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:مقدمة

التي مفادها إقامة لسیاسیةامرجعیة ثابتة ألغلب النظم 1لقد أضحت دولة القانون

، نتشار الدیمقراطیةإبعد ال سیما، للقانوندولة المؤسسات تخضع فیها السلطات العامة 

،األولالناحیة أثر على تطور القانون الدستوري المعاصر من ناحیتین،األمر الذي 

تجاه القضاء الضامن و اتتمثل في المكانة التي أصبحت تتمتع بها الحقوق األساسیة 

في ظهور المنازعات الدستوریة كاختصاص ،ثانیةالناحیة المن و  ،حقوقالمفسر لتلك ال

إلى فكرة  ،نتقال من فكرة الدولة الشرعیة القائمة على مبدأ سیادة القانونالجدید، بعد ا

القانونیة الذي یعد من بین أحد الضمانات ،ة على مبدأ سیادة الدستورالقائمدولة القانون

نون ، الشيء الذي یترتب عنه إلزام السلطات العامة باحترام القاالوضعیة لدولة القانون

لما كان ، و ةالقانونی القواعد أسمىالتقید بأحكامه باعتباره األسمى للدولة أي الدستور، و 

ن هي مقیدة للقوانیسنهافإن السلطة التشریعیة عند ، یةالسلطة السیاسالدستور یحدد 

عملها التشریعي غیر شرعي النتهاكه أعتبرال یمكن مخالفتها، و إال باألحكام الدستوریة و 

لتلك األحكام سند نشأتها في حد ذاتها، ینطبق على أعمال السلطة التنفیذیة التي 

.لها مجال هام و واسع في التشریع تأصبح

عن تطبیق كمجموعة المنازعات الناتجة،ریةالسیاق تظهر المنازعات الدستو في هذا 

كمن مهمته تي ذرس آلیات عمل القضاء الدستوري الالقواعد الدستوریة، و بالتالي فهي تد

تأطیر القانوني للنظم عنصر أساسي في الوهو  ،في السهر على احترام القانون للدستور

، و هذا لألشخاصیخّولها دستور دولة ما األساسیة التيحمایة الحقوقمن ثمّ السیاسیة،و 

من مبدأ سیادة القانون إلى سیادة الدستور، و من و االنتقال بعد التحول في المفاهیم

كمیثاق للحقوق األساسیة، و من السلطات العامة فقط إلى الدستور الدستور منظم لعمل 

تحترم القانون و في نفس الوقت الحقوق التيدولةال، فھي دولة الحق و القانونمن الناحیة االصطالحیةنقصد بدولة القانون في كل األطروحة1-
.األساسیة
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كل ذلك تبلور مع بروز ، الدیمقراطیةى األغلبیة إلى نظامالنظام الدیمقراطي القائم عل

.ظریة دولة القانوننظریة الحقوق األساسیة التي هي مالزمة لن

نطلق من فكرة أن المنازعات الدستوریة نأن  علینا في هذا المجالیجب ،و علیه

نستبعد من الدراسة الدور الذي و من ثمّ ،1ربط القوانین بالنص الدستوريتقتصر على 

من  ذلك ستدعیهیو ما ،یلعبه القضاء العادي و اإلداري في حمایة الحقوق األساسیة

و  اإلداریةدرس في إطار المنازعات المدنیة و أصول إجرائیة أمام تلك الجهات ألن ذلك ی

-ئیة ، إال في حالة ما إذا كانت تلك الجهات القضایقتصر مداه على تطبیق القانون

.مرتبطة إجرائیا بالقضاء الدستوري-و اإلداریةأالعادیة 

قضاء الدستوري، تشمل دراستنا اإلجراءات التي یجب أن تتخذ أمام ال،علیهو  

و حجیة كمباشرة الطعن أو اإلخطار من الناحیة الشكلیة،لحمایة الحق األساسي

احیة الموضوع، فیما یخصالقاضي الدستوري، ومن نالقرارات و األحكام التي یصدرها 

ل التفسیرات من خال،مع الحقوق األساسیة المختلفةالقاضي الدستوريكیفیات تعامل

صمیم حقوق األساسیة، كل ذلك هو من تفسیره للعند أداء جسدهاالمختلفة التي ی

للقاضي ، و التي ال تشمل كذلك الصالحیات التي تسند موضوع المنازعات الدستوریة

، و كذا بعض الصالحیات الخاصة بالفصل في المنازعات االنتخابیةلمتعلقةاالدستوري 

أو تقریر حالة دستوریة معینة كصالحیة المجلس ،كسلطة دستوریة یرجع إلیها لالستشارة

، كما أنه و لضبط الدراسة سنركز الدستوري الجزائري أو الفرنسي في الحاالت االستثنائیة

.الفرنسیة والجزائریة في مجال المنازعات الدستوریة للحقوق األساسیةالتجربةعلى 

الحقوق ":الموسوم بو على ضوء هذه المعطیات تبرز أسباب اختیار الموضوع 

، في إثراء النقاش القانوني  حول ")دراسة مقارنة (ساسیة في ظل المنازعات الدستوریةاأل

لقانون العام، أطروحة دكتوراه في ا،)مقارنةدراسة(، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون أمین عاطف صلیبا1-

  .11.ص، المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس، لبنان، 2002فیفري 2كلیة الحقوق، تمت مناقشتها بتاریخ ،الجامعة اللبنانیة
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سیة من خالل  المنازعات الدستوریة، و التي في موضوع جدید أال وهو كفالة الحقوق األسا

إطارها یتم حمایتها من قبل القضاء السیما القضاء الدستوري، خاصة بعد التطور التاریخي 

التي ما ،الفرنسیةالقانونیة الذي شهدته نظم الرقابة الدستوریة و الذي مّس كذلك المنظومة 

الدستوریة رة الفرنسیة ضد فكرة الرقابة فتئت فكرة الرقابة تتطور فیها بعدما كانت الثو 

في تشبع رجال الثورة بأفكار جون جاك تتجلى األسباب الفلسفیةألسباب فلسفیة وتاریخیة، و 

، تلك اإلرادة یعبر عنها 1"ون هو التعبیر عن اإلرادة العامةالقان:"روسو، التي تعتبر أن

استنادا على فعمل البرلماناألمة،البرلمان الممثل و المجسد لألمة تطبیقا لنظریة سیادة 

ال یمكن مناقشته من أي جهة كانت، زد على ذلك تم االستناد على محصن و ذلك المنظور

باإللغاء یعد تدخل للسلطة لقانونالتصدي لعلى اعتبار،الفصل بین السلطاتمبدأ 

الفصل بین بالتالي نكون أمام انتهاك لمبدأ و  ،القضائیة في اختصاصات السلطة التشریعیة

، أما األسباب 1789قوق اإلنسان و المواطن لسنة السلطات الذي ضمنه إعالن ح

التاریخیة التي تزامنت مع الثورة هي  ذكریات البرلمانات القضائیة في عهد الملكیة التي 

  .اؤهلغإمن ثم كانت تجابه كل قانون یتضمن إصالحات ملكیة و 

أكد على عدم جواز تدخل  الذي  ،1790أوت  24و  16جاء قانون و في هذا السیاق 

رغم ذلك بحث ، و 2المحاكم بشكل مباشر أو غیر مباشر في صالحیات السلطة التشریعیة

بعد اقتناعهم بفكرة إعالء ،الثوار على طریقة أخرى للرقابة على أن ال تكون قضائیة

1799تور تلك المحاوالت تم تجسیدها بموجب دسو  ،الدستور في النظام القانوني للدولة

وهو  القوانین لهیئة من طبیعة سیاسیةبإسناد مهمة الرقابة على دستوریة 1852دستور و 

(سایز"الفقیه ترجمة ألفكارو هي  مجلس الشیوخ حامي الدستور "(Sieyès ، لكن تلك

و تركت ،لإلمبراطورالرقابة لحقها الفشل ألن الهیئة لم تتمتع باالستقاللیة لتبعیتها المباشرة 

1- Art. 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.cf. site:www.conseil-
constitutionnel .fr.
 Art. 10 de la loi des 16 et 24 aout 1790 sur l’organisation judiciaire. Loi disponible en ligne à ــ2
l’adresse électronique : mafr.fr/fr/article/lois des 16 et 24 aout 1790 sur l’organisation judi/ .
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بالخصوص فكرة القانون هو التعبیر الثالثة لتشبثها بفلسفة الثورة و الفكرة في عهد الجمهوریة 

ذلك تجسد من خالل ما أقره مجلس الدولة الفرنسي برفضه ممارسة و  ،عن اإلرادة العامة

رغم أن  ،19361نوفمبر6الصادر بتاریخ )(Arrighiفي قراره الشهیر الدستوریة الرقابة

 و ،تطرق لهایتجاهل مسألة الرقابة و لم من جهة 1875دستور الجمهوریة الثالثة لسنة 

لم یمنع صراحة الجهات القضائیة المختلفة من ممارسة الرقابة، و على من جهة أخرى

تص في ممارسة خقضاء مذلك األساس ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول أن ال

لكن القضاء ،لم یمنعهاالدستور سكت علیها و أن لقوانین طالما الرقابة على دستوریة ا

.اآلراء الفقهیةالفرنسي لم یسایر تلك

لسنة الرابعة بموجب دستور الجمهوریةلكن بحذرفكرة الرقابة و تم العودة لقد و 

لیس أداء التي كان دورها في حقیقة األمرجنة الدستوریة لبما یسمى بالالذي انشأ،1946

، بل دورها هو إیجاد حل توفیقي داخل البرلمان لحل الرقابة على دستوریة القوانینمة مه

رغم ذلك الدور الضئیل فإن اللجنة كانت معطلة و  ،غرفتي البرلمانن بیالخالفات التي تنشب 

، لكن یمكن القول علیها كانت سابقة استلهمت واألهواء السیاسیةعتباراتلاللخضوعها 

الذي یعد ،في إنشاء المجلس الدستوري1958یة الخامسة لسنة واضعي دستور الجمهور 

تصرفوا 1958حتى واضعي دستورلید الفرنسیة الموروثة من الثورة، و قطیعة مع التقاتجسیدا ل

هذه المؤسسة اعتبار أننهم كانوا یمیلون إلى أل الدستوري،بحذر عند إنشائهم للمجلس

ستلعب دور الحكم بین السلطة التشریعیة و التنفیذیة في إطار ما یسمى بعقلنة النظام 

 إلىاستنادا ،البرلماني، و ذلك بحفظ المجال التنظیمي  بإرجاع البرلمان لحدوده الدستوریة

1- Jean–Marc Sauvé, « L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil d’Etat », Journée

d’étude organisée au Conseil d’Etat par le Centre de recherche en droit constitutionnel de l’université

de Paris 1, Panthéon- Sorbonne , 1er avril 2011, p. 1, disponible en ligne à l'adresse

électronique:http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Intervention : L’examen de la

constitutionnalité de la loi par le Conseil d’Etat .
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أي  ،1958بموجب دستورالتحدید الدستوري الحصري لمواضیع التشریع المنوطة للبرلمان 

.2و مجال التنظیم،1التوزیع الدستوري لالختصاصات بین مجال القانونسهر على مراقبةال

لدى الحقوق بمثابة دور ثانوي للمجلس ضمان كانت صالحیة الرقابة الدستوریة و ف

أین اقتصروا حق إخطار المجلس إال في رؤساء السلطتین التنفیذیة و ،واضعي الدستور

تغیر من خالل اجتهادات المجلس الذي بدأ یتبلور منذ صدور و لكن ذلك األمر ،3التشریعیة

الذي فتح الباب ،1974سنةل الدستوري الفرنسيتعدیلالتدعم ب، و 1971سنة قرار

تمكن المجلس ا زادت وتیرة الطعون الدستوریة و مم،طار المجلسإخللبرلمانیین الحق في 

الفرنسي أین تحول  لحامي على ضوء اجتهاداته من فرض نفسه في النظام المؤسساتي 

المؤسس منح ، ب2008بالتعدیل الدستوري لسنة ، وأستكمل ذلك التطور الحقوق األساسیة

التي ،تشریعیا یمس بالحقوق و الحریات احكمتقاضین الدفع بعدم دستوریة الحق للمالفرنسي 

لرقابة أصبحت الیوم ا، فجهة قضائیةالنظر في دعوى مقیدة أمامأثناء یكفلها الدستور

قابة المجردة والرقابة الدستوریة في النظام الدستوري الفرنسي رقابة مختلطة بالجمع بین الر 

.بالتالي أصبحت الحقوق األساسیة المحور الجوهري للمنازعة الدستوریةو  المحددة،

إذا أخذنا بعین ،علینا معرفة وضعیة نظامنا الدستوري من كل ذلككان لزاما ،وعلیه

على  أین نص،االعتبار و سلمنا  أن مؤسسنا الجزائري تأثر بالنظام الفرنسي إلى حد كبیر

1  :Art. 34 de la Constitution française du 4 octobre 1958, texte intégral en vigueur, cf. siteــ
www.conseil-constitutionnel.fr.
.Art. 37, ibid ــ2

للسلطات العمومیة المتمثلة في الحق في إخطار المجلس الدستوري،الفرنسي عند صدوره1958منح دستور  سنة -3

، ثانويكاختصاصدستوریة القوانین حول، رئیس مجلس الشیوخ، رئیس الجمعیة الوطنیةالوزیر األول، رئیس الجمهوریة

كانت تذهب إلى إنشاء مؤسسة دستوریة تعمل على حل عند إنشاء المجلس الدستوري نیة المؤسس الفرنسي آنذاكأما 

من الدستور  41و  37مادة المقررة في اللإلجراءاتطبقا ع بین السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیةالخالفات التي قد تق

،عقلنة النظام البرلماني التي جاءت به الجمهوریة الخامسة الفرنسیة واضعة نظاما شبه رئاسيبإطار ما یسمى في ،الفرنسي

الوزیر األول للحكومة الفرنسیة میشال آنذاك، و قد عبر بعدما كان نظاما برلمانیا في ظل الجمهوریة الثالثة و الرابعة

"دوبري على أن ."من أجل صد االنحراف البرلمانيالمجلس الدستوري هوإنشاء:
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لكن تم ،19631هو دستوراالستقالل أال و في أول دستور بعد الدستوريإنشاء المجلس

ك تلإنشاءٕان تّم حتى و الواقع في و  توقیف العمل بذلك الدستور بعد أیام من صدوره،

نظام الحزب الواحد في إطار ، فإنه ال یكون لها أي معنى 1963ة في ظل دستور سالمؤس

فكرة الرقابة الدستوریة، وظهرت المؤسسة 19762الذي ال یعترف بالتعددیة، وتجاهل دستور 

األخذ بمبدأ الفصل بین ب،الجزائر المذهب الدستوريبعد تبني19893من جدید في دستور 

ریة و أدخلت المراجعة الدستو ،ذات الطابع السیاسيوالحریاتحقوقاللسلطات و تكریس ا

ولكن بقى أداء المجلس الدستوري الجزائري ى المجلس،بعض التعدیالت عل19964لسنة 

على  1996جد ضئیل، واقتصرت رقابته باألساس بعد سنة  ةوریتالدسفي مجال الرقابة 

إللزامیةالقوانین العضویة للدستور مراقبة مطابقة األنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان و

،20165جاءت المراجعة الدستوریة لسنة عرضها على المجلس الدستوري قبل إصدارها، و

سابقا ةالنقائص التي كانت موجودتدارك من خاللها المؤسس أراد التي شملت بنود دستوریة 

بمطالب األكادیمیین في خذدفع حقیقي للرقابة الدستوریة في الجزائر، من خالل األبإعطاء

الذین لم یتوقفوا على المطالبة بتفعیل دور المجلس الدستوري ،المجال الدستوري في الجزائر

الجزائري في النظام المؤسساتي و إخراجه من حالة الركود بتحویله لهیئة ذات طبیعة 

اسیة إلى الرقابة لسیبالرقابة الدستوریة في الجزائر من الرقابة ارتقاءالل و من ثمّ ،قضائیة

وشملت دستوریة عمیقة و جدیة للمؤسسة،إصالحاتضرورة وضع و ذلك بالقضائیة، 

  .64عدد  ،جریدة رسمیة، 1963سبتمبر  10في  صادر، 1963دستور الجزائر لسنة -1
عدد  ،، جریدة رسمیة1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76مر رقم األ، صادر بموجب 1976لسنة الجزائردستور-2

  .1988و  1979سنة و المتممالمعدل1976نوفمبر 24مؤرخة في، 94
،، جریدة رسمیة1989فیفري 28مؤرخ في 18-89رئاسي رقم، صادر بموجب مرسوم 1989 ةالجزائر لسندستور-3

.1989مارس 1مؤرخة في، 9عدد 
، 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96رئاسي رقم، صادر بموجب مرسوم 1996لسنة التعدیل الدستوري الجزائري-4

.1996دیسمبر 8مؤرخة في، 76عدد  ،جریدة رسمیة
، جریدة 2016مارس6مؤرخ في 01-16انون رقم الق، صادر بموجب 2016لسنة التعدیل الدستوري الجزائري-5

.2016مارس 7مؤرخة في، 14عدد  ،رسمیة
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مؤسسة دسترة استقاللیة المجلس وهو أمر له أهمیة بالغة ألداء هذه ال2016سنة تعدیالت

تضمنت و  نوعها،ا من الضغوطات السیاسیة مهما كانٕابعادهألعمالها بنزاهة وحیاد و 

تقریر ألول مرة الحق للوزیر ال كذا و ،تشكیلة المجلس الدستوريدة النظر في إعا المراجعة

في دستوریة الحق في الدفع قاضین تمللو  ،للبرلمانیین إخطار المجلس الدستوريو  ،األول

المضمونة في حریاتهمم و حكما تشریعیا أمام الجهات القضائیة إذا كان یمس بحقوقه

أو مجلس الدولة ،إجراءات التصفیة عن طریق المحكمة العلیاتتم اإلحالة بواسطة و  ،الدستور

وهو اإلجراء المسمى بالمسألة الدستوریة األولیة التي وضعها ب نوع النزاع القضائي، سبح

.2008المؤسس الفرنسي في سنة  

مع هذه الدستوري الجزائريفمن الضروري معرفة الدور الذي یلعبه المجلسإذا،

ماكفالة الحقوق األساسیة بالمقارنة مع النموذج الفرنسي، الذي من جهةالتعدیالت الجدیدة 

یة تدرج القواعد الذي انبثق من نظر ،هو إال نتاج لنموذج القضاء الدستوري األوروبي

(Hanzوالتي بلورها الفقیه النمساوي هانز كالسنمبدأ سمو الدستور،ل المنتجةالقانونیة 

Kalsen( أن النظام القانوني هو لیس ":بحیث یرى،"النظریة الخالصة للقانون"في كتابه

، بل هو بناء من عدة طوابق على بعضها لقواعد القانونیة من مرتبة واحدةنظاما تكون فیه ا

بحیث یشغل كل البعض، فهي عبارة عن هرم أو تسلسل متكون من عدد محدد من الطوابق، 

ال تأخذ تلك الصفة إال إذا و  ،أي أن القاعدة ال تكون لها قیمة قانونیة،1"طابق قاعدة قانونیة

ن في عالقة مع قاعدة أسمى منها التي هي بدورها تكو ،كانت في عالقة مع قاعدة أخرى

"یرى كلسنو  ،الخ...هكذا و  أن كل درجة في الهرم القانوني تمثل مجموعة من القواعد :

أن "  :ویذهب كلسن في تحلیله المنطقي إلى، 2"ل منهاالمنتجة لحقوق بالنظر للدرجة األسف

ذلك من خالل الترابط بین عناصره الناتجة عن اكتساب و  ،النظام القانوني یشكل وحدة واحدة

1- Hanz KALSEN, La théorie pure du droit, traduction de Charles EISENMANN, 2° édition, Dalloz,

Paris, 1962, p. 299.
2- Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 7e édition, Montchrestien, Paris,
2006, p.16.
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هذه األخیرة هي تكتسب شرعیة من قاعدة أسمى و  ،القاعدة للشرعیة من القاعدة األسمى منها

الذي یسمو من الناحیة الشكلیة ،أي الدستور،1"إلى أن نصل للقاعدة األساسیة،امنه

.في النظام القانوني2الموضوعیةو 

هي نتاج لتطور فكرة الحقوق والحریات و  ،فالحقوق األساسیة مرتبطة بمسألة الدسترة

و للعالقة بین األفراد و الدولة، و ذلك بإعادة هیكلة مكانة الحقوق في المجتمع، ذلك التطور 

أخذت تلك الفكرة في الوقت المعاصر التدریجیة لفكرة دولة القانون، و نة ظهرت معالمه بالهیم

، مما جعل من مسألة حمایة الحریات هدفا أساسي للنظام القانوني، و اإیدیولوجیمفهوما 

شعاعا لشرعیة أعمال الدولة، تجلى ذلك من خالل قیام نظریة دولة القانون على تنظیم 

دولة القانون أساسها مبدأ تدرج أنّ ،أساسیین، األولمبدأینسیاسي هو اآلخر قائم على 

Hanz)كالسنالقواعد القانونیة الذي وضحه الفقیه هانز  Kalsen)، والذي یشكل فیه الدستور

القاعدة األسمى، و الثاني یتجلى في أنه من الناحیة األساسیةّ أن دولة القانون تقوم على 

ة انون تكتسب الطبیعة دسترتها ألنها في دولة الق، التي یجب أن یتم 3الحقوق األساسی

الحریات العامة هذه األخیرة تستمد نا الفرق بین الحقوق األساسیة، و هنا یظهر لالدستوریة، و 

في حین الحقوق األساسیة هي عبارة عن حقوق .من قواعد أدنى موضوعة من قبل البرلمان

.التأسیسیة واضعة الدستورتستمد من إرادة السلطة ،لألشخاص في مواجهة السلطة

Hanz)كلسنهانز كانت ألفكار ف Kalsen)بالغا في إنشاء أول محكمة دستوریة  اثر أ

أحد المساهمین هذا الفقیه كان، و 4"المحكمة العلیا الدستوریة " ت سمی1920في أوربا سنة 

1- Hanz KALSEN,op.cit, p.299.
.104.، ص2014لیلى بن حمودة ، الدیمقراطیة و دولة القانون، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، - 2

3-Céline COUDERT, Réflexions sur le concept de fondamentalité en droit public français, Thèse pour

le doctorat en droit, soutenue à Bayonne, le 23 juin 2011, Faculté de droit et de science politique de

Clermont-Ferrand, p.8.

صیر محكمة متحدید تحولت النمسا إلى جمهوریة فیدرالیة، و أسندت مهمة 1918بعد الحرب العالمیة األولى أي -4

1867موجب دستور باإلمبراطوریة التي كانت  في عهد الملكیة، و  التي كانت لها صالحیة مراقبة القوانین و التنظیمات 
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النظم جل ثر على أفي الحقیقة ذلك النموذج كان له النمساوي، و 1920في تحریر دستور 

خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة بما فیها المنظومة الفرنسیة بإنشائها ،الدستوریة األوروبیة

الذي ال یخرج عن دائرة الحراك الذي شهدته الدول األوربیة بعد سنة ،للمجلس الدستوري

بحیث ، مات الالزمة لضمان سیادة الدستورالمیكانز والذي یصب في وضع اآللیات و ،1945

ن تحریك حدة في الدولة تفصل في المنازعات الدستوریة، أین یكو ایسند الرقابة لمؤسسة و 

تفصل المحكمة، وهي رقابة مركزیةالهیئات أصحاب الصفةالدعوى من قبل األشخاص و 

ال یمكن الطعن فیه و  ،بحكم نهائي و قطعي حائز لقوة الشيء المقضي فیهفیهاالدستوریة

و  ،التشریعیة،و هو ملزم على جمیع السلطات التنفیذیة،ل الطعنبأي شكل من أشكا

أي أن القانون الذي یتقرر عدم دستوریته لمساسه بالحقوق األساسیة المكفولة ،القضائیة

وبالتالي فحجیة األحكام الصادرة عن المحاكم ،لم یكن هدستوریا یصبح معدوم و كأن

بالتالي یختلف على النموذج األمریكي الذي یوكل هو الدستوریة الكلسینیة هي مطلقة، و 

على جمیع مستویاتها و بدون استثناء عن طریق الدفع ،مهمة الرقابة لكل الجهات القضائیة

ألحكام الخاصة بدستوریة مما قد یؤدي إلى تضارب ا، و هي رقابة غیر مركزیة،الفرعي

.لى موضوع الدعوى و أطرافها فقطع ، على اعتبار أن تلك األحكام لها حجیة نسبیةالقوانین

الدستوري التطور التاریخينهدف من خالل بحثنا إلى الوقوف على،و علیه

وهو النموذج ،المركزیةالفقهیة التي أسست علیها المحاكم الدستوریة  اتوالمرجعیالمعاصر، 

تنا إلى وتهدف دراس، األوربي، الذي استلهم منه المؤسس الجزائري إنشاء المجلس الدستوري

بواسطة المنازعة الدستوریة،واقعیانظریة الحقوق األساسیةتبیین عملیة االنتقال نحو تجسید

تجد مصدرها في النظریة ، والتيالتي هي نتاج تطبیق القاعدة الدستوریة من قبل القضاء

لمستشار االتحاد كارل رونر، هذا األخیر تقدم بطلب استشارة للفقیه هانز كالسن الذي قدم مشروع   المحكمة الدستوریة 

.1920بإنشاء المحكمة الدستوریة سنة   هإقترحاتالنمساویة، و تم تبني

Voir : Joseph PINI, « La Cour constitutionnelle autrichienne et les rapports entre juge constitutionnel
et pouvoir constituant », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 7 (Dossier : Autriche), décembre 1999,

cf. site : www.conseil-constitutionnel.fr.
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سمو القاعدة األساسیة، أي على مبدأ سیادة الدستور الممثلمبدأ الكلسینیة القائمة على 

في  بالبحثجدیر الموضوع  هذا ما یجعل للشرعیة الفوقیة التي تحكم جمیع نشاطات الدولة، 

.دراسة متخصصة إطار

ضمان و كفالة من ناحیةدراسة المنازعات الدستوریة أهمیة الموضوع فيتبرز و 

جتهاداتامن خالل تبیین معالم نظریة الحقوق األساسیة، والتركیز على الحقوق األساسیة، 

خاص المجلس بوجهالمنهجیة التي یتبعها ، من خالل تحدید اآللیات و القاضي الدستوري

التفسیر المزدوج الذي یقوم به أي بناء على،في عملیة الرقابةالجزائري الدستوري الفرنسي، و 

بعدم تفسیر القانون محل الطعنو  ،نصوص الدستوریة الضامنة للحقوق األساسیةللتفسیر 

التوصل للنتائج المختلفة في عملیة الرقابة التي یحددها القاضي الدستوري ثمّ من ، و دستوریته

التي تحمل في طیاتها الكثیر من المبادئ الدستوریة الضامنة و  ،بناء على تسبیبه لقراراته

من قبل القاضي للحقوق األساسیة كذا الكثیر من القواعد الجدیدة المنشأة و  ،للحقوق األساسیة

لم ینص علیها ،دیدةیلعب دور هام في تقریر حقوقا أساسیة جالیوم ي أصبح الذو  ،الدستوري

الذي  یة تفسیر الدستور،الدستوري على ضوء عمل، بل استلهمها القاضيالدستور صراحة

یفرض علیه األمر في الكثیر من الحاالت إلى البحث على الحلول الهادفة إلى ضمان 

.الحقوق األساسیة

اآللیات مدى نجاعةما :تتمحور حول دراسةفإن إشكالیة ال، على ما سبقو بناء

على ضوء ،المعمول بها لحمایة الحقوق األساسیة في إطار المنازعات الدستوریة

  ؟ المعاییر الفقهیة و اجتهادات القضاء الدستوري

سنعتمد تحلیلیة مقارنة،و من أجل اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة، قمنا بدراسة

،واآلراء الفقهیة،القانونیة،الدستوریةعلى منهج تحلیلي یقوم على أساس تحلیل النصوص 
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والفقهیة ،ومناقشتها واستخراج األحكام المناسبة منها، فضال عن تعزیز المواقف التشریعیة

.ذات صلة وثیقة بالموضوعفاصلة في المنازعات الدستوریةبقرارات 

 والجزائري نظامعلى المنهج المقارن، إذ سنقارن بین الكما سنعتمد في دراستنا 

في كل الدستوري األجنبیة، كما سنتطرق إلى موقف القضاء نظمالفرنسي وبعض النظامال

.من هذه الدول كلما أمكننا ذلك

في ظل المنازعات الدستوریة األساسیةفقد قسمنا دراستنا لموضوع الحقوق ،و علیه

:إلى بابین

أّن الحقوق األساسیة في ظل المنازعات الدستوریة، ما هي إال لب :الباب األولنتناول في 

، ینبغي "الحقوق األساسیة نواة صلبة للدستور:"نظریة دولة القانون، و من ثّم  تشكل

القانوني بمعنى الشخص الطبیعي و تجسیدها واقعیا، من خالل نشر الشعور لدى الشخص 

.تسمو في النظام القانونيأساسیة ع بحقوق ، بأنه یتمتالمعنوي

بین :للحقوق األساسیةالقضاء الدستوري تأسیس":للتطرق إلى:الباب الثانيثم یأتي 

إقامة قضاء دستوري فعال یلجأ له الشخص ، في محاولة "القصور وٕارساء دولة القانون

.لحمایة حقوقه األساسیةالقانوني 

.نضمنها أهم النتائج واالقتراحات التي توصلنا إلیهاثم نخلص في األخیر إلى خاتمة 



الباب األول

نواة صلبة الحقوق األساسیة 

للدستور
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تمتدالتي ،حقوق األساسیة تجد أصلها الفلسفي في فكرة حقوق اإلنسانالإن فكرة 

كان  ،و التسلط،و الظلم ،، فكفاح الشعوب ضد االستبدادنظریة القانون الطبیعيمنذورها ج

الهدف منه وضع الحدود الالزمة على السلطات العامة لمنعها من  المساس بحقوق 

اإلنسان، و لذلك كان النقاش الفقهي یدور دائما حول اآللیات التي یجب أن توضع لتجنب 

.سانتعسف السلطات العامة بحقوق اإلن

التي حاولت أن تترجم ،من أهم األحداث التاریخیة في العصر الحدیث ىولعل   

إلى قواعد تحكم العالقة بین الحكام و ،األفكار الفلسفیة الهادفة لتقیید سلطة الحكام

، هي البعد الفلسفي لفكرةالمؤسسات الحاكمة الممارسة للسلطةاألفراد و بین و المحكومین، 

النتقال لفكرة دولة التي كانت الدافع ل، شخصیة الحاكم في الدولةدمج القضاء على 

.المؤسسات التي تقوم على مبدأ المساواة كضابط للحقوق و الحریات

دورا فاعال في  17871التي تجسدت من خالل دستور ،الثورة األمریكیةلعبتو 

، و قد تأثر 2نإبراز دولة المؤسسات من خالل شكل السلطات و حقوق و حریات األمریكیی

و المواطن اإلنسانعند وضعهم إلعالن حقوق ،بالدستور األمریكيالثورة الفرنسیة رجال 

حقوقا في للمواطنین قرّ أالحدیثة، فاإلعالن الحركة الدستوریة، مؤسسین بذلك 1789سنة ل

أال و هي  ،بالدولةالشخصبتحدید العالقة القانونیة التي تربط مواجهة السلطة العامة 

جاء یخاطب بالدرجة األولى اإلنسان ألن الحقوق التي تضمنها هي حقوق و  ،المواطنة

و قد ترجمت ال یمكن أن تنفصل علیها لألبد،  و ،طبیعیة و فطریة لصیقة بالطبیعة البشریة

1- La Constitution des États-Unis d’Amérique, 17 septembre 1787, disponible en ligne à l’adresse :

http://mjp.univ-perp.fr/constit/us1787.htm.

2 - La Constitution des États-Unis d’Amérique suivie de notes explicatives, texte adapté de THE

WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA, 2004, p.3, disponible en ligne à l’adresse:

https://fr.usembassy.gov.
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و هو مبدأ ،منه اإلطار العملي الذي یجب أن یتخذه المجتمع لوضع الدستور16المادة 

.1ستور أصالو ضمان الحقوق و الحریات و بدون ذلك فال وجود للد،لسلطاتالفصل بین ا

و هي حقوق الجیل األول نص جاء بعد تقریر الحقوق المدنیة و السیاسیةالفذلك   

في القرن الثامن عشر، لكن في الحقیقة النص لم یفعل في الواقع طالما أن المنظومة 

محتجة بفكرة سیادة ،على دستوریة القوانینالفرنسیة اتخذت موقف مضاد لفكرة الرقابة

، و لم تبقى المنظومة 2"القانون هو التعبیر عن اإلرادة العامة"القانون المنبثقة من فكرة 

الحقوقیة ساكنة بل تطورت بالموازاة مع الحراك السیاسي بظهور األفكار االشتراكیة التي 

فانتقل ذلك التطور إلى ،اللیبراليلوجي و فقهي مع المذهب الفردي یو دخلت في صراع أید

و هي الحقوق االجتماعیة و االقتصادیة و الثقافیة، و یمكن ،ظهور حقوق الجیل الثاني

القول أن دسترة تلك الحقوق بشكل حدیث و دقیق كان بموجب دستور فایمار األلماني لسنة 

حقوق الجیل و استكمل ذلك التطور بظهور 19464و في فرنسا بدیباجة دستور ،19193

.الثالث

1 - Art.16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
2-Art. 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
3 - Constitution Allemande de Weimar du 11 août 1919, disponible en ligne à l’adresse:
http://mjp.univ-perp.fr/constit/de1919.htm.

، أقام ذلك الدستور نظاما )Weimar(األلماني بعد الحرب العالمیة األولى المسمى بدستور فایمار 1919لقد تم سن دستور 

l’empire(دیمقراطي یكرس قطیعة مع النظام الشمولي الذي ساد ألمانیا في حقبة اإلمبراطوریة  bismarckien et wilhelmien( ،

و قد انشأ ذلك الدستور دیمقراطیة برلمانیة، و  كذا نظاما شبه رئاسي باعتبار رئیس الدولة ینتخب مباشرة من قبل الشعب، كما جسد 

مع إعطاء صالحیات أوسع للحكومة المركزیة، ذلك الدستور تم وقف العمل به بعد وصول النازیین للسلطة الدستور نظاما فیدرالي 

8بتاریخ "النازیة"، و لكن في الواقع لم یتم إلغاء ذلك الدستور رسمیا، و قد أصبح ذلك الدستور باطال  بسقوط ألمانیا 1933سنة 

القانون األساسي لسنة "فایمار تشكل جزءا من الدستور األلماني الحالي ، رغم ذلك هناك بعض النصوص من دستور1945ماي 

1949".

Constitution de Weimar, disponible en ligne à l’adresse : https://fr.wikipedia
org/wiki/Constitution_de_Weimar.
4 - Préambule de la Constitution Française du 27 octobre 1946. cf. site : www.conseil-
constitutionnel.fr.
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،و إن كان منذ عهد الثورة الفرنسیة و ما بعدها تم اعتبار بعض الحقوق بأنها أساسیة

لم یتجسد في النظم باألساسیة و اعتبارها،فإن تفعیل النصوص المقررة للحقوق و الحریات

أین ،أخرىالتي تعالج فكرة الحقوق من زاویة ،القانونیة إال بعد ظهور نظریة دولة القانون

،وتنمیتها  من جهة أخرى،ینصب كل اهتمامها على ضمان و حمایة تلك الحقوق من جهة

.على اعتبار أنها حقوقا تسمو في النظام القانوني و لها قیمة دستوریة

الحقوق األساسیة هي مجموعة من الحقوق التي تعتبر ضروریة للكرامة ن إو علیه، ف

باعتبارها منبثقة من قیم تشترك فیها البشریة جمعاء،  تلك الحقوق إما یكون لها ،اإلنسانیة

جماعي لصیق بالجماعة أي و إما أن یكون لها طابع،باإلنسانطابع شخصي لصیق 

، و إما أن یكون لها طابع عالمي لصیق باإلنسانیة جمعاء بعد ظهور حقوق المجتمع

ساس تعتبر ، و على ذلك األقیق التنمیة المستدامةو تح،كحمایة البیئةو حدیثة، یدةجد

و یقع التزام على ، ذات قیمة دستوریة تقع في قمة الهرم القانوني للدولةاألساسیةالحقوق 

لضمان و حمایة هذه الحقوق،و القانونیة،هذه األخیرة باتخاذ كل التدابیر الدستوریة

هي بالتالي تشكل نواة صلبة للدستور باعتبارها الیوم أصبحت الجانب المهم و األساسیة، 

من الدستور، بعدما حقق التطور الدستوري نقلة نوعیة في اإلطار المفاهیمي للدستور، من  

الحقوق دستور ناظم للسلطات، إلى دستور الحقوق األساسیة،  ذلك ما نلمسه من خالل

، والقیمة الدستوریة للحقوق األساسیة)الفصل األول(توریة األساسیة موضوع للمنازعات الدس

.)الفصل الثاني(
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:الفصل األول

الحقوق األساسیة موضوع للمنازعات الدستوریة

قواعد تتعلق قواعد تتعلق بتنظیم عمل السلطات، و ،تعالج الدساتیر نوعین من القواعد

لذلك یجب ، و تطور الرقابة الدستوریةبالحقوق األساسیة، هذه األخیرة تطورت أهمیتها مع 

دراسة االجتهاد الدستوري الخاص بالحقوق األساسیة الذي یعد عنصر مهم في القانون 

، حیث أصبحت تحتل الحقوق األساسیة بالتحدیدو كذا في المنازعات الدستوریة،الدستوري

یمكـــــن اعتبار النظام القانوني ، أین في القانون الدستوري المعاصــــرمرتبة متفوقة 1الدستوریة

التي في الحقیقة لها مفهوم غیر مضبوط ،في مجمله مبني على أساس الحقوق األساسیة

، و لذلك نحاول في هذا الفصل إعطاء بعض العناصر التي 2یتسع تارة و یضیق تارة أخرى

وریة و المنازعات الدستفسندرس نظریة ،تساعدنا على معرفة نظریة الحقوق األساسیة

الحقوق األساسیة في النظام و  ،)المبحث األول(في الفقه القانوني الحقوق األساسیة

.)بحث الثانيمال(القانوني للدولة بین التوسیع و التضییق

ظهرت نظریة الحقوق األساسیة بعد الحرب العالمیة الثانیة كأحد األعمدة التي تقوم علیها دولة القانون، و التي أضفت على تلك -1

ر مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین، خاصة بعد استكمال ذلك البناء على المستوى الدولي و اإلقلیمي الحقوق الحمایة الدستوریة بتقری

باالتفاقیات الدولیة، و المعاهدات الهادفة لتقریر حقوق اإلنسان، و ضمانها، و حمایتها على المستوى الداخلي، كاإلعالن الدولي 

و قد توج تبني نظریة الحقوق األساسیة على المستوى لحقوق اإلنسان و الشعوب،ریقي ، المیثاق اإلف1948لحقوق اإلنسان لسنة 

 .الخ... 2000الداخلي للدول األوربیة، بإصدار االتحاد األوربي، میثاق الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي لسنة 
2 -Phillipe ARDANT, Bertrand MATHIEU, Institutions politiques et droit constitutionnel, 20e édition,

L.G.D.J, Paris, 2008, p. 131.
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نظریة المنازعات الدستوریة و الحقوق األساسیة في الفقه القانوني:المبحث األول

باعتبار أن هذه األخیرة ،1الحقوق األساسیةبنظریةترتبط نظریة المنازعات الدستوریة 

ة ــن كال النظریتین ظهرتا مع الحركـــــــ، و لكیع الجوهریة للمنازعات الدستوریةتعد أحد المواض

،باعتبار أساسها هي الدستور المبني على فكرتي الفصل بین السلطات،ةــوریة الحدیثـــالدست

الحقوق، و لم تتجسد الفكرتین في الفقه القانوني إال بعد انتشار آلیة الرقابة على ضمانو 

ن المنازعات ، التي تولدت عنها2دستوریة القوانین في النصف الثاني من القرن العشری

، و ةمثلها مثل  الحقوق األساسی،، و هي تخصص أكادیمي و قضائي حدیثالدستوریة

للمنازعات الدستوریة، و الحقوق اإلطار المفاهیميمر تحدید علیه یجب علینا في بادئ األ

تعریف للحقوق نحو إیجاد و ، )المطلب األول (المنازعات الدستوریة لحداثة،األساسیة

.)لثالمطلب الثا(، و حداثة الحقوق األساسیة)المطلب الثاني(األساسیة

المنازعات الدستوریة حداثة:المطلب األول

هي اختصاص حدیث لم توریة آلیات عمل القضاء الدستوري، و المنازعات الدستعالج 

انونیة التي یظهر إال مع ظهور فكرة دولة القانون المرتبطة أساسا بفكرة تدرج القواعد الق

، و كانت البدایة بظهور القضاء الدستوري في الوالیات المتحدة انتشرت بصفة تدریجیة

هذه الحقوق مصدرها قاعدة أسمى و هي الدستور أو قواعد القانون :إن الحقوق األساسیة لها میزتین التالیتین، فمن الناحیة الشكلیة1-

الحقوق األساسیة بقاعدة من درجة أسمى یفید أن الدولي خاصة بالنسبة للنظم التي تجعل من المعاهدات بمرتبة الدستور، فارتباط فكرة 

"أساسیة "القول بأن الحقوق هي :، و من الناحیة الموضوعیةات العامةسیما في مواجهة السلطهذه الحقوق تتمتع بالحمایة الكاملة، ال

تطور الذي شهدته فكرة الرقابة على خاصیة منشأة لتلك الحقوق، و لكن لم تتبلور فكرة الحقوق األساسیة إال مع التعد الضابط لألنها 

ثم انتقلت الفكرة ألوربا و كانت بدایة تكریسها بعد الحرب العالمیة األولى في النمسا، ، في الوالیات المتحدة األمریكیة،دستوریة القوانین

:، أنظر في هذا الشأنمتأثرة بكتابات هانز كالسن و فكرة دولة القانون

David CAPITANT, Les effets juridiques des droits fondamentaux en Allemagne, L.G.D.J, Paris, 2001,

p.105.

إلى دساتیر صك الحقوق، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الدستور و الدستورالیة، من دساتیر فصل السلطمحمد أتركین، -2

.79.، ص2007المغرب، 
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ا في الدول األوربیة في النصف الثاني من القرن العشرین مع األمریكیة، و كان للفكرة رواج

الفكرة لبقیة دول  تلثم انتق،التجسید الدستوري الفعلي لفكرة الرقابة على دستوریة القوانین

تعریف للمنازعات  عطاءمحاولة إل،العالم، و علیه لحداثة المصطلح نحاول في هذا المطلب

إشكاالت من خاللجة اإلشكاالت التي یطرحها المصطلحمعال، و)الفرع األول(الدستوریة 

.)ثانيالفرع ال (المنازعات الدستوریة 

محاولة إلعطاء تعریف للمنازعات الدستوریة:ولاأل الفرع 

زعات الدستوریة لحداثة الموضوع إن كان من الصعب إعطاء تعریف جامع للمنا

نا، فإنریة المعتمدة من دولة لدولة أخرىالختالف تلك المنازعات بحسب نظم الرقابة الدستو و 

، نذكر منهاو ه لهذا االختصاص الجدید في العلوم القانونیة هیالفقسنحلل التعاریف الفقهیة 

Louis)("فافورولوي "تعریف الفقیه الفرنسي Favoreu)("قیوم دراقو"تعریف ، )أوال

Guillaume Drago()(" نتوربدومنیك "تعریف ،)ثانیا(Dominique Turpin )و في )ثالثا ،

).رابعا(تعریف المنازعات الدستوریةلمحاولتنا االخیر 

Louis)("فافورولوي "تعریف الفقیه الفرنسي -أوال Favoreu: الذي اقتصر على وضع

"تعریفا للنموذج األوربي للمنازعات الدستوریة على أن تي نمیزها ال الدستوریة هيالمنازعات:

، و هي اختصاص محتكر من قبل محكمة منشأة بغرض الفصل فقط المنازعات العادیةعلى 

، و الذي یمكن له أن یفصل بدون أن یكون هناك نزاع حقیقيفي المنازعات الدستوریة، 

ل من قبحتى، و أو القضائیةیكون ذلك بناء على إخطار مباشر من السلطات السیاسیة 

من خالل هذا التعریف ،1"الشيء المقضي فیه  قوة قرار لهاألفراد، حیث یكون الفصل ب

:ن الوقوف عند بعض المالحظات و هيیمك

1- Guillaume DRAGO , Contentieux constitutionnel français , 3e édition, P.U.F, Paris, 2011, p.46.
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Louis)(لوي فافورو یتضح جلیا أن الفقیه الفرنسي -أ Favoreu یركز على الخصائص

على أنها لها ذاتیة خاصة مستقلة على ،الدستوریةالتي تحكم النموذج األوربي للرقابة

، مدى توافق القانون مع الدستورلة أموضوعها الوحید هو الفصل في مس،المنازعات األخرى

في جهة واحدة في الدولة تكمن في مؤسسة على المستوى ختصاصاالحیث نجد ذلك 

و تأخذ تلك المؤسسة عدة ،الوطني تحتكر لوحدها صالحیة النظر في الدعوى الدستوریة

(، مجلس دستوري ...)ألمانیا، إیطالیا (تسمیات باختالف البلدان األوربیة محكمة دستوریة

 ة، إذ یكون للسلطات السیاسیة و لألفراد األهلیة في الطعن في دستوریة أعمال السلط)فرنسا 

سلطاتفي حالة ما إذا لم تحترم تلك الفي بعض النظم، و ذلك التنفیذیة  كذا و ،التشریعیة

لعمل أو عدم دستوریته بموجب حكم و یكون الفصل في النزاع بتقریر دستوریة ا،الدستور

قطعي و حاسم ال یمكن الطعن فیه بأي شكل من األشكال، ذلك الحكم له حجیة مطلقة على 

.جمیع السلطات

باعتبار أنه ال یضم المنازعات الدستوریة التي ،التعریف غیر شاملالمالحظ أن ذلك -ب 

و هو النموذج األمریكي للرقابة الدستوریة ،قد تمارسها كل المحاكم عن طریق الدفع الفرعي

أین تكون أحكام تلك المحاكم الفاصلة في المسألة الدستوریة أحكاما ذات حجیة نسبیة 

.تقتصر فقط على أطراف الدعوى و موضوع النزاع المطروح على المحكمة

Guillaume("قیوم دراقو"تعریف -ثانیا Drago:(الذي عرفها على النحو التالي:"

مصطلح المنازعات الدستوریة نقصد به مجموع الخصومات التي تتعلق بمنازعة دستوریة 

نیات التي التقعمال المحكومة و الخاضعة للدستور، و تدرس كذلك مجموع اإلجراءات و األ

، و من خالل هذا التعریف یمكن الوقوف عند بعض المالحظات 1"تهدف لحل تلك النزاعات

  : و هي

1 - Bertrand MATHIEU, Michel VERPEAUX , Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux ,
L.G.D.J , Paris, 2002, p.8 .
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Guillaume("قیوم دراقو"الفقیه -أ  Drago(و  ایمنح للمنازعات الدستوریة مفهومها واسع

ذج األمریكي و النموذج األوربي ال یركز على نموذج واحد بل یمكن القول أنه یشمل النمو 

یقوم لدستور و بدون النص علیه فیه، و یستمد مبدأ الرقابة من سمو ا:، فاألول)الكلسیني (

الفصل و  ،الرقابة إذ لكل المحاكم صالحیة النظر في المنازعة الدستوریةعلى عدم مركزیة 

فهو یركز الرقابة في جهة واحدة في الدولة :، أما الثانيقضائيفیها بمناسبة النظر في نزاع 

.، مختصة في الفصل في دستوریة القوانینیحددها الدستور مسبقا

Guillaume("قیوم دراقو"الفقیه كما أن تعریف -ب  Drago( ، یخضع جمیع األعمال

و كذا أعمال ،فهو یخضع أعمال السلطة التشریعیةو من ثمّ ،األدنى من الدستور للرقابة

و الفردیة للرقابة الدستوریة، كما انه یشیر في ،اإلدارة المتمثلة في القرارات اإلداریة التنظیمیة

م یمكن أن تكون متعددة و ال تقتصر على و من ث،التعریف إلى إجراءات و تقنیات الرقابة

، فتشمل كذلك على سبیل المثال إجراءات الجهة القضائیة المكلفة بمراقبة دستوریة القوانین

.الرقابة عن طریق الدفع الفرعي أمام المحاكم المختلفة و شروط قبولها  و سیرها

Guillaume("قیوم دراقو"الذي جاء به الفقیه التعریف الواسع للمنازعات الدستوریة -ج 

Drago(،و غیر مباشرة بموجب الدستورأ ،ة بصفة مباشرةأیشمل جمیع المؤسسات المنش،

، و التي تهدف لحل كل النزاعات الدستوریة اءات حتى تلك التي ال تعد قضائیةو كل اإلجر 

ات لمنازع، فینتج عنه  تشابه بین اأداء المؤسسات الدستوریة لنشاطهاالتي تثار بمناسبة 

المنازعات كالمسؤولیة یشمل ذلك المفهوم جمیع من ثمّ و  ،والقانون الدستوريالدستوریة

، و تلك المنازعات التي تثار بین وأعضاء الحكومة،السیاسیة لرئیس الجمهوریةالجنائیة و 

طة بین السلنزاعل، وحالمؤسسات الدستوریة المختلفة، كحل الغرفة السفلى للبرلمان

.1التشریعیة و السلطة التنفیذیة

1- Bertrand MATHIEU , Michel VERPEAUX , op.cit, p.9.



21

Dominique)(" نتوربدومنیك "تعریف -ثالثا  Turpin: حیث یعرف المنازعات

من خالل هذا التعریف یمكن ،1"دراسة لقرارات القضاء الدستوري":نهاأالدستوریة على 

:المالحظات التي نوجزها فیما یلياستخالص

Dominique)(یمكن القول أن الفقیه  -أ  Turpin ، المنازعات الدستوریةقتصر دراسة یال

ال تؤدي لصدور تلك القرارات التي كل القواعد التي  إلى، بل یتعداها فقط"القرارات "على 

، كما هو الحال بالنسبة ألي فرع من فروع المنازعات الدستوریةیمكن فصلها على 

.2المنازعات

المنازعات على الجهة التي لها صالحیة الفصل فيیجب البحث في النظام الدستوري  -ب 

، بموجب قرارات تتخذها في هذا الشأن، فهل على سبیل المثال المجلس الدستوري الدستوریة

الجزائري لوحده له صالحیة الفصل في المنازعة الدستوریة ؟

":على أنهینص على إنشاء المجلس الدستوري بالعودة لنصوص الدستور نجده

نزاعات في ، فهو یفصل 182طبقا للمادة "بالسهر على احترام الدستورمستقلة تكلفهیئة

و هو موضوع ال نتطرق له خابيتتمثل في الدور الذي یلعبه كقاضي انت ةدستوریمن طبیعة

التنظیمات دستوریة المعاهدات و القوانین و و كذا صالحیته بالنظر في، بالدراسة في بحثنا

، 188و الفصل في المسألة األولیة الدستوریة طبقا للمادة ، 187و  186تطبیقا للمواد 

ت المجلس الدستوري كمؤسسة تفصل في المنازعات ددفیمكن الجزم بأن تلك النصوص ح

.الدستوریة دون غیرها من المؤسسات

1 - Bertrand MATHIEU , Michel VERPEAUX , op.cit , p.10.
2 - Ibid, pp.10-11.



22

هو حامي "رئیس الجمهوریة تنص على أن 84و لكن من جهة أخرى نجد المادة 

ص یوحي بأن تقدیر مدى تطابق أعمال السلطات العامة مع الدستور قد ، فذلك الن1"الدستور

.2یتواله كذلك رئیس الجمهوریة بجانب المجلس الدستوري

و لكن عملیا رقابة تطابق العمل التشریعي و التنفیذي مع الدستور من قبل رئیس 

ا الدستور ، فحقیقة رئیس الجمهوریة في 3الجمهوریة له حدود دستوریة ال یمكن تجاوزه

الجزائري له صالحیة تقدیر دستوریة تلك األعمال شرط أن ال تكون تخضع لرقابة المجلس 

الدستوري، أي ال تتعلق بالمعاهدات، و القوانین و التنظیمات، كما یمكن لرئیس الجمهوریة 

و یطلب 4أن یمارس مهمة حمایة الدستور كامتناعه عن اصدر قانون یرى انه غیر دستوري

اولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه في غضون ثالثین یوما الموالیة لتاریخ اجراء مد

، و من ثّم مهمة رئیس الجمهوریة في حمایة الدستور هي من طبیعة سیاسیة، في 5اقراره

.حین الرقابة التي یمارسها القاضي الدستوري هي من طبیعة قانونیة

، و هي الدستورأحكام ضائیة المختلفة تطبیق ال یوجد ما یمنع الجهات القأنه المالحظ  -ج 

قلة في  ونلمسبالدراسة في بحثنا هذا، انتطرق لهال ، لكن من مواضیع المنازعات الدستوریة

:رئیسیینذلك لسببینو یرجع ،زعات العادیةانمتطبیق الدستور على ال

ألن  ،الدستورالمباشرة بین النزاعات العادیة و یتمثل في  ضعف الصلة ،األولالسبب –1

عات العادیة هذا األخیر هو نص ذو طابع سیاسي یصعب استعمال أحكامه في النزا

، خاصة أن الدستور یضع مبادئ عامة تتعلق بتنظیم السلطات و المطروحة على القضاء

،و یحدد الحقوق األساسیة المضمونة لألفراد في صلب الدستور،عالقاتها ببعضها البعض

.2016الجزائري لسنة  يدستور ال التعدیلمن 186المادة -1
5المعدل و المتمم بموجب المادة 1958حمایة الدستور المسندة لرئیس الجمهوریة، نص علیها الدستور الفرنسي لسنة مهمة-2

.منه
.نفس األمر ینطبق على النظام الفرنسي بخصوص صالحیة رئیس الجمهوریة الخاصة بحمایة الدستور-3

4 - Philipe ARDANT , Bertrand MATHIEU, op .cit, p.458.

.2016الجزائري لسنة  يدستور الالتعدیل من  145المادة 5-
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ظمها ها القیمة الدستوریة أما التفصیالت فهي متروكة للمشرع ینأو في وثائق أخرى ل

، و من ثم یصعب التمسك بتطبیق النص الدستوري على نزاع بالنصوص القانونیة المختلفة

عادي مطروح على العدالة، و علیه  نجد الجهات القضائیة ال تهتم بتطبیق القاعدة 

.1الدستوریة 

هو أنه في غالب األحیان نجد ما بین الدستور و النزاع العادي المطروح ،السبب الثاني-2

على الجهات القضائیة العادیة تشریع عادي  یطبق على النزاع، و من ثم الجهة القضائیة 

لنظریة في الفقه و سمیت تلك ا،تهتدي دائما لتطبیق تلك القاعدة القانونیة لحل النزاع

Loi)("حاجزقانون ال"الفرنسي بنظریة écran، و هي ذات مصدر قضائي مترسخة في

نوفمبر 06تقالید القضاء اإلداري الفرنسي استنادا على قرار مجلس الدولة المؤرخ في 

ق دفع المتعلبخصوص ال":التي جاء في تسبیبه على أن)Arrighi("آریقي"في قضیة 1936

التي جاءت استنادا الى ،1934ماي10أفریل و 04المراسیم المؤرخة في بعدم دستوریة 

قا للقانون العام الفرنسي هذا به طفإن، 1934فیفري 28القانون المؤرخ في من 36مادة ال

 هذاعلى و  ،2"لدولة بمناسبة فصله في المنازعاتالدفع ال یمكن مناقشته أمام مجلس ا

عند ام احتمالین یكون أم،"الحاجزقانون "نظریةعلى األساس مجلس الدولة الفرنسي استناده 

القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء ال اإلحتمال األول، قد یكون ،مراقبته لألعمال اإلداریة

و في هذه الحالة یراقب مجلس الدولة دستوریة العمل ،یوجد بینه و بین الدستور نصا قانوني

یتقرر اختصاص مجلس الدولة في و من ثمّ ،و هي من صمیم الرقابة الدستوریة،اإلداري

القرار اإلداري محل الرقابة تم هو أنّ ،الثانيأما االحتمال التصدي للمنازعة الدستوریة، 

لى مراقبة دستوریة و في هذه الحالة یمتنع مجلس الدولة ع، اتخاذه على أساس نص قانوني

1-Bertrand MATHIEU, Michel VERPEAUX , op.cit, p.11.
2 -Sur le moyen tiré de ce que l’art. 36 de la loi du 28 févr. 1934, en vertu duquel ont été pris les
décrets des 4 avril et 10 mai 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles, Considérant qu’en l’état
actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État
statuant au contentieux : Voir CE, Section 6- novembre 1936, Arrighi, recueil p. 966, disponible en
ligne à l’adresse: http://www.revuegénéraledudroit.eu/blog/decisions/conseild’etat-section-6-
novembre-1936-arrighi-recueil-p-966/.
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ر، ألن القانون یشكل تو كن إلغاء عمل إداري مخالف للدسال یم هباعتبار أن، العمل اإلداري

قد تصدى لتلك المسألة مع وجود القانون فإنه یكون یعتبر نفسه لوحاجز ال یمكن تجاوزه، ف

.1راقب دستوریة القانون بشكل غیر مباشر

  :و هي اعتبارات،مراقبة دستوریة القوانین لثالثة و یعود رفض مجلس الدولة الفرنسي 

التي تمنع على  1790أوت  24و  16من قانون 10المادة ،األولعتبار االــــ 2-1

"تقالید المنظومة الفرنسیة التي تستند على مبدأ یرجع لو ذلك  ،المحاكم وقف تنفیذ القانون

مركزیة "، و هو ما یسمیه الفقه القانوني الفرنسي2"ون هو التعبیر عن اإلرادة العامةالقان

كان مهیمن في حقبة الجمهوریة الثالثة، بمعنى أن الذي ، Légicentrisme(3("تشریعال

أي القانون الصادر عن البرلمان ،4التشریع یقع في مركز كل النشاطات القانونیة في الدولة

و تعطیل تنفیذ  ء إلغاء، و من ثم ال یجوز للقضا5هو عمل صادر األمة صاحبة السیادة

التشریعیة من قبل السلطة القضائیة أي ٕاال كان ذلك انتهاك لصالحیات السلطة القانون و 

.6انتهاك لمبدأ الفصل بین السلطات

1- Dominique ROUSSEAU, .op.cit, pp. 227-228.
2-Ibid, p.228.
3 - La théorie de la loi-écran au XXI° siècle(CE, sect., 06/11/1936, Arrighi), A jour

02/02/2017,p.4 ,disponible en ligne à l’adresse: https://www.fallaitpasfairedudroit.fr.

4 - Selon le mot de Jean-Louisde Lolme : « Le Parlement (français) peut tout faire sauf changer un

homme en femme» , Voir: La théorie de la loi-écran au XXI° siècle,…op.cit.

فیما و  استنادا على رفض مجلس الدولة الفرنسي الخوض في عملیة مراقبة مدى تطابق القانون مع الدستور، فإن مجلس الدولة-5

مع مجلس الدولة نص الدستوري المقرر لعلویة المعاهدة على القانون، تعامل وفقا للیتعلق برقابته لمدى تطابق القانون مع المعاهدة 

أنه في حالة ما إذا صدر قانون الحق من حیث التاریخ عن تاریخ عتبراففي المرحلة األولى تلك المسألة بشكال تدریجي و بحذر،

ابق مع المعاهدة، و أكد على أن العبرة بالقانون أو غیر متط،صدور المعاهدة، فإنه یرفض النظر في ما إذا كان القانون متطابق

، ذلك األمر مرده بدون شك إلى 1968مارس 01حدیث التاریخ عن المعاهدة السابقة له،  و هذا ما اقره بموجب قرار الصادر بتاریخ 

یتراجع مجلس الدولة الفرنسي عن ، و لم "القانون هو التعبیر عن اإلرادة العامة"تشبث مجلس الدولة بفكرة السیادة الوطنیة، و فكرة

،  بقبوله استبعاد تطبیق قانون الحق من حیث تاریخ 1989أكتوبر 20بتاریخ )Nicolo("نیكولو"اجتهاده المذكور إال بصدور قرار 

:Voir.على تاریخ المعاهدة، في حالة مخالفة ذلك القانون للمعاهدة Dominique ROUSSEAU,op.cit, pp.228-229.
6 - Certains membres du Conseil d’Etat ont tenté de se fonder sur ces arguments, notamment sur celui

de la souveraineté de la loi. Georges Teissier écrit que «les pouvoirs du Parlement, dans notre droit
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أسند مهمة مراقبة دستوریة القوانین 1958و هو أن دستور ،الثانيعتبار االــــ 2-2

، باعتبار أن مجلس 1للمجلس الدستوري و من ثم فمجلس الدولة لیس مختص في تلك المادة

مدى تطابق األعمال اإلداریة مع القانون، و یرجع ذلك ألول الدولة مهمته تكمن في مراقبة 

" وبال نك"قرار للمجلس الدولة الذي بسط رقابته على أعمال اإلدارة بموجب قرار

)(Blanco المنشأ للقانون اإلداري2الشهیر1873فیفري 8المؤرخ في ،.

مصلحة ، یتمثل في أّن و هو سیاسي أكثر منه قانوني،الثالثعتباراالــــ 3 -2

، فیذهب لتجنب الدخول في نزاع قابته لإلدارةمجلس الدولة تكمن في حفظ شرعیته و فعالیة ر 

، بل كجهاز یلزم اإلدارة باحترام إرادة ذلك بعدم الظهور كمنتقد للقانونمع المشرع و

.3المشرع

هي المنصبة فقط المنازعات الدستوریة"القائلة بأنالفقه الفرنسي استنادا على نظرة 

، نجد حالیا مجلس 4"الرقابة الدستوریة التي یشرف علیها المجلس الدستوریة الفرنسيعلى 

الدولة الفرنسي ال یراقب دستوریة المعاهدات باعتبارها ال تدخل ضمن اختصاصاته، و هو 

SARL(ما أكده مجلس الدولة الفرنسي من خالل قرار  du parc d'activités de

public, étant sans limites, les lois qu’il a votées ne sont susceptibles, quand elles ont été régulièrement

promulguées, d’aucune espèce de recours, même pour violation de la Constitution, elles sont donc, au

premier chef, des actes de souveraineté» , un peu plus tard, chez Donnedieu de Vabres, pour qui «le

Conseil d’Etat ne peut connaître de la constitutionnalité des lois parce que ce serait porter atteinte à la

souveraineté du législateur» , Voir: Laurent SEUROT, « L’exception d’inconstitutionnalité des lois et

la doctrine du Conseil d’Etat » , VIIIe Congrès Français de droit constitutionnel – Nancy – Atelier 9:

Aspects historiques, 16,17 et 18 juin 2011, p.4, cf. site: http://www.droitconstitutionnel.org .

