون أن يشاركه يف ذلك غريه من األشخاص"
  اخلاصة من جهة أخرى.

غري أن إبعاد هذا احلق من وثائق أملتها يف جمملها دول غربية ليربالية محلت شعارها احلرية والدميقراطية       
قط، بل الن وكرست مبدأ "دعه يعمل دعه مير"، مل يكن يستهدف كسب ثقة دول املعسكر االشرتاكي ف

" النظرة إىل حق امللكية مل يعد هلا حمل من النظم الرأمسالية بعد أن أصبح من املسلم يف هذا النظم النظر يف 
  .2إىل مصلحة اجلماعة جبانب أصحاا" -وامللكية بصفة خاصة –احلقوق بصفة عامة 

ومل يعد حقا مستقال عن حقوق ذا تراجعت النظرة الفردية "حلق امللكية" يف النظم الرأمسالية،       
اإلنسان باعتباره حقا ينبثق عن احلق يف العمل للجميع، وألنه أيضا ال ميكن ممارسة حق األمن الشخصي 
لإلنسان دون نوع من امللكية. يف هذه احلالة اعترب"احلق يف امللكية" حقا سياسيا أكثر من كونه حقا 

ية والسياسية األخرى، لذا كان من الضروري توجيه العناية أكثر اقتصاديا، كما انه يعترب قاعدة للحقوق املدن
  .3إىل ضمان ومحاية وتصليح امللكية اجلماعية للشعوب واألمم

وإذا كانت القيود الواردة يف هذا احلق ناجتة عن النظام االقتصادي لدولة معينة، فان مبدأ هذا احلق       
   ترى فيه نوعا من العقبة واإلعاقة للنمو االقتصادي يف نفسه وضع موضع شك لدى البلدان النامية، اليت

  .4بلداا
وتضع حول ذلك قيودا   5 تعرتف قوانني األنظمة الليربالية حبق استعمال الشيء واستثماره والتصرف فيه    

لنظم االشرتاكية فتشدد يف حتمي ا حقوق الغري أو وجود مصلحة عامة. أما ا 6كحقوق مكتسبة للمالك
إىل اعتبار  -خاصة األنظمة الشيوعية–وتضيق على احلق يف امللكية اخلاصة بل تذهب بعضها  ودالقي

  .7وسائل اإلنتاج ال حيق امتالكها إال من طرف الدولة، بل وتقوم بتامني كل مملوك سابق من هذا النوع

                                                 
1
   .30، ص نفس املرجع  

2
 Karel Vasak, Examen analytique des droits civils et politiques, les dimensions internationales des 

droits de l’homme, UNESCO 1978, op.cit , p184-185. 
3
   .207نفس املرجع، ص   
 188الدكتوران: جالل علي العدوي ورمضان أبو السعود: املدخل لدراسة القانون، نظرية احلق، مرجع سابق، ص   4  

  
5
مبا يلي: " حق امللكية هو الذي يعطي لكل مواطن حق التمتع والتصرف حسب رغباته يف ثروته وأرباحها  1793عرف اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان  

 مثار عمله وصناعته".

6
   .210الدكتور صبحي احملمصاين: املرجع السابق، ص   

7
  . 210ص  نفس املرجع   
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 نظرية التملك بني نظرية التملك الفردي املطلق اليت مت التخلي عنها حىت من طرف أهلها وبني      
اجلماعي اليت هي أيضا اارت أنظمتها وعلى رأسها االحتاد السوفييت، قامت النظرية املعتدلة اليت كرسها 

قرنا وتبنتها معظم الدول الدميقراطية احلديثة واليت تكرس حرية امللك أو حرية امللكية  14اإلسالم منذ 
...وحق االمتناع عن التخلي عنه، وحق التمتع الفردية، وتكرس ما تضمنته من حق التصرف يف امللك

حبمايته من كل اعتداء من جانب األفراد اآلخرين أو الدولة، هذا باإلضافة إىل القيود اليت حتمي مصلحة 
اتمع، كاليت ترد على املوارد الطبيعية باملنع من امتالكها من طرف األفراد، أو ما تضمن به حتقيق العدالة 

بعض الضرائب على املالك وأصحاب الثروات، وفرض اشرتاكات الضمان االجتماعي  االجتماعية كفرض
ملصلحة املستخدمني وغريها. وفوق كل ذلك تضمن حق الشعوب يف مواردها الطبيعية وثرواا وحتمي هذا 

  احلق من أي اعتداء.
رائع والنظم، أما هكذا نالحظ أن امللكية اجلماعية وجدت لدى مجيع الشعوب وأقرا مجيع الش      

  امللكية الفردية فكانت موضع خالف ترد عليها قيود تتسع وتضيق حسب النظم واملذاهب اإليديولوجية.
  في الملكية الحماية القانونية للحقالفرع الثاني : -   

  أوال: في االتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.     

) لكل شخص حق التملك مبفرده  1 ) على أن:" 17املادة سان يف( نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلن       
  .") ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً  2أو باالشرتاك مع غريه. 

ويرجع بعضهم سبب ذلك  -كما رأينا  - نالحظ عدم تطرق كل من العهدين الدوليني إىل هذا احلق       
) من االتفاقية 21ورود "حق امللكية" يف (املادة  إىل عدم اعرتاف بعض النظم ذا احلق، بينما نالحظ

األمريكية حلقوق اإلنسان، أما االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان فاكتفت بعد نقاش طويل بإدراج عبارة 
  .1"احلق يف احرتام املمتلكات" يف املادة األوىل

) واضحة يف املوضوع 14ملادة فقد (جاءت ا ،والشعوب اإلنسانحلقوق  اإلفريقيامليثاق  ما خيصفي       
حق امللكية مكفول وال جيوز املساس به إال لضرورة أو مصلحة عامة طبقا ألحكام  حيث نصت على:"

  . "هذا الصدد يفالقوانني الصادرة 
 تأثري إىل، ولعل ذلك يرجع أوضحبصفة  اإلنسان) من امليثاق العريب حلقوق 31ونصت (املادة        

حق امللكية  القانونية للدول العربية. تقول املادة:" األنظمةعلى  -بامللكية الفرديةالذي يقر  - اإلسالم
                                                 

1
   .1989دستور  من 49نفس النص  املادة   
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اخلاصة مكفول لكّل شخص، وحيظر يف مجيع األحوال مصادرة أمواله كّلها أو بعضها بصورة تعسفية أو 
  . "غري قانونية
       ثانيا: في الدستور الجزائري.         

 .اإلرث مضمون حق .امللكية اخلاصة مضمونة": ن أالدستور احلايل على من  )52املادة جاء يف (       
  ."وحيمي القانون ختصيصها ،ابهاألمالك الوقفية وأمالك اجلمعيات اخلريية معرتف 

اجلزائري اكتفى يف هذا اإلطار بالنص على احلق يف امللكية اخلاصة، وأضاف هلا حق انتقال  املؤّسس الدستوري
لغري عن طريق اإلرث، كما نصت ذات املادة على املؤسسات اخلاصة كأشخاص اعتباريني هذه امللكية إىل ا

  مالكني ألموال خمصصة وموقوفة ألغراض خريية ذات أهداف دينية.
نالحظ أن الصيغة اليت جاءت به املادة تدخل يف إطار إطالق هذه احلرية، وعدم تقييدها كما هو الشأن       

يكتف املشرع فيه بإدراج هذا احلق خارج فصل احلقوق واحلريات بل قيد امللكية ، الذي مل 1976يف دستور 
اخلاصة" حيث نّص على أن امللكية الفردية ذات االستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة، امللكية اخلاصة 

صة، ال سيما يف غري االستغاللية، كما يعرفها القانون جزء ال يتجزأ من التنظيم االجتماعي اجلديد. امللكية اخلا
. 1امليدان االقتصادي جيب أن تساهم يف تنمية البالد...وهي مضمونة يف إطار القانون. حق اإلرث مضمون"

إن اعرتاف الدستور حبق امللكية يف خضم املبادئ االشرتاكية رغم تقييدها، هلو مما يؤكد شيئا متت مراعاته 
والذي كانت فيه ضرورة  1976لوطين والدستور سنة آنذاك، وهو النقاش الشعيب الذي سبق وضع امليثاق ا

  احرتام املبادئ اإلسالمية مطلبا شعبيا ملحا.
املعدل و دون قيد أو شرط إال ما نص عليه  1989ورود "امللكية اخلاصة مضمونة" يف الدستور احلايل       

يف ذلك. وهو ما أكدته القوانني فيما يتعلق بتحديد امللكية العمومية هلو دليل قاطع على احرتام حق املواطن 
العادية اليت جاءت فيما بعد واملشددة على نزع امللكية، كما أن إرجاع أراضي الثورة الزراعية ملالكها األصليني 

  .2أفرادا أو مجعيات خريية أو مؤسسات وقفية بعد صدور الدستور ألكرب دليل على هذا كانوا  سواء
  حىت ولو ضمنيا. 1963أننا مل نعثر على حق امللكية اخلاصة يف دستور أخريا ال بد من اإلشارة إىل       

  
  

                                                 
1
   ، من الفصل الثاين اخلاص باالشرتاكية.1976من دستور  16انظر املادة   
  .1989إىل مالكها األصليني بعد دستور  1971مت إرجاع أراضي الثورة الزراعية املؤممة بداية من  2 
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  الحق في الرعاية االجتماعية والصحية. المطلب الرابع :

   تعريفهالفرع األول: -

املقصود بالرعاية االجتماعية حسب حتديد "ادوارد ليندمان" هلا بقوله:" يعين مصطلح الرعاية االجتماعية       
ن رعاية الشعب تقوم ا السلطات احلكومية...(وهي) اخلدمات االجتماعية اليت توجه حنو مظاهر معينة م

فئات من األفراد أو اجلماعات ممن حيتاجون إىل ضروريات احلياة األساسية، ومما حيتاجون إىل احلماية بسبب 
ن املرض أو العدوى، ومن عدم النضج أو العجز بصورة أو بأخرى. وممن حيتاجون إىل احلماية من أنواع معينة م

  .1احملرومني من األسرة املالئمة أو التوجيه األبوي، ومن يشكل سلوكهم ديدا للرفاهية العامة للمجتمع"
، ميكن 2من خالل تعريف "ادوارد ليندمان"، وجممل التعاريف اليت أعطيت ملصطلح "الرعاية االجتماعية"  

  :ـواجب الدولة يف القيام ب القول أن احلق يف الرعاية االجتماعية يعين
) كل أنواع املساعدات مبا يف ذلك مساعدات على البطالة واملساعدات املوجهة لألسرة وبعض الفئات 1

األفراد أثناء ظروف خاصة يتعرض هلا اتمع كاحلروب واألزمات. تأيت هذه  "األمومة" أو اخلاصة كفئة
ف عن الضمان االجتماعي الذي أسس على التضامن املهين املساعدات تطبيقا ملبدأ التضامن الوطين، وختتل

والضرييب، واليت جاءت مكملة لدورها خاصة للفئات غري املؤمنة أو أن التامني يعترب غري كاف هلا من حيث 
  .3فوائده أو لنفقات إضافية كالعالج

باليتامى، ومحايتهم  ) اخلدمات املتعلقة حبماية األطفال يف منوهم الطبيعي يف أحضان أسرم والتكفل2
  من األعمال اليت ترجع عليهم بأضرار صحية أو نفسية وتعرض حيام للخطر.

) اخلدمات املوجهة للمسنني وذوي األمراض املزمنة، (كأمراض: السكر والسرطان...) واملتخلفني 3
  ذهنيا ومحاية األحداث املنحرفني.

بالقيام بالوقاية العامة من األمراض واألوبئة، كالتلقيح ) الربامج املوجهة لرعاية الصحة العامة لألفراد، 4
ضدها، سعيا لتحقيق أعلى مستوى من الصحة والسالمة للمجتمع مبا يف ذلك الربامج املخصصة لفئات معينة  

  كاملعوقني وذوي العاهات واملعاجلة النفسية لألحداث املنحرفني.
  ) اإلسكان االجتماعي.5

                                                 
1
   نقال، عن: 36، د،ت، ص 2األستاذ حممود حسن: مقدمة اخلدمات االجتماعية، ذات السالسل، الكويت، ط  

Edward C. Lindeman, Public. Welfare, Encyclopedia of social science, vol 12, pp. 687- 689. 
  .les dimensions internationales des droits de l’homme انظر نفس املرجع، واملرجع السابق اخلاص باليونسكو: 2 

3
 Jean-Jacques Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, mémentos Dalloz, 3 eme éd. Paris 1980,p. 

122.  



 ة بالحماية الدستورية في الجزائرالحقوق والحريات المكفول                                                           الفصل الثاني : 

357 

 

  .1) التأمينات االجتماعية6
وإن اكتنف نوع من الغموض يف حتديد املدلول القانوين للحق يف الصحة، فإن للصحة ارتباطا وثيقا حبياة     

اإلنسان إذ أا من املقومات األساسية هلا، وشرط الزم حلق اإلنسان يف احلياة، إًذا تدخل يف دائرة حقوق 
  اإلنسان.

زن النسيب لوظائف اجلسم النامجة عن تكييفه مع عوامل ولقد ُعّرفت الصحة اصطالحا بأا " حالة التوا     
  2البيئة احمليطة به ".

فاحلماية االجتماعية والوقاية الصحية تستند إىل قواعد قانونية عديدة ومتنوعة، منها دولية ذات مصدر 
 أخرى، ، ومنها ذات مصدر داخلي خيتلف من دولة إىل3دويل كاملواثيق الدولية من إعالنات واتفاقيات دولية

، وهذه األخرية ختتلف أيضا على حسب 4ويرتاوح بني الدستور والقانون التشريعي والتنظيمي والقرارات احمللية
  اهتمام كل دولة ذا احلق، وبالعناية اليت توليها جبميع جوانبه، سواء ما تعلق بتنوع اخلدمات أو 

  ت به كل دولة.أخذواالديولوجي الذي باألشخاص املستفيدين منها، ويرجع ذلك إىل النظام السياسي 
ذا احلق وتعتربه من أولويات مهامها،  افالدول اليت اتبعت النهج االشرتاكي تويل عناية أكثر يف قوانينه

بل وتوسع يف اخلدمات اانية إىل جوانب أخرى كالتعليم والعالج بصفة عامة جلميع أفراد اتمع، وتوفر 
ماعية الضعيفة الدخل واملعوزة كسكان األرياف، بينما جند الدول ذات التوجه السكنات لبعض الفئات االجت

الليربايل واالقتصاد احلر تقلص رعايتها إىل فئات خاصة كاملعوقني واملسنني، واألطفال احملرومني من األسر، 
ختصص هلم  فقراء املعوزين والذينوبعض الفئات من اتمع مبفهومها الضيق كالعاملني األجراء وبعض ال

. كما 5قامات مجاعية، حلرمام وعجزهم وختلي ذويهم عنهم، كاملسنني وذوي األمراض أو العاهات املزمنةإ
تقلص هذه الرعاية يف نوعية اخلدمات اليت تقدمها إذ ال يعترب اإلسكان االجتماعي من اهتماماا كما تقيد 

قط كاليت هلا انعكاس على صحة اتمع ككل، مثل االستفادة من اخلدمات الصحية جمانيا يف جوانب معينة ف
  .6الربامج الوقائية، بل حىت االستفادة من التأمينات املرضية يكون مقصورة على بعض الفئات من اتمع

                                                 
1
   سبق وان تكلمنا عن التامينات االجتماعية يف الركن املتعلق باحلق يف الضمان االجتماعي.  
 321ديب، ص: ، 2003يناير  01، العدد 21أ.د. هاشم حممد فريد رستم، احلق يف الصحة، جملة األمن والقانون، أكادمية الشرطة، السنة  2 

3
   من ذلك جند االتفاقية الصادرة عن املنظمة العاملية للصحة، واملنظمة الدولية للعمل...اخل.  

4
 Philippe Ligneau, Droit de la protection sanitaire et sociale, éd. Berger- Levault, Paris 1980, 

1976, p.9.  
5
 Jean- Michel Belorgey, la politique sociale en finir avec le mythe, éd. Seghers, Paris, 1976, p.9.  