1 - Dominique ROUSSEAU, op.cit, pp.228-229.
2 - La théorie de la loi-écran au XXI° siècle, …op.cit , p.5.
3 - Ibid.
4 - Bertrand MATHIEU , Michel VERPEAUX , op.cit, p 15. .
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Blotzheim( و أما فیما یخص القوانین، فان مجلس الدولة 19981دیسمبر 18المؤرخ في ،

.كما تم تبیانه أعاله"نظریة القانون الحاجز"ال یراقب دستوریتها كمبدأ عام أبرزه من خالل

و لكن هناك ثالثة استثناءات حول هذا المبدأ، األول بعد استحداث المسألة األولیة 

یبحث مجلس الدولة الفرنسيأصبح الفرنسي،2008بموجب تعدیل سنة QPC)(الدستوریة 

إذا ما أثیر في نزاع قضائي، كي یتسنى لمجلس حكم تشریعيفي جدیة الدفع بعدم دستوریة 

الدولة إحالة أو عدم إحالة النص التشریعي على المجلس الدستوري، أما الحالة الثانیة هي 

l’abrogation(ون ما أصبح ملغى ضمنیا في حالة معاینة مجلس الدولة أن قان implicite

مجلس بعد إقرار تعدیل دستوري جدید الحق لتاریخ ذلك القانون، ففي هذه الحالة یستبعد ، )

تطبیق القانون و یطبق النص الدستوري، و ذلك بمراقبة دستوریة عمل إداري، و هو  الدولة

Syndicat)(ما جسده مجلس الدولة الفرنسي في قرار national des huissiers de France

تجاوز الحاجز  داري، و الحالة الثالثة یمكن للقاضي اإل20052دیسمبر 16المؤرخ في 

les)القانوني في حالة ما إذا كان القانون بدون مضمون  lois de pure forme) ، من ثّم و

l’écran(فالحاجز القانوني یصبح شفاف یمكن تجاوزه transparent(، و هو ما جسده

.19913ماي 17المؤرخ في (Quintin)بموجب قرار

مقیاس هي " :و یمكن أن نعرفها على أنها:تعریف المنازعات الدستوریةلمحاولتنا -رابعا

على تطبیق القاعدة الدستوریة ، إما ستند لحلهاالنزاعات الذي تفي العلوم القانونیة یدرس

الطعن في بو إما تتعلق مباشرة على القضایا المطروحة أمام الجهات القضائیة المختلفة، 

مطروحة و التنفیذي لعدم دستوریته أمام القضاء بمناسبة النظر في دعوى أالعمل التشریعي 

1 - CE, Assemblée, SARL du parc d'activités de Blotzheim , du 18 décembre 1998 , disponible en ligne
à l’adresse :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri Admin.do?idTexte=CETATEXT000007990344.

2- CE, Syndidat national des huissiers de France, du 16 décembre 2005, disponible en ligne à l’adresse
:https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte= CETATEXT 000008260161.
3- CE, Quintin, du 17 Mai 1991, disponible en ligne à l’adresse :http:// www. legifrance. gouv.fr/ affich
Juri Admin.do? idTexte= CETATEXT 000007794873.
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ومیة أو األفراد ت العمالسلطابناء على طلبأو أمام جهة مختصة یحددها الدستور أمامه،

لفة ، كما أنها تشمل بالدراسة اإلجراءات و اآللیات الدستوریة و القانونیة المختالمتقاضین

، من خالل هذا التعریف یمكن استخراج العناصر التي تكون "المستخدمة للفصل في المنازعة

  :وهيسة في المنازعة دستوریةمحل درا

:المختصة في الفصل في المنازعات الدستوریةمن حیث تحدید  المؤسسة الدستوریة  -أ

و التي یحدد لها هذا ،ة بموجب الدستورأنقصد بالمؤسسة الدستوریة هي الهیئات المنش

، تلك المؤسسة یجب أن تتمتع باالستقاللیة على السلطات اختصاصاتها الدستوریةاألخیر

فذلك یعد لمنازعة الدستوریة، للفصل في او نقصد هنا السلطة التشریعیة و التنفیذیة ،األخرى

دون الخضوع لالعتبارات ،شرط ضروري یجب توافره كي یتم الفصل في النزاع بحیاد

.السیاسیة

تسند مهمة الرقابة لكل المحاكم دون استثناء استنادا على مبدأ سمو الدستور و قد 

النص القانوني الغیر دستوري و  دالذي یجعل من صالحیة القاضي إعالء الدستور و استبعا

إلى هیئة متخصصة مة الفصل في المنازعة الدستوریة مههـــــو النموذج األمریـــكي، أو تسند 

مركزیة وحیدة في الدولة  یحددها الدستور مسبقا و هو النهج الذي سار علیه النموذج 

.األوربي للرقابة الدستوریة

هل هي ،المنتهجةالدستوریةالرقابةطبیعةفي  بحثو هنا ن:من حیث تكییف الرقابة - ب

contrôle)(رقابة مجردة  abstrait ،أو رقابة محددة(contrôle concret)
نمیز بینهما  و؟،  1

:مایليمن خالل 

.F)(فریدز سوقادوـ  یرى1 Freadez Segadoعلى "، بأن تحدید طبیعة الرقابة الدستوریة، إن هي رقابة مجردة أو محددة یتوقف

en)("هامش  تطبیق القانون"، فهو یمیز بین رقابة القانون على "الطریقة التي یتم بها طرح المسألة marge de son application

à)("بمناسبة تطبیقه"و هي الرقابة المجردة، و رقابة القانون  l’ occasion de son applicationو هي الرقابة المحددة.

Voir : Marine HAULBERT, Les techniques juridictionnelles du contrôle de constitutionnalité à
posteriori, Mémoire réalisé dans le cadre du Master 2, Université Montpellier 1, Faculté de droit et de
science politique, année universitaire 2012/ 2013 , p. 3.
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تقتصر ، و لكنألة الدستوریة ال تتعلق بحق شخصيإذا  كانت المستكون رقابة مجردة، -1

الدستور و قاعدة أدنى منه ، أو نزاع  بین جهازین أو عدة ، فقط على نزاع بین قاعدتین

تحقیق یكون بغرضلة الدستوریةألقاضي الدستوري لما یفصل في المسأجهزة للدولة، بحیث ا

هلیة و یكون قراره  حال لمسألة تم تحریكها من قبل شخص له أ،السیر الحسن للدولة

و بالتالي الرقابة المجردة هي رقابة تتحرك بمبادرة السلطة .التحدث باسم المصلحة العامة

.1العامة لتحقیق المصلحة العامة

ر في نزاع أمام جهة بمناسبة النظالدستوریة إذا كان طرح المسألة ــــ تكون رقابة محددة، 2

قابة هنا نكون أمام ر ،، حیث تكون مرتبطة بوقائع النزاع و كذا بحق شخصيقضائیة

إذ أن حل المسألة الدستوریة یؤدي إلى الفصل في الحق الشخصي اللصیق ،محددة

، و من ثم فالرقابة المحددة هي رقابة تثار في نزاع 2بالمتقاضي و المنشئ للمسألة الدستوریة

قضائي بمناسبة تطبیق قاعدة قانونیة في موضوع النزاع، و یكون تحریكها بمبادرة المتقاضي 

.3المعني مباشرة

، خاصة إن تمت لى كل العناصر المتعلقة بالوقائعهي بعیدة عابة المجردة الرق ــــ 3

البحث في العالقة بتتعلق، فهي یة أي قبل دخول النص حیر التطبیقممارستها بصفة قبل

البحث في الوقائع كما تتعلق ب،صة بین القاعدة األدنى و الدستورالدستوریة بطریقة خال

.4باعها لوضع القاعدة القانونیة محل الطعن بعدم الدستوریةاإلجرائیة التي تم إت

تقدیر الوقائع هي عنصر أساسي في الرقابة، و لكن المسألة ،في الرقابة المحددةـــ 4

الدستوریة المتعلقة بالقاعدة الواجبة التطبیق على النزاع تنفصل بشكل سریع عن الوقائع 

ا هو الحال بالنسبة للمسألة األولیة الدستوریة التي لتتحول إلى عالقة قاعدة بقاعدة أخرى، كم

1 - Marine HAULBERT, op.cit, p.3.
2 - Guillaume DRAGO, op.cit, p.41.
3 - Marine HAULBERT, op.cit, p.3.
4 - Guillaume DRAGO, op.cit, p.42.
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تلك ، فحتى و إن كانت 2008ذ التعدیل الدستوري لسنة استحدثت في المنظومة الفرنسیة من

مة من خالل وقائع القضیة، فهي تصنع أثار عا،هدفها الدفاع على الحقوق األساسیةاآللیة

الحقوق األساسیة التي تسمو على الوقائع التي كانت سببا في إثارة لها طبیعة القاعدة تتعلق ب

.1الدستوریةاألولیة المسألة 

یتبین لنا أن الرقابة المحددة ،دستوریةعندما نبحث في إجراءات المنازعة الو من ثمّ 

لة الدستوریة ال تثار إال  بعد دخول النص حیز التطبیق ألنها أتكون بعدیة فقط، أي المس

ال إذا كانت القاعدة القانونیة إو ذلك  ال نتصوره ،ق بالمساس بحقوق الشخص القانونيتتعل

دخول أو بعد أي قبل ،أو بعدیة،ساریة المفعول، عكس الرقابة المجردة التي تكون قبلیة

.النص حیز التطبیق

إما أن  تنصب ،یشترط في المنازعة الدستوریة:من حیث تحدید موضوع المنازعة -ج 

قضاء، و هي حالة حول تطبیق النص الدستوري مباشرة على الخصومات المطروحة على ال

.ب على مراقبة دستوریة القوانین، أو تنصنادرة عملیا و نستبعدها من دراستنا

الحقوق و لكن الجانب الذي هو على درجة من األهمیة في المنازعات الدستوریة هي 

بعدما وقع تحول من المفهوم التقلیدي ،مثل هیكل النظام الدیمقراطيالتي باتت ت،األساسیة

إلى مفهوم حدیث للدیمقراطیة المسماة ،للنظام الدیمقراطي القائم على الدیمقراطیة النیابیة

، فالمفهوم الحدیث ستور یعد الضامن للحقوق األساسیةحیث أن الد،2بالدیمقراطیة الدستوریة

تنظیم السلطات و للدستور یهتم بالحقوق األساسیة التي یتمتع بها المواطنین أكثر من 

م الحكام للحقوق ، فالدساتیر أصبحت أداة في ید المواطنین لفرض احتراامتیازات الحكام

.األساسیة

1 - Guillaume DRAGO, op.cit, p. 41.
2 - Dominique ROUSSEAU, op.cit, pp.489-500.
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بالغــة،كــذلك نقطــة ذات أهمیــة و هــي: مــن حیــث تحدیــد إجــراءات المنازعــات الدســتوریة -د

إال بتحدیـد قواعـد إجرائیـة فعالـة ،ألنه بشكل عام ال یمكن تجسید القاعدة القانونیة الموضـوعیة

هـي عبـارة عـن أمام الجهـة المختصـة فـي الفصـل فـي المنازعـة، ففـي مجـال الحقـوق األساسـیة 

األمـر سـتدعي ، و علیـه یقـیم المشـتركة یجـب أن تعـیش فـي ظلـه الجماعـةمـن النظـاملس یسأت

و ذلك بتنمیة و تجسید تلـك الحقـوق فـي القـوانین ،ضمان تلك الحقوق في النظام القانونيإلى 

لحمایــــة الحقــــوق لــــة وضــــع إجــــراءات فعاو بــــالموازاة مــــع ذلــــك  یتطلــــب األمــــر و التنظیمــــات، 

.األساسیة

الرقابة الدستوریة ، علىهو الذي یمكننا من الحكمإن تقییم النصوص اإلجرائیة 

الفقه الدستوري الوقوف  أاألمر ما فت هذاة الحقوق األساسیة ناجعة أم ال، و المقررة لحمای

.عنده لتقییم الرقابة المنتهجة في النظم الدستوریة المختلفة و المقارنة

و كانت للدراسات الفقهیة الدستوریة لنظم الرقابة أثرا بالغا في التأثیر على المؤسس 

اء ضمانة حقیقیة للحقوق عطإل ،إلجراءاتالضروریة من حیث ادخال التعدیالتإل

الذي أدخلت علیه تعدیالت ،، و على سبیل المثال ما یشهده نظام الرقابة في فرنسااألساسیة

،كان للفقه الدستوري الفضل في تحریك األمور نحو األحسن في مجال الرقابة الدستوریة

البرلمان الحق في إخطار الذي فتح الباب للمعارضة في 1974تعدیل الدستوري لسنة الك

و بالتالي استحداث آلیة لمراقبة عمل األغلبیة و إخضاعها للدستور، و ،المجلس الدستوري

الذي فتح المجال لألفراد الحق في الطعن في دستوریة ،2008تعدیل الدستوري لسنة الكذا 

في  ،ة الدستوریةعن طریق إجراءات المسألة األولی،القوانین أمام الجهات القضائیة المختلفة

الكتلة  فيساسیة المضمونة حقوق األلل الذي یطبق في النزاعالحكم التشریعيخالفةحالة م

.الدستوریة
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إشكاالت المنازعات الدستوریة :ثانيالفرع ال

، من حیث المفاهیم إن استعمال مصطلح المنازعات الدستوریة یطرح إشكاالت عملیة

التمییز بین المنازعات الدستوریة و معها، و من ثّم یستوجبالتي تقترب منها، و تتقاطع 

و هي تقترب نوعا ما من اإلشكاالت التي تقع فیها المنازعات اإلداریة مع ،القانون الدستوري

المنازعات القضائیة األخرى في الدول التي تأخذ بمبدأ ازدواجیة القضاء، و كذا  إشكالیة حل 

النموذج األمریكي و التمییز بین من خالل تلك اإلشكاالت نعالجالمنازعة الدستوریة،  و

و التمییز بین وربيالنموذج األو  ،)أوال( المنازعات الدستوریة و المنازعات القضائیة األخرى

.)ثانیا(المنازعات الدستوریة و المنازعات القضائیة األخرى

المنازعات القضائیة النموذج األمریكي و التمییز بین المنازعات الدستوریة و-أوال

الوالیات المتحدة دولة نشأة تزامنا معالرقابة على دستوریة القوانین  تلقد نشأ:األخرى

و صدر القرار ،17891الذي دخل حیر التنفیذ عام 1787األمریكیة بموجب دستور 

Marbury)"ماربوري ضد مادیسون"الشهیر في قضیة  contre Madison)،المنشئ للرقابة

لم ینص صراحة على الرقابة األمریكيرغم أن الدستور، 1803سنة على دستوریة القوانین

في  على المستوى الفیدراليالدستوریةالدستوریة، فإذا بحثنا عن تاریخ وجود المنازعة 

، الذي كان "ماربوري ضد مادیسون"قرار ، سنرجعه بدون أدنى شك إلى مریكیةالمنظومة األ

John("جون مارشال"القاضيمن صنع و براعة  Marshall(2 الذي أقر مبدأ الرقابة

.3الدستوریة استنادا على مبدأ سمو الدستور

1 - La Constitution des États-Unis d’Amérique, 17 septembre 1787.

.یعد الدستور األمریكي أقدم الدساتیر المعاصرة الساریة المفعول لحد الساعة، و الذي لم تدخل علیه تعدیالت جذریة-
John(ترأس جون مارشال-2 Marshall( إلى غایة سنة 1801األمریكیة في الفترة الممتدة بین سنةالمحكمة العلیا للوالیات المتحدة

.، سنة وفاته1835

.98-95.المرجع السابق، ص صمحمد أتركین، - 3
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المنازعات القضائیة  عنو لكن تطرح إشكالیة وجود منازعات دستوریة مستقلة 

، و هنا یجب البحث على هیكلة النظام القضائي األمریكیةى في الوالیات المتحدة األخر 

فكل المحاكم في النظام القضائي ، ده یأخذ بوحدة القانون و القضاءالذي نج1األمریكي

ذلك و  ،النظر في دستوریة القوانینة في مختص يهاألمریكي فدرالیة كانت أو تابعة للوالیات 

لقانون الواجب التطبیق دستوریة ا مإذا أثار الخصوم  الدفع بعد افي أي دعوى مطروحة علیه

وهذا ما ،بالتالي فإن ذلك االختصاص النوعي لیس مسند لهیئة قضائیة خاصةو  في القضیة،

للجهات نستشفه من المادة الثالثة من الدستور األمریكي التي ال تنص على اختصاص محدد

حدة وا افي الوالیات المتحدة بمحكمة علیتناط السلطة القضائیة":، فتنص على أنالقضائیة

"الكونغرس وینشئه من حین ألخریرتئيوبمحاكم أدنى درجة كما  فذلك النص ، 2...

في  ،والتنفیذیة،الدستوري  ینشئ سلطة قضائیة تتمتع باالستقاللیة على السلطتین التشریعیة

الرقابة  یسند مهمةو ال ،ر األمریكيظل الفصل المطلق بین السلطات المجسد في الدستو 

ظم دستوریة أخرى التي تنص صراحة عكس ن على، صراحة للسلطة القضائیةالدستوریة 

، كما هو الحال في النموذج األوربي للرقابة ة المختصة في المنازعة الدستوریةعلى الجه

.الدستوریة

األمریكیة أن تتحول الى محكمة المحكمة العلیا في الوالیات المتحدةاستطاعتو 

مام أتثار التي فالطعون الدستوریة ،قضائيعلى توحید االجتهاد الدستوریة، من خالل سهرها

في  ،تصل للمحكمة العلیا أین تعمل على وضع االجتهاد الموحدالجهات القضائیة الدنیا 

السیما بواسطة ،لة دستوریة معینةأجتهادات القضائیة في مسالناقض في احالة وجود ت

Writ(:ـ اإلجراء المسمى ب of certiorari( ،ة المحاكم األعلى و هو أمر یتعلق ببسط رقاب

- )الحدود الفاصلة بین اختصاص القضاء الفیدرالي و القضاء في الوالیات (النظام القضائي األمریكي «رحماني محمد مختار ،1

.127–122.، ص ص2،2008عدد ، مجلة المحكمة العلیا، »
2 - Art.3, section 1 de la Constitution des États-Unis d’Amérique.
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، حیث تقوم 1المعمول بها في محاكم أدنى درجةاإلجراءاتدرجة على القرارات المتخذة، و 

تعمل المحكمة على  اقراراته، و من خالل یا بتصفیة الطعون التي تفصل فیهاالمحكمة العل

دور محوري في حمایة النظام  ة، إذ تلعب المحكماء تفسیر موحد للدستور الفیدراليإعط

، و قد ظهر حرص 1787وضع الدستور األمریكي لعام الفیدرالي الذي كان هو السبب في

ةالمحكمة على إعطاء البعد الفیدرالي  ، و ذلك بمراقبة مدى احترام 2للتشریعات المختلف

ألغت ، المحكمة Rehnquist(3(المشرع لصالحیاته الفیدرالیة، ففي حقبة رئیس المحكمة 

، 4لمرتین قانون فیدرالي لتجاوزه الصالحیات الفیدرالیة في مجال تنظیم التجارة بین الوالیات

، اإلعدامعقوبة (وتتدخل المحكمة في كبریات المشاكل التي تهز المجتمع األمریكي 

دستوریة حول مخالفة القانون الفیدرالي ، فتلك القضایا تحمل في طیاتها دفوع5...)اإلجهاض

.6للحقوق األساسیة

1 - Writ of Certiorari Law and Legal Definition, disponible en ligne à
l’adresse:https://definitions.uslegal.com/w/writ-of-certiorari/ .
2 -Guillaume DRAGO ,op.cit, p. 44.

- William(ترأس3 HubbsRehnquist( الى غایة 1986المحكمة العلیا للوالیات المتحدة األمریكیة في الفترة الممتدة بین سنة

.، سنة وفاته2005سنة 

disponible en ligne à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Rehnquist.
4- Michel FROMONT, Justice constitutionnelle comparée, Dalloz, Paris, 2013, p.375.

.122.رحماني مختار محمد، المرجع السابق، ص-5
ـ تعمل المحكمة العلیا للوالیات المتحدة األمریكیة، على حمایة الحقوق األساسیة بجمیع تفرعاتها، و ال تقتصر في ذلك على التفسیر 6

الضیق للدستور بل على التفسیر الواسع له باستلهام الحقوق المختلفة من روح الدستور، رغم أن حقوقا لم یتضمنها الدستور بشكل 

"تعمل على حمایتها، كالحق في الخصوصیة التي أقرت المحكمة بشأنه أنصریح فإن المحكمة حق األفراد في الخصوصیة هو حق :

، و فیما یخص "أساسي تقتضي صونه الحریات األخرى المنصوص علیها في الدستور بصورة حتمیة، و إن كانت في صیغة ضمنیة

ال یحق ألیة والیة فرض قیود مباشرة على حریة األفراد في السفر، و ":بأنه1868حریة التنقل اعتبرت المحكمة في قرار لها سنة 

"، و ضمانها لحریة التعاقد بتقریر"التنقل فیما بین الوالیات  حق الفرد أن یستخدم جمیع الطرق القانونیة للعیش و اكتساب رزقه، بكل :

و حق األفراد الدخول في أیة تعاقدات یرونها الزمة و ضروریة الوسائل القانونیة سواء كان ذلك عن طریق الهوایة، أو العمل اإللزامي،

"، وكذا ضمانها لحریة اللجوء للقضاء عندما اعتبرت" أن فرض الرسوم بشأن دعاوي األحوال الشخصیة قد یحول دون تمكین الفرد :

یة وسریعة، الحق في الدفاع و ، و كذا الحق في محاكمة المتهم محاكمة علن"من استخدام ذلك اإلجراء الذي هو حق من حقوقه

مواجهة الشهود، الحق في االستعانة بمحام، حق المتهم في عدم دفع كفالة باهضة، المساواة بین البیض و السود، و اعتبار في 

النصف الثاني من القرن العشرین بموجب عدة قرارات للمحكمة في قضایا مختلفة بأن قوانین التمییز العنصري قوانین غیر 

، ص 2014، ، دار بالل بیروتزهیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الثاني:الخ، أنظر في هذا الشأن...یةدستور 

  .831-701.ص
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والمنازعات ،الوالیات المتحدة ال تعرف التمییز بین المنازعات الدستوریةالمالحظ أن 

و هذا  ،دستوريأن یتحول إلى نزاع، فكل نزاع یطرح على القضاء یمكن القضائیة األخرى

، الذي هو مقید أو قاضي على مستوى الوالیة، أي سواء كان قاضي فیدرالي أمام أي قاضي

من المادة السادسة الفقرة  ذلك نستشف قدو  بأسمى قاعدة معیاریة و هي القاعدة الدستوریة،

، الیات المتحدة التي تصدر تبعا له، و قوانین الو هذا الدستور"الدستور األمریكيالثالثة من

طة الوالیات المتحدة، تكون القانون تعقد تحت سلو جمیع المعاهدات المعقودة أو التي

، و ال یعتد بأي نص في دستور قضاة في جمیع الوالیات ملزمین بهو یكون ال.األعلى للبالد

النص یقرر صراحة مبدأ سمو الدستور ، فهذا1"أو قوانین أیة والیة یكون مخالف لذلك 

خاصة بالوالیة، أو قاعدة قانونیة أخرى، سواء كانت قاعدة دستوریة یدرالي على أي قاعدةالف

إن الخوض في تفسیر ذلك النص من الناحیة الفقهیة، یؤدي بنا للقول ، تشریعیة لوالیة معینة

یوضح لم و لكن  ،مبدأ الرقابة على دستوریة القوانینالدستور األمریكي یقرر ضمنیابأن

و األمر الذي الدستور، و هواضعةاآللیة التي یجب اتباعها لتلبیة إرادة السلطة التأسیسیة 

یة الرقابة عن الذي بموجبه ابتدع آل،1803في قراره لعام  "مارشال"جسده بالفعل القاضي

، و ذلك بعدما امتنع على تطبیق النص القانوني غیر الدستوري دون طریق الدفع الفرعي

هو السلطة التشریعیة، و طبق النص األسمى و على صالحیات كي ال یعتدي ،إلغائه

.ل احترام إرادة السلطة التأسیسیةالدستور من أج

هو أن القضاء ال یمیز ،و كنتیجة لوحدة القضاء و القانون في الوالیات المتحدة

أو القانون للقانون الخاصكذلك بین أطراف الخصومة سواء كان شخص قانوني خاضع

  .العام

أي لیس ،یا المسائل الدستوریةو یجب التأكید على أن القضاء األمریكي ال یثیر تلقائ

، فذلك متوقف على الخصوم في القضیة المطروحة حیاته تحریك المنازعة الدستوریةمن صال

1- Art.6, section 3 de la Constitution des États-Unis d’Amérique .
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و من ثمّ الدفع بعدم الدستوریة،شترط فیهم المصلحة المباشرة في ت نالذیمحكمة، على ال

یحق لهم الدفع بعدم دستوریة القانون الذي یحكم نزاعهم  بمناسبة النظر في دعواهم و لهذا 

Judicial(سمإأطلق علیه  review(،ضیة أي أن الطعن في دستوریة القوانین هو مرتبط بالق

)Concret("محددة :" هي المتحدةالرقابة في الوالیات  إذا، المطروحة على الجهة القضائیة

یثار من خالل حالة خاصة لنزاع محدد تقوم ي تو ال ،Favoreu(1("وفافور "أكده العمید كما 

، و ع معین معروض على المحكمةهي محددة إتباعا بنزاوبالتالي، فیها الدفع بعدم الدستوریة

بعا لمسألة موضوعیة معروضة ألنها ال تثار إال ت،هي في نفس الوقت تابعة لذلك النزاع

في المسألة الدستوریة أن تنصب حول إثبات ضرر بسبب انتهاك حق ، و یشترطعلیها

قوق القانون العام ، أو من حأو القانون،التي أنشأها الدستورقانوني من الحقوق

Common(ي القائم على السوابق القضائیة األنجلوسكسون law(
یصبح الفصل و من ثمّ ،2

الذي من خاللها یتم الفصل في دفع بعدم الدستوریة في موضوع النزاع متوقف على حل ال

La(الموضوع  Situation subjective(3نازعة الدستوریةالذي خلق تلك الم.

یس فلعملیة ضئیلة لتنفیذ قراراتها، المالحظ أن المحكمة العلیا األمریكیة لها وسائل 

لكن  المنازعة الدستوریة، وفرض حل ل وسیلةمحكمة العلیا كسلطة علیا في الهرم القضائي لل

التي للتقالیدو  ،تنظیم الجهاز القضائيبمتعلقةوامل إجرائیة مترابطة فیما بینهالع قرارها ینفذ

مكانة التي تولیها  لالجتهاد الالمبنیة على  ،ترسخت في المنظومة القانونیة األمریكیة

عدم دستوریة نص قانوني القضائي، حیث أن المحكمة العلیا إذا صدر عنها اجتهاد یقرر 

حتى و إن كان علیه،ذلك االجتهاد یصبح معمول به من قبل المحاكم الدنیا، و فان  ،معین

.القانون غیر ملغى في النظام القانوني فهو من الناحیة العملیة لیس له أي مفعول

1- Guillaume DRAGO, op.cit, p. 45.
.178.، ص2000أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق و الحریات، طبعة الثانیة، دار الشروق، القاهرة، -2

3- Guillaume DRAGO, op.cit, p. 41.
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،الشيء المقضي فیه قوةنوع من 1دفع بعد الدستوریةتأخذ قرارات المحكمة في ال إذا

، كل تلك ائي األمریكي بالسوابق القضائیةو لكن لها خصوصیتها بسبب أخذ النظام القض

، 2العوامل تجعل من المحكمة عامل استقرار للنموذج األمریكي في مجال القضاء الدستوري

أصبح القانون الدستوري في الوالیات ،و للدور الكبیر الذي تلعبه الیوم المحكمة العلیا

هي عبارة عن القرارات التي ،المتحدة األمریكیة في جزئه األكبر من القواعد الدستوریة

التي على ضوئها یتم تفسیر ،تصدر عن المحكمة العلیا في مجال الرقابة الدستوریة

.3نصوص الدستور

دستوریة و المنازعات القضائیة و التمییز بین المنازعات الوربيالنموذج األ -ثانیا 

المنازعات و  ،نازعات الدستوریةإذا كان النموذج األمریكي ال یعرف الفصل بین الم:األخرى

تعلق باألساس بمبدأ وحدة و التي ت،القضائیة األخرى لالعتبارات التي تم توضیحها أعاله

دة بالنظر في المنازعة و كذا لصالحیة جمیع المحاكم في الوالیات المتح،القانون و القضاء

من ذلك ؟وربيالدستوریة، فما موقف النموذج األ

"صاحبهانز كالسن ما هو إال تجسید ألفكارالنموذج األوربي للرقابة الدستوریة

، التي تقوم على مبدأ تدرج القواعد القانونیة، و على وجوب ضمان "النظریة الخالصة للقانون

سم النموذج إعلیه و یطلق ، األساسیة، و هي القاعدة الدستوریةذلك التدرج بحمایة القاعدة 

النموذج في الدول األوربیة  هذا، و قد انتشر أو النموذج الكلسیني4األوربي لمیالده في أوربا

.5خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة في القرن الماضي

اسلوب أوامر  :اھمباإلضافة ألسلوب الرقابة عن طریق الدفع في النظام االمریكي ، ھناك أسلوبین للرقابة الدستوریة منتھجین في ذلك النظام، و -1
.المنع، والحكم التقریري

2- Guillaume DRAGO, op.cit, p. 45.
3 - Edward ALLAN FARNSWORTH , Introduction au système juridique des États-Unis, Les éditions
internationales , Paris, 1976, pp.226-227.
4 -Valérie GOSEL-LEBIHAN , Contentieux constitutionnel, ellipses, Paris, 2011, pp.18-19.

، و في اسبانیا 1938إلى سنة 1920، تشیكوسلوفاكیا من 1938إلى سنة 1920ظهر ذلك النموذج في النمسا من سنة 5-

.1939الى سنة 1931من "الجمهوریة"

Voir : Valérie GOSEL-LEBIHAN, op.cit, pp.18-19.
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صة في الفصل للقضاء الدستوري یتمیز بوجود جهة قضائیة مختوربيو النموذج األ

و لها  تلك الجهة مستقلة على الجهات القضائیة األخرى،في المنازعات الدستوریة

كن كذلك و ل، لیس فقط من جهة المكانة التي تتمتع بها في النظام الدستوري،خصوصیاتها

، حیث تتكون من قضاة ال یخضعون للنظام الذي یخضع له من حیث تكوین تلك الهیئة

القضاة في القضاء العادي، فیعتمد النموذج الكلسیني على تعیین أو انتخاب القضاة للجهة 

الفاصلة في المنازعات الدستوریة من قبل السلطات السیاسیة أي السلطة التنفیذیة أو السلطة 

القضاة بعد تعیینهم من أنّ ال یعني  و هذا یة،التشریعیة، و في بعض النظم السلطة القضائ

، بل أن استقاللیتهم یضمنها الدستور لهم بمجرد لطات السیاسیة یصبحون تابعین لهاقبل الس

، و لتعزیز تلك یخضعون ألي ضغوط مهما كانتو ال یمكن أن،تعیینهم أو انتخابهم

في للقضاة الدستوریین و تمنحهم االستقاللیة نجد أن الدساتیر المقارنة تنص على نظام التنا

مدة طویلة یشغلون فیها مناصبهم بدون أن تكون ألي جهة مهما كانت الحق في عزلهم أو 

من المهم ضمان استقاللیة " :هعلى أن، و هنا یؤكد هانز كلسن 1توقیفهم من أداء وظائفهم

فالبرلمان و الحكومة ة الدستوریین اتجاه السلطة التشریعیة، و اتجاه السلطة التنفیذیة،القضا

هما اللذان یشرفان على اجراءات العملیة التشریعیة، و بالتالي یجب أن یخضعان لرقابة 

.2"القضاء الدستوري

1- Antonis PANAGOPOULOS, Modèle Américain ou modèle Européen de justice constitutionnelle ?

étude comparative à travers le cas hellénique, thèse pour le doctorat en droit, Institut Louis

FAVORAU, Groupe d’études et de recherches comparées sur la justice constitutionnelle, soutenue le

28 Janvier 2011, pp.15-17.

2- Comme le remarquait Hans Kelsen :«son indépendance vis-à-vis du Parlement comme vis-à-vis du

gouvernement est un postulat évident. Car ce sont précisément le parlement et le gouvernement qui

doivent être, en tant qu’organes participant à la procédure législative, contrôlés par la juridiction

constitutionnelle» , Voir: Emmanuel TAWIL, L’organe de justice constitutionnelle – aspects

statutaires, VIème Congres de l’association Française des constitutionnalistes, atelier 5, ou en est le

juge constitutionnel ? , Montpellier juin 2005, pp.1-2, disponible en ligne à l’adresse :

www.droitconstitutionnel.org /congresmtp/textes5/TAWIL.pdf.
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فالنظام الكلسیني للقضاء الدستوري یعتمد على مركزیة الرقابة في الدولة أین تكون 

ة المؤسسة نجد أن تلكألهمیة الرقابة، و 1الجهة المختصة في المنازعة الدستوریة واحد

.منصوص علیها في الدستور

تستمد وجودها من ، فالهیئة المكلفة بالرقابة الدستوریة في النموذج األوربي،و علیه

لطة ، و القضائیة، بل هي سست فوق السلطات األخرى التشریعیة، التنفیذیة، فهي لیالدستور

نفس الوقت هي سلطة مقیدة ، في تسهر على ضمان سمو الدستور، بجانب تلك السلطات

و النموذج الكلسیني یجعل من أحكام القضاء ،بالدستور أي بإرادة السلطة التأسیسیة

و ملزمة ،الدستوري الفاصلة في المنازعة الدستوریة أحكاما حائزة لقوة الشيء المقضي فیه

دي حتما اإلقرار بعدم دستوریة نص قانوني یؤ ف، ت السیاسیة و القضائیةعلى جمیع السلطا

ل به في و هو النموذج المعمو ،إلى إسقاط  ذلك النص من النظام القانوني و جعله معدوم

.یا، فرنسا، بلجیكا و اسبانیا، إیطالعدة دول أوربیة كألمانیا، النمسا

عن المحكمة الدستوریة في النموذج التي تصدرالمطلقة لألحكامحجیةالإن 

حیث ،"المشرع السلبي"ین یؤدون في الواقع مهمة تجعل من القضاة الدستوری،الكلسیني

تعد في الحقیقة تجسید ،"قاعدة عامة "ك القاعدة یضعون قاعدة أخرى و هيبإلغائهم تل

التي تفرض تغلیب القاعدة الدستوریة ، وإلرادة السلطة التأسیسیة المعبر عنها في الدستور

، تفسیر القاضي الدستوري للدستوربناء على ،على النصوص األدنى منها في الهرم القانوني

إلغاء قانون یعني وضع قاعدة "یقول كالسن في كتاب روح القوانین بخصوص هذه النقطة ف

، و ة سلبیةلكن بطریقو  له نفس الصفة العمومیة المصطنعةعامة، حیث إلغاء القانون 

فهي مؤسسة منظمة بموجب الدستور، و  "يالكلسین"وربي بیقات النموذج األطالمجلس الدستوري الفرنسي ما هو إال أحد صور ت1-

یكمل القانون العضوي تفصیالت تنظیمها،  و من ثّم فالنموذج المطبق في الجزائر للرقابة الدستوریة هو كذلك نموذج أوربي، باعتبار 

على أساس أنه المجلس الدستوري الجزائري هو مؤسسة دستوریة  منشئة بالدستور، و له صالحیة وضع نظامه الداخلي بكل سیادة 

.سلطة دستوریة قائمة بحد ذاتها و مستقلة على جمیع السلطات
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بین عمل القضاء االختالفف. 1"خر وظیفة تشریعیة بالتالي ذلك اإللغاء یعد هو اآل

ألنه دستوریة نص تشریعي،هو أن األول عمله سلبي لما یقرر عدم ،الدستوري و المشرع

في حین الثاني عمله إیجابي ألنه یضع القاعدة ل النموذج الكلسیني سیسحب النص، في ظ

، إذا اصیة من خصائص القواعد القانونیةو هي خ،القانونیة التي یجب أن تتصف بالعمومیة

أو البرلمان یشتركان في الوصف الذي یلحق بالقواعد التي یضعاها ،ء القضاء الدستوريسوا

.و هي العمومیة

و  ،من خالل ما سبق نستخلص أن النموذج الكلسیني یمیز بین المنازعات الدستوریة

و یجعل من ،فصل في المنازعات الدستوریةللالمنازعات األخرى، ألنه یضع قضاء مختص 

،تلزم جمیع هیاكل الدولة من سلطات سیاسیةحجیة مطلقةأحكام القضاء الدستوري لها 

النموذج األمریكي الذي ال یعرف ذلك التمییز ألن  ن، و ذلك یختلف عو قضائیة،إداریة

تمتنع بمعنى،الرقابة مقررة لجمیع المحاكم التي تطبق في غالب األحوال رقابة االمتناع

لقضائیة على تطبیق القاعدة القانونیة غیر الدستوریة بدون إلغائها مما یكتسي حكم الجهة ا

و موضوع الدعوى الصادر فیها الحكم بعدم  أطراف بینالمحكمة حجیة نسبیة تنحصر 

دستوریة القانون الواجب التطبیق في تلك القضیة، و ال تنتقل تلك الحجیة ألطراف و قضایا 

.ى و حتى على نفس المحكمةأخرى تطرح على محاكم أخر 

المنازعات یمیز بین المنازعات الدستوریة و إن القول أن النموذج األوربي الكلسیني

، القضاء الدستوري و القضاء العاديال ینفي وجود ترابط من حیث اإلجراءات بین ،األخرى

بل ،لعاديدستوریة ال تنتمي للتنظیم القضائي االو إن كان هذا النموذج یجعل من المحكمة 

كي یمكن لها أداء مهامها بحیاد ،قائمة بحد ذاتها و مستقلة على جمیع السلطات األخرى

، فهي سلطة دستوریة بجانب السلطات ع ألي ضغوط مهما كانت في الدولةدون الخضو 

، هذا ما نلمسه بموجب القانون دة السلطة التأسیسیةاألخرى و لكن محدودة بالدستور و بإرا

1- Guillaume DRAGO, op.cit, pp. 47- 48.
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المتعلق بالمحكمة الدستوریة الفیدرالیة األلمانیة التي تنص 1951مارس 12الصادر في 

یع ، لها ذاتیة منفصلة على جمالدستوریة هي جهة قضائیة مستقلةالمحكمة":على أنه

فالمحكمة الدستوریة الفیدرالیة هي جهة قضائیة و لكنها ال ،"الهیاكل الدستوریة الفیدرالیة

.1ي یحكم المحاكم المشكلة للسلطة القضائیة العادیةذلتنتمي للتدرج ا

والمالحظ أن النموذج األوربي فیما یخص تحریك الرقابة یجمع بین الرقابة المجردة

)(Contrôle abstraitو الرقابة المحددة ،)(Contrôle concret فالرقابة المجردة هي من ،

Par(الرقابة بدعوى أصلیةصالحیة السلطات العامة، و في هذه الحالة تكون  voie

(d’action، دون وجود نزاع أو أطراف النزاع، هدفها مهاجمة القانون المشوب بعیب مخالفة

الدستور الستصدار قرار عن القضاء الدستوري بعدم دستوریته، كما هو الحال بالنسبة للرقابة 

من إخطار، بناء على 3ري، أو الجزائ2السابقة التي تمارس أمام المجلس الدستوري الفرنسي

حركها المحاكم من تلقاء نفسها تقبل السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، و الرقابة المحددة التي 

Par)(أو األفراد عن طریق الدفع بمناسبة نزاع قضائي voie d’exception.

أین في إیطالیا فالدفع یمكن أن ینتهي بإحالة أمام القاضي الدستوري، كما هو الحال 

إما بإثارتها من قبل المحكمة من تلقاء ،بواسطة اإلحالة من القضاء العاديالرقابةتمارس

القضاء الدستوري هي و  القضاءفالعالقة بین، 4ثارتها من قبل أحد أطراف النزاعإنفسها أو 

المالحظ أن القاضي العادي في ، و لكن الشیئدستوریة بمؤسسة أخرىعالقة مؤسسة

، و هو القول الذي 5قبول اإلحالةسألةإیطالیا یعتمد على اجتهاد القضاء الدستوري في م

، الذي خول للمتقاضي الدفع بعدم دستوریة 2008النموذج الفرنسي بعد تعدیل ینطبق على

1- Guillaume DRAGO , op.cit, p.50.
2- Art 61. de la constitution française du 4 octobre1958, texte intégral en vigueur.

.2016الجزائري لسنة دستور من  ال186المادة 3-
4- Franco GALLO, « Le modèle italien de justice constitutionnelle », Les Nouveaux Cahiers du

Conseil constitutionnel , n° 42, 2014/1, p.89.

5 - Guillaume DRAGO, op.cit, p. 50.
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و  كمة النقضأن محكذلك یفترض ف، 1نص تشریعي وفق اجراءات المسألة االولیة الدستوریة

األخذ باجتهاد المجلس الدستوري في مجال قبول اإلحالة طالما ،الفرنسیینمجلس الدولة

.2یمنح الحجیة المطلقة لقرارات المجلس الدستوريالدستور

إن الترابط بین السلطة القضائیة و القضاء الدستوري في بعض النماذج المستوحاة 

القضائیة  تلعب دور مصفي في عملیة الرقابة من  النموذج الكلسیني، جعل من السلطة 

، على ه أعالهالدستوریة، ألنها تبحث في جدیة الدفع بعدم الدستوریة، و هو یعزز ما تم ذكر 

في التحقق من مسألة مدى توافق النص فعال أن القاضي في السلطة القضائیة  یلعب دور 

صاحب االختصاص المركزيعلى القاضي الدستوري قبل اإلحالةالقانوني مع الدستور،

.النهائي في المنازعة الدستوریةللفصلالوحید

و في بعض النماذج الكلسینیة األخرى تسند مهمة التصفیة للقاضي الدستوري في 

الدستوریة حد ذاته، و ذلك بدراسة قبلیة من طرف جزء من قضاة المحكمة الدستوریة  للدفوع

المحالة، من ناحیة مدى توافر الشروط الدستوریة و القانونیة للدفع، قبل تصدي المحكمة 

.3ككل للدفع

نحو إیجاد تعریف للحقوق األساسیة:نيالمطلب الثا

و ما زالت لحد الساعة محل بحث من ،فكرة الحقوق األساسیة هي فكرة حدیثةإنّ 

، و مادام أن هذه الفكرة عب تحدید تعریفا لها جامع و محددفإنه من الص،قبل الفقه القانوني

تؤثر ال محالة و السیاسیة األسس اإلیدیولوجیة  فإن ،هي منبثقة من فكرة الحقوق و الحریات

لمحةإلقاء  جبی، و من ثم من الناحیة الدستوریةعلى معالجة موضوع الحقوق و الحریات

1-Art 61-1. de la constitution française du 4 octobre1958, texte intégral en vigueur, op.cit.
2-Art. 62 de la constitution française: « une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application. Les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles
d’aucun recours. Elle s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administrative et
judiciaires ».
3- Guillaume DRAGO, op.cit, p.48.
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، و )الفرع األول(تعریف الحقوق األساسیةالمحاوالت الفقهیة لاألیدیولوجیة وعلى 

).الفرع الثاني (الضمانات القضائیة كوسیلة لتعریف الحقوق األساسیة 

المحاوالت الفقهیة لتعریف الحقوق األساسیةو  األیدیولوجیة:ولاأل الفرع 

لصعوبة تحدید مفهوم الحقوق األساسیة، و تضارب اآلراء حولها من حیث شكلها     

موضوعها، فمن الصعب تحدید تعریف للحقوق األساسیة، خاصة أن مفهومها یتطور من و 

و یدة تكتسب طبیعة الحقوق األساسیة، حیث الزمان، الشيء الذي یؤدي إلى میالد حقوقا جد

للحقوق  ةواالشتراكی ةاللیبرالینظرة اإلیدیولوجیة عطاء لمحة حولإلذلك یستوجب علینا 

سنحاول تبیان حول تحدید تعریف فقهي للحقوق األساسیة،للجدل، و )أوال(االساسیة 

.)ثانیا(المختلفة للحقوق األساسیة "القانونیة"التعاریف الفقهیة 

للحقوق و الحریات ةو االشتراكی ةاللیبرالییدیولوجیةنظرة اإل -أوال 

أوسع لقد اختلف الفقه في التمییز بین مصطلحي الحق و الحریة ، فقیل أن الحریة 

و هناك من ذهب للعكس ،باعتبار آن الحق هو حریة اعترف بها القانون،نطاقا من الحق

ن الحق یشمل الحقوق أل ،من ذلك و جعل من الحق أوسع مدلوال من مصطلح الحریة

، و لكن لدائن و المدین في القانون الخاصالشخصیة المتبادلة بین الناس كالعالقة بین ا

، و یمكن 1أن  المصطلحین الحق و الحریة یستخدما كمترادفینالغالب في األمر هو 

مكنة أو سلطة یثبتها القانون ":قهي للحق األقرب للحقیقة على أنهاالعتماد على التعریف الف

، تسلط على قیمة معینة أو اقتضاؤهاأو یقر ثبوتها له تخوله ال،لشخص على سبیل االنفراد

أما الحریة فهو مصطلح یختلف مفهومه من حیث الزمان ،2"تحقیقا لمصلحة یحمیها القانون 

و من حیث اختالف األنظمة ،و من حیث المرجعیات الفكریة و اإلیدیولوجیة،و المكان

و أحیانا متباینة ،فهي كلمة تستخدم كثیرا و لكنها تعطي مدلوالت مختلفة،السیاسیة السائدة

.399.، ص1997،المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریةماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار-1
.22.، ص2011،دار الجامعیة الجدیدة اإلسكندریةمحمد عطیة محمد فودة، الحمایة الدستوریة لحقوق اإلنسان دراسة مقارنة، -2
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ثر ــالحریة تعد من األفكار األك":حینما قال أنهذا ما قرره مونتسكیو،بل و متناقضة

فیما ، نعالجه اللیبرالیون و الماركسیونواضح بین اختالف و ، و لذلك نجد تباین 1"غموضا 

:یلي

لقد أسس الفقهاء اللیبرالیون تعریفیهم :من الحقوق و الحریاتاللیبرالي  كرموقف الف -أ

القائم بین السلطة و الحریة، و أن تقیید السلطة هو للحقوق و الحریات العامة على الصراع 

فالفقه اللیبرالي یرى أن السلطة السیاسیة هي التي ،لذي یؤدي لقیام الحقوق و الحریاتا

و كان ذلك إسقاطا على االحتقان القائم بین ،تشكل الخطر األكبر على الحقوق و الحریات

یة المطلقة التي كانت تسود الدول األوربیة طائفة الحكام و المحكومین في ظل األنظمة الملك

و باألساس الصراع بین الطبقة البورجوازیة و الطبقة األرستقراطیة، قبل الحركة الدستوریة، 

في  تالتي فسرت و نظر ،على أفكار المدارس الفلسفیة التحرریةثورة الفرنسیةال ستندتاف

بناء مجتمع تسود فیه العدالة و و بینت أسسها من أجل،العالقة بین األفراد و الحكام

فكان لكل من ،طغیان الحكاماالستغالل وو القضاء على كل أشكال االستبداد و،الحریة

أثر ، مبدأ الفصل بین السلطاتو  ،جتماعيالعقد اإلو نظریة مدرسة القانون الطبیعي،أفكار 

للقضاء على الحكم ،أوربابالغ في وضع المرجعیة الفكریة التي اعتمدت علیها الشعوب في 

:و یتبین ذلك مما یليالمطلق

لوضع نظریتها، فهي 1إن تلك المدرسة انطلقت من العلمانیة:ـــ مدرسة القانون الطبیعي1

La)(تقوم على المنطق  raison و لیس على الدین(Et non plus sur la foi)دى ل، ف

إن العالم لم یصل أبدا على تعریف "1864و هذا ما نلمسه كذلك من خالل الخطاب الذي ألقاه الرئیس األمریكي لنكولن عام 1-

سعاد الشرقاوي :أنظر في هذا الصدد"ن إذا كنا نستعمل ذات الكلمة، فإننا ال نقصد المغزى أو المعنى طیب للفظ الحریة، فنح

و ما قاله .299-298.، ص ص2002القاهرة،،النظمالسیاسیة في العالم المعاصر تحدیات و تحوالت، دار النهضة العربیة

تكون تتمتع بالحریة هذا ال یعني فقط أنك تتخلص ":)األبرتاید (ماندیال الذي كافح نظام التمییز العنصري رئیس جنوب إفریقیا نلسون

."من قیودك، و لكن المعنى من ذلك هو أنك تعیش بشكل تحترم و تقوي فیه حریة اآلخرین

Voir : « Citation de Nelson Mandela », disponible en ligne à l’adresse:http://citation-

celebre.leparisien.fr/auteur/nelson-mandela.
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، و لكن بسبب غیاب كان حرا و سعیدفي بدایتهااة الطبیعیةینسان في الحاللیبرالیون اإل

األمن، الراجع إلى أن الحیاة الطبیعیة القوي فیها یتغلب على الضعیف، و على اعتبار 

، كانت هناك ضرورة للتحول إلى حیاة أفضل بواسطة "اإلنسان  ذئب ألخیه اإلنسان:"أن

فراد عن جزء من حریاتهم ، إلقامة المجتمع المدني عن طریق تنازل األيالعقد االجتماع

ن ، هكذا تولدت نظریة العقد االجتماعي من مدرسة القانون 2الطبیعیة كي یتحقق األما

.الطبیعي، و التصقت النظریة بوجهة نظر الفقیه الفرنسي جون جاك روسو

"روسو في كتابه یرى جون جاك :جتماعي سند حمایة الحقوق و الحریاتالعقد اإل - 2

إال بواسطة العقد ،أن حمایة كیان الفرد و ممتلكات كل متعاقد ال یكون"العقد االجتماعي

بحیث أن العقد المبرم بین األفراد لیس الهدف ،الذي یضمن الحریات التعاقدیة،االجتماعي

منه منح السلطة لسلطة علیا فوق األفراد لضمان أمنهم هذا قد یؤدي إلى العبودیة، فالعقد ال 

د إال بهدف ضمان و الحفاظ على حریة األفراد، و كل خرق یمكن أن یكون له وجو 

أي إلى تمتعهم ،العقد سیؤدي إلى إرجاع األفراد إلى حالتهم ما قبل التعاقد تلمقتضیا

، و یمكن في هذا الشأن االستشهاد 3"و بالمقابل یفقدون حریاتهم التعاقدیة،بحریاتهم الطبیعیة

، التي حددت الحقوق التي 1789ن و المواطن لسنة بالمادة الثانیة من إعالن حقوق اإلنسا

"یتحصل علیها التجمع السیاسي الناتج عن العقد االجتماعي، و هي الحریة و الملكیة و :

".األمن و مقاومة الظلم 

اإلسالم "عیة و الثقافیة بوهران، بأن أغلبیة الجزائریین یؤیدون فكرة انتربولوجیا االجتملمركز البحوث اإلحدیثة توصلت دراسة -1

"، و یرى في هذا الشأن الباحث مصطفى فتحي ممن شاركوا في الدراسة بأن%64بنسبة "العلماني  أكثریة الجزائریین لهم قناعة :

بضرورة تبني علمانیة دینیة، عوض دولة إسالمیة، و یضربون مثاال عن ذلك بتركیا، و أو بما یحدث حالیا في بعض الدول العربیة 

Voir : « 64 % des Algériens favorable à la laïcité » , publies le 30 janvier 2018 sur L’EXPRESSION

Le Quotidien disponible en ligne sur le site: http://lexpressiondz.com.

ول، حریة المعتقد و حریة اإلعالن عن المعتقد في حدود احترام النظام األ: و یمكن القول ان العلمانیة تقوم على ثالثة مبادئ و قیم-

العام، ثانیا، الفصل بین المؤسسات العمومیة و المؤسسات الدینیة، ثالثا، مساواة الجمیع أمام القانون مهما كانت اعتقاداتهم الدینیة 

Voir: «Qu’est- ce que la laïcité ? »disponible en ligne à l’adresse: http//www.gouvernement.fr.
2- Dominique TURPIN, Libertés publiques et droit fondamentaux , édition du Seuil, Paris, 2004, p.10.
3 - Jean Jacques ROUSSEAU , Du Contrat Social , Edition TALANRIKIT , Bejaïa, 2002 , pp. 17-18.
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یرى بالنسبة لمونتسیكیو:حتمیة لحمایة الحقوق و الحریاتمبدأ الفصل بین السلطات -3

و بالتالي ،أن الحریة هي كل التصرفات التي یمكن أن تصدر عن الفرد و یجیزها القانون

و ، ، و ال یمكن تحقیق ذلك إال بوضع دستور متوازن1القانون هو الذي یضع حدود للحریات

یسكیوتفمون،كي یتمكن األفراد من التمتع بالحریة،قوانین تضمن لألفراد الحق في األمن

كان یبحث على الوسائل التي من شأنها أن تضع حدود للسلطة، و لتحقیق ذلك جاء تصوره 

السلطة في ید شخص واحد أو هیئة الذي یهدف إلى عدم تركیز ،لمبدأ الفصل بین السلطات

و ذلك بوضع حدود ، ةت العامحریاالحقوق و الحمایة بالسلطة ل فرادناالو تجنیب ،واحدة

و لكن هذا المبدأ لیس مطلق یمكن أن ،"سلطة توقف سلطة " أي للسلطة بسلطة أخرى 

2.ین السلطة التشریعیة و التنفیذیةیكون تعاون بین السلطات كالتعاون ب

وعلى هذا األساس جاءت الحركة الدستوریة معتمدة على األفكار الفلسفیة التي جاء 

،18القرن  فيو و مونتسیكیو الفالسفة أمثال جون جاك روسمدرسة القانون الطبیعي، و بها 

و ، 1787بحیث كرسها دستور الوالیات المتحدة األمریكیة  لسنة "الحریة "رافعة شعار

، و نلمس ذلك من خالل النصوص 1789لسنة الفرنسي إعالن حقوق اإلنسان و المواطن 

و الراسم ،التي جسدت تلك األفكار و ربطت وجود الدستور في حد ذاته المقید للسلطة

، ذلك األمر غیر من 3لحدودها بتبني مبدأ الفصل بین السلطات و حمایة الحقوق و الحریات

تصف باإلطالق إلى السلطة المقیدة، و جعلت من الدستور مفهوم السلطة التي كانت ت

ضابط لحدود السلطة صاحبة السیادة و ضامن للحقوق األساسیة، و ذلك بجعل الدستور 

و شرعیة أعمالها التي یجب أن ،لدولة تستمد منه السلطة وجودهاالنظام القانوني ل يیسمو ف

l’Etat(یعد مفهوم الحریات العامة التي سادت في ظل الدولة الشرعیة  ذلك - 1 l’égal( ، قبل ظهور دولة القانون القائمة على حمایة

.الحقوق األساسیة
2 - « Montesquieu », disponible en ligne à l’adresse:http://www. lemondepolitique.fr/ cours/
philosophie politique/ déclin/ montesquieu.html.

"على أنه1789من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 16تنص المادة -3 كل مجتمع ال تكون فیه ضمانة للحقوق و فصل :

في  ذلك النص یعد نصا ثوري، و یمكن اعتباره النص المؤسس للحركة الدستوریة،"السلطات محدد هو مجتمع ال دستور له إطالقا

.العصر الحدیث
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، تلك المفاهیم مهدت ال كان عملها مشوب بالبطالنإال تخالف المرجعیة الدستوریة و 

لظهور نظریة دولة القانون في القرن العشرین، القائمة على سمو الدستور و ضمان الحقوق 

  .وراألساسیة، و القضاء الدستوري كحامي للدست

التحول ظهور الفقه الماركسي سببه:موقف الفقه الماركسي من الحقوق و الحریات -ب 

انتقال الصراع الذي كان بین الطبقة االرستقراطیةنحو المجتمع الصناعي و نقد اللیبرالیة، و

هذه  ،و البورجوازیة1"البرولیتاریا"إلى صراع ثاني بین الطبقة العمالیة ،و البورجوازیة

الثورة ، تزامنا معو حریاتهم،األخیرة انتهجت أسلوب استغالل العمال بحرمانهم من حقوقهم

طغیان ، الشيء الذي نتج عنه في النهایة الصناعیة  في أوربا في القرن التاسع عشر

، و علیه جاء و حرمان عامة الشعب من حقوقهم االجتماعیة و االقتصادیةالمذهب الفردي

ي تعاني منه الماركسي بأدوات جدیدة من شأنها أن تقضي على نظام االستغالل الذالمذهب 

و  االقتصادیةللحقوق جدید یمنح األولویةقتصاديإاقامة نظام الطبقات العمالیة، و 

من خالل القضاء على الملكیة الفردیة، والحلول محلها المكیة الجماعیة لوسائل االجتماعیة

.اإلنتاج

الماركسیة أن ظهور الدولة و وجودها مرتبط بظاهرة الصراع الطبقي فترى النظریة 

لما تمثله في النهایة من سیطرة إلحدى الطبقات في المجتمع على غیرها من الطبقات 

األخرى، مستمدة قوتها و سیطرتها مما تملكه من أدوات اإلنتاج و سیطرتها على الجانب 

.2انب السیاسياالقتصادي الذي یتبعه سیطرة حتمیة على الج

تار، ال یالبرولیتاریا في الفكر الماركسي، هي الطبقة االجتماعیة المعاكسة للطبقة الرأسمالیة، تتكون البرولیتاریا من العمال، فالبرول-1

هو كل عامل مأجور مهما كان جاته فهو یعتمد على أجرة عمله، فالبرولیتارایملك رأس مال، و ال وسائل إنتاج، و من ثم إلشباع ح

Le)(ثمن أجرته، و یعرف ماركس البرولیترایا في كتابه رأس المال   capitalعلى أن ،" مفهوم البرولیتار هو العامل المأجور الذي :

"بمجرد یكون بغیر حاجة له-أي من البرولیتار-ینتج رأس المال و ینمیه، و یقوم الشخص الرأسمالي بالتخلص منه  ....Voir,

Karl Marx, Le capital, 1867, Garnier Flammarion, Paris, 1969,p.675.
.73.، ص2006نعمام أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، -2
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في بدایتها كان "نظرة الماركسیین معاكسة لنظرة اللیبرالیین، فالحیاة الطبیعیة ف

الحریات ماركس أن الحقوق و ، و یرى1"یسودها االضطهاد، أما الحریة فال تتأتى إال بالتحرر

هو أن یكون ،الثاني، و االقتصادیةتهیئة البیئة ،س األولاألسا،تنبني على ثالثة أسس

.2جتماعیةاالقتصادیة و االیجب إعطاء األولویة للحریات ،و الثالث،للدولة دور ایجابي

یجب القضاء على النظام ،جتماعیةاالو  قتصادیةاالو من أجل كفالة الحقوق 

، و طالما أن الدولة ما هي إال آلة قمعیة للحریات في ید البورجوازیة، الرأسمالي البورجوازي

المرحلة التي تكون ،و ذلك بإتباع ثالثة مراحل زمنیة األولى و هيد علیها أن تزول فیج

، لكن میة و شكلیةفیها الدولة الرأسمالیة قائمة أین تنعدم فیها الحریات ألنها في الحقیقة وه

بواسطة  ،بنظر ماركس أن هذه المرحلة مهمة ألن في ظلها یبدأ العمل لتغییر النظام القائم

و من ثم ،األحزاب العمالیة التي تعمل على نشر الدعایة و توعیة الطبقات الكادحةتشكیل 

، بالقضاء على الدولة، بواسطة سیطرة رة بالقضاء على النظام الرأسماليالقیام بالثو 

دارة، رؤوس األموال و الجیش، الشرطة، اإل:البرولیتاریا على وسائل تحكم الدولة المتمثلة في

، في ظل للمرحلة الثانیةنتقالاال و من ثمّ ،دیكتاتوریة البرولیتاریامحل الدولو قیام،3البنوك

بإلغاء ،على تحقیق القضاء على استغالل اإلنسان لإلنسانالتي تعملدیكتاتوریة البرولیتاریا

.جمیع القیود التي تحد من نشاط الحكام

و بالتالي فماركس یقلب المفاهیم رأسا على عقب فبعدما كانت حریة األفراد هي قید 

، فالحریة تحتكرها دیكتاتوریة البرولیتاریا و هي وسیلة لمجابهة استبداد الحكامعلى الحكام و 

حتى یتمكنوا من خلق الظروف االقتصادیة و االجتماعیة الالزمة ،یكون للحكام حریة العمل

مواطنین من ممارس الحریة فعلیا، فمفهوم الحریة لدى ماركس هو مدى مساهمة لتمكین ال

و كل من یقاوم نظام الحكم فال حریة له، و بعد تمكن دیكتاتوریة ،األفراد في السلطة الثوریة

1 -Dominique TURPIN, Libertés Publiques et Droits Fondamentaux, …op.cit, p.10.
.321.، ص2002سعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة في العالم المعاصر تحدیات و تحوالت، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

3 - Marxisme , Idéologie inspirée par l’œuvre de Karl Marx , disponible en ligne à l’adresse:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marxisme.
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التي تعمل فیها هذه األخیرة على القضاء ،البرولیتاریا من بسط سلطتها تأتي المرحلة الثالثة

.بالنهوض بمستوى اإلنتاج القومي،ام الرأسمالي البورجوازيكل بقایا النظ

و تضمحل الدولة ثم ،و من ثم تنتهي دیكتاتوریة البرولیتاریا و تبدأ مرحلة الشیوعیة

في هذه المرحلة یمكن كفالة جمیع الحقوق و و من ثمّ ،یزول الحكام و السلطة السیاسیة

عن  الحریات العامة سواء منها التقلیدیة أو الجدیدة و هي الحریات االقتصادیة و االجتماعیة

، فالهدف هو تحقیق مجتمع حر و متساوي و متآخي، 1طریق المساواة بالقضاء على الطبقیة

.2جور، و الدولةالمتخلص من العالقات الهرمیة، المتمثل في العمل المأ

ظهرت أنظمة ماركسیة تبنت ، أنهللنظریة الماركسیةمن أهم االنتقادات الموجهة و   

أو مؤقتة للقضاء على الرأسمالیین المستغلین و ،نتقالیةاالدیكتاتوریة كأسلوب للحكم كمرحلة 

ك النظم على الطبقیة في المجتمع لالنتقال لمرحلة الشیوعیة، و لكن من الناحیة الواقعیة تل

و لم یشهد أنه وقع ذلك االنتقال للشیوعیة التي تحقق الحریات ،كرست الظلم و االستبداد

االمتیازاتظهور طبقة حاكمة تستأثر بجمیع إلى  تبجمیع مفاهیمها، بل تلك األنظمة أد

حرموا األفراد من الحقوق الفردیة و الجماعیة كحریة الرأي و و على حساب عامة الشعب، 

و سلطت تلك األنظمة أسالیب مختلفة لقمع ،الخ...الحقوق السیاسیة، حق الملكیةالتعبیر،

.الحریات و تكبیلها مستعملة في ذلك اإلكراه و القوة بواسطة األجهزة األمنیة المختلفة

ال یتأتى إال بالقضاء على بنظره و لكن  ،فإن كان ماركس یؤمن بالحریة للجمیع

ن هذا أل ،فإن ذلك ال یبرر القضاء على الحریة ولو مؤقتا،االستغالل الرأسمالي و رواسبه

و قد حرمت تلك النظم أجیال كاملة في القرن العشرین من ،3التوقیت ال یمكن التحكم فیه

و  شتراكیة،ولد احتقان بین الشعب و األنظمة االتالتمتع بالحقوق األساسیة الشيء الذي 

في  شتراكیةاالالقرن الماضي مع دخول الدول  نتنامي ذلك الصراع في فترة الثمانینات م

  .322 – 321.ص سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص-1
2 - Marxisme, Idéologie inspirée par l’œuvre de Karl Marx, …op.cit.