6
 Pierre Grandjeat, la santé gratuite, éd. Seuil, 1965, p. 7.  
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باإلضافة إىل الدور الذي تتواله السلطة العامة يف حتقيق بعض جوانب الرعاية االجتماعية الذي تقوم       
طبقا ملخطط وطين يراجع سنويا، هناك  1ماعات احمللية طبقا للقوانني وتوجيهات اهليئة املركزيةبتنظيمه عادة اجل

هيئات خاصة تتمثل يف "مجعيات خريية" خاصة غري جتارية، تتوىل مجع املساعدات من املتربعني وتوزيعها على 
هذا احلق الذي هو خمول للهيئات الفئات احملرومة حتت مراقبة الدولة، وهذه ال تدخل يف استفادة املواطن من 

الرمسية فقط كما رأينا يف تعريف"ادوارد ليندمان" بينما يدخل نشاط هذه اجلمعيات اخلريية يف حتقيق مبدأ 
التضامن الوطين والتكافل االجتماعي، اليت هلا أبعاد دينية وإنسانية وتساهم يف إذكاء روح التالحم االجتماعي 

  خاصة الظروف الصعبة.
  حق في الرعاية االجتماعية والصحيةللالحماية القانونية فرع الثاني : ال-  

  الدولية لحقوق اإلنسان. المواثيق واالتفاقياتأوال: في               

لكل شخص بصفته عضواً  ) على أن :"22لقد جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف (مادته        
تماعي ويف أن حتقق بوساطة اهود القومي والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم  يف اتمع احلق يف الضمان االج

  ."كل دولة ومواردها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والرتبوية اليت الغىن عنها لكرامته وللنمو احلر لشخصيته
قوم بعمل احلق لكل فرد ي ) من نفس اإلعالن على أن:"23من املادة  3إضافة إىل هذا، نصت (الفقرة       

يف أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى 
  ."للحماية االجتماعية

جاءت شاملة لكثري من احلقوق اليت تدخل حتت عنوان الرعاية  25وإمجاال لكل هذا، فاملادة       
  االجتماعية حيث نصت على:

احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، ) لكل شخص  1(  "
ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة، وله احلق يف 

يش تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز والرتمل والشيخوخة وغري ذلك من فقدان وسائل الع
 نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

) لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة ورعاية خاصتني، وينعم كل األطفال بنفس احلماية االجتماعية  2( 
  ."سواء أكانت والدم ناجتة عن رباط شرعي أو بطريقة غري شرعية

                                                 

 1
   قد تكون هذه اهليئة: وزارة أو كتابة دولة كما هو احلال يف اجلزائر. 
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منه)  9والثقافية فنصت (املادة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  أما فيما يتعلق     
األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك على ما يلي:" تقر الدول 

  التأمينات االجتماعية".
  :أن) من نفس العهد على 10فنصت (املادة  األسرةشان  يف غري انه       

لطبيعية واألساسية يف اتمع، أكرب قدر ممكن من لوحدة اجلماعية ااوجوب منح األسرة، اليت تشكل  -1" 
 لتكوين هذه األسرة وطوال وضها مبسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهم. احلماية واملساعدة، وخصوصا

  ."ينعقد الزواج برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه أنوجيب 
رتة معقولة قبل الوضع وبعده وينبغي منح األمهات وجوب توفري محاية خاصة لألمهات خالل ف - 2

 - 3مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.  إجازةمأجورة أو  إجازةالعامالت، أثناء الفرتة املذكورة، 
وجوب اختاذ تدابري محاية ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال واملراهقني، دون أي متييز بسبب النسب أو 

االقتصادي واالجتماعي. كما جيب  االستغاللن الواجب محاية األطفال واملراهقني من غريه من الظروف. وم
بصحتهم أو ديد  اإلضرارأخالقهم أو  إفسادجعل القانون يعاقب على استخدامهم يف أي عمل من شأنه 

ر تفرض حدودا دنيا للسن حيظ أناألذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا  إحلاقحيام باخلطر أو 
  ."القانون استخدام الصغار الذين مل يبلغوها يف عمل مأجور ويعاقب عليه

تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل  -:" أن) على 11صت (املادةننفس العهد الدويل  يف      
شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف 

متواصل لظروفه املعيشية. وتتعهد الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احلق، معرتفة يف حتسني 
 هذا الصدد باألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على االرتضاء احلر. 

 واعرتافا مبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع، تقوم الدول األطراف يف هذا العهد، -2
  مبجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدويل، باختاذ التدابري املشتملة على برامج حمددة ملموسة والالزمة...". 

على حقوق الرعاية االجتماعية حيث نصت  أيضا) من نفس العهد شاملة هي 12كما جاءت (املادة       
متع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف الت -:" أنعلى 

 والعقلية ميكن بلوغه. 

تشمل التدابري اليت يتعني على الدول األطراف يف هذا العهد اختاذها لتأمني املمارسة الكاملة هلذا  -2
(أ) العمل على خفض معدل موتى املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمني  :أجلاحلق، تلك التدابري الالزمة من 

ل منوا صحيا، (ب) حتسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية؟ (ج) الوقاية من األمراض الوبائية منو الطف
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واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها، (د) يئة ظروف من شأا تأمني اخلدمات الطبية 
  والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض.

يكون لكل  -:  أن) من على 24يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية نصت (املادة العهد الدو  غري انه يف       
ولد، دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو 

 قتضيها كونه قاصرا. النسب، حق على أسرته وعلى اتمع وعلى الدولة يف اختاذ تدابري احلماية اليت ي

  يتوجب تسجيل كلى طفل فور والدته ويعطى امسا يعرف به.  -2
  . "لكل طفل حق يف اكتساب جنسية -3

 يفلكل شخص احلق  .:"أنوالشعوب على  اإلنسانحلقوق  اإلفريقيامليثاق  من) 16نصت (املادة      
 التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية ميكنه الوصول إليها. 

هذا امليثاق باختاذ التدابري الالزمة حلماية صحة شعوا وضمان حصوهلا على  يفتعهد الدول األطراف ت 
  حالة املرض".  يفالعناية الطبية 

تدابري محاية  يفللمسنني أو املعوقني احلق أيضا  :"أنعلى من ذات امليثاق ) 4فقرة  18ونصت (املادة       
يتعني على الدولة :" أنمن نفس املادة ) على  3عنوية". كما نصت الفقرة حالتهم البدينة أو امل تالءمخاصة 

 اإلعالنات يفالقضاء على كل متييز ضد املرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على حنو ما هو منصوص عليه 
  واالتفاقيات الدولية". 

ي الوحدة الطبيعية األسرة ه - 1:"أنامليثاق العريب حلقوق اإلنسان على من  33ونصت املادة      
واألساسية للمجتمع، والزواج بني الرجل واملرأة أساس تكوينها وللرجل واملرأة ابتداء من بلوغ سّن الزواج حّق 
التزّوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، وال ينعقد الزواج إال برضا الطرفني رضا كامال ال إكراه فيه 

 الرجل واملرأة عند انعقاد الزواج وخالل قيامه ولدى احنالله. وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات 

تكفل الدولة واتمع محاية األسرة وتقوية أواصرها ومحاية األفراد داخلها وحظر خمتلف أشكال  -2
العنف وإساءة املعاملة بني أعضائها، وخباصة ضّد املرأة والطفل. كما تكفل لألمومة والطفولة والشيخوخة 

تياجات اخلاصة احلماية والرعاية الالزمتني وتكفل أيضا للناشئني والشباب أكرب فرص التنمية وذوي االح
  البدنية والعقلية".
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أو اتفاقيات  1باإلضافة إىل هذا، صدرت اتفاقيات خاصة ببعض هذه احلقوق كاتفاقية حقوق الطفل       
  للصحة أو املنظمة الدولية للعمل.تشمل جزئيا بعض هذه احلقوق، كاليت صدرت عن املنظمة العاملية 

  الدستور الجزائريفي  ثانيا:                

تلتزم الدولة برعاية األفراد وكفالة معيشتهم يف حاالت الشيخوخة والعجز عن العمل، حسب ما رأيناه       
لذوي العاهات  على عاتقها رعاية األسرة باهتمامها باألمومة والطفولة، وتضمن أخذمبوجب هذا احلق، كما ت

  معاشهم والعناية م إلدماجهم يف اتمع.
كذلك تلتزم الدولة يف جمال الرعاية الصحية بكفالة التامني الصحي، كالتلقيح ضد األمراض وضمان        

  وسائل العالج...اخل. فالدستور اجلزائري احلايل أشار إىل بعض هذه احلقوق يف املواد التالية مبا يلي:
  .اتمع"حتظى األسرة حبماية الدولة و  ":) 58املادة ( -
  ظروف معيشة املواطنني الذين مل يبلغوا سن العمل، والذين ال يستطيعون القيام به، ":) 59املادة ( -

  ."ائيا، مضمونةنهوالذين عجزوا عنه 
  ا للغريبهميارس كل واحد مجيع حرياته، يف إطار احرتام احلقوق املعرتف ": ) 63املادة ( -

  ."والطفولة الدستور، ال سيما احرتام احلق يف الشرف، وسرت احلياة اخلاصة، ومحاية األسرة والشبيبة
  الرعاية الصحية حق للمواطنني.": 2) صرحية مبا يلي54املادة (جمال الرعاية الصحية جاءت  يف ما خيص      
  ."هاتتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية واملعدية ومبكافحت     

املواد الثالثة األوىل حول الرعاية االجتماعية سبق وان ذكرناها يف ركين: احلق يف الزواج واحلق يف الضمان       
االجتماعي. فهذه املواد باإلضافة إىل املادة املتعلقة بالرعاية الصحية قد جاءت لتؤكد متسك الدولة ذا 

يف هذا الدستور املوضوع ال ختتلف كثريا عما ورد يف اجلانب، كلمة "متسك" إشارة إىل النصوص الواردة 
باهتمامه بالرعاية  - كما ذكرنا  -منتهجا يف االجتاه االشرتاكي املعروف ان، الذي ك19763دستور 

ميكن حتديده وتقليصه بناء على القوانني  4االجتماعية والصحية. غري أن لفظ "احلماية" الوارد يف املواد املذكورة
 تفسر هذه احلقوق. ولعل ما نشاهده يف الواقع املعيش يؤكد ذلك، فعلى الرغم من اهتمام التشريعية اليت

                                                 
1
   .1992سنة  91الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد . انظر اجلريدة 19/12/1992وقعت اجلزائر على هذه االتفاقية بتاريخ   

2
   .1989من دستور  51نفس النص يف املادة   

3
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الدولة حبماية األسرة وبعض الفئات الضعيفة، فقد مت تقليص جمانية املساعدات اليت تقدم لألسر، ونذكر يف 
السنوات األخرية مقدمة ذلك تدعيم مثن األدوات املدرسية، والكتب للمتعلمني، ولو مت تعويض ذلك يف 

  مبنحة التمدرس اليت تسلم للوالدين يف بداية السنة الدراسية.
بدأ يتقلص شيئا فشيئا من مؤسسات  ،عهد قريب سائدا إىلن الطب ااين الذي كان إكذلك ف       

الدولة، أما بتقليص الدعم للدواء أو عدم التعويض عنه أو جبعل بعض الفحوص والعالجات مدفوعة الثمن 
   املستشفيات العمومية.يف

إن ممارسة هذه احلقوق املتعلقة باخلدمات االجتماعية والصحية اانية على أرض الواقع  بدأ يتقلص       
يوما بعد يوم، يف مقدمة ذلك املفهوم الذي كان يطلق على السكنات االجتماعية مت التخلي عنه ليحل حمله 

  لتحفيزات.مساعدات كالقروض قليلة الفائدة أو بعض ا
  الجماعية:حقوق الالمبحث الخامس : 

بعد عدة قرون من النضج يف الثقافة الغربية، وبعد صدور عدة وثائق متعلقة حبقوق اإلنسان، كان ميالد    
اجليل األول هلا واملتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، لكن مع جميء الثورة الصناعية يف اية القرن التاسع 

ديد حلقوق اإلنسان، أطلق عليه رجال القانون والسياسة اجليل الثاين حلقوق اإلنسان عشر، ظهر جيل ج
املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية واليت استقبلها ثلثا سكان العامل بكل تفاؤل وأمل ملا حتمله من 

تفادة من اخلدمات الدعوة إىل متكني الطبقات الفقرية واحملرومة حبقوقها يف التمتع خبريات األرض واالس
الضرورية إلسعاد اإلنسان كالتعليم والصحة، وبعد سنوات ليست بالبعيدة، بدأت فكرة ترسيم اجليل الثالث 

مكانتها عند القانونيني ودعاة حقوق اإلنسان على اخلصوص وهي ما يطلق عليه  أخذحلقوق اإلنسان ت
  "احلقوق التضامنية" أو اجلماعية لدى البعض.

ا يلي التطرق إليها بإجياز استكماال ملا رأيناه عن احلقوق واحلريات يف كل من اجليل األول حناول فيم   
مكاا لدى املهتمني من الباحثني يف  أخذوالثاين، مع اإلشارة إىل أن فكرة اجليل الرابع هي أيضا بدأت ت

العلمي والتكنولوجي يف شىت جمال حقوق اإلنسان، والقصد هنا محاية اإلنسان وكرامته مما يسببه له التطور 
ااالت، وال أدّل على ذلك من األضرار اليت تلحق باإلنسان جرّاء استعمال االنرتنات، الكامريات يف 

  األماكن العمومية. 
وهي  ،تعد حقوق اجلماعات من أحدث فئات أو طوائف حقوق اإلنسان املكفولة واملعرتف ا دوليا      

وليس لكل فرد على  ،هذه احلقوق اإلنسان حقوق متعلقة جبماعات بصفته حبسب نظرة القانون الدويل
  .هحد
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كما توصف كذلك يف أدبيات القانون الدويل باحلقوق التضامنية املكفولة موع األشخاص املنتمني        
  .1جلماعة معينة وليس لألفراد حبد ذام

صنف آخر من احلقوق والذي يهدف إىل محاية ورغم الصفة اجلماعية هلذه احلقوق فقد أدرج ضمنها       
واليت تتصف مبميزات خاصة كالضعف أو احلرمان مقارنة  ،أفراد معينني تابعني إىل فئات أو مجاعات معينة

إذ ختص هذه الفئات حبماية  ،السكان األصليون ،النساء ،األطفال ،مثل : األقليات ،ببقية أفراد اتمع
  القانونية. خاصة وفقا لظروفهم ومراكزهم

ارتبط ظهور مصطلح حقوق التضامن يف أدبيات القانون الدويل حلقوق اإلنسان بظهور اهتمامات       
وهو األمر الذي تعدى مستوى مطالبة اإلنسان حبقوقه كفرد يف  ،اإلنسان املعاصر وتعدد احتياجاته واختالفها

فظهرت بذلك  ،مي إليها وبشكل تضامين مع غريهاتمع إىل مستوى املطالبة حبقوقه يف إطار اجلماعة املنت
وهي  ،واحلق يف بيئة حسنة ،واحلق يف التنمية ،واحلق يف السلم ،تقرير املصري فكرة احلقوق التضامنية كاحلق يف

  احلقوق اليت عرفت كذلك حبقوق اجليل الثالث من حقوق اإلنسان. 
لحقوق واحلريات األخرى اليت جيب أن تلتزم حناول بقليل من التفصيل التطرق إىل هذه احلقوق تكملة ل

  وأن متكن رعاياها من التمتع ا، وذلك يف أربع مطالب:  حبمايتها دولة القانون
 املطلب األول: خنصصه للحق يف السلم -

 للحق يف تقرير املصرياملطلب الثاين:  -

  : للحق يف التنميةاملطلب الثالث -
 : للحق يف البيئةاملطلب الرابع -

  ول : الحق في السلم.المطلب األ

  تعريفهالفرع األول: -

 ،إن متتع اإلنسان حبقوقه وحرياته املعرتف له ا ال يكون له أي معىن أو فائدة إذا مل يتوفر السلم واألمن      
 ،إذ كيف ميكننا تصور متتع اإلنسان بكامل حقوقه وحرياته يف ظروف يسودها االضطراب واخلوف والالأمن

  حلروب والنزاعات املسلحة تنطوي على إهدار مساس تام حلقوق اإلنسان وكرامته.ريب أن ا إذ ال

                                                 
 .355حممد خليل املوسى، مرجع سابق، ص:  د.حممد علوان،  د. – 1
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فحىت يف الدول القائمة على  ،فالنزاعات املسلحة واحلروب تعد أكرب ديد للتمتع حبقوق اإلنسان      
رة تامة يف مبادئ سيادة القانون والدميقراطية يكون من الصعب االلتزام بإدامة ومحاية احلقوق واحلريات بصو 

  .1أوقات احلروب والنزاعات 
 ،وإذا كان االعرتاف باحلق وفق ما سبق يعد أساسا للتمتع بباقي احلقوق واحلريات وخاصة الفردية منها      

 فإن العديد من األساتذة والباحثني من يرون أن عالقة احلق يف السلم بباقي احلقوق األخرى ال تعد عالقة يف

فإذا كان السلم أساس متتع الفرد بباقي حقوقه  فإن هذا األخري يعد  ،قة تكامليةاجتاه واحد بل هي عال
  أساسا لتحقيق السلم وتعزيزه واحلفاظ عليه.