.324.سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص-3
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، أدى في النهایة إلى زوال النظم االشتراكیة في أوربا أزمة سیاسیة و اقتصادیة خانقة

الشرقیة، و یبقى الفكر الماركسي لحد الساعة الزاد الفلسفي لمجابهة  اللیبرالیة الجدیدة التي 

، و مجابهة عولمة االقتصاد التي عمقت الهوة المتوحشة ةال یمكن وصفها أحیانا إال باللیبرالی

بین الطبقات االجتماعیة، فالصراع الطبقي كما فسره ماركس مازال لحد الساعة قائما، و قد 

د من االنتقادات الموجهة للنظریة الماركسیة، عندما نطبق اإلشتراكیة الدیمقراطیة، التي جن

یمقراطي، و لكنها تدعم هذه الحقوق دون أن تعترف بالحقوق السیاسیة لألفراد وفقا للمبدأ الد

.بتوزیع عادل للثروة بین أفراد المجتمع، و تحقیق العدالة االجتماعیة1یؤدي لالستغالل

یضبط الفقه لحد الساعة تعریف لم :التعاریف الفقهیة المختلفة للحقوق األساسیة-ثانیا 

لنصل في األخیر ، التعاریف الفقهیةموحد للحقوق األساسیة، و لذلك سنتناول مجموعة من 

.إلى إقتراح تعریفا للحقوق االساسیة

تم طرح إشكال إیجاد :محاولة لتعریف الحقوق األساسیة في المناقشات البرلمانیة-أ

وجه أین،تعریف للحقوق األساسیة على مستوى البرلمان الفرنسي في مجلس الشیوع

Hubert(هوبرت هانیل سیناتورال Haenel(،ا سؤال كتابي لوزیر العدل حافظ األختام طالب

"منه القیام بجرد و تعریف الحقوق األساسیة كما هي موجودة في مبادئ ونصوص القانون :

باعتبار أن هذه الحقوق أصبحت تثار دائما ،و القوانین الوطنیة،األوروبيالقانون ،الدولي

أن یستندا على نفس ن والحكومةو من ثم یجب على البرلما،في المناقشات البرلمانیة

وٕان ":أنهعلى ، وكان رد الوزیر كتابیا أین أكد فیه 2"المعاییر الضابطة للحقوق األساسیة

كان من الضروري إیجاد تعریف للحقوق األساسیة، فإنه من جهة أخرى یصعب الوصول 

هي  ،والدولي ،األوروبي، لذلك المبتغى، ذلك أن الحقوق المعترف بها على المستوى الوطني

سامي جمال الدین، القانون الدستوري و الشرعیة الدستوریة على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا ، الطبعة الثانیة، منشأة -1

.192.، ص2005المعارف، االسكندریة، 
2 - « Définition des droits fondamentaux », Question écrite n° 18050 de M. Hubert Haenel (Haut-Rhin
- RPR) publiée dans le JO Sénat du 22/07/1999, p. 2469.
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متباینة من جهة ومن جهة أخرى یختلف مضمونها، و قد حاولت لجنة األوروبیة لحقوق 

ضبط قائمة تتضمن الحقوق األساسیة لخدمة متطلبات المجتمعات ،1975اإلنسان سنة 

التي لم تتضمنها االتفاقیة األوربیة ،األوربیة، وذلك بإضافة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة

لكن ذلك المشروع تم تركه بسبب عدم التوصل ،1حقوق اإلنسان و الحریات األساسیةلحمایة

التفاقیات المختلفة وزیر العدل ل، و بعد عرض "من شأنه یحدد الحقوق األساسیةإلى إجماع

رده إلى في توصل الوزیر في مجال الحقوق و الحریات، المبرمة على المستوى األوروبي

ها، ولكن تلك المسألة تعد تعریفتوحیدها و جرد الحقوق األساسیة ویصعب":نتیجة مفادها

ضروریة، و استمرار األعمال المتعلقة بمیثاق الحقوق األساسیة األوربي الذي تعمل الحكومة 

، أي مرحلة على غایة من األهمیة لجرد الحقوق 2"الفرنسیة على تفعلیها یعد مرحلة مهمة

.األساسیة و تعریفها

Robert(تعریف روبرت بادنتیر - ب Badinter( فوا نبرونو جیو)Bruno Genevois(:

لمؤتمر الثامن لالتقریر الفرنسي تقدیم  فهم علىاساسیة بمناسبة أشر اللذان عرفا الحقوق األ

"على أنها،للمحاكم الدستوریة األوربیة تعني مجموع الحقوق و الضمانات التي یقرها :

النظام الدستوري لألفراد في روابطهم مع السلطات الوطنیة، و هذه الحقوق یطلق علیها 

نسان الذي یعد األساس لكل حق، و من جانبأساسیة ألنها من جانب ترتبط باإلحقوق

و التي 1950نوفمبر 04و تسمى كذلك االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان المبرمة بین دول أعضاء المجلس األوربي بتاریخ -1

تلك االتفاقیة تهدف إلى تحدید حقوق اإلنسان و الحریات األساسیة و وضع جهاز  1953سبتمبر  03دخلت حیز التنفیذ بتاریخ 

الحق في الحیاة، منع :قضائي یسهر على فرض احترام تلك الحقوق من قبل الدول األعضاء و الحقوق الني كرستها االتفاقیة هي 

و العمل الجبري، الحق في األمن، الحق في محاكمة عادلة، مبدأ ال عقوبة بدون نص، الحق في احترام الحیاة التعذیب، منع الرق 

و تشكیل الجمعیات، الحق في الزواج، الحق في ریة التعبیر، حریة االجتماع الخاصة و العائلیة، حریة الرأي و الفكر و المعتقد، ح

وقد تم إبرام عدة اتفاقیات تعد مكملة لالتفاقیة ...ي بموجب االتفاقیة، منع التمییز الطعن في حالة المساس بالحقوق المضمونة ف

و اتفاقیة إطار لحمایة األقلیات 1961أكتوبر 18األوروبیة لحقوق اإلنسان ، كاالتفاقیة األوربیة المتعلقة بالحقوق االجتماعیة بتاریخ 

فریل أ 05األوروبیة المتعلقة بالسمعي البصري العابرة للحدود  المؤرخة في و التفافیة1994نوفمبر 10الوطنیة المبرمة بتاریخ 

1989.
2- Définition des droits fondamentaux, Question écrite n° 18050..., op.cit, p. 2469.
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ایزة تشمل الحریات ن آثار إقرارها تتجاوز كل نظام قانوني، و هذه الحقوق متمأل آخر،

.1"فضال عن الحقوق االجتماعیة و المكونات المختلفة لمبدأ المساواة ،الدستوریة

Emmanuel(إمانویل برین تعریف -ج Breen(: الحقوق األساسیة على أنهایعرف:"

حقوق اإلنسان التي تلتزم الدولة على احترامها و فرض احترامها على أساس نصوص 

أن ذلك ،على ، و من ثم یؤكد األستاذ إمانویل برین2" ةالدستوریالنصوص القانون الدولي أو 

:یتین بالنسبة لحقوق اإلنسان و هياألمر یمنح الحقوق األساسیة خاص

، 3القیم من قیمة دستوریة أو دولیةبموجب نصوص أوالحقوق األساسیة معترف بها-1

المتدرجة Norme)(هذه النصوص أو القیم هي أساسیة باعتبارها تسموا على جمیع القواعد 

، و بالتالي فهي تتمتع بقیمة قانونیة أسمى جاعلة من حقوق اإلنسان في في الهرم القانوني

.الخاص كذلكأساس للقانون العام و قلب النظام  القانوني ك

یستطیع إال إذا كان هناك قضاء مستقل ،ال تتحول حقوق اإلنسان إلى حقوق أساسیة-2

بالقوة الالزمة التي ، أي بمعنى عندما یكون هناك قضاة یتمتعونحمایة تلك الحقوق بفعالیة

من 16، و هذا ما جسدته المادة دولة على احترام الحقوق األساسیةإلزام التمكنهم من 

ن التي ، أي وجوب ضمان إجراءات الطع1789قوق اإلنسان و المواطن لسنة الن حإع

، فال یكفي النص أو اإلقرار بوجود الحقوق بل یجب وضع تهدف لحمایة حقوق اإلنسان

.4"المیكانزمات التي من شانها أن تحمي تلك الحقوق

ق بواسطة و یرى األستاذ إمانویل برین أن هناك ضرورة إنسانیة في حمایة الحقو 

و عن طریق تضمین طرق للطعن، تتمیز تلك الحمایة  بأنها حدیثة و ،نصوص أساسیة

.123.، ص2007القاهرة،العربیة،، دار النهضة )دراسة تحلیلیة نقدیة (ــــ محمد فوزي نویجي، فكرة تدرج القواعد الدستوریة 1
2- Emmanuel BREEN, op.cit.

معزوز علي، حقوق اإلنسان بین العالمیة و الخصوصیة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون، جامعة مولود معمري -3
.39-38.، ص ص01/12/2016وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تاریخ المناقشة تیزي

4 - Emmanuel BREEN, op.cit.
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غیر كاملة، بحیث لم تظهر إال بعد الحرب العالمیة الثانیة بعد االنتهاكات الجسیمة للنظام 

.1النازي لحقوق اإلنسان

Bertrand)برترون ماتییوتعریف  -د Mathieu) ،میشال فربوا و)Michel

Verpeaux(: حقوق األساسیة، فالتعریف الشكلي ا للتعریفا شكلیا و موضوعیقدم األستاذین

"للحقوق األساسیة هي مجموعة الحقوق المنصوص علیها في الدستور، أو في النصوص :

التي یهدف موضوعها إلى تحدید قائمة لتلك ) الخ ...المعاهدات، و المواثیق(الدولیة 

، حسب مرتبتها في الهرم القانوني،  وجب قواعد قانونیة سامیةحمى بمتمبادئ الحقوق، هذه ال

.2و في آلیات الحمایة بما فیها القضائیة

نص دستوري أو نص دولي هو بحق بموجباالعتراف من خالل التعریف الشكلي

الحق، و بالتالي یعتبر حقا أساسي في النظام  لذلك" األساسیةالحق "كافي بأن یسند صفة 

.3القانوني

ینطلق من فكرة أن الحق األساسي هو ":أما التعریف الموضوعي للحقوق األساسیة

قتصر الحقوق یأي عكس المفهوم الشكلي الذي ،غیر مرتبط بالقاعدة التي تنص علیه

، فالمفهوم و النصوص الدولیة،األساسیة في الحقوق المنصوص علیها في الدستور

سي بالنظر لألهمیة التي یسندها المجتمع  لذلك الحق،  و  الموضوعي یعتبر الحق هو أسا

، و من ثم یمكن تي تسندها له السلطة واضعة الحقمن الناحیة القانونیة بالنظر لألهمیة ال

أو حتى سلطة غیر ،أو القضاء،أن یكون حقا أساسیا إذا تبناه و نص علیه القانون

.4"قضائیة

1 - Bertrand Mathieu, Michel VERPEAUX, op.cit, pp.12-13.
2 - Ibid.
3 - Ibid.
4- Ibid.



53

،القانونأو  ،المعاهدةأو  ،أعترف له الدستورو علیه یمكن أن یكون حق أساسي إذا 

أو أي قاعدة في الهرم القانوني صادرة من سلطة من السلطات، و بالنتیجة القول أن حقا 

أساسي هو غیر مرهون بالقاعدة القانونیة التي تنص علیه، بل هو مرهون باألهمیة التي 

ن تلك الحقوق و القانوني، ألم التي تؤسس النظام في ظل نظام من القی،یعترف له بها

.1تخلق النظام القانوني و ال یمكن في ظله تجاهلها فهي ،الحریات هي أساسیة

نا نمیز بین فإن،و من ثم إذا تحدثنا على الحقوق األساسیة وفق المفهوم الموضوعي

، و تشریعیة أو حتى حقوق ال أي ناتجة على المعاهدات، حقوق أساسیة دستوریة، اتفاقیة

، فوجود میكانیزم للحمایة القضائیة هو لیس شرط لوجود القاعدة القانونیةون مصدرهایك

، أما وجود میكانیزم وده من التنصیص علیه بموجب قاعدةیستمد وجألنهالحق األساسي، 

.2األساسيللرقابة ما هو إال ضمان للحق

ق األساسیة و نالحظ في األخیر أنه ال وجود لفرق كبیر بین التعریف الشكلي للحقو 

، باعتبار أن الحقوق األساسیة هي الحقوق المعترف بها بموجب تعریف الموضوعيال

، و وى الوطني أو الدولي، كإعالنات حقوق اإلنسانسواء على المست،النصوص المؤسسة

.3الدساتیر

Andreas)(أوار أندریاس تعریف– ه Auer: الحقوق األساسیة على أنهایعرف" :

مجموعة الحقوق و الضمانات التي یعترف بها النظام الدستوري لألفراد في عالقاتهم مع 

، ألنها متعلقة باإلنسان أساس كل الحقوق هذا من )أساسیة (سلطات الدولة، فهي حقوق 

ب أن تمر جهة، و من جهة أخرى فإن االعتراف بأن حقوقا أساسیة یؤدي إلى مرورها أو یج

1 - Bertrand Mathieu, Michel VERPEAUX, op.cit, pp.12-13.
2 - Ibid.
3- Ibid.
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على جمیع النظام القانوني، و من ثّم فالحقوق األساسیة تشمل الحریات الدستوریة أو العامة، 

.1"بما فیها الحقوق االجتماعیة، و جمیع العناصر المكونة لمبدأ المساواة

Grewe)(كوستنس قراوتعریف - و  Constance: و هي قاضیة على مستوى المحكمة

الدستوریة األلمانیة، فتعرف الحقوق األساسیة على أساس معیار اختصاصات المحكمة 

الحقوق األساسیة هي عناصر :"الدستوریة األلمانیة، بناء على اجتهادها القضائي على أن

،)Objective(، لها طابع موضوعي )الدستور األلماني(لنظام قیم أساسه القانون األساسي 

، و من جهة أخرى فرض على الدولة )Subjective(تسمح إلى تقویة الحمایة الشخصیة و 

.2"التزامات ایجابیة لتنمیة الحقوق األساسیة

مجموع :"یمكن تعریف الحقوق األساسیة على أنها:محاولتنا لتعریف الحقوق األساسیة -ز

التي ، و دیمقراطيالنظام إطار الضروریة لقیام دولة القانون في الو الضمانات الحقوق

في النظام تلك الحقوق الشرعیة الفوقیة ، أین تمثلشخاص القانونیةیضمنها الدستور لأل

تلك انتهك إذا  ،السلطات العمومیة باطالجاعلة من كل عمل صادر عن،القانوني للدولة

إنشاء مؤسسات تتمتع باالستقاللیة الالزمة ، مما یتطلبالحقوق أو أفرغها من محتواها

بإبطال العمل ، بتقریر الجزاء عند انتهاكها،تلك الحقوقالسلطة العامة لمراقبة مدى احترام ل

، الحقوق المضمونة بموجب األساسیةو تشمل الحقوق،المعیب و تقریر المسؤولیات

.و ما تنتجه من حقوق في الهرم القانونيدستوریة، النصوص ال

1 - Andreas AUER, « Les droits fondamentaux et leur protection », Revue Pouvoirs, n° 43, 1987, p.

87. Voir aussi : Arnaud REMEDEM, La protection des droits fondamentaux par la Cour de justice de

l’Union européenne, Thèse pour le doctorat en droit, Université d’Auvergne Clermont 1 – École de

Droit, soutenue le 5 décembre 2013, pp.5-4.

2 - Anne – Charlène BEZZINA, Les questions et les moyens soulevés d’office par le conseil
constitutionnel, Thèse pour le doctorat en droit, Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, soutenue le
jeudi 29 novembre 2012, Dalloz, Paris, 2014, p.607.
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الضمانات القضائیة كوسیلة لتعریف الحقوق األساسیة:الفرع الثاني

و  لم تدخل حیز ،تعتبر نظریة الحقوق األساسیة من أصول الفكر القانوني األلماني

التطبیق إال بعدما أصبحت القواعد المتعلقة بحقوق اإلنسان من قیمة دستوریة مضمونة  في 

فنظریة الحقوق األساسیة ما هي إال نتاج النظام القانوني بموجب النصوص الدستوریة،

تجعل ، و وق كل السلطات و تمنحه صفة السموتضع الدستور فالتي نظریة دولة القانون 

من قیمة دستوریة، و لحداثة نظریة الحقوق األساسیة و تداخلها حقوقاحقوق األساسیة ال

كما تم ،الخ...، الحقوق و الحریات اهیم قانونیة كثیرة حقوق اإلنسان، الحریات العامةبمف

و لذلك یجب حیة الفقهیة وضع تعریف جامع لها،فإنه یصعب من الناسابقا،تبیانه في 

القضائیة في هذا المجال، و علیه سنحاول إعطاء بعض المفاهیم  الرجوع لالجتهادات

، )أوال( وسیلة لتعریف الحقوق األساسیةوجود ضمانة قضائیةمن خالل، للحقوق األساسیة 

.)ثانیا(للحقوق األساسیةالقضاء الدستوري تعریف

لقد صدر في فرنسا قانون :وسیلة لتعریف الحقوق األساسیةوجود ضمانة قضائیة-أوال

المتعلق باألمور االستعجالیة أمام القضاء 597-2000تحت رقم 2000جوان 30بتاریخ 

أین تبنى المشرع الفرنسي ألول مرة طریقة من طرق الطعن القضائیة خاصة ،اإلداري

في حالة ":من القانون المذكور على أنه06بحمایة الحریات األساسیة بحیث نصت المادة 

الذي یمكن له أن یتخذ كل التدابیر ،االستعجال یقدم طلب مسبب أمام القاضي االستعجالي

،الضروریة لحمایة الحریات األساسیة المنتهكة من قبل شخص معنوي الخاضع للقانون العام

أثناء ممارسته لسلطاته متى ،أو الهیئات الخاضعة للقانون الخاص المكلفة بتسییر مرفق عام

یفصل قاضي ،النتهاكات تشكل مساس خطیر و غیر مشروع لتلك الحریاتكانت تلك ا
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، و یطلق على هذا اإلجراء اسم استعجال 1"ساعة 48االستعجال في ذلك الطلب في اجل 

Référé).(الحریات des libertés

یعرف ، كاناستحداث هذا اإلجراءالمالحظ انه في النظام القانوني الفرنسي قبل 

من صنع االجتهاد القضائي، كنظریة الحریاتالحقوق و قضائیة خاصة لحمایة أنظمة

Théorie)الماديعتداءاال de la voie de fait)،اإلدارة انتهاك جسیم تلحق بهذلك االعتداء

بحریة أساسیة، أو بحق الملكیة، نتیجة عمال مادي، أو حتى عند مباشرتها لتنفیذ قرار إداري 

كالقرارات الغیر شرعیة، أو تنفیذ قرار إداري ملغى من قبل السلطة القضائیة، و قد تتعلق 

القاضي و یختص، بتنفیذ قرار إداري قد یكون شرعي و لكن بإجراءات معیبة و باطلة

یختص في إبطال القرارات القاضي اإلداري بصفة خاصة في دعاوي المسؤولیة، أما العادي 

.2اإلداریة المعیبة

الحقوق "و لیس "الحریات العامة"و لكن هذه الضمانات تقتصر على  حمایة 

L’État)، بحیث وجدت في ظل نظریة الدولة الشرعیة"األساسیة légal)3، التي تقوم على

المعبر نصوص القانون العادي الصادر عن البرلمانفي أساس حمایة الحریات المضمونة 

للحریات نتهاكامال اإلدارة التي من شأنها تشكل ، وذلك بإلغاء أععن اإلرادة العامة

.في القانونالمضمونة 

رقابته ألعمال في مجالیمارس حمایة للحریات العامة القاضي اإلداري كما أن 

منبثقة كذلك من نظریة ذات أصل قضائي نشأة في إطار ، تلك الرقابةاإلداري البولیس

اإلداري  البولیسیعرف ، و4الدولة الشرعیة لحمایة الحریات العامة ضد اعتداءات اإلدارة

1-Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, cf. Site:
www.legifrance.gouv.fr.
2- Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT , Lexique des termes juridiques , 13e édition , Dalloz ,
Paris, 2001, pp.572-573.
3 - Marie – Joëlle REDOR, « Garantie juridictionnelle et droits fondamentaux », Revue C.R.D.F,
n°1,2002, p.95.
4- Marie – Joëlle REDOR, op.cit, p.95.
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البولیس اإلداري  هو شكل من أشكال ":فقها من قبل األستاذ أندري دي لوبار على أن

اد بغرض ضمان بعض السلطات اإلداریة یتضمن فرض حدود على حریات األفر تدخل

محافظة على النظام لل ختصاصاتهااة تتدخل بواسطة إذا فاإلدار  ،1"حمایة النظام العام

نظیمیة و هي قرارات ذات طابع عن طریق التنظیم أي بواسطة القرارات اإلداریة التالعمومي 

دیة أو ذات طابع خصوصي كما تملك سلطة اإلكراه، ، و كذلك عن طریق قرارات فر عام

، وبالتالي یمكن لإلدارة سة الحریاتهذه األعمال التي تقوم بها اإلدارة تفرض حدود على ممار 

الحریات العامة، و لذلك القضاء اإلداري هو السلطة نتهكأن یصدر عنها تصرف ی

.2اإلداريأو البولیس جال الضبط القضائیة التي تراقب التدابیر التي تتخذها اإلدارة في م

ولكن تبقى دائرة حمایة الحریات تنصب على الحریات التي یكفلها المشرع العادي أي 

.3الحریات العامة و لیس الحقوق األساسیة

و إن كان اجتهاد القضاء اإلداري الفرنسي المتعلق برقابته التدابیر الخاصة المتخذة 

، أو الحق و حریة الذهاب و اإلیاب،بحریة التعبیرمن قبل البولیس و التي تشكل مساس

على الحمایة الدستوریة في بعض الحاالت الخاصة،یستندقد فإنه ، في احترام الحیاة العائلیة

كي یتسنى للقضاء اإلداري رفض ،أو تلك المحددة في االتفاقیات الدولیة الخاصة بالحریات

اإلداري أمام عدم وضوح بولیسرقابته العادیة للتبریرو من ثمّ ،كل  سلطة تقدیریة لإلدارة

النصوص القانونیة المتعلقة بتدابیر الخاصة للبولیس، ففي جمیع هذه الحاالت القاضي 

باألساس اإلداري یقوم بممارسة رقابته القویة لشرعیة التدابیر اإلداریة، وال یتعلق األمر 

.4ة بطریق من طرق الطعن الخاصة بحمایة الحریة األساسی

.154.، ص2010، سطیف،دار المجدد للنشر و التوزیع،ناصر لباد، الوجیز في القانون اإلداري، الطبعة الرابعة-1

، »)الظروف العادیة و الظروف االستثنائیة(ساسیة داري في دعوى حمایة الحریات األسلطات القاضي اإل«سناء بولعراس ،-2

، المركز الجامعي بالوادي، ص 2010أفریل 29و 28الملتقى الدولي الثالث، دور القضاء االداري في حمایة الحریات االساسیة، أیام 
.3-2.ص

3- Marie – Joëlle REDOR, op.cit, p.95.
4-Ibid.
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هو شكل من أشكال الطعون الخاصة استعجال الحریات، و على عكس من ذلك فإن 

تنصب على حمایة الحریات األساسیة، و إذا كانت نظریة االعتداء المادي لإلدارة تستعمل 

30هي األخرى مصطلح الحریات األساسیة، فإنه یتضح من مضمون القانون المؤرخ في 

معنى مغایر هذا القانونقد كرس  ،على الحریات األساسیةو إحالتهستناده، با2000جوان 

.المادي لإلدارةعتداءاال تماما للمعنى الذي جاءت به  نظریة

لم  ،2000جوان 30من القانون المؤرخ في 06و یجب التأكید على أن نص المادة 

مصطلح الحریات األساسیة ستعملایه المشرع مصطلح الحقوق األساسیة، بل یستعمل ف

الذي هو رمزیا یختلف مفهومه عن فكرة الحقوق األساسیة، و الذي یمكن أن یكون له مفهوم 

قانوني أخر، و إن كان كتاب قانون الحریات األساسیة ینتقلون بال شعور في كتاباتهم من 

.1مصطلح الحریات األساسیة إلى الحقوق األساسیة أو العكس

له اثر على تحدید تعرف للحریات األساسیة، من خالل 2ال الحریاتإن إجراء استعج

إدخال في التعریف إلجراء قضائي خاص لحمایة الحریات األساسیة من جهة، و من جهة 

أخرى فإن القاضي اإلداري هو الذي سیحدد نطاق تطبیق هذا اإلجراء ، و من ثّم المساهمة 

.3في تعریف الحریات األساسیة

إنه من خالل سهر القضاء الدستوري :للحقوق األساسیةالقضاء الدستوري تعریف-ثانیا

إن ذلك ال محالة یؤدي به في األخیر على ، فالحقوق األساسیة و تحدید مداهاعلى حمایة

1- Marie – Joëlle REDOR, op.cit, p.95.
من قانون االجراءات المدنیة و 920المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي، و تبنى أجراء استعجال الحریات من بموجب المادة تأثر-2

"االداریة الجزائري التي تنص على أنه  أعاله ، إذا 919ندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة یمكن لقاضي االسعجال، ع:

كانت ظروف االستعجال قائمة ، أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات االساسیة المنتهكة من األشخاص المعنویة 

ارستها سلطتها ، متى كانت هذه العامة، أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها الختصاص الجهات القضائیة االدرایة أثناء مم

یفصل قاضي االستعجال في هذه الحالة في أجل ثمانیة و اربعین .االنتهاكات تشكل مساسا خطیر و غیر مشروع بتلك الحریات 

، المتضمن قانون االجراءات المدنیة و 2008فیفري 25المؤرخ في 09–08، أنظر قانون "ساعة من تاریخ تسجیبل الطلب )48(

.2008أفریل 23المؤرخة في 21داریة،  جریدة رسمیة عدد اال
3- Marie – Joëlle REDOR, op.cit, p.96.
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، و ذلك نلمسه في كل من وق األساسیة على ضوء أحكامه و قراراتهقتحدید تعریف للح

.، المصري، و الفرنسيري األمریكيموقف القاضي الدستو 

و ن وصف أقضاء المحكمة العلیا األمریكیة على ستقرا:مریكیةألافي الوالیات المتحدة  – أ

تلك التي كفلها و ماأواله ،ینطبق على طائفتین من الحقوق،تكییف الحقوق بأنها أساسیة

، نص علیها الدستور صراحة و أخراهما تلك التي تعتبر حقوقا هامة و كفلها الدستور ضمنا

بتطبیقصاحبة الفضل في تطویر نظریة الحقوق األساسیة " وارن " و تعد محكمة القضاة 

، و الحق في ، هي الحق في االنتخاب و الترشحنظریة الحقوق األساسیة في مناطق أساسیة

أین تعالت ،، و الحق في الهجرة و االنتقال بین الوالیاتوصول إلى المحاكمالتقاضي و ال

األصوات في ذلك الوقت منادیة بتوسیع نطاق الحقوق األساسیة لتشمل الحصول على 

برجر "، بید أن محكمتي القضاة ، و التعلیممثل اإلعانات و اإلسكان،االحتیاجات الضروریة

إال  ،رفضتا هذا المد و اعتبرتا أن هذه الضرورات و على الرغم من أهمیتها"و رینوكویست

.1"نها أساسیة أأنها ال یمكن وصفها ب

هو أن هذا األخیر ،و یعود سبب هذا الموقف الغیر المنطقي للقضاء األمریكي

و  ،جتماعیةاالینحاز للنظام اللیبرالي المطلق الذي یحد من تدخل الدولة في مجال الحقوق 

بدون أن یتمتع هذا األخیر  الخ...ال نتصور أن یتمتع الفرد بحقوق كاالنتخاب و الترشح

یجب التيفدائرة الحقوق األساسیة،و العیش الكریم و التعلیم و الصحة،بالحق في السكن

فهي وحدة واحدة من حقوق شخصیة و حقوق للتجزئة ةغیر قابل هيأن یتمتع بها الفرد ككل 

غیرها، و لكن یمكن التوفیق بین الحقوق األساسیة عند معالجة المنازعة اجتماعیة و 

.الدستوریة

بین النظام المصري و النظام الدستوري )دراسة مقارنة (حسام فرحات ابو یوسف، الحمایة الدستوریة للحق في المساواة -1

.590.، ص 2004القاهرة،األمریكي، دار النهضة العربیة،
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، ألساسیة في تطبیقاتهافإن المحكمة الدستوریة العلیا تبنت مفهوم الحقوق ا:في مصر – ب

بحیث أكدت المحكمة ،عند معالجتها لمبدأ عدم جواز معاقبة شخص عن فعل واحد مرتین

ها مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتین عن فعل واحد، من المبادئ التي رددت"  :على أن

، و یعتبر جزءا من الحقوق األساسیة التي رددتها النظمالنظم القانونیة على اختالفها

ها االتفاقیات الدولیة لكل ، و یعتبر من الحقوق األساسیة التي تضمنتالقانونیة على اختالفها

ره بالحریة الشخصیة التي یعتبر صونها من العدوان ضمانة جوهریة ، و یخل إهداإنسان

.1"آلدمیة الفرد و لحقه في الحیاة ، ذلك أن الجریمة الواحدة ال تزر وزرین 

إذا المحكمة الدستوریة العلیا المصریة جعلت من مبدأ عدم جواز معاقبة شخص عن 

لنظم القانونیة على اختالفها، و على ا ةفعل واحد مرتین كحق من الحقوق األساسیة مستند

بالتالي أسست حكمها على النظام القانوني الداخلي من بینها الدستور باعتباره القانون 

و من جهة ،و كذا على النظم القانونیة في القانون المقارن هذا من جهة،األساسي للدولة

على االتفاقیات الدولیة و هنا نقصد المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان ستندتإثانیة 

.1948لحقوق اإلنسان لسنة عالميكاإلعالن ال

و حتى بالنسبة ،1958أكتوبر 4رجعنا للدستور الفرنسي المؤرخ في  ذاإ:في فرنسا– ج

ال نجد أي ،1958التي یحیل علیها دستور1946أكتوبر 27لدیباجة دستور المؤرخ في 

كان الشغل الشاغل للسلطة التأسیسیة هو 1946حق أو حریة یوصف باألساسي، ففي سنة 

واالجتماعیة، ،بالحقوق الجماعیة1789استكمال إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 

الحقوق و  ،كالحقوق الشخصیة،بالتالي فالحقوق تم معالجتهم بمصطلحات كالسیكیةو 

و لكن لها  ،على أنهما طائفتین من الحقوق منبثقة من أسس إیدیولوجیة مختلفة،االجتماعیة

هو أمر غیر "الحقوق األساسیة "نفس القیمة القانونیة، و بالتالي فاالستناد على مصطلح 

خاصة و أن ذلك المصطلح كان قلیل االستعمال آنذاك، كما أنه حتى المؤسس ،محتمل

.591.، صحسام فرحات ابو یوسف، المرجع السابق-1
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، و 1789حقوق اإلنسان المقررة في إعالن لم یفكر في التمییز بین طائفتین فرنسيال

فإن الفقه دخل في جدل من حیث ،1946الحقوق االجتماعیة المقررة في دیباجة دستور 

لعدم وضوح موقف إرادة المؤسس حول مرتبة أي تفسیر مسألة تدرج بین الحقوق المختلفة، 

أو العكس أو التوحید بینها تحت طائفة واحدة ،األخرىاحدهما في مرتبة اقل من إن كانت 

.1"الحقوق األساسیة "من الحقوق و هي 

فإنه عقب الحرب العالمیة تم تكریس ،في حین أنه و على العكس المنظومة الفرنسیة

و لم یتم تبني فكرة ،1949فكرة الحقوق األساسیة صراحة بموجب الدستور األلماني لسنة 

في محاولة تم ،1990النصوص القانونیة الفرنسیة إال منذ یة بموجبالحقوق األساس

هدفها تقریر نظام الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع  تحت عنوان  كانإجهاضها 

.2"أحكام القانون المتعلق بالحقوق األساسیة المعترف بها بموجب الدستور لكل شخص"

الكتلة "بر عنه الفقه الفرنسي تحت عنوان الذي یعفإذا كان الدستور الفرنسي

Bloc)("الدستوریة  de constitutionnalitéفإن التعدیل ،لم یتبنى فكرة الحقوق األساسیة

الحق في إخطار المجلس للنواب و الشیوخ،الذي فتح المجال 1974الدستوري لسنة 

الحركیة أین تحول أخرج المجلس الدستوري من حالة الجمود إلى حالة من، الدستوري

.تدریجیا إلى حامي للحقوق و الحریات

فكرة الحقوق أو الحریات األساسیة من قبل المجلس الدستوري الفرنسي و قد تم تبني 

 1982ي جانف16مؤرخ في ل مرة بموجب قرارإذ ظهرت الفكرة كأو  ،تدریجیا في اجتهاداته

10، و بموجب قرار مؤرخ في 3"أساسیة أن حق الملكیة لها صفة "المتعلق بالتأمیم أین اقر

حریات "وصف المجلس حریة االتصال و الفكر و الرأي بأنها ، 1984أكتوبر  11و 

1 -Antoine LYON – CAEN, Pascal LOKEIC, op.cit, pp. 15-16.
2- Ibid, op.cit, pp. 15-16.
3- CC n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, cf site:www.conseilconstitutionnel.fr.
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حریة التألیف و النشر "أعتبر المجلس ، 1994جویلیة 29في قرار مؤرخ في و ، 1"أساسیة

هذا  أسّس ، و مع استمرار صدور قرارات المجلس الدستوري 2"أنها حریات أساسیةو التكلم 

، "الحقوق األساسیة الدستوریة" هي و  ،األخیر قواعد من طائفة خاصة من القواعد الدستوریة

الحقوق و الحریات ذات  " أن، 1990جانفي 22مؤرخ في س بموجب قرار المجلو أقرّ 

تحضى بنظام حمایة خاص بحیث ال یمكن للمشرع اإلنقاص من مستویات الصلة 

إذ یعمل ،اسیة لدى المجلس الدستوري الفرنسي تمثل طائفة مفتوحة، فالحقوق األس3"حمایتها

.المجلس على تحدید محتواها  حالة بحالة

لكل المقیمین على "اعتبر المجلس أن ، 1993أوت  13مؤرخ في و بموجب قرار 

بدون تحدید ،4"تراب الجمهوریة أن یتمتعوا بالحریات و الحقوق األساسیة من قیمة دستوریة 

، الحق في الدفاع،حق اللجوء، كعدة حقوقأدرج فیها المجلسفهذه الحریات و الحقوق، 

، حریة العیش حیاة عائلیة و األمن، حریة الذهاب و اإلیاب، حریة الزواجالحریات الشخصیة

الحقوق و بأن أقر  ،1998جوان 10المؤرخ في 401-98، و بموجب قرار رقم عادیة

من بینها الحقوق ،ساسیة المعترف بها ألرباب العمل أو المستخدم و األجراءالحریات األ

التي أقرت  ،1789من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 04المقررة بموجب المادة 

مؤرخ و في قرار أخر ،5..."و المساواة أمام القانون في تحمل األعباء العامة،حریة المقاولة

6"األساسیة هي خاصة بكل كائن بشريالحقوق"اعتبر المجلس أن ، 1998جانفي 22في 

.408-98و هذا بموجب قرار رقم 

1- CC n° 84-181 DC du 10 et 11 octobre 1984, cf. site :www.conseilconstitutionnel.fr.

2 - CC n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, cf. site :www.conseilconstitutionnel.fr.

3 - CC n° 89-259 DC du 22 janvier 1990, cf. site :www.conseilconstitutionnel.fr.
4 -CC n° 93-325 DC du 13 aout 1993, cf. site :www.conseilconstitutionnel.fr.

5 - CC n° 98-401 DC du 10 juin 1998, cf. site :www.conseilconstitutionnel.fr.

6- CC n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, cf. site :www.conseilconstitutionnel.fr.
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إذا المالحظ أن المجلس الدستوري الفرنسي بتفعیل إجراءات اإلخطار، تمكن من 

بناء نظریة للحقوق األساسیة من خالل اجتهاداته، و أعتبر أن الحقوق التي تعد من حقوق 

، و حقوق الجیل الثاني التي جاءت بها 1789تي جاء بها إعالن سنة الجیل األول و ال

، ذلك یساهم في اعتماد تعریف 1، تشكل في األخیر حقوقا أساسیة1946دیباجة دستور 

.تحدید دائرة تلك الحقوقاستنادا على للحقوق األساسیة 

الحقوق األساسیة حداثة  :لثالمطلب الثا

كان استعماله حدیث في االصطالح القانوني فإن مصطلح الحقوق األساسیة و إن 

"الحقوق األساسیة"یستعمل مصطلح لم  ، و2مفهومه یوضع في قلب فلسفة حقوق اإلنسان

و   ،بحیث أستعمل في القانون الدولي1945أي بعد سنة ،إال بعد الحرب العالمیة الثانیة

مع النظم السیاسیة التي الدول التي أرادت وضع نظاما جدید یشكل قطیعةبعض الدساتیر 

الذي  1949لسنة كدستور ألمانیاكانت قبل الحرب، بترسیخ الحقوق األساسیة في دساتیرها،

La)("القانون األساسي:"یأخذ إسم loi fondamentale
:"نجد الفصل األول حمل عنوان، 3

الباب الثالث الحامل لعنوان حقوق ،1947لسنة 5و الدستور الیاباني، 4"الحقوق األساسیة 

الشعب ال یحرم من ممارسة أي "منه على أن11بحیث تنص المادة ،جبات الشعباو و 

نة بالدستور ، هذه الحقوق األساسیة هي مضمو من الحقوق األساسیة لشخص اإلنسانحق 

.6"و األجیال المقبلة كحقوق أبدیة ال تنتهك،، تمنح لشعب هذا الجیلالحالي

1- Antoine Lyon – CAEN, Pascal LOKEIC, op.cit, p. 17.

2 - Alexandre VIALA, « Droits fondamentaux (notion) », in Dictionnaire des droits fondamentaux,
Sous la direction de: Dominique CHAGNOLLAUD , Guillaume DRAGO, Dalloz ,Paris, 2010, p. 307.
 ,Loi Fondamentale pour la République fédérale  d’Allemagne, Version mise à jour :  novembre 2012 ـ3
cf. site :http//www.bundestag.de .
 .Alexandre VIALA, op.cit, p.307 ـ4
5 :La Constitution du Japon de 1947, disponible en ligne à l’adresse ــ http://mjp.univ-
perp.fr/constit/jp1946.htm.

، والتي ینظر إلیها بطریقة "القاعدة األساسیة"نظریة دستوریة تقوم على مفهوم )Kiyomiya("كیومیا"وضع الفقیه الیاباني -6

لقاعدة العلیا والقاعدة مختلفة جدا عن نظرة كلسن ،ویتصور صاحب النظریة  أن هناك هرم من القوانین، تكون فیه العالقة بین ا
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و  ،الدساتیر جاءت بعد الحرب العالمیة الثانیة كعقد اجتماعي جدید لدولة ألمانیا هذه

أین أسست ،1كتاتوریة ال تعترف بحقوق اإلنساناللتان خضعتا قبل الحرب ألنظمة دی،الیابان

ثابت و هو احترام الحقوق األساسیة، في هذا اإلطار یتوجب دستوري دساتیرها على مبدأ 

، و على )الفرع األول(األساسیةلمعالجة الدستوریة لمصطلح الحقوق ا عنعلینا الحدیث 

.)الفرع الثاني (المصطلحات المتقاربة مع مفهوم الحقوق األساسیة 

مصطلح الحقوق األساسیة ل المعالجة الدستوریة:الفرع األول

هو لم یستعمل في الدراسات ، فة یتمیز بالحداثةإن مصطلح الحقوق األساسی

یتبین من خالل ذلك  ،الدستوریة و القانونیة بشكل واسع إال في العشرین سنة األخیرة

، و مصطلح الحقوق )أوال( أللمانیةمصطلح الحقوق األساسیة یعود أصله للنظریة الدستوریة ا

، و مصطلح الحقوق األساسیة في الدساتیر )ثانیا(األساسیة في الدساتیر الفرنسیة

).ثالثا(الجزائریة

ه هذا ما جسد:مصطلح الحقوق األساسیة یعود أصله للنظریة الدستوریة األلمانیة–أوال

Loi(من القانون األساسي "الحقوق األساسیة"الفصل األول الحامل لعنوان

(Fondamentale و هو الدستور األلماني، فنجد ذلك الدستور عالج الحقوق األساسیة في ،

أو الحقوق األساسیة التي هي محل الكفالة و نصا، یحمل كل نص عنوان للحق19

ــــ القوة الملزمة قانونا اإلنسانــ حقوق كرامة اإلنسان":منه تحمل عنوان1الحمایة،  فالمادة 

من القاعدة األدنى، ویستمد الدستور نفسه صالحیته من "تحد"للقاعدة األدنى، أو "تأذن"، فالقاعدة العلیا "قسري"الألدنى ذات طابع 

ون مصدره ، الذي تك"دستور الدستور"،هذا هو "القواعد األساسیة"بالقاعدة األساسیة، أو باألحرى "كیومیا "مستوى أعلى یسمیها 

.السلطة التأسیسیة

Voir: Simon Serverin, «La légitimité de la Constitution dans la doctrine constitutionnelle japonaise»,

revue Droit et culture n°58/ 2009-2 , point n°46 , disponible en ligne à l’adresse

:http://journals.openedition.org/droitcultures/2191.

الوالیات المتحدةاألمریكیة ، بریطانیا ، (من أجل تجنب سقوط ألمانیا و الیابان في التطرف، و بضغط من الدول الغربیة الثالثة -1

.ني دساتیر دیمقراطیة تحترم كرامة اإلنسان، تم إرغام ألمانیا و الیابان آنذاك على تب)فرنسا
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تلتزم السلطات التشریعیة والتنفیذیة "منها على أن03بحیث تنص الفقرة ، "للحقوق األساسیة

هذا یشكل حرص 1"عتبارها تشریعًا مباشرًا ونافذاً والقضائیة بالحقوق األساسیة اآلتیة با

2المؤسس األلماني على تقیید كل سلطة من السلطات الثالثة بالحقوق األساسیة، و المادة 

"التي تحمل عنوان19، إلى المادة 2"الحریات الشخصیة:"تحمل عنوان تقیید الحقوق :

اسیة على تلك المواد فقط، بل كذلك ، و ال تقتصر الحقوق األس3"األساسیة ــ حق التقاضي

.على مواد أخرى من الدستور

"الحاملة لعنوان20كالمادة  :" أ 20، و المادة "المبادئ الدستوریة ــ حق المقاومة :

، و 4"األحزاب السیاسیة:"21، المادة "ناتاحمایة المقومات الطبیعیة للحیاة و حمایة الحیو 

تلك المهمة للمحكمة الدستوریة االتحادیة بإسناداألساسیة، وضعت ضمانة لحمایة الحقوق

. أ 4:...تبت المحكمة الدستوریة في المسائل التالیة:" على أن 1الفقرة  93طبقا للمادة 

الشكاوى الدستوریة التي یجوز ألي شخص أن یرفعها إلى المحكمة بدعوى أن السلطات 

، 20من المادة )4(حقوقه الواردة في الفقرةالعامة قد انتهكت أحد حقوقه األساسیة، أو أحد

.5"104و  103و  101و 38و  33أو المواد 

1- Art.1, Loi Fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne.
2 - Art. 2, ibid.
 .Art. 19, ibid ـ3
 .Art. 20, 20 a, 21, ibid ـ 4

تحركها السلطات العمومیة و هي الحكومة یخول النظام الدستوري األلماني عدة طرق لحمایة الحقوق األساسیة، إما بصفة مجردة -5

، فیمكن أن یتعلق الطعن حول دستوریة قانون اتحادي )البندستاغ(أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان ثلثرالیة، حكومات الوالیات، دالفی

من القانون  2قطة رقم الن 1الفقرة  93و الرقابة تكون بعدیة و لیست قبلیة، و ذلك طبقا للمادة أو قانون والیة ساري المفعول،

من قانون المحكمة الدستوریة الفیدرالیة، و قد تكون الرقابة بصفة محددة بواسطة احالة من المحاكم  79إلى  76األساسي، و المادة 

من القانون  1فقرة  100إذا خلصت محكمة إلى أن القانون الذي تتوقف أحكامها على العمل به مخالف للدستور عمال بالمادة 

93من قانون المحكمة الدستوریة الفیدرالیة، كما یخول نص  82إلى  80اسي، و التي یتحدد شروط قبوله بموجبه المواد من األس

أ حق  لجوء األفراد المباشر للمحكمة الدستوریة للطعن في أعمال السلطات العمومیة في حالة انتهاكها للحقوق 4النقطة رقم  1الفقرة 

ألعمال یمكن أن تكون قانونا صادر عن السلطة التشریعیة، أو قرارات اداریة صادرة عن السلطة التنفیذیة و االساسیة المباشر، تلك ا

من قانون المحكمة الدستوریة الفیدرالیة، و قد ینصب الطعن حول أحكام  3فقرة  83ذلك في أجل سنة من صدروه طبقا للمادة 

كل طرق الطعن القضائیة في حالة انتهاكها للحقوق األساسیة، و المالحظ أن جل الطعون الدستوریة التي استفاءهاالقضائیة بعد 

یحركها األفراد تتمحور حول انتهاكات سلطات الدولة للحقوق األساسیة، و  تؤسس على انتهاك  مبدأ التناسب و ذلك السبب شكل 

المحكمة الدستوریة مبدأ سمو الحقوق األساسیة باعتبارها نظام  تد جسد، و ق2009من موضوع الطعون المسجلة سنة %96نسبة 
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، ولكنه وفق لحد بعید في األساسیةفالظاهر أن الدستور األلماني لم یعرف الحقوق 

و جعلها ملزمة على كافة السلطات العمومیة و األساسیةتجسید فكرة إعالء الحقوق 

ل نصوص الدستور التي ركزت على الحقوق األساسیة و القضائیة بشكل صریح من خال

.على میكانزمات حمایتها من االنتهاكات التي قد تطالها من قبل السلطات في الدولة

و قد یشوب مفهوم الحقوق األساسیة لبعض الدساتیر األخرى اللبس، الستعمال 

،و الحریات العامة،و حقوق اإلنسان،مع مصطلحات الحقوق"الحقوق األساسیة"مصطلح

مصطلحات المستعملة لوصف الحقوق مما أدى إلى صعوبة التمییز بینها، طالما أن ال

التي الحریات لیست دائما دقیقة، بحیث  یمكن مالحظة ذلك بقراءتنا لدساتیر الدول األوربیةو 

نظام القانوني النمساوي أسست كلها على نظریة دولة القانون التي تجد مصدرها الفقهي في ال

التي تتضمن على الحقوق و الواجبات األساسیة، و فالدستور االسباني یتحدث،1و األلماني

جبات المواطنین و كذا ضمانات ممارسة الحریات و االحقوق و الحریات، و حقوق و و 

.2الحقوق األساسیة

ة، في حین یستعملون مصطلح الحقوق األساسیالفلندیة و الهولندیةالدساتیر

الدستور و ریات العامة و الحقوق االجتماعیة، الحستعمل مصطلحالدستور الیوناني ی

.3الحقوق األساسیةاألساسیة، والدستور السویدي الحریات و الحقوق و الواجبات البرتغالي

لقیم مرتبطة بشكال وثیق بسیر المؤسسات و النظام الدیمقراطي، هذه الحقوق جسدتها المحكمة في مواجهة قوة السلطات العمومیة أي 

.الدولة ، و كذلك في مواجهة أشخاص القانون الخاص

Betty NGOTO, La protection des droits fondamentaux selon la loi fondamentale allemande, publiés le
4 Avril 2014 sur le blogs pédagogique de l’ Université Paris Nanterre, disponible en ligne sur le site :
www.blogs.u-paris10.fr. Voir aussi : Présentation de la Cour Constitutionnelle Fédérale d’ Allemagne,
cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr, et voir aussi: Constance GREWE , « Le contrôle de
constitutionnalité de la loi en Allemagne : Quelques comparaisons avec le système français», Revue
Pouvoir , n°137, 2011-2 , p.143.

.21.، ص1-43،2012إدارة مجلة المدرسة الوطنیة لإلدارة ، عدد ،»المجلس الدستوري و تدرج القواعد القانونیة«نباي فطة،-1
2- Henri OBERDORFF , Droits de l' homme et libertés fondamentales, 2e édition, L.G.D.J, Paris,

2010 , p.27.

3- Ibid.
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مصطلح في النظام الفرنسي:مصطلح الحقوق األساسیة في الدساتیر الفرنسیة-ثانیا

الحقوق األساسیة غیر موجود بصراحة في النصوص الدستوریة المتعاقبة للمنظومة 

مصطلح األساسیة لوصف الحقوق و الحریات كان تقریبا غیر موجود في ، كما أن 1الفرنسیة

و لم یستعمل المصطلح بشكل واسع إال منذ منتصف ،كتابات الفقه القانوني الفرنسي

انوا یستعملون بشكل واسع ك الفرنسییناضي، فشراح القانونالثمانینات من القرن الم

الحقوق الشخصیة أو االجتماعیة " أو  ،"الحریات العامة" و ،"حقوق اإلنسان:"مصطلحات

، أما مصطلح الحقوق أو الحریات األساسیة بدأ یحقق رواجا بشكل تدریجي في "توریةالدس

المصطلح األخیر انتشار واسع في منتصف ، و حقق اب القانوني في نهایة الثمانیناتالخط

:اس عدة اعتبارات نوجزها فیما یليالتسعینیات على أس

في المدرس لطلبة اللیسانس "الحریات العامة "من الناحیة األكادیمیة المقیاس التقلیدي  -أ 

سایرت و  ،"الحقوق األساسیة "تحولت تسمیته بشكل تدریجي إلىالجامعات الفرنسیة، 

.المؤلفات المتعلقة بالموضوع ذلك التحول

و لتصنیف المواضیع المتعلقة ،مصطلح الحقوق األساسیة أصبح یعتمد علیه لتقسیم

و  ،باالجتهاد القضائي فعلى سبیل المثال یستعمل في المجالت المهتمة بالدراسات القانونیة

على  ،الفرنسیینككلمة مفتاح للوصول لبعض اجتهادات محكمة النقض أو مجلس الدولة 

.2مستوى المواقع اإللكترونیة الخاصة بهذه الهیئات القضائیة 

مواضیع الحقوق األساسیة تركت بالمتعلقة أطروحات الدكتوراه منذ نهایة التسعینیات - ب

و تبنت خطاب قانوني حدیث على أساس الحقوق ،جمیع المصطلحات األخرى ذات الصلة

الحقوق "رغم ذلك التحول نحو اعتماد مصطلح لكن  ،3األساسیة مستعملتا ذلك المصطلح

، أطروحة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون عام، دراسة مقارنةساسیة حلحال مختاریة، الحمایة القضائیة المستعجلة للحریات األ-1

.31.، ص 2017-2016جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة 
2- Antoine LYON – CAEN , Pascal LOKEIC , Droits fondamentaux et droit social , Dalloz, Paris,
2005, pp. 14- 15.
3 - Ibid.
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المالحظ على مستوى نصوص الدستور و الفقهي، فاألكادیميعلى المستوى "األساسیة

الذي  2008التعدیل الدستوري لسنة ، و حتى د فیه مصطلح الحقوق األساسیةالفرنسي لم یر 

بطریقة غیر مباشرة، انین تضمن إجراء جدید یمكن المتقاضي من الطعن في دستوریة القو 

"الحریاتالحقوق و "استعمل مصطلح نجدهلما تكون دعواه مطروحة أمام الهیئات القضائیة، 

)(Droits et Libertés إذا ثبت أثناء":التي تنص على أنه،01مكرر 61بموجب المادة

التي یكفلها الحریات دعوى قید النظر أمام جهة قضائیة، أن حكما تشریعیا یمس بالحقوق و 

.و لم یستعمل مصطلح الحقوق األساسیة،1..."الدستور

رغم ذلك تم تعمیم ذكر المصطلح لدى فقهاء القانون الدستوري الفرنسیین منذ 

التسعینیات القرن الماضي، و كان ذلك تأثرا باجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي الذي كرس 

 181ـــ  84اجتهاداته، منذ صدور قراره رقم استعمال المصطلح في العدید من قراراته و 

بحیث أكد على أن حریة ،و المتعلق بمؤسسات الصحافة1984أكتوبر 11المؤرخ في 

والمواطن اإلنسانمن إعالن حقوق 11اإلعالم و الرأي و التعبیر المقررة بموجب المادة 

في حد ذاتها حریة أساسیة جد ثمینة، فممارستها هي:" هي 1789أوت  26المؤرخ في 

، و 2"و السیادة الوطنیةاألخرىضمانة على غایة من األهمیة الحترام الحقوق و الحریات 

المعلق بقانون 1990جانفي 22مؤرخ في  269ــ  89بموجب قرار للمجلس الدستوري رقم 

بصراحة، في الحیثیة "ساسیة األحقوق ال" الحمایة االجتماعیة و الصحة، استعمل مصطلح 

بشرط احترام ،المشرع یمكن أن یتخذ تجاه األجانب تدابیر خاصة:" على أن ،همن33

االلتزامات الدولیة التي عقدتها فرنسا من جهة، و من جهة ثانیة احترام الحریات، و الحقوق 

، و قد أصبح 3"األساسیة ذات القیمة الدستوریة، المعترف بها لكل من یقیم تراب الجمهوریة 

10وهذا ماجاء في قرار له بتاریخ ،قا یصفها بأنها حقوق أساسیةالمجلس یستخلص حقو 

1- La constitution française du 4 octobre1958, texte intégral en vigueur.
.CC  n° 84-181 DC, du 11 octobre 1984 , cf. site :www.conseilconstitutionnel.frــ 2
3- Samuel ETOA ,« La terminologie des droits fondamentaux dans la jurisprudence du Conseil

Constitutionnel» , Revue CRDF,n° 9 , 2011, p.24, Voir aussi , CC n° 89-269 DC du 22 janvier

1990, cf. site : www.conseilconstitutionnel.fr.
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المتعلق بالقانون التوجیهي و التحفیزي الخاص بتخفیض ،401-98تحت رقم 1998جوان 

التي یتمتع سلطاتهاعتبار أنه إذا كان یجوز للمشرع، في إطار بو :" وقت العمل، على أن

للحق ...المبادئ األساسیة،القانونمن مضامینجعل التي ت،من الدستور34بها في المادة 

لحق العمل، و نفس الوصف أسنده األساسي، فبمقتضى قراره أسند وصف الحق 1"ملفي الع

.في قراره للحق النقابي، والضمان االجتماعي

لم تتغیر المصطلحات المستعملة :مصطلح الحقوق األساسیة في الدساتیر الجزائریة-ثالثا

منذ اعتماد التعددیة السیاسیة ،الدساتیر الجزائریة المتعلقة بالحقوق و الحریاتعبر 

، "لإلنسانحقوق األساسیة ال"، "حقوق اإلنسان و المواطن"، "الحریات األساسیة :"فأسعملت

، و 19892، وهذا بموجب دستور سنة"الحقوق و الحریات"، "الحریات الفردیة و الجماعیة"

، تلك المصطلحات لم تتغیر بموجب الدستور الحالي لسنة 20084، 19963تعدیالت 

لتعریف "األساسي"الذي یعد تعدیل دستوري ولیس دستورا جدید، فیستعمل مصطلح ،2016

...من دیباجته11الدستور في الفقرة  5إن الدستور فوق الجمیع وهو القانون األساسي:"

و الحریات هي أساسیة، فالحقوق ، ومن ثمّ "ة والجماعیةالذي یضمن الحقوق والحریات الفردی

من الدستور كما أكده المؤسس في الفقرة األخیرة منها، و یتجزأتلك الدیباجة تعد جزء ال 

الخاص ،الفصل الرابع من الدستور في "الحقوق و الحریات"استعمل المؤسس عنوان

"ده استعمل مصطلح و نجلحریات المضمونة في الدستور، بالتحدید الدستوري للحقوق و ا

شعب یختار ال":من الدستور التي تنص على أنه08بموجب المادة "الحریات األساسیة

1 - CC n° 98-401 DC, du 10 juin 1998,cf. site : site:www.conseilconstitutionnel.fr.

.1989دستور الجزائر لسنة 2-

.1996دستور الجزائر لسنة -3

 عدد، الجریدة الرسمیة 2008نوفمبر15مؤرخ في   19ــ 08، صادر بموجب بقانون رقم 2008لسنة  يالجزائر  يدستور التعدیل ال-4

.2008نوفمبر 16صادرة بتاریخ،63
"القول أن الدستور هوـ  5 "الدستور بــ ، فإن المؤسس الجزائري استعمل نفس صیاغة المؤسس األلماني الذي عنونّ "قانون األساسي:

".القانون األساسي
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و االزدهار االجتماعي حمایة الحریات األساسیة للمواطن،:لنفسه مؤسسات غایتها ما یأتي

الحریات "استعمل مصطلح نفس المصطلح بالقول 38، و في المادة 1"و الثقافي لألمة 

منه التي تنص 52في المادة  كذلك و، "اإلنسان و المواطن مضمونةساسیة و حقوق األ

وال یمكن التذرع بهذا الحق .حزاب السیاسیة معترف به و مضمونحق إنشاء األ":على انه

المادة نصفي " الحقوق األساسیة"استعمل  مصطلح نجدهو  ،2..."یةلضرب الحریات األساس

لحریات الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق األساسیة لإلنسان و ا":39

الذي یؤدیه رئیس الدستوریةو أستعمله في نص الیمین، "الفردیة و الجماعیة مضمون

و " ...، من الدستور90الجمهوریة خالل األسبوع الموالي النتخابه تطبیقا لنص المادة 

ربط 140و في المادة ،3..."سیة لإلنسان و المواطن أحمي الحریات و الحقوق األسا

بحیث جاء النص على النحو "األساسیة "بمصطلح "الحقوق و الواجبات"مصطلحي 

:المجاالت اآلتیةیشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور و كذلك في ":التالي

، و حمایة لحریات العمومیةقوق األشخاص وواجباتهم األساسیة، ال سیما نظام اح–1

المتعلقة بالحضر الموضوعي 212و كذا المادة ،4"واجبات المواطنینالحریات الفردیة، و 

ـ  5...ال یمكن ألي تعدیل دستوري أن یمّس ":للتعدیل الدستوري التي تنص على أنه

.5..."الحریات األساسیة و حقوق اإلنسان و المواطن 

، الحقوق صطلحات تتعلق بالحقوق و الحریاتماستعمل عدة فالدستور الجزائري ،إذا 

و وجباتهم ، حقوق األشخاصو الحریات، الحریات األساسیة، الحقوق األساسیة لإلنسان

الشيءو لكن ، ریات العمومیة، الحریات الفردیة، الحاألساسیة، حقوق اإلنسان و المواطن

النصوص الدستوریة، و من ثّم یمكن األكید أن أساسیة الحقوق ملموسة و موجودة من خالل

.2016لسنة  يجزائر ال يدستور التعدیل ال1-
.المرجع نفسه-2
.ـــ المرجع نفسه3
.ــ المرجع نفسه4
.ـــ المرجع نفسه5
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القول أن هناك إرادة للمؤسس الجزائري لتعمیم وصف الحقوق األساسیة على جمیع  الحقوق 

على مستوى األكادیميو الحریات في الدستور الجزائري، و لكن ذلك لم یطور في الجانب 

جلس الدستوري كلیات الحقوق، و كذلك من الجانب الفقهي، أو حتى من خالل اجتهاد الم

.الجزائري

الحقوق األساسیة فهومالمصطلحات المتقاربة مع م:الفرع الثاني

و لكن ،مصطلح الحقوق األساسیة یتقاطع مع عدة مصطلحات من نفس الطبیعة نإ       

،تتلخص في ظروف استعمال المصطلحالت قد یختلف علیها ألسباب عدیدةفي بعض الحا

حقوق اإلنسان و الحریات ما نلمسه من خالل ذا ه ،و في البعد القانوني لكل مصطلح

.)ثانیا(الحقوق األساسیة و الحریات األساسیة، و)أوال( العامة و الحقوق األساسیة

هي فكرة حقوق اإلنسان :حقوق اإلنسان و الحریات العامة و الحقوق األساسیة -أوال

فحقوق اإلنسان ترجع للحركة الدستوریة في نهایة القرن ، األساسیةمفهوم الحقوق على سابقة 

، و جسدها المجتمع الدولي من خالل مواثیق حقوق اإلنسان في القرن العشرین، و قد 18

مع ظهور الحریات العامة في إطار الدولة الشرعیة القائمة على اإلنسانتزامن ظهور حقوق 

استعمال مصطلح الحقوق األساسیة على المستوى سمو القانون، و كان هناك انتقال نحو 

:الدولي و الوطني خاصة مع ظهور دولة القانون،  و ذلك یتبین من خالل مایلي

:ن بالدولة هي عالقة ذات عدة أوجهعالقة حقوق اإلنسا إن -أ

الحقوق ":على أنهایمكن تعریفها ياإلنسان التحقوق الدولة وجدت من أجل احترام-1

."الضروریة لشخصیة اإلنسان و التي تلتزم الدولة على احترامها و تلزم األفراد على احترامها

إعالن حقوق  هبتأسیس الدولة یمكن ضمان احترام حقوق اإلنسان هذا ما جسد

إن هدف كل تجمع سیاسي هو الحفاظ على ":على أنه1789اإلنسان و المواطن لسنة 

، و منلتقادم، و هذه الحقوق هي الحریة، الملكیة، األحقوق اإلنسان الطبیعیة غیر القابلة ل
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، فالدولة هي مؤسسة یجب أن تكون قویة كي تتمكن من فرض احترام 1"مقاومة الطغیان

استخدام قوتها بشكل حقوق اإلنسان، و لكن هناك خطر أن تتعسف الدولة في أي وقت عند 

في هذا الشأن و و هو األمر الذي نلمسه في كثیر من الدول، ،تنتهك فیه حقوق اإلنسان

للحیلولة دون ذلك 1789من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 12جاءت المادة 

إن ضمان حقوق اإلنسان و المواطن یستدعي وجود قوة هامة، و ":بحیث نصت على أنه

، 2"مشكلة إذا لصالح الجمیع و لیس للمنفعة الخاصة ألولئك الذین أوكلت علیهم  هذه القوة

في نفس الوقت تفرض احترام ،فالدولة في حد ذاتها یجب أن تحترم حقوق اإلنسانوعلیه 

الجمیع لحقوق اإلنسان لذلك یستوجب وجود في الدولة فرع القانون عام الذي یسمح بمراقبة 

  .الدولة

:لدولة نلخصها فیما یليتفرضها حقوق اإلنسان على اعدیدةالتزامات هناك  ــــ 2

الدولة یجب علیها أن تفرض على األفراد االلتزام باحترام بعضهم البعض هذا ــــ  2-1

" على أن  1789من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 04ما نصت علیه المادة 

فالدولة ، 3..."بكل ما ال یلحق ضرر باآلخرین تقتصر الحریة على قدر المرء على القیام 

.بواسطة القوانین هي التي تضع حدود للممارسة الحریة من قبل كل فرد في المجتمع

، فال یمكن لها حبس شخص على الدولة القیام ببعض التصرفاتیمنع كما ــــ  2-2

یته في المساس بحر س بحیاته الخاصة، أو أو إلقاء القبض علیه  بطریقة كیفیة أو المسا

أي أن السلطة السیاسیة في الدولة محدودة، و هذا ما جسدته ،4الخ...التعبیر عن ارائه

.لحریات ال یمكن للدولة أن  تمسهاالدولة اللیبرالیة التي یتمتع فیها الفرد بدائرة من ا

 .Art. 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ــ 1
 .Art. 12, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ــ2
3- Art. 4, ibid.
4 - Art. 7,10 et 11, ibid.
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التزام الدولة بتقدیم خدمات لألفراد، و هو  االلتزام اإلیجابي للدولة الذي یولد  ــــ 2-3

قوق الجیل الثاني كالحق في العمل، حقوق لألفراد و التي تسمى بالحقوق االجتماعیة أو ح

الثالث للحقوق و هي الخ، و هناك الجیل...الحق في الضمان االجتماعي، الحق في التعلیم

الجیل من الحقوق یضع التزامات على األفراد، فقبل هذا الجیل حقوق  هذا ،حقوق البیئة

اإلنسان كانت في البدایة التزامات على الدولة و لیس على اإلنسان، و لكن لما ظهر الجیل 

الثالث للحقوق أصبح هناك التزام على اإلنسان یتجلى في التصرف باحترام تجاه البیئة، فهذه 

.1و لیس للفرد في حد ذاته الحقوق هي لإلنسانیة جمعاء

هناك نقاش على المستوى االصطالحي حول المصطلحات األكثر مالئمة  ــــ 2-4

حقوق "في االستعمال، بحیث السؤال الذي یمكن طرحه هو ما مدى مالئمة مصطلح 

نسیة استعملت فر الفي الخطاب القانوني ؟، ففي الدول األوربیة، نجد المنظومة "اإلنسان 

.، في حین هناك العدید من الدول تتحدث عن حقوق إنسانیةنحقوق اإلنسامصطلح 

في بادئ األمر كل ما له عالقة نجده  یعني ،"اإلنسانیة"صطلح و إذا بحثنا في م

، بحیث حقوق اإلنسان هي بینه و بین أي شيء أخر في الكونللتفریق،بصفة اإلنسان

نها أن تؤدي إلى تدهورها، ككرامة أأو ارتكاب أفعال من ش،حقوق ال یمكن أن یتم مسها

ع ز اإلنسان، على سبیل المثال التعذیب یهدف إلى جعل اإلنسان یعاني و إذالله من أجل ن

حریة الرأي و ،للشخص، كما أن الحریة هي ضروریة لإلنسان كحریة التنقلاإلنسانیة ةصف

إنسانیة "و هي من صمیم موضوع كرامة اإلنسان التي تستخدم من أجل احترام ،التعبیر

.2"اإلنسان

، فحقوق اإلنسان هي حقوق لكل البشر بدون تمییز یعود اإلنسانیة ترمز للمجموعة البشریة-

، ففكرة كونیة حقوق اإلنسان هي ضروریة و ذات جنس، العرق أو االنتماء الجغرافيسببه لل

1 - Emmanuel BREEN, Des droits de l'homme aux droits fondamentaux,revu par E. BREEN le 24 avril
2017, cf. site : http://website.informer.com/visit?domain=libredroit.editme.com
2- Ibid.



74

لتحقیق مبدأ الكرامة اإلنسانیة و القیم الحضاریة، بحیث  ال تعني فكرة حقوق أهمیة بالغة

اإلنسان فقط المواطنون الذین یحملون جنسیة الدولة بل كذلك األجانب باعتبارهم بشر مثلهم 

.1مثل المواطنین

، و كوكب رث المشترك لإلنسانیة، كالمحیطاتو ظهر مصطلح اإلنسانیة لحمایة اإل-

و حمایة و ضمان حقوق أجیال ، طرح التساؤل حول إن كانت جینات اإلنساناألرض و 

.2تشكل هي األخرى إرث مشترك لإلنسانیةالمستقبل 

األساسیة هي حقوق اإلنسان أین تكون الدولة ملزمة باحترامها و فرض الحقوق- ب

احترامها طبقا لقواعد القانون الدولي أو قواعد القانون الدستوري، هذا األمر یجعل من 

:بة لحقوق اإلنسان بصفة عامة و هيالحقوق األساسیة تتصف بخاصیتین بالنس

مبادئ من قیمة دستوریة أو دولیة، الحقوق األساسیة معترف بها بموجب نصوص و -1

هذه النصوص أو المبادئ هي أساسیة باعتبارها تقع في قمة الهرم القانوني،  فتتمتع 

سمي  في النظام القانوني للدولة، و بالتالي حقوق أبخاصیة  السمو و لها قیمة قانونیة 

.3القانون الخاصاإلنسان یتموقعون في قلب النظام القانوني كأساس للقانون العام و كذا 

إال إذا كان هناك جهاز قضائي قادر ،حقوق اإلنسان ال  یتحولون إلى حقوق أساسیة-2

أي بمعنى یجب أن یكون هناك قضاة یتمتعون بالقوة الالزمة على حمایتهم بشكل فعال،

و هذه هي ضمانة الحقوق و نجد ،التي من شأنها تلزم الدولة على احترام الحقوق األساسیة

، و التي تنص 4و المواطنمن إعالن حقوق اإلنسان16المادة هذه الفكرة قائمة بموجب 

1- Emmanuel BREEN, op.cit.
2-Bertrand MATIHIEU , Michel VERPEUX , op.cit, p 20. .
3-Emmanuel BREEN, op.cit.
4 - Ibid.
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كل مجتمع ال تكون فیه ضمانة الحقوق مؤمنة و ال فصل السلطات محدد هو ":على أنه

.1"مجتمع ال دستور له 

نها أن تحقق احترام أشأي بمعنى یجب وضع قواعد إجرائیة و طرق للطعن التي من

فعلي لحقوق اإلنسان، فال یقتصر األمر على اإلقرار بوجود تلك الحقوق و لكن یجب وضع 

، و من ثم یتبین لنا جلیا أن فكرة حقوق االنسان أوسع 2میكانیزمات قضائیة لحمایة الحقوق

.من الحقوق األساسیة

الحقوق األساسیة ":الذي مفاده أن)Favoreu(و هنا نستشف برأي العمید فافورو

ما هي إال تتویج قانوني للقیم ،فالحقوق األساسیة"،دینة  بشكل كبیر لحقوق اإلنسانهي م

ى مسجل في تاریخ  و المبادئ العامة لحقوق اإلنسان التي تولدت نتیجة  تطور طویل المد

و یسموا على ،اسیة، ذلك التطور هو سابق عن ظهور فكرة الحقوق األسالفلسفة العامة

اص، فحقوق اإلنسان تحیل على فكرةجمیع المؤسسات الخاضعة للقانون العام أو الخ

رت بأخذها بعین االعتبار بعالمیة كرامة كل ذالتي تج، االعتراف لكل شخص بحق التصرف

.3"إنسان 

الحریات العامة تنتمي إلى الدائرة الخاصة بالقانون و هي محدودة بما یقتضیه - ج

معترف بها بموجب  و هي، 4"فالحریات العامة مرتبطة بالنظام القانوني للدولة"،القانون

القانون الوضعي للدول، قواعدها تطبق داخل حدود الدولة على األشخاص الذین یعیشون 

ا أن تزدهر إذا أجاز القانون الداخلي ذلك و نص على تنظیمها، داخل حدود الدولة، یمكن له

وضع حدود على ممارسة الحریات العامة في حالة  تو في نفس الوقت یمكن للدولة إن أراد

جل حمایة النظام العام، هذا التحدید في بعض الحاالت یكون ضروري أمن ، أوالضرورة

1 - Art .16, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
2 - Emmanuel BREEN, op.cit.
3 - Mohamed Mounirou SY , La protection constitutionnelle des Droits fondamentaux en Afrique : l’
exemple du Sénégal , Edition l’ Harmattan, Paris, 2007, p. 27.
4 - Henri Oberdorff, op. cit , p. 25.
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و . سبیل المثال في الحاالت االستثنائیةمن أجل المحافظة على النظام الدیمقراطي، على

ساس من األفكار الفلسفیة الحرة، فعلى ألاا كانت حقوق اإلنسان منبثقة بفي هذا السیاق إذ

.العكس من ذلك الحریات العامة أساسها القانون

و یبین ،فهو یحدد محتواهااألساسي لحمایة الحریات العامة فالقانون هو المصدر

من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن 04المادة ذا ما عبرت علیه هو  ،أسالیب حمایتها

قد هیمنة هذه الفكرة بعد قیام واكبت ظاهرة الدسترة في حد ذاتها، و فالفكرة   ،17891لسنة 

انطالقا من فلسفة إعالن حقوق اإلنسان ،18752موجب دستور بالجمهوریة الثالثة الفرنسیة 

و یترجم إرادة األمة ،و المواطن الذي تجعل من القانون هو التعبیر عن اإلرادة العامة

L’État("القانونیة"أو " الشرعیة"تجسیدا لفكرة الدولة  légal( التي تقتضي سمو القانون

.ه األخیرة إلرادة البرلمانالصادر عن البرلمان على أعمال السلطة التنفیذیة و خضوع هذ

و  دارة،وعلیه، فالحریات العامة هي التي یفرضها مجلس الدولة الفرنسي على اإل

بصفة خاصة على السلطات التي لها سلطة البولیس في السلم القانوني، إذا الحریات العامة 

لها مرتبة النصوص التشریعیة، أو نصوص أقل درجة من النصوص التشریعیة، فهي حریات 

.3من النصوص التشریعیة بشكل عام اإلداريیستخلصها القاضي 

، ممارسة الحریات ویرسم حدودها وطبالتالي فالقانون وحده هو الذي یحدد شر و 

المجردة بناء على المعیار المادي أصبح أول باعتباره مجموع القواعد العامة و فالقانون 

)Colliard(كولیارفقیهلیه الإفي هذا المعنى یجب فهم ما توصل ،ضمانة للحریات العامة

تنتمي إلى القانون نظریة الحریات العامة هي االعتراف للفرد بحقوق معینة " :على أن

، 4"لقانون یسمو على القانون الوضعيو لیس القانون الطبیعي، بحیث ال وجود ،الوضعي

،أي بمعنى ال وجود لشرعیة فوقیة تحكم القانون الصادر عن البرلمان الذي یعتبر محصن

Art. 4,de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.-1

2 -Mohamed Mounirou SY, op. cit, p.32.
3- Charlotte DENIZEAU, Droit des libertés fondamentales, 5e édition, Vuibert, Paris, 2016-2017, p.5.
4 - Ibid.
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المجال لتعسف السلطة ال محالة باعتبار أنه یعبر عن إرادة األمة، و بالتالي سیفتح 

شریعیة التي ال حدود لسلطتها بحیث یمكن لها أن تصدر قوانین كیفیة تفرغ الحریة من الت

و  ،الحقوق األساسیة أساسها الدستورو على العكس تماما من ذلك، فإنفي حین،محتواها

في النصف الثاني ،أن االنتقال من الدولة الشرعیة إلى دولة القانوننجزم في هذا السیاق 

باالنتقال من فكرة الحریات العامة إلى فكرة الحقوق ،ن كان مرتبطمن القرن العشری

.األساسیة

في خضم ،لك االنتقال كان له بطبیعة الحال اثر على الجانب االصطالحي الفقهيذ

النجاح األكادیمي للمنازعات الدستوریة التي قلبت دراسات القانون الدستوري منذ سنوات 

"ندثار المؤلفات الحاملة لعناوینذلك النجاح أدى إلى ا،القرن الماضيالثمانینات من 

" أو  ،"الحقوق و الحریات األساسیة"لصالح مؤلفات حاملة لعنوان ،تدریجیا"الحریات العامة 

"في كتابه الحامل لعنوان"جاك روبار"، فعلى سبیل المثال "قانون الحریات األساسیة

حقوق اإلنسان و "انه  في الطبعة السابعة لیصبحعنو غیر "الحریات العامة و حقوق اإلنسان

اب، كما أن اإلصالحات محتوى و مضمون الكتفي بدون تعدیل "الحریات األساسیة 

"الثورة االصطالحیة بتغییرها محاضرات من هبكلیات الحقوق في فرنسا تبنت هذالمستعملة 

"في برنامج لیسانس حقوق إلى محاضرة 1954الذي تم تبنیها منذ سنة ،"الحریات العامة

.19971أفریل 03بموجب القرار المؤرخ في "الحریات األساسیة 

ولكن دخول القضاء الدستوري للساحة كحامي لحقوق اإلنسان لیس هو العامل 

"یات العامة الحر "الذي أنتج القطیعة مع المصطلحات السابقة فتغییر مصطلح ،الوحید

لم یتبناه على سبیل المثال المجلس الدستوري الفرنسي "الحقوق األساسیة "بمصطلح 

1-Alexandre VIALA, op cit, p. 305.
- L’enseignement des « Libertés publiques » a été instauré à l’Université en1954. En 1993, le cours
change de dénomination pour s’intituler « Droit des libertés fondamentales » (Arrêté du 19 février
1993 relatif au diplôme d’études universitaires générales Droit aux licences et aux maîtrises du
secteur Droit et Sciences Politiques, JO, 13 mars 1993, p. 3891) ,voir, Charlotte DENIZEAU, ibid,
p.5.
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استعمال المصطلح األخیر في لغة االجتهاد القضائي و بحیث بموجب قراراته في البدایة، 

مع أزمة السیادة الوطنیة المتزامن مع ،في بدایة التسعینیاترواجا لقي یینالفقهي الفرنس

اسة البناء األوربي التي تسارعت بإبرام عدة معاهدات، كمعاهدة االتحاد األوربي المعروفة سی

و معاهدة أمستردام المؤرخة ،1992فیفري 07المؤرخة في "اتفاقیة ماسترخت"كذلك باسم 

مبرم من قبل االتحاد األوربي بتاریخ الو میثاق الحقوق األساسیة ،1997أكتوبر  02في 

،المدنیة،بموجبه تم االعتراف بمجموعة من الحقوق الشخصیة،20001دیسمبر 07

و في التشریع األوربي، و تم تبنیها،االقتصادیة و االجتماعیة للمواطن األوربي،السیاسیة

م معاهدة لیشبونة ث،و هي المعاهدة المحددة للدستور األوربي2004معاهدة روما لسنة 

.20072دیسمبر 13المبرمة بتاریخ

الدولة في تنظیم ذلك أدى إلى ظهور اضطرابات دستوریة من ناحیة تراجع سلطان

، في حین أن قوة االجتهاد القضائي للمحكمة األوربیة لحقوق الحقوق و الحریاتممارسة 

أثر ،كسونبورغیلالمحكمة األوربیة العلیا الكائن مقرها ب، و اإلنسان الكائن مقرها بستراسبورغ

.3األوربییناضي الوطني العادي و القاضي الدستوريبشكل حّساس على الق

1- Charlotte DENIZEAU, pp . 305 306- .
، فهناك المجلس األوربي الذي یضم كل الدول یجب التمییز بینهماـ إن المؤسسات األوربیة الحامیة للحقوق األساسیة هي نوعین 2

التي تضمنها بشكل فعال المحكمة ،1950، ذلك المجلس عقد االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان األوربیة لسنة )دولة  47( األوربیة 

و  1961ان بسترازبورغ فرنسا، و تم عقد في ضله االتفاقیة األوربیة لحمایة الحقوق االجتماعیة لإلنسان لسنة األوربیة لحقوق اإلنس

التي تسهر على حمایتها اللجنة األوربیة للحقوق االجتماعیة، و هناك نوع ثاني من المؤسسات، و هي المتعلقة ،1997المراجعة سنة 

، و هو یختلف عن المجلس األوربي، فاإلتحاد األوربي نشأ في )دولة 25(ل أوربا الغربیة باالتحاد األوربي الذي یضم باألساس دو 

7، في ظله تم إصدار میثاق الحقوق األساسیة لإلتحاد األوربي المؤرخ في 1957مارس 25األصل بموجب اتفاقیة روما المؤرخة في 

، التي أعطت 2009دیسمبر 1تي دخلت حیز النفاذ بتاریخ ال 2007دیسمبر 13،  و اتفاقیة لشبونة المؤرخة في 2000دیسمبر 

.للمیثاق القوة اإللزامیة

Voir: Emmanuel BREEN, op.cit.
3- Alexandre VIALA, op cit, p.306.
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ینصب بشكل ،الفرق بین الحق و الحریة:الحقوق األساسیة و الحریات األساسیة-ثانیا 

،أساسي على التفرقة بین تقریر المبادئ المتعلقة باستقاللیة ذاتیة الفرد أو الحریة الكالسیكیة

.1االلتزامات التي تقع على الدولة في المجال االجتماعيئنیة بمعنىو حقوق الدا

بحیث ،في دوائر یتمتع فیها باستقاللیة،تعبر عن استقاللیة الشخص"الحریة  إن

، "أو عدم التصرف ،یمكن له أن یتصرف في تلك الدوائر كما یشاء و له سلطة التصرف

طبقا للقاعدة ناك حد واحد إذا فالحریات تغطي سلطات الشخص في تقریر تصرف، بحیث ه

و هذا ما كرسته ،"حریة المرء تنتهي عندما تبدأ حریات اآلخرین" :أن مفادهاالكالسیكیة التي 

تقتصر الحریة على " :على أن 1789نسان و المواطن لسنة من إعالن حقوق اإل04المادة 

ال یمكن ،"حقحریة، "، إن زوج ..."رر باآلخرینقدر المرء على القیام بكل ما ال یلحق ض

، فإن الحق هو أداة لتأطیر و تنظیم نت الحریة هي دائرة التصرف للفردالفصل بینها، فإذا كا

و  ،و تنظیمه،ممارسة حریة أو الحریات، و بالفعل الحق كأداة یساهم في إجازة التصرف

حریة الرأي و :العتراف بحریات مثلفالحق یسمح باأو إلغاء حریة من الحریات، ،تقییده

، حریة الذهاب و اإلیاب، و التظاهر، حریة الجمعیات و االجتماعالتعبیر، حریة الصحافة

بحیث الحق یسهل ممارسة الحریة و یحمیها، كما یمكن له أن یحد من ممارستها لضرورة 

.2مأو الدیمقراطیة عن طریق اإللزام باحترام النظام العا،تنظیم المجتمع

،تظهر هناك ضرورة للمقاربة بین الحق و الحریة عندما تعرف الحریات،و علیه

الرسمیة تقرر جرد وجود نصوص صادرة عن السلطات على معلى أنها ال تقتصر 

أي بمعنى الحق في احترام ، بل ذلك یجب أن یترافق مع الحق في هذه الحریات،ممارستها

الحریات،و ذلك سواء من قبل السلطة العامة في عالقتها مع األفراد أو في عالقة األفراد مع 

على ضمان عدم انتهاك الحریات في الساهرة بعضهم البعض، أین تكون سلطة الدولة هي 

1 - Philipe Ardant, Bertrand Mathieu, op. cit , p.135.

2- Henri Oberdorff, op. cit , p. 24.
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اك حریات لیست ، فهذه الفكرة ال نجدها إال في دولة القانون، و في الحقیقة هناتتلك العالق

حقوق كما هو تعتبر بمثابةبحقوق، على سبیل المثال القدرة على االنتحار، وهناك حریات 

، و هناك ة التنقل أو حریة ممارسة اإلضرابالحال بالنسبة للحریات األساسیة مثل حری

.1حقوق لیست بحریات كالحق في الرعایة الصحیة

كان لها األثر البالغ في ،ي النصف الثانيتكریسها فإن نظریة دولة القانون التي تمّ 

انتشار استعمال مصطلح الحریات األساسیة تارة، أو الحقوق األساسیة تارة أخرى، و هذا 

التي ال یمكن فصلهما عن بعضهما البعض ،للتداخل و التجاذب بین مفهوم الحق و الحریة

دول بدایة بالقانون دساتیر المكرس فيفي بعض الحاالت، ذلك االستعمال االصطالحي 

، و لم یقتصر ذلك على الدساتیر بل كان لذلك صدى على 1949األساسي األلماني لسنة 

، 19482اإلنسان لألمم المتحدة لسنةفي خطاب اإلعالن العالمي لحقوقالمستوى الدولي،

و أستعمل المصطلح على مستوى المنظمات اإلقلیمیة كما هو الحال بالنسبة لالتفاقیة 

"المختصر في حین تسمیتها الكاملة، و هو عنوانها1950األوربیة لحقوق اإلنسان لسنة

"و التي جاءت في دیباجتها على أن،"اإلنسان و الحریات األساسیةاتفاقیة حمایة حقوق  :

تأكیدا منها على تعلقها ...األعضاء في مجلس أوربا.الحكومات الموقعة على االتفاقیة

 ةة المتعلقاألمریكیتفاقیةاال أستعمل المصطلح كذلك في و .3"حریات األساسیةالراسخ بهذه ال

دول القارة ":دیباجتها الفقرة األولى على أنالتي أكدت في ،1969لسنة اإلنسانبحقوق 

"احترام الحقوق األساسیة لإلنسان...علىاألمریكیة تقوم  ، و المیثاق األفریقي لحقوق 4.

1 -Philipe Ardant , Bertrand Mathieu, op .cit, p. 135.

2- La déclaration universelle des droits de l’homme , adoptée le 10 décembre 1948 par l’assemblée
générale des Nations unis , cf. site: www.un.org/fr.
3 - La convention européenne des droits de l’homme, adoptée en 1950 par le conseil de l’Europe et
entrée en vigueur en 1953, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 , complétée par le
Protocole additionnel et les Protocoles n° 4,6,7, 12 et 13, cf. site:wwww.echr.coe.int.
4- La convention américaine relative aux droits de l’homme , adoptée à San José , Costa Rica , le 22
novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, cf. site:www.dictionnaire – droit-humaintaire
.org.



81

فقرة الخامسة من دیباجتها ، و التي تم التأكید من خالل ال19811اإلنسان و الشعوب لسنة 

األساسیة ترتكز على اإلنسانحقوق ":اإلفریقیة  تقر بأنالوحدةدول منظمة:  على أن

فتطور أنظمة القیم اإلنسانیة ،2"...رر حمایتها الوطنیة و الدولیةخصائص بني البشر مما یب

، بشكل عام"حقوق اإلنسان"األمر نتج عنه تقویة فكرةذلك  ،جعلت من الفرد غایة للقانون

.و شخصیة اإلنسان في مركز القانونالتي وضعت الفرد و 

التي انبثقت منها فكرة الحقوق األساسیة كنتاج لتعمیم نظریة إن فكرة حقوق اإلنسان

تلك كرست كمعیار على مستوى الدولة الوطنیة و على المستوى الدولي،،دولة القانون

، و إن كانت هناك جدلیة آن واحد المثل العلیا للفكر اللیبرالي و للفكر االشتراكي األفكار في

فإن النظم القانونیة للدول الیوم ، حول النظرة اللیبرالیة و النظرة االشتراكیة لحقوق و الحریات

من نوعإلیجادحتى بعد زوال النظم االشتراكیة، فإنها تحاول التوفیق بین تلك الجدلیة 

التوازن، و ذلك ببناء دول دیمقراطیة لیبرالیة و اجتماعیة، ذلك البناء الحقوقي یجمع بین 

، زیادة على ذلك حقوق حدیثة لحقوق االجتماعیةضمان الحقوق المدنیة و السیاسیة و ا

.ق في البیئة و التنمیة المستدامةكالح

جعل الفرد هدف م من خاللنظام للقیكحقوق اإلنسان الذي شهدته تطور الإن 

الذي تبلورت علیه فكرة الحقوق اإلنسان قلمركز حقو  ة، ذلك األمر أعطى قو للقانون

، هذه النظرة الشخصیة لحقوق اإلنسان المنبثقة من األساسیة المرسخة لنظریة دولة القانون

1- En raison de l’hostilité de certains gouvernements africains à la protection régionale des droits de
l’homme en Afrique, une conférence de plénipotentiaires, prévue à Addis Abéba, ne put se tenir.
Cette période fut la plus tragique dans l’histoire de la Charte. Le projet de Charte était manifestement
menacé. Dans cette atmosphère tendue et à l’invitation du Secrétaire Général de l’OUA, le Président
de la Gambie convoqua deux conférences ministérielles à Banjul, en Gambie, où le projet de Charte
fut adopté et soumis par la suite à l’Assemblée de l’OUA. C’est en raison de ce rôle historique de la
Gambie que la Charte africaine fut baptisée “Charte de Banjul”. La Charte de Banjul fut finalement
adoptée par l’Assemblée de l’OUA le 28 juin 1981, à Nairobi, au Kenya. Suite aux ratifications par
l’écrasante majorité des Etats membres de l’OUA, la Charte entra en vigueur le 21 octobre 1986. En
1999, la Charte avait été ratifiée par tous les Etats membres de l’OUA.Voir : Histoire de la charte
africaine , disponible en ligne à l’adresse : http://www.achpr.org/fr/ instruments/ achpr/history/.
2- Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée par l’Assemblée de l’OUA le 28 juin
1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, cf. site :www.achpr.org/fr.
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ت یبق، في حین أنها نت من إیعاز و صنع الدول الغربیةكا 1948ي لسنة معالن العالاإل

، كالدول األسیویة بسبب تقالیدها عدة دول أخرىعض أحكامها محل تحفظ من قبلفي ب

متعلقة بنشأة المجتمعات ال ى نظرة تجد جذورها في اعتقاداتهمالدینیة و الثقافیة تدافع عل

ار النظم الجماعیة بمعنى ، و كذا من بعض الدول اإلفریقیة التي تأخذ بعین االعتباألسیویة

، 2األفراد نبالمساواة بیبعض الدول العربیة ال تعترف بالحریات الذاتیة و نجد و، 1القبیلة

في دولة من الدول، یؤدي بطبیعة الحال إلى انتهاكات للحقوق اإلنسانفضعف مكانة حقوق 

و الحریات قد تصل لحد الجسامة، و ال یمكن من خالل ذلك التفكیر بوجود الحقوق 

انها بواسطة قضاء مستقل مع حتمیة وجود قضاء األساسیة التي تفرض على الدولة ضم

.دستوري مستقل كذلك

1 -Bertrand MATIHIEU , op.cit, p.18.
على سبیل المثال حكومة المملكة العربیة السعودیة تمنع على النساء سیاقه السیارة، و لم تتراجع على هذا المنع إال بموجب قرار -2

، و ال یمكن معرفة تدابیر رفع هذا المنع في الواقع إال في المستقبل،كما یمنع على 2018یونیو 24ملكي یدخل حیز النفاذ بتاریخ 

المرأة السفر لوحدها إال مع محرم أي رجل كفیل على المرأة، فذلك یعد انتهاك لحریة التنقل المنصوص علیها في المواثیق الدولیة و 

كرامة اإلنسان كالجلد، و الرجم، و تنفیذ عقوبات اإلعدام في األماكن تمییز بین الجنسین، كما یطبق في تلك الدولة عقوبات ماسة ب

  .الخ...العمومیة
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الحقوق األساسیة في النظام القانوني للدولة بین التوسیع و التضییق:المبحث الثاني

كان واضع هذا المبدأ الفقیه و  ،مبدأ تدرج القواعد القانونیةتقوم دولة القانون على

على إثرها بحیث أسس،النظریة الخالصة للقانونالنمساوي هانز كالسن في كتابه 

ة L’école)(1المدرســـــــــــــة القاعـــدی Normative ، نسبة إلى القاعدة القانونیة)La norme

(juridiqueو لكنه في ذات المرتبةال یعتبر انونیة الموضوعیة الق نظام القواعدیرى أن ، ف ،

أو  ،أو تدرج شكلي لعدد معین من المراحل،أو هرم ،ینشئ العدید من المراحل المقترحة

قة مع مجموعة أخرى من تكتسب القیمة بدخولها في عال،القانونیةمن القواعد مجموعات

على في النظام األو هكذا حتى نصل إلى مجموعة القواعد ،على منها في المرتبةالقواعد األ

.أو بما یسمى بالقواعد األساسیة،2هي مجموعة القواعد الدستوریةو القانوني 

إن الحدیث على الحقوق األساسیة یلزم علینا معرفة القواعد القانونیة المحددة لهذه 

و تستمد الحقوق األساسیة ،و التي تحظى بالحمایة الدستوریة،انونيالحقوق في النظام الق

تستمد عندما یةساسألاحقوق مفهوم واسع للو لكن هناك ،من نصوص الدستور في حد ذاته

و من ثم ،قة الدستوریةمن قواعد ال تكون بالضرورة منصوص علیها صراحة في الوثی

في و  ،)مطلب األولال(  في األنظمة المقارنةساسیةاأل قالدستوري للحقو تحدیدال سنعالج

استطاع القاضي الدستوري أن یحول ،خضم الجدل الفقهي حول تحدید الحقوق األساسیة

).المطلب الثاني(لحقوق األساسیة نشئ لالدستوري لمالقضاء 

لقد أسس الفقیه النمساوي هانز كالسن المدرسة القاعدیة التي تقوم على تأسیس النظام القانوني للدولة بشكل مجرد من كل مرجعیة -1

.محولة الدولة إلى مجموعة من الروابط القانونیة على أساس مبدأ تدرج القواعد القانونیة،إیدیولوجیة
 .14ــــ  13. محمد فوزي نویجي، المرجع السابق، ص ص-2
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في األنظمة المقارنةحقوق األساسیةالتحدید الدستوري لل:مطلب األولال

إذا أخذنا بالتحدید المباشر للحقوق األساسیة فهذه األخیرة تمثل مجموعة الحقوق التي 

الذي  ،1و یتماشى ذلك مع المدلول الشكلي للدستور،تضمنتها الوثیقة الدستوریة صراحة

یعرف الدستور على أنه مجموعة القواعد التي ضمنتها الوثیقة الدستوریة، أما ما یخرج عن 

، و تلك الوثیقة من قواعد فال تعد بطبیعة الحال  قواعد دستوریة بل هي قواعد قانونیة عادیة

بدایة من دستور ،لنظم القانونیة المقارنةافي  األساسیةسنتطرق لنماذج لدسترة الحقوق 

الفرع (من دستور المؤسسات الفیدرالیة إلى دستور الحریات :األمریكیةالوالیات المتحدة 

،)الفرع الثاني(تكریس الحقوق األساسیة في الكتلة الدستوریة:، التجربة الفرنسیة)األول

،الدستور الجزائري  )الفرع الثالث(دستور الحقوق األساسیة :القانون األساسي األلماني

.)الفرع الرابع(الحقوق األساسیة محددة في صلب الدستور 

من دستور المؤسسات الفیدرالیة إلى :األمریكیةدستور الوالیات المتحدة -الفرع األول 

دستور الحریات

و  ،هو الوثیقة المؤسسة لتلك الدولة1787دستور الوالیات المتحدة األمریكیة لسنة 

شغل اللما صدر الدستور لم یعیر أهمیة للتحدید الدستوري للحقوق و الحریات، بل كان 

هو تنظیم ،1787سنة فیالدلفیافي مؤتمر األمریكیةالشاغل لمؤسسي الوالیات المتحدة 

و صالحیات الوالیات، و لكن ،و تحدید صالحیة السلطة الفیدرالیةالفیدرالیةالمؤسسات 

ة أن النصوص التي تشتمل علیها الوثیقة الدستوری:لقد انتقد المدلول الشكلي للدستور على أساس عدة اعتبارات نوجزها فیما یلي-1

تختلف من دولة ألخرى، و أن الوثائق الدستوریة قد ال تتضمن قواعد بالرغم من أنها من طبیعة دستوریة كنظام االنتخابات یحیل 

الدستور الجزائري و الفرنسي و المصري على المشرع مهمة تحدید النظم االنتخابیة و بالتالي قد نجد قواعد من طبیعة دستوریة خارج 

أو العكس قد نجد نصوص لیست من طبیعة دستوریة واردة في الوثیقة الدستوریة كالجنسیة، كذلك في دول الدساتیر الوثیقة الدستوریة 

المكتوبة تنشا بجوار الوثیقة الدستوریة قواعد عرفیة متنوعة و منه من العسیر مسایرة المعیار الشكلي في رفض النظر إلى األعراف 

أنها تكونت بعیدا عن الوثیقة الدستوریة، أن هناك دول بدون دساتیر مكتوبة بل لها دساتیر على أن قواعد القانون الدستوري لمجرد

اشرف عبد الفتاح أبو المجد، :أنظر في هذا الصدد-عرفیة كإنجلترا و ال یمكن إنكار صفة عدم وجود دستور بالنسبة لهذه الدول

منشأة ،)و أفاق التنمیةالتعدیالت األخیرة(یة على النظام الدستوري التنظیم الدستوري للحقوق و الحریات االقتصادیة دراسة تطبیق

 .15- 11.ص ، ص2009اإلسكندریة، ، المعارف
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و كانت تلك العملیة تدریجیة ،ن هناك ضرورة لدسترة الحقوق و الحریاتسرعان ما تبینت أ

و لكن لم یخرج المؤسس ،األمریكيتسایر التطور السیاسي و االجتماعي و االقتصادي 

بالنص على األولعلى الفلسفة اللیبرالیة للحقوق و الحریات، بدایة من التعدیل األمریكي

، ثم التعدیالت التي تلته ع، و المطالبة برفع األجورجتما، و حق االتعبیرحریة العبادة و ال

، حق وق المتهمین في القضایا الجزائیةكالحق في األمان و حرمة المنزل و الخصوصیة، حق

إنزال عقوبات قاسیة ، عدم جواز حقوق المدعین في القضایا المدنیةالمتهم بمحاكمة عادلة، 

أو  إنكاروق معینة ال یجوز أن یفسر على أنه ، في حالة تعداد الدستور لحقو غیر مألوفة

المدنیة منح الزنوج حق ، الحقوقاإلنقاص من حقوق یتمتع بها الشعب، إلغاء الرق

و كذا أحكاما أخرى تتعلق بالحقوق السیاسیة و االنتخاب،ة حق ، منح المرأاالنتخاب

الحقوق أو مستحقیها، ة متفاوتة سواء من حیث طبیعة فو لكن بصات انتخاب الرئیس یكیفی

و كان یجب انتظار التعدیالت التي لحقت بالدستور الفیدرالي طوال قرن ونصف من الزمن 

بتراجع المحكمة العلیا األمریكیة لحقوق اإلنسان األمریكي، و كان ذلكلیحدث تطور إیجابي

كرستها ، التي في المجتمع األمریكيبین البیض و السودبالتمییزعلى نظرتها العنصریة 

,séparés)"اویینمنفصلین لكن متس"على أساس  mais égaux) 1896في قرارها لسنة

Plessy)"بلیسي ضد فرقیسون ":المتعلق بقضیة v Ferguson) ، و كان ذلك التحول في قرار

Brown)("براون ضد بوارد"قضیة في  1954صادر عنها سنة  v. Board of Education

.1مؤسسات التعلیمبالتمییز  فيالمتعلق 

تكریس الحقوق األساسیة في الكتلة الدستوریة:التجربة الفرنسیة -الفرع الثاني

تور الجمهوریة ما عدا دس قتضمن مجموعة من الحقو تتكاد كل الدساتیر الفرنسیة

، و لكن تبقى منحصرة في مبادئ و إن كانت تختلف من دستور ألخر،1875الثالثة لسنة 

1 -Daniel SABBAGH, «Plessey contre Lochner : libéralisme et racisme dans la jurisprudence de la
Cour suprême des États-Unis à l’ère ségrégationniste», in Égalité et Discrimination, Revue Droit et
Cultures, n° 49, 2005 -1, pp.67-69.
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و كذا فلسفة العقد االجتماعي لدى الحقوقیة المتجسدة في المذهب الفردي اللیبراليالفلسفة 

، كل ذلك نلمسه بإطالعنا على جون جاك رسو التي حدد معالمها في كتابه العقد االجتماعي

، حق األمن،حق الملكیة، مبدأ المساواة، ، و المتمثلة في الحریة1789سنة محتوى إعالن

،حریة المعتقد، و مقاومة الظلم، و الحقوق السیاسیة المنبثقة من الفكر عبیرالتالرأي و حریة 

القانون هو التعبیر عن ":منه على أن6الفلسفي لروسو، والتي عبر علیها اإلعالن بالمادة 

ظهرت أول الحقوق االجتماعیة 1793جوان 24و بموجب دستور ، 1"اإلرادة العامة 

أما دستور الجهوریة ،2و كذا الحق في مقاومة الطغیان"التربیة "كالحق في العمل و التعلیم 

جاء لیؤكد التمسك بحقوق اإلنسان و فلسفتها التي كرستها الثورة ،1848لسنة الثانیة

تعترف بحقوق ...الجمهوریة ":بنصها في دیباجة الدستور على أن،1789الفرنسیة لسنة 

د مفهوم الحقوق ی، و هذا یظهر تجس"و سامیة على القوانین الوضعیة،و وجبات سابقة

.الطبیعیة التي یتمتع بها اإلنسان

و قد نص الدستور على عدة حقوق فردیة و جماعیة، مدنیة و سیاسیة كالملكیة، 

الحق في األمن، حرمة المنزل، حریة العقیدة، حریة االجتماع و التجمع، حریة 

ب من الحقوق االجتماعیة، كحریة التعلیم، المساواة في العالقة التي الخ، وجان...الصحافة

من 01المادة الثانیة جاءت اإلمبراطوریة، أما دستور 3الخ...العملتحكم العامل برب 

، و یؤكد و الدستور یعترف":فنصت1789التمسك بإعالن سنة لتؤكد 1852دستور 

.4"أساس القانون العام الفرنسيو هي  1789یضمن المبادئ الكبرى المعلنة في 

1 - Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
2 - Art. 18,22, et 35, de la Constitution française du 24 juin 1793, cf. site: www.conseil-
constitutionnel.fr.
3 - De l’art. 1 à l’art. 19 de la Constitution du 4 novembre 1848, IIe République, cf. site : www.conseil-
constitutionnel.fr.
4 -Constitution du 14 janvier 1852, Second Empire, cf. site: www. conseil-constitutionnel. fr.

ابن النادیم للنشر و التوزیع، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،لنظریة الدستوریةیوسف حاشي، في ا:و أنظر في هذا الصدد

.27.، ص2009
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فإذا أجرینا قراءة تاریخیة للحركة الدستوریة الفرنسیة فیما یتعلق بالحقوق و الحریات 

العقد  ،نجدها لم تخرج عن فلسفة مدرسة القانون الطبیعي،في القرن التاسع عشر

حول الحقوق المدنیة و باألساسو تمحورت ،و مبدأ الفصل بین السلطات،االجتماعي

االجتماعیة إال بعد الحرب ، و لم یتم تقریر حقوق الجیل األولالسیاسیة و هي حقوق الجیل 

إلى الدولة المتدخلة بواسطة ما ،، كنتیجة لالنتقال من مفهوم الدولة الحارسةالعالمیة الثانیة

، و قد عالجت دیباجة كحتمیة لتحقیق العدالة االجتماعیةأصبحتیسمى بدول العنایة التي  

.االجتماعیةالحقوق 1946دستور 

إن تقریر تلك الحقوق ما بین القرن التاسع عشر إلى القرن العشرین، كان ناتج عن 

واكبة التطور السیاسي و الدستوري الفرنسي، و كانت من صمیم مالثورات التي اندلعت و 

، أین تكون نظریة التمثیلبفضل قبول و ترسخ عمل سلطة المؤسس، التي لم تتجسد إال

les)(للممثلین représentantsوكأن ھذا الشعبیة ممارسة حقوق من الذي یمثلونه صالح

.1األخیر ھو الذي یقوم بتلك الصالحیة مباشرة

،  "الحقوق األساسیة"و المالحظ أن المنظومة الفرنسیة لم تعرف قي دساتیرها مصطلح 

قانونیة إال غایة قیام الجمهوریة الخامسة، و إنشائها لمؤسسة و بقت تلك الحقوق بدون قیمة 

القیمة القانونیة على الحقوق األساسیة منذ أضفى، الذي 2و هو المجلس الدستوريلرقابیة آ

المتعلق بالجمعیات، بمنحه القیمة الدستوریة لدیباجة دستور سنة 1971قرار المجلس لسنة 

الطبیعة و القیمة القانونیة مع غیرها من أحكام التي أصبحت لها نفس الفرنسي1958

.الدستور

1 - Édouard BÉDARRIDES, Réviser la constitution : une histoire constitutionnelle française, Thèse

pour le doctorat en droit, Université de Bourgogne, soutenue le 5 décembre 2014, p.15.

2- Vanessa BARBÉ, François – Xavier MILLET, Droit des libertés fondamentales, Extenso édition ,
Paris, 2011 , p.19.
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، أصبحت تلك 1946، و دیباجة دستور 1789الدیباجة على إعالن سنة وإلحالة

bloc(الدستوریة تمثل بما یسمى  الكتلة األخرىالقواعد بما فیها قواعد الدستور  de

(constitutionnalité، التي یعرفها العمید لوي فافوري)Louis Favoreu(مجموعة من :"أنها

، و و السلطة التنفیذیةطة التشریعیةي تلزم السلتال ،و القواعد ذات القیمة الدستوریةالمبادئ

.1"و القضائیة، و كذا تلزم األفراداإلداریةكل السلطاتتلزمهبصفة عامة 

إن المجلس الدستوري الفرنسي ذهب من منطلق أن هناك حقوق أساسیة في 

المنظومة الفرنسیة، و هو الذي أدى في األخیر الفقه الفرنسي إلى اعتبار الدستور یمثل كتلة 

تتضمن القواعد المنظمة للمؤسسات و جانب أخر منظم للحقوق و الحریات،التيدستوریة،

طوال التطور الدستوري الذي واكب التاریخ السیاسي الفرنسي ظهرت و تطورت تلك الحقوق 

.إلى غایة الیوم17892دایة من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة بعد الثورة ب

بل یشمل الوثیقة الدستوریة،النظام الفرنسي على في ث فال یقتصر الحدیو من ثمّ 

، دستوري الفرنسي القیمة الدستوریةأضفى علیها المجلس ال، وعدة مواثیق عرفتها فرنسا

و في نفس الوقت ،ستوریة فقط یحدث إشكال عمليباعتبار أن االقتصار على الوثیقة الد

اقتصر 1958ألن دستور الجمهوریة الخامسة لسنة ، یشكل خطرا على الحقوق األساسیة

إذا ، فهو یغلب علیه الطابع السیاسي على فكرة دستور الحقوق،على تنظیم عمل السلطات

Marie Anne COHENDET , Droit constitutionnel , 4e ـ1 édition , édition Montchrestien , L’extenso
édition, Paris, 2008, p.56.

إعالن حقوق اإلنسان و المواطن له صدى كبیر على صعید التشریعات الوطنیة، واالتفاقیات الدولیة، ففي أوروبا قبل الحرب -2

العالمیة األولى وبعدها، نجد كل من النمسا، تشیكوسلوفاكیا، سویسرا تبنت دساتیرها حقوق اإلنسان التي جاء بها إعالن حقوق اإلنسان 

یبین إشعاع أفكار الثورة الفرنسیة، بدایة بظاهرة دسترة الحقوق في جمیع الدول األوروبیة وتعمیمها علـــى ، هذا1789المواطن لسنة 

كحق الملكیة الذي یجب )حقوق ووجبات األلمان (فقد نص الجزء الثاني منه على1919كل دول العالم، أما الدستور األلماني لسنة 

ة، وحق العمل الذي یجب أن یكون في خدمة مصلحة الجماعة، و نفس الشيء عرفه أن یكون التصرف فیه و فق المصلحة العام

، كما استلهم 1923ودستور رومانیا لسنة )الفصل الخامس منهما (، ودستور بولونیا، وتشیكوسلوفاكیا 1921دستور یوغوسالفیا لسنة 

ضعي الدساتیر الدول حدیثة االستقالل كدول شمال إفریقیا اإلعالن مؤسسي دساتیر الدول األوربیة بعد الحرب العالمیة الثانیة،  ووا

المرجعیة لإلعالن العالمي لحقوق 1789الجزائر، المغرب، تونس، و الدول اإلفریقیة، كما یعد إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 

، و كذا 1950اإلنسان األوربیة لسنة ، المصادق علیه من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة، و اتفاقیة حقوق1948اإلنسان لسنة 

  .28-27.ص مرجع السابق، صالیوسف حاشي، :العدید من إعالنات الحقوق على المستوى الدولي واإلقلیمي، أنظر في هذا الشأن
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تتطرق  ال وثیقةالن تلك أللتأمین حمایة للحقوق األساسیة، هو غیر كافي على اإلطالق

.1للحقوق األساسیة إال بصفة عرضیة

ینطبق و  ،و اإلسباني،اإلیطالي،عكس ما هو معمول به مثال في الدستور األلماني

على أن اقتصار الدستور على هوریو موریس الفقیه الفرنسي على الدستور الفرنسي وصف 

باألساس أحكام تتعلق بالتنظیم تضمنیباعتباره،"دستور سیاسي"تنظیم للمؤسسات هو

.2السیاسي إلدارة الدولة و للجماعات اإلقلیمیة

و لكن ذلك ال ینفي وجود بعض النصوص تتعلق بالحقوق األساسیة من بینها مبدأ 

، و حریة 6، الحریة الشخصیة5، حریة تأسیس األحزاب السیاسیة4، حق االنتخاب3المساواة

.7إدارة الجماعات اإلقلیمیة

من ثم فكان من الضروري تحدید الحقوق األساسیة في وثائق خارج الوثیقة و   

، و هي الدینامكیة التي اعتمدها المجلس الدستوري الفرنسي منذ اجتهاده الشهیر الدستوریة

المتعلق بالجمعیات، و الذي تلته عدة قرارات تكرس توجه المجلس نحو توسیع 1971لسنة 

مما جعل من الفقه الفرنسي یسمي ریة للحقوق األساسیة،مرجعیاته كأسس للحمایة الدستو 

و هو المصطلح الغیر ،مجموع تلك الوثائق ذات القیمة الدستوریة بالكتلة الدستوریة

(Normeاإلسنادالذي یستعمل مصطلح قواعد المستعمل من قبل المجلس الدستوري الفرنسي

de référence.(

بما 1958سنة لالجمهوریة الخامسة دستور من ،الكتلة الدستوریةحالیا و تتشكل 

اإلنسانحقوق  إعالن، ة التي تحیل علیها الدیباجة و هيالنصوص المكتوب، و فیها الدیباجة

1-Henry ROUSSILLON , Pierre ESPLUGAS, Le conseil constitutionnel, 7e édition , Dalloz, Paris,
2011 , pp. 63-64.
2-Ibid.
3- Art. 1, de la constitution française du 4 octobre 1958, texte intégral en vigueur.
4- Art. 3, ibid.
5- Art. 4, ibid.
6- Art. 66, ibid.
7- Art. 72, ibid.
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حقوق الجیل األول و هي الحقوق المدنیة و  تتضمنتيال 1789و المواطن لسنة 

حقوق الجیل الثاني و هي الحقوق التي تضمنت1946، و دیباجة دستور السیاسیة

حقوق جدیدة و هي حقوق الجیل الثالث بموجب  إلى إضافةاالجتماعیة، االقتصادیة و 

الذي تم دمجه في دیباجة الدستور بموجب التعدیل الدستوري ،2004میثاق البیئة لسنة 

ن قوانین ، و كذا قواعد مكملة لكل ما ذكر و هي المبادئ األساسیة المنبثقة م2005لسنة 

الجمهوریة، و كذا المبادئ المختلفة ذات القیمة الدستوریة التي یضعها المجلس الدستوري 

.على ضوء اجتهاداته

معالم الحقوق التي تعد أساسیة في النظام فالمجلس الدستوري الفرنسي هو الذي حدد 

،ة الدستوریةالقیمالمذكورة أضفى على المواثیق ه، فهو الذيعلى اجتهاداتبناءالقانوني 

المتعارف علیها في األساسیة المبادئ ، كادئ أخرى منحها القیمة الدستوریةمبمضیفا لها 

دستور الجمهوریة قوانین الجمهوریة و التي شكلتها التشریعات المختلفة التي جاءت بعد

، كالمبدأ المتعلق بحریة تكوین الجمعیات الذي كرسه قانون الجمعیات 1875لسنةالثالثة

، 1875جویلیة  12في، حریة التعلیم بقانون مؤرخ 1901جویلیة1الفرنسي المؤرخ في 

30، حریة االجتماع بقانونین مؤرخین في 1884مارس 21الحریة النقابیة بقانون مؤرخ في 

، 1881جویلیة 29افة بقانون مؤرخ في ، حریة الصح1907مارس 28، و 1881جوان 

، فتلك الحقوق كانت مضمونة و تلزم وضعت في حقبة النظام الجمهوريكل تلك التشریعات

، في إطار الدولة 1ن كانا یخضعان لرقابة مجلس الدولةااللذ اإلداریةالحكومة و السلطة 

ابة القاضي الدستوري الشرعیة، و لم تحصل تلك الحقوق على القیمة لدستوریة إال في ظل رق

.أي في إطار دولة القانون،بواسطة المجلس الدستوري

و قد نجد تباین بین فقهاء و أساتذة  القانون الدستوري الفرنسیین في تحدید عناصر 

للمرجعیات المذكورة أعاله قواعد أقل درجة باإلضافةالكتلة الدستوریة، فهناك منهم من یدرج 

1-Vanessa BARBÉ, François–Xavier MILLET, op.cit, p.19.
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Dominique(تحدید الذي جاء به الفقیه دومنیك روسومن الدستور، و لكن نجد ال

(Rousseauللكتلة الدستوریة في" ، میثاق 1946، دیباجة دستور 1789الدستور، إعالن :

، المبادئ األساسیة المكرسة في قوانین الجمهوریة و المبادئ ذات القیمة 2004البیئة لسنة 

روسو القوانین العضویة، األنظمة الداخلیة لغرفتي و یستثني الفقیه دومنیك"الدستوریة 

.1البرلمان، و المعاهدات من الكتلة الدستوریة

و یكون الفقیه دومنیك روسو قد استند على اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي في 

ـــــؤرخ في ذلك المجال، فبالنسبة للقوانین العضویة فإن قرار المجلس الدستوري الفرنســــــــــي المـــــ

إذا كان القانون العضوي یخضع لرقابة المجلس، :"،الذي أكد فیه على أن1960أوت  11

لذي اضرورة مخالفة للقواعد الدستوریة فإن القانون العادي المخالفة للقانون العضوي لیس بال

، فالقانون العضوي أسمى من القانون و لكنه أدنى درجة 2"تحیل على ذلك القانون العضوي

ن الدستور، و أما بخصوص األنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، فالقد صرح المجلس في م

البرلمانالمتعلقة باألنظمة الداخلیة لغرفتي األحكام":بأن1980جویلیة 22رار له بتاریخ ق

، و یستثني نفس الفقیه المعاهدات من الكتلة الدستوریة على أساس 3"لیس لهم قیمة دستوریة 

الذي بموجبه رفض االستناد 1975جانفي 15جلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في قرار الم

ال على أن الدستور األوربیة في عملیة الرقابة الدستوریة بناءاإلنسانعلى معاهدة حقوق 

.4من الدستور61یحدد له تلك الصالحیة عمال بالمادة 

 .116 ــ Dominique Rousseau, op.cit. pp.112 ـ1
نباي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات مجال محدود و حول محدود، رسالة لنیل :و أنظر في ھذا الشأن

14شھادة دكتوراه في العلوم ، تخص القانون ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تاریخ المناقشة 
.100-88.، ص ص2010جویلیة

.DC du 11 Aout 1960, cf. Site:www.conseil-constitutionnel.fr 08 ــ CC  n° 60  ـ2
.DC du 11 Juillet 1960, cf. Site:www.conseil-constitutionnel.fr 17 ــ CC  n° 80 ـ3

.du 15 Janvier 1975 , disponible en ligne sur le site:www.conseil-constitutionnel.fr 54 ــ CC  n°74 ـ4



92

دستور الحقوق األساسیة:القانون األساسي األلماني-الفرع الثالث

ساسیة، و ذلك یعود باألساس لألصول دور ریادي في مجال الحقوق األأللمانیا 

لسنة (Weimar)التي تجد مصدرها في دستور فایمار ،النظریة لفكرة الحقوق األساسیة

لك ذالذي أسس أول نظام دیمقراطي في ألمانیا بعد الوحدة، وبالعودة لنصوص ،1919

بناء و صالحیات ":تحت عنواننجده متشكل من بابین األول نضم فیه السلطاتالدستور 

Construction("الرایخ et fonctions du Reich(،  یتعلق بالحقوق و الحریات الثاني الباب و

Droits("لأللمانالحقوق و الواجبات األساسیة ":تحت عنوان et Devoirs Fondamentaux

(des Allemands ، فیعتبر ،"ألساسیةا...الحقوق"استعمل مصطلح فالمالحظ أن ذلك الدستور

الثاني الباب ، و هذا فيالدساتیرأول دستور تبنى هذا االصطالح الذي لم یكن متداول في 

.1651إلى المادة 109من المواد لالمتشك

حقوق و  ،سیاسیةة بشكل واسع تضمنت حقوقا مدنیة و جاءت تلك الحقوق مفصل

منع أي امتیاز سببه المولد أو مرتبة اجتماعیة، كتكریسه لمبدأ المساواة و ،و جماعیة،فردیة

، التلغراف، مواصالت بواسطة الرسائل البریدیةالحق في التنقل، الحریة الشخصیة، سریة ال

و كذا الحق في تكوین ي، ضمان الحق في االجتماع،أالتلیفون، حریة التعبیر و الر 

، حریة المعتقد،رفض تشكیلها ألسباب سیاسیة أو اجتماعیة أو دینیةال یمكنو  ،الجمعیات

،الحق في الضمان االجتماعي،كالحق النقابي،كرس حتى حقوقا اجتماعیة واقتصادیةو 

وصاحب العمل  في تحدید األجور والمساواة بین العمال ،حمایة األمومةو ، الرعایة الصحیةو 

.2المهنیة للعمال في عدة نصوصاالجتماعیة و االعتراف بالحقوق و  ،ظروف العملو 

كان متطور ،ذلك یثبت أن الدستور األلماني الذي جاء عقب الحرب العالمیة األولى

بل جاء ،في مجال الحقوق األساسیة على دساتیر الدول األوربیة األخرى في تلك الحقبة

1 - Constitution de Weimar du 11 août 1919, disponible en ligne à l’adresse:http://mjp.univ-
perp.fr/constit/de1919.htm.
2-Art. 109,11, 112, 114,117,118,123,124,135 à 141,159, 160, 161, de la Constitution de Weimar du 11
août 1919, ibid.
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ا على سبیل المثال سابقا لوقته ذلك أنه جسد الحقوق و الحریات بشكل حدیث، فإذا أخذن

إال بعد الحرب العالمیة ،المنظومة الفرنسیة لم یتم دسترة الحقوق االجتماعیة و االقتصادیة

، و لم تعرف الحقوق األساسیة إال بفضل تنامي 1946أي بموجب دیباجة دستور،الثانیة

.الماضيفي نهایة سبعینیات القرن الفرنسيدور المجلس الدستوري

عند ،1933أي سنة ،سنة من صدوره15بعد 1919توقف العمل بدستور و  

(ویعتبر سقوط النظام النازي ،، و لكن لم یلغى الدستور بشكل رسميوصول النازیة للسلطة

هو التاریخ الفعلي ،1945ماي 08أمام الحلفاء بتاریخ ألمانیابعد هزیمة )الرایخ الثالث

من الناحیة القانونیة، مع العلم أن الدستور الحالي الحامل 1919دستور فایمار لسنة زوالل

قد استلهم و تبنى عدة نصوص دستوریة في مجال 1949لعنوان القانون األساسي لسنة 

.الحقوق األساسیة من دستور فایمار

ساسیة المحور لماني من الحقوق األالعالمیة الثانیة جعل الدستور األبعد الحرب 

ووضع القیود ،في حد ذاته بتبنیه النظام الدیمقراطي كأساس للحكم،األساسي للدستور

دید التي قضت ورجوع النازیة من ج،الالزمة في الدستور لتجنب السقوط في الدیكتاتوریة

انتهاك ال محله االستبداد و حّل و  ،دستور فایماري جاءت في اسیة التسعلى فكرة الحقوق األ

.1ةمثیل له  لحقوق اإلنسان األساسی

تجدر اإلشارة أن رغم الویالت التي عاشتها أوربا في الحرب العالمیة الثانیة من انتهاكات لحقوق اإلنسان كالحق في الحیاة ، -1

كرامة اإلنسان و سالمته البدنیة و المعنویة، الحق في األمن، الحق في التنقل، الحق في الحریة الشخصیة حریة الرأي و التعبیر 

ن ألمانیا النازیة لحربا ضد كل شعوب أوربا باحتاللها و إخضاعها لجمیع أشكال االستغالل و العبودیة، فإن الدول الغربیة بسبب ش

و بالرغم ما توصلت إلیه المجموعة الدولیة إلى تقدیس حقوق اإلنسان كمیثاق األمم المتحدة، 1945التي هزمت ألمانیا بعد سنة 

و ما جاء بعدها مواثیق دولیة و إقلیمیة في ذلك المجال و على المستوى الداخلي في دساتیرها، 1948إعالن العالمي لحقوق اإلنسان

:في عدة محطات تاریخیة حقوق اإلنسان، و نذكر منها على سبیل المثال و لیس الحصرانتهكتفإن الدول االستعماریة األوربیة 

45000مت فیه ألمانیا للحلفاء حیث أبادت قوات االستعمار الفرنسي في الجزائر و هو الیوم الذي استسل1945ماي 8أحداث 

جزائري، ذنبهم الوحید استعملوا حقهم المضمون في قوانین الجمهوریة الفرنسیة، و هو  التعبیر عن مطالبهم السیاسیة  بالخروج في 

م بعد القضاء على النازیة، ثم انتهاكات حقوق مسیرات سلمیة للمطالبة باالستقالل و تقریر المصیر، كما تتطلع له كل شعوب العال

من ممارسة التعذیب على جمیع األصعدة، جرائم القتل 1954اإلنسان من قبل االستعمار الفرنسي بعد اندالع ثورة التحریریة في سنة 
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القانون األساسي للجمهوریة ألمانیا " ب 1949لسنة لدستور األلمانياو قد سمي 

، 1"الحقوق األساسیة"عنوان الفصل األول منه  ءجاالدستور، و بعد دیباجة "االتحادیة

و جعل منها حقوقا ،األلماني أنه كرس فكرة الحقوق األساسیةالقانون األساسيیستشف من ف

بالتأكید على عدم جواز بأي حال من ،تتربع الهرم القانوني في الدولة و نظام یحكم الدولة

.2األحوال المساس بالحقوق األساسیة

كرامة :األلماني هيقانون األساسيحقوق األساسیة التي كرسها الو من بین ال

الحریة الحریة العامة في التصرف،ساسیة، والتزام سلطة الدولة بالحقوق األ،اإلنسان

، حریة الرأي، ، مبدأ المساواة، حریة العقیدة الضمیر و اإلیمانالشخصیة والحق في الحیاة

لة و حمایة األطفال الغیر شرعیین، ، حقوق لألسرة و العائاإلعالم و الصحافة  الفن و العلم

ل البریدیة و سریة الرسائ،الجمعیات و االئتالفات، حریة إقامةحق تعلیم، حریة التجمع

،حظر العمل القسري، حرمة السكنو ، حریة مزاولة المهن االتصاالت الهاتفیة، حریة التنقل

، الحق في تشكیل أحزاب سیاسیة، حق ، حقوق البیئةفي مقاومة الطغیانحق الملكیة، الحق 

  .الخ...، إلغاء عقوبة اإلعدامأمام قاضي شرعي و الحق في األمنالمثول

يالقانون األساسيلشيء المالحظ هو أن ا   ضمن في أحكامه الحقوق ،3األلمان

، الحقوق االقتصادیة و االجتماعیة و هي السیاسیة و هي حقوق الجیل األولالمدنیة و

الخ ، و كذا ...و التنقلو التعذیب، تدمیر القرى و المداشر، ترحیل المواطنین العزل و وضعهم في المحتشدات، المنع من اإلقامة

الحروب التي قادتها الوالیات المتحدة األمریكیة  لتكریس هیمنتها على العالم و لحمایة مصالحها، وما تزامن معها انتهاك ألبسط حقوق 

 .الخ...اإلنسان  كالحرب في فیتنام، الحرب في العراق، الحرب في أفغانستان
1-Loi Fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, Version mise à jour novembre 2012, cf.

Site : https://www.bundestag.de.

2- Art. De 1 à 19 et 20, 20a, 21, 33, 36, 101, 104 de la Loi Fondamentale de la République fédérale
d’Allemagne.

حقوق اإلنسان "و استخدم في المادة الثانیة منه تعبیر ، "الحقوق األساسیة"تعبیر رة إلى الدستور اإلیطالي قد تجنب اإلشانجد -3

"على أنه1947من الدستور اإلیطالي لسنة 02تنص المادة ف، "غیر قابلة لالنتهاك  تعترف الجمهوریة بحقوق اإلنسان غیر القابلة :

ور من خاللها شخصیته، كما تستوجب االلتزام بواجب التضامن لالنتهاك وتضمنها، أكان فردا أم عضوا في تشكیالت اجتماعیة یط

، و نجد بعض دساتیر الدول األوربیة سایروا القانون األساسي األلماني "لسیاسي، االقتصادي واالجتماعي الذي ال یجوز مخالفتها
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هذه األخیرة ظهرت في ،حقوق البیئة و هي حقوق الجیل الثالث،یل الثانيحقوق الج

وب تشیر بوجه خاص الحق في البعض بحقوق الشع، و سماها ت القرن الماضيالثمانینا

و هذه الحقوق تخول الحق في البیئة، ، السالم، و الحق في التنمیة، و الحق في الثقافة

في إطار من ،جمیع األفراد حق في مطالبة غیرهم من األفراد باحترام قیم عالمیة معینة

تتبلور كجزء ال یتجزأ من هذه الحقوق بدأت و  ،1التضامن حتى أنها سمیت بحقوق التضامن

سترتها و منحها القیمة و ذلك بد،2الحقوق األساسیة المضمونة في النظام القانوني للدولة

  .أ 20األلماني بموجب المادة ساسيقانون األ، و هو األمر الذي جسده الالدستوریة

الحقوق األساسیة محددة في صلب الدستور:الدستور الجزائري-الفرع الرابع

  إال  ،نظریا بشكل مجرد3یعرف نظامنا القانوني موضوع الحقوق و الحریاتلم 

من الدستور 10تنص المادة ف" یة حول الحقوق و الواجبات األساس"الذي نص على في بابه األول تحت عنوان كالدستور اإلسباني 

"االسباني على أن ـ تمثل كرامة اإلنسان والحقوق التي ال یمكن التعدي علیها المرتبطة بها وحریة تنمیة الشخصیة واحترام القانون 1:

ـ یتم تفسیر القواعد القانونیة المرتبطة بالحقوق األساسیة والحریات 2.وحقوق اآلخرین، أساس النظام السیاسي والسالم االجتماعي

التي یعترف بها الدستور بناء على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وبموجب المعاهدات واالتفاقیات الدولیة المتعلقة بنفس الموضوع 

"والتي قامت إسبانیا بالمصادقة علیها

Voir: la Constitution Espagnole, Ratifiée par le peuple espagnol par le référendum du 6 décembre

1978, Catálogo de Publications de la Administration General del Estadopublicacionesoficiales.boe.es,

et La Constitution italienne de 1947, Publication réalisée par le Bureau des informations

parlementaires, des archives et des publications du Sénat. Mise à jour et révision pour la langue

française: Alessio Colarizi Graziani.