حيث أن متتع الفرد حبقوقه األساسية كحرية التعبري والرأي واالجتماع واحلقوق السياسية وحق املشاركة       
 ،واستعمال القوة والتهديد ا ،وة ممانعة ضد اللجوء إىل احلروبيف إدارة الشؤون العامة متكن من تشكيل ق

إذ يكون لألفراد دور يف مراقبة  ،وتشجيع اللجوء للطرق والوسائل السلمية على املستويني الدويل والداخلي
  شعوب أخرى. السلطات العامة يف الدولة ومنعها من اقرتاف أعمال عدوانية ضد دول أو

فإن هذا احلق ال يزال من  ،والداخلي به  2الدويل اإلقرارالرغم من أمهية احلق يف السلم و إال أنه وعلى        
وذلك باعتباره من احلقوق التضامنية  ،الناحية الفقهية أو النظرية حمل العديد من النقاشات حول حتديد طبيعته

نية اعتبارها حقوقا بنفس ومدى إمكا ،اليت ال ختلو يف جمملها من السجال الفقهي حول أساسها القانوين
  األركان والطبيعة القانونية اليت تقوم عليها باقي حقوق اإلنسان األخرى.

فإن األمر ال يطرح  ،فبالنسبة لإلشكال املتعلق بصاحب احلق وهو اإلشكال العام يف احلقوق التضامنية      
الشعوب أو جمموع البشر وكامل  بالنسبة للحق يف السلم من زاوية من هو املنتفع الفعلي به سواء كانت

يثار حول كيفيات التمتع ذا احلق أو الطريقة اليت جتمع عليها الشعوب أو  للكن التساؤ  ،سكان العامل
وهو األمر الذي يذهب العديد من األساتذة والدارسني  ،اسكان العامل لتكون املنتفعة ذا احلق فعلي

وكذا يف  ،سواء العاملية أو اإلقليمية ،ال يف إطار املنظمات الدوليةللموضوع إىل اعتباره غري متصور أو ممكن إ
  .3إطار املنظمات غري احلكومية اليت بإمكاا أن جتمع شعوب العامل 

                                                 
 .367ص :  نفس املرجع  – 1
والذي يعتربه ، 1984بشأن حقوق الشعوب يف السلم لعام  ةمت االعرتاف الدويل باحلق يف السلم بشكل رمسي من خالل صدور إعالن األمم املتحد – 2

 املدافعون عن هذا احلق مبثابة االعرتاف الرمسي به.  
  ، نقال عن:360ص:  نفس املرجع – 3

 Voigin Dimitrijevic, Human rights and peace in Human rights new demensions and 

challenges, London: Ashgate / UNESCO 1998. , p : 52. 
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إذ أن أغلب املواثيق الدولية اليت تضمنته  ،حتديد طبيعة احلق يف السلم ومدلوله ،ويضاف هلذا اإلشكال      
ووصوال إل إعالن األمم املتحدة بشأن  ،تحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانانطالقا من ميثاق األمم امل

لذا جاء مصطلح احلق يف السلم   ،مل حتدد تعريفا أو مدلوال دقيقا له ،1984حقوق الشعوب يف السلم لعام 
ومواثيق كداللة عن السلم بوصفه قيمة عاملية وأساس للتمتع بباقي احلقوق واحلريات الواردة يف اتفاقيات 

  حقوق اإلنسان الدولية.
أن احلق يف السلم وعلى  ،إال أن ما يبدو متفقا عليه بني مجيع أساتذة القانون الدويل حلقوق اإلنسان      

فإن ارتباطه باحلقوق الفردية املعرتف ا دستوريا ودوليا من حيث  ،الرغم مما يعرتيه من شكوك وانتقادات
  ءا من منظومة حقوق اإلنسان املعمول ا فعليا.مضموا والتمتع ا جيعله جز 

  الحماية القانونية للحق في السلمالفرع الثاني : -    

  الدولية لحقوق اإلنسان المواثيق واالتفاقياتأوال: في           

يكتسي تكريس احلق يف السلم كمطلب إنساين وضرورة مشرتكة لإلنسانية مجعاء أمهية بالغة على        
  إذ يعد حتقيق السلم الغاية املنشودة واهلدف األساسي للمجموعة الدولية. ،املواثيق والنصوص الدولية مستوى
حيث اعترب ميثاق األمم املتحدة السلم مقصدا أساسيا من مقاصده، واهلدف األساسي الذي تسعى        

استعمال القوة والتهديد مبا يف وذلك من خالل اعتماد مبدأ حظر  ،منظمة األمم املتحدة إىل تكريسه وحتقيقه
  العالقات الدولية وإلزام الدول لّلجوء للطرق السلمية حلل خالفاا.

فقد ربطت العديد من مواثيقها واتفاقياا وبشكل  ،أما على مستوى املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان      
ملا  «إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان : إذ جاء يف ديباجة ا ،أساسي بني التمتع حبقوق اإلنسان وحتقيق السلم

يشكل  ،ومن حقوق متساوية وثابتة ،كان اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم
وهي نفسها تقريبا العبارات اليت أكد عليها كل من العهد الدويل  ،»أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل...

  والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ديباجتها. للحقوق املدنية والسياسية
 12/11/1984الصادر بتاريخ :  1ل إعالن األمم املتحدة بشأن حق الشعوب يف السلم وشكّ       
إذ جاء  ،الصريح والتكريس الفعلي للحق يف السلم واعتباره األساس لتمتع اإلنسان حبقوقه وحرياته اإلقرار

                                                 

 

 
1
صوت  92: ـ، حيث اعتمد مبوافقة أغلبية الدول ب12/11/1984: خيت عليه من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريعرض هذا اإلعالن للتصو   - 

  دولة عن التصويت، مع عدم وجود أي صوت ضد اإلعالن. 24وامتناع 
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...واقتناعا منها بأن احلياة دون حرب هي مبثابة الشرط الدويل إن اجلمعية العامة«يباجة هذا اإلعالن: ضمن د
األساسي للرفاهية املادية للبلدان ولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام لكافة احلقوق واحلريات األساسية اليت تنادي 

رض يف الصراع النووي ميثل الشرط األويل للمحافظة وإذ تدرك أن إقامة سلم دائم على األ ،ا األمم املتحدة
  .»...اجلنس البشري على احلضارة اإلنسانية وعلى بقاء

إن اجلمعية  «يلي:  ليتم بعد ذلك تكريس احلق يف السلم كحق معرتف به جلميع شعوب العامل كما      
) تعان رمسيا أن 1 ،ـل دولـة...، وإذ تسلم بأن ضمان حياة هادئة للشعوب هي الواجب املقدس لكالعامة

   »شعوب كوكبنا هلا حق مقدس يف السلم
 املواثيق واالتفاقياتإذ أكدت أغلب  ،الدويل باحلق يف السلم على املستوى اإلقليمي اإلقرار امتدّ       

ل ونذكر على سبيل املثا ،اإلقليمية واجلهوية حلقوق اإلنسان على اعتبار السلم حق معرتف به لشعوب العامل
تضمنه امليثاق العريب للحقوق يف ديباجته من ربط صريح وواضح بني متتع اإلنسان حبقوقه  ال احلصر ما

...وإقرارا باالرتباط الوثيق بني حقوق اإلنسان والسلم واألمن «إذ جاء فيها:  ،وحرياته وبني حتقيق السلم
  .»العامليني...

  ثانيا: في الدستور الجزائري          

وشأا يف ذلك  ،تطرق الدساتري اجلزائرية املتعاقبة إىل مفهوم السلم بإعتباره حقا من حقوق اإلنسانمل ت      
  شأن العديد من دساتري العامل.

الجند أي إشارة للحق  ،وحتت الفصل الرابع املعنون باحلقوق واحلريات ،املعدل 1989فبالرجوع إىل دستور 
  يف السلم.

واليت جاءت  ،) منه26ضوع السلم إال من خالل املادة السادسة والعشرون (ومل يشر الدستور إىل مو      
 ،ضمن الفصل الثالث املعنون بالدولة وحتت الباب األول املتعلق باملبادئ العامة اليت حتكم اتمع اجلزائري

دة املشروعة املساس بالسيا أجلمتتنع اجلزائر عن اللجوء إىل احلرب من «يلي:  حيث نصت هاته املادة على ما
  .»للشعوب األخرى وحرياا.وتبذل جهدها لتسوية اخلالفات الدولية بالوسائل السلمية 

الدولة اجلزائرية مببدأ السلم يف عالقاا الدولية ومعامالا مع باقي  التزاميفهم من نص هذه املادة       
  وهو ما يعد تعزيزا للحق يف السلم. ،الدول
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  ق في تقرير المصير:المطلب الثاني : الح

  .تعريفهالفرع األول: -

من زاوية النظر إليه كحق معرتف به ضمن منظومة  جلماعيةيعد احلق يف تقرير املصري من احلقوق ا      
  حقوق اإلنسان املعرتف ا دوليا، وكمبدأ أساسي من مبادئ اتمع الدويل من زاوية نظر القانون الدويل.

رير املصري تطورات خمتلفة عرب حقب خمتلفة وباألخص منذ ظهور مفهوم الدولة إذ شهد احلق يف تق      
فمبدأ احلق يف تقرير املصري كحق معرتف به  ،والشعوب املستعمرة االستعماريةاملستقلة وظهور احلركات 

تواقة . وعلى الرغم مما عرفته البشرية من صراعات مريرة بني الشعوب ال1للشعوب وحركات التحرر واالستقالل
والذي شكل هذا املبدأ ركنا أساسيا  ،للحرية مل يتكرس يف العالقات الدولية إال بظهور منظمة األمم املتحدة

إذ نصت املادة األوىل الفقرة الثانية من ميثاقها على اعتبار احلق  ،من أركان تنظيمها للمجتمع الدويل املعاصر
نكتفي ذا التعريف املوجز نظرا ألنه سبق وأن ني الدول.يف تقرير املصري كأساس إلمناء العالقات الودية ب

تكلمنا عنه يف الباب األول من هذه األطروحة وحنن بصدد احلديث عن أنواع احلقوق واحلريات وكنموذج 
  1للحقوق اجلماعية

  تقرير المصيرالحماية القانونية للحق في الفرع الثاني : -  

  الدولية لحقوق اإلنسان.  اقياتالمواثيق واالتفأوال: في              

جعله  ،وكمبدأ تقوم عليه عالقات الدول ،إن النظر للحق يف تقرير املصري كحق من حقوق اإلنسان      
  الدولية. املواثيق واالتفاقياتالتقدم واألسبقية يف خمتلف  أخذي

ة، إذ اعتربت املادة األوىل (فقرة وجيد احلق يف تقرير املصري تكريسه األول ضمن بنود ميثاق األمم املتحد      
) من امليثاق احلق يف تقرير املصري أداة فّعالة لتنمية العالقات الودية بني الدول، كما نصت املادة اخلامسة 2

  ورفاهية دول العامل. الستقراراحلق يف تقرير املصري من الدواعي األساسية  اعتبار) على 05من امليثاق (
وإذ كان اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مل يتضمن  ،نظومة  الدولية حلقوق اإلنسانأما على مستوى امل      

 ،فإن العهدين الدوليني قد اعرتفا بشكل صريح حبق تقرير املصري ،إشارة واضحة وصرحية للحق يف تقرير املصري

                                                 
1 Gervais  désiré yamb, droits humains , democratie, etat de droit, l’harmattan, paris 2009, p. 56 et s  

 وأيضا:

Spyros  calogeropoulos-stratis, fondement et evolution  historique du droit des peuples  à disposer 

d’eux-mêmes, in melanges  marcel  bridel. Imp. Lausanne, 1968, p. 25 
1
  الباب األول من هذه األطروحة 71انظر الصفحة   - 
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وهي نفسها يف كال حيث نصت املادة األوىل  ،وجعاله مقدما على مجيع احلقوق األخرى الواردة يف العهدين
) جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها. وهي مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير 1«يلي:  العهدين على ما

ومل يكتف العهدين ذا  ،»مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف
بل توسعا يف حتديد مضمونه ليشمل حق الدول يف  ،سياإلقرار الصريح للحق يف تقرير املصري مبعناه السيا

وهو ما ميكن أن نصفه  ،غري ما تفرضه قواعد التعاون الدويل ،التصرف يف مواردها وثرواا دون قيد أو شرط
) جلميع الشعوب سعيا وراء 2«) من العهدين: 2إذ جاء يف املادة األوىل (فقرة  ،بتقرير املصري االقتصادي

التصرف احلر بثرواا ومواردها الطبيعية دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات  ،أهدافها اخلاصة
وال جيوز يف أية حال حرمان أي  ،التعاون االقتصادي الدويل القائم على املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل

  . »شعب من أسباب عيشه اخلاصة
الفعلي باحلق يف تقرير املصري قد حتقق  اإلقراروق اإلنسان أن ويرى العديد من أساتذة القانون الدويل حلق

ديسمرب  14بتاريخ  1للبلدان والشعوب املستعمرة  االستقاللرمسيا بشكل كامل بصدور إعالن منح 
العديد من دول  واستقالل االستعمارحيث كان هلذا اإلعالن الفضل الكبري لدفع عملية تصفية  ،1960

  الكربى يف تلك الفرتة. االستعماريةحتت وطأة الدول  العامل اليت كانت تئن
وقد أبرز هذا اإلعالن العالقة الوثيقة بني احلق يف تقرير املصري و التمتع بباقي احلقوق واحلريات األخرى 

 ) منه على ما01إذ نصت املادة األوىل ( ،أداة إلنكار حقوق اإلنسان االستعمار اعتباروذلك من خالل 
 ،يشكل إنكارا حلقوق اإلنسان األساسية واستغاللهاألجنيب وسيطرته  الستعبادع الشعوب إن إخضا «يلي: 

  ». ،ويناقض ميثاق األمم املتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون العامليني
جلميع «) على تكريس احلق يف تقرير املصري لكل شعوب العامل بقوهلا : 02ونصت املادة الثانية (
وهلا مبقتضى هذا احلق أن حتدد حبرية مركزها السياسي وتسعى حبرية إىل  ،مصريهاالشعوب احلق يف تقرير 
  .»...،والثقايف واالجتماعيحتقيق إمنائها االقتصادي 

وتعزز هذا اإلقرار الدويل فيما بعد بصدور جمموعة من الصكوك املكملة ملا جاء به إعالن منح 
: قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلق بالسيادة  نذكر منها ،للبلدان والشعوب املستعمرة االستقالل

                                                 
1
 9دولة مع إمتناع  89، وقد صوتت عليه باإلجياب 14/12/1960يف  15-د 1514وجب توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم: صدر اإلعالن مب - 

 اليا، جنوب إفريقيا،دول عن التصويت، وهي يف أغلبيتها الدول اإلستعمارية : فرنسا، إسبانيا، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة، الربتغال، بلجيكا، أسرت 
  ومجهورية الدومينيكان، مع اإلشارة إىل عدم تصويت أي دولة ضد هذا اإلعالن.
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وكذا إعالن مبادئ القانون الدويل  ،1962ديسمرب  14الدائمة على املوارد الطبيعية والصادر بتاريخ 
  . 1970املتعلقة بالعالقات الودية بني الدول الصادر يف عام 

 ،على مستوى الصكوك العاملية حلقوق اإلنسان الدويل باحلق يف تقرير املصري اإلقرارباإلضافة إىل هذا 
دعامة أساسية حلقوق  واعتربتهفقد أكدت الصكوك اإلقليمية و اجلهوية هي األخرى على هذا احلق 

 21 – 19ونذكر على سبيل املثال ما أورده امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف املواد  ،اإلنسان
مطلقا وثابتا مع تأكيدها على مبدأ املساواة بني الشعوب يف الكرامة  ربتهواعتواليت أقرت ذا احلق  ،منه

  واحلقوق. 
) منه اليت جاءت يف فقرا 02كما أقر امليثاق العريب حلقوق اإلنسان ذا احلق يف نص املادة الثانية (

وهلا احلق يف أن تقرر لكافة الشعوب احلق يف تقرير مصريها والسيطرة على ثرواا ومواردها « يلي: األوىل ما
  »والثقافية. واالجتماعية االقتصاديةوأن تواصل حبرية تنميتها  ،منط نظامها السياسي اختيارحبرية 

  ثانيا: في الدستور الجزائري.              