.42.مرجع السابق، صال ،أحمد فتحي سرور-1
كمصطلح تقني، و قد سارت  المحكمة "الحقوق األساسیة "بمصطلح الدستور النمساوي ال یعرف المالحظ أن في النمسا -2

مضمون الضمانات التي =الدستوریة النمساویة على التقید بالتفسیر الحرفي للدستور رغم أن المحكمة أصبحت تسهر على البحث في 

وربیة التي لها مرتبة الدستور في النظام من شأنها أن تضفي  حمایة الدستوریة للحقوق األساسیة متأثرة باتفاقیة حقوق اإلنسان األ

النمساوي

Voir: Lorenza CARLASSARE, « Le contrôle par ”voie incidente” - Le contrôle abstrait»,in «La
protection des droits fondamentaux par la Cour Constitutionnelle», Brioni , Croatie , 23 – 25
septembre 1995, Collection Science et technique de la démocratie n°15,Edition du Conseil de
l’Europe, pp.149-150.

بالحقوق في الشطر األول من 1963الجزائر وبعد االستقالل تبنت النظام االشتراكي كخیار ال رجعة فیه، و إن اعترف دستور إن 3-

"حددها تحت عنوان1976، و في دستور "ة المبادئ و األهداف األساسی:"الدستور تحت عنوان الحریات األساسیة و حقوق اإلنسان :

و الحزب ،، فإن المؤسس في الدستورین المذكورین ربط ممارسة تلك الحقوق و الحریات بعدم المساس بالنظام االشتراكي"و المواطن
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Le)("المذهب الدستوري"، بتجسید 19891بموجب دستور  Constitutionnalisme القائم

، و على على ضمان الحقوق و الحریات في ظل تنظیم السلطة وفقا لمبدأ الفصل للسلطات

Benjamin(السلطة كما یرى الفقیهتقیدالدستور  Constant(2 ، ذلك الدستور تم تعدیله في

و لكن المالحظ ، 2016، و أخیرا في سنة 2008، 2002، 1996عدة محطات في سنة 

لم  ،ساري حالیاال الدستور الجزائري، فإن 1963و على عكس أول دستور جزائري لسنة 

في الفصل 1989منذ سنة و نص على الحقوق "الحقوق األساسیة "مصطلح ستعملی

و لم یغیر ذلك العنوان في التعدیالت المشار 3"الحقوق و الحریات "تحت عنوان الرابع 

38كنص المادة "األساسیة "و إن كانت بعض النصوص استعملت مصطلح إلیها أعاله،

،"الحریات األساسیة و حقوق اإلنسان و المواطن مضمونة "  :على أن 2016من دستور

، تضمنت 73إلى نص المادة 32مجموعة من الحقوق من نص المادة د المؤسس ضمنّ نج

، و من )ثالثا(، و الثالث للحقوق و الحریات)ثانیا(، الثاني)أوال( األولحقوق الجیل 

للحریات، فإن الدستور الجزائري باعتباره القانون مانالمنطلق أن تقریر الحریات هو ض

و نعتمد كطریقة لتقسیم الحقوق األساسیة ،من الحقوقاألجیالاألساسي هو ضامن لتلك 

.4الحقوقألجیالمعیار التقسیم التاریخي 

على  1976، و 1963من دستور سنة  73و  22الواحد، و یمكن إسقاط تلك الحقوق في هذه الحالة، هذا ما عبرت علیه المادتین 

، باعتبار الحقوق السیاسیة هي الضامنة التوالي، أي ال وجود لحقوق و حریات سیاسیة و هو األمر الذي یتعارض مع الدیمقراطیة

.ماعیةللحقوق الفردیة و الج

سكاكني بایة، دور القاضي اإلداري في حمایة الحقوق و الحریات األساسیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص -1

.40.، ص2011نوفمبر 02القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، تاریخ المناقشة  

2- Jean-Philippe FELDMAN, « Le constitutionnalisme selon Benjamin Constant »,Revue française de
droit constitutionnel, 2008/4, n° 76, pp.677-681.

الذي یتوافق مع المفهوم الكلسیني لدولة القانون، خاصة  و أن مؤسسنا"الحقوق األساسیة "و كان من األجدر استعمال مصطلح -3

إلى غایة 1989و هي الفقرة التي لم یدخل علیها أي تغییر دستور ته، عبر على أن بناء دولة القانون بواسطة الدستور في دیباج

إن الدستور فوق الجمیع، و القانون األساسي  الذي یضمن الحقوق و الحریات ":، والتي جاء فیها2016الدستور الحالي لسنة 

مبدأ حریة اختیار الشعب، و یضفي المشروعیة على ممارسة السلطات، و  یكرس التداول الدیمقراطي الفردیة و الجماعیة، و یحمي

یكفل الدستور الفصل بین السلطات و استقالل العدالة و ":في الدیباجة2016، و أضاف تعدیل "عن طریق انتخابات حرة و نزیهة 

".تشكل هذه الدیباجة جزءا ال یتجزء من هذا الدستور"جة على أن في الدیبا2016، كما أكد تعدیل ..."الحمایة القانونیة
هناك عدة معاییر لتقسیم الحقوق في الفقه القانوني، و لكنها تهدف كلها للتعریف بالحقوق و التمییز بینها، بوضعها في فئات -4

ار تطور ظهورها التاریخي  و نجد هنا ثالثة معینة على أساس معاییر مختلفة، فهناك من یقسم الحقوق األساسیة على أساس معی

أجیال الجیل األول، الثاني، و الثالث، و هناك من یقسمها على أساس معیار موضوع الحقوق، فجانب یقسمها لحریات شخصیة، 
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ظهور حقوق الجیل األول مع  واكب:ضامن لحقوق الجیل األولالجزائري الدستور -أوال

الحركة الدستوریة األولى و هي تشمل باألساس الحقوق األساسیة المدنیة و السیاسیة التي 

.عالجها المؤسس الجزائري

نقصد بالحریات الشخصیة :حتمیة لقیام دولة القانونالشخصیةاألساسیة الحریات  -أ

، و حیاته االختیار فیما یخص تنقله، سكنهة لكل فرد بحیزا یتمتع فیه بحریاالعتراف

، بدون تدخل من أي شخصا أخر، أو من قبل السلطات العمومیة، و تتعلق الخاصة

.في المجتمع و هي مالزمة لدولة القانون األفرادبالحریات الطبیعیة التي یجب أن یتمتع بها 

Benjamin(ذكر الفقیه :الشخصين ااألمفي حق ال - 1 Constant( أن حریة المواطنین

عدم وجود ":على أنھتعسف الالفقیھو یعرف"  تعسفيالضمانات ضد كل عمل "ھي 

ن الشخصي في األمافالحق ،1"قواعد، حدود، تعاریف، في كلمة ھو غیاب لكل ما ھو دقیق

المرتبطة بشخصیة اإلنسان، فهي تعبر عن الحریات األساسیة أحدفھوتعسف ھو لمجابھة ال

التزام على یقع، ومتهم الذي یمكنه الذهاب و المجيءإلنسان غیر المعتقل أو الحالة ا

ة الدولة بتوفیر الضمانات القانونیة الالزمة ضد كل عمل تعسفي یصدر عن أعوان الدول

.2االعتقال الكیفيتوقیف و لایمكن أن یؤدي  بشكل أو أخر 

انون الدولي حریات فكریة، حریات الرأي الجماعیة، و جانب أخر یقسمها لحریات فردیة، و حریات جماعیة، و هناك المختصین في الق

، و "عدم جواز المساس بالحقوق األساسیة"و األوربي لحقوق اإلنسان یمیزون بین الحقوق األساسیة و حقوقا أخرى، بواسطة معیار

الحریات (مستندین في ذلك على قرارات المجلس الدستوري الفرنسي الذي میز بین "معیار الحمایة القضائیة "هناك من یستندون على 

le)(، و هناك من یعتمد على معیار مبدأ المصقوفي )الحریات العامة (و ) ساسیةالعامة األ critère des principes matriciels ،

(القائم على أننا نكون أمام حق أساسي، لما یشكل ذلك الحق منبعا لحقوق و حریات أخرى و الذي بلوره الفقیه برنار ماتي یو 

(Bertrand Mathieu.
Voir: Philippe BLACHÈR, « Droit fondamentaux (classification) », in Dictionnaire des droits
fondamentaux, sous la direction de Dominique CHAGNOLLAUD et Guillaume DRAGO, Dalloz,
Paris, 2010, pp.279-286.

1- Constant décrit l’arbitraire comme « l’absence des règles, des limites, des définitions, en un mot l’
absence de tout ce qui est précis » , Voir Jean-Philippe Feldman, op.cit, p.678.

.110-109.، ص ص1999موریس نخلة، الحریات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، -2
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عناصر النظام العام یخول و علیه فإن كان تحقیق األمن العمومي الذي هو أحد 

، 1الحق في األمان الشخصي یمنع أن یكون االعتقال كیفي فإن حرمان الشخص من حریته،

فال یمكن حرمان شخص من حریته بتوقیفه و اعتقاله إال إذا توافرت الشروط الموضوعیة، و 

2016من دستور59هذا ما عبرت علیه المادة و  ،التي یحددها القانونإلجراءاتاحتراما

ال یتابع أحد و ال یوقف و ال یحتجز، إال ضمن الشروط المحددة بالقانون، و "  :على أن

...."بقا لألشكال التي نص علیهاط

بموجب إضافةو حرصا من المؤسس على تعزیز الحق في األمان الشخصي تم 

استثنائي یحدد القانون أسبابه و إجراءالحبس المؤقت "بندا یؤكد على أن 2016تعدیل 

التأكید أخیرا على وجوب تتجنب السلطة العمومیة كل اعتقال  و ،..."مدته و شروط تمدیده

، و "یعاقب القانون على أعمال و أفعال االعتقال التعسفي"كیفي مهما كان، بالنص على أن 

صاص لحفظ األمن لذلك السبب فإن كل اعتقال تقوم به السلطة التنفیذیة صاحبة االخت

تجسیدا لمبدأ الفصل إشرافهاو  2یجب و بدون تمهل أن یخضع للرقابة القضائیةالعمومي،

و  من الدستور فیما یخص التوقیف للنظر،60بین السلطات، هذا ما عبرت علیه المادة 

و وضع ،كفالة الحقوق األساسیة في دولة القانون مرهون بتمتع القضاء باالستقاللیةعلیه ف

.لتكریس مبدأ استقاللیة القضاءنمیتهاافة الوسائل القانونیة و تك

كما جاء الدستور الجزائري بعدة ضمانات ترتبط بحق األمان الشخصي، الذي یجب 

الفرد على حریته، و على كل حقوقه األساسیة، تلك الضمانات یمكن الطمئنانأن یتحقق 

1-Dominique TURPIN, op.cit, p.296.
(l’habeasإن الحق في األمن الشخصي یجد أصله في للمنظومة االنجلیزیة التي وضعته بواسطة إجراء إحضار جسم السجین -2

corpus( الذي یمنح الحق لكل سجین في أن یعرض على قاضي كي یفصل في شرعیة 1215في المیثاق األعظم الصادر سنة

صراحه فورا، و نقل ذلك اإلجراء و تم تجسیده في المنظومة الفرنسیة بموجب المواد سجنه، و في حالة عدم توافر تلك الشرعیة یطق 

.1789من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة  9و  8، 7

Voir: Didier THOMAS,« Le droit à la sûreté », in Libertés et droits fondamentaux, sous la direction de
Rémy CABRILLAC, 20e édition , Dalloz, Paris, 2014, p.424.
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المحاكمة العادلة، الحق في الدفاع، شرعیة ، قرینة البراءة،اإلنسانیةتلخیصها في الكرامة 

.1العقوبة، و كذا مبدأ مسؤولیة الدولة في حالة الخطأ القضائي

و تعد أحد عناصر ،لحریة الطبیعیة األساسیة لإلنسانهي او :حریة الذهاب و اإلیاب-2

داخل إقلیم وتقتصر هذه الحریة على حق كل فرد في االنتقال بحریة2الحریات الشخصیة

فالمبدأ الذي یحكم حریة التنقل هو عدم وجود ألي ، 3، أو العودة إلیهالدولة، أو مغادرته

جوهریة، و لكن ذلك ال ینفي وجود استثناءات أساسیةقاعدة تحد من تلك الحریة فهي حریة 

ذاك بجواز ، وعلى ذلك للتوفیق بین ممارسة تلك الحریة و حریات أخرى من نفس القیمة

ع حدود على تلك الحریة في حالتین، الحالة األولى لما یتعلق األمر بتحقیق النظام العام وض

بعناصر الثالثة السكینة، األمن، الصحة، كالحدود التي توضع على تنقل األجانب، و أما 

الحالة الثانیة الحدود التي توضع من أجل احترام حقوق وحریات أخرى، كوضع الحدود على 

.4مادام صاحب الملكیة الخاصة یتمتع بحق كلي على ملكیتهاإلیابحریة الذهاب و

یحق لكل مواطن ":على تلك الحریة على أن2016دستور من 55ت المادةنصو 

اسیة أن یختار بحریة موطن إقامته، وان یتنقل عبر التراب یتمتع بحقوقه المدنیة و السی

و قد أضاف المؤسس ، " له منه مضمونالخروج ب الوطني و ، حق الدخول إلى التراالوطني

"فقرة على غایة من األهمیة بالقول أنه2016في تعدیل  ال یمكن األمر بأي تقیید لهذه :

، فمن شأن تلك الفقرة أن "الحقوق إال لمدة محددة و بموجب قرار مبرر من السلطة القضائیة 

بإخضاع، اإلیابو  تساهم في التأطیر الدستوري للحدود التي تقع على حریة الذهاب

.المؤسس كل تقیید لتلك الحریة للرقابة القضائیة

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من 61، و 58، 56، 41، 40المواد 1-
2- Dominique TURPIN, op.cit, p.319.
3 -Henri OBERDORFF, op.cit , p.282.
4 - Xavier PHILIPPE, « La liberté d’aller et de venir », in Libertés et Droits Fondamentaux, sous la
direction de Rémy CABRILLAC, 21e édition , Dalloz, Paris, 2015, p.423-425.
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الحیاة الخاصة هي دائرة  یتمتع فیها الفرد بخصوصیته  إن:الحق في الحیاة الخاصة-3

، و تمكنه الخاصةمنع الغیر من معرفة أي تفاصیل أو معلومات حول حیاتهالتي له الحق 

على شخصه و مسكنه و أوراقه و أعماله و عدم تعرضه إلى تفتیش و من المحافظة

و المحافظة على حیاته الخاصة وأسرار حیاته ات التي تتجاوز الحدود المعقولة الحجوز 

(باتریك واشسمان یرى في هذا المجال، و1العائلیة الخاصة و حرمة منزله و مراسالته

(Patrick Wachsmannمنزل، حریة حرمة ال:و هي رو أن الحیاة الخاصة تأخذ ثالث ص

الحیاة الخاصة و لقد ضمن المؤسس و  2، و سریة الحیاة الخاصةاختیار الحیاة الخاصة

من الدستور، و لتعزیز الحمایة الدستوریة للحیاة  47 و  46حرمة المنزل بموجب المادة 

وضع الحدود على الحق في الحیاة جعل2016الخاصة، المؤسس الجزائري في تعدیل سنة 

المؤسس حرص في التعدیل على أمر من السلطة القضائیة، و المالحظ أن الخاصة یتوقف

.كل عناصر الحریات الشخصیة للرقابة القضائیةإخضاععلى  2016الدستوري لسنة 

لق و تشهد مجاالت حمایة الحیاة الخاصة تطورا سریع مواكبا للتطور التكنولوجي المتع

مخاطر جد كبیرة على  أظهرتالتي االنترنیتبعولمة تبادل المعلومات عن طریق شبكة 

حمایة الحیاة الخاصة بتطور طرق تخزین المعلومات الكترونیا، سهولة التسجیل الصوتي 

.3الخ...و المصور و عملیات نشرها

.161.مرجع السابق، صالموریس نخلة،  -ـ1
Pateick WACHSMANN, Liberté publique, 4eـ 2 édition, Dalloz, Paris, 2002, pp.401 ـ  410.

تشهد مجاالت حمایة الحیاة الخاصة، تطورا سریع مواكبا للتطور التكنولوجي المتعلق بعولمة تبادل المعلومات عن طریق شبكة -3

االنترنیت، التي أظهرت مخاطر جد كبیرة على حمایة الحیاة الخاصة بتطور البرید االلكتروني، طرق تخزین المعلومات الكترونیا، 

المصور، و سهولة عملیات نشرها عن طریق المواقع االلكترونیة، خاصة مواقع التواصل سهولة التسجیل الصوتي، و 

الخ، مما یجعل تتبع الحیاة الخاصة لألشخاص حالیا أمر جد سهل و بسیط مع تطور تكنولوجیا االتصاالت،و هو ما ...االجتماعي

یعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع حمایة األشخاص الطب: " على أن 3الفقرة  46تكیف معه المؤسس في المادة 

، مما یقع التزام على المشرع مهمة سن التشریعات الالزمة لمجابهة تلك "الشخصي حق أساسي یضمنه القانون و یعاقب على انتهاكه

.المخاطر على الحیاة الخاصة
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إن :القانونحتمیة لقیام دولة الفكریة و السیاسیةاألساسیة الحریاتالحقوق و  - ب

هو كائن یفكر و له أراء مختلفة حول كل مناحي الحیاة و من ثم فله أن یعبر على اإلنسان

و ال یمكن بأي شكل من األشكال أن یحرم من حریة التفكیر ألنها من صمیم  األفكارتلك 

الطبیعة البشریة، و نعالج ذلك من خالل التطرق للحریة الفكریة و تفرعاتها، والحریات 

.یاسیة التي في الحقیقة ما هي إال نتاج لألولىالس

إن الحریات الفكریة هي من أهم :مكرسة دستوریا و هشة واقعیاالفكریةریاتالح-1

و بدونها ال ،فال یقوم بدونها أي حق من الحقوق األساسیة،الحریات اإلنسانیة على اإلطالق

نقیض 1في كل نظام دیمقراطيحریة دستوریة أساسیة یكون لدولة القانون أي معنى، و هي 

، وتسمح له بتكوین أرائه الجانب المعنوي أو الروحي للفردألنها تمثلللطغیان و االستبداد،

.2و أفكاره في شتى القضایا و بالشكل الذي یملیه علیه ضمیره أو وجدانه

، 2016الجزائري لسنة و قد تعزز مركز الحریات الفكریة في التعدیل الدستوري 

فیمكن تقسیم الحریات الفكریة إلى حریة الرأي و التعبیر، حریة الصحافة ووسائل اإلعالم 

األخرى، و هذه الحریات هي مكرسة في صلب الدستور فحریة الرأي و التعبیر، نجدها 

د بین حریة الرأي و حریة المعتق،الذي بموجبها زاوج المؤسس42منصوص علیها في المادة 

، و نص على حریة "و حرمة حریة الرأي3ال مساس بحرمة حریة المعتقد:"بالشكل التالي

من الدستور، على 48التعبیر بمزاوجتها مع حریة إنشاء الجمعیات و االجتماع في المادة 

و أكد المؤسس على ، "مواطنمضمون للاالجتماعحریات التعبیر و إنشاء الجمعیات و :" أن

تمتع بحریة الرأي و ی"...السیاسیة، على أن الحزب األحزابإنشاءص حق تلك الحریة لما ن

تم 2016من الدستور الجزائري، و وفقا للمراجعة الدستوریة لسنة 53وفقا للمادة ..."التعبیر

1- Henri OBERDORFF, op.cit, p.433.
، 2004خضر، مدخل إلى الحریات العامة و حقوق اإلنسـان، الطبعة الثانیة، المؤسسة الحــدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، خضرـ -2

 .341 .ص
ال یمكن ضمان حریة المعتقد إال بواسطة علمانیة الدولة أي فصل الدین عن الدولة، و اعتبار المعتقد حریة أساسیة شخصیة، -3

.تصوره على المدى القریب و المتوسط في المجتمعات العربیة و اإلسالمیةوهو األمر الذي ال یمكن
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و بعدم إخضاعها للرقابة ،دسترة ألول مرة حریة الصحافة المكتوبة و السمعیة البصریة

تم دسترها صراحة كحریة ،تنبثق من حریة الرأي و التعبیرونجد عدة حریات،1القبلیة

حریة 2016كما عزز التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ،2االبتكار الفكري و الفني و العلمي

من 44و هي الحریة األكادیمیة فنصت المادة ،تجد مصدرها في حریة الرأي و التعبیر

مضمونة و تمارس في إطار یة البحث العلميو حر األكادیمیةالحریات ":الدستور على أن

فال یمكن للسلطة بأي ،حریة األساتذة الجامعیینل ، تلك الحریة تصبح أساسا دستوري"القانون

أو توجیه العمل ،حال من األحوال التدخل للحد من حریتهم في إیصال المعلومات

النشاط األكادیمي و البحث العلمي هو من مهام هیاكل الكلیات في أطیرتاألكادیمي، ف

.تمتع باالستقاللیةتعلى رأسها المجالس العلمیة التي یجب أن ،الجامعة

فكار و اآلراء یأخذ التعبیر عن األفو تبقى الحریات الفكریة بكل تفرعاتها هشة واقعیا، 

و  هي شرط للدیمقراطیةو التظاهر التيشكال فردیا أو جماعیا یكون بواسطة حریة التجمع، 

منه على ضـمان الدولة لحریة 48في مادة 2016سنة ، و لقد نص دستورالتعددیة

كاشتراط الترخیص المسبق من جتماع، و یحدد القانون كیفیات تنظیم حریة االجتماعاال

تتعسف یقام االجتماع في مكان مغلق كالقاعات، أو في مكان عمومي، و قدو  ،اإلدارة

بمقتضیات لها عالقة ال  السلطات العمومیة في التضییق على هذه الحریة العتبارات سیاسیة

جراء مسیرة تتجه نحو مكان معین،، و التجمع في األماكن العمومیة قد یلحقه إنظام العامال

قتصادي معین، و اأیلجأ له األفراد للتعبیر عن موقفهم اتجاه وضع سیاسي أو اجتماعي 

تطور التجمع في المجال السیاسي و االجتماعي یفسر بدون شك ":مارسیل روني أنو یرى

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من 50المادة -1
حریة االبتكار الفكري و الفني و : " على أن 44تنص المادة 2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من  2و  1فقرة  44المادة -2

مواطن، حقوق المؤلف یحمـــیها القانون، ال یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ العلمي مضمون لل

".إال بمقتضى أمر قضائي،و اإلعالم
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، 1"لى ممارسات الدیمقراطیة المباشرةإفي رغبة المواطنین بالرجوع في بعض المراحل الزمنیة 

.فالتجمع إذا یعد أحد أشكال الدیمقراطیة المباشرة بحسب هذا القول

التي تعتبر حریة مكملة ،حریة التظاهر السلميو ال یمكن فصل التجمع على 

للتجمع و كذا لحریة الرأي و التعبیر، و ال یمكن في دولة القانون أن یحرم األفراد من حریة 

ذلك یشكل مساس خطیر بالنظام العام، و المالحظ أن التجمع و التظاهر السلمي إال إذا كان

ستقالل تم دسترة حریة التظاهر بموجب و ألول مرة منذ اال2016الدستور الجزائري لسنة 

حریة التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار "التي تنص على أن ،منه49المادة 

، و منذ صدور الدستور لم یصدر لحد الساعة القانون "القانون الذي یحدد كیفیات ممارستها 

الدستور رغم مرور عامین عن صدور الدستور، و المنظم للتظاهر السلمي كمــــــــــا أقـــــــــــــــــــــره

هي مخالفة للدستور فعلى المشرع أن ال یقصر في وظیفته التشریعیة التي یفرضها علیه 

.2المؤسس، خاصة إذا تعلق األمر بالحقوق األساسیة

منذ سنة  ئكما یمنع التظاهر في الجزائر العاصمة رغم أنه تم رفع حالة الطوار 

، و لكن الفة لمبدأ المساواة و حریة التظاهر المكرسین في الدستورمما یعد مخ، 20113

1-Henri Oberdorff, op. cit, p.512.
و االجتماعیة من قبل السلطات ،یتبین جلیا أنه ال وجود إلرادة سیاسیة لتكریس حق التظاهر السلمي في الحیاة السیاسیة-2

العمومیة، و ذلك یعد خرق لروح الدستور، و إذا تم تنظیم الحریة یتم إفراغها من محتواها كما هو الحال على سبیل المثال ولیس 

-06 رقم  2012و الجمعیات بموجب قانون سنة 2012بالنسبة لحریة تشكیل األحزاب السیاسیة بموجب القانون العضوي ،الحصر

12.
إن استعمال القوة المفرطة لمنع التظاهر السلمي في الجزائر العاصمة في حد ذاته یشكل إخالل بالنظام العام، و یعد انتهاك لحق -3

من الدستور، و لاللتزامات الدولیة للدولة الجزائریة، و المالحظ أن السلطات العمومیة  49و  48دستوري مضمون بموجب المادة 

إلحباط و اعتقال المشاركین و ،رة من الشرطة بالزي الرسمي و المدني بمجرد علمها بوجود تجمع أو تظاهر سلميتحشد أعداد كبی

تعتبر كل تظاهر مهما كان تجمهرا، و یكون ذلك باستعمال القوة المفرطة، و هو ما وقع فعال في تظاهرة سلمیة لألطباء المقیمین 

وق ، و قد انتقدت منظمة العفو الدولیة وضعیة الحق2018جانفي 3بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة  بتاریخ 

، و أكدت على أن حق التظاهر ینتهك بشكل روتیني بواسطة قوانین ردعیة، ال تفرق 2016األساسیة في الجزائر في تقریرها لسنة 

بالمظاهرة السلمیة و التجمهر الذي هو عبارة عن عصیان مدني یستعمل فیه العنف من قبل المتظاهرین و یشكل إخالل بالنظام العام،  

مضة و تمنح السلطات العمومیة سلطة تقدیریة واسعة تنعكس على جوهر الحریة سلبا، كما  تم وضعها منذ تلك األحكام جاءت غا

إبان نظام الحزب الواحد و قبل التعددیة، و مازلت لحد الیوم محل التطبیق كمعاقبة بعقوبة حبس كاملة على تنظیم 1975سنة 

التحریض على التجمهر الغیر "التي تعاقب بعام حبس على 99لمادة باإلضافة إلى ا،98مظاهرة غیر مرخص بها طبقا للمادة 
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إستطاع الشعب الجزائري أخیرا استرجاع حقه في التظاهر السلمي المكرس دستوریا، في 

الجزائر العاصمة و على كل ربوع التراب الوطني، من شماله إلى جنوبه، و من شرقه إلى 

، مطالبة النظام السیاسي القائم 2019فیفري 22غربه، في مظاهرات سلمیة بدأت من تاریخ 

 8و  7بالرحیل، و بضرورة االنتقال الدیمقراطي باسترجاع الشعب لسیادته كما كرسته المادة 

.من الدستور، و كذا مطالبته باسترجاع حریته التي حرم منها لعقد من الزمن واقعیا

القضاء اإلداري الفرنسي إالو ال یمكن اللجوء لمنع التظاهر السلمي كما استقر علیه 

إذا كان هناك خطر داهم و وشیك یمس بالنظام العام، أي إال في حالة الضرورة، و یمكن 

تقدیر ذلك على أساس معاییر موضوعیة، كمطالبة منظمي التظاهر باستعمال العنف، و 

تخریب الممتلكات العمومیة، و الخاصة، أو كوجود سوابق لمنظمي التظاهر في الماضي

.استعملوا فیها العنف في مظاهرات أشرفوا علیها

دیباجة النظام الدیمقراطي في دستور الجزائري ال كرس:الحریات األساسیة السیاسیة-2

مبدأ حریة اختیار الشعب، و یصفي المشروعیة على یحمي...الدستور:"الدستور على أن

، ففي ظل "ممارسة السلطات، و یكرس التداول الدیمقراطي عن طریق انتخابات حرة و نزیهة

وحده یمكن بناء دولة القانون و ضمان الحقوق األساسیة، و یمكن النظام الدیمقراطي 

:ما یليتلخیص الحقوق و الحریات السیاسیة فی

إن :حق االنتخاب و الترشح وشغل الوظائف العامةالتكریس الدستوري لــ ــ 2-1

الدستور أقّر أّن حق االنتخاب یتمتع به كل مواطن تتوافر فیه الشروط القانونیة عمال بالمادة 

من الدستور، وقد تّم تقریر االنتخاب العام و المباشر و السري فیما یخص انتخاب 62

و یمكن لإلدارة و القضاء أن یكیفه على ذلك النحو، ،تلك الصیاغة المبهمة تجعل مجرد كل مطالبة بتظاهر سلمي تجمهرا، "المسلح

.انتهاك لمضمون حریة التظاهر السلميیعدمما
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، و هو مظهر من مظاهر 1أعضاء المجلس الشعبي الوطنيرئیس الجمهوریة، و انتخاب 

.تطبیق نظریة سیادة الشعب

من المبادئ الذي یعد ،مبدأ حریة الترشححریة االنتخاب هي مالزمة لكما أن

التي تقتضي ،الدستوریة التي تحرص الدولة الدیمقراطیة على إرسائه في االنتخابات العامة

المساواة بین اس ـى أســـــح علــكفالة ممارسة فعالة لحق الترشتبني مبدأ الترشح العام من أجل

من خالل ترقیة الحقوق السیاسیة ،المساواة االیجابیة بین الرجل و المرأة، و2المواطنین

.3تمثیلها في المجالس المنتخبة ظوظللمرأة بتوسیع ح

المؤسس لتعلق االنتخاب و حریة الترشح بشغل الوظائف في الدولة، ضمنو 

بدون أي شرط إال تلك الشروط التي ذلك الحق لجمیع المواطنین بشكل متساوي، والجزائري 

كالتمتع بالحقوق السیاسیة و المدنیة، األهلیة، و الكفاءة العلمیة في 4یقتضیها القانون

حدود دستوریة على التمتع بذلك 2016الوظائف النوعیة، و قد وضع المؤسس في تعدیل 

الجنسیة الجزائریة األصلیة دون سواها لتولي الوظائف العلیا في الدولة "تراط الحق كاش

.5"الوظائف السیاسیة

على تعزیز نزاهة و شفافیة االنتخابات، 2016وحرص المؤسس في تعدیل 

دائمة ال یقتصر عملها في الفترة ، تكونباستحداث هیئة علیا مستقلة لمراقبة االنتخابات

نتخابات فقط بل تنشط على طول السنة كأي مؤسسة دستوریة رقابیة أو الزمنیة إلجراء اال

استشاریة، تسهر تلك الهیئة على شفافیة االنتخابات الرئاسیة، و التشریعیة، و المحلیة، و 

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل ، من 118، 62،85المادة -1
ـ عبد وسعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعیل، النظم االنتخابیة، دراسة حول العالقة بین النظام السیاسي و النظم االنتحابي، -2

.47.، ص2005منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من 35المادة -3
.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من 63المادة -4
.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من 63المادة -5
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االستفتاءات، و على تقدیم االستشارات و التوصیات الالزمة للسلطات العمومیة  لتحسین 

.1نتخاباتالمنظومة التشریعیة في مجال اال

إن ضمان :إلى جمعیات أو أحزاب سیاسیةحریة تشكیل و االنتماءــــ 2-2

التعددیة في نظام دیمقراطي مرهون بضمان حریة تشكیل المواطنین للجمعیات، التي تخول 

فإن حریة ،2للفرد التجمع بالغیر بشكل دائم، فإن كانت حریة االجتماع تخول لألفراد التجمع

تجمعات تتخذ تختلف علیها في مسألة الدیمومة، فحریة الجمعیات هي عبارة عن 3الجمعیات

تهدف لتحقیق أغراض غیر صفة الدیمومة أو االستمراریة على أساس منظم ومدروس

و هي حریة أساسیة ال یقوم نظام حر و دیمقراطي بدونها، و تكمن القوة القانونیة ،مربحة

التي قررت 4من الدستور54من خالل نص المادة لحریة الجمعیات في النظام الجزائري

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من 194، 193المادة -1
2-Gille LEBRETON, « Association », in Dictionnaire des droits fondamentaux, sous la direction de
Dominique CHAGNOLLAUD et Guillaume DRAGO, Dalloz, Paris, p.26.

ـ تلعب الجمعیات في الدول األوربیة دور فعال في المجتمع المدني، و لقد عددت اللجنة األوربیة للجمعیات في بیان لها مؤرخ في 3

ملیون منخرط، كما ال یقتصر عمل و نشاط 100لمنخرطین في الجمعیات على المستوى األوربي ب عدد ا 2001أفریل 27

الجمعیات في دولة بحد ذاتها، بل یمتد لمجموع دول األوربیة، و هناك تنسیق بین الجمعیات في الدول األوربیة، كما هناك من 

جمعیات الریاضیة، المجموعات السیاسیة على مستوى البرلمان الجمعیات تتحد مع بعضها البعض على مستوى الدول األوربیة، كال

  .الخ...األوربي، و كذلك بین الشركاء االجتماعیین األوروبیین

Voir: Anne ROTHEL , « Le droit comparé de l’association dans les pays européens»,in Association ,
septième journées René Savatier, Poitiers, 8 et 9 juin 2001, P.U.F, Paris, 2002, pp.41-42.

.2016من الدستور الجزائري لسنة 54المادة -4

، تخضع لنظام الترخیص المسبق من اإلدارة، و هو ال یتوافق مع مضمون تلك 2012حریة الجمعیات في قانون الجمعیات لسنة -

الحریة التي یجب في نظام دیمقراطي أن ال تضع للترخیص اإلداري، كما نلمس أن تشكیل الجمعیات حسب ذات القانون یخضع 

عند صدوره  في 2012رة سلطة حل الجمعیة بقرار إداري، و فرض قانون الجمعیات لسنة إلجراءات معقدة و غیر موضوعیة، و لإلدا

أن تتطابق مع القانون الجدید في غضون سنتین من صدور 31-90على الجمعیات التي تشكلت في ظل القانون القدیم رقم 70مادته 

رق صریح لمبدأ عدم رجعیة القوانین، و مساس بالحقوق القانون الجدید، و إال ستقرر اإلدارة حلها بعد ذلك األجل، مما یشكل خ

المكتسبة، و األمن القانوني التي كلها تعد مبادئ ذات قیمة دستوریة، هذا یثبت أن السلطة سعت من ذلك الحكم القانوني إلى إجراء 

خاضعة للتأطیر و الرقابة عیاتفیتبین أن حریة الجمعملیة تصفیة للجمعیات القائمة و التي كانت تنشط بصفة قانونیة و عادیة، 

جانفي 12المؤرخ في 06-12قانون رقم :القانون مع إرادة المؤسس، أنظرتطابق دلكالضیقة لإلدارة مما یطرح التساؤل حول مدى 

.2012جانفي 15مؤرخة في،2، المتعلق بالجمعیات، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 2012
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، و یخضع تأسیس 1هذا الحق و على التزام الدولة على تشجیع الحركة الجمعویة

الجمعیات في النظام القانوني للترخیص اإلداري، مما یتنافى مع مضمون الحریة و مع مبدأ 

.التعددیة، في حین الدیمقراطیة تقتضي أن حریة الجمعیات تخضع لنظام التصریح

بطبیعة الحال إلى الحدیث عن األحزاب السیاسیة، الحدیث على الجمعیات، یقودنا 

التي تشكل أساس الحریات السیاسیة و التداول الدیمقراطي على السلطة، فهو یختلف على 

الجمعیة من حیث الهدف، فهدف الحزب السیاسي هو الوصول للسلطة أو المشاركة في 

آلیات فعالة لممارســــــــــة، و هي2ممارستها في إطار ائتالفات حكومیة لتطبیق برنامج مشترك

، و نجد حریة تشكیل األحزاب السیاسیة مكرسة في 3السلطة في نظام دیمقراطي تعددي

التي قیدته بحدود تتعلق كلها بالنظام العام، كما أن المؤسس في 52الدستور بموجب المادة 

الذي  53أضاف نصا یتعلق باألحزاب السیاسیة، و هو نص المادة 2016تعدیل سنة 

یعزز دور الحزب السیاسي في الحیاة السیاسیة، بالتأكید على تمتعه بحریة الرأي و التعبیر، 

ممارسة و العمومیة، االستفادة بالتمویل العمومي،  اإلعالماالجتماع، التمثیل في وسائل 

األحزاب، رغم أن المؤسس كفل حریة تشكیل 4السلطة على الصعیدین المحلي و الوطني

اها بموجب لهذه الحریة من محتو  إفراغهناك ،فإننا نالحظ من الناحیة الواقعیةالسیاسیة

، 2012جانفي 12المؤرخ في 04-12السیاسیة رقم فانون العضوي المتعلق باألحزاب

تنافى مع التجسید الفعلي للتعددیة و النظام یي خضع هذه الحریة لنظام الترخیص الذالذي ی

، تبدأ بالتصریح بتأسیس الحزب، ثم اإلدارةمعقدة تخضع لسلطة إلجراءاتو  الدیمقراطي،

النظام الفرنسي الذي نجد فیه، أن األساس الدستوري لحریة الجمعیات تعود الجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي في قراره  عكس -1

.المتعلق بالجمعیات1971الصادر سنة 

.21.، ص2010عبد القادر مشري، األحزاب السیاسیة في الدیمقراطیات الغربیة ، دار الخلدونیة، الجزائر، -2
ربط المؤسس التمثیل في وسائل اإلعالم العمومیة و التمویل العمومي بالتمثیل على المستوى الوطني، و هو یعد تمییز بین -3

األحزاب الصغیرة و الكبیرة ، بل أنه سیعمل على تقویة األحزاب الكبیرة أكثر فأكثر، و الحیلولة من تطور تیارات سیاسیة جدیدة، فذلك 

.دیة الذي هو من أحد أسس الدیمقراطیةال یخدم مبدأ التعد
.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من  53و 52المادة -4
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للحزب السیاسي، ثم قرار التأسیسيالمؤتمر إجراءالذي یجب أن تمر على ،اعتماد الحزب

.1االعتماد الذي یصدر عن وزیر الداخلیة

إن حقوق الجیل األول و هي :الدستور الجزائري ضامن لحقوق الجیل الثاني-ثانیا 

بإقرار  إال القانونو ال تكتمل في ظل دولة تبقى محدودة،المدنیة و السیاسیة  قالحقو 

لم تظهر و تتكرس في األخیرة، و أن هذه االجتماعیةاالقتصادیة الدولة و ضمانها للحقوق

و بدایة القرن العشرین في 19االشتراكیة في نهایة القرن  األفكارإال بعد ظهور ،الدساتیر

أوربا، و دخول تلك األفكار في صراع مع الفكر اللیبرالي، و قد ساهمت األزمات 

، في 1929خاصة األزمة االقتصادیة العالمیة لسنة ،االقتصادیة في الدول األوربیة

أدى إلى الحراك االجتماعي، لى الدولة المتدخلة تحت ضغطإالتحول من الدولة الحارسة 

التي تقتضي تدخل ،État-providence(2(و هي دولة العنایة،ظهور مفهوم جدید للدولة

و  ،من أجل تحقیق العدالة االجتماعیة،الدولة في الحیاة  االقتصادیة و االجتماعیة

تعتبر عائق نحو ممارسة حق المواطنة في دولة التية عیامتجاإلالقضاء على الفوارق 

15، یتعلق باألحزاب السیاسیة، المنشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ 2012جانفي 12، المؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم 1

.2، العدد 2012جانفي 
تم تأسیسه في ألمانیا بموجب )Bismarckien("البسماركي"یة في العصر الحدیث، األول النموذج هناك عدة نماذج لدولة العنا-2

الضمان االجتماعي القائم على تقدیم خدمات على أساس اشتراكات المؤمن ، یقوم هذا النموذج على أساس  میكانزمات1880قوانین 

یق لهم تأمین من أخطار األمراض،  الشیخوخة  و حوادث العمل و لكن كل ذلك لألشخاص العاملین فقط، قلهم،  و من ثم یمكن تح

الذي ظهر في بریطانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث یتم تموینه من مداخیل )Beveridgien("بیفاریدجي"النموذج البریطاني 

حد األدنى من الخدمات، أما النموذج الفرنسيو یضمن الضرائب، و الخدمات المقدمة یستفید منها جمیع أفراد المجتمع على حد سواء

تقدیم الخدمات للعاملین  علىاألول یقتصر (البریطاني فهو نموذج وسط  بینهما  لتجنب مساوئهما ن النموذج األلماني و فقد جمع بی

:، أما في النموذج الفرنسي تهدف دولة العنایة إلى تحقیق هدفین)فقط، و الثاني یقتصر على تقدیم حد أدنى للخدمات لجمیع األفراد 

االجتماعیة، و ذلك بالتأمین على جمیع المخاطر التي تترتب على الحیاة، الثاني یتعلق بتقدیم مساعدة األول یتعلق بتحقیق الحمایة 

اجتماعیة و تحقیق العدالة االجتماعیة، و ذلك بواسطة میكانزمات معقدة تتعلق بتوزیع عادل للثروة، و یالحظ أن النظام القانوني لدولة 

.الفرنسيالعنایة في الجزائر مستلهم من النموذج 

Voir: État-providence, disponible en ligne à l’adresse: http://fr.wikipedia.org/wiki/état-providence.
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و الحقوق ، و قد حرّص المؤسس الجزائري على ضمان الحقوق االجتماعیةالقانون

.في صلب الدستور1االقتصادیة

إنه من مظاهر دولة :االجتماعیةالحقوق األساسیة االجتماعیة ضرورة لتحقیق الدولة -أ

یتحقق هذا المفهوم إال بسعي الدولة االجتماعیة، و الالقانون في الوقت الراهن هي الدولة 

بأن یكون توزیع الثروة عادال من أجل حفظ التماسك االجتماعي، و ال یتأتى ذلك إلى 

.2بالعدالة االجتماعیة التي نّص علیها الدستور الجزائري

ایا جل توفیر مز أفالحقوق االجتماعیة تمكن األفراد بالمطالبة من الدولة التدخل من 

حقوق الجیل األول التي تضمن عدم تدخل الدولة لمنع التصرف بشكل ،عكساجتماعیة

، و علیه 3"حریات –حقوق "هي حقوق دائنیة و لیست فالحقوق االجتماعیةمعین، 

:جتماعیة  و ذلك على النحو التالياال للحقوقالدستور الجزائري كیفیة معالجةسنتطرق ل

خاصة بعد صدور اإلعالن العالمي لحقوق ،حقوق الجیل الثاني كانت محل اهتمام كبیر من قبل المجتمع الدولي في األمم المتحدة1-

، العهد الدولي للحقوق 1966، توج ذلك االهتمام و تضافر الجهود بإقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة سنة 1948اإلنسان لسنة 

و اعتبرت أن ذلك العهد لم االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة، ذلك العهد جابهته بقوة كل من الوالیات المتحدة األمریكیة و بریطانیا 

یتضمن حقوقا و ال یمكن وصفها بحقوق، بل تعد أهداف تسعى الدولة لتحقیقها، رغم تلك المعارضة تمت المصادقة على ذلك العهد و 

دولة وفقا إلجراءات التصدیق35مع العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة، بعدما صادقت علیهما 1976دخل حیز النفاذ سنة 

.الداخلیة لتلك الدول

Voir: Les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux : instruments de lutte pour la

dignité humaine et la justice sociale, Groupe de travail sur les droits fondamentaux CEDIDELP-

IPAM, Paris, mars 2005, disponible en ligne à

l’adresse:http://www.rinoceros.org/IMG/pdf/CEDIDELP-IPAM_-_DESCE_pdf_.pdf.

أن یبني بهذا الدستور مؤسسات، ، و یعتزم...إن الشعب الجزائري: " على أن 2016نصت دیباجة الدستور الجزائري لسنة -2

و كذا  ،..."أساسها مشاركة كل جزائري و جزائریة في تسییر الشؤون العمومیة، و القدرة على تحقیق العدالة االجتماعیة، و المساواة

."تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي و الفصل بین السلطات و العدالة االجتماعیة :"من الدستور15المادة 
یطرح الفقه الدستوري الفرنسي إشكالیة حول مفهوم الحقوق االجتماعیة، الذي قد یتناقض مع تفسیر الحق في اإلضراب و الحق -3

و لیس من الحقوق الدائنیة، لكن ذلك یفسر بأن "الحریات –الحقوق "النقابي اللذان هما كذلك یعدان من الحقوق االجتماعیة و من 

باعتبارهما من صمیم  الحقوق االقتصادیة و االجتماعیة التي ،الحق النقابي هما أحد الدعامتین للحقوق الدائنیةالحق في اإلضراب و 

.المتضمنة حقوق الجیل الثاني1946،  بل تضمنتها دیباجة دستور 1789لم یصرح بها في إعالن 

Voir : Francis HAMON ,Celine WIENER, La justice constitutionnelle en France et à l’ étranger ,

L.G.D.J, l’extenso édition ,Paris, 2011, pp. 139 – 160.
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على جمیع الحقوق إن االعتراف الدستوري بالحق في الصحة له أثر :حق في الصحةال -1

،و ن إلى بتمتع الفرد بالصحة الجیدة، ألن التمتع بالحقوق األخرى ال یمكن أن یكو األساسیة

الجزائري حریص على إعطاء الحق في الصحة و كان المؤسس،دف الرعایة الصحیةهو ه

الرعایة ":التي تنص على أنه66المادة ،فنجدالقیمة الدستوریة و كفالته بالحمایة الدستوریة

، "تتكفل الدولة بالوقایة من األمراض الوبائیة و المعدیة و بمكافحتها،الصحیة حق للمواطنین

تسهر الدولة على توفیر العالج :"2016المؤسس فقرة لتلك المادة في تعدیل سنةأضافو 

.1"لألشخاص المعوزین

أین هناك إجماع من المجموعة ،لیس له فقط بعد وطني بل بعد عالميذلك الحق

ى ضرورة تضافر  الجهود الدولیة عل ،2الدولیة من خالل المنظمات الدولیة و اإلقلیمیة

،و یمكن االعتماد على تعریف المنظمة العالمیة للصحة،توفیر هذا الحق لجمیع البشریةل

یجب على الحكومات تهیئة الظروف المناسبة التي تتیح لكل ":الصحة على أنه في حقلل

الظروف بین توقیر ، و تتراوح تلك لتمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحةفرد إمكانیة ا

، و األغذیة و المساكنالخدمات الصحیة، و ظروف عمل صحیة و آمنة، و قدر كاف من

.3"موفور الصحةاإلنسانفي أن یكون الحق في الصحةیعني و ال  ،یةغذاألطعمة الم

، من خالل هذا التعریف فإن الحق في الصحة لكي یتم ضمانه من قبل الدولة

التي ال و  كما حددها التعریف المذكور أعاله،یستوجب علیها توفیر مجموعة من العناصر

ال یقتصر حق الصحة على توقیر الرعایة ، و من ثمّ االستغناء عنها لتحقیق هذا الحقیمكن

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیلمن66المادة -1
العهد الدولي الخاص :الدولي المستوى على الصحة في الحق على نصتالتياإلنسانحقوقمعاهدات على األمثلةومن-2

، اتفاقیة حقوق الطفل 1979، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 1966االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، بالحقوق 

، 1981، المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 1961المیثاق االجتماعي األوروبي:، أما على المستوى اإلقلیمي1989

)بروتوكول سان سلفادور(یكیة لحقوق اإلنسان المتعلق بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة البروتوكول اإلضافي لالتفاقیة األمر 

1988.
:الحق في الصحة، منشور الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمیة على الربط-3

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/ar/.
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أخذ بعین تة،منآفي القطاع الصحي و  ةبل یجب توقیر ظروف عمل مالئم،الصحیة فقط

.و العیادات الطبیة،االعتبار جمیع المعاییر العلمیة التي یجب أن تتوافر في المستشفیات

،كالحق بالغذاء،بحقوق أخرى للفردبشكل وثیقالصحة یرتبط یتبین أن الحق فيو  

مكن عزل تطور الوعي الصحي للفرد عن ی، إذ ال 1و التوعیة و غیرها،و العمل،لمسكنو ا

و من الصعب ضمان حد أدنى من ،العوامل األساسیة القائمة في مختلف هذه المیادین

حصل على الغذاء المالئم، أو لم یتالسالمة الصحیة لإلنسان إذا لم یسكن في المكان 

.2، أو العمل المناسبالصحي و المتوازن

تولدت قناعة لدى النظم السیاسیة الحدیثة المواكبة لتطور  لقد : الحق في العمل-2

، على أن العمل هو الذي یحقق للفرد الدولة المتدخلة إلىولة الحارسة وظائف الدولة من الد

ال یمكن ألنه هو الذي یمثل مورد عیشه، و ، و استقراره العائلينه االقتصاديمأاستقراره و 

و االزدهار ألفراد المجتمع إال بانتهاج الدولة لسیاسة ،و الرفاهیة،ستقرار اجتماعياالتحقیق 

و المنشئ ،راشدة في المجال االقتصادي و ذلك بتشجیع االستثمار الخالق لثروة متجددة

حقوق حول ظروف و  ،3في الدستورهذا الحق الجزائريالمؤسس  كرسلمناصب عمل، و 

العمل التي یجب أن تكون مالئمة تحفظ للعامل كرامته و صحته البدنیة و المعنویة، من 

و ، ، و الراحةالنظافة،األمن،ظروف صحیة جیدة كالحق في الحمایةخالل ضمان للعامل 

لقد اخذ الحق في الصحة في الدول المتقدمة أشواطا كبیرة من التقدم، فمثال التشریع الفرنسي بموجب میثاق المریض الخاضع -1

، اللذان یطبقان في المستشفیات العمومیة و 1996أفریل 24، و األمر المؤرخ في 1995ماي 6للعالج أالستشفائي منشور بتاریخ 

زمان من االدارة االستشفائیة أن تكون أكثر شفافیة، و قریبة و مسؤولة على صحة المریض، باعتبار المصحات الخاصة، و اللذان یل

أن زمن اإلدارة االستشفائیة المنعزلة قد ولى، التي كانت ترفض الحوار مع المرضى، و ترفض تفسیر و تبیین العمل الطبي للمریض، 

التصرفات السلبیة أصحت غیر مقبولة وال یمكن تحملها، و قد واكب التطور  ، فتلك)مواطن كامال(و التي تعتبر المریض بأنه لیس 

القانوني التشریعي، و التنظیمي، و القضائي، تلك الدینامكیة الرامیة لتقریب أكثر فأكثر المصالح االستشفائیة من المواطن، و جعلها 

.في خدمته

Voir: Patrick FRAISSEIX, « Santé », in Dictionnaire des droits fondamentaux, sous la direction de

Dominique CHAGNOLLAUD et Guillaume DRAGO, Dalloz, Paris, p.665.

.427.، صالمرجع السابقخضر خضر، -2
.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من 69المادة -3
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الضمان ،العملالحقوق التي تترتب على حق2016عزز المؤسس في تعدیل سنة 

خلق مناصب الشغل من قبل إلى  تهدف، انتهاج الدولة سیاسات االجتماعي، التكوین المهني

.1سنة 16دون  األطفالو لحمایة القصر من االستغالل النص على تجریم تشغیل الدولة،

الحق في العمل لكل مواطن،التزام بالسعي ببذل العنایة لتحقیق  ى الدولةیقع عل إذا

،و التنظیمي الذي یساعد لتحقیق ذلك الحق لألفراد،و الهیكل التشریعي،بوضع البرامج

بانتهاج سیاسة راشدة و ناجعة في المجال االقتصادي و االجتماعي تتماشى مع بنیة و نمط 

.و مقدرات الدولة

ي و هو الحق النقابي الذ،و ال یكتمل الحق في العمل إال بحق أخر:الحق النقابي-3

ظروفه المهنیة و و حل المشاكل التي تكتنف ،یمكن العامل من تطویر ظروف العمل

، في ظل الحوار االجتماعي الدفاع على مصالحه المشروعة في، كما یتمكن االجتماعیة

.البناء

والذي  ،و على ذلك األساس فال وجود لحق العمل بدون الحق في التنظیم النقابي

و   أو بعدم االنضمام إلیها،،إلیهااالنضمام حریة مات العمالیة بنعني به حریة تشكیل المنظ

إنشاء، حیث یحق للعمال التزامات على الدولة في آن واحدیترتب على ذلك حقوق للعمال و

نقابات، و لهم حریة االنخراط في أي نقابة یرونها مناسبة، و من ثم یكون لهم الحق في 

سماع انشغاالتهم و الدفاع عن مصالحهم المهنیة للمنخرطین في النقابة  بواسطة العمل 

و تجعله ممكن القیام به و تعمل على تنمیته ،و الذي یجب على الدولة تسمح به،الجماعي

قابي معترف حق الن":انونیة، و قد نص الدستور الجزائري على هذا الحقفي منظومتها الق

.2"به لجمیع المواطنین 

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من 69المادة -1
.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من 70المادة -2
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، ا بطرح انشغاالتهمرباب العمل على السواء یسمع لهمأإذا التنظیم النقابي للعمال و 

وضع رفع المطالب للسلطات العمومیة ل، وعن آراءهم و الدفاع على مصالحهمو التعبیر

لیات القانونیة التي من شأنها  تدعیم و تعزیز سیاسة اجتماعیة و اقتصادیة النظم و اآل

و العمال و أرباب العمل مضطرین إلقامة شراكة للنهوض حكومة، و بالتالي فال1راشدة

ة على ضوء الحوار االجتماعي الذي یحكم تلك ،2بالمتطلبات االقتصادیة و االجتماعی

بل تعتمد على ،ترف بالحق النقابيالثالثیة، و هذا على عكس النظم الدیكتاتوریة التي ال تع

باستعمال العنف و القوة كأساس ،سلوب واحد في تسییر الشأن االقتصادي و االجتماعيأ

.صلحة العامةالضیقة على حساب المأغراضهاوحید للسیطرة من أجل تحقیق 

، إذا لم ن أثر قانونيو یكون الحق النقابي فارغ المحتوى و بدو :في اإلضرابالحق -4

ال و هو الحق في اإلضراب الذي و هو نتیجة حتمیة للعمل النقابي، آیتقرر معه حق أخر

یعد من الحقوق األساسیة التي یجب أن یتمتع بها العمال، و نعني بحق اإلضراب هو الحق 

على سبیل ،وقف الجماعي عن العمل من أجل التقدم لرب العمل بمطالب مهنیةفي الت

الجزائري  سأو الزیادة في األجور، و لقد نص المؤس،ظروف العملال المطالبة بتحسین المث

الصادر في الجریدة 1990جوان 2المؤرخ في 14-90، تّم سن قانون 1989مع االنفتاح السیاسي الذي جاء به دستور -1

یحق للعمال :"نه على أنم2، المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، و الذي تنص المادة 23، عدد 1990جوان 6الرسمیة بتاریخ 

األجراء من جهة، و المستخدمین من جهة أخرى، الذین ینتمون على المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد، أن یكونوا   

الحق النقابي، و المالحظ أن ذلك القانون یضع اإلطار التنظیمي لممارسة ".تنظیمات نقابیة، للدفاع عن مصالحهم المادیة و المعنویة

الهدف و األحكام العامة، الباب الثاني تأسیس التنظیمات النقابیة تنظیمها و تسییرها، الباب :من خالل الباب األول الحامل لعنوان

یة، و الثالث التنظیمات النقابیة التمثیلیة، الباب الرابع أحكام خاصة بالتنظیمات النقابیة للعمال األجراء، الباب الخامس أحكام جزائ

.الباب السادس أحكام ختامیة
في الكثیر من األحیان ینتهك الحق النقابي، و یتم التضییق على العمل النقابي للنقابات المستقلة الغیر المنتمیة لنقابة االتحاد -2

قابة المجلس األعلى ألساتذة العام للعمال الجزائریین، ففي كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، تدخلت اإلدارة لمنع اجتماع لن

، ذلك االجتماع كان هدفه انتخاب  مندوبین نقابیین ، و ذلك مخالفة 1992التعلیم العالي المعتمدة من قبل وزارة العمل منذ سنة 

Université....14-90ألحكام قانون  : entrave à l’exercice du droit syndical, article publié le 13 mars 2017,
sur le journal électronique Algérie patriotique, disponible en ligne à

l’adresse :https://www.algeriepatriotique.com/2017/03/13/universite-entrave-a-lexercice-du-droit-
syndical/
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و بالتالي فإن ،1"الحق في اإلضراب معترف به و یمارس في إطار القانون" :على أن

على أن یتدخل المشرع لتنظیم ذلك الحق ،الدستور أقر بذلك الحق و منحه القیمة الدستوریة

بموجب القانون الذي یجب أن یتضمن اإلجراءات و الشكلیات الواجب اتبعها من أجل إقرار 

و كذا بالنسبة للوظیفة ،سواء في المؤسسات االقتصادیة العامة أو الخاصة،اإلضراب

ال یكون إال بعد فشل لإلضرابأن اللجوء 02-90و یتبین من خالل قانون ، 2لعمومیةا

 أو ،لتسویة النزاع الجماعي اتفاقیةأخرىو المصالحة مع غیاب طرق ،الوساطةإجراءات

بنزاع جماعي موضوعه خالف یتعلق بالعالقات المهنیة اإلضرابعقدیة، و یجب أن یتعلق 

من اإلضرابو من ثم فإن كان ، 3لعمل و الشروط العامة للعملو االجتماعیة في عالقة ا

.4غیر شرعيإضرابأجل تحقیق مطالب سیاسیة فهو 

كحقا و للطابع الخاص لحق اإلضراب الذي یجب أن یكرس في نظام دیمقراطي 

بما له ،، فإن سیر المرفق العام بانتظام و باستمرار هو كذلك مبدأ ذو قیمة دستوریةاأساسی

عالقة بتحقیق  المصلحة العامة التي لها أهمیة هي األخرى في مجتمع دیمقراطي تتعدى 

أو الضیقة للجماعات، فهنا نجد الدستور الجزائري قد حدد ممارسة ،المصلحة الخاصة

" على أن 2فقرة 71اإلضراب بالنسبة لبعض القطاعات بنصه في الفقرة الثانیة من المادة 

في میادین الدفاع ، أو یجعل حدودا لمارسته لقانون ممارسة هذا الحقأن یمنع ایمكن 

، أو في جمیع الخدمات أو األعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة في الوطني و األمن

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من71المادة -1
المتعلق بالوقایة من 02–90، تم سن كذلك قانون 14-90الدینامیكیة التي جاءت بعد وضع القانون المتعلق بالنقابات بنفس-2

.6، العدد 1990فیفري 7النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق اإلضراب، الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 
.14-90من القانون 24، و 2المادة -3
، هو إضراب 1991في شهر جوان )"المنحل(حزب الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ "و على سبیل المثال اإلضراب العام الذي خاضه -4

، فكانت المطالب كلها سیاسیة العمل اتو عالق غیر شرعي طالما أن المطالب هي ذات صبغة سیاسیة ال عالقة بالظروف المهنیة

، كي یتسنى لذلك الحزب االستحواذ على السلطة، "لب إجراء انتخابات رئاسیة قبل االنتخابات التشریعیةط: "من بین المطالب األساسیة

و قد لعب ذلك اإلضراب دور كبیر  في إدخال الجزائر في دوامة عنف شكلت خطرا كبیر على المؤسسات الدستوریة، و على أمن و 

.استقرار البالد
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تحدید ممارسة حق اإلضراب ال یتنافى مع طبیعة الحق و ذلك للطابع ،و یعد "المجتمع

لخدمة العمومیة و التي لها عالقة مباشرة با،الخاص في بعض القطاعات الحیویة في الدولة

، و على ذلك فمن الضروري أن یمنع اإلضراب في قطاع الدفاع و المصلحة العامة

لدورهما الحیوي و الهام الذي یلعبانه من خالل الحفاظ على العمومي، و األمن ،الوطني

و ،حدة الترابیة للبالد، و كذا الدفاع على الو و األمالك الخاصة و العامة،سالمة األشخاص

، على جمیع االعتبارات األخرىتسموتلك العناصر لها أولویة خاصة ،على السیادة الوطنیة

كما یمكن تحدید حق اإلضراب بفرض ضمان حد أدنى من الخدمات العمومیة و ذلك من 

.1أجل احترام مبدأ سیر المرفق العام باستمرار و بانتظام

الحق في التعلیم "  :على أن من الدستور الجزائري65نصت المادة :الحق في التعلیم-5

حسب الشروط التي یحددها القانون، التعلیم األساسي إجباري، تنظم ، التعلیم مجانيمضمون

لى التساوي في االلتحاق بالتعلیم، و التكوین ، تسهر الدولة عالدولة المنظومة التربویة

ف عدة مبادئ ذات قیمة دستوریة تجسد الخدمة من خالل هذا النص نستش،"المهني

.، و مجانیة التعلیمیة للتعلیم و هي إجباریة التعلیمالعموم

إن إجباریة التعلیم نصت علیه الدساتیر المتعاقبة الجزائریة، :إجباریة التعلیمــــ  5-1

فالتعلیم كان وبقى من أحد أولیات الدولة الجزائریة، ذلك أن الجزائر بعد نیل استقاللها كان 

،في المجال التربويستعمارنتیجة السیاسة المنتهجة من قبل اال،أمیینمواطنیهاأغلب 

و من جل حقوقهم ،احقة من الجزائریین من التعلیمة السیحرمان الغالبعلى القائمة 

یخشى من دمقرطة التعلیم بالنسبة للجزائریین، فذلك فكان النظام االستعمارياالجتماعیة، 

مدتها في القطاع العمومي تكون من حیث الموضوع غیر مشروعة، طالما أنها ستوقف عمل و إن اإلضرابات المفتوحة دون تحدید-1

سیر المرافق العمومیة، و هو األمر الذي یتنافى مع مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام و استمرار الذي هو كذلك من قیمة دستوریة، و 

اط ذلك على اإلضراب المفتوح الذي تم تقریره من قبل نقابة أساتذة بغض النظر على شرعیة المطالب المهنیة من عدمها، یمكن إسق

الذي رهن مصیر التالمیذ، و كذا إضراب األطباء المقیمین المفتوح سنة 2018و بدایة سنة 2017التعلیم الثانوي في نهایة سنة 

عدیالت قانونیة ترمي إلى تأطیر ، الذي رهن كذلك الخدمات الصحیة في المستشفیات العمومیة، فمن الضروري إدخال ت2018

.، بتعزیز مسألة الحوار االجتماعي البناء، و الموازنة بین جمیع القیم الدستوریةممارسة حق اإلضراب في القطاعات الحیویة في الدولة
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، زد على ذلك الفقر الذي 1نشر الوعي السیاسي في األوساط الشعبیةسیؤدي ال محالة إلى 

عدم التحاق أغلب أبناء  هم فياس،كان متفشي في المجتمع الجزائري إبان االستعمار

حیث أن جل المدارس كانت مخصصة ألبناء ،الجزائریین بالمدارس القلیلة المخصصة لهم

.أما التعلیم الثانوي و الجامعي كان شبه ممنوع على الجزائریین،المعمرین

سواء في یرها مبدأ إجباریة التعلیم و لذلك منذ االستقالل كرست الجزائر في دسات

19893، أو دساتیر قانون أي دستور 19762و دستور 1963دساتیر البرامج أي دستور 

و جعلته ذو قیمة دستوریة و من ثم التعلیم ،2016التعدیالت التي عقبته أخرها في سنة و 

و بدون ،4هو إجباري، بحیث تضمنه الدولة للجمیع بالتساوي  لكل األطفال ذكورا أو إناثا

ود لظروف اجتماعیة أو عرقیة أو جهویة أو دینیة أو أي ظرف آخر، و إجباریة تمییز یع

التعلیم تكون لمدة المدرسة األساسیة أي بین سن السادسة و السادسة عشر سنة، و من ثم 

،األولیاء هم مجبرین على تسجیل أبنائهم ذكورا أو إناث في المدرسة األقرب من مقر إقامتهم

انونیة المحددة بستة سنوات، و في حالة تقاعسهم عن ذلك یكونوا بمجرد وصولهم للسن الق

.5للقانون التوجیهي للتربیةطبقامرتكبین لمخالفة و یمكن متابعتهم جزائیا 

لمتوسط من المدارس المفجرة للثورة التحریریة، غالبیتهم تحصلوا على شهادة التعلیم االبتدائي و ا22تجدر اإلشارة أن جماعة -1

من ،ستعماريالفرنسیة، و هو الشيء الذي ساهم لحد كبیر في وعیهم السیاسي و تعلقهم بقیم الحریة، من خالل معرفة حقیقة النظام اإل

.1789حیث تناقضه مع فلسفة حقوق اإلنسان، التي جاء بها الفكر الفرنسي منذ عهد ثورة سنة 
"الجزائري على أنه1963سنةمن دستور18نصت المادة -2 الجزائري على 1976من دستور 66، و المادة ..."التعلیم إجباري:

".التعلیم إجباري لمدة المدرسة األساسیة في إطار الشروط المحددة بالقانون : " أن
عدیل دستوري الذي یعد ت1996في دستور سنة 53الجزائري هو نفس النص المادة 1989من دستور سنة 55نص المادة -3

.1989لدستور 
یتضمن القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، الصادر في 2008جانفي 23المؤرخ في 03–08من القانون رقم 2تنص المادة -4

تتمثل رسالة المدرسة الجزائریة في تكوین مواطن مزود بمعالم وطنیة " على أن ، 4، عدد2008جانفي 27الجریدة الرسمیة بتاریخ 

یدة، شدید التعلق بقیم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله  و التكیف معه و التأثیر فیه، و متفتح على الحضارات أك

...".العالمیة
ست 06التعلیم إجباري لجمیع الفتیات و الفتیان البالغین من العمر :"، على أن03–08من القانون رقم 12نصت المادة -5

للتالمیذ المعوقین كلما كانت 02اإللزامیتین سنتین غیر أنه یمكن تمدید مدة التمدرسسنة كاملة،16ایة السادسة عشر سنوات إلى غ

حالتهم تبرر ذلك، تسهر الدولة بالتعاون مع اإلباء على تطبیق هذه األحكام، یتعرض اآلباء أو األولیاء الشرعیون المخالفون لهذه 
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نص الدستور على مجانیة التعلیم و بالتالي فهو مبدأ :التعلیممجانیةــــ  5-2

دستوري یجسد بما یسمى دیمقراطیة التعلیم التي تزیل جمیع العوائق التي تحیل الفرد من 

.التمتع الكامل و المطلق بحق التعلیم

، حیث یستوجب دولة التزامات في المجال التربويإن إجباریة التعلیم یوقع على ال

اإلمكانیات المادیة و البشریة بانتهاج سیاسة تربویة وطنیة من أجل تغطیة علیها تسخیر كل 

، و ذلك بإنشاء المؤسسات و الهیاكل التربویة الكافیة حتیاجات المواطنین في هذا المجالا

بحسب احتیاجات كل منطقة، و كذا توفیر المعلمین و األساتذة في مختلف االختصاصات 

.عن طریق التكوین المستمرامج ر التربویة الالزمة لتغطیة الب

و علیه فالمهمة لیست سهلة فهي معقدة و متشعبة تحتاج لتخطیط جاد من قبل 

،  فمجانیة التعلیم تزیل 1من أجل الوصول لألهداف المرجوة من ذلكسلطات العمومیة،ال

هي  و، من حق التعلیم بشكل كامل و مطلقجمیع العوائق التي قد تحیل دون تمتع الفرد

أحد الضمانات األساسیة لدیمقراطیة التعلیم، فكلما كان هناك تعمیم للتعلیم كلما كانت هناك 

هي مفاهیم مساهمة فعالة للمواطنین في تطویر البالد، بحیث التطور و الدیمقراطیة و التعلیم 

.و التي بدونها تتعطل الدیمقراطیةو هناك من یضیف لهم العدالة االجتماعیة مترابطة،

و علیه من أجل تحقیق هذا التوازن، یجب أن یكون التعلیم متاح للجمیع، و ال یعني 

هذا أن الحق في التعلیم هو ضمان النجاح و التحصل على الشهادة، بل المعنى من ذلك أن 

و بشكل ،المنظومة التربویة تعمل على توفیر كل المتطلبات المادیة و البیداغوجیة الالزمة

و من ثم االنتقال للتعلیم العالي المسار الدراسي،راد من  أجل النجاح في متساوي بین األف

تحدد كیفیات ) دج  50.000( دینار  ألفعلى خمسون ) دج  5000( ة تتراوح من خمسة أالف دینار األحكام إلى دفع غرامة مالی

.تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
تعد التربیة باعتبارها استثمار إنتاجیا و إستراتیجیا، من األولویة :"، على أن03-08من القانون 8و في هذا الصدد نصت المادة -1

و الوسائل الضروریة للتكفل بالطلب االجتماعي للتربیة الوطنیة، و االستجابة لحاجیات ،التي تسهر على تجنید الكفاءات األولى للدولة

".التنمیة الوطنیة 
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، و قد حدد القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة مجانیة التعلیم الذي یشمل جمیع 1بالجامعة

، أي من المستوى یة الوطنیة و على جمیع المستویاتمؤسسات القطاع العمومي التابعة للترب

و لتمدرس كاألدوات الدولة بجمیع المصاریف الالزمة كما تتكفل،الثانوي ىإلاالبتدائي 

و ذلك تجسیدا لمبدأ ،2و كذا إعانات مختلفة بالنسبة للتالمیذ المعوزین،الكتب و التغذیة

، و منه65و التكوین المنصوص علیه الدستور طبقا للمادة ،المساواة في االلتحاق بالتعلیم

قد یطلب القانون من األولیاء دفع بعض مصاریف كمساهمة رمزیة في مصاریف التمدرس 

عالي في الجامعات هو األخر كما أن التعلیم ال،3لكنها ال تمس البتة بمبدأ مجانیة التعلیم

.یف التسجیل بالجامعة هي رمزیةمصار ، ومجاني

تعتبر األسرة الخلیة األساسیة في المجتمع، و هي :تتعلق باألسرةاجتماعیةحقوق -6

رة هو صالح المجتمع و فصالح األس،مجموعة من األفراد تربطهم صلة القرابة و الرحم

الجتماعیة من الناحیة االقتصادیة، اهم في جمیع مناحي الحیاة افاآلسرة تس، العكس صحیح

ن تحضى باالهتمام من قبل المؤسس أ، و علیه فمن الضروري ، العقائدیةالثقافیة، الروحیة

."و المجتمعتحظى األسرة بحمایة الدولة ":من الدستور على أن72نصت المادة حیث 

ذلك النص یجعل من الدولة ملزمة بالحرص على ضمان تماسك األسرة و ضرورة 

ا من اآلفات االجتماعیة التي تؤدي إلى التفكك األسري و هي من صمیم حمایة أفراده

لتحقیق ذلك یجب على ، و األفرادحقیقها على الدولة لصالح الحقوق الدائنیة التي یقع عبئ ت

الدولة أن تسعى إلى توفیر مجموعة من الظروف التي تهدف إلى رفع مستوى المعیشة، 

و قد عززت مكانة األسرة من ،ضى بحمایة خاصةاألمومة یجب أن تحكحمایة الطفولة و 

 إلىفباإلضافة ،الطفل و الفئات الهشةباألخص و  2016قبل المؤسس في تعدیل سنة 

1- Pascal Couchepin. « Je crois à l’action politique », Entretiens avec Jean Romain , in l’éducation et la
démocratie, édition L’Age d’Homme, Lausanne, 2002, pp. 113 -119, disponible en ligne à
l’adresse :http://www.sauv.net/couchepin.php.

.03–08من القانون رقم   02و  01فقرة  13المادة -2
.03–08من القانون رقم  03فقرة  13المادة -3
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التي كانت موجودة قبل التعدیل تم دسترة عدة مبادئ و هي حمایة 72من المادة  1الفقرة 

، و قمع عمالة القمع العنف ضد األطف و و المجتمع و الدولة لحقوق الطفل،األسرة

.2المسنینلألشخاصو الدولة  األسرةدعم الدولة للفئات الضعیفة، حمایة و كذا ، 1األطفال

حیث أن ،فالطفل یجب أن ینشأ في رعایة والدیه و تحت مسؤولیتهما و حضانتهما

ذلك یوفر القدر الالزم لنشأة األطفال من حیث الرعایة الخاصة و المساعدة یستحقوها، و 

من ثم یكون على الدولة انتهاج سیاسة فعالة من أجل الحد من التفكك األسري بتقویة الرابطة 

الزوجیة التي تعد النواة لتحقیق أي تقدم و ازدهار اجتماعي، و علیه فعمل الدولة على 

، و كذا نشر التعلیم وتوفیر السكن و ادیة خالقة للثروة و مناصب العملنتهاج سیاسة اقتصا

مل، و و مساعدة العاجزین عن الع،العالج و الحمایة االجتماعیة كالضمان االجتماعي

كل ذلك سیكون لها اثر ایجابي على تقویة األسرة و العالقة ، بهااسبأمحاربة الجریمة و 

  .امع بشكل یضمن وحدتها و استقرارهالزوجیة في المجت

بدون تحقیق حقوق اقتصادیة و ،ال یمكن الحدیث على حمایة األسرةیتبین جلیا بأنه

الخ، ألن الكتلة الحقوقیة هي ...التعلیم،السكنالصحة،،ق في العملاجتماعیة أخرى كالح

، و یكون دعامة لهیكمل الحق اآلخر و مترابطة فیما بینها و كل حق من الحقوق األساسیة 

و  من ثم یمكن القول أن دولة القانون ال یمكن أن تقوم بدون ضمان و تنمیة الكتلة الحقوقیة

تشكل كیان واحد یتفاعل فیما بینه، فمثال  الحق في الصحة ال النظر لها كوحدة واحدة، فهي

بدون حریة و هذا األخیر ال یمكن یكون أن یتحقق،یمكن أن یتوفر بدون الحق في التعلیم

.التنقل أو الذهاب و اإلیابحریةو بدون ،الرأي و التعبیر

و ،طفال، و الجھود الدولیة لمحاربة ھذه الظاھرة المنحطة لكرامة الطفلحول المعاھدات و االتفاقیات الدولیة لمواجھة عمالة األ-1
دة دكتوراه في كیرواني ظاویة، التنظیم الدولي للعمل في مواجھة عمل األطفال، رسالة لنیل شھا:ساسیة، أنظر المنتھكة لحقوقھ األ

.،  ص ص2013العلوم، التخصص القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تاریخ المناقشة  سنة 
143-187.

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل، من6، 5، 4، 3، 2الفقرة   72المادة -2
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الدولة المؤسس جعل من و في سیاق المحافظة على مكانة األسرة في المجتمع فإن 

، العاجزین عن العمل بسبب صغر السن،  الشیخوخةملزمة بتوفیر المعیشة الكریمة لألفراد 

، و أن تحضى یجب على الدولة أن تتكفل بهاملأي أن الفئات العاجزة عن الع1و المرض

.بالحمایة االجتماعیة

Des(دائنیةحقوق الحقوق االجتماعیة تعد إن  droits de créance(2تثیر ، و هي

ن ، أي التماس تحدید المستفیدیصعوبة المطالبة بها أمام القضاءإشكال عملي یتمثل في

، أو الحق في عیة، و الحمایة االجتماالصحة، الحق في 3بتلك الحقوق مثل الحق في السكن

من االحتیاجاتتلك ، بمعنى تلبیة ستدعي تدخل ایجابي من قبل الدولةالتكوین التي كلها ت

(الحریات–الحقوق "ذلك نجد ، على العكس منطرف الدولة "Des droits– libertés(
4

.الشخصیةهل حمایتها على السلطة القضائیة كالحقوق االتي یقع ك

فاالعتراف بالحقوق الدائنیة في النصوص و من قبل السلطة القضائیة غیر كافي 

، و ال یمكن ألي قاضي سواء دستوري أو غیره موجودة في الواقع بالشكل الصحیحلجعلها

’L(أن یحل محل المشرع و الحكومة من اجل تنظیم دولة العنایة  État providence(، ن أل

خیارات متعددة مالیة و غیرها و التي هي من صالحیات السلطة ذلك التنظیم یتطلب 

، لكن ذلك ال ینفي أن تدخل القضاء الدستوري بضمانه للحقوق االجتماعیة 5السیاسیة فقط

كتقریره للمبادئ التي یجب أن تتبناها السلطات العامة لتحقیق كفالة تلك الحقوق سیكون له 

اثر على القرار السیاسي و الخیارات التي تتخذ في مجال ترقیة و تجسید الحقوق 

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل، من 73المادة -1
 . الخ...نعني بها حقوق الجیل الثاني كالحق في العمل، الترفیه، التعلیم، الصحة، الراحة-2
من الدستور التي 67، و هو ما جاءت به المادة 2016لقد تم دسترة الحق في السكن بموجب التعدیل الدستوري الجزائري لسنة -3

"المساكن، تعمل الدولة على تسهیل حصول الفئات المحرومة على سكنتشجع الدولة على انجاز:"تنص على أن
و هي الحقوق المدنیة و السیاسیة المتمثلة في الحریة، الملكیة، حریة الرأي و التعبیر، حریة ،نعني بها حقوق الجیل األول-4

 الخ   ...العقیدة
5-Francis HAMON , Celine WIENER , op.cit, p. 164.
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ین أالهدف إال في مجتمع قائم على النظام الدیمقراطي االجتماعیة، و ال یمكن تحقیق ذلك 

.یكون للمجتمع المدني و الرأي العام دور محوري في الحوار االجتماعي

، ألن القضاء الدستوري دور فعال في المنازعات الدستوریةو تلعب الحقوق الدائنیة

من طبیعة كالسیكیة مثل یكون في الكثیر من الحاالت ملزم بالموازنة بینها و بین حقوق

يالملكیة و هنا تتجسد براعة القضاء الدستوري في ،1، حریة المقاولة و األمن القانون

استخالص المبادئ و األسس التي یجب أن یأخذها المشرع في القوانین لخدمة الحقوق 

من و هذه خاصیة تتمیز بها الحقوق االجتماعیة عن غیرها ،االجتماعیة و تلبیتها لألفراد

.المذكورة أعاله2"الحریات–حقوق ال"  أيالحقوق 

إن الحقوق االقتصادیة مرجعیتها الفلسفیة تعود للمذهب :قتصادیةاإلاألساسیة الحقوق -ب

و على ذلك األساس جاءت النزعة الفردیة بعد .1ياللیبرالالذي یعد أساس النظام 3الفردي

1- Francis HAMON , Celine WIENER , op.cit, p. 164.
نجد المؤسس األلماني في القانون األساسي ركز على حقوق الجیل األول، و ذلك لوضع قطیعة مع النظام النازي الذي تجاهل و -2

من القانون  1الفقرة  20دة حارب الحقوق و الحریات، و لكن ذلك ال ینفي تكریس المؤسس األلماني حقوق الجیل الثاني من خالل الما

،  و یمكن أن نأخذ القانون "جمهوریة ألمانیا االتحادیة هي دولة اتحادیة دیمقراطیة و اجتماعیة:"األساسي األلماني الذي ینص على أن

األساسیة و  بشكل ، كنموذج لدستور دولة القانون لتكریسه لذلك المفهوم و لتلك الفلسفة من خالل الحقوق )الدستور(األساسي األلماني

و بالفعل نجده یكرس التوازن بین القیود التي قد تقع على الحقوق األساسیة من جهة، و اآللیات لكفالة حقیقیة واضح في أحكامه، 

للحقوق األساسیة من جهة أخرى، و ترجم الدستور األلماني تلك الحمایة بوضع آلیات فعالة لتحقیق غایة الحقوق األساسیة، و تكریس 

سفتها في النظام القانوني للدولة، و ذلك بنص الدستور على من یستعمل الحقوق األساسیة لمحاربة النظام األساسي الدیمقراطي فل

الحر، فتسقط علیه الحقوق األساسیة و یحرم منها، و لكن ذلك األمر ال یكون بصفة كیفیة بل هو من صالحیة المحكمة الدستوریة، 

.من القانون األساسي18اسي من عدمه عمال بالمادة التي تقرر إسقاط الحق األس

- ، حیث تشبثت الطبقة البورجوازیة و جسدته من خالل نصوص إعالن 18أنتشر المذهب الفردي إبان الثورة الفرنسیة في القرن 3

الطبیعیة التي تسبق نشأة ، و ذلك بتقدیسها للملكیة الخاصة التي اعتبرتها من الحقوق 1789حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 

الدولة،فتلك الطبقة كانت في صراع مع الطبقة االرستقراطیة، و بحكم أن البورجوازیة هي طبقة تكونت و نمت من خالل النهضة 

الصناعیة استطاعت أن تكون نخبة اجتماعیة وثروة مالیة، و لكن النظام الملكي المطلق الممثل في االرستقراطیة كان یعطل مصالح 

بورجوازیة من خالل تشریعات الملوك الظالمة التي تخدم مصالح هذه األخیرة،فكانت البورجوازیة محرومة من حقوقها السیاسیة        ال

و بالتالي من القرار السیاسي الذي یمكنها من وضع النظم القانونیة التي یعزز مصالحها، فتولد صراع بین النظام القدیم و الطبقة 

.اعتمدوا على نظریات فالسفة عصر التنویر لمجابهة األرستقراطیةالبورجوازیة الذي
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البورجوازیة شعار عدم تدخل الدولة في المیدان الثورة الفرنسیة متسمة بالتطرف وقادت 

مما عزز ، 2التجاريحقیق الخیر واالزدهار الصناعي و من أجل ت،االقتصادي و االجتماعي

مع ظهور تاسع عشرلقد أنتقد هذا المذهب أشد االنتقاد في القرن المفهوم الدولة الحارسة، و 

دى تطبیق المذهب الفردي المتطرف بعدما أالمعزز بالفكر الماركسي،المذهب االشتراكي

.لى فوارق اجتماعیة صنعت هوى كبیرة بین أصحاب أرباب المال و الشعبإ

، وقد في منظومة الحقوق األساسیةبقوة موجود المذهب الفرديلكن رغم ذلك بقى و  

دولة "بظهور مفاهیم جدیدة للدولة جل الحد من مساوئهأدخلت علیه من أ إصالحاتا واكبته

، وقد تقوى المذهب الفردي بعد انهیار النظم االشتراكیة في أوربا "یة، الدولة االجتماعیةالعنا

الشرقیة في نهایة تسعینیات القرن الماضي، و لكن بدون التحلل على التزامات الدولة 

التي تتجلي في حق الملكیة ،ال نجد الیوم دستور لم یتطرق للحقوق االقتصادیة، و االجتماعیة

.، زد على ذلك حریة التجارة و الصناعةق منها كذلك حریة المقاولةالتي تنبث

لقد تم تكریس حق الملكیة كحق من حقوق اإلنسان منذ :حق الملكیة و حریة المقاولة-1

هي حریة على ذلك الحق حریة أساسیة، و بثقانبدایة الحركة الدستوریة المعاصرة، و 

.المعالجة الدستوریة للمفهومینالمقاولة و هو ما سنبینه أدناه من خالل 

نقصد بحق الملكیة هو استئثار الفرد بمال معین بحیث یتمكن :حق الملكیةــــ  1-1

یتمثل في اختصاص الشخص ":، و یعرف على أنهستعماله واستغالله والتصرف فیها من

من 64لقد نصت المادة ، و 3"بمال معین اختصاصا یكفل له السیطرة على منافعه و كیانه

"من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن على أن02نصت المادة -1 إن هدف كل تجمع سیاسي هو الحفاظ على حقوق اإلنسان :

لما "منه على أن 17و تنص المادة "الطبیعیة و غیر قابلة للتقادم، و هذه الحقوق هي الحریة، الملكیة، األمن، و مقاومة الطغیان

كانت الملكیة حقا مصونا و مقدسا، فال یمكن ألحد أن یحرم منها إال عندما تقتضي الضرورة العامة المثبتة قانونیا ذلك و بصورة 

".واضحة و شرط التعویض العادل و المسبق 
.314.سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص-2
.452.، ص1997اإلسكندریة،انون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة،ماجد راغب الحلو، الق-3
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، ، حق اإلرث مضمونالملكیة الخاصة مضمونة" :على أن الجزائري2016دستور سنة 

".حمي القانون تخصیصهایمالك الجمعیات الخیریة معترف بها، و ، وأك الوقفیةاألمال

كحق أساسي ،النص المذكور نالحظ أن المؤسس نص على حق الملكیةخالل فمن 

باعتباره المحرك لالقتصاد الوطني، هذا ال یعني أن هذا الحق مطلق بل له حدود نجدها في 

18الدستور، فالملكیة الخاصة بعد تطورها وخروجها من ذلك المفهوم المتطرف السائد القرن 

لها في نفس الوقت الملكیة العامة، وقد حرص تقابأصبحت لها وظیفة اجتماعیة، و  19و

بحیث نص كذلك في ،الملكیة العامةاث التوازن بین الملكیة الخاصة و إحدسس الجزائري المؤ 

حدد نفس النص و  ،..."العامة هي ملك المجموعة الوطنیةالملكیة"  :أن على 18ته دما

 :      على أن 20، والمادة بعض عناصر الملكیة العامة على سبیل المثال و لیس الحصر

وتتكّون من األمالك العمومیة والخاّصة التي تملكها كّل دها القانون،ألمالك الوطنیة یحدّ ا" 

قد نص في كذلك  و ، "ألمالك الوطنیة طبقا للقانون، یتم تسییر اولة، والوالیة، والبلدیةمن الدّ 

العامة،الملكیةیحميأنمواطنكلعلىیجب"على أن  80المتعلق بالواجبات في مادته 

.1"الغیرملكیةویحترمالوطنیة،المجموعةومصالح

،العامةالملكیةیحترمأنعلیهیجببلالملكیةبحقالتمتععلىالفردیقتصرفال

والرفاهیةالرقيلتحقیقیسعىمتحضرمجتمعفيالبالغةألهمیتهایصونهاوعلیهاویحافظ

ذلك بتخویله الملكیة، و ع الدستور حدود كذلك لحق قد وض، و العامةالمصلحةو،أفرادهلكل

هو استثناء على القاعدة العامة، بشرط ة من اجل تحقیق المصلحة العامة و للدولة نزع الملكی

  .ةاحترام األوضاع الشكلیة المقررة قانونا إلجراء نزع الملكی

ح العام كحقیقة ال یسودها أي لبس، من حیث الموضوع  توافر مقتضیات الصالو  

على  جسده الدستور الجزائريكیة بتعویض عادل و منصف هذا یجب أن یقترن نزع الملو 

،2"عادل، ومنصف ویترتّـب علیه تعویّض .ار القانونال یتم نزع الملكیة إّال في إط" :أن

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیلمن 80، 64، 20، 18المادة -1
.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیلمن 22المادة -2



124

فهي  ،مقتضیات المصلحة العامة ال نجدها فقط في الدستورة و الموازنة بین حق الملكیف

.1في القانون العاديمفصلة

، و هو حق أساسي مشتق من حق الملكیةإن حریة المقاولة:حریة المقاولةــــ 1-2

ألهمیة المقاولة في ، و 2نقصد بحریة المقاولة حریة المواطن في إنشاء مؤسسة خاصة

التنمیة االقتصادیة نجد المؤسس تدارك نقائص في هذا المجال في التعدیل الدستوري لسنة 

بالقول "االستثمار"التي من خاللها تم دسترة مفهوم من الدستور43، بموجب المادة 2016

وتشجیع األعمالتعمل الدولة على تحسین مناخ ...حریة االستثمار و التجارة معترف بها"

، إذ تلك البنود "على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة االقتصادیة الوطنیة 

ج للملكیة االتي هي نت3ة المقاولةالجدیدة في الدستور تصب كلها في مسألة دسترة حری

.1الخاصة

بخصوص التعویض عن نزع الملكیة "مسبق "، أسقط كلمة 2016و في هذا الصدد تجدر اإلشارة أن المؤسس في تعدیله لسنة -

للمنفعة العامة، و هو یشكل تراجع على الحمایة الدستوریة المتشددة لحق الملكیة، فذلك یفتح الباب لإلدارة التقاعس في دفع التعویض 

الذي یقابله نزع "ل و المسبقالتعویض العاد"عن نزع الملكیة، مما یرتب أضرارا إضافیة للمنزوع ملكیته، و في حقیقة األمر أن مبدأ 

  . صمن إعالن حقوق اإلنسان و المواطن الفرنسي، ویجد أصله في ذلك الن17الملكیة للمنفعة العمومیة، جسدته المادة 

، فهو منصوص علیه في إعالن الحقوق لسنة حق الملكیةلم ینص صراحة على 1958و برجوعنا للنظام الفرنسي نجد أن دستور 1-

و كان للمجلس الفضل في إعطاء و الذي أدرجه المجلس الدستوري الفرنسي ضمن الكتلة الدستوریة بمنحه القیمة الدستوریة، ،1789

بتأكیده على أن حق ،المتعلق بقانون التأمین1982جانفي 16هذا الحق القیمة الدستوریة بموجب اجتهاد له صادر بقرار مؤرخ في 

ال یمكن أن ،مطلق، و الحدود التي قد تنشأ من خالل تنازع هذا الحق مع قواعد دستوریة أخرىالملكیة هو حق أساسي و لكن لیس

فحق الملكیة له عنصرین األول هو حق أساسي من حیث المبدأ و من حیث أهدافه، ثانیا ، یمس بطبیعة معنى هذا الحق أو أهدافه

.هو حق محدود من خالل تطبیقاته العملیة

Guy CANIVET , « Les fondements constitutionnels du droit de la propriété en France » , disponible
en ligne à l’adresse :http://www.cnfr-notaire.org/Article.List4.f.asp?id=595.

، مجلة »المجلس الدستوريالحمایة الدستوریة لحریتي االستثمار و  المنافسة في دساتیر الدول المغاربیة، مجلة«مسعودي یوسف،-2

.35.، ص2017، 9نصف سنویة متخصصة، العدد 
بالنظر للمجتمعات المصنعة نجد القضاء الدستوري یتصدى بشكل كبیر و واسع لمسألة الحقوق االقتصادیة، فحریة المقاولة في -3

المنظومة الفرنسیة غیر منصوص علیها في الكتلة الدستوریة، و لكن اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي استخلصها كحریة تجد أصلها 

Guylain(یرى جیالن كالمورو جذورها في حق الملكیة، و  Clamour(  المجلس الدستوري الفرنسي في اجتهاده متمسك بالدفاع " أن

على حق الملكیة، و على الحریة التعاقدیة و بوجه خاص حریة المقاولة ، هذه األخیرة حاضرة بقوة في مجال المنازعات الدستوریة 

."االقتصادیة 
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و  ها في الدستور،الجزائر لم یتم تكریس في 2إن حریة التجارة:حریة التجارةــــ  1-3

الجزائر  هتشهدإحاطتها بالحمایة الدستوریة كأحد الحقوق االقتصادیة إال بعد التحول الذي 

الجزائر بعد االستقالل الخیار االشتراكي انتهجتفمن النظام االشتراكي إلى النظام اللیبرالي، 

الذي جعل من الدولة هي المحرك األساسي لالقتصاد الوطني باحتكارها الستثمار و اإلنتاج 

.، و كذا احتكارها للتجارة الخارجیةلمجاالت الحیویة لالقتصاد الوطنيو التسویق في جمیع ا

 إلىالجزائر بعد االستقالل محاولة  ىاالقتصادي إلاألسلوبج ذلك هاسبب انتو یعود 

الجزائري إبان االستعمار الفرنسي نتیجة المجتمع  عنجتماعیة، التي غابت االعدالة التحقیق 

.الذي عاش في حرمان مطلق من أبسط الحقوق،الممنهج لإلنسان الجزائري3االستغالل

حمائیا،  و الدولة باحتكار النشاط االقتصادي، بل لعبت دورا تدّخلیالم یقتصر دور و   

ویتجلى ذلك من خالل تقلیصها لدور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة االقتصادیة، ومنعه 

Voir: Guylain CLAMOUR, «La concurrence dans la jurisprudence du conseil
constitutionnel » ,p.1,disponible en ligne
àl’adresse :http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes2/CLAMOUR.pdf.
1 - Ibid.

، و التي تأثرت بفلسفیة 1789تعد فرنسا الرائدة في دسترة حریة التجارة و الصناعة، التي واكبت الثورة الفرنسیة في إعالنها لسنة -2

المذهب اللیبرالي الذي تبنته الطبقة البورجوازیة بحیث كانت تهدف لتحقیق أهدافها االقتصادیة، و ذلك بتحریر المبادرة الفردیة من 

وضعها النظام الملكي المطلق الذي كرس النظام السائد في العصور الوسطى، القائم على احتكار بعض النشاطات العواقب التي 

االقتصادیة من قبل أصحاب و جماعات االمتیازات و األلقاب، مما یحرم األفراد من التمتع بحریة التجارة و الصناعة،  وتم  النص 

Décret(على هذه الحریة في المرسوم آالرد ALLARDE( الذي جاء فیه أنه1791مارس  17و  02الصادر بتاریخ" لكل :

منه و كذا في 17في مادته 1793ثم تم النص علیها في دستور ..."إنسان حریة ممارسة أیة تجارة أو مهنة أو خدمة یراها مناسبة 

"....الدستور یضمن للمواطنین حریة العمل و التجارة " على أن  13في مادته 1848دستور 

:و یمكن لنا االستشهاد بالنصوص األصلیة باللغة الفرنسیة المترجمة أعاله

Article 17 de la constitution française du 14 juin 1793 : "Nul genre de travail, de culture, de
commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.",et l'Article 13 de la constitution du 04
novembre 1848 qui stipule "La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de
l'industrie... ."

ـ إقامة مجتمع 2:...ترمي االشتراكیة إلى تحقیق األهداف الثالثة: " على أن 1976 الجزائري لسنةدستورالمن 12نصت المادة -3

، و هذا ال ینفي أنه الیوم بعد انتهاج السلطة للیبرالیة أصبحت هناك هوة كبیرة بین طبقات "استغالل اإلنسان لإلنسانمتحرر من 

المجتمع، و ظهرت طبقة تمثل أقلیة في المجتمع تستأثر بالثروة، كما أّن مظاهر استغالل اإلنسان لإلنسان عادة بقوة نتیجة النظام 

.اللیبرالي
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من التدخل في ممارسة النشاطات االقتصادیة الحیویة واإلستراتیجیة، ولم تفتح أمامه سوى 

أهمیة بالنسبة لالقتصاد الوطني، و إضافة إلى ما سبق، القطاعات الثانویة التي ال تمثل

أخضعت المؤسسة الخاصة لنظام صارم وغیر مألوف، یتمثل في توقیف إنشاء المؤسسة 

،على إجراء االعتماد المسبق، كما أنشأت هیاكل إداریة لتأطیر ومراقبة االستثمار الخاص

ریعات والتنظیمات، المختلفة كما أخضعت المؤسسة الخاصة لنظام صارم تتمثل في التش

.كتحدید أسعار المنتجات االستهالكیة1التي تلتزم باحترامها 

و لم تشهد الجزائر االنفتاح االقتصادي و التحول نحو النظام اللیبرالي إال بعد األزمة 

أین اتخذت الحكومة آنذاك تدابیر تشریعیة و تنظیمیة 1986االقتصادیة التي ظهرت سنة 

غییر الوضع السائد نحو تبني النهج اللیبرالي باعترافها في تلك التشریعات بحریة تهدف إلى ت

.و من ثم إطالق المبادرة الحرة لألفراد في المجال االقتصادي3و الصناعة 2التجارة

الذي یعد دستور جدید لتكریسه 1989أما في المجال الدستوري فإن كان دستور 

للقطیعة مع الخیار االشتراكي النظام المعتمد منذ االستقالل، بوضعه دستور كرس المذهب 

، فإن ذلك الدستور لم ینص الفصل بین السلطاتمبدأالدستوري القائم على الحریة و 

.ناعةراحة على حریة التجارة و الصص

ذلك یرجع للحذر الذي اعتمدته السلطة آنذاك في انتقالها للنظام االقتصادي  ىو لعل 

ساسي مضمون دستوریا إال أاللیبرالي، و لم یتم النص على حریة التجارة والصناعة كحق 

حریة "مبدأ حریة التجارة و الصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة ، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول كسال سامیة، -1

.المنظم من قبل كلیة الحقوق لجامعة مولود معمري بتیزي وزو"2013فریل أ 04و  03المنافسة في القانون الجزائري یومي 
ة لتحقیق التنمیة االقتصادیة، فإننا نالحظ في الجزائر منذ دسترتها و رفع الدولة إن حریة التجارة رغم أنها أحد الوسائل الفعال-2

على احتكار التجارة الدولیة، فإن تلك الحریة لم تؤتي بثمارها على الوضع التنموي للبالد، باعتبار ممارسة تلك الحریة لم تهاسلط

ومیة، فاستعملها بالدرجة األولى المستوردین للثراء، و بتحویل تخضع لضوابط و دراسة استشرافیة و مسؤولة من قبل السلطات العم

العملة الصعبة نحو الخارج، و هو ما انعكس سلبا على الوضعیة االقتصادیة ككل، مما حتم على السلطات العمومیة اتخاذ تدابیر 

قابلها االستثمار المنتج یراد، التي ال بعد انخفاض خطیر الحتیاطي الصرف نتیجة ارتفاع فاتورة االستی2015للتقشف منذ حلول سنة 

.، و لمجابهة األزمة االقتصادیة لجأت الحكومة إلجراء طبع النقد كإجراء استثنائيفي البالد، مع تدهور أسعار النفط
د یتعلق بتوجیه االستثمارات االقتصادیة الخاصة الوطنیة جریدة رسمیة عد1988جویلیه 12مؤرخ في 25-88نون كصدور قا-3

جریدة رسمیة، عدد -1993أكتوبر 05المؤرخ في 12–93، و كذلك  المرسوم التشریعي 1988-07-13صادر بتاریخ 29

الخ...متممالمعدل و 1993أكتوبر 10صادر بتاریخ 64
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حریة التجارة "التي تنص على أنه 37بإدراج المادة 1996بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

، و قد تعزز ذلك بدسترة حریة المقاولة "، و تمارس في إطار القانونمضمونةو الصناعة 

43في المادة 2016المنبثق من حق الملكیة و مناخ األعمال الحر، و ذلك بموجب دستور 

منه، فالدستور حدد صراحة المذهب االقتصادي و هو المذهب الحر، و لكن ذلك ال ینفي 

.الخاصوجود قطاع اقتصادي عام مع القطاع

و  و بذلك یكون المؤسس قد أضفى الحمایة الدستوریة على حریة التجارة و الصناعة

ل من ممارسة األفراد ، و یقع على الدولة القضاء على جمیع العواقب التي تحو االستثمار

و لذلك حرص المؤسس ،، و لكن هذا ال یمنع من تنظیم النشاط االقتصاديلهذه الحریة

ارة والصناعة وذات ممارسة تلك الحریة باحترام القوانین المنظمة للتجالدستور على اقتران

، و كذا احترام القواعد ، الخضوع للضریبة1، كاحترام قواعد المنافسة النزیهةالعالقة بذلك

.تجاریة والصناعیة بحسب خصوصیتهاالتنظیمیة المتعلقة بالنشاطات ال

التحدید الدستوري للحقوق األساسیة  إن:الدستور الجزائري مكرس لحقوق الجیل الثالث -ج

وق إلى كفالة حق،في الدستور الجزائري تطور تدریجیا من كفالة حقوق الجیل األول و الثاني

كالنظام ، و یكون بذلك مؤسسنا واكب التطور الدستوري في القانون المقارن،2الجیل الثالث

قانون األساسي، و الالمتكون من عشر مواد20043البیئة لسنة الفرنسي بموجب میثاق

- على الضوابط األساسیة لممارسة التجارة و االستثمار و ،2016من دستور  4و  3فقرة  43و لقد نصت في هذا الشأن المادة 1

"و المنافسة غیر النزیهة تهلكین ن یمنع القانون االحتكارتكفل الدولة ضبط السوق و یحمي القانون حقوق المس:"...ذلك بأن
من خالل المؤتمرات، والمعاهدات التي أبرمت بین الدول المجموعة الدولیة ت حقوق الجیل الثالث ظهرت باألساس بمجهودا-2

الحمایة القانونیة للبیئة «الوهاب النعیمي، عبد:على القوانین الداخلیة للدول، أنظر في هذا الشأن أثر بالغو كان لها لحمایة البیئة، 

حكمة نصف سنویة تصدرها المحكمة الدستوریة ، مجلة دراسات دستوریة، مجلة دوریة علمیة م»البریة في ظل أحكام القانون الدولي 

.145-133.، ص ص2015، جانفي04البحرینیة، المجلد الثاني، العدد 
، و قد أدرج في دیباجة 2005مارس 01المؤرخ في 205–2005صدر میثاق البیئة الفرنسي بموجب القانون الدستوري رقم -3

و دیباجة دستور 1789نفس مرتبة إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة كي تكون له القیمة الدستوریة، و في1958دستور 

1946.
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التي دسترة الحق في البیئة بنصها على إلزام الدولة بواسطة ،1أ 20المادة بموجباأللماني 

و التنفیذیة بوضع التشریعات التي تهدف إلى حمایة الطبیعة و الحیوان و ،السلطة التشریعیة

.ذلك من اجل ضمان حقوق األجیال القادمة

الث كما أجمع علیه ، حقا من حقوق الجیل الثلحق في التمتع ببیئة سلیمةیعد او 

M(، فیرى الفقیه كوهاندي الفقه الفرنسي .A. Cohendet(،التمییز بین ثالثة أجیال :"على أنه

یلعب دور المنور على المستوى  أن، له مصلحة تاریخیة و یمكن له اإلنسانمن حقوق 

، في حین یرى "النظري، و لكن هو في حد ذاته لیس له أي عالقة تربطه ببعضه البعض

Joseph)(جوزیف بیني  Piniالحق في البیئة هو نوع من الجمع :"العكس من ذلك على أن

بین حقوق الجیل األول من حیث شاغلیها و المستفیدین منها من جهة، و حقوق الجیل

.2"، فیما یتعلق بمحتواهاجهة ثانیةالثاني من 

2016و بالفعل لقد تّم دسترة الحق في البیئة السلیمة في  التعدیل الدستوري لسنة 

تعمل .للمواطن الحق في بیئة سلیمة":من الدستور التي تنص على أن67بموجب المادة 

ین و المعنویین خاص الطبیعییحدد القانون واجبات األش.الدولة على الحفاظ على البیئة

، في حین من المفروض أن "، فالبیئة السلیمة كحق دستوري هي مقررة للمواطن"لحمایة البیئة

ذلك الحق یقرر لإلنسان ألنه یتعلق باإلنسانیة جمعاء، و لیس فقط للمواطن خاصة، خاصة 

- أ من الدستور األلماني تكرس الحق في البیئة و تبرر وضع القیود على الحقوق األساسیة في حالة المساس بحق 20نص المادة 1

البیئة، و لكن في الحقیقة المحكمة الدستوریة الفدرالیة األلمانیة اعترفت بذلك منذ عدة سنوات قبل دسترة الحق في البیئة كإقرارها 

مادام الحق في الحیاة و الصحة هي أهداف ذات قیمة دستوریة، فیقع على :"أنه1981جویلیة 14بتاریخبموجب قرار صادر عنها 

، و من ثم یجوز تحدید بعض الحقوق األساسیة كحق الملكیة الخاصة من "الدولة التزام بحمایة هذه الحقوق بما فیها الحق في البیئة 

.أجل كفالة الحق في البیئة 

Michel Bothe, « Le droit à l’environnement dans la constitution allemande », Revue juridique

d’environnement, 2005, p.35.

2-Amandine Capitani, « La Charte de l'environnement, un leurre constitutionnel ?», Revue française de

droit constitutionnel, P.U.F, n° 63, 2005/3, p.498.
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اص الطبیعیة و و أن حمایة البیئة تتعدى حدود الدولة، كما النص یقرر واجبات على األشخ

لقانونیة بسبب وظیفتهم أو ا لألشخاصتلك الواجبات یقررها القانون "المعنویة لحمایة البیئة، 

، فهي واجبات لها طابع التضامن 1."المماثل لهاإلنسانتجاه لإلنسان، كما یقررها مهنتهم

طبیعیة أو معنویة، و من ثّم تحقیق الحمایة وكفالة أشخاصبین كل مكونات المجتمع سواء 

البیئة هي عملیة تخص مشاركة اإلنسان، و الفئات، و الفعالیات، و الجماعات ذات الطابع 

من وظائف الدولة الحدیثة، و هو ما یتجزأالسیاسي االجتماعي و االقتصادي، فهي جزء ال 

رة ذلك المفهوم الحدیث ألول مرة في كان محل اهتمام المؤسس الجزائري، الذي توج بدست

.الدستور الجزائري

و كذا الحق في تنمیة السلیمة،الحق في البیئةحقوق الجیل الثالث كإن تقریر

بطبیعة الحالسیدخلها،شخصیة اإلنسان التي هي األخرى حقوق مضمونة بموجب الدستور

الملكیة،  حریة كالحق في،و الثاني،أي حقوق الجیل األول،في تنافس مع الحقوق األخرى

، بین تلك الحقوقللتوفیقو هنا یكون القاضي الدستوري مضطر اقتصادي،ممارسة نشاط 

.من أجل تحقیق األهداف ذات القیمة الدستوریة

للحقوق األساسیة ئالقضاء الدستوري منش:الثانيمطلبال

تطویر مفهوم الحقوق دور فعال في زعات الدستوریة للحقوق األساسیة لعبت المنا

الذي كان له  الفضل في ذلك، بما یتمتع به من سلطة ،األساسیة بواسطة القضاء الدستوري

ر فهو الذي یقوم بالموازنة بین ،النصوص الدستوریة الضامنة للحقوق األساسیة2تفسی

1-Amandine Capitani, op.cit , p.500.
التفسیر الدستوري هو تفسیر مزدوج فیحتل التفسیر الدستوري موقعا هاما في الرقابة على دستوریة القوانین ألنه عملیة الزمة -2

حتمیة، و ال یمكن تجنبها حتى تباشر المحكمة سلطتها في الرقابة و یرتكز التفسیر الدستوري على قطبین أساسیین األول یتكون من 

و في نطاق الرقابة الدستوریة یها تنظیم التفسیر وفقا للقانون،طب الثاني فإنه یتكون من خالل الحالة التي یتم فخالل القانون أما الق

یتمثل القطب األول في الدستور بینما یتمثل القطب الثاني في التشریع المطعون فیه، و المعروض على المحكمة الدستوریة لمعالجته 

قمنا بتفسیر النص القانوني دون أن یرتبط بحالة محددة، وملموسة فإن هذا ال یقودنا إلى تفسیر حقیقي، طبقا للقانون، بیان ذلك أننا لو 

ولكن إلى وصف للقانون، واالقتصار على هذا األمر ینحرف بالتفسیر عن وظیفته األساسیة و ینتزعه من جذوره و یجرده من أسباب 
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و یغلب في كثیر من الحاالت حق من ،و مقتضیات المصلحة العامة،ممارسة تلك الحقوق

سیطر التحدید قد و  ،1النظام العام أو المصلحة العامة فظمن أجل ح،الحقوق على حق آخر

المباشر للقواعد الدستوریة استنادا على التفسیر الضیق على تحدید المرجعیة الدستوریة في 

هذا یجسد النظرة ،2العشرینعملیة الرقابة على دستوریة القوانین في النصف األول من القرن 

و علیه ،الضیقة للتفسیر الدستوري الذي كان سائد مع بدایة إنشاء المحاكم الدستوریة

، و لكن اهي النصوص الدستوریة دون غیرهفالحقوق و الحریات تستمد من دائرة ضیقة و

لحقوق هذا االتجاه تغیر نحو التفسیر الواسع للدستور بواسطة التحدید الغیر المباشر ل

بل ،األساسیة الذي نقصد به هو عدم حصر تلك الحقوق  فیما قرره الدستور في مواده

أو على  ،یتعدى ذلك إلى قواعد أخرى تعتبر أساسیة على مستوى النظام القانوني الداخلي

علیه سنتطرق لبعض و  ،االتفاقیات الدولیةللمعاهدات و استنادا ،مستوى قواعد القانون الدولي

، و هي النموذج ضاء الدستوري التي كرست تفسیر الواسع للحقوق األساسیةنماذج الق

ضامنة المحكمة الدستوریة:النموذج األلماني، )الفرع األول(ــــــلة الدستوریةالفرنسي و الكتــــــــ

تواضع حصیلة المجلس الدستوري :النموذج الجزائري و،)الفرع الثاني(للحقوق األساسیة 

).الفرع الثالث(الحقوق األساسیةإنشاءتنعكس سلبا على عملیة 

محمد فوزي :نظرأ، ...لدرب یتبنى ما وصفه الفقه االیطالي بأنه جاهل بعملهوجوده، و المفسر الذي یعمل ذلك و یسیر على هذا ا

.21.، ص2008نویجي، التفسیر المنشئ للقاضي الدستوري دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
النصــــــــــــــــــوص القانونیة، و التنظیمیة من خالل التفسیر یكفل القاضي الدستوري الحقوق األساسیة التي یجب أن تتجسد بموجب -1

.أخذا من الدستور كمرجعیة أصلیة المحددة للحقوق األساسیة التي ینبني علیها التفسیر
یرى كلسن أن القواعد المحددة في الوثیقة  الدستوریة هي المصدر الجازم الحاد الذي تلتزم به المحكمة الدستوریة عند إصدار -2

، ثم "أنه ال یجوز للمحكمة أن تعتد إال بالقواعد الدستوریة دون غیرها من االعتبارات القانونیة أیا كان مصدرها :"ذ یقولأحكامها، إ

بأن المحكمة الدستوریة سوف تكون في حالة تعارض مع نفسها، إذا أرادت أن تضع نفسها فوق االختصاصات التي منحت "یضیف

یوسف حاشي، :، أنظر"اص بإقامة و صیاغة النظام القانوني وفقا ألحاسیسها القانونیة الذاتیةلها، أو إذا انتحلت لنفسها االختص

.288.المرجع السابق، ص
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و الكتلة الدستوریة النموذج الفرنسي :األول الفرع

تمكن المجلس الدستوري الفرنسي من فرض نفسه في النظام المؤسساتي الفرنسي 

كان  ، وأي دستور الجمهوریة الخامسة1958بموجب دستور نشأة المجلس ، فكانت تدریجیا

في  ،الهدف منه وضع مؤسسة دستوریة تلعب دور الحكم بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة

و ذلك بتوسیع صالحیات السلطة التنفیذیة على ،سمى بعقلنة النظام البرلمانيیإطار بما 

بعدما كانت غیر محددة في ظل ،للبرلمانبتحدید مجاالت التشریع حصرا،حساب التشریعیة

بالدرجة األولى كمیكانیزم إنشائهمن ثّم یتبین أن المجلس الدستوري تم ، و1الجمهوریة الرابعة

، 2لحصر سلطة البرلمان، وتقویة السلطة التنفیذیة بحمایة الصالحیات الواسعة للوزیر األول

ة، من خالل یظهر كحامي للحقوق األساسیلس أن لكن ما فتئ المجو كذا رئیس الجمهوریة،

حولته لمنشئ للحقوق التي ،المرجعیة ذات القیمة الدستوریة لقواعدالمحددة لاجتهاداته 

الكتلة الدستوریة من صنع القاضي الدستوري الفرنسي األساسیة، و هو ما نلمسه من خالل 

.)ثانیا(عناصر الكتلة الدستوریة و  ،)أوال(

الكتلة "ظهر مصطلح :الفرنسيالدستوریة من صنع القاضي الدستوريالكتلة  –أوال

على قرار المجلس )كلود إمیري، و سوران(علیق األستاذینألول مرة في ت"الدستوریة 

المتعلق بمراقبة النظام 1969نوفمبر20المؤرخ في 37-69الدستوري الفرنسي رقم 

رقابة القاضي لتنظیمات الغرفتین ال "أن تكون األستاذینالداخلي للمجلس الوطني أین أراد 

.3"ا صادر عن السلطة التنفیذیةـتقف فقط عند الدستور، و لكن یمكن أن یطبق القاضي نص

إنشاء المجلس :"المجلس الدستوري آنذاك بأنّ بخصوصرئیس الحكومة میشال دوبري حول النظرة التي كانت هذا ما عبر عنه -1

من  هفوجود المجلس و ما یتمتع ب...بالقاعدة األسمى الدستوریة-أي قرار البرلمان -انونالدستوري هو من أجل وضع حدود على الق

."سلطة هي ذات أهمیة بالغة من حیث التجدید، فالدستور أنشأ سالح ضد انحراف النظام البرلماني

Voir : Alain DELCAMP, « Le Conseil Constitutionnel et le Parlement », Revue française de droit
constitutionnel, 2004/1, n° 57, PUF, pp.39-40.
2 -Ibid., p.39.

.319.یوسف حاشي، المرجع السابق،ص-3
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"على أنها1و یمكن تعریف الكتلة الدستوریة بادئ التي تكون مجموعة القواعد و الم:

منها ماهذه القواعد والمبادئ،"الدولة، تسمو على جمیع القواعد األخرى في لها قیمة دستوریة

في مبادئ عامة ذات قیمة ، و منها ما نجد جذورههو محدد في نص الدستور بحد ذاته

و في بعض النظم قد ، عالنات الحقوق على مختلف مصادرهامستقاة، إما من إدستوریة

ه كتلة علنا نواجاالتفاقیات و المعاهدات الدولیة، مما یجیستند فیها القضاء الدستوري على

، بل لجهة تحدید یس لجهة تفسیر مضمون قواعدها فقط، لدستوریة ذات أبعاد متحركة

.2إطارها أیضا

أن یشكل الكتلة الدستوري الفرنسياستطاع المجلس:عناصر الكتلة الدستوریة-ثانیا

،1971عام ه المتعلق بقانون الجمعیات لالدستوریة التي تكونت على ضوء اجتهاداته منذ قرار 

تور دس" :و هي ،المتعلقة بالحقوق األساسیةو التي أصبح یستنبط منها األحكام و القواعد

ة، المبادئ ذات ، المبادئ األساسیة المعترف بها في قوانین الجمهوریكأول مرجعیة1958

، 1946، دیباجة دستور 1789و المواطن لسنة اإلنسان، إعالن حقوق القیمة الدستوریة

الذي أدرج في دیباجة و  2004لسنة یضاف إلیها میثاق البیئة و  3"1958دستور دیباجة 

:بین على النحو التاليذلك یتكل ،الدستور

هو   یثور إشكال على اعتبار الدستورال: بما فیها دیباجتهالدستور كأول مرجعیة -أ

نظرنا للمسألة من إذاالمرجعیة األولى یعتمد علیها القضاء الدستوري في الرقابة الدستوریة، 

دولة القانون التي تجعل من الدستور یسمو على جمیع أحكام القانون الوضعي في زاویة

الذي یقتضي عنصر الجمود،الذي یضفي على الدستورنعني هنا بالسمو الشكلي ،و 4الدولة

ضع إلجراءات معقدة للتعدیل عن تلك المقررة للقوانین العادیة التي تخخضوع الدستور

Bloc)"الكتلة الدستوریة"یبقى مصطلح -1 de constitutionnalité)جدل فقهيمحل.

.308.مرجع السابق، صالأمین عاطف صلیبا، 2-
3- Dominique Rousseau, op.cit, p.101.

، 2012صالح الدین فوزي محمد، القانون الدستوري المصري، النظریة العامة للقانون الدستوري، شرح أحكام الدستور المصري الصادر سنة -4
.46.، ص2013دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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، مما یجعلنا نمیز بین نوعین من القواعد في النظام إلجراءات بسیطة من قبل المشرع

تي تكون األخرى ال دطة التأسیسیة، والقواعالقانوني، القواعد الدستوریة النابعة من إرادة السل

، التي أسسها الدستور في حد ذاتهالدستوریة الثالثةلطة هي السمن صنع السلطة المؤسسة و 

فسیر هو حتمیة مطلقة لقیام دولة القانون التي تضع الدستور في قمة الهرم القانوني، فهذا الت

و تجعل من الرقابة الدستوریة كآلیة لكفالة و حمایة القواعد الدستوریة من االنتهاك بما فیها

المنازعة الدستوریة التي تتقرر القواعد التي تكفل الحقوق األساسیة من خالل بطبیعة الحال،

األوروبي و األمریكي، و ینو نعني هنا النموذج،كال مختلفة بحسب النظم الدستوریةشأب

في المنظومة حول موقع دیباجة الدستور من كل ذلك فهل یمكن اعتبارها التساؤللكن ثار 

من الدستور أم ال ؟جزء ال یتجزأ 

دستور إذا عالجنا األمر من زاویة الحقوق األساسیة فإنه یتبین لنا أن واضعيف  

و من حیث كیفیة تولي السلطة ،الفرنسي صبوا اهتمامهم على تنظیم سلطات الدولة1958

هذا ما ،االختصاصات و العالقات فیما بینها و لم یهتموا بشكل كبیر بالحقوق األساسیة

إذا ما استثنینا "لدستور و أكده بعض الفقه الفرنسينستشفه من قراءتنا لنصوص ذلك ا

، لوجدنا أن االهتمام منصب على تنظیم الدولة 19581ادة األولى من دستور المقدمة و الم

و توزیع الصالحیات على السلطات أكثر بكثیر من االهتمام بحقوق اإلنسان و حریاته 

كفالة و حمایة الحقوق من جهةالجمهوریة الخامسة جاء قاصرا یمكن القول أن دستور ف2"

الفرنسي كان یتعلق 1958شغل الشاغل لواضعي دستور ال أن، و یعود األمر إلى األساسیة

نظرا لألزمة المؤسساتیة التي دخل فیها ها، باألساس حول تنظیم السلطات والعالقات فیما بین

.النظام الفرنسي، بعد اندالع الثورة التحریریة في الجزائر هذا من جهة

سكه بحقوق اإلنسان و بمبادئ السیادة الوطنیة مثلما حددها یعلن الشعب الفرنسي رسمیا تم: " على أن 1958تنص دیباجة دستور -1

..."2004، و كذا تمسكه بالحقوق و الواجبات التي أقرها میثاق البیئة في عام 1946و أثبتتها و أتمتها دیباجة دستور  1789إعالن 

.245.مرجع السابق، صالأمین عاطف صلیبا، 2-
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كاریه دي "الفقیه الفرنسي، اخذوا بنظرة1958واضعي دستور سنة و من جهة ثانیة

Carré"مالبرغ de Malberg)( على إعالن حول القیمة القانونیة لدیباجة الدستور التي تحیل

مساهمة في النظریة العامة :الحامل لعنوانفي كتابة أكد، ذلك الفقیه 1789، سنة

La)(للدولة contribution à la théorie générale de l’'État، هي إال على أن اإلعالنات ما

.1مقاصد فلسفیة و أدبیة

تصلیح الفرنسي المجلس الدستوريالقصور في الدستور، استطاع ذلكلتدارك  و  

ن قراره المؤرخ في یة مابمناسبة أداء مهمة الرقابة السابقة على دستوریة القوانین، بدالوضع

متوافقة ، والذي أكد فیه على أن اتفاقیة لوكسمبورغ هي39-70تحت رقم 1970جوان 19

فاعترافه بالقیمة الدستوریة للدیباجة جاء في هذا القرار بشكل ،2مع الدستور بما فیها دیباجته

.3ضمني

لمتعلق ا ،44-71رقم  تحت 1971جویلیة 16المؤرخ في الشهیر قرارثم جاء ال

1901جویلیة01من القانون المؤرخ في  07و 05مواد المعدل للبمراقبة دستوریة القانون 

في بناء الكتلة الدستوریة، األساسيالمحوري و فهذا االجتهاد لعب الدور ،المتعلق بالجمعیات

، 4صریح البشك1958أستند المجلس في الحیثیة الثانیة من قراره على دیباجة دستور و 

لمعترف بها في  قوانین أنه من  أحد المبادئ األساسیة اباعتبار" :ابحیث جاء فیه

، هذا المبدأ هو من الدستور من ضمنها حریة الجمعیاتو التي أقرتها دیباجة، الجمهوریة

، و المتعلق بـعقود تأسیس الجمعیات1901جویلیة 01األسس العامة التي جاء بها قانون 

تمثل على شرط الوحید الم،بمقتضي هذا المبدأ فإن الجمعیات تتأسس بحریة و یمكن شهرها

بالنسبة ألصناف ذها اتخاو باستثناء التدابیر التي یمكن في أن یتم إیداع تصریح مسبق، 

1 -Charllote DENIZEAU, op.cit, p.15.
2- Ibid, p.16.
3- Guy CARCASSONNE, Marc GUILLAUME, La constitution, 13e édition, édition du Seuil, Paris,
2016, p.42.
4- Ibid.
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خضع لصحتها للتدخل المسبق ی، فإن تأسیس الجمعیات ال یمكن أن خاصة من الجمعیات

أو لها  ن كانت هناك شبهة في بطالنها،و إ، اإلداریة أو حتى السلطة القضائیةللسلطة 

.1"ون موضوع مخالف للقان

تحدید المرجعیة التي یستند  ىالجمعیات إلطار حریة تأسیس إذلك القرار یتجاوز 

الدستوریة ف المجلس ألول مرة بالقیمة ا، فاعتر س الدستوري في الرقابة الدستوریةعلیها المجل

المبادئ األساسیة من  يأساس أن حریة تأسیس الجمعیات هلدیباجة الدستور، على 

تي ال،1946الفرنسي تبنتها دیباجة دستورتلك المبادئ، في قوانین الجمهوریةالمعترف بها

.19582دیباجة دستورأحالت علیها

القیمة الدستوریة  حمن1971قرار المجلس الدستوري الفرنسي لعام  أنفیتبین جلیا 

1946تنص دیباجة دستور و ، 19463دستورو  1958دیباجتي دستور بشكل صریح ل

غداة االنتصار الذي حققته الشعوب الحرة على األنظمة التي سعت إلى استعباد و " :على أن

إهانة البشریة یعلن الشعب الفرنسي مجددا أن كل إنسان یملك حقوقا مقدسة و ثابتة دون 

و یؤكد مرة أخرى و رسمیا على حقوق و .أساس األصل أو الدین أو العقیدةتمییز على

و  1789منصوص علیها في إعالن الحقوق الصادر عام حریات اإلنسان و المواطن ال

و یجمع الفقه الدستوري الفرنسي ،4"...عترف بها في قوانین الجمهوریةالمبادئ األساسیة الم

و قاعدة أساسیة مرجعیة دستوریةالقیمة الدستوریة، و تحولت إلى اكتسبتعلى أن الدیباجة

المتعلق بالجمعیات، الذي 1971الدستوري لعاموریة بقرار المجلس عملیة الرقابة الدستفي 

.الحقوقإلعالناتوضع حد للجدل الفقهي المتعلق بالقیمة القانونیة 

1-CC 71-44 DC du 16 juillet 1971, cf. Site:www.conseilcontitutionnel.fr.
"الفرنسي المعدل و المتمم، على أن1958الفقرة األولى من دیباجة دستور تنص-2 یعلن الشعب الفرنسي رسمیا تمسكه بحقوق :

، و كذا تمسكه بالحقوق و الواجبات 1946، و أكدتها دیباجة دستور 1789اإلنسان، و بمبادئ السیادة الوطنیة مثلما حددها إعالن 

..."2004التي اقرها میثاق البیئة في عام 
3 - Frédéric COLIN, L’ essentiel de la Jurisprudence constitutionnelle , Gualino Lextenso éditions,
Paris, 2009, p 39. .
4-Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 , cf. Site: www. conseilcontitutionnel.fr.
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على نصوص الدستور المرقمة في الدستورقتصریال  أصبحو منذ ذلك االجتهاد 

و المبادئ ذات القیمة الدستوریة،الوثیقة الدستوریة بل یتعداها إلى مجموعة من القواعد

ذلك األمر وسع من ،1كمرجعیة للمجلس و التي قد تكون مبادئ مكتوبة أو غیر مكتوبة

، ذلك التوسیع كان في مجمله نطاق األسس الدستوریة التي یعتمد علیها المجلس في الرقابة

 ةو هذا یتطابق مع نظر ، األولىبالدرجة الحقوق األساسیة جوهر المنازعات الدستوریةیتعلق ب

إن كانت دیباجة الدستور تتكون من جمل مستقلة على " :على أن Vedel)(فیدال یهقالف

من الدستور، فمن غیر المقبول أن نأخذ بالفرضیة القائلة أن الدستور في القانون 01المادة 

.2"بالمواد المرقمة أالوضعي یبد

حت ت1973دیسمبر27بموجب القرار المؤرخ في ،و استمر بناء الكتلة الدستوریة

عندما اعتبر أحكام القانون المذكور،1974المتعلق بقانون المالیة لعام  51-73رقم 

و   06المادة المنصوص علیه في ،مبدأ المساواةللضریبة مخالف ل اإلداريالمتعلقة بالتقدیر 

قیمة  ذو، و من ثم جعل من اإلعالن 1789من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 13

.3بشكل صریحدستوریة

و ما تلتها من ،1973و  1971فاجتهاد المجلس الدستوري لعام ،و من ثمّ 

1958دیباجة دستور القیمة الدستوریة لكل النصوص التي تستند علیها  تاجتهادات منح

، و كذا المبادئ األساسیة المعترف بها في 1946، و دیباجة دستور 1789أي إعالن 

بطبیعة الحال دستور ئ العامة من القیمة الدستوریة یضاف إلیها ، و المبادن الجمهوریةقوانی

كل تلك ،2005الذي أدرج في دیباجة الدستور سنة 2004، ومیثاق البیئة لسنة 1958

الدستوریةو لم یتم تشكیل تلك المرجعیة،القواعد لها مرتبة السمو و تشكل الكتلة الدستوریة

1-Frédéric COLIN, op.cit, p. 40.
2-Louis FAVOREU, Loïc PHILIP , Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 12e édition,
Dalloz, Paris, 2003 , p.247.
3- Frédéric COLIN , op.cit , p.40.
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سلطات ال، و الذي مكّن من وضع حدود دستوریة على ناء على التفسیر الواسع للدستورإال ب

.یتعلق موضوعها بالحقوق األساسیةالعامة

المجلس الدستوري الفرنسي أن أستطاع:1946و دیباجة دستور 1789إعالن  - ب

قیم األخیربرها هذا تیتجنب نظرة المؤسس للدستور بخصوص إعالنات الحقوق التي كان یع

قیهین فالمجلس لم یتبنى أفكار الف،من الطابع القانونيمفرغةذات طابع فلسفي و سیاسي 

Carré"یه دي مالبرغار ك" de Malberg)( ، أیزمان"و الفقیه)"(Eismen اللذان یعتبران

اإلعالنات ال یمكن أن تكون لها قیمة دستوریة، فهي عبارة عن إعالنات للنوایا، أو "

الوضوح و الغموض و هي تقترب من نصوص فلسفیة و أدبیة، تتمیز بالعمومیة و عدم 

"دوجي"یهین، و تبنى المجلس في اجتهاده فكرة الفق1"النصوص األدبیة عن النصوص القانونیة

)(Duguit ، هوریو"و")Hauriou(ها نفس القیمة القانونیة اإلعالنات لأنّ :"اللذان یعتبران

، و یؤسسون ذلك 2"مثل التزامه بالدستوریلتزم بها، و على المشرع أن یحترمها وللدستور

فالفقیهین دوجي،االجتماعیة لدى، و فكرة الروابط لقانون الطبیعي لدى هوریوا:" على

و تم وضعهما في ،یعتبران أن إعالنات الحقوق و الدستور هما نتاج نفس الحركة السیاسیة

القیمة الدستوریة هذا من نفسنفس الوقت من قبل المجالس التأسیسیة، و بالتالي یتمتعان ب

، و من جهة أخرى یستندون على فكرة اإلعالنات جاءت فقط لتكرس حقوق موجودة جهة

هذه األخیرة عند كتابتها و بشكل مستقل عنها، فهي تقید إرادة  ةالتأسیسیقبل إرادة السلطة 

، 3"قوانینعلیه فمن المنطق أن هذه اإلعالنات تشكل قید على المشرع عند سنه للو  ،رللدستو 

إذا یتبین أن االعتراف بالقیمة القانونیة إلعالنات الحقوق یجد جذوره في النقاش الفقهي حول 

إلعالناتتلك القیمة، و اهتدى المجلس الدستوري الفرنسي في األخیر لفكرة القیمة الدستوریة 

و الثاني للحقوق ،الحقوق، التي مكنته من االعتراف بالقیمة القانونیة لحقوق الجیل األول

.األساسیة

1- Dominique ROUSSEAU, op.cit, p.102.
2 - Ibid.
3- Ibid.
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وهي مبادئ یستخلصها القضاء :المبادئ األساسیة المعترف بها في قوانین الجمهوریة-ج

بالتشریعات الصادرة في حقبة الجمهوریة ،قوانین الجمهوریة و التي تتعلق باألساسمن 

1946ة دستوردیباجإلیهاأشارتالفرنسي،و قد 1875سست بموجب دستور أالثالثة التي ت

المبادئ ...و یؤكد مرة أخرى و رسمیا على...يیعلن الشعب الفرنس:"التي نصت على أن

.1"األساسیة المعترف بها في قوانین الجمهوریة

تجدر اإلشارة أن مجلس الدولة في حقبة الجمهوریة الرابعة الفرنسیة كان سباق في و 

اعتبار أن الحق في تأسیس الجمعیات هو من أحد المبادئ األساسیة المعترف بها في قوانین 

، و لكن یعود الفضل للمجلس الدستوري 1956جویلیة16مؤرخ فيله قرار  قيالجمهوریة 

في تحدید مضمون تلك المبادئ، و منذ ذلك الحین طرح 1971بموجب اجتهاده لسنة 

J.Riveroیسور جون ریفیروفالبرو  ، أي جمهوریة ؟، تلك المبادئطرح ثالثة أسئلة حول ، )(

، أي مبادئ ؟ أي قانون ؟

، ففیما یخص الجواب على ضائي من اإلجابة على تلك األسئلةو تمكن االجتهاد الق

القوانین التي جاءت عقب قیام الجمهوریة الثالثة ،هوریةالسؤال األول یقصد بقوانین الجم

، أو األوامر الصادرة امر التشریعیة للجمهوریة الثالثة، یضاف  األو 1875بموجب دستور 

المؤرخ  393-  97رقم  الفرنسيقرار المجلس الدستوريكما جسده على الحكومة المؤقتة 

السؤال الثاني فإنه یقصد بالقوانین ، أما فیما یخص الجواب على 19972دیسمبر 18في 

و هو تاریخ صدور دستور الجمهوریة الرابعة 1946أكتوبر27التي تكون سابقة عن تاریخ 

.الذي اعترف في دیباجته بوجود هذه الطائفة من المبادئ

و أما الجواب على السؤال الثالث نقصد بالمبادئ تلك التي كرستها القوانین بصفة 

طیلة حقبةم یشوبها تناقض من قانون إلى قانون آخر، و التي تبلورت في مستمرة و التي ل

1- Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 .
2 -Michel DE VILLIER, « Principes fondamentaux reconnues par les lois de la République », in
Dictionnaire des droits fondamentaux, sous la direction de Dominique CHAGNOLLAUD et
Guillaume DRAGO, Dalloz, Paris, p. 612.