قد أشار بشكل صريح إىل احلق يف  املؤّسس اجلزائريفإن  ،على خالف باقي حقوق التضامن األخرى
 ،واعترب ذلك مبدًأ أساسيا من مبادئ الدولة اجلزائرية ،ق مكفول جلميع الشعوب املستعمرةتقرير املصري كح

اجلزائر متضامنة مع مجيع الشعوب «على ما يلي: ،) من الدستور27إذ نصت املادة السابعة والعشرون (
  .»نصريوضد كل متييز ع ،واحلق يف تقرير املصري ،واالقتصاديالتحرر السياسي  أجلاليت تكافح من 

وميكن  ،بالعمل على تعزيزه و محايته والتزاماً إذ يعد هذا النص الدستوري إقرارا باحلق يف تقرير املصري 
اإلشارة إىل ورود هذا النص الدستوري ضمن املبادئ األساسية للدولة اجلزائرية وليس ضمن الفصل اخلاص 

  باحلقوق واحلريات. 
  المطلب الثالث : الحق في التنمية.

  .تعريفهع األول: الفر -

  مكمال أساسيا لكل من احلق يف السلم واحلق  ،يشكل احلق يف التنمية باعتباره من احلقوق التضامنية
  فبعدما كان حتقيق السلم الدويل وختليص الشعوب املستعمرة من نري االستعمار الشغل  ،1يف تقرير املصري

                                                 
1
ينطوي حق اإلنسان يف التنمية أيضا على اإلعمال التام يف حق الشعوب يف تقرير املصري، « :  1986من إعالن احلق يف التنمية  2/فقرة  1أنظر املادة  - 

لعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، ممارسة حقها، غري القابل للتصرف ملمارسة السيادة التامة على الذي يشمل، مع مراعاة األحكام ذات الصلة من ا
  ».مجيع ثرواا ومواردها الطبيعية
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  أصبح بعد ذلك اخلروج من مأزق التخلف  ،سياسيالشاغل للعديد من دول العامل قبل نيلها الستقالهلا ال
  اليت سعت بكل ما متلك  –دول العامل الثالث  -والتبعية االقتصادية اهلدف املنشود من طرف هذه الدول 

  تنمية جمتمعاا وتطويرها وخصوصا على املستوى االقتصادي. أجلمن 
ثة اليت عرفت باحلقوق التضامنية أو حقوق وبذلك ظهر مفهوم احلق يف التنمية باعتباره من احلقوق احلدي

  اجليل الثالث.
فإن هذا  ،فإذا كان اإلشكال العام بالنسبة حلقوق التضامن متعلق أساسا بتحديد صاحب احلق

  اإلشكال يعد متجاوزا نوعا ما بالنسبة للحق يف التنمية باعتباره حقا للفرد وللشعوب يف نفس الوقت.
فاالستقالل السياسي  ،التنمية استكماال حلقها يف تقرير مصريها السياسي فبالنسبة للشعوب يعد احلق يف

باملقابل  ،وهذا األخري ال ميكن حتقيقه إال من خالل عملية التنمية ،يكتمل بدون االستقالل االقتصادي ال
عملية وذلك باعتبار الفرد هو حمور ال ،فإن لكل فرد حق املشاركة يف العملية التنموية واالستفادة منها

  1التنموية.
ويقصد مبصطلح التنمية تلك العملية الشاملة ذات األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية اهلادفة إىل 

كما يقصد ا مكافحة الفقر والظروف الالإنسانية السائدة يف   ،توفري مستوى معيشي مناسب لألفراد
  ئن بشري من غذاء وكساء ومسكن.وسد احلاجات املادية لكل كا ،العديد من الدول النامية

بل تشمل حتقيق الكرامة اإلنسانية  ،وال تتوقف عملية التنمية عند حتسني األوضاع االقتصادية وفقط
األمر الذي عرب عنه بوضوح إعالن احلق يف التنمية الصادر عن اجلمعية  ،وضمان متتع الفرد حبقوقه األساسية

احلق يف التنمية حق من « يلي: يف املادة األوىل منه على ما بالنص ،1986العامة لألمم املتحدة  سنة 
حقوق اإلنسان غري قابل للتصرف مبوجبه، حيق لكل إنسان وجلميع الشعوب املشاركة واإلسهام يف حتقيق 
التنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع ذه التنمية اليت ميكن فيها إعمال مجيع حقوق 

  .»ريات األساسية إعماال تامااإلنسان واحل
إذ يتضح لنا من خالل هذا النص الطبيعة املختلطة للحق يف التنمية باعتباره حقا للفرد واجلماعة يف آن 

فال ميكن لإلنسان  ،كما تربز العالقة األساسية بني حتقيق التنمية والتمتع باحلقوق واحلريات األخرى  ،واحد
  ظل انتشار الفقر والبطالة وتدين مستويات املعيشة الفردية.أن يتمتع بكامل حقوقه وحرياته يف 

                                                 
1
  .406خليل أمحد املوسى، مرجع سابق،ص :  د.حممد يوسف علوان،  د. - 
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وإذا كان احلق يف التنمية مقررا للفرد واجلماعة فإن واجب حتقيقه يعد التزاما على الدول املطالبة بالعمل 
من جهة أخرى ومع التطور االقتصادي  ،على توفري احلد األدىن من مستويات املعيشة اإلنسانية ألفرادها

وذلك من خالل  ، أصبح االلتزام بتحقيق التنمية يتعدى الدولة ليشمل اتمع الدويل بصفة عامةوالتقين
ووفقا ملبادئ األمم  ،واجب التعاون الدويل واملسامهة فيما بني الدول الذي يقوم عليه اتمع الدويل املعاصر

  املتحدة.
  التنميةالحماية القانونية للحق في الفرع الثاني :  -

  الدولية لحقوق اإلنسان. المواثيق واالتفاقياتأوال: في            

وذلك ما ميكن رده  ،األوىل حلقوق اإلنسان إىل مفهوم احلق يف التنمية املواثيق واالتفاقياتمل تشر أغلب 
فاحلق يف التنمية كواحد من احلقوق التضامنية مل يظهر ذا الشكل يف أدبيات  ،إىل حداثة هذا املفهوم

  ون الدويل بصفة عامة إال مع بداية السبعينيات من القرن العشرين.القان
جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم  اعرتفتإذ ،ذا احلقدويل  اعرتافإال أن هذا مل مينع تكريس و 
 االقتصاديودعت الس  ،21/02/1977) الصادر يف 33 - (د 4املتحدة ذا احلق يف قرارها رقم 

ته املتخصصة إىل إجراء دراسة حول األبعاد الدولية للحق يف التنمية وعالقته حبقوق ووكاال واالجتماعي
  اإلنسان األخرى.

أما التكريس الفعلي هلذا احلق فقد مت يف إطار إعالن احلق يف التنمية الصادر عن اجلمعية العامة لألمم 
حقا لإلنسان والشعوب يف آن  باعتبارهالذي كرس احلق يف التنمية  ،1986ديسمرب  14املتحدة بتاريخ 

  أساسا للتمتع ببقية احلقوق واحلريات األخرى. باعتبارهوكذا  ،واحد
" إن الندوة العاملية حلقوق اإلنسان لتؤكد أن احلق يف التنمية حسبما أقره اإلعالن حول احلق يف التنمية 

  1"األساسية لإلنسانتجزأ من احلقوق (الصادر عن األمم املتحدة) هو حق عاملي ثابت، وجزء ال ي
ومحل هذا اإلعالن الدويل مسؤولية حتقيق التنمية الفردية واجلماعية من خالل إنتهاجها سياسات تنموية 

فرديا  ،من واجب الدول أن تتخذ خطوات«يلي:   ما 1) فقرة 4حيث جاء يف املادة الرابعة ( ،فعالة
كما أكد على   ،»عمال احلق يف التنمية إعماال تاماومجاعيا لوضع سياسات إمنائية دولية مالئمة بغية تيسري إ

  والثقافية على حد السواء. واالجتماعية االقتصاديةحتقيق التنمية  أجلضرورة التعاون بني الدول من 
                                                 

1 Voir  assemblé  generale des nations  unies, resolution 41 / 128, 1986 et 34 / 46, 1979. La 

conference mondiale des nations unies sur les droits de l’homme, s’est tenue à Vienne  du 14 au 25 

juin 1993, N.U.G. ,A/conf/157/Dc/1/add.1. 
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كما جاء إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ليؤكد على احلق يف التنمية وضرورة سعي الدول بشكل 
  اا.فردي ومجاعي إىل تنمية جمتمع

أما على املستوى اإلقليمي فنذكر من بني النصوص املقررة للحق يف التنمية ما تضمنته املادة الثانية   
لكافة الشعوب احلق يف تقرير مصريها «واليت جاء فيها:  ،) من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان1(فقرة 

منط نظامها السياسي وأن تواصل حبرية  اراختيوالسيطرة على ثرواا ومواردها وهلا احلق يف أن تقرر حبرية 
  .»تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ثانيا: في الدستور الجزائري.           

وما  ،باعتباره حقا لألفراد والشعوب يف آن واحد ،مل يتضمن الدستور أي ذكر صريح للحق يف التنمية
  ات الضمنية يف نصوص الدستور.ميكن استخالصه بالنسبة هلذا احلق هو بعض اإلشار 

 ،دعم التعاون الدويل أجلتعمل اجلزائر من «يلي: ) منه ما28والعشرين ( ةإذ جاء يف املادة الثامن 
وعدم التدخل يف الشؤون  ،و املصلحة املتبادلة ،وتنمية العالقات الودية بني الدول على أساس املساواة

و إذا كانت التنمية من أهم األهداف اليت  ،»ملتحدة وأهدافهوتبين مبادئ ميثاق األمم ا ،الداخلية للدول
فإن املشرع بذلك قد كرس مفهوم احلق يف  ،تسعى هلا األمم املتحدة ويقوم عليها مفهوم التعاون الدويل

  التنمية بطريقة غري مباشرة. 
روف معيشة للحق يف العمل واحلق يف الرعاية الصحية وكفالته لظ املؤّسس اجلزائريكما أن تكريس 

يعد يف جممله تكريسا لتنمية الفرد وضمان ظروف  ،1املواطنني الذين ال يستطيعون العمل والتكفل حباجام 
  معيشة مالئمة له.

  المطلب الرابع: الحق في البيئة.

  تعريفهالفرع األول: -

أصبحت البيئة من  إذ ،أضحت حلماية البيئة وتنميتها األمهية املتزايدة على املستويني الدويل والداخلي
  2أهم املواضيع املعنية باالهتمام والدراسة يف العشرية األخرية.

                                                 
1
، والذين ال يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عن العمل ظروف معيشة املواطنني الذين مل يبلغوا سن العمل«املعدل :  1996من دستور  59املادة  - 

  .»ائيا، مضمونة
2 Michelle  Kergoat,  protection de l’environnement, liberté et droit de l’homme, in liberalisme et 

protection de l’environnement, l’harmattan, Paris  1999. P. 259 

Fernand  Bouyssou, l’environnement : nouveau droit de l’homme ou liberticide ? in melanges, 

jacques  mourgeon, bruylant, Bruxelles 1999, p. 535 et ss.   
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وقد كانت بداية السبعينيات من القرن العشرين املنعرج اهلام يف ظهور موضوع البيئة ومحايتها كموضوع 
من دول العامل حيث كان للتدهور الكبري الذي عرفته البيئة عرب العديد  ،مستقل عن مواضيع القانون الدويل

خصوصا مع ظهور املشاكل البيئية  ،أكثر مبشاكل البيئة ومعاجلتها االهتماماألثر يف توجيه الرأي العام حنو 
مما أعطى  ،الكربى واليت تتعدى يف خطورا وتأثرياا اال اإلقليمي لدولة واحدة لتشمل العديد من الدول

دول العامل وذلك نظرا ملا أصبحت تشكله هذه الظواهر البيئية من هلذه املشاكل البيئية طابعا دوليا وحتديا ل
  ديد وخطر على احلياة اإلنسانية بصفة عامة.

علًما أنه إىل غاية مطلع السبعينيات من القرن املاضي مل تكن محاية البيئة ضمن أولويات الدول وخاصة 
مما  ،مية والتطور االقتصادي الشغل الشاغل هلاواليت كان موضوع التن ،الدول النامية والسائرة يف طريق النمو

سلبا على البيئة الطبيعية يف هذه  انعكسجعلها جتند لذلك كل طاقاا ومواردها الطبيعية وبشكل مطلق مما 
  الدول جراء استنزافها بشكل غري معقول ومدروس.