139

طرت الحیاة أو هي التي عمرت أطول زمن ضمن القوانین العادیة التي ،الجمهوریة الثالثة

في ثم اكتسبت مع مرور الزمن هیبة و احتراما مكنها ،السیاسیة و االجتماعیة الفرنسیة

.1من اكتساب قیمة دستوریةاألخیر 

و في هذا السیاق جاء اجتهاد المجلس الدستوري واضعا للضوابط التي تحكم تلك 

سي معترف به المبادئ األساسیة، معتبرا أنه ال یمكن إثارة التقالید الجمهوریة لتحدید مبدأ أسا

هذا إال إذا كانت تلك التقالید تشكل جزءا من جسم النص التشریعي ،في قوانین الجمهوریة

.19882جویلیة20المؤرخ في  244-88رقم الدستوري الفرنسي رار المجلسق جاء في 

و  تتمثل المبادئ األساسیة المعترف بها في قوانین الجمهوریة التي جسدها المجلس 

كأساس یحضى1971الدستوري الفرنسي من خالل اجتهاداته المتعاقبة منذ إدماجها سنة 

بالحمایة الدستوریة، و كمبادئ من قیمة دستوریة مماثلة من حیث القیمة ألي قاعدة 

، 6حریة التعلیم،5، الحریة الشخصیة4، حق الدفاع3في حریة تأسیس الجمعیاتدستوریة،

، 9، استقاللیة األساتذة الجامعیین8، استقاللیة القضاء اإلداري7و مبدأ الالئیكیةحریة المعتقد

، 10ء في حمایة الحریة الشخصیة في حالة المساس بالملكیة العقاریة الخاصةسلطة  القضا

، فیتبین أن القاضي الدستوري الفرنسي یعمل على 11مبدأ القضاء الجزائي الخاص بالقصر

المعترف بها األساسیةاستخالص تلك المبادئ كلما اقتضى األمر و توافرت شروط المبادئ 

الج مواضیع محددة للحقوق األساسیة تكونت على ضوء و في قوانین الجمهوریة، و التي تع

.326.، صالمرجع السابقیوسف حاشي، -1
2-Dominique ROUSSEAU, op.cit, p.106.
3 - CC n° 71- 44 DC, du 16 juillet 1971, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
4 - CC n°76- 70 DC, du 2 décembre 1976, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
5 -CC n°76- 75 DC, du 12 janvier 1977, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
6 - CC n°77- 87DC, du 23 novembre 1977, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
7 - CC n°2004- 505 DC, du 19 novembre 2004, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
8 - CC n°80- 119 DC, du 22 juillet 1980, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
9 - CC n°83- 165 DC, du 20 janvier 1984, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
10 - CC n°89- 256 DC, du 25juillet1989, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
11 - CC n°2003- 467 DC, du 13mars2003, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
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بالتزامن مع التطور السیاسي و االجتماعي و االقتصادي في حقبة الجمهوریة الثالثة  

.1الفرنسیة

مجموعة من المبادئ التي جسدها نقصد بها:ات القیمة الدستوریةذالمبادئ العامة  -د

،القاضي الدستوري الفرنسي من خالل اجتهاداته المتعاقبة و التي منحها قوة النص الدستوري

دمجها في الكتلة الدستوریة، و المالحظ أن تلك المبادئ قد تكون لها مرجعیة مكتوبة أو 

و دیباجة ،1789لسنةالحقوقإعالن الدستور، و یستخلص القاضي الدستوري مصدرها من 

، و قد تكون مبادئ غیر مكتوبة 1958و دیباجة دستور ، 2004،و میثاق 1946دستور 

بل یستخلصها ،و ال في النصوص القانونیة،أي غیر منصوص علیها صراحة في الدستور

و بالخصوص لما ،القاضي الدستوري بمناسبة أداء صالحیة الرقابة على دستوریة القوانین

.مضمونتین بموجب الدستور في حالة تنافسأساسیتینریتینیكون حقین أو ح

نصوص مصدرها فيالدستوري الفرنسيأما بخصوص المبادئ التي یجد المجلس

الذي حدد بها مبادئ من 1946دیباجة دستور و  ،1789في إعالن الحقوق لسنة مكتوبة

تماعیة الخاصة و و االجالمبادئ السیاسیة و االقتصادیة":اسم طبیعة دستوریة أطلق علیها 

تلك المبادئ هي مالزمة للتطورات السیاسیة و االقتصادیة و ،"الضروریة لعصرنا

.االجتماعیة

عدة مبادئ استلهمها من دیباجة دستور الفرنسيو أحصى القاضي الدستوري

، الحق في 5، الحق في اإلضراب4، الحریة النقابیة3، الحق في العمل2،  كحق اللجوء1946

، مبدأ تنظیم التعلیم 6مشاركة العمال في تحدید الجماعي لظروف العمل و تسییر المؤسسات

1 - Frédéric Colin, op.cit, p.41.
2 - CC n°79-109DC, du 9 janvier1980, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
3 - CC n°83-156 DC, du 28 mai 1983, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
4 - CC n°83-162 DC, du 19 et 20 juillet 1983, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
5 - CC n°79-105DC, du 25 juillet1979, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
6 - CC n°77-79DC, du 5 juillet1977, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
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، مبدأ احترام قواعد القانون العام و الدولي و عدم استخدام 1العمومي المجاني و الالئیكي

، و یالحظ أن المبادئ ذات القیمة الدستوریة عندما تكون مكتوبة 2القوة ضد حریة أي شعب

.3وبة لدى القاضي الدستوري لتجسیدها في عملیة الرقابة على دستوریة القوانینال تشكل صع

،لعدم وجود نص مكتوبالدستوري الفرنسيأما المبادئ التي هي من صنع المجلس

قواعد ذات  القیمة مبادئ أو أحكام أو":لیها هذا األخیر عدة عبارات و هيفأطلق ع

المبادئ ، فیعتبر"الضرورة الدستوریة"،"الدستوریةاألهداف ذات القیمة "،"الدستوریة 

، و وضوح ، نشر المناقشات القضائیة في المواد الجزائیة4الدستوریة كاستمراریة المرفق العام

،و نظام العاماألهداف ذات القیمة الدستوریة  كالحفاظ على المن ، و اعتبر المجلس 5القانون

، و المحافظة على الطابع التعددي التجاهات الرأي االجتماعیة و احترام حریة الغیر

إن الحفاظ على النظام العام، و احترام حریة الغیر و احترام ":و الذي جاء فیه، 6الثقافیة

، و الحق 7"الفكریة هي أهداف ذات قیمة دستوریة –الطابع التعددي للتیارات االجتماعیة 

، مكافحة 9القانون، و الحق في التوصل و فهم 8في حصول كل شخص على سكن مالئم

ضمان التعدیدیة في من المبادئ ذات القیمة الدستوریة ، و اعتبر المجلس 10التهرب الجبائي

.12ضرورة مكافحة االمتناع عن االنتخابو كذا ، 11اإلعالممجال 

، و علیه أنو أستطاع المجلس أن یكون هذه المبادئ و جعلها ملزمة على المشرع

موسعا في ذلك من نطاق الكتلة الدستوریة إلى مفاهیم تجد ،یحترمها عند سن القوانین

1 - CC n°77-87 DC, du 23 novembre1977, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
2 - CC n°77-90DC, du 30 décembre1975, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
3 -Dominique Rousseau , op.cit, p.110.
4 - CC n°79-105 DC, du 25 juillet 1979, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
5 - CC n°2004- 492DC, du 2 mars 2004, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
6 - CC n°82-141DC, du 27 juillet1982, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.

.328.یوسف حاشي، المرجع السابق، ص-7
8 - CC n°94-359DC, du 19 janvier1995, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
9 - CC n°99-421DC, du 16 décembre1999, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
10 - CC n°99-425 DC, du 29 décembre1999, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
11 - CC n°86-217 DC, du 18 septembre1986, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
12-CC n°90-280DC, du 6 décembre1990, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
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و هنا یصبح المجلس یلعب دور ،أو من نصوص غیر مدونة،جذورها في نصوص مدونة

بنظیر القاضي اإلداري الذي یعتبر قضائه منشئ لقواعد أسوةالمنشئ للقواعد الدستوریة 

ألكید أن القاضي الدستوري الفرنسي لم یستطیع التوصل لذلك إال ا الشيءالقانون اإلداري، و 

بانتهاجه أسلوب التفسیر الواسع للنصوص على ضوء المنازعات الدستوریة التي تعرض 

.، التي سمحت له من تكوین كتلة للحقوق األساسیةعلیه

ء و التفسیر، فإضفاو في الواقع في ظروف معینة یواجه المجلس صعوبة في التحلیل 

بدون أخذ المجلس االحتیاطات في الكتلة الدستوریة،التامة لحق مضمون و ة فیالحمایة الكا

الالزمة قد یؤدي إلى خلق تشریعات تمس بحقوق أخري هي مضمونة دستوریا كذلك، و 

قواعد ذات  القیمة مبادئ أو أحكام أو"هذه المسألة ابتدع المجلس فكرة لمعالجة 

تلك الزالت ، و "الضرورة الدستوریة" و، "األهداف ذات القیمة الدستوریة " و، "الدستوریة

ذه المبادئ واألهداف تمكنوه ،لحد الساعة غیر مضبوطة المعالم و المصدرالمعاییر 

من الحد من نطاق بعض الحقوق التي یحمیها الدستور، وذلك القاضي الدستوري الفرنسي

،من طبیعة دستوریةاألخرىحقیق أهداف هي لتبالحد من المبالغة في بعض الحقوق 

التحدید بواسطة المبادئ أو األهداف أو الضرورة  اولكن هذكالنظام العام، والمصلحة العامة، 

یجب أن ال یكون مضمونها من طبیعة خطیرة تفرغ الحق المضمون دستوریا من ،الدستوریة

.1محتواه

ى سبیل المثال و لیس الحصر، فعلهذا الواقع واجهه القاضي الدستوري الفرنسي 

حق اإلضراب هو مبدأ من ":أین أكد في تسبیبه على أن،عندما تطرق إلى حق اإلضراب

و ذلك بالموازنة بین ،و للمشرع صالحیة رسم تلك الحدود،قیمة دستوریة و لكن له حدود

بالمحافظة سیلة للمطالبة بها هذا من جهة، و الحقوق المهنیة التي یستعمل فیها اإلضراب كو 

على المصلحة العامة التي یمكن أن تمس بواسطة ممارسة حق اإلضراب من جهة أخرى، 

1-Michel LASCOMBE, « Principes (ou objectifs) de valeur constitutionnelle », in Dictionnaire du
Droit Constitutionnel, disponible en ligne à l’adresse:http:/Michel- las combe. pagesperso- orange.fr.
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فاالعتراف بهذا الحق ال یمكن أن یكون حاجزا على المشرع لوضع الحدود الضروریة على 

خر مبدأ من ممارسة هذا الحق، و ذلك  من أجل ضمان استمراریة المرفق العام الذي هو اآل

هذا التحدید یستطیع المشرع الوصول به إلى حد منع اإلضراب على األعوان قیمة دستوریة،

قد یمس للحاجیات الذین یكون حضورهم ضروري لضمان سیر المرفق، و الذي توقفه 

.1"األساسیة للبالد

فنالحظ من خالل هذا التسبیب كیف أن المجلس الدستوري الفرنسي تعامل مع الحق 

الحقوق األساسیة المضمونة دستوریا و هو المكرس في الذي هو حق من،في اإلضراب

خر أي بموجب نص دستوري مكتوب، و ذلك بتحدیده بمبدأ هو اآل،1946دیباجة دستور 

خر من قیمة دستوریة أال و هو استمراریة سیر المرفق العام الذي هو اآل،من قیمة دستوریة

بل یجد جذوره في المبادئ العامة للقانون التي یستند علیها ،غیر مستمد من نص مكتوب

من خالل مساهمته الفعالة في بلورة قواعد القانون ،مجلس الدولة الفرنسي في اجتهاداته

الذي  ،1950جویلیة 07هذا ما جاء به قرار مجلس الدولة الشهیر المؤرخ في ،اإلداري

لتجنب ،حق في تحدید ممارسة حق اإلضراباعترف للحكومة بواسطة سلطتها التنظیمیة ال

و لكن هذا ال یعني االعتراف ، 2اللجوء إلیة تعسفیا بشكل یجعل منه ماسا بالنظام العام 

.للحكومة الحق في إلغاء حق اإلضراب

،و هناك عدة حقوق توضع في إطار المبادئ أو األهداف ذات القیمة الدستوریة

حمایة الحق في و ، 3حریة التجارة و الصناعة على ودحدضع یاإلخباریةكتعدد الیومیات 

1 - CC n°79-105DC, du 25 juillet 1979, cf. site: www.conseil constitutionnel. fr.
2- Conseil d'Etat, Ass, 7 juillet 1950 , Dehaene.
3 - CC n°84-181DC, du 10octobre 1984, cf. Site: www.conseil constitutionnel. fr.
:www.Conseil constitutionnel.fr.
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، 1اإلضرابالحق في ممارسة  على ضع حدودی،و الممتلكاتاألشخاصالصحة و أمن 

.2حریة االتصال على یضع حدودوالنظام العام في بعض الحاالت الخاصة 

و بتتبع قرارات المجلس الدستوري الفرنسي المذكورة أعاله نجد أنها كلها تصب في 

و استخلصها ،حمایة الحقوق األساسیة، فالمبادئ العامة ذات القیمة الدستوریة استلهمها

التي أصبحت تلعب دور ریادي ،حمایة الحقوق األساسیةبهدفالقاضي الدستوري الفرنسي 

التي فرضت على القاضي الدستوري الفرنسي و ، تجسید العملي لفكرة دولة القانونفي ال

عن النصوص الدستوریة المكتوبة بما فیها المقدمات و بادئ الناتجةتحدید مضمون تلك الم

التوصل إلى تحدید من ثم ّ و  ،إما بالموازنة بین الحقوق المختلفةو ذلك  ،اإلعالن و المیثاق

في المنازعة الدستوریة، كما یمكن للقاضي بالحمایةأن یكفلجب الحق األساسي الذي ی

كما لمسناه من خالل ،اسیة من نصوصا غیر مكتوبةالدستوري أن یستخلص الحقوق األس

في  الفرنسيالتي جسدها المجلس الدستوري،المبادئ و األهداف ذات الطبیعة الدستوریة

.عدة اجتهادات

عندما یقوم بصالحیة الرقابة الدستوري الفرنسيأن المجلساإلشارة إلىو هنا یجب 

لمساسها و المتمثلة في إبطال النصوص،ال یستعمل سلطته المطلقة،على دستوریة القوانین

بل في كثیر من الحاالت تتصف رقابته بالمرونة باستعماله ، بحق من الحقوق األساسیة

و من ،و ذلك بتكییف النصوص القانونیة محل الرقابة مع الكتلة الدستوریة،ألسلوب التحفظ

و هنا یصبح المجلس ،طابق مع الشرعیة الدستوریةتوجیه المشرع لسن القانون بما یتثمّ 

تشریعیة في سن السلطة المع و أحد المؤسسات الدستوریة التي تشترك ،یلعب دورا تشریعیا

.القانون

1 -CC n°80-117DC, du 22 juillet 1980, cf. site: www.conseil constitutionnel.fr.
2 -CC n°82-141DC, du 27 juillet 1982, , cf. site: www.conseil constitutionnel.fr.
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رقابة الة حتمیة لممارسة لأأن التفسیر یعد مس":یرى الفقیه دومینیك روسوو 

المجلس في العملیة التشریعیة حتى تصدر إلسهام، كما أنه من ضروري الدستوریة

إلى القرارات التفسیریة  أ، و ال شك في أن المجلس یلجلتشریعات متفقة مع أحكام الدستورا

، و بعد تفسیر القانون من جانب المجلس یمكن إرادة المشرعهدف یتمثل في إبداء احترام ب

وسیلة بارعة لحمل المجلس على خیر أن یعلن القانون أصبح مطابقا للدستور، و هذهلهذا األ

و لم یستطیع المجلس الدستوري من ،1"الدستور دون حاجة إلبطال القانونالتقید بأحكام 

إال باعتماده على التفسیر ،تكوین و خلق القواعد المرجعیة في مجال الحقوق األساسیة

.الواسع للدستور

ضامنة للحقوق األساسیةالمحكمة الدستوریة:النموذج األلماني-الفرع الثاني

الحقوق األساسیة مجالإن النظام الدستوري األلماني یعد نموذج فرید من نوعه في

،1949لسنة ساسياأللماني في القانون األوذلك یتبین من التفصیل الذي جاء به المؤسس 

ة مفصلمنه19لى المادة إ 01من المادة و الذي تضمن في فصله األول الحقوق األساسیة

ال نجد ذلك التفصیل في نصوص ذات الصلة بالحقوق األساسیة في المنظومة ،بشكل واسع

.التي هي مبعثرة على عدة مصادر مكتوبة و غیر مكتوبة كما الحظناه أنفا،الفرنسیة

األلماني الحالي یجد أصوله في أول قانون األساسيو یعود سبب ذلك في أن ال

و قد سار المؤسس ،1919فایمار لسنة جمهوریةو هو دستور،دستور دیمقراطي ألماني

مكیفا في كل ذلك الحقوق ،على ذلك النهج بعد الحرب العالمیة الثانیة1949األلماني سنة 

التي أضحت حتمیة بعد الحرب ،األساسیة المحددة في الدستور بفلسفة حقوق اإلنسان

كتاتوریة من جدید، فكانت للحقوق األساسیة العالمیة الثانیة لتجنب الوقوع في ویالت الدی

تلتزم ":من الدستور على أن01و هذا ما عبرت علیه المادة ،مكانة ممیزة في الدستور ككل

.118-117.محمد فوزي نویجي، التفسیر المنشئ للقاضي الدستوري، المرجع السابق، ص ص-1
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بالحقوق األساسیة اآلتیة باعتبارها تشریعا مباشرا ،السلطات التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة

"و نافذا 

الحامیة للحقوق األساسیة المكرسة في یة  الضامنة و درالیالدستوریة الفتعد  المحكمةو 

، الذي حرص واضعوه على تضمینه بالحدود الالزمة )الدستور األلماني (ون األساسي القان

و تجنب عودة ،یكرس القطیعة التامة و المطلقة مع النظام النازي،لبناء مجتمع دیمقراطي

.1ذلك النظام الغیر اإلنساني و الذي شكل خطر على األمن و السلم الدولیین

كما للمحكمة سلطة واسعة في مجال حمایة الحقوق األساسیة، قد یكون ذلك برقابة 

مجردة تحركها السلطات العامة بإخطار المحكمة الدستوریة حول دستوریة قاعدة من القواعد،

البرلمان ، حكومات الوالیات، و ثلث أعضاء نواب یةومة الفیدرالو ذلك من قبل الحك

بعد ینصب حول القوانین الساریة المفعول أي اإلخطار، ذلك Bundestag)("البندستاغ"

، قد یكون موضوع الطعن حول دستوریة قانون فیدرالي، أو تنظیم فیدرالي، أو قانون صدورها

الي، فإن هذا النوع ر تطابق قانون الوالیة مع القانون الفیدوالیة، حتى و إن تعلق األمر بمدى 

و ذلك لسمو القانون ،من الرقابة یكیفه الفقه األلماني على أنه من مواضیع الرقابة الدستوریة

.من القانون األساسي31الفیدارلي على قانون الوالیات طبقا للمادة 

تحركها السلطات العامة فهي تتعلق الرقابة المجردة في ألمانیا أي التي و في الواقع  

و قد  .یتم الطعن فیها الفالقوانین القدیمة و التنظیمات و تستثنى، بالقوانین حدیثة التاریخ

القانونیة، أي أشخاص طبیعیة أو معنویةاألشخاصیحركهابرقابة محددة  الطعن یكون

أ التي تنص على 4ة الفقر  93مادة ، طبقا للبطعن مباشر یقدم أمام المحكمة الدستوریة

الشكاوي الدستوریة التي  –أ 4...التالیةتبت المحكمة الدستوریة االتحادیة في المسائل:"أنه

أحد انتهكتیجوز لكل شخص أن یرفعها إلى المحكمة بدعوى أن السلطات العامة قد 

ه التصفیة العرقیة للسیطرة الكلیة س، و هو نظام عنصري غیر إنساني أسا"إسرائیل"الكیان الصهیونيإیدیولوجیةالصهیونیة هي -1

.على إقلیم فلسطین
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 38و 33، أو المواد 20من المادة )4(، أو أحد الحقوق الواردة في الفقرة األساسیةالحقوق 

كل أعمال السلطات العامة یمكن في النظام األلماني أن ، و من ثمّ ."104و 103و 101و

، و كذا اكمأحكام صادرة على المحنصوص تشریعیةسواء كانت ،خضع للرقابة الدستوریةت

، و لكن تلك الطعون تخضع لنظام للتصفیة جسدته المحكمة من خالل اإلدارةأعمال 

.1الطعون الغیر الجدیةاجتهاداتها الستبعاد 

مباشرة، تعالج مواضیع  األفرادالمالحظ أن الرقابة التي تحركها السلطات العامة أو 

حساسة و على غایة من األهمیة، و ذلك للخالف و النقاش حول سن قانون من القوانین 

سلطة من  السلطات العمومیة أمام باشرتهإذا كنا أمام طعن ،ذات الصلة بالحقوق األساسیة

، القانون المتعلق بحق اللجوء، القانون باإلجهاضالمحكمة الدستوریة كالقانون المتعلق 

الخ، أو لما یقبل طعن من الطعون التي یحركها األفراد، و ...التلیفزیونالمتعلق بالرادیو و 

لطعن لمساسها بالحقوق أو القواعد محل ا،ذلك لألهمیة البالغة التي تتعلق بالقاعدة

traité)(األساسیة، كما هو الحال فیما یتعلق باتفاقیة ماستریخت  de Maastricht ، و قد

بمناسبة فصلها في ،النظر في المنازعة الدستوریة بواسطة المحاكممن جهة أخرىیكون

قرر تلك ، بإخطارها للمحكمة الدستوریة من تلقاء نفسها، لما تالمختلفةالنزاعات القضائیة

.2القانون محل التطبیق على موضوع المنازعة القضائیة قد یشكل خرق للدستورالمحاكم أن 

یعالج حقوقا شخصیة ، في مسألة الحقوق األساسیةساسي المالحظ أّن القانون األو 

)(des droits subjectifs،شخص القانوني سواء كان شخصا طبیعیا أو فهي حقوق تتعلق بال

قانوني یتمتع به الشخص القانوني، امتیاز":تعرف الحقوق الشخصیة على أنهاو ،3عتباریاا

1-Michel FROMONT, « Présentation de la Cour Constitutionnelle fédérale d'Allemagne », Cahiers du
Conseil constitutionnel , n° 15, 2004, disponible en ligne à l’adresse:http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-constitutionnel-51993.pdf.
2- Michel FROMONT, op.cit.

تسري الحقوق األساسیة أیضا بالنسبة لألشخاص االعتباریة داخل الدولة، :"من القانون األساسي األلماني 3فقرة  19تنص المادة -3

".إذا كانت هذه الحقوق في جوهرها صالحة الن تطبق علیها
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بحیث یخول له التمسك به في عالقاته مع الغیر، فهو قد یتعلق بحق االنتخاب، الحق في 

.1"الخ...اإلضراب، الحق في الزواج، الحق في التعبیر عن الفكر و الرأي

من الناحیة الدستوریة عمال الحقوق الشخصیةة حمایاأللماني خول القانون األساسي و 

إذا انتهكت السلطات العامة حقوق أحد، ":التي تنص على أنه،منه 4فقرة  19بالمادة 

قتصر ت أن، و ال یمكن ..."یكون ذلك أمام المحاكم النظامیةلتقاضي، وافیمكنه اللجوء إلى 

، بل هي أنها حقوقا شخصیة فقطعلى  األلمانياألساسيرؤیة الحقوق األساسیة في القانون 

":عبارة عن نظام لقیم موضوعیة كاملة، هكذا اعتبرتها المحكمة الدستوریة الفیدرالیة على أن

عبارة عن قرارات هي لیست فقط قواعد شخصیة محمیة، بل هي كذلكاألساسیةالحقوق 

، وهنا تم 2"القانون، و هي صالحة في كل مجاالت أساسیة للمجتمع، معبر عنها في الدستور

مجموعة ":الذي یعرف على أنه،ربط النظرة الموضوعیة للحقوق بالقانون الموضوعي

، )القانون الوضعي(القواعد التي تطبق في دولة معینة و في زمن معین، و هو ما نعني به 

.3"، قانون عام و قانون خاصالقواعد التي تنظم حیاة األفرادفهذا التعریف یشمل جمیع

یترتب على اعتبار أن الحقوق األساسیة هي قواعد موضوعیة نتیجتین على ضوء  و

األولى أن الحقوق األساسیة تطبق على قواعد النتیجة اجتهاد المحكمة الدستوریة الفیدرالیة، 

و في هذه الحالة نحن أمام التطبیق الكالسیكي بما فیها قواعد القانون الجنائي القانون العام،

اسیة بشكل عمودي، و یتعلق بحمایة الفرد تجاه الدولة، كما تطبق الحقوق للحقوق األس

األساسیة على قواعد القانون المدني، و في هذه الحالة فإن تطبیقها یكون بشكل غیر 

و اجتهاد المحكمة الدستوریة الفیدرالیة، ،األلمانيمباشر، كما یتفق علیه جل الفقه القانوني 

effet)ر المباشر على الغیرو هو ما یسمى باألثر الغی indirect à l’égard des tiers).

1 - Farid OUABRI , Étude du droit objectif et des droits subjectifs à la lumière de la législation
algérienne, OPU, Alger, 2017, p.197.
2 - Rainer ARNOLD, « La protection des droits fondamentaux dans la loi fondamentale :
Jurisprudence récente de la Cour Constitutionnelle fédérale Allemande », Revue internationale de droit
comparé, Vol. 55, n°3, 2003, p.679.
3 - Farid OUABRI, op.cit, p.23.
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ففي هذه الحالة نحن لسنا في عالقة عمودیة، بل نحن أمام عالقات أفقیة، و هو ما 

نظرها للحقوق األساسیة على أنها مؤثرة تعمل علیه المحاكم الفاصلة في المنازعات المدنیة، ب

االجتهاد الدستوري یعمل على تفسیر القواعد  أن ، و من ثّم فمن المنطقيفي جمیع الحاالت

التي تحكم عالقات األفراد فیما بینهم في القانون المدني على ضوء الحقوق األساسیة، بربط 

.1األفرادالعالقات التي تكون ما بین مععوامل التأثیر للحقوق األساسیة بشكل غیر مباشر 

ي على الدولة بتنمیة الحقوق األساسیة، و النتیجة الثانیة تتعلق بإقامة التزام موضوع

فعال للقیم المستمرة التي تتضمنها لو على وجه الخصوص على المشرع بضمانه بشك

بفعالیة، و -األساسیةأي  الحقوق -الحقوق األساسیة، بواسطة سن القوانین التي تكفلها 

.2التنظیمو  اإلجراءاتباتخاذ التدابیر الالزمة لحمایتها من حیث المضمون، و 

قیما من الحقوق استخالصو علیه فالمحكمة الدستوریة الفیدرالیة األلمانیة تعمل على 

األساسیة، بجعلها معیارا تتقید به السلطات العامة في جمیع نشاطاتها، تلك القیم تتمیز 

جتماعیة، كما أن تأطیرباالستمراریة، فهي تتطور بتطور الحیاة السیاسیة و االقتصادیة و اال

لنشاط السلطة العامة ینصب على المفهوم الموضوعي و الشخصي األساسیةالحقوق 

.للحقوق

نعكس سلبا على تحصیلة المجلس الدستوري تواضع:النموذج الجزائري-الفرع الثالث 

الحقوق األساسیةإنشاءعملیة 

بموجب إنشائهمنذ من قبل السلطات العامةالمجلس الدستوريإخطارضعف إنّ 

، و اقتصار عمله باألساس في مراقبة مطابقة األنظمة الداخلیة لغرفتي 1989سنة دستور

، الذي ألزم بأن تكون تلك الطائفة 1996وانین العضویة للدستور بعد تعدیلالبرلمان و الق

1-Rainer ARNOLD , op.cit, pp.679-680.
2 - Ibid.
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إنشاءمن القواعد واجبة الخضوع  لرقابة المطابقة السابقة،  فإن كل ذلك جعل من عملیة 

.األساسیة متواضعة واقعیاالحقوق

و لكن بالرغم من ذلك هناك اجتهادات للمجلس الدستوري ساهم من خاللها على 

الدستور من خاللتحدید القواعد المرجعیة التي یؤسس علیها حمایته للحقوق األساسیة، 

اعتماد المجلس الدستوري الجزائري على ،)أوال( مرجعیة لحمایة الحقوق األساسیة 

اعتماد المجلس ، و)ثانیا(استثناءالمعاهدات كقواعد إسناد في الرقابة الدستوریة كان 

.)ثالثا(كقواعد إسناد في الرقابة الدستوریة تشریعالدستوري الجزائري على ال

مجلس على بطبیعة الحال یستند ال:الدستور مرجعیة لحمایة الحقوق األساسیة–أوال

في تحدید موضوع الحقوق األساسیة، خاصة و أن المؤسس األصلالدستور باعتباره هو 

الحقوق و "تحت عنوان،األساسي و هو الدستورحدد الحقوق األساسیة في النص

، و جل أراء و قرارات المجلس الدستوري الجزائري في مسألة الحقوق األساسیة "الحریات

النماذج عن أرائه و بعض، و یمكن إعطاء باألساسیستند فیها لبسط رقابته على الدستور 

قراراته في سنواته األولى التي عقبت صدور دستور بأحدقراراته في هذا الشأن، كاالستشهاد 

إثبات، تلك القرارات جد ثریة بالمبادئ الدستوریة، و التي حاول من خاللها المجلس 1989

في التصدي للجوانب الدستوریة و جرأةأكثروجوده ضمن المؤسسات الدستوریة، و قد كان 

.القانونیة بواسطة عمله الرقابي، فقد عزم في وضع ضوابط  على الرقابة التي یمارسها

، المتعلق بمراقبة 1991أكتوبر 28الل قراره المؤرخ في هذا ما نلمسه من خ

و نظرا ألنه لیس من اختصاص المجلس ...":لما أكّد على أن،نون االنتخاباتدستوریة قا

ساسیة الدستوري التدخل في تحدید الشروط القانونیة الخاصة بممارسة الحریات و الحقوق األ
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، بناء 1"بصفة خاصة السهر على مطابقتها للمبادئ الدستوریةإلیهللمواطنین، إال أنه یعود 

عالقة  إثباتتخویل للزوج التصویت عن األخر بمجرد ":على ذلك اعتبر المجلس أن

المبدأ "باعتباره یتعارض مع ،مخالفا للدستور"الدفتر العائلي و بطاقة الناخبینالزوجیة ب

من 28و الذي یتكرس بدقة في المادة ...يالدستوري في االقتراع العام المباشر و السر 

، و قد توصل المجلس في 2"بأن التصویت شخصي و سرينصقانون االنتخابات التي ت

التصویت بالتبادل بین الزوجین یتعارض مع مبدأ إمكانیةإنشاء ":للقول أناألخیر

.3"الممارسة الشخصیة للحق االنتخابي الذي یعتبر أساسا حقا سیاسیا

، و أكد على الطابع "األساسیةالحقوق "س الدستوري الجزائري تبنى فكرة فالمجل

، و لكن من "بالحق السیاسي"و ربطه "أساسا"األساسي للحقوق السیاسیة باستعماله مصطلح 

شروط ممارسة حق من الحقوق "خالل تسبیبه المذكور أعاله نالحظ یصعب فصل مسألة 

، ألن "مع المبادئ الدستوریةاألساسیةع بالحقوق مطابقة التمت"، على مسألة "األساسیة

المشرع قد یضع شروطا غیر موضوعیة لممارسة الحقوق و الحریات تنعكس سلبا على 

.جوهر الحقوق

44، على المادة 2012جانفي 8و اعتماد المجلس الدستوري في قراراه المؤرخ في 

لمساسهمخالفا للدستور "في الجزائراإلقامة المنتظمة اشتراط "  :أنللقول 1996من دستور 

و من ثّم بحریة الذهاب و اإلیاب، و یعتمد المجلس على الدستور من خالل اإلقامةبحریة 

بناء على الدستور، ال ":في تأشیراته التي تتضمنها توطئة أرائه و قراراته بالقولإشارته

و المواطن و حریتهما نساناإلالمختلفة على موضوع حقوق  هقرارات، و في ..."سیما المواد

15المؤرخ في 17-91من القانون رقم 54یتعلق بالفقرة الثانیة من المادة 1991أكتوبر  28في  م د، المؤرخ. ق ق 4قرار رقم  -1

، و المتضمن قانون االنتخابات، منشور على 1991غشت 7المؤرخ في 13-89الذي یعدل القانون رقم 1991أكتوبر سنة 

www.conseilconstitutionnel.dz.الموقع
.1991أكتوبر 28مؤرخ في م د، ال. ق ق 4قرار رقم  - 2
.المرجع نفسه-3
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كما هو مكرس في الدستور، و هذا ما نلمسه من خالل رأي المجلس الدستوري المؤرخ في 

.تضمن التعدیل الدستوريمالمتعلق بمراقبة بمشروع قانون ال، 2016جانفي 28

في الرقابة إسناداعتماد المجلس الدستوري الجزائري على المعاهدات كقواعد -ثانیا

راء و قرارات المجلس الدستوري، هو أالذي نلمسه من الشيءإن :استثناءالدستوریة كان 

ظهر فیها المجلس كمؤسسة ترید ،1989أنه في السنوات األولى لنشاطه عقب دستور 

في عملیة التفسیر و بالجرأةو تمیز ،البحث عن مكانتها فیما بین المؤسسات الدستوریة

لتوزیع حافظةمؤسسة مهمتها هي حمایة الحقوق األساسیة و ور، و أثبت أنه تأصیل الدست

.الدستوریة بین السلطات تاالختصاصا

المتعلق بمراقبة  1989أوت  20و هو ما نلمسه من خالل أول قرار له بتاریخ 

دستوریة قانون االنتخابات، الذي یتبین جلیا أن المجلس لتكریس مبدأ المساواة اعتمد على 

القاعدة الدستوریة، و قواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع حقوق اإلنسان كأساس 

بعدم دستوریة شرط الجنسیة األصلیة للمرشح ولزوجه قرّ أأین وریة،ألداء عملیة الرقابة الدست

.لالنتخابات التشریعیة باعتبارها شروط تمییزیة و مخالفة للدستور

من الدستور، تقر مبدأ تساوي 28ونظرا لكون المادة " :نأبحیث جاء في تسبیبه ب

ببه إلى المولد أو العرق، أو المواطنین أمام القانون دون إمكانیة التذرع بأي تمییز یعود س

ونظرا لكون أیة .اجتماعيأي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو   أو  الجنس، أو الرأي

بعد المصادقة علیها ونشرها، تندرج في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة اتفاقیة

أمام القوانین، وتخول كل مواطن جزائري أن یتذرع بهامن الدستور سلطة السمو على123

1966الجهات القضائیة، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إلى میثاق األمم المتحدة لسنة 

انضمتالذي  1989أبریل سنة 25المؤرخ في 08-89المصادق علیه بالقانون رقم 

، والمیثـاق اإلفریقـي 1989مایو سنة 16المؤرخ 67-89الجزائر إلیه بمرسوم رئاسي رقم 

فبرایر 3المؤرخ في 37-87لشعـوب، والمصـادق علیه بالمرسوم رقم لحقـوق اإلنسـان وا
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ونظرا .، فإن هذه األدوات القانونیة تمنع منعا صریحا كل تمییز مهما كان نوعه1987سنة 

.بمهام عمومیةلالضطالعلكون الناخبین یملكون حق تقدیر أهلیة كل مترشح  

 حشللمتر الجنسیة األصلیة اشتراطن وبناء على ما تقدم، یصرح المجلس الدستوري بأ

التي 86من المادة 3كما أنه یقول أن الفقرة .غیر مطابق للدستورالتشریعیة،لالنتخابات

ذا جنسیة جزائریة أصلیة، والفقرة األخیرة من هذه تنص على وجوب أن یكون زوج المترشح

المادة نفسها، غیر مطابقتین للدستور فیما تفرضانه من شرط خارج عن ذات المترشح وذا 

.1"طابع تمییزي 

على قواعد القانون الدولي في مجال الحقوق األساسیة یحسب للمجلس االستنادإن 

على أن المعاهدات و االتفاقیات الدولیة یمكنها أن تنشأ قواعد موضوعیة، خاصة ،الدستوري

و  ،الحقوق األساسیة جد واسعة إطارالمعاهدات و االتفاقیات التي تبرمها الدول في و أنّ 

حق البیئة، حقوق المرأة، حقوق ة المستدامة، كالتنمیاإلنسانیةتترجم أحدث الحقوق 

  .الخ...الطفل

ن المجلس أعتمد على أتسبیب المجلس الدستوري لقراره نستنتج بمن خالل 

وجود تمییز في القانون لدستور المخالفة فلم یقتصر على تقریر ،المعاهدات كمرجعیة للرقابة

القانون للمعاهدات المصادق علیها من قبل الدولة  ذلك مخالفةأضاف ، بل محل اإلخطار

، و میثاق اإلفریقي لحقوق میثاق األمم المتحدة و هي ،الجزائریة في مجال حقوق اإلنسان

لتسبیب المجلس یتبین أن المجلس وسع في صالحیاته بقراءتناو  اإلنسان و الشعوب،

فیما یخص اختصاص المجلس ،بحیث لم یفسر الدستور تفسیرا ضیقا و صارما،الدستوریة

دستور، بل وسع من نطاق آال و هو مراقبة مدى تطابق العمل التشریعي و التنفیذي مع ال

،دات المصادق علیهاهبتقریر المجلس بمراقبة مدى تطابق القانون مع المعاصالحیاته 

www.conseil.یتعلق بقانون االنتخابات، منشور على الموقع 1989أوت  20مد، المؤرخ في  –ق .ق-1قرار رقم  -1

constitutionnel.dz
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التي تضع ،حفظ تراتبیة الهرم القانونيمن أجل بالتأكید على سمو هذه األخیرة على القانون 

.رتبة الثالثةقانون في المو ال ،المعاهدات في المرتبة الثانیةثمّ ،الدستور في قمة الهرم

تنصیبه بعد دستور نه عندألى ع، آنذاكالمجلس الدستوري الجزائري موقفیرجع و   

من خالل الظهور كمؤسسة دستوریة تتمتع باالستقاللیة على ،كان أكثر جرأة1989

حریص على أداء صالحیاته الدستوریة المتمثلة باألساس في السهر ،المؤسسات األخرى

نحو االعتبارات السیاسیة التي تجعل من الرقابة نسیاقاالبدون ،على حمایة الدستور

.ة بعیدة على الموضوعیة القانونیةالدستوری

كما أن تلك الفترة تزامنت مع التغیر في النظام السیاسي الجزائري من نظام الحزب 

على وحدة إلى نظام دیمقراطي قائم على التعددیة الحزبیة، و من دستور برنامج قائم ،الواحد

إلى دستور قانون قائم على المذهب الدستوري أي على فكرة الفصل بین السلطات ،السلطة

و الحقوق األساسیة، في ذلك اإلطار تم إنشاء المجلس الدستوري كمؤسسة دستوریة مهمتها 

رقابة تطابق العمل التشریعي و التنفیذي مع الدستور، و مع التحول من نظام منغلق على 

.إلى نظام منفتح علیها بمفهوم المذهب الدستوري،الحریاتالحقوق و

التي تعد أول انتقال نحو ،إضافة إلى مباركة الرأي العام للتغییرات السیاسیة الجدیدة

، جعل من المجلس الدستوري یسایر تلك التحوالت و تكون ي منذ االستقاللالنظام الدیمقراط

و كان له تفسیر واسع لها باعتباره ،الحقوق األساسیةله المبادرة في إعطاء دفع لتجسید فكرة 

إلبراز أهمیة مبدأ المساواة في البناء ،اعتمد على المواثیق الدولیة كمرجعیة للرقابة

الدیمقراطي، تلك الجرأة لألسف ال نجدها الیوم في المجلس الذي غلبت على أرائه و قراراته 

.القلیلة االعتبارات السیاسیة

"من له الكل له الجزء ":تسبیبه لقراره أخذ بالفكرة القانونیة القائلةو یكون المجلس في 

أي بمدى ،فإذا سلمنا أن المجلس مختص في مراقبة دستوریة العمل التشریعي و التنفیذي

، فإن من البدیهي یكون "الكل"األسمى في الدولة و هوتطابق تلك األعمال مع القانون

خاصة و أن ،"الجزء "مع المعاهدات و هو األعمالة مدى تطابق تلك مختص في مراقب
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واجه ذلك یالمعاهدات المصادق علیها تسمو على القانون، و لكن من ناحیة أخرى یمكن أن 

، باعتبار أن االستناد على المعاهدات من قبل المجلس تتوافق مع رىت أخالتفسیر إشكاال

، و لكن إذا كان هناك تعارض توافق المعاهدة مع الدستورحالة ترتیب السلم القانوني إال في

ألن  ،1للمعاهدة مع الدستور فإن االستناد على المعاهدة یتجافى مع مبدأ سمو الدستور

و هو  ،1989من دستور123المعاهدة تسمو على القانون و لیس الدستور تطبیقا للمادة 

تخضع للرقابة الدستوریة ، خاصة و أن المعاهدة ال من الدستور حالیا150نقس نص المادة 

.الوجوبیة

و ال وجود لنص دستوري یجعل من ضرورة تعدیل الدستور بما یتوافق مع المعاهدة 

و اقتصر الدستور الجزائري على النص على أن ،إذا قرر المجلس عدم دستوریة هذه األخیرة

، على عكس 2اتفاقیة فال تتم التصدیق علیهاأو  إقرار المجلس بعدم دستوریة معاهدة أو اتفاق

الدستور الفرنسي الذي أعطى الحل الدستوري في حالة ما إذا ارتأى المجلس الدستوري 

یتضمن بندا مخالفا للدستور فال تتم المصادقة على ،الفرنسي بعد إخطاره أن التزاما دولیا ما

.3جعله متوافق مع ذلك االلتزام الدوليبالشكل الذي ی،ذلك االلتزام إلى أن تتم تعدیل الدستور

و لكن المجلس في أرائه و قراراته الالحقة للقرار المذكور لم یعتمد مرة أخرى على 

في الرقابة الدستوریة لحمایة الحقوق إسنادكقواعد  ،المعاهدات و االتفاقیات الدولیة

تسبیبه أعاله، باعتبار األساسیة، و كان یمكن أن یؤسس أعماله على اجتهاده المحدد في 

أن تلك األسباب هي كذلك لها حجیة مطلقة و ملزمة على جمیع السلطات العامة، و هذا قد 

القاضي 1975جانفي15تمسك المجلس الدستوري الفرنسي بالتفسیر الصارم في تحدید صالحیاته  بموجب قراره المؤرخ في -1

بعدم اختصاصه بمراقبة مطابقة القانون للمعاهدات، و قد برر ذلك بأن القانون المخالف للمعاهدة ال یكون بالضرورة مخالفا للدستور، 

من الدستور أي مبدأ سمو المعاهدة المصادق علیها على القانون، ال 55و على أن مراقبة احترام المبدأ المنصوص علیه في المادة 

من الدستور المقررة لصالحیة المجلس في مراقبة دستوریة القوانین، لوجود اختالف في طبیعة 61ن أن یطبق في إطار المادة یمك

.نظامي الرقابة، و من ثّم أكد على عدم اختصاصه في مراقبة تطابق القانون للمعاهدة باعتبارها تخرج عن صالحیاته الدستوریة

Voir : CC n° 75 – 54 DC du 15 janvier 1975, cf. Site : www.conseilconstitutionnel.fr.

.2016، من الدستور الجزائري لسنة 190نص المادة -2
.المعدل و المتمم1958من الدستور الفرنسي لسنة 54نص المادة -3
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یعود لغیاب تلك الدینامیكیة التي أراد فرضها في بدایة نشاطه، و الیوم نشعر بأن المجلس 

إثارة مسائل ب،الدستوري الجزائري یتردد في أداء دوره كامل لجهة حمایة الحقوق األساسیة

و بالخصوص مع دستوریة و قانونیة قد تخلق خالف مع المؤسسات الدستوریة األخرى،

.مؤسسة الرئاسة

في الرقابة إسنادكقواعد  تشریعاعتماد المجلس الدستوري الجزائري على ال-ثالثا

مبادئ من القد یستمد نجد  المجلس الدستوري الجزائري من خالل اجتهاداته:الدستوریة

القانون العادي و یعتمد علیها في عملیة الرقابة الدستوریة، و هو نفس نهج المجلس 

"الدستوري الفرنسي الذي كوّن من خالل اجتهاداته بما یسمى بها في المبادئ المعترف :

الذي جاء 2000ماي 13، و قد نلمس ذلك من خالل رأي مؤرخ في "قوانین الجمهوریة

أن المجلس الشعبي الوطني قد خّول، بموجب هذین الحكمین، مكتب المجلس اعتبارا:"فیه

الشعبي الوطني صالحیة تحدید القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي 

.الوطني دون أن یبین األساس المعتمد علیه في ذلك

لطات، و اعتبارا أن المشرع، و حرصا منه على عدم اإلخالل بمبدأ الفصل بین الس

من الفصل الثاني 61قد خول المجلس الشعبي الوطني، بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة 

و  1990غشت سنة 15الموافق 1411محرم عام 24المؤرخ في 21-90من القانون 

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة، صالحیة تضمین نظامه الداخلي قواعد رقابة تنفیذ میزانیته

تحدید القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس  أنهذه، و اعتبار و الحال 

الشعبي الوطني، ال یعد في حد ذاته صالحیة تمكن المجلس الشعبي الوطني من وضع 

قواعد أخرى غیر تلك المنصوص علیها في قانون المحاسبة العمومیة المذكور أعاله، و إنما 

.المجلس الشعبي الوطنيیقصد منه القواعد المتعلقة برقابة تنفیذ میزانیة
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و اعتبارا أن الصیاغة التي اعتمدها المجلس الشعبي الوطني ال یمكن أن تكون سوى 

.1"استعمال لتعبیر مشوب بالغموض

و لكن ذلك االجتهاد یتعلق بأحكام منظمة لسیر السلطات و لیس بحمایة الحقوق 

األساسیة، المهم أن هناك عملیة استخالص لقواعد ذات طبیعة دستوریة من القانون العادي، 

و هي عملیة دقیقة من حیث التفسیر و التحلیل و االستنتاج یقوم بها القاضي الدستوري، و 

المسألة إجراءاتواسع في مجال الحقوق األساسیة بعد دخول لة بشكقد تتبلور هذه العملی

2019الدستوریة حیز التطبیق سنة األولیة

، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 2000ماي13مؤرخ في  2000/م د/د.ن.ر/ 10رأي رقم  -1

www.conseilconstitutionnel.dz.للدستور،  منشور على الموقع 
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:من الباب األولخالصة الفصل األول

، فهو یعبر عـن ، أّن دراسة موضوع الحقوق األساسیة یتسم بالحداثةالقولیمكن لنا أن 

ار نظریـــة دولـــة القـــانون، و أّن عنصـــر الحریـــات فـــي إطـــالتطـــور الحـــدیث لمفهـــوم الحقـــوق و 

، كمــا إال فــي إطـار المنازعــات الدسـتوریةالمـرتبط بــالحقوق لـم یشــكل واقعـا ملمـوس "األساسـیة"

، و هـذا ال یعنـي أن بطبیعتهـا و قیمتهـا الدسـتوریةاالعتـرافهـو  باألساسیةأن وصف الحقوق 

كمـا لمسـناه مـن الـنظم المقارنـة یجـب أن تكـون مدونـة فـي الوثیقـة الدسـتوریةاألساسـیةالحقوق 

بـــل یمكـــن أن یستخلصـــها القاضـــي ،"األساســـیة"كـــي تتحصـــل علـــى وصـــف ،فـــي حـــد ذاتهـــا

.خارج الوثیقة الدستوریةو قیم قانونیة وضعیةالدستوري من قواعد معیاریة

قوق األفراد و المصـلحة العامـة، و و لذلك نجد دولة القانون تعمل على الموازنة بین ح

مـن خـالل المنازعـات الدسـتوریة ،ساسـي فـي عملیـة الموازنـةأ كعامـلالقضـاء الدسـتوري یظهر 

فـي  األساسـیةو بلورت الحقوق إنشاءمحور الرئیسي في عملیة أن یشكل  البها أستطاع التي 

الحقـوق األساسـیة المختلفـة ، و ذلك بناء على اجتهاداتـه و عملیـة التوفیـق بـین النظام القانوني

.و استخالص الحق األساسي الذي یقید المشرع في عملیة صیاغة و صنع  القانون

ال یمكن تعزیز مكانة الحقوق األساسیة إال بتعزیز استقاللیة في إطار هذه المقاربة

و تنمیته و تقریبه من األفراد على وجه الخصوص و األشخاص القانونیة ،القضاء الدستوري

.لمختلفةا
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:الفصل الثاني

القیمة الدستوریة للحقوق األساسیة

حمایة نوعیة للحقوق تعد دولة القانون اإلطار الذي یمكن من خاللها تحقیق 

، فال یكفي النص على تلك الحقوق بل یجب وضع بجانب ذلك الضمانات األساسیة

و كذا وضع ،الحقوق و ممارستهاالضروریة التي من شأنها تمكین األفراد من التمتع بتلك 

، إفراغها من محتواهاعتداء علیها أو اإلنقاص منها أوالوسائل العملیة التي تجنب اإل

القانون الخاص أي األفراد أو  صفالمساس بالحقوق األساسیة قد یكون من قبل أشخا

األشخاص المعنویة الخاصة،  فیجب على الدولة بما لها من قوة النهي و اإلكراه أن تضع 

في ظل "تنتهي حریتك عندما تبدأ حریة اآلخرین"الحدود القانونیة الالزمة لتحقیق مبدأ 

بین جمیع و یحقق توازن ضرورة و حتمیة وجود قضاء مستقل یسهر على كفالة الحقوق

، كما یجب على الدولة تضع الحقوق و الحریات من جهة و القیم الدستوریة من جهة أخرى

، أي لقانوناآللیات الضروریة التي من شأنها إخضاع جمیع السلطات العمومیة مهما كانت ل

،إخضاع جمیع تصرفات السلطة التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة للمرجعیة القانونیة للدولة

ل تصرف خارج الدائرة القانونیة سیكون مصیره اإللغاء و قد یترتب على ذلك القضاء و ك

رقابة  إطارو هو العمل الذي یمارسه القضاء اإلداري بقوة في بالتعویض جبرا للضرر 

للقاعدة  تنتقل، و لكن تلك الرقابة تتوقف عند سیادة القانون و ال اإلداریةشرعیة األعمال 

من مبدأ سیادة باالنتقالریة دولة القانون إلى أحدثت ثورة قانونیة فجاءت نظ، األساسیة

.القانون إلى مبدأ سیادة الدستور بمعنى سیادة القاعدة األساسیة

و  تحقق لنا وحدة النظام القانوني في الدولة بحمایة الحقوق األساسیة،التي لوحدها

تخویل لألفراد اللة القانون و ذلك بالتي تكون بواسطة الرقابة الدستوریة التي هي مالزمة لدو 

حمایة حقوقهم األساسیة بالطعن في أعمال السلطات العامة أمام هیئة مستقلة مكلفة بالسهر 
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لسلطة الدستور في حالة السلطة التشریعیة الدستور في الدولة، بإخضاع أعمال احترامعلى 

السلطة خضاع أعمالكذا إ ، وبطریقة أو بأخرى الحقوق األساسیةوضع قانون ینتهك  

أعمالها القانونیة طریق یمكن أن تنتهك الحقوق األساسیة لألفراد إما عن التي التنفیذیة 

أعمالها المادیة أو بواسطة قرارات اإلداریة المختلفة، بواسطة ال

فدولة القانون هي التي تسعى دوما لوضع اآللیات القانونیة الالزمة لضمان ،و علیه

المجسدة یةقائم على التعدد1مجتمع دیمقراطيو ال یتأتى ذلك إال في ،الحقوق األساسیة

حد األسس الالزمة لضمان وحمایة و الدفاع على الحقوق أ التي تشكللحریة الرأي و التعبیر 

، و من بین الضمانات الجوهریة هو ما تفتقده النظم التسلطیةاألساسیة و المطالبة بها و 

لف الدول في تنظیمها لتلك یتمتع باالستقاللیة و إن كانت تختللحقوق األساسیة وجود قضاء 

یسهر على كفالة الحقوق الفردیة و ن تستوجب وجود قضاء، فإن دولة القانو السلطة

بشكل الدستوریة بشكل عام و بالرقابةللرقابة القضائیة  لطاتإخضاع أعمال السبالجماعیة 

خاص، هذه األخیرة هي األساس المعیاري لحمایة إرادة السلطة التأسیسیة واضعة الدستور، 

الحكام مما یشكل مبدأ سمو الدستور أساسا لوحدة النظام القانوني، و ینعكس  إرادةالتي تعلو 

ذلك بطبیعة الحال على الحقوق األساسیة التي تشكل نواة صلبة داخل الدستور في حد ذاته 

یمكن للسلطة أن تخرقها، ذلك األمر ینبثق من خالل سمو الدستور حتمیة لتحقیق سمو ال 

.)المبحث األول (لحقوق األساسیة ا

و من مبدأ سمو الدستور یتولد مبدأ أخر هو حظر التعدیل الدستوري في بعض 

و هو ما المواضیع الجوهریة للدستور، ذلك الحظر یشكل ضمانة أساسیة للحقوق األساسیة،

).المبحث الثاني(األساسیة الدستوري ضمانة للحقوق خالل حظر التعدیلنلمسه من 

مر تشكل الوجه السیاسي لنظریة دولة القانون، و في هذا الشأن ال یمكن فصل دولة القانون على الدیمقراطیة، و  هي في حقیقة األ-1

Jacque)(یي نجد جاك شوفال Chevallierدولة القانون تمثل نموذجا للدیمقراطیة، فهي :"عند معالجته لدولة القانون یؤكد على أن

:Voir"تعمل على التوفیق بین اإلیدیولوجیة الدیمقراطیة و القیم اللیبرالیة Jacques CHEVALLIER, L’Etat de droit, 5e

édition Montchrestien, , Paris, 2010, p. 54.
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سمو الدستور حتمیة لتحقیق سمو الحقوق األساسیة :األولالمبحث

أصل وجودها في یلعب الدستور الدور المحوري في فكرة الحقوق األساسیة التي تجد

بما للدستور من بعد قانوني و سیاسي، و لم تتحصل الدستور في حد ذاته، فهي تتأثر به

بل كان ذلك بتبني ،فكرة الحقوق األساسیة على تلك المكانة في الدستور بمجرد النص علیها

باعتباره نابع من السلطة التأسیسیة في الدولة ،مبدأ سمو الدستور في النظام القانوني للدولة

من المبادئ المسلم بها في الفقه الدستوري "، فهوهي السلطة األصلیة صاحبة السیادةو 

و إسهاماتها  و قد استطاعت الدراسات الفقهیة،الدساتیر النص علیه أغفلتحتى و لو 

.1"و تحویل سمو الدستور من عالم النظریات إلى حقیقة قانونیةبالتأثیر على المؤسس 

، استطاع مبدأ سمو الدستور تحصین النصوص الدستوریة من النزوات السیاسیةكما

للحكام رهینة الحسابات الضیقة بجعلها التي تمثل الخطر األكبر على القواعد األساسیة

، تلك األساسیةالقانوني للحقوقوضعمما یؤثر على ال،السیاسیةتحقیق مصالحهمبهدف

، فحمایة النصوص الدستوریة  أضحت حتمیة المصلحة العامةالنزوات ال تخدم في النهایة

  .هذا إلى یومنامنذ ظهورها فرضت نفسها من خالل التطور الذي شهدته عملیة الدسترة 

یستمد من نص القانون حقوقه لیستطیع تجسید واقعه و حریاته و  فردال فإذا كان  

في الدول الرائدة في تحقیقه فردالواقع لم یستطیع ال فإن هذا ،السلطةفي مواجهة حقوقه 

نظریة الدیمقراطیة القدیمة إلى الدیمقراطیة من لوال التغیر الجذري في النظرة الدیمقراطیة

الدیمقراطیة القدیمة كانت تقوم على معادلة لخصها الفقیه دومنیك روسو بقوله الحدیثة التي 

الدیمقراطیة من "عن معادلة في حین أن الجدیدة تعبر2"الدیمقراطیة من خالل القانون "

.1"خالل الدستور

.75.أمین عاطف صلیبا، المرجع السابق، ص-1
إن القانون یكون عادال :"المعادلة الجدیدة للدیمقراطیة ترتكز على الدستور، بعد أن تیقّن الفقه الدستوري عدم مصداقیة مقولة-2

، فتلك المعادلة تتصف بالضبابیة ألنه مهما تجرد المشرع ال یمكنه بحكم طبیعته اإلنسانیة أن "بمجرد أن یتصف بالعمومیة و المساواة
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و بالتالي ال یمكن للدستور أن یكفل الحقوق و الحریات و یحفظ كیانها و تحقیق 

إال من خالل سیادة الدستور بسموه و بتطبیق ،حمایتها من خالل الدستور بشكل فعال

لى جمیع فروع القانون القواعد الدستوریة على سائر القواعد القانونیة األقل مرتبة و ذلك ع

الجزائیة، اإلجراءاتالمختلفة من قانون اإلداري، قانون المدني، قانون العقوبات، قانون 

و تطور مستمر المدنیة و غیره من تفرعات القانون التي هي في حركیةاإلجراءاتقانون 

.تتسایر مع تطور المجتمع

فمبدأ سمو الدستور هو على غایة من األهمیة و یشكل ركن أساسي في ،و علیه

دولة القانون، و یشكل منبع الرقابة الدستوریة التي تلعب دور صمام األمان للحقوق و 

الحریات، و من ثم فإن سمو الدستور بصوره یشكل الدعامة األساسیة للحقوق األساسیة، و 

مكرس للسمو ذو األثر القانوني كلي للدستورالسمو الش،هذا ما سنتطرق له من خالل

سمو الموضوعي للدستور معیار لوضع حدود على ال ،)المطلب األول(ساسیةللحقوق األ

، و لتبیین المكانة التي تأخذها الحقوق األساسیة )ثانيالمطلب ال(السیاسیةممارسة السلطة

سیة بین التدرج و المساواة داخل الدستور على ضوء سمو الدستور، سنعالج الحقوق األسا

).المطلب الثالث(

مكرس للسمو ذو األثر القانوني للحقوق األساسیةالسمو الشكلي للدستور:المطلب األول

و تظهر أهمیة، في البناء القانوني للدولةمو الشكلي للدستور الصدارةلقد تربع الس

فهو الذي یخلق القواعد األساسیة النظام القانوني للدولة، قانوني على ال هثر ألالسمو الشكلي 

.في الدولة، تلك القواعد هي أصل نشأة جمیع القواعد القانونیة في جمیع فروع القانون

الخاصة التي تحكم توجهاته الشخصیة الهادفة لتحقیق مصالحه، بحیث ینحرف عن المبادئ األساسیة المتجسدة یتخلص من المبادئ

، "كل حق لیس بالمطلق مصدره الدستور:"في الدستور، هذا التغیر نجد أثره كذلك في الفقه القانوني فقال الفقیه الفرنسي جورج بیردو

أمین :أنظر، "كل حق من اآلن و صاعدا مصدره الدستور1990ض الفقه بقوله عام لكن سرعان ما نقض هذا المبدأ من قبل بع

  .110 -109 .ص عاطف صلیبا، المرجع نفسه، ص
1 - Dominique Rousseau , op .cit, p. 489.
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و تتجلى القواعد األساسیة في القواعد المنظمة للسلطة، و القواعد المقررة و المنظمة 

، و هو ما مع السمو الشكلي للدستورترابطتلك القواعد هي في عالقة للحقوق األساسیة،

، و النتائج )ولالفرع األ( نلمسه من خالل األساسیة مرتبطة بالسمو الشكلي للدستور

.)الفرع الثاني(الملموسة من السمو الشكلي للدستور

األساسیة مرتبطة بالسمو الشكلي للدستور:الفرع األول

األساسیة ظهرت كإطار یحكم الدستور و دولة القانون من خالل السمو الشكلي  إن

للدساتیر، فبدونه ال یمكن إسناد صفة األساسیة على القواعد الدستوریة، و بالخصوص في 

وثیق بالسمو الشكلي للدستور، ارتباطمرتبطة فاألساسیةجانب الحقوق األساسیة، و من ثّم 

سمو الدستور ، )أوال( أساس القواعد األساسیة راجع للسمو الشكليو هو ما نعالجه من خالل 

منتج جمود الدستورو  ،)ثانیا(خرى یة األقواعد القانونالو ساسیة بین القواعد األیخلق تمییز

.)ثالثا(للقواعد األساسیة 

إن المفهوم الشكلي للدستور الذي :راجع للسمو الشكليقواعد األساسیة أساس ال -أوال 

یؤسس لنا قواعد أساسیة تسمو على  هو الذيالشكلي للدستور، یترتب علیه مبدأ السمو

غیرها من القواعد في النظام القانوني، و هو ما نستشفه من المفاهیم الفقهیة في ذلك 

.المجال

)(النمساوي هانز كالسن إن نظریة دولة القانون للفقیه  - أ  Hanz Kelsen كان لها أثرا بلیغ

على مسألة بناء الدولة على أساس القواعد األساسیة التي تتمثل في القواعد الدستوریة، و قد 

بلور الفقیه تلك النظریة من خالل ما یعرف بالهرم القانوني الذي یضع على قمته القاعدة 

ة الوضعیة التي قاعدال" :و هو ما نلمسه من التعریف الكلسیني للدستور على أنه،الدستوریة

الخالصة النظریةیعرف الفقیه النمساوي كلسن  في مؤلفه  و ،1"القواعد القانونیة  عدادتنظم إ

1 Carlos- Miguel HERRERA, La philosophie du droit de Hanz KELSEN: une introduction, Presse
Université Laval, 2004, p.49.
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مجموعة من األحكام التي ال یمكن "للقانون بأن السمو الشكلي للدستور هو عبارة عن 

ا إلجراءات إلغائها أو تعدیلها بنفس الطریقة المتعلقة بالقانون العادي، و لكن یكون ذلك طبق

.1"خاصة و شروط صعبة و معقدة 

لدولة  و رغم بساطة تعریف الدستور عند كلسن، فإنه یعبر عن الفلسفة الكلسینیة

القانون، و  یركز فیها الفقیه على القاعدة األساسیة و أهلیتها إلنشاء القواعد األخرى في 

النظام القانوني، و طالما القاعدة الدستوریة المنشئة للقواعد القانونیة فهي قاعدة تسمو على 

قانوني القواعد األخرى، هذه األخیرة لها عالقة مباشرة بالدستور، الذي هو عبارة عن عمل 

یجمع جمیع القواعد األساسیة في الدولة، التي تنظم عمل السلطات السیاسیة و السلطات 

العمومیة و التي تضمن الحقوق األساسیة، تلك القواعد تتولد علیها قواعد متسلسلة تستمد 

وجودها و شرعیتها من القاعدة األعلى لها فیأتي الدستور في القمة، و تلیه المعاهدات و 

القوانین العضویة ثم التشریع العادي، ثم المراسیم الرئاسیة و التنفیذیة ثم القرارات تلیها 

.اإلداریة

و على ذلك األساس كي تكون للقواعد الدستوریة تلك القوة المنشئة للقواعد أقل منها 

مرتبة األخرى فإنه من الضروري من الناحیة اإلجرائیة أن تخضع  مراجعة الدستور إلى 

خاصة و معقدة إلضفاء حمایة قانونیة على النصوص األساسیة بتحقیق ثباتها و إجراءات 

بإبعادها عن األهواء السیاسیة، فتكون سلطة تعدیل الدستور مقیدة بالدستور في حد ذاته، و 

المالحظ أن كالسن ال یهتم بالسلطة التأسیسیة األصلیة التي یرى فیها أنها سلطة خارج 

، و علیه السلطة التأسیسیة طبقا للنظریة الخالصة للقانون ال 2فرضیةالدائرة القانونیة فهي 

.و نعني بها سلطة تعدیل الدستور1یمكن أن تكون إال سلطة تأسیسیة مشتقة

1- Charles DEBBASCH , Jacques BOURDON , Jean Maris PONTIER , Jean Claude RICCI , Droit
constitutionnel et institutions politiques, 4e édition, Economica, Paris, 2001 , p. 581.