شمل العامل بأسره ظهرت املناداة تأثرياا لت وامتدادوأمام هذا التدهور املستمر واخلطري للبيئة الطبيعية 
  األساس الذي يقوم عليه وجود اإلنسان ومعيشته. باعتبارهابالبيئة ومحايتها  االهتمامبضرورة 

بالبيئة عند حدود اعتبارها موردا أساسيا للتنمية، وفضاًء حيويا حلياة اإلنسان بل  االهتمامومل يتوقف 
ظومة الدولية حلقوق اإلنسان إىل اعتبار محاية البيئة وترقيتها انتقل األمر ويف ظل التطور الذي شهدته املن

  حقا من حقوق اإلنسان.    
واليت القت نوعا  ،وظهر مفهوم احلق يف البيئة ضمن احلقوق التضامنية أو ما تعرف حبقوق اجليل الثالث

  حد إعتبارها  من املعارضة واإلنكار من طرف العديد من أساتذة القانون الدويل حلقوق اإلنسان إىل
  .1أا متس بباقي احلقوق األخرى

رغم من هذه املعارضة فإن الواقع العملي وتطور منظومة حقوق اإلنسان قد ذهب إىل الإال أنه وعلى 
فلكل فرد احلق يف العيش يف بيئة نظيفة  ،حقا للفرد واجلماعة معا باعتبارهحد بعيد يف اإلقرار باحلق يف البيئة 

وباملقابل فإن البيئة تراث مشرتك للبشرية مجعاء  ،ياة عادية ومتتع أفضل حبقوقه وحرياتهوصحية متكنه من ح
  ا وتعريضها للخطر. االستئثاروال جيوز ألحد 

                                                 
1
 -Jean Rivero , Vers De Nouveaux Droits De L’ Homme , revue des science morales et politique , 

n° :04, 1982, p :63.  
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خالفا لباقي احلقوق التضامنية األخرى فإن احلق يف البيئة قد عرف نوعا من اخلصوصية بالنسبة لتحديد 
بل ميتد  ،حيوي ملعيشة اإلنسان ال يعد حقا على اجليل احلاضر فقطفالبيئة كفضاء  ،صاحب احلق يف البيئة

  . 1إىل األجيال األخرى وهو ما أعطى خصوصية للحق يف البيئة 
وخالصة القول، إن احلق يف البيئة يعد أساسا لتمتع اإلنسان بالعديد من احلقوق واحلريات األخرى  

ذا احلق فإن طبيعته  اإلقرارمن املعارضة اليت القاها  فعلى الرغم ،واليت ترتبط به ممارستها والتمتع ا
  واإلقرار التام على املستويني الدويل والداخلي. االعرتافالتكاملية مع باقي احلقوق واحلريات أعطته 

حيث كرست العديد من الصكوك الدولية احلق يف البيئة واعتربته مكمال وداعما ملنظومة احلقوق 
على املستوى الداخلي فقد عرف هذا احلق تكريسه وإقراره ضمن دساتري وتشريعات أما  ،واحلريات األخرى

منه،دستور إسبانيا لسنة  66يف املادة  1975نذكر منها دستور الربتغال لسنة  ،العديد من دول العامل
  .2منه  123يف املادة  1979دستور البريو لسنة  ،54يف املادة  1978

فإن من الدول من  ،احلق يف البيئة مبوجب نصوص دستورية صرحيةوإذا كانت هذه الدول قد أقرت 
 ،31يف مادته  1971ومن أمثلة ذلك دستور بلغاريا لسنة  ،عمدت إىل النص الضمين على احلق يف البيئة

  . 483يف مادته  1977ودستور اهلند لسنة 
  البيئةالحماية القانونية للحق في الفرع الثاني : -   

  الدولية لحقوق اإلنسان. المواثيق واالتفاقياتي أوال: ف          

  حتت إشراف منظمة اليونسكو البداية احلقيقية  1968يعد مؤمتر ستوكهومل املنعقد يف سبتمرب 
 إلقرار، حيث توج هذا املؤمتر بصدور إعالن ستوكهومل الذي أسس لفكرة ا4الدويل باحلق يف البيئة  إلقرارل

حيث جاء يف ديباجة اإلعالن الداللة الواضحة  ،بباقي احلقوق واحلريات األخرىبالبيئة وعالقتها التكاملية 
   .5على عالقة البيئة حبقوق اإلنسان األخرى

                                                 
1
-  Alexandre Kiss ; Définition Et Nature Juridique D’ Un Droit De L’ Homme A L’Environnement  
p 65 
2 -Ibid page 66 
3
 -Ibid,p :66. 

4
خلاصة ا جاءت الدعوة إىل عقد مؤمتر ستوكهومل خالل املؤمتر ما بني احلكومات الذي عقدته جمموعة من اخلرباء املختصني يف جمال القواعد العلمية - 

دعت اجلمعية العامة لألمم  03/12/1968مببادرة من منظمة اليونسكو. ويف  1968باالستعمال العقالين للموارد وباحملافظة على احمليط احليوي يف باريس 
  ستوكهومل للبيئة. بانعقاد مؤمتر 12/06/1972إىل ضرورة عقد مؤمتر دول حول البيئة اإلنسانية، ومت ذلك فعال يف  23املتحدة، وخالل مؤمترها 

5 A.Kiss. op. cit p : 155. 
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وتلي إعالن ستوكهومل صدور العديد من املواثيق الدولية اليت أكدت على احلق يف البيئة تذكر منها، امليثاق 
وكذا إعالن نريويب يف ماي  ،1982أكتوبر  28مم املتحدة يف الدويل للطبيعة، الصادر عن اجلمعية العامة لأل

1982.  
املقرة صراحة  صأما على املستوى اجلوي فقد كان امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب من أبرز النصو 

  لكل الشعوب «منه واليت نصت على ما يلي:  24باحلق يف البيئة من خالل ما جاء يف املادة 
  .»رضية وشاملة ومالئمة لتنميتهااحلق يف بيئة مُ 

) 39كما أشار امليثاق العريب حلقوق اإلنسان إىل احلق يف البيئة بشكل ضمين يف املادة التاسعة والثالثون (
) تقر الدول األطراف حبق كل فرد يف اتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية 1«اليت جاء فيها:  ،منه

وعلى مرافق عالج  ، حصول املواطن جمانا على خدمات الرعاية الصحية األساسيةويف ،والعقلية ميكن بلوغه
 - ) تشمل اخلطوات اليت تتخذها الدول األطراف التدابري التالية:...و2األمراض دون أي نوع من أنواع التمييز.

 .»مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفري التصريف الصحي
  ئري.ثانيا: في الدستور الجزا          

 ،احلق يف البيئة ضمن احلقوق واحلريات املضمونة دستوريا ،االستقاللمل تكرس الدساتري اجلزائرية املتعاقبة منذ 
ذلك على الرغم من أمهية محاية احلق يف البيئة بالنسبة للدولة اجلزائرية املمتدة على إقليم جغرايف كبري ومتنوع بيئيا 

  وبيولوجيا.
القول بوجود نوع من التعبري الضمين على محاية احلق يف البيئة يف بعض الدساتري ويذهب بعض األساتذة إىل 

 31وهي نفسها املادة  1989من دستور  30، ومن أمثلة ذلك ما تضمنته املادة 1اجلزائرية ولو بعبارات غامضة 
نني واملواطنات هدف املؤسسات هو ضمان مساواة كل املواط«يلي:  اليت جاء فيها ما ،املعدل 1996يف دستور 

و إذا كان التفتح يف شخصية  ،»يف احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان... 
فإن ذلك ال يقتصر على األمور املادية فقط بل قد ميتد إىل  ،اإلنسان يتطور تبعا للتصور السائد يف جمتمع ما

  .2ضرورة العيش يف بيئة ُمرضية 
كاف من الناحية العملية حلماية احلق يف البيئة مما يدفعنا إىل القول  أويل يعد غامضا وغريإال أن هذا الت

من هلذا احلق بضرورة العمل على تكريس هذا احلق يف قاعدة دستورية صرحية يف أول تعديل للدستور مستقبال، ملا 
 أمهية قصوى يف احلياة اليومية لإلنسان.

                                                 
1
 Mohamed Kahloula, la problematique juridique de la pollution atmospherique d’origine 

industrielle, Revue des droits de l’homme, N° 06, Septembre 1994. P : 119. 
2
 Mohamed Kahloula, op. p : 119. 
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  خــاتمة:ال

ه متجانسة ومرتبة حسب األبواب ؤ ملوضوع هذا البحث أن تكون مجيع أجزا طيلة دراستنا نالقد حرص
العالقة  ينيسمح بتغطية املوضوع يف مجيع جوانبه مربز مبا وذلك ، واملباحث مث املطالب فالفروع والفصول 

يف هذه اخلامتة تلخيص يف كنفها. حناول  الفردية واجلماعيةالوطيدة بني دولة القانون ومدى محاية احلريات 
  أهم النتائج واملقرتحات اليت توصلنا إليها: 

  أوال : النتائج.

  إىل النتائج التالية : عند البحث يف مفهوم احلريات توصلناف
التسميات اليت  نا جندإىل درجة أن ،الغموض وعدم الدقة كثري من  ي يعطى هلا يكتنفهإن املفهوم الذ -

  .يف اللغة الواحدة والبلد الواحد  وأحياناس املفهوم متعددة تطلق على نف
تكفل السلطات  باعتبار "احلريات العامة"إىل اإلطالق عليها ( باجلمع) فمن تسميتها احلريات 

احلقوق "أو ،  دستورياعليها  باعتبار التنصيص "ةأساسيحقوق وحريات "إىل  قانونا العامة ا
باعتبار الرأي القائل أن ال فرق بني "احلق" و"احلرية"   ه دستورنا احلايلنص علي مثلمافقط  "واحلريات

 Yvesعم عند بعض الفقهاء مثل " أأمشل و  األ "حقوق اإلنسان"بعبارة  االكتفاءأو 

Madiot"1.  
مضامينها و آراء الفقهاء يف حتديد مفاهيمها  اختالف كما أن هذا التنوع يف التسميات جاء نتيجة

  الوسائل اليت تضمن محايتها. اختيارلبا على عدم الدقة يف س انعكسمما 
هلا د نظرية عامة يتشيب مبا يسمحإن املفاهيم املتعددة ال تأخذ يف احلسبان خصوصيات اتمعات  -

دون أن و  آرائهاو  األخرىإمهال الثقافات  دونتنبع من قيم تلك اتمعات وعاداا وتقاليدها 
الدميقراطية  وباسم اأحيان "حقوق اإلنسان" باسملى اتمعات تفرض تلك الثقافات نفسها ع

  .2أحيانا أخرى
محاية حقوق  يفمع نظرة اإلسالم  االشرتاكينظرة كل من املذهب الفردي واملذهب  اختلفتلقد  -

 : أناإلنسان ، ذلك 

                                                 
1
 Yves Madiot, droits de l’homme, 2

eme
 ed. Masson, 1991. P. 3. 

2
بوش (األب) حني دعا شعوب العامل إىل تبين احلريات األمريكية. (أنظر: استجواب الرئيس بوش (األب) يف اجلريدة مثلما جاء على لسان الرئيس األمريكي  

  )1989نوفمرب  Figaro Le  "23وفيقرو الفرنسية " ل
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 أنب والذي جي ،واالجتماعيالفرد وحرياته غاية النظام السياسي  احرتاماملذهب الفردي يعترب  - أ
سابقة لوجود الدولة  ،أن هذه احلقوق طبيعية لصيقة بكل فرد باعتبارتسعى السلطة لتحقيقه 

  والعناية . االهتماميف الدرجة الثانية من  يأيتوليست حقوق مكتسبة من اتمع الذي 
وأن على الدولة  ،فيقوم على أساس أن اتمع هو الغاية وليس الفرد االشرتاكياملذهب  أما -  ب

اإلنسان لإلنسان ومحاية املصلحة العامة ،  استغاللونشاطهم ملنع األفراد خل يف شؤون التد
وسيطرة رأس املال والتحكم يف مصادر الثروة واإلنتاج  االحتكاروبذلك تعمل الدولة للقضاء على 

 وامللكية .

 أوس هناك حق ل عام ميتد إىل كل جماالت احلياة ، فليأص فهياحلقوق واحلريات يف اإلسالم  أما - ج
حرية تدعو إليها احلاجة  أوحرية من احلقوق واحلريات ال يعرتف ا اإلسالم ، وليس هناك حق 

مزاولتها ، فاحلدود الوحيدة اليت ترد على حق  أومستقبال ويقف اإلسالم عقبة يف سبيل التمتع ا 
 عليه وسلم من زواجر ونواهي.اإلنسان أو حريته تتمثل فيما جاء به كتاب اهللا وسنة الرسول صلى اهللا 

فاإلسالم يسعى أوال وقبل كل شيء إىل حترير اإلنسان من عبوديته لألصنام واألوثان وإخالص العقيدة 
هللا وحده، مث إىل حتريره من استغالل أخيه اإلنسان له، إىل حتريره من الشهوات والغرائز، أي أن احلرية يف 

قية وليس مادية فقط كما يف املفهوم الغريب، ذلك أن اإلسالم تقوم على أساس فلسفة دينية وخل
  اإلسالم عقيدة وشريعة، حّق وواجب مًعا. 

  ن البحث يف تطور مفهوم دولة القانون جعلنا نتوصل إىل النتائج التالية :إ
ف اليت توصل إليها فقهاء القانون قدميا وحديثا يف حتديد ين هناك اختالف بني العديد من التعار أ -

  يعين خضوع اجلميع حكاما وحمكومني للقانون. :لة القانون ولكنهم جيمعون على أنهمفهوم دو 
التشريع  أووانه يكون خضوع الدولة للقانون يف مجيع نشاطاا سواء من حيث اإلدارة أو القضاء  -

 أي أنه ختضع مجيع اهليآت احلاكمة لقواعد تقيدها وتسمو عليها فهي ملزمة هلا كاحملكومني.

إال أن  ،القرن الثامن عشر أواخر مع أملان ح نظرية دولة القانون كان لفقهاءسبق يف طر أن فضل ال -
 مالحمها كان قد سبق ذلك منذ فجر اإلنسانية من خالل آراء ومفاهيم الفالسفة والقانونيني.ظهور 

ا أن املفهوم الذي انتشر بصفة أوسع خاصة لدى الدول العربية واإلفريقية وأعتمد صراحة أو ضمني -
وهو يتميز عن املفهوم اإلجنليزي  ،Etat de droitدستور بعض الدول هو املفهوم الفرنسي  يف

Rule of law األمريكي  أوDue process of law  أو األملاينRechtsstaat  حبسب
 النظام القانوين السائد يف كل بلد.
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املتعطش للحرية ولكرامة  ن املفهوم نشأ وترعرع ومنا وتطور يف أحضان الفكر الليربايل الفرديأ -
  إىل محاية احلقوق واحلريات.وأقرب  اإلنسان مبا جيعله أضمن

مفهوم دولة   أنكما ،1حقق أبدا مما يتطلب دائما املزيد من السعي لتحقيقهاتإن دولة القانون مل ت -
املعوقات اليت  استجالءحيص بغرض مالقانون مازال حباجة إىل مزيد من الدراسات والبحث والت

ناجتة عن  )Michel Miailleمسريا وهذه العقبات حسب رأي األستاذ مياي ( اكتمالحتول دون 
مباشرا باملؤسسات وأنشطتها  ارتباطا طوهو يرتبكون " مفهوم الدولة يقع وسط احلقل السياسي 

 .2التطبيقية املنبثقة عن العمل السياسي"
  - أي باملفهوم الضيق  -ى دستورية القوانني أن هناك من حيصر أركان دولة القانون يف الرقابة عل -

دولة القانون مبفهومها الواسع  أخذناوهذا يف نظرنا غري كاٍف لضمان محاية احلقوق واحلريات، لذا 
يسمح لنا بتحليل وتقومي كل  ومبا، احلقوق واحلريات من مجيع جوانبه وذلك لإلحاطة مبوضوع محاية

 احلامية للحقوق واحلريات. األسس اليت تبىن عليها دولة القانون

من نظام حتكمي  االنتقالإن فكرة تقييد السلطة كانت يف األصل وراء وضع الدساتري ، ذا ميكن  -
ميلك فعل كل شيء إىل ما يسمى دولة القانون ( أي الدولة اليت تقبل التقيد بالقانون وحترتمه) لكن 

ولة هي دولة قانون إذ ال وجود لدولة رغم ذلك تبقى عبارة " دولة القانون " غامضة ألن كل د
الدولة خبضوعها للقواعد القانونية اليت تضعها ال يعترب ضمان بالنسبة  واعرتافبدون قانون ، 

مث ما هو القانون املقصود هنا ؟ فأملانيا النازية كانت دولة قانون إذ أن   " دولة القانون ، للمواطن 
 .3ال تعين الدميقراطية"

 ، ومسوه املقومات اليت تبىن عليها دولة القانون مخسة : وجود دستور أو األسس همأوصلنا إىل أن  -
احلقوق اإلقرار والتنصيص على  ،الرقابة على دستورية القوانني مبدأ تدرج القواعد القانونية ، 

ال  القانوناملفهوم الواسع لدولة  اخرتنا، ، تطبيق النهج الدميقراطي ، وكما قلنا دستورياواحلريات 
الذي ينحصر يف  الرقابة على دستورية القوانني فقط ألن الغاية واهلدف هو كيف نضمن محاية 

 جناعة، لذلك: لاحلقوق واحلريات بك

                                                 
1
 - Léo Hamon , opt.cit , p. 712.  
2
 - Michel Miaille , Le retour de l’ Etat de droit , in Dominique Colas , l’ Etat de droit , opt.cit.218.  
3
 - Philippe Ardant , Institutions politiques et droit constitutionnel , 3 

eme
 éd, L.G.D.J. année 1991, 

p.50. 
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  –تطبيق النهج الدميقراطي يف دولة القانون احد املقومات األساسية اليت تبىن عليها وإال    كنا  اعتربناـ 
ولكن بأي طريقة وضع هذا القانون ؟ ومن طرف من ؟ وهل يعرب دولة قانون  أمام –كما أسلفنا الذكر 

  اإلرادة العامة.أو ما يسمى بفعال عن طموحات وتطلعات أفراد اتمع 
ـ كما توصلنا إىل أنه : ال تتم محاية احلقوق واحلريات مبجرد التنصيص عليها دستوريا، بل ال بّد من 

ّد أي اعتداء أو مساس قد يلحق ا، وعند دراستنا هلذه ضمانات وآليات تكفل محايتها والتمتع ا، ور 
 الضمانات الحظنا:

قد يبدو مقبوال عند غري  –يف املوضوع  الباحثنين هناك نوع من اخللط من طرف أ �
 عليها دولة القانون والضمانات اليت جيب أن توفرها يف ىنبني األسس اليت تب -املختصني

 استقالليةمثال ذلك مبدأ الفصل بني السلطات أو  سبيل محاية احلقوق واحلريات العامة
  القضاء.