Carré)(یتوافق كالسن مع الفقیه الفرنسي كاریه دي مالبرغ-2 de Malbergبالسلطة التأسیسیة األصلیة، و "، في أنهما ال یعترفان

، و یرى كذلك أن السلطة التأسیسیة "أنه یجب البحث عن المبادئ الدستوریة خارج الدساتیر الوضعیةلذلك یرى الفقیه كاریه دي مالبرغ
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یرى كالسن أنه ال وجود للدستور بدون -أي األساسیة –و لحمایة القاعدة الدستوریة 

رقابة دستوریة، تلك الرقابة ال تقتصر على رقابة دستوریة التشریع الصادر عن البرلمان، 

فمن الضروري كما یرى كالسن أن تمتد للتنظیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة باعتبارها 

ء هیئة مركزیة لمراقبة دستوریة القوانین و ، و لذلك نادى كالسن بضرورة إنشا2قواعد عامة

.هو النموذج األوربي

سمانیالفقیه الفرنسي أهناك بعض أوجه التقارب بین الفقیه النمساوي هانز كالسن و - ب

)Eisemmann(و هي مجموعة القواعد فوق التشریعیة":الدستور على أنهالذي یعرف ،

مجموعة من القواعد ":للدستور على أنهالسمو الشكليو  ،3"المنشأة للقواعد القانونیة العامة 

، و هو جوهر فكرة 4"، أحكام فردیة ـ  التي تخضع في تعدیلها إلجراءات خاصةـ أحكام عامة

القاعدة األساسیة في دولة القانون، على أّن تلك القاعدة لها أهلیة في إنشاء القاعدة القانونیة، 

رة توافق القاعدة القانونیة من الناحیة الشكلیة و فعملیة اإلعداد و اإلنشاء یولد ضرو 

Norme(الموضوعیة مع القاعدة األساسیة التي نطلق علیها اسم القاعدة المعیاریة de

référence.(

و علیه، ال نتصور حمایة الحقوق األساسیة إال في ظل السمو الشكلي للدستور تلك 

.و تنظیم الحقوق و الحریاتالحقوق هي التي تخلق القواعد المتعلقة بتنمیة

ال یمكن أن تكون سوى سلطة تعدیل الدستور و لكن ال یمكن أن تكون سلطة  قانونیة لها صالحیة خلق القواعد الدستوریة األصلیة، و 

قالب یلغي الدستور و النظام القانوني القائم، لإلقامة دستور جدید، و یرد الفقیه قد یكون استثناء على ذلك و هي حالة الثورة أو ان

".السلطة التأسیسیة وقعت في ید من له القوة"كاریه دي مالبرغ على هذه الحالة أن

Pierre BRUNET , « Les idées constitutionnelles de Raymond Carré de Malberg ( 1861-1935) », à
paraître dans Le constitutionnalisme au XXe siècle, sous la dir.de José GamasTorruco, Diego
Valadés, ( Mexique), et François Julien- Laferrière, Eric Millard, et alii France), p.23, disponible en
ligne à l’adresse: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00662018.
1 - Carlos- Miguel HERRERA, op.cit, pp.50-51.
2-Ibid, p 52. .
3 - Laurent BONNARD , « La pensée constitutionnelle de Charles Eisemmann », Revue de droit
politique, p .3, disponible en ligne à l’adresse:http://www.juspoliticum.com/
4 - Ibid.
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كما أّن الفقیه أیسمان یلخص المفهوم الشكلي للدستور في مسألة سن القواعد 

الدستوریة و تعدیلها یخضع إلجراءات شكلیة معقدة تتمیز عن اإلجراءات العادیة لسن و 

و ذلك  ،في الدساتیر الجامدةإال یتحقق السمو الشكلي تعدیل القانون العادي، و علیه ال 

بقیام السلطة التأسیسیة  بتضمین الدستور بنصوص تجعل من تعدیل الدستور یخضع  

غیر تلك التي یتم سن أو تعدیل بها القوانین العادیة، فالسمو متشددةخاصة وإلجراءات 

.لزم و هو أساس قیام دولة القانونالشكلي هو الذي یحقق السمو القانوني ذو الطابع الم

Carré)ه كاریه دي مالبرغوأما الفقی- ج de Malberg) صفة "یرى أن سمو الدستور هو

،1"، ففكرة الدستور ال تقوم إال بتوافر تلك الصفة بها الدستور كقانون له قوة محصنةیتمیز 

، و أي هنا یؤكد على السمو ذو األثر القانوني و الذي ال یكون إال في ظل الدساتیر الجامدة

ربط فكرة الدستور بالسمو الشكلي و هي نقلة نوعیة في یمكن القول الفقیه كاریه دي مالبرغ

، و لكن الفقیه یرى أن المفهوم القانوني للدستور لیس نابع من إرادة المفهوم القانوني للدستور

السلطة التأسیسیة األصلیة التي هي سلطة غیر محدودة، و أن السلطة التأسیسیة األصلیة

ال تهم القانونیین و ال تحضى بأهمیة علمیة إال بالنسبة للمؤرخین و "واضعة الدستور

، ومن ثّم یؤكد السلطة التأسیسیة المحدودة ال تكون إال سلطة تأسیسیة مشتقة أي 2"السیاسیین

تلك السلطة هي التي تتحصل على الطبیعة القانونیة، و هي النظرة 3سلطة تعدیل الدستور

.ا الفقیه النمساوي كالسنالتي تبناه

تقدم أن القواعد الدستوریة تكتسب صفة السمو على جمیع القواعد  او یستفاد مم

تكون متشددة، بإشراك  من خالل إجراءات تعدیل الدستور التي یجب أننونیة األخرى القا

عدة سلطات و مؤسسات دستوریة في عملیة التعدیل، مما یضفي في النهایة سمو القاعدة 

1-Charles DEBBASCH , Jacques BOURDON , Jean Maris PONTIER , Jean Claude RICCI , op.cit, p
.581.
2-Alexandre VIALA, « Limitation du pouvoir constituant, la version du constitutionnaliste», Civatas
Europa, n°2, 2014/1, p.82.
3 -Ibid, pp.82-89.



167

ألساسیة في النظام القانوني و من ثّم تحقیق سمو الحقوق األساسیة على غیرها من القواعد ا

  .في الدولة

إن :یة األخرىقواعد القانونالو ساسیة بین القواعد األسمو الدستور یخلق تمییز-ثانیا

الفقهاء ، و كان عادیة بدأت منذ القرن السابع عشرالتفرقة بین القواعد الدستوریة و القوانین ال

یطلقون على القوانین الدستوریة اصطالح القوانین األساسیة للدولة و یعتبرونها المظهر 

، و تعتبر هذه القوانین العماد الذي ترتكز علیه سیادة األمة و العمل الرئیسي لهااألساسي ل

جمیع السلطات في الدولة من تشریعیة و تنفیذیة و قضائیة و هي على هذا النحو تسبق 

انین العادیة و تسمو علیها، فالحدیث على السمو الشكلي ینتج عنه تباین بین القواعد القو 

نلمسه من خالل سمو القواعد األساسیة من حیث الشكل ،1الدستوریة و قواعد القانون العادي

.و الموضوع

بتبني السلطة سلفاو یتحقق ذلك كما تم ذكره :الشكلحیثمنساسیة القواعد األسمو  -أ

التأسیسیة في صلب الدستور نصوص تقرر إخضاع التعدیل الدستوري إلجراءات معقدة و 

، بساطةو ال بالمرونة هاتمیز ل متشددة تختلف عن الطریقة المقررة لتعدیل القانون العادي

فالقاعدة األساسیة هي محصنة في الدستور عن طریق تشدید إجراءات التعدیل بإشراك 

لدستوریة المختلفة في ذلك كالبرلمان، الحكومة، و القضاء، وأما الحقوق المؤسسات ا

األساسیة في دولة القانون یجب أن تشكل قواعد تسمو على جمیع القواعد الدستوریة 

األخرى، و ذلك بواسطة تضمینها بقواعد أساسیة تحظر تعدیل موضوعها أو اإلنقاص منها، 

.التي لها مهمة تعدیل التشریع العاديكما تسند تلك مهمة لسلطة مغایرة لتلك

ال وجود الدول التي لها الدساتیر الجامدة، أما الدساتیر المرنةإال في   ذلك ال نتصورو 

إال في التسمیة فقط ذلك أنهما من مرتبة القواعد األخرىالدستوریة و الختالف بین القواعد 

  . 115-114 .ص ص ،1963القاهرة، ،القانون الدستوري، دار الفكر العربيمحمد كامل لیلة، -1
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، كما هو الحال بالنسبة الدساتیر المرنة،و فكرة القواعد األساسیة منعدمة في ظل 1واحدة

مرن تطبیقا لمبدأ سیادة البرلمان المعمول به في تلك تور المملكة المتحدة فهو عرفي و لدس

.2الدولة 

و یتعلق باألحكام ،و الجمود في الحقیقة الذي یحكم الوثیقة الدستوریة قد یكون جمود نسبي

، و قد یكون جمود مطلق و متشددة المقررة لذلكلإلجراءات الالتي قد تمسها المراجعة طبقا 

ذلك ینصب على مواضیع الحظر الموضوعي التي ال یمكن بأي حال من األحوال مراجعتها 

و ال تشتمل جمیع ،الخ...اللغة الحقوق األساسیة،،لسیاسي القائم على الدیمقراطیةكالنظام ا

فقهي یعتبر النصوص المتعلقة األحكام، و لكن هناك تیار  على هذهالدساتیر المكتوبة 

بالحظر الموضوعي لیس لها أي اثر قانوني باعتبار أنه ال یمكن تقیید إرادة الشعب في 

فجمود الدستور 3المستقبل فذلك ال یتماشى مع متطلبات المجتمع التي هي في تطور مستمر

من بین الدساتیر المرنة في العالم الیوم في مقدمتها المملكة المتحدة التي لها دستور عرفي و مرن و نیوزلندا قررت المرونة على -1

یل الدستور و إن كان یشترط موافقة  ثلثي أعضائه الذي یعترف دستورها للبرلمان بتعد، و الصین الشعبیة 1947دستورها منذ 

الخلیجیة كالمملكة "المطلقة"فذلك یعد قید استثنائي دون أن یرقى للجمود، زیادة على ذلك بعض النظم الملكیة ،للمصادقة على التعدیل

.تتعلق بتنظیم الحكم و اإلدارة و دولة اإلمارات العربیة المتحدة،العربیة السعودیة التي لها بعض القوانین ذات الطبیعة الدستوریة

.132–131.یوسف حاشي المرجع السابق، ص ص:أنظر في ذلك 
إن دستور المملكة المتحدة هو عرفي قائم على مبدأ سیادة البرلمان، الذي یمنح البرلمان حریة مطلقة  في التشریع كما یراه مناسبا -2

كون ، أما السلطة القضائیة هي ملزمة بتطبیق القانون الصادر عن البرلمان، بحیث ال یمكن ألي مبدأ دستوري أن یو بدون أي قید

قیدا على إرادة البرلمان في وضع القانون، فالبرلمان حر في سن أي قانون یرغب فیه، بما فیها تلك القواعد المتعلقة بتشكیلته و 

للمملكة  حصادق البرلمان على قانون یتعلق بالمجموعة األوربیة و الذي سم1972في سنة بسلطاته، لكن هناك استثناء على ذلك 

المتحدة االنضمام للمجموعة األوربیة، ذلك القانون یسمح بأن یكون لقانون المجموعة األوربیة أثرا مباشر على القانون الصادر عن 

هذه . جموعة األوربیة حتى و إن تعارض مع القانون الصادر عن البرلمانالبرلمان البریطاني، و علیه فالقضاء ملزم بتطبیق قانون الم

على  1998المالحظة ال تنطبق على االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان و التي أدمجها البرلمان في القانون الداخلي، بمصادقته سنة 

ون صادر عن البرلمان یتعارض مع اتفاقیة حقوق القانون المتعلق بحقوق اإلنسان، و الذي ینص على أن إذا ارتأت محكمة أن قان

اإلنسان یمكن اإلقرار بذلك، و لكن مهما یكون من األمر القاضي ملزم بتطبیق القانون الصادر عن البرلمان و ال یطبق االتفاقیة 

االتفاقیة، یقوم البرلمان بتعدیل باعتبار أن البرلمان هو السلطة العلیا، و في العادة عندما تقرر المحكمة  تعارض القانون الداخلي مع 

.القانون كي یتطابق مع االتفاقیة، و لكن لیس هناك ما یلزم البرلمان بالقیام بذلك

Voir: Lord PHILIPS of WORTH MATRAVERS, La constitution du ROYAUME - UNI, Colloque
du cinquantenaire du conseil constitutionnel 3 novembre 2008, pp. 3- 4, disponible en ligne à
l’adresse : http://www.conseil-constitutionnel. fr/conseil-constitutionnel/francais/ nouveaux- cahiers-
du- conseil/ cahier- hors-serie- 2009 /la constitution-du-Royaume-Uni.138659.html.

.128.المرجع سابق، صیوسف حاشي، -3
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تحقیق أضحى من المبادئ األساسیة التي تتصف بها الدساتیر الحدیثة كحتمیة من أجل 

و لكن یبقى ذلك استقرار النظام المؤسساتي في الدولة و كذا أساس بناء دولة القانون، 

الجمود نسبي و لیس مطلق على اعتبار أن السلطة التأسیسیة األصلیة غیر محدودة و 

تتمتع بسلطة مطلقة، و قد تظهر هشاشة الجمود عندما یحدث انقالب على النظام القائم و 

ید بدون األخذ بإجراءات التعدیل المحددة في الدستور السابق و ال یتم سن دستور جد

بمعاییر التعدیل كالحظر الموضوعي و الحظر الزمني

إن هذه النقطة تعالج في إطار السمو :الموضوعحیثمن ساسیة سمو القواعد األ -ب 

و التي  تعبر عن إرادة السلطة ،الشكلي الذي ینعكس على  موضوع القواعد الدستوریة

التأسیسیة بتحدیدها نظام الحكم و شكل الدولة و بیان اختصاصات السلطات وطبیعة العالقة 

و كذا عالقة السلطات العامة ،كما یتضمن القواعد المتعلقة بالحقوق األساسیة لألفراد،بینهم

ون، كما ذهب إلیه فقه المدرسة ، و یعالج مفهوم السلطة التأسیسیة خارج دائرة القانباألفراد

Positivisme(الوضعیة القانونیة  juridique(من خالل أفكار كالسن و كاریه دي مالبرغ

اللذان رفضا الطبیعة القانونیة للسلطة التأسیسیة و اعتبروها خارجة عن دائرة العلوم 

.القانونیة، و قد تشكل محل اهتمام في العلوم السیاسیة كما رأیناه سلفا

فإذا أخذنا بالسمو شكلي للدستور یصبح هذا األخیر هو  القانون األساسي في الدولة 

فهو یشكل مجموعة القواعد لیه النظام القانوني ككل، یحدد اإلطار العام الذي یقوم ع

وضعها طبقا للدستور،      ة بسّ السلطة المؤسّ األساسیة المنتجة للقواعد القانونیة التي تتولى 

السلطة التشریعیة التي تتدخل بما هو محدد لها في الدستور بتفصیل ما جاء به و نعني بها

أو بشكل ضمونها الذي قرره الدستور مباشرةساسیة بمالدستور و متقیدة في مجال الحقوق األ
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، و في كما هو الحال في المنظومة الفرنسیة بما یسمى بالكتلة الدستوریة،1غیر مباشر

.الجزائر الدستور و دیباجته

الن  ،خالف الدستورتأن ال  د على القواعد المتولدة من القاعدة األساسیةفال ب،وعلیه

و هو ما یحقق لنا في النهایة في ذلك مخالفة إلرادة السلطة التأسیسیة أي السلطة األصلیة،

القول أن سمو الحقیقي یمكنعلى ذلك  تأسیساالسمو الموضوعي للحقوق األساسیة،

القانوني ال یتحقق إال في ظل السمو األثرالذي له ،هو للدستور من الناحیة الموضوعیة

.الشكلي

إن جمود الدستور یعد النواة األساسیة في :منتج للقواعد األساسیةجمود الدستور :اثالث

دولة القانون بعدما تم االنتقال في الدساتیر المعاصرة من مفهوم الدولة الشرعیة القائمة على 

،مبدأ سیادة القانون إلى مفهوم جدید و هو دولة القانون القائمة على مبدأ سیادة الدستور

الذي یعد الشرعیة الفوقیة التي تحكم جمیع نشاطات الدولة و األفراد على حد سواء، فجمود 

ال تكفل إال في ن تلك الحقوق،ألالدستور هو أمر ضروري لضمان وحمایة الحقوق األساسیة

:فیما یلي، و یمكن تلخیص نتائج جمود الدستور ظل دولة القانون

حقوق األشخاص و واجباتهم :"من الدستور الجزائري المجاالت التي یشرع فیها البرلمان و هي140على سبیل المثال تحدد المادة -1

نظام الحریات العمومیة، و حمایة الحریات الفردیة، و واجبات المواطنین، القواعد العامة المتعلقة باألحوال األساسیة، ال سیما

"الشخصیة، و حق األسرة، ال سیما الزواج، و الطالق، و البنوة، و األهلیة و التركات، شروط استقرار األشخاص ، و نصت المادة ...

"رع فیها البرلمان بموجب قانون عضوي و هيمن الدستور على المجاالت التي یش141 تنظیم السلطات العمومیة وعملها، نظام :

1958، و نجد نفس النصوص تقریا في الدستور ..."االنتخابات، القانون المتعلق باألحزاب السیاسیة، القانون المتعلق باإلعالم

 قولحقا - : یحدد القانون القواعد المتعلقة بما یلي : "  نمنه على أ34الفرنسي الذي تأثر به المؤسس الجزائري  فنصت المادة 

ما م و إلعالالسائو ستقاللیةواوالتعددیة یةرلحوا لعامةا تیارلحاسة رلمماالمواطنونبهایتمتعلتيا ألساسیةا تلضماناواالمدنیة 

واج و التركات زلو أهلیتهم وأنظمة ا صألشخاا ضعو ولجنسیة ا -.مفي ممتلکاتهو منفسهأ فيالمواطنین  على نيوطلا عفادلاضه ریف

طة التنفیذیة بواسطة التنظیمات، فالسلطة التأسیسیة األصلیة من خالل ل، و یسندا الدستورین صالحیة التشریع للس..."تلهباوا

ع التشریع الدستور، و بواسطة القاعدة األساسیة هي التي منحت للبرلمان صالحیة إنتاج القواعد، تجدر اإلشارة أن تحدید مواضی

بالنسبة للبرلمان استحدثه دستور الجمهوریة الخامسة الفرنسیة من أجل تقویة مكانة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام 

المؤسساتي في إطار بما یسمى بعقلنة النظام البرلماني، و هو أمر فرضته ظروف سیاسیة خاصة مرت علیها فرنسا في نهایة 

و بالخصوص مستعمراتها ،رن الماضي و قد تأثرت العدید من الدول بالنموذج الدستوري الفرنسي للجمهوریة الخامسةخمسینیات الف

، تونس 2011، المغرب دستور سنة 2016سنة ل يدستور التعدیل الالجزائر (:في دساتیرها السابقة و الحالیةالسابقة كالدول المغاربیة

.في بعض الحاالت ذلك النظام ال یخدم  بنیتها السیاسیة ،االقتصادیة،  االجتماعیة، والثقافیة، بالرغم في أنه )2014سنة دستور 
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ثار خالف فلسفي حول ما هي القواعد التي تسمو :سمو الدستورجمود الدستور منتج ل-أ

في النظام القانوني للدولة هل هناك قانون طبیعي سابق وجوده على كل القواعد المكتوبة 

ستور و القواعد یفرض على واضعي الداإللهیة أو من الطبیعة البشریة مصدره من اإلرادة

ال وجود للقانون إال و  ،اعة الدولة، أو عكس ذلك القانون ما هو إال من صنالقانونیة األخرى

ذلك المنشأ من قبل الدولة و هنا نتحدث على نظریة التحدید الذاتي التي بلورها الفقه 

Carré(و انتقلت للفقه الفرنسي عن طریق الفقیه كاریه دي مالبرغ1األلماني de Malberg(

Georg(فكار جورج جیلینیك و بول البوندأتأثر بالذي  Jellinek et Paul Laband(2.

،قانون أساسيالعلى  لكن  الشيء األكید الیوم أن النظام القانوني للدولة ال یقوم إال

و تأتي القواعد األخرى في مرتبة أدنى منه أین،و هو الدستور الذي یتربع الهرم القانوني

التي یرها تلك الهرمیةوجودها من القاعدة األعلى منها، القاعدة األدنى تستمد شرعیتها و 

، و ال یمكن تحقیق 3"فرضیة منطقیة"كالسن على أنها منبثقة من الدستور الذي ما هو إال 

سمو الدستور إال بتقریر الدستور على إجراءات معقدة لتعدیل الدستور تختلف عن تلك 

.المقررة للقوانین العادیة

ي ـو ف، السیاسییناك من قبل الفاعلینـعرضة لالنتهقانون األساسيرغم ذلك یبقى ال

الكثیر من الحاالت یكون مساس بالحقوق األساسیة المضمونة لألفراد، وقد نجد في بعض 

نظم البلدان السائرة في طریق النمو أن السلطة تستخدم الدستور كأداة لالستحواذ على 

ٕان و  بل تعد الدساتیر في هذه البلدان،وحرمان الشعب من ممارسة سیادته،دوالیب الحكم

تحمل  و ،انت تتبنى النظام الدیمقراطي كأساس للممارسة السلطة وثیقة عرضة لالنتهاكك

في طیاتها قواعد تفتح المجال للحكم المطلق وذلك بتعمد السلطة الحاكمة على وضع دستور 

1- Philippe ARDAN, Bertrand MATHIEU, Institutions politiques et droit constitutionnel, 20e, L.G.D.J,
Liban, 2009, p. 93.
2- Pierre BRUNET, op.cit, p.4.
3-Ibid, p.24.
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، في حین فكرة الدستور في حد ذاتها جاءت لتقیید سلطة الحكام بتأسیسه على مبدأ 1بمقاسها

طات و ضمان الحقوق األساسیة، وٕاال كنا أمام إنكار فكرة الدستور، و یطرح الفصل بین السل

اآللیات فمن الضروري وضعالحالة؟، هذه حتى التساؤل ما الفائدة من وجود الدستور في 

، التشریعیة، من قبل السلطة التنفیذیة اقد یكون انتهاك الدستور إمو  ،الكافیة لحمایة الدستور

:ئیة، و تتمثل فیما یليالسلطة القضاأو حتى

إن انتهاك الدستور من السلطة التنفیذیة قد یكون :انتهاك السلطة التنفیذیة للدستور-1

و  و كذا من قبل اإلدارة الالمركزیةالوزراء،، الوزیر األول، من قبل رئیس، الدولة، الحكومة

البسیط إلى الجسیم، یأخذ عدة درجات من و  ،قد یكون بسوء نیة أو بتفسیر خاطئ للدستور

ویكون بسیط إذا كانت المخالفة ال تمس بتوازن المؤسسات الدستوریة  كأن یتم تعیین موظف 

في إدارة معینة من قبل وزیر في حین یشترط الدستور لتعیین ذلك موظف أن یكون  بناء

، أو تعیین موظف سامي لخصوصیته من 2على  قرار یتخذه مجلس الحكومة مجتمعا معا

الوزیر األول في حین الدستور بنص على أن تلك الصالحیة ترجع لرئیس الدولة قبل 

.، و قد یكون خرق الدستور بمخالفة جوهر القاعدة الدستوریةالخ...

جل إبطال أعمال السلطة التنفیذیة المخالفة للقواعد أو قد وضع القانون آلیات من 

، الفردیةل القرارات اإلداریة التنظیمیة و للقضاء اإلداري في مجاكالرقابة المنوطةالقانونیة، 

فقد نجد مجلس الدولة الفرنسي مختص كأول و أخر درجة للفصل في الدعاوي التي ترفع 

مجلس و في نفس السیاق یختص ، 3ضد المراسیم و األعمال التنظیمیة الصادرة عن الوزراء

و ما 2008و نالحظ أن السلطة في النظام الجزائري تستخدم الدستور كوسیلة لضمان استمرار النظام، كالتعدیل الدستوري لسنة -1

و مسألة ترشح الرئیس أنجر علیه من خلل في توازن السلطات بتركیز السلطة في شخص الرئیس، و جعل السلطات األخرى تابعة له، 

معجز المؤسسات الدستوریة من وضع حد لتلك التجاوزات وعلى رأسها ه الصحیة ال تسمح له بذلك أما، رغم أن وضعیتلعهدة رابعة

.المجلس الدستوري المراقب لملفات الترشح للرئاسیات، و لمشروع التعدیل الدستوري
2- Philippe ARDAN , Bertrand MATHIEU, op.cit, pp. 94-95.
3 -Juger l'administration, disponible en ligne à l’adresse: http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-
Etat/Missions/Juger-l-administration.
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في دعاوي اإللغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة الدولة الجزائري كأول و أخر درجة بالفصل 

.في القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة

و هنا یطرح إشكال هل تقتصر الرقابة فقط على مدى تطابق تلك القرارات مع 

القرارات معتتعداها إلى رقابة مدى تطابق تلك  أو ،التشریعیةالقانون الصادر عن السلطة 

مفروض فإنه من ال،نا بالقواعد الفقهیة التي تحكم نظریة دولة القانونفإذا سلم،الدستور؟

إذا كان مخالف لقاعدة محل طعن، إداري أن یقرر إلغاء كل قرارالقضاء بمفهوم العامعلى 

خاصة و أن المخالفة الدستوریة هي األخطر، باعتبار أن عمل ،قانونیة أو لقاعدة دستوریة

.لقانون األساسي للدولةبمخالفة االسلطة یكون مشوب

ضایا أن تصدى لقه و الواقع نجد مجلس الدولة الجزائري لم یسبق ل فيو لكن  

یكون مرد ذلك لسببین، األول أن الدستور الجزائري حدد مطروحة علیه بهذا المنهاج و 

المؤسسة الدستوریة التي تراقب دستوریة أعمال السلطة التنفیذیة بنص الدستور على إمكانیة  

المقصود و  ،صوص التنظیمیة لمراقبة دستوریتهاإخطار المجلس الدستوري حول الن

المالحظ هو و   ،بالتنظیمات هي المراسیم الرئاسیة و التنفیذیة التي قد تكون فردیة أو تنظیمیة

بالتنظیمات، 1989أنه لحد الساعة لم یخطر المجلس الدستوري منذ نشأته بموجب دستور 

أن القضاء الجزائري حدد دائرة عمله في الخضوع للقانون أي التشریع أما السبب الثاني هو

."ال یخضع القاضي إال للقانون":برلمان تطبیقا للقاعدة الدستوریةالصادر عن ال

یثار إشكال عملي ما دام أن مجلس الدولة كأول و أخر درجة له صالحیة قد و  

 هكیف یمكن لالمركزیة، لطة التنفیذیة تقریر عدم شرعیة القرارات اإلداریة الصادرة عن الس

لم یكن ذلك العمل لیست له أي مرجعیة في التشریع تقدیر شرعیة عمل السلطة التنفیذیة إذا 

و هي الحالة التي لم یتصدى لها مجلس الدولة  ؟مما یجعله في مواجهة الدستور مباشرة

هذه الحالة لعدم وجود الجزائري، في حین مجلس الدولة الفرنسي یمارس رقابة دستوریة في

القانون المرجعي للعمل اإلداري، فیصبح العمل اإلداري محكوم بالنص الدستوري مباشرة،    
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ومن ثّم أقّر مجلس الدولة الفرنسي صالحیته في مراقبة مدى تطابق العمل اإلداري مع 

ى تطابق مراقبة مد:"الدستور في هذه الحالة كاستثناء عن القاعدة العامة التي تكمن في

".أعمال اإلدارة مع التشریع فقط دون الدستور

عدة مظاهر كوضع المشرع لقانون لهذا االنتهاك:انتهاك السلطة التشریعیة للدستور-2

كعدم إتباع اإلجراءات المقررة دستوریا للتصویت و ،یخالف الدستور من الناحیة الشكلیة

كإفراغ حق من الحقوق ،الموضوعالمخالفة تكون من حیث أو ،المصادقة على القانون

،األساسیة من محتواه و جعل ممارسة و التمتع بذلك الحق األساسي صعب أو مستحیل

كتقریر قیود غیر موضوعیة على حریة الرأي و التعبیر، و لذلك یكون البرلمان قد مس بإرادة 

.مخالفا للدستورشریعي السلطة التأسیسیة و یعتبر عمله الت

على  نقالبالخطر كقیادته أالت نجد مخالفة البرلمان للدستور و في بعض الحا

، و 1799، 1792المثال في سنة لو هو ما حدث في فرنسا على سبی،الشرعیة الدستوریة

.19931، و كذا في روسیا سنة 1830

أما السلطة القضائیة، فیمكن لها أن تنتهك :للدستورقضائیةانتهاك السلطة ال-3

ذات الطبیعة القضائیة، فإصدار أحكام سواء كانت أعمالهاطار إالدستور كذلك، و ذلك في 

یجب في دولة القانون أن یتوافق مع ،، أو فاصلة في قضایا إداریةجنائیةمدنیة، جزائیة

ة السلطة القضائیة للدستور  القاعدة األساسیة، خاصة في شق الحقوق األساسیة، و مخالف

نلمسه من خالل تسبیب القضاة ألحكامهم، أو في منطوق أحكامهم التي یتم تبینیها بتفسیر 

مخالف للدستور، و یكون الحكم غیر دستوري كذلك ما دام القاضي طبق قاعدة معیاریة 

.سواء كانت قاعدة تشریعیة أو تنظیمیة مخالفة للحقوق األساسیة

1-Philippe ARDAN , Bertrand MATHIEU, op.cit, p .95.
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إن جمود الدستور یؤدي بنا إلى :التفرقة بین السلطة التأسیسیة و السلطة المؤسسة -ب 

القواعد القانونیة و ) األساسیة (الدستوریة ، وهي  القواعد نوعین من القواعدوجود االعتراف ب

، فتعرف السلطة تصة في صیاغة و صنع تلك القواعدقیاسا على السلطة المخ، )العادیة (

أو  ،بسلطة وضع الدستورمدهاالدستوریة التي تختصاصاتباالهیئة تتمتع ":أنهابتأسیسیةال

"، و في هذا المجال یرى الدكتور یوسف حاشي أن 1"تعدیل الدستور الساري المفعول

السلطة التأسیسیة ال یمكن أن تكون سوى واحدة ألن مصدرها ال یمكن أن یكون سوى واحد 

.2"مة أو الشعب الدیمقراطیة هو األالنظم و في 

و یجب التنویه أن السلطة التأسیسیة إما تكون أصلیة و هي التي تنشأ عقب نشأة 

دولتین أو مجموعة من نقسام الدولة و تشكل إأو في حالة ،ستقاللكعند نیلها اإل،الدولة

، و قد تنشأ عقب ثورة تطیح بنظام سیاسي قائم و على أعقابه یتم تأسیس نظام الدول جدیدة

نظام جدید یحكم الدولة و التي تذهب إلقامة تنشأ سلمیا باإلرادة الشعبیة  و قد ،دستوري جدید

قیام ، و علیه فعملیة وضع الدستور تدخل في اإلطار القانوني لتأسیس الدولة بعدما المجتمع

من شعب و إقلیم و سلطة سیاسیة، أو لظروف تفرض نفسها على الساحة السیاسیة أركانها

.أو لتحقیق مطالب الشعب،لمواكبة التطور و العصرللدولة 

تعــود لعملیة البناء الدیمقراطي للدولة،و فكرة الدستورأصل یمكن القول أن ،و علیه

تطبیقا للمذهب الدستوري القائم على مبدأ الفصل بین السلطات و ضمان و كفالة الحقوق 

السلطة في ید حاكم حتكاراللتي تسعى تتنافى مع النظم السیاسیة افتلك الفكرة األساسیة، 

1 -Bruno GENEVOIS, « Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir constituant »,
R.F.D.A, n° 5, (sept-oct. 1998) , p .929 et ss, disponible en ligne à l’adresse: http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil constitutionnel/francais/documentation/contributions-et-discours/1998/les-
limites-d-ordre-juridique-a-l-intervention-du-pouvoir-constituant.136340.html.

.214.یوسف حاشي، المرجع السابق، ص-2



176

أو جهة معینة أین تستعمل عملیة وضع الدستور من أجل إضفاء الشرعیة على ،واحد

.1السلطة الحاكمة التي هي في حقیقة األمر غیر مستمدة من إرادة األمة أو الشعب

فالسلطة التأسیسیة كي تعبر عن الشرعیة یجب أن تكون منتخبة تستمد إرادتها و وجودها و 

فهي سلطة تأسیسیة أصلیة واضعة الدستور و الشعب وعملها من إرادة الجماعة أي األمة 

تتمتع بالسیادة المطلقة في ذلك كما أكده الفقیه هانز كالسن ومن ثم و طالما غیر محدودة 

هي السلطة التي ، وٕاما تكون تأسیسیة مشتقة و أن تتمتع بالطبیعة القانونیةفإنها ال یمكن

یرى و  أجل القیام بمهمة تعدیل الدستورمنالسلطة التأسیسیة بموجب الدستورتنشئوها

في إنشاء  ةاألصلیة حر بقدر ما كانت  السلطة التأسیسیة ":الدكتور یوسف حاشي أنه

، فإن  السلطة التأسیسیة المشتقة  ال یمكنها أن تخرج مةو ملتزمة فقط بتعالیم األ،الدستور

، و علیه فهي سلطة مشتقة تستمد وجودها و 2"مات المرسومة لها في هذا الدستورعن التعلی

شرعیتها  من الدستور أي من إرادة السلطة التأسیسیة األصلیة  التي تحدد لها  تشكیلتها و 

بمهمة تعدیل الدستور و ترسم لها الحدود التي یجب أن اإلجراءات المعقدة التي تتبعها للقیام

في الكثیر من الدول العربیة یستعمل الدستور الحتكار السلطة و لیس لتقییدها، و على سبیل المثال في الجزائر تم تعدیل الدستور -1

لتحقیق أغراض سیاسیة ضیقة، فإن كان ذلك التعدیل من الناحیة الشكلیة مقبول الحترامه اإلجراءات المنصوص علیها 2008سنة 

من حیث الموضوع هو مخالف لروح الدستور، و یرجع ذلك باألساس لعدم وجود مؤسسات دستوریة مستقلة في الدستور لمراجعته، ف

على السلطة التنفیذیة تسهر على مراقبة مضمون التعدیل بصفة مجردة على االعتبارات السیاسیة، و نقصد المجلس الدستوري الذي 

، فهو واقعیا هیئة تخضع لهیمنة رئیس الجمهوریة من خالل طریقة تشكیل مهمته األساسیة طبقا للدستور السهر على احترام الدستور

أعضائه، و كذا من خالل محتوى و كّیفیات معالجته لمسألة دستوریة القوانین في قراراته و أرائه التي في بعض األحیان تتناقض مع 

، و بالفعل كرس تعدیل 2008التعدیل الدستوري لسنة التفسیر الصحیح للدستور كما هو الحال لرأیه المتعلق بمراقبة دستوریة مشروع 

الذي حدد الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة في 1996تراجع على المكاسب الدیمقراطیة التي جاء بها تعدیل الدستوري لسنة 2008

لذي جاء مع اقتراب ا 2008عهدتین متتالیتین فقط كأساس للتداول على السلطة القائم علیه النظام الدیمقراطي، في حین تعدیل 

االنتخابات الرئاسیة فتح عدد الترشح للرئاسة بدون تحدید، كما كرس التعدیل هیمنة سلطة رئیس الجمهوریة على باقي المؤسسات 

الدستوریة، كتحویل السلطة التنفیذیة من الثنائیة إلى األحادیة باستحداث منصب الوزیر األول الذي یعمل على تنفیذ برنامج رئیس 

هوریة، هذا األخیر هو غیر مسئول على أعماله أمام الغرفة السفلى للبرلمان بل المسؤول هو الوزیر األول الذي یعمل على تقدیم الجم

مخطط لتنفذ مشروع رئیس الجمهوریة للبرلمان الذي ال یمكن مسائلة رئیس الجمهوریة على برنامجه، بل الوزیر األول هو الذي یكون 

، وهو األمر الفرید من نوعه بالمقارنة مع القواعد النظریة  و التطبیقیة  التي تحكم عالقة ممثلي الشعب محل مسائلة وسحب الثقة

.بالسلطة التنفیذیة

.215.یوسف حاشي، المرجع السابق، ص- 2
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، و 1تحترمها عند قیامها بمهامها كالحظر الزمني و الحظر الموضوعي في تعدیل الدستور

هو ما جعل من فقه دولة القانون إلى اعتبار السلطة التأسیسیة المشتقة ذات طبیعة 

ت المعقدة للدستور یضفي علیه خاصیة قانونیة،فتقیید السلطة التأسیسیة المشتقة باإلجراءا

، كل ذلك یعطي للدستور من الناحیة الشكلیة مرتبة تعلو جمیع القواعد في النظام الجمود

، و في النهایة إلى التمییز بین قواعد من طبیعة دستوریة أساسیة سامیة، القانوني في الدولة

.للقواعد األساسیةو القواعد القانونیة األخرى أدنى في الدرجة التي هي نتاج 

،إن السلطة التأسیسیة المشتقة ال تكون في غالب األحیان مؤهلة إلنشاء دستور جدید

و ،و إنما االكتفاء فقط بإجراء التعدیالت كما یحدده له لها الدستور من شروط و إجراءات

التأسیسیة النظام السویسري بحیث یسمح دستوره للسلطة هناك استثناء وحید على ذلك وهو

.2المشتقة سلطة إنشاء دستور جدید

النتائج الملموسة من السمو الشكلي للدستور:الفرع الثاني

، "األساسیة"إن سمو الشكلي للدستور ضرورة حتمیة لقیام دولة القانون المكرسة لمبدأ 

و هو ما ینتج لنا نتائج على غایة من األهمیة ترتبط بمركز الحقوق األساسیة في القانون 

فكرة األمن جمود الدستور مرتبط باألساسي و هو الدستور، و هو ما نعالجه من خالل، 

جمود الدستور هو إقرار بمبدأ تدرج القواعد القانونیة و حمایة الحقوق ، )أوال(القانوني 

).ثانیا(األساسیة

- دود سلطة التعدیل؟، یثار إشكال قانوني حول من یراقب السلطة التأسیسیة المشتقة أي السلطة المكلفة بتعدیل الدستور و ما هي ح1

وهنا نجد أراء تختلف من قاضي دستوري ألخر ، ففي إیطالیا قررت المحكمة الدستوریة اإلیطالیة باختصاصها في مراقبة مدى تطابق 

قرار  (التعدیالت التي تمس القواعد الدستوریة الخاصة بالمراجعة الدستوریة، أو القواعد الدستوریة األخرى مع األسس الدستوریة العلیا 

، أما في فرنسا فالمجلس الدستوري قرر أن السلطة التأسیسیة صاحبة السیادة في تقریر )15/12/1988مؤرخ في  1146رقم 

:Voir)02/09/1992مؤرخ في  312 -92قرار رقم ( التعدیل أي بمعنى ال یمكن أن یخضع عملها ألي رقابة  Bruno

GENEVOIS,op.cit
.216.السابق، صمرجع الیوسف حاشي، -2
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فكرة األمن القانوني كما یراها الفقیه  إن:األمن القانوني فكرةجمود الدستور مرتبط ب -أوال

François(الفرنسي فرنسوا لوشیر  Luchaire( هي منبثقة من فكرة األمان)(La sûreté

من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن، التي تضع األمان من 2المنصوص علیها في المادة 

بین الحقوق الطبیعیة الغیر القابلة للتقادم لإلنسان، كما هو الحال بالنسبة للحریة، الملكیة، و 

، فاألمن القانوني یهدف لحمایة الحقوق األساسیة من خالل زاویتین، األولى 1مقاومة الطغیان

قیق ثبات تلك الحقوق في صلب الدستور، و الثانیة من خالل أثر ذلك الثبات على جمیع تح

القواعد القانونیة الدنیا في الهرم القانوني، و علیه، فان جمود الدستور واألمن القانوني هما 

وجود متالزمان في دولة القانون،و تثیر فكرة األمن القانوني جدال على المستوى الفقهي لعدم

:ما یليوهو سنبینه من خالل ،جامع لذلك المفهومریفلتع

یّمكن " : هعلى أناألمن القانونيیمكن تعریف:التعاریف الفقهیة لألمن القانوني -أ

على أساس القواعد القانونیة الساریة المفعول ،القرارات تخاذاو  ،التصرفمنالمواطنین 

بدون أن ینتابهم تخوف من حدوث تعدیل في المستقبل للقواعد القانونیة الناظمة لمراكزهم 

.2"بشكل یمس باختیاراتهم في الحاضر،القانونیة

من أحد األسس التي ":و یعرف الدكتور محمد عبد الظاهر األمن القانوني على أنه

و التي تهدف على إلزام السلطات العامة بتحقیق قدر من الثبات ،ا دولة القانونتبنى علیه

للمراكز القانونیة المختلفة بهدف إشاعة ستقراراالو حد أدنى من ،النسبي للعالقات القانونیة

، بحیث یتمكن األشخاص من التصرف الطمأنینة بین أطراف العالقات القانونیةو  ،األمن

على هدي من القواعد واألنظمة القانونیة القائمة وقت قیامها بإعمالها وترتیب طمئناناب

1-François LUCHAIRE , « La sécurité juridique en droit constitutionnel français » , Paris le 1er
septembre 2001, p.1, disponible en ligne à l’adresse: http://www.conseil-constitutionnel.fr secjur.pdf
2- Paul DUVAUX , « Le principe de sécurité juridique et de confiance légitime appliqué à la réforme

du LMP », publier le 23/11/2008, disponible en ligne à

l’adresse:http://avocats.fr/space/paul.duvaux/content/Le-Principe-de-sécurité-juridique-et-de-

confiance-Légitime-apliqué-à-la-réforme-du-lmpE850BFC6-C0D9-4078-AD4F-7FD5DCECDFBB.
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أوضاعها على ضوء منها، دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات 

.1"الطمأنینة أو العصف بهذا االستقرارالعامة یكون من شأنها زعزعة هذه

Bertrand(برنار ماتیو و میشال فربوو یرى  Mathieu et Michel Verpaux(

بأننا بصدد مبدأ متعدد المعاني والمفاهیم والتي یمكن :"بخصوص األمن القانوني على أنه

أوالهما، تلك الخاصیة المتعلقة بجودة و تحسین القانون :حصرها في اثنین من المتطلبات

:أو المشروع للقانون مثلالوضوح، و الفعالیة، و ثانیهما تلك المتعلقة بالتنوع الطبیعي:مثل

.2"عدم رجعیة القوانین و حمایة الحقوق المكتسبة، و استقرار المراكز التعاقدیة

Michel(وفي نفس السیاق یعرف میشال فورمو Fromont(األمن القانوني على أنه" :

مراكز ذلك المبدأ الذي یتضمن نوعین من القواعد أوالهما القواعد التي تكفل استقرار ال

القانونیة، بمعنى هذه استقرار المراكز من حیث الزمان، و ثانیهما أن األمن القانوني یتعلق 

بالقواعد الخاصة بوضوح القواعد القانونیة، و في النهایة ینظر للمبدأ على أنه مجموعة 

.3"القواعد التي تكفل و تؤمن استقرار المراكز القانونیة 

Paul(و یرى كذلك بول روبیي Roubier(في حالة غیاب األمن ":على أنه

القانوني الذي یمثل قیمة أساسیة، ال توجد أي قیمة یمكن لها أن تحل محله، فحتى كلمة 

تصبح ال معنى لها، و ستعم أكبر مظاهر الظلم مع الفوضى، فبدون أمن قانون ال )التقدم(

.4”یمكن تحقیق االزدهار و التقدم االجتماعي

:االلكترونيأحمد عبد الظاهر، مبدأ األمن القانوني كقیمة دستوریة، مقال منشور على الربط-1

http://kenanaonline.com/users/law/posts/103659
  .Bertrand MATHIEU et Michel VERPAUX, op.cit, p.705 ـ  2
3 - Michel FORMONT, « Le principe de sécurité juridique», A.J.D.J, numéro spécial annuel juin
1996, p .178.
4 - Martin NADEAU, Sur les traces d’un principe de sécurité juridique, Mémoire pour la maitrise

générale en droit, Université de Sherbrooke, Juillet 2009, p.21.
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Anne-Laure)(فالومبواز أما آن لور  Valemboisاألمن القانوني ":فإنها ترى بأن

ال یمكن رؤیته بأنه یكبح تطور القانون، و لكن یجب رؤیته كمبدأ یوازن من جهة بین 

الحقوق المكتسبة، و االستقرار و القدرة على التنبؤ، التي تشكل المهام األولى لكل سلطة 

دید و التكیف، وبین من جهة ثانیة متطلبات كل مجتمع عمومیة، من خالل القدرة على التج

.1"حداثي

":كما یلي2006مجلس الدولة الفرنسي األمن القانوني في تقریره لسنة عرفّ و قد 

المقصود باألمن القانوني أن المواطنین بدون قیامهم بجهد كبیر یمكن لهم التمییز ما بین ما 

من أجل تحقیق هذا الهدف فإن القواعد القانونیة ، و و ما هو ممنوعفي القانون موح هو مس

ن حیث الزمان إلى تعدیالت المعتمدة یجب أن تكون واضحة و بسیطة الفهم و ال تخضع م

.2"متكررة، وغیر متوقعة

ن تبني الدولة لدستور مكتوب و جامد سیحقق أیمكن القول ما سبق ذكره،من خالل 

ت القواعد الدستوریة من حیث الزمان، و حمایتها حتما األمن القانوني، و ذلك بتحقیق ثبا

من خضوعها لألهواء السیاسیة بتعدیلها بما یخدم مصالح الحكام، فأي مراجعة تخضع 

عرض مشروع التعدیل و  ،إلجراءات معقدة و متشددة كاشتراك عدة سلطات في تقریر التعدیل

لنا ثبات القواعد األساسیة و ،تلك اإلجراءات تحقق على سبیبل المثالالشعبي ستفتاءاالعلى 

تحقق لنا األمن القانوني ذو الطبیعة الدستوریة، الذي یكون له أثرا مباشر على األمن 

.القانوني للحقوق األساسیة

، ذلك لتي یتمتع بها األفراد في الدولةالدساتیر المعاصرة للحقوق األساسیة ا نیتضمبالفعل و 

معلومة وریة، فتلك الحقوق أصبحت واضحة و الدستاألمر عزز األمن القانوني ذو الصبغة 

1- VALEMBOIS Anne-Laure, La constitutionnalisation de I ‘exigence de sécurité juridique en droit

français, Thèse pour le doctorat en droit, Université de Panthéon-Assas (Paris II), , L.G.D.J, Paris

2005, p. 468.
2 - Qu’est-ce que la sécurité juridique ? Disponible en ligne à l’adresse : http://www.

Ladocumentationfrancaise.fr/ dossiers/ qualité -normes- sécurité-juridique/sécurité-juridique.
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للحقوق األساسیة في النظام القانوني ستقراراالومع جعل الدستور جامدا تحقق لدى األفراد،

ها جابي  یقع على الدولة ال یمكن لو أضحت من الناحیة القانونیة كالتزام إما سلبي أو إی

 یكون عملها مخالفة لمبدأ الشرعیة و الذي و إال ،أو تجاهلها،أو المساس بها،التحلل علیها

.نقصد به علو و ثبات األحكام الدستوریة

Dominique)وسوعلى هذا األساس یذهب الفقیه الفرنسي دومینیك ر  Rousseau)

، وعلیه، فاألمن القانوني "هو إعالن حقوق اإلنسان و المواطناألمن القانوني " :نأللقول ب

، فهو 2، و هو شرط لقیام فعلي لقیما أخرى من بینها العدالة1هو مبدأ ذو قیمة دستوریة

معیارا الستقرار األوضاع القانونیة المكتسبة، و من ثّم هدم المبدأ سیدخل المجتمع في حالة 

.اضطرابات و عدم االستقرار

الدستوریة یجب أن تحقق من الناحیة مجموعة من القیم ما دام أنها فالحقوق األساسیة و،إذا

مقرر واضحا و معلوم و ذلك بأن یكون الحق الو  ،كلیة و الموضوعیة األمن القانونيالش

لدى الجماعة بتمتعها بكتلة حقوقیة من طبیعة دستوریةالقانوني طمئناناإل یحققسهل الفهم 

.في مواجهة السلطة العامة

القانوني كمبدأ إن تقریر األمن :موقف القضاء األوربي والدستوري من األمن القانوني -ب 

، و هنا نالحظ أن ى النظام القانوني ككل في الدولةذو قیمة دستوریة سینعكس ذلك عل

للقضاء الفضل الكبیر في تقریر المبدأ و ذلك لخلو النصوص الدستوریة أو غیرها من المبدأ 

له و هو ما كان قد تجسّد المبدأ من خالل الهیئات القضائیة اإلقلیمیة األوربیة،و  ،صراحة

یجب التأكید على أنهال یمكن أن نتصور أننا في دولة القانون و الحقوق األساسیة ال تحقق األمن القانوني، و ذلك بشعور أفراد -1

طر، و یمكن في أي وقت من األوقات المجتمع أن مراكزهم القانونیة التي تتولد لهم من تقریر الحقوق ذات القیمة الدستوریة هي في خ

للسلطة أن تجردهم منها كسن المشرع على سبیل المثال قوانین تفرغ الحق األساسي  من محتواه و تجعل استحالة المرء التمتع به،       

.أو سن قوانین تحل محل القوانین السابقة لتجرید األفراد من مراكز قانونیة المكتسبة

2- Martin NADEAU, op.cit, p.24.
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أثر على موقف القضاء الداخلي و هو ما نلمسه من موقف القضاء الفرنسي و المجلس 

.الدستوري الفرنسي من المبدأ

یرجع الفضل للدستور األلماني المسمى بالقانون األساسي :موقف القضاء األوروبي-1

مبدأ األمن في مفهومهماالن ماللتان تح 28و  03فقرة  20في مادتیه 1949لبون لسنة 

و لقد تأثر القضاء األوربي من ذلك فمحكمة ،و ذلك بتقریبه من فكرة دولة القانون،القانوني

أنه مبدأ "البدایة اعتبرتالعدل لالتحاد األوروبي تبنت المبدأ تدریجیا من خالل أحكامها ففي

األمن مبدأ " :أن تقر أثم في حكمها ثاني ،"و لكن ال یمكن تطبیقه بشكل مطلق،مهم

و في حكمها "القانوني هو من أحد المبادئ اللصیقة بالنظام القانوني  للمجموعة األوربیة 

و في " جب أن تحترم عند تنفیذ المعاهداتقاعدة قانونیة ی"ثالث اعتبرت األمن القانون انه 

، أما المحكمة األوربیة لحقوق 1"من أحد المتطلبات األساسیة"حكمها رابع اعتبرته أنه

وسیلة لتحقیق النظام العام األوروبي من أجل حمایة الجنس":المبدأ أنهاعتبرتإلنسانا

من المهم بصفة خاصة ":، كما أقرت المحكمة بأنه"البشري كي یتسنى له تأدیة مهامه

أنه من بین العناصر األساسیة "اعتبرت المحكمة و " بادئ العامة لألمن القانوني تحقیق الم

.2"هو مبدأ أمن العالقات القانونیةإلعالء القانون

و إذا كان :ین یكتنفه بعض اللبسموقف القضاء و المجلس الدستوري الفرنسی-2

أحد وني لجهة الحقوق األساسیة بل هوالدستور المكتوب الجامد یحقق مبدأ األمن القان

علیه صراحة كالدستور ال تنصلمبادئ ذات الطبیعة الدستوریة، وٕان كانت الدساتیرا

فإن ذلك المبدأ سیحكم كل النظام القانوني في الدولة أي كل القواعد ،الجزائري و الفرنسي

.المشكلة للهرم القانوني ابتداء من القاعدة الدستوریة إلى أخر قاعدة في الهرم القانوني

1- Elodie BORDES, « Radioscopie jurisprudentielle du principe de sécurité juridique, Analyse des
évolutions possibles à la lumière de la QPC», VIIIe congrès national de l A.F.D.C, Nancy 16, 17et 18
juin 2011, p. 06.
2 - Ibid, p.7.



183

و المجلس الدستوري الفرنسي في تطبیقه ،الفرنسيالقضاء و یمكن االستشهاد بموقف 

.لمبدأ األمن القانوني الناظم للعالقات القانونیة

نجد محكمة النقض الفرنسیة :ینالفرنسیو مجلس الدولة محكمة النقض –2-1

منحهو  ،"األمن القانوني"ود المبدأ بتجنبها استعمال مصطلحعملت على كتمان حقیقة وج

تعریف غامض، و على العكس من ذلك نجد مجلس الدولة تبنى المبدأ صراحة و اعتبره من 

المبادئ العامة للقانون، وعمل على تطبیق المبدأ من أجل وضع القانون األوربي حیز حد أ

تكییف القانون ، ومن ثم فیصبح من الضروري 1تحقیق سموه على القانون الداخليالتطبیق و

Le(وربي القانون األالداخلي مع  droit communautaire européen( و یطال ذلك التكییف،

حتى الدستور في حد ذاته، فإن كانت المعاهدات ال تسمو على الدستور فإنه یجب أن یتم 

تعدیل الدستور، بعدما یتم إشعار المجلس الدستور من قبل السلطات العمومیة حول دستوریة 

.2جلس أن بندا منه مخالف للدستورالتزام دولي ما، و أقّر الم

ساهم :موقف المجلس الدستوري الفرنسي حول األمن القانوني غیر ثابتة–2-2

إعطاء معنى لمبدأ األمن القانوني حولالمجلس الدستوري الفرنسي في  تقویة  ذلك العجز 

كان ظهوره استعماله، و المصطلح في البدایة رفض نتیجة التباین الموجود في تفسیر المبدأ، ف

في إطار الرقابة القبلیة، المدعین 1984بصفة تدریجیة في اجتهادات المجلس، ففي سنة 

وق األشخاص في یصنع حق...األمن القانوني"ریا إخطار المجلس  دفعوا بأنالمخولین دستو 

ذلك ي بالمبدأ في ،أعاألخذ بالدفو لكن المجلس الدستوري رفض ،3"النظام الدیمقراطي

.4دستوري أو رفض االستناد علیه واعتباره مبدرار، الق

1 - Elodie BORDES, op.cit, p. 09.
.المعدل و المتمم1958من دستور الفرنسي لسنة 54المادة -2

3 - CC n° 84-184 DC du 29 décembre 1984, cf. site:www.conseilconstitutionnel.fr.
4 -Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, « La sécurité juridique Le point de vue du juge

constitutionnel », exposé fait le 20/09/2005, p.1, disponible en ligne à l’adresse:http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/ Conseil/ sécuritéjuridique. Pdf.
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غیّر أسلوبه و بالرغم من كتمان حقیقة وجود المبدأ من قبل المجلس فإن هذا األخیر

الذي یعد 1996أفریل 09في قراره المؤرخ في -أي األمن القانوني-المصطلحلاستعمبا

ة  لألهمیة ذات الصلة بضرورة احترام بالنسب":تحول في موقف المجلس أین اعتبر أنه

الصادرة توزیع الصالحیات بین السلطات، فإن انشغال المشرع بتقویة األمن القانوني للقرارات 

خرق جوهري للحق في الطعن ، ال تكون مبررة إال إذا كان هناك عن الجمعیة الوطنیة

، و یستند المجلس 1..."للدستورتعد مخالفة  113ادة من الم01، و بالتالي الفقرة القضائي

من إعالن 16المادة على  بصفة ضمنیةالدستوري الفرنسي عند إثارته لمبدأ األمن القانوني

فذهب بعض ، 2و ذلك في عدة قرارات صادرة عنه1789حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 

ن الفقه من الفقه للقول أمن المجلس قام بدسترة ضمنیة لمبدأ األمن القانوني، و هناك م

طاره في اجتهاد المجلس الدستوري إعارض الفكرة وهو ما جعل هناك لبس حول المبدأ و 

الفرنسي، و ذهب بعض الفقه للقول أن األمن القانوني أساسه األمان المقرر بموجب المادة 

.3، و هناك من ربط المبدأ بدولة القانون1789من إعالن 2

Bertrand("ماتیوبرترون"و یرى في هذا الشأن الفقیه Mathieu( الذي یربط نطاق

من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن بتجسید دولة القانون ویقترح جعل 16تطبیق المادة 

.4من إرادة المشرعمن أجل الحدمبدأ األمن القانوني كهدف ذو قیمة دستوریة 

لي دوتیالیفیي"و في نفس السیاق یرى أحد أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي 

Olivier"(والمونت Dutheillet de Lamothe( أن المجلس یستعمل