 ننظر إىل الضمانات مبفهومها الواسع لتشمل حىت الضمانات الدولية  أنذا ، إرتاينا أيضا
  والواقعية.

النظام الدستورية املتميزة بسموها على كل القواعد القانونية يف هرم   القاعدة أنكما  �
األكرب بالنسبة لتوفري وسائل محاية احلريات ، فالتنصيص على هي الضامن  ،لدولةالقانوين 

  .بان ينسب إىل دولة القانون اليت ينشدها اجلميعتلك الضمانات يف الدستور جدير 
القانون يف جمال محاية احلقوق واحلريات أساليب  انتهجأما بالنسبة ألنواع احلقوق واحلريات فقد  -

  ثالث تتمثل يف :
قيمة خاصة لكون  اإلقرار والتنصيص هذا أعطى: حيث عليها الدستوريص اإلقرار والتنصي -أ

وقواعدها  أحكامهاكما تقدم   ،يف الدولة األخرىالقاعدة  الدستورية تسمو على غريها من القواعد 
كافة السلطات العامة و األفراد بأن تدور أعماهلم   واللتزام ،على سواها من القواعد القانونية

  .املؤّسس اجلزائريدائرة هذه القواعد الدستورية، وهو النهج الذي أخذ به  كنفوتصرفام يف  
 1789وهو املبدأ الذي أتى به إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي سنة  التشريع : - ب

هو املختص  ،تنظيم احلقوق واحلريات جمال خمصص للمشرع الربملاين وحده أنحيث أقر على 
التشريع الربملاين يصدر عن  أن اعتبارا، بتعيني احلدود اليت ميارس يف إطارها الفرد حقوقه وحرياته 

اإلرادة العامة وحتت رقابة الرأي العام فال ميكن أن يشكل خطورة عليها أو ديدا هلا  بل على 
  .محاية هلا العكس من ذلك فإن احلقوق واحلريات العامة جتد يف القانون ضمانا و 
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   وهي  L’Etat légalذا أطلق على الدولة اليت يسود فيها ذلك النظام " الدولة القانونية "          
  . L’Etat de droit سابقة لدولة القانون        
  ة           النظام القانوين فعالية يف محاي أساليب أكثرإذ تعترب الرقابة القضائية من الرقابة القضائية :  - ج         

احلقوق واحلريات فهي وحدها اليت جتعل من خضوع السلطات العامة خضوعا حقيقيا وتتوقف  
ىل إن ميكن الفرد من اللجوء أىل هيئة قضائية مستقلة. و إفعالية الرقابة القضائية على ضرورة إسنادها 

ها كافة حقوق الدفاع الذي يعينه القانون سلفا ، وان حياكم حماكمة عادلة تتوافر له في يقاضال
  جراءات التقاضي...إخل.إوضماناته و 

 أوكل اليت احتوى عليها الدستور اجلزائري نصيا   استعراضاحلقوق واحلريات وتفرعاا بعد  أنواع أما -
وذلك نتيجة تأثري القواعد الدولية  مستمرهذه احلقوق واحلريات يف تفرع  أنىل إتوصلنا  ،ضمنيا

مث الثاين إىل الثالث واليوم مع اجليل الرابع مما سينعكس  األولباجليل  تبدأحلقوق اإلنسان اليت 
األكرب يف تكاثرها مثلما الحظناه األثر لتطور التكنولوجي ل أنحتما على تزايدها يف الدساتري ، كما 

  منذ انتشار األنرتنات وانعكاساا على احلياة اخلاصة لألفراد.
واجهتنا صعوبة كبرية وهذا لسبيني ، ة وما املقصود منه ويف صدد حتديد مفهوم كل حق أو حري -

 إثنيني يف نظرنا :

مما  ،األول : طبيعة املوضوع ذاته حيث تتميز هذه احلقوق واحلريات بنوع من احلركية والنمو املستمر
جتهد يف وضعه ، أو ما ايصعب األخذ مبا مت حتديده سواء يف القواعد الدولية حلقوق اإلنسان

  الفقهاء.
وانعدامها عند الكتاب بالعربية مما اضطرنا  ،الثاين : قلة املراجع اليت تتحرى الدقة يف ضبط املفاهيم

  إىل اعتماد املؤلفات الفرنسية بصفة كبرية ونقلها إىل العربية.
      وقد يصنف مع الضمانات اليت تكفل  ،أقر القانون مبدأ املساواة الذي يعد من أهم احلريات -        
  التوازن الذي أعتربه الفقهاء حجر الزاوية يف احلقوق واحلريات وأساسها الذي ال قيام هلا دونه ،               

  فحىت الدستور اجلزائري احلايل وضعه على رأس الفصل الرابع املخصص للحقوق واحلريات ألمهيته.        
" ،مل تسمح بقيام " دولة القانونرارإن التجاذبات السياسية يف الدولة اليت تشهدها مؤسساا باستم -

املثالية اليت يريدها رواد الدميقراطية الدستورية . كما أن التداول اليومي للعبارة من قبل غري املدركني 
إذ أصبحت تستعمل من قبل بعض السياسيني كشعار لالستهالك ، يفقد هلا بريقها  أملعناها بد
ها يف أرض الواقع  وال حىت يف برامج الكثري من رسائإال جندها كقواعد عمل من اجل و فقط . 
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الذي بات خياف عليها حني قال : " أن Jacques Chevallier 1فمن حق العالمة األحزاب.
   ". اتفقد غايتها وقيمتها من كثرة التداول فيها وبتفاصيله أنخياف عليها ( دولة القانون) من 

  .التوصيات  ثانيا:

  بعد هذه الدراسة فهي :ا اخلروج  أما عن التوصيات  اليت ميكن
الثالث والرابع من حقوق اإلنسان،  إثراء الدستور اجلزائري باحلقوق واحلريات املتعلقة باجليلضرورة  -

  خاصة مع تنامي قانون البيئة واحلق يف اإلعالم، ومحاية احلريات من الوسائل التكنولوجية.
 ذا كان لزاما إعطاء العناية القصوى لصناعته وذلك:إن بناء دولة القانون هو القانون حبد ذاته ، ل -

باحرتام إرادة الشعب فيما خيتاره من مؤسسات تتوىل وضعه كالربملان لالرتقاء بالعمل التشريعي مبا  �
  حتمي حقوق وحريات األفراد.يصدره من نصوص 

 بتطبيق النهج الدميقراطي الذي يسمح بوضع قانون يعرب حقا عن اإلرادة الشعبية. �

حرتام قيم اتمع فيما يوضع من قوانني ومراعات ما يتماشى حقا مع عاداته وتقاليده احلسنة با �
 ضمن انسجامه واستقراره ويراعي النمو والتطور يف خمتلف ااالت.يو 

 ملا ميلكون من مناهج وأساليب  املسامهة يف وضع قواعده ،من متكني املختصني من رجال القانون  �
احلماية والضمان للحقوق   ةالنظرية احملددة ملنهجيكثر من غريهم للغاية القانونية و ومبا يدركون أفنية 

   واحلريات.
كما نوصي بنشر الثقافة القانونية على كل األصعدة واملستويات ليتمكن املواطن من معرفة ماله من  �

 حقوق وما عليه من واجبات.

واخلربة من رجال القانون الذين اكتسبوا التجربة تدعيم دور الس الدستوري باختيار غالبية  تركيبته  �
علما وان قراراته ال تقبل دوره بعلمية ودراية  أداءدون إمهال دور رجال السياسة حىت يتمكن من 

 الطعن، مما قد يعّطل دور ممثلي الشعب و حيّد من صالحيتهم بذريعة الفصل بني السلطات.

مامل واحلريات اليت من شاا تقييد ممارسة احلقوق  ئيةواالستثناالتخلص من كل التشريعات العادية  �
 .وطبقا للدستور فقط ذلك تقضي املصلحة العامة للمجتمع 

االهتمام بالرأي العام واالنصياع الجتاهاته والعمل على تكوين رأي عام حر يسمح بالتشخيص  -
 رقابة على أحسن وجه.تطرح يف الساحة الوطنية والدولية ويلعب دور الالصحيح لكل القضايا اليت 

                                                 
1
 - Jacques Chevallier , l’ Etat de droit , opt.cit , p : 151. 
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القائمة على حتري العدل واإلنصاف كالقضاء  وأعوانه ومنع السلطة العامة تدعيم مؤسسة الدولة  -
وممثليها وعماهلا من اختاذ أي إجراء ماس أو منطوي على إخالل باحلقوق واحلريات إال مبوجب أمر 

ابتها يف األحوال االستثنائية اليت أو حتت إشرافها ورق، وطبقا للقانونمن السلطة القضائية املختصة 
 وذلك باعتبارها احلارس األمني على احلقوق واحلريات .، يصفها القانون 

التمسك الدائم ويف كل الظروف مببدأ املشروعية بكافة نتائجه وصوره بني مواطين الدولة وال جمال  -
   لالستثناء  أو التمييز إال ما نص عليه القانون.

ت اتمع املدين العاملة يف حقل حقوق اإلنسان وتطوير أساليب عملها مبا ضرورة تشجيع منظما -
صداقيتها لدى املواطن على تفقد م سياسوية خيدم حقوق وحريات املواطن بعيدا عن أي مزايدات

 اخلصوص وتعرقل عمل السلطة العامة.

 ويف اال الدويل : -

وتوفري مجيع املعلومات عن احلقوق  ،قراطيةالتزام كل دولة بنشر الثقافة السياسية والرتبية الدمي �
واحلريات بني يدي املواطنني باعتبارها ضرورة أساسية ملمارسة حقوقهم وحريام يف إطارها 

  القانوين ، والدفاع عنها يف حالة االعتداء عليها. 
ليمية القيام بعملية مسح لكل الوثائق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان من إعالنات عاملية وإق �

فضال عن القرارات والتوصيات اليت  أسفرت عنها  املؤمترات الدولية وذلك قصد  خاصة،و 
إطالع األفراد بمث نشرها ضمن وثيقة واحدة تسمح  الدوري هلا املراجعة والتحيني والتدقيق

 والدول عليها.  

، احلامية للحريات ولة القانوندويف اخلتام ال ندعي القول إطالقا بأننا استطعنا اإلحاطة كليا بكافة جوانب 
أن هذه الدراسة مكنتنا من اإلطالع أكثر على تشعبات هذه النظرية ، والغوص يف أعماق فلسفة  إال

هو خميف من ف، هو ممتع ومفيد  بقدر مامما ميكن القول أنه وجدته أالقانون وإدراك غاياته والنظريات اليت 
تنري طريق املعرفة وترسم  تعددة دون اخلروج منها بفكرة واضحةالتيه يف شعاا وتفرعاا احللزونية امل

معامله،وذلك على قول أحدهم: " يتعذر على أي باحث إقامة اإلثبات العلمي القاطع على صحة هذه 
، ولكن احلقيقة كل احلقيقة تبقى حمل البحث والتمحيص عند أهل العلم 1املبادئ النظرية أو عدمها "

  .اهللا األرض ومن عليها، وهو خري الوارثنيواملعرفة إىل أن يرث 
  

                                                 
1
 Michel Troper, Pour une theorie juridique de l’Etat, Leviathan P.U.F. 1

ere
 ed. 1994. P. 240-241.  
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  قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر والمراجع باللغة العربية.وال أ

  المقاالت : - 1

إبراهيم العناين ، دراسة حول االتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان ، حبث منشور يف : د/ حممد الشريف  - 01
د/ حممد السعيد الدقاق ، د/ عبد العظيم الوزير ، دراسات حول الوثائق العاملية واإلقليمية حلقوق اإلنسان  بسيوين 

  . 1989الطبعة األوىل، بريوت، 
، 02إبراهيم محودة بدوي ، الرقابة القضائية على دستورية القوانني ، جملة العلوم اإلدارية ، مصر ، العدد: - 02

  .1978ديسمرب 
الغزايل حرب ، األحزاب السياسية يف العامل الثالث ، ضمن سلسلة عامل املعرفة  مطابع الرسالة،  أسامة - 03

  . 1987سنة  17الكويت ، عدد
،  5حتت عنوان: مبادئ جلنة احلرية النقابية املتعلقة باإلضرابات، الة الدولية للعمل رقم البريتو اوديرو ديوس"  - 04
    . 1987سنة 
 .1987، التعليم وحقوق اإلنسان املصري ، جملة اهلالل ، القاهرة ، عدد ديسمرب بدران شبل  - 05
بطرس رعد عبودي ، أزمة املشاركة السياسية وقضية حقوق اإلنسان يف الوطن العريب ، جملة املستقبل العريب ،  - 06

  . 206/1996مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، العدد
  1966، 02ملذاهب الفلسفية وتطورها جملة العلوم القانونية واالقتصادية العدد:ثروة األسيوطي، نشأة ا - 08

 13، باجلزائر، عدد  مجيلة أبركان إبراهيمي ، اإلضراب، جملة املرشد اجلزائرية ، املعهد الوطين للبحوث النقابية -09 
 .1991لسنة
،  21سنة   01لعلوم اإلدارية ، القاهرة ، عدد  حرية التعبري بالسينما يف النظام القانوين الفرنسي ، جملة ا - 10

 .1979يونيو 
احلبيب اجلنحاين، اتمع املين بني النظرية واملمارسة ، جملة عامل الفكر، العدد الثالث، الد السابع والعشرون،  - 11

 . 1999مارس 
خريي أمحد الكباش ، الصلة بني حقوق اإلنسان ومكافحة اجلرائم املنظمة عرب الوطنية ، جملة القضاء معهد  - 13

  . 2006مايو - الكويت للدراسات القضائية والقانونية،السنة اخلامسة، العدد احلادي عشر
  . 1919عام ، العميد دجيي النظرية األملانية يف التحديد الذايت للسيادة ، جملة القانون ال - 14
راضي مازن ليلو ، نظام االمبودمسان ضمانة حلقوق األفراد وحريام ،  جملة القادسية ، العراق ، الد الثالث   - 15

  . 1998العدد الثاين ، 
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جملة القانون واالقتصاد   رياض فؤاد عبد املنعم ، االجتاهات املعاصرة يف مسائل اجلنسية ، حبث مقارن  ، - 16
  . 1959، سبتمرب  03، العدد:  29جامعة القاهرة ، السنة 

سامي احلسيين ، مراقبة احملادثات التليفونية واألحاديث الشخصية ، وضمان حقوقها ، حبث يف كتاب حقوق  - 17
حقوق اإلنسان  الد الثالث اإلنسان لـ : د. حممد الشريف بسيوين ، د حممود سعيد الدقاق ود. عبد العظيم وزير ، 

 . 1989، دار العلم للماليني ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
سعد عصفور ، حرية االجتماع يف اجنلرتا وفرنسا ومصر ، جملة جملس الدولة ، مصر ، السنة الثانية ، يناير  - 18

1995.  
الوضعية ، جملة البصرية للبحوث والدراسات سعيد بويزري ، احلريات الفكرية بني الشريعة اإلسالمية والقوانني  - 19

  .  1998اإلنسانية ، دار اخللدونية ، العدد الثاين ، جانفي 
صادق شعبان ، احلقوق السياسية يف الدساتري العربية ، جملة املستقبل العريب ، مركز الدراسات ، الوحدة العربية  - 20

   . 1987، سنة 106، بريوت ، العدد:
اعيل األنصاري ، حنو مفهوم عريب إسالمي للمجتمع املدين ، جملة املستقبل العريب ، السنة عبد احلميد إمس - 21

  .1999، جويلية 245الثانية والعشرون ، العدد: 

عبد السميع سامل اهلواري ، حرمة املسكن ، جملة األمن العام ، كلية الشرطة بديب ، اإلمارات العربية املتحدة ،  - 23
  .1985،سنة 110عدد:
عبد الغين عبد اهللا بسيوين ، األحزاب السياسية ، جملة الدراسات القانونية ، كلية احلقوق جبامعة بريوت،  - 24

  .1998لبنان ، جوان  –، الد األول، الدار اجلامعية ، بريوت 01العدد: 
...) ، حبث يف جملة األمن عبد ايد حممد احلفناوي ، فلسفة القانون (مفهوم القانون الطبيعي يف العامل القدمي - 25

  . 2000والقانون ، كلية الشرطة ، ديب ، السنة الثامنة ، العدد الثاين ، يوليو 
  .1981عبد املنعم محدي ، نظام االمبودمسان أو املفوض الربملاين ، جملة العدالة ، العراق  - 26
 التونسيةعثمان بن فضل، احلكم باإلعدام بني الظلمات والنور، الة  - 27
  .1982، 24، السنة 1عزيزة شريف ، مبدأ احلياد الوظيفي ، جملة العلوم اإلدارية ، القاهرة ، عدد  - 28

عطا اهللا بومحيدة ، الس الدستوري اجلزائري ، الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ، جامعة  - 29
  .  2002، سنة :  03اجلزائر ، عدد :

 11علي حممد بدير ، الوسيط يف النظام القانوين الفرنسي، جملة العلوم القانونية جامعة بغداد ، العراق، الد:  - 30
  .  1996العدد الثاين ، 
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عمار عوابدي ، دور الرقابة الربملانية يف ترقية حقوق املواطن واإلنسان ، جملة الفكر الربملاين  ، اجلزائر ، العدد  - 31
  .  2002رب األول  ، سبتم

الغوثي بن ملحة، اإلطار املؤسسايت والقضائي الذي يضمن حماكمة عادلة، حماضرة نشرت يف الة اجلزائرية  - 32
 للقانون.

االس اجلهوية للحسابات ''اية تطبيقات للقضاء املايل يف أفق األلفية الثالثة، الة املغربية للتدقيق       و  - 33
   1999التنمية، سنة 

حممد آكلي بن عكي ، مفهوم دميقراطية التعليم بني التأويل املثايل والتطبيق الواقعي ، حوليات جامعة اجلزائر،  - 35
  . 1997اجلزائر ، عدد ممتاز ، أفريل 

،  01حممد أنس قاسم جعفر ، املوظف العام وممارسة احلق النقايب ، جملة العلوم اإلدارية ، القاهرة ، العدد    - 36
  .  1985سنة
حممد العريب فاضل موسى، التعليم بني مستلزمات احلق االجتماعي ومتطلبات احلرية الفردية، الة التونسية  - 37

 .1988للقانون، سنة 
قانون حقوق اإلنسان ذاتيته ومصادره ، حبث منشور بالد الثاين من جملدات حقوق  حممد بشري الشافعي ، - 39

  . 1989اإلنسان ، دار العلم للماليني ، بريوت 
حممد بن حمفوظ ، اإلضراب يف القانون التونسي، الة القانونية التونسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية  - 40

  .1984واالقتصادية، تونس 
د  عاطف البنا، " حدود سلطة الّضبط اإلداري"، جملة القانون و االقتصاد، كلية احلقوق، جامعة القاهرة حمم - 41

  .1978، سبتمرب/ ديسمرب  48العدد الثالث والرابع ، السنة 

 ، 31الد  1"احلماية القانونية لإلنسان من التلوث اإلشعاعي للمواد الغذائية" ، جملة عامل الفكر، العدد  - 43
 . 2002سبتمرب  - يوليو

مصر  -نظام االمبودمسان السويدي مقارنة بنظام املظامل واحملتسب يف اإلسالم ، جملة العلوم اإلدارية ، القاهرة 44-  
  . 1975،  لسنة  14،  العدد:

، 10إىل  1/األعداد 72ناهد العجوز، اإلضراب يف القانون املصري واملقارن، جملة احملاماة، القاهرة، السنة  - 45
  . 1992سنة 
نعيم عطية ، إعالنات حقوق اإلنسان واملواطن يف التجربة الدستورية الفرنسية، جملة إدارة قضايا احلكومة، دار  - 46

  .1972سبتمرب  - ، يوليو16، السنة 3االحتاد العريب للطباعة القاهرة، عدد 
  نظام توفيق اايل، الشرعة اجلنائية كضمان حلماية احلرية الفردية، جملة احلقوق - 47
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نوري مزرة ، الس الدستوري اجلزائري بني النظرية والتطبيق ، الة اجلزائرية  للعلوم القانونية واالقتصادية  - 48
 . 1990 والسياسية ، اجلزائر ، عدد ديسمرب

دار الّنهضة العربية بالقاهرة  جملة مصر املعاصرة ، وجدي ثابت غربيال، " محاية احلرية يف مواجهة التشريع"،  - 50
  .1989أكتوبر –، يوليو  418-417، العددان :  80السنة 

 01، العدد 21، السنة  هاشم حممد فريد رستم، احلق يف الصحة، جملة األمن والقانون، أكادمية الشرطة،ديب - 51
 .2003يناير 
  1996سنة  28هاشم حيىي املالح، إسالم أهل الطائف، جملة آداب الرافدين، املوصل، عدد  - 52
حيي اجلمل ، بعض مالمح تطور القانون اإلداري يف إجنلرتا خالل القرن العشرين ، جملة العلوم اإلدارية العدد :  - 53
  1970أفريل ، السنة الثانية عشر ،   01
يسر أنور علي ، عقوبة اإلعدام يف الفقه والتشريع اجلنائي املعاصر ، جملة العلوم االقتصادية واالجتماعية كلية  - 54

 .1983، سنة  2 -  1احلقوق ، جامعة عني مشس ، مصر ، العددان 
  الملتقيات والندوات الدراسية - 2

اإلدارية الفعالة ، حماضرة مقدمة للملتقى الوطين التأسيسي  بومجعة صويلح ، وسيط اجلمهورية كأدوات الرقابة -1
، رئاسة اجلمهورية اجلزائرية، وسيط اجلمهورية ،  –نظرة مستقبلية  –حول هيكلة اإلدارة وفعالية وظيفتها يف اتمع 

 .1997 24و23
 يف التنمية احمللية ، جامعة موالي دور اتمع املدين يف التنمية احمللية ، ملتقى وطين حول مسامهة اتمع املدين -2

  .08/04/2003الطاهر ، سعيدة ، 
حممد يوسف علوان ، تدريس حقوق اإلنسان يف اجلامعات لعربية، الواقع والطموحات  احللقة الدراسية األوىل  -3

لدراسات العليا للعلوم املعنية باحلماية الدولية حلقوق اإلنسان وتطبيقها وتدريسها يف العامل العريب ، املعهد الدويل ل
  ( دون جهة النشر). 1988اجلنائية "سرياكيوزا"  ، ايطاليا يناير 

نصار جابر جاد، مستقبل نظام املدعي العام االشرتاكي يف النظام القضائي املصري  ، املؤمتر العلمي السنوي  -4
  الثامن جلامعة املنصورة ، مصر. 

  الرسائل واألطروحات الجامعية : - 3

حسن أمحد علي ،  ضمانات احلريات وتطورها يف النظم السياسية املعاصرة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة     -1
  .1978كلية احلقوق ، 

سامي مجال الدين ، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة الالئحية ، رسالة دكتور ، كلية احلقوق اإلسكندرية  -2
1981  .  
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العام ومقوماته وأثره يف النظم السياسية املعاصرة ، رسالة دكتوراه  ، كلية احلقوق ، جامعة سعيد سراج ، الرأي  -3
  .1986القاهرة ، نشرت باهليئة املصرية للكتاب ، مصر  

سعيد سيد علي ، حقيقة الفصل بني السلطات يف النظام السياسي والدستوري للواليات املتحدة األمريكية  -4
  تاريخ ودار النشر).(بدون رسالة دكتوراه 

صاحل دجال ، احلقوق واحلريات يف الدستور اجلزائري والشريعة اإلسالمية، مذكرة لنيل درجة ماجستري، جامعة  -5
  .2000اجلزائر، سنة 

، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف النظام اإلسالمي والنظم املعاصرة  عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاين  -7
  1980، جامعة  اإلمام حممد بن سعود ، مطابع اجلمعية امللكية السعودية ، الطبعة األوىل، رسالة دكتوراه 

العالقة االقتصادية الدولية ومبدأ املساواة يف ظل النظام االقتصادي الدويل املعاصر، رسالة  -عمار مساعدي  -8
  .1996/1997اجلزائر  دكتوراه ، معهد العلوم القانونية واإلدارية  ابن عكنون جامعة اجلزائر ،

لبنان  –فتحي الدريين ، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، رسالة دكتوراه مطبوعة، مؤسسة الرسالة، بريوت  -9
   .1977، الطبعة الثانية ، 

خريي: نظرية الّتعّسف يف استعمال احلق اإلداري" ، رسالة دكتوراه كلية احلقوق جامعة عني  حممد مزغين - 10
   .1972مشس، مصر 

منري محيد البيايت ، الدولة القانونية والنظام السياسي اإلسالمي " دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ، جامعة  - 12
  القاهرة ، ( دون تاريخ النشر).

يب ، األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم املعاصرة ، رسالة دكتوراه ، كلية عني مشس نعمان أمحد اخلط - 13
  .1983مصر  - ، القاهرة 

  الكتـب  - 4

 . 1973إبراهيم دسوقي اباظة ، تاريخ الفكر السياسي، دار النجاح للطباعة، بريوت  -1
قضايا ومفاهيم سياسية واقتصادية واجتماعية، املركز العاملي لدراسات  إبراهيم عبد الرمحان و نصر عمارة ، -2

 .1990وأحباث الكتاب األخضر، ليبيا، الطبعة الثالثة ، 
  2000إبراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر،  -3
  احلديث و تطبيقاته ، مطابع الصفا مبكة املكرمة (دون تاريخ النشر) إبراهيم حممد سرسيو ، أصول اإلعالم -4
  . 1965ابن األثري ، الكامل يف التاريخ ، دار صادر ، بريوت  -5
  . 1929ابن الندمي، الفهرست، القاهرة  -6
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قافية ، ابن خلدون عبد الرمحن ، املقدمة، تصحيح وفهرسة أبو عبد اهللا السعيد املندوه ، مؤسسة الكتب الث -7
  .1996بريوت ، الطبعة الثانية ، 

  . 1958، بريوت  1ابن سعد حممد ، الطبقات الكربى، ج - 8
  1966ه) ، األحكام السلطانية، بريوت  450أبو احلسن علي بن حممد املاوردي (تويف  - 9

  .1990العراق  - ، نظرية الدستور ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  املفرجي إحسان محيد - 10
املبادئ األساسية لدستور األمريكي   –أ . جريوم ، و.س. بارون ، ت دينيس ، الوجيز يف القانون الدستوري  - 11

  . 1998ترمجة حممد مصطفى غنيم ، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية ، 
  .  1990،  15املرافعات املدنية والتجارية ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، طبعة - 12
  .2005،حقوق اإلنسان، حنو مدخل إىل وعي ثقايف ، اهليئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة أمحد الرشيدي ،  - 13
القانون املقارن، دار الفكر العريب، ، املبادئ العامة للتأمينات االجتماعية وتطبيقاا يف  امحد حسن الربعي - 14
  .1983، القاهرة 1،ط1ج

  .أمحد حسن علي ، " حقوق اإلنسان "، وكالة املطبوعات، الكويت، (د.ت) - 15
أمحد خروع ، دولة القانون يف العامل العريب اإلسالمي بني األسطورة والواقع ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  - 16

  .2004اجلزائر 
ال النظم السياسية والدستورية يف لبنان ، كافة الدول العربية ، دار الفكر العريب ، بريوت، طبعة  أمحد سرح - 17

1990.  
  .2006دراسة يف منهج اإلصالح الدستوري ، مطابع جملس الشعب املصري ، مصر ،  أمحد فتحي سرور ، - 18
، الفساد، أسبابه و طرق مكافحته من أجل النزاهة و املساءلة ، منشورات االئتالف أمان  أمحد أبودية-.19

2004  
  .1999أمحد وائل عالم ، االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، دار الكتب املصرية،  - 20
املؤسسة   1989و بوكرا إدريس ، النظرية العامة للدولة والنظام السياسي اجلزائري يف ظل دستور  أمحد وايف - 21

  .1992اجلزائرية للطباعة ، اجلزائر ، 
  .1971آدمون رباط ، الوسيط يف القانون الدستوري العام ، دار العلم للماليني ، بريوت ،  - 22
لبنان  –أرسطو، يف السياسية ، ترمجة األب أغوسطينس برباره البولسي ، اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع، بريوت  - 23

  انية ، ( د.ت) .الطبعة الث
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عبد اهللا الشاذيل ، القانون الدويل اجلنائي  " أولويات القانون الدويل اجلنائي و النظريات العامة للجرمية  فتوح -125

  .2001الدولية" ،  املكتبة القانونية لدار اجلامعة باإلسكندرية ، 
  النشر). لبنان ( دون تاريخ -فولغني ، فلسفة األنوار ، ترمجة هنربييت عبودي ، دار الطليعة ، بريوت -126
   .1968يف الروابط بني القانون و الّدولة و الفرد، دار الكاتب العريب للطباعة و الّنشر، القاهرة  -127
 1984قانون التنظيم الدويل، اجلزء األول ، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر   -  128
املعاصرة منشاة املعارف،  كرمي يوسف امحد كشاكش يوسف ، احلريات العامة يف األنظمة السياسية  -129

  .1987اإلسكندرية 

  1972كارل ماركس واجنلز فريدريك ، البيان الشيوعي ، دار دمشق ،   -130
  .1970لينني ، الدولة والثورة ، مطبعة موسكو ،  -131
 . 1966مبادئ القانون اإلداري ، دار الفكر العريب ،  -  132
 . 1963للقانون ، مكتب القاهرة احلديثة ، القاهرة مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة  -  133
مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم مع املقارنة باملبادئ الدستورية احلديثة، منشاة املعارف باإلسكندرية، مصر ،  - 134

   .1978الطبعة الرابعة ، 
   1983ة  مصر مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي ، منشأة املعارف  باإلسكندري -  135

1993   .  
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ماجد راغب احللو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة املعارف اإلسكندرية،  الطبعة الثانية ،  -136
2005.   

مرتوك الفاحل ، اتمع والدميقراطية والدولة يف البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة األوىل   -137
  .2002بريوت، 

   . 1995حمسن العبودي ،  مبدأ املشروعية وحقوق اإلنسان ، دار النهضة ، بريوت  -138
دراسة مقارنة، جامعة حلوان ، مصر  (  -حممد السناري ، القانون الدستوري "نظرية الدولة واحلكومة "  -139

  دون تاريخ النشر) .
حممود شريف بسيوين مع آخرين يف: حقوق اإلنسان ، الد األول ، الوثائق العاملية واإلقليمية ، دار العلم  -140

  . 1988للماليني ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
حممود بن عمر الزخمشري ، الكشاف ، ترتيب وضبط مصطفى حسن أمحد ، مطبعة اإلستقامة ، القاهرة  -141

1946. 
   .1969ضري بك، أصول الفقه، املكتبة التجارية الكربى ، الطبعة السادسة ، حممد اخل -142
   .1953مونتسكيو، روح الشرائع، ترمجعة عادل زعيرت، القاهرة  -143
حممد الغزايل ، حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة ، دار الكتاب احلديثة ، القاهرة   -144

  . 1965الطبعة ثانية ، 
حممد بشري الشافعي ، قانون حقوق اإلنسان، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، نشأة املعارف،  -145

  . 2004اإلسكندرية، الطبعة الثالثة، 

دار املطبوعات  –القانون الدويل املعاصر اإلسكندرية  -حممد السعيد الدقاق،  د/ مصطفى سالمة حسني -146
   . 1997 - اجلامعية
  . 1967حممد بن جرير الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، اجلزء الثالث ، مصر   -147
   .1973الوجيز يف القانون الّدويل العام، دار الّنهضة العربّية ، مصر  -حمّمد حافظ غامن -148
  . 1940حممد حامد فهمي ، املرافعات املدنية والتجارية ، مطبعة فتح اهللا نوري ، مصر  -149

حممد محد بن عروس ، األسس الفنية لإلذاعتني املسموعة واملرئية ، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن   -150
  .1987اجلماهريية العربية الليبية ، الطبعة األوىل، 

حممد سعيد رمضان البوطي ، حرية اإلنسان يف ظل عبوديته هللا ، دار الفكر املعاصر بريوت ودار الفكر  -151
  .1991، طبعة اجلزائر ،  دمشق
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حممد شريف أمحد ، فكرة القانون الطبيعي عند املسلمني ، دراسة مقارنة ، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم  -152
  .207/1980العراقية/ سلسلة دراسات 

شوقي عبد العايل، الدولة الفلسطينية " دراسة سياسية، قانونية يف ضوء أحكام القانون الدويل"، اهليئة  حممد -153
   .1992املصرية العامة للكتاب، القاهرة 

  حممد عابد اجلابري ، فكرة ابن خلدون العصبية والدولة ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، (دون تاريخ النشر).  -154
 1970ل ليلة ، الرقابة على أعمال اإلدارة ، الرقابة القضائية ، دار الفكر العريب ، طبعة حممد كام -155
حممد نسيب أرزقي ، أصول القانون الدستوري والنظم الدستورية ، مفهوم القانون الدستوري وظاهرة الدولة  -156

  .1998والدستور ، اجلزء األول ،  دار األمة ، اجلزائر ، الطبعة األوىل 
  حممود حسن ، مقدمة اخلدمات االجتماعية، ذات السالسل، الكويت، الطبعة الثانية ( دون تاريخ النشر). -157
   . 1983مصر  -حممود حلمي،  املبادئ الّدستورية العامة، دار الفكر العريب، القاهرة  -158
نهضة العربية بالقاهرة، طبعة حممود حممد احلافظ، القضاء اإلداري يف القانون املصري و املقارن، دار ال -159

1993.  
  منشأة املعارف باإلسكندرية.مبادئ األنظمة السياسية،  مصطفى أبو زيد فهمي -160
   1959/1960مصطفى البارودي ، الوجيز يف احلقوق الدستورية، مطبعة جامعة دمشق ، سوريا  -161
يف حقوق اإلنسان)، مؤسسة نوفل   مصطفى العوجي، حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية ( مع مقدمة -162

  .1989بريوت ، الطبعة األوىل، 
  مصطفى حممد اجلمال ، نظام امللكية، منشاة املعارف باإلسكندرية ، (د.ت). -163
مصطفى حممود عفيفي،  الوجيز يف مبادئ القانون الّدستوري و النظم السياسية املقارنة ، الكتاب األّول و  -164

   .1984الثانية ، مطبعة جامعة طنطا ، مصر الثاين ، الطبعة 
  . 1989مىن حممود مصطفى ، القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، دار النهضة العربية ،  -165
األنظمة السياسية الكربى، ترمجة جورج سعد،  موريس ديفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، -166

  .  1992توزيع ، بريوت املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر وال
،  2ميشال مياي ، دولة القانون مقدمة يف نقد القانون الدستوري ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط -167

1982 . 
ناهد عز الدين ، اتمع املدين، موسوعة الشباب السياسية ، مركز األهرامات لدراسات اإلسرتاتيجية   -168

  .2000القاهرة، 
  .1986نبيلة عبد احلليم كامل ، األحزاب السياسية يف العامل املعاصر ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  -169
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جنيب أمحد عبد اهللا اجلبلي ، ضمانات استقالل القضاء ، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية  -170
   . 2007، املكتب اجلامعي احلديث ، 

   . 1965نعيم عطية،  النظرية العامة للحريات الفردية ، الدار القومية للطباعة و النشر ، القاهرة  -171
  . 1992نواف كنعان ، حق املؤلف ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، طبعة  -172

   1984نور الدين بليل ، اإلعالم وقضايا الساعة ، دار البعث ، قسنطينة ، اجلزائر ، الطبعة األوىل،  - س173
  .1964نظرية الّدولة و األسس العامة للتنظيم السياسي ، مكتبة القاهرة احلديثة، القاهرة  -  174
والرتمجة والنشر ، اجلزء الثاين من ويل ديورانت، قصة احلضارة ، ترمجة د. زكي جنيب حممود ، جلنة التأليف  -175

 .1965الد األول ، الطبعة الثالثة 
  .  1947هاملتون جب، دراسات يف حضارة اإلسالم، بريوت  -176
  مصر ، (د.ت)  –حيي اجلمل،  األنظمة السياسية املعاصرة دار النهضة العربية ، القاهرة  -177

 المعاجم والقواميس -  5

   .1992دار صادر ، بريوت ابن منظور لسان العرب،  -1
، قاموس املصطلحات السياسية والدستورية والدولية.عريب إجنليزي،فرنسي، مكتبة لبنان  أمحد سعيفان -  2

  . 2004، بريوت ،  1ناشرون ط 
إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ، زكرياء القاضي ، معجم مصطلحات حقوق اإلنسان ، مركز  -3
  .2006إلسكندرية للكتاب ، ا
" ، معجم املصطلحات القانونية ، اجلزء األول ، ترمجة منصور القاضي   G. Cornuجريار كورنو"  -4.

  .1998املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 
  النصوص القانونية -6

  ، املعدل يف : 1989فرباير  23دستور  -:
  .1996نوفمرب  28 -                                    

  2002أفريل  10 -  
  . 2008ديسمرب 15 -                                    

  1945ميثاق األمم املتحدة لسنة  -

 الصادرة عن اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة يوم اّتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها -

مؤرّخ يف  63/338انضّمت إليها اجلزائر بتحّفظ، وصدر ذلك مبرسوم رقم ،09/12/1948
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11/09/1963.  

وّقعة جبنيف يف م اتّفاقية إبطال الّرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالّرق -

   .11/09/1963مؤرّخ يف  63/340انضّمت إليها اجلزائر، مبرسوم رقم ،25/09/1926

واألطفال، بالنساء  فاقيات الدولية حلظر االّجتار بالبشر واستغالل دعارة الغري، وحظر التجارةاالتّ  -

  وحظر االّجتار بالنساء البالغات، واالّجتار اإلجرامي املعروف حتت اسم االّجتار بالرقيق األبيض.

ّفظ، مبرسوم انضّمت اجلزائر إىل هذه االّتفاقيات الدولية بتح ،30/05/1921وّقعة جبنيف يف م
   .11/09/1963مؤرّخ يف  63/341

انضّمت اجلزائر إىل ، 19/02/1925وّقعة جبنيف يف ماتّفاقيات التعامل مع احلشيش واملخّدرات -

/ 11/09املؤرّخ يف  343-63ومبرسوم  11/09/1963املؤرخ يف  342-63هذه االتّفاقيات مبرسوم 
1963  

. 21/12/1956أقّرا اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة يف  العنصرياّتفاقية إزالة مجيع أشكال التمييز -
  15/12/1966املؤرّخ يف  348- 66صادقت اجلزائر على هذه االتّفاقية بأمر 

من طرف  14/12/1960حماربة التمييز العنصري يف ميدان التعليم.املصادق عليها يف اّتفاقية  -

املؤرّخ  581-68رتبية والعلوم والثقافة انضّمت إليها اجلزائر بأمر املؤمتر العاّم ملنّظمة األمم املّتحدة لل
 . 15/10/1968يف

وافقت عليها اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة يف .اّتفاقية قمع جرمية الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها-

  .02/01/1982املؤرّخ يف  01-82.صادقت عليها اجلزائر مبرسوم 30/11/1973
.صادقت عليه اجلزائر مبرسوم 1981املوافق عليه يف نريويب سنة  والشعوبفريقي حلقوق اإلنسانامليثاق اإل -
  .03/02/1987املؤرّخ يف  87-37

من قبل اجلمعّية العاّمة  املوافق عليها.االتّفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية -

  03/05/1988املؤرخ يف  89-88.صادقت عليها اجلزائر مبرسوم 10/12/1985لألمم املّتحدة يف 
اّتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  -

هينة.مصادق عليها
ُ
.انضّمت إليها اجلزائر 10/12/1984من طرف اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة يف  امل
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  16/05/1989املؤرّخ يف  66-89مبرسوم 
العهد الدويل اخلاّص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري املتعّلق بالعهد الدويل اخلاّص  -

املوافق عليها باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. العهد الدويل اخلاصّ   وباحلقوق املدنية والسياسية
اجلزائر مبرسوم رئاسي  ماانضّمت إليه.16/12/1966من طرف اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة يوم 

  .16/05/1989املؤرّخ يف  67-89رقم 

  .20/11/1989وافقت عليها اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة بتاريخ اتّفاقية حقوق الطفل. -

املؤرّخ يف  461-92صادقت اجلزائر على االّتفاقية مع التصرحيات التفسريية مبرسوم رئاسي 
) من االّتفاقية املذكورة مبرسوم رئاسي رقم 43.وصادقت على تعديل الفقرة من (املادة 19/12/1992
  .05/04/1997املؤرخ يف  97-102

.انضمت إليها اجلزائر مع التحفظ، 1979لسنة .أةاّتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضّد املر  -

  .22/01/1996املؤرخ يف  51-96مبرسوم رئاسي 

بتاريخ  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واعتمدت من قبل اجلمعية العامة لالمم املتحدة-
31/11/2003   
وعملهما وكذا العالقات حيّدد تنظيم الس الشعيب الوطين وجملس األمة  02-99قانون عضوي رقم  -2

  .1999مارس  8الوظيفية بينهما وبني احلكومة، الصادر يف 
  . 1990أفريل 03تعلق باإلعالم ، الصادر  م 90/07قانون  -3
 . 1990ديسمرب  04تعلق باجلمعيات ، الصادر يف  م 31-90قانون  -4
سبة و طرق تنظيمه و الذي حدد صالحيات جملس احملا 01/03/80املؤرخ يف  05- 80قانون رقم  -6

  و اإلجراءات املرتتبة على حترياته. تسيريه
   1997مارس  06 يف ؤرخاملتعلق باألحزاب السياسية ، امل 97/09 أمر رقم -7
  2000مايو  13املعدل واملتمم يف  1997للمجلس الشعيب الوطين لسنة  النظام الداخلي -8
  واملتعلق حبق املؤلف. 1973 أفريل 03املؤرخ يف  14-73أمر رقم -9
  .إحداث املكتب الوطين حلق املؤلف واملتضمن 1973يوليو  25املؤرخ يف  46-73أمر رقم  -10
  1997مارس  6املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة املؤرخ يف  10-97أمر رقم  -11
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ملؤرخ يف ا 20- 95املعدل و املتّمم لألمر  26/08/2010املؤرخ يف  02- 10أمر رقم -12
  واملتعلق مبجلس احملاسبة. 17/07/1995
  2005فرباير  27املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية املؤرخ يف  01-05أمر رقم  -13
املوافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية االستشارية لرتقية  املتضمن 47-02مرسوم رئاسي رقم  -14

  .2002يناير  16حقوق اإلنسان ومحايتها، املؤرخ يف 
  املتعلق باملفتشية العامة للرقابة املالية. 01/03/1980املؤرخ يف  53-80رئاسي رقم  مرسوم -15
صات مفتشية مصاحل احملاسبة      احملّدد الختصا 22/02/1992املؤرخ يف  78-92مرسوم تنفيذي  -16

  .42و تنظيمها، ج.ر عدد 
 ر احملدد الختصاصات املفتشية العامة للمالية ج. 25/07/1995املؤرخ يف  198-95مرسوم تنفيذي  -17

   15عدد 
  الوثائق : -7

  الوطنية -أ

  1954نوفمرب  1بيان  -
   1963سبتمرب  08دستور  -
  1965جوان  19بيان  -
  .1976نوفمرب  19دستور  -
  الدولية-ب

   .1948قوق اإلنسان سنة اإلعالن العاملي حل -
  .1960للبلدان والشعوب املستعمرة  لاالستقالإعالن منح  -
 .1966اإلعالن اخلاص مببادئ التعاون الثقايف الدويل سنة  -
اإلعالن اخلاص باملبادئ األساسية بشأن مسامهة وسائل اإلعالم يف تقوية السلم والتفاهم الدويل ، ويف تعزيز  -

 .1978حقوق اإلنسان وحماربة العنصرية والدعوة إىل احلرب ، سنة 
  .1983اإلعالن العاملي الستقالل القضاء سنة 

  .1985الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه  األفراد اإلعالن اخلاص حبقوق اإلنسان -
  .1986إعالن احلق يف التنمية  -
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  .1992القسري  االختفاءاإلعالن اخلاص حبماية مجيع األشخاص ضد  -
  أجنبية :  -ج

  .1958،  1946،  1936،  1830 ،  1814 ،1791 سنةل ة الفرنسيريتاالّدس -
  .1975الدستور الربتغايل لسنة  -
  . 1934الدستور الربازيلي لسنة  -
  . 1831الدستور البلجيكي لسنة -
  . 1815سنة البولندي لدستور ال -

  . 1927سنة اليوناين لدستور ال -
  .1971،  1930،  1923لسنة  ةصريامل ريتادسال -
  .1949دستور أملانيا الدميقراطية لسنة  -
  . 1972الدستور املغريب لسنة  -
  . 1977السوفيايت سابقا لسنة  دستور اإلحتاد -
  .1974 سنةبلغاري لالدستور ال -
  .1954لستة  دستور الصيينال -
  . 1886كولوميب لسنة ال الدستور -
  . 1929سنة لاإلكوادور دستور  -
  .1937سنة لايرلندا دستور  -
  . 1978إسبانيا لسنة دستور  -
  . 1979دستور البريو لسنة  -
  .1977دستور اهلند لسنة  -
  .1946اليابان لسنة  دستور -

  . 1961دستور اجلمهورية الرتكية لسنة 
  1952الدستور األردين الصادر عام  -
  1926الّدستور اللبناين لعام  -
  .1848دستور إيطاليا سنة  -
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  . 1921دستور يوغوسالفيا سنة  -
  .1923لسنة دستور بولونيا  -
  .1809السويد لسنة دستور  -
  . 1953سنة دستور الدمنارك ل - 
  .1967سنة لكندا دستور   -
  .1215الصادرة سنة  (Magna Charta)وثيقة العهد األعظم أو الشرعة الكربى الربيطانية  -
  .1628لسنة  منحة احلقوق الربيطانية -
  . 1689) الصادر سنة  The Bill Of Rightsقانون احلقوق الربيطاين(  -
  . 1701) الصادر سنة  Act Of Settlement( العقد التأسيسي  -
  . 1900قانون تنظيم العالقة بني جملسي الربملان الربيطاين (العموم و اللوردات) الّصادر سنة  -
  .1789الصادر سنة الفرنسي حقوق اإلنسان و املواطن  إعالن -
لّصادر سنة الية فرجينيا ادستور و  -الدستور احلايل للواليات املتحدة األمريكية والوثائق السابقة له: ( -

 -1787تور الواليات املتحدة لسنة  دس -  1780الية ماسوشوستس الصادر سنة ستور و د - 1776
 .) 1776لسنة ( إعالن فيال دلفيا ) إعالن استقالل الواليات املتحدة األمريكية 
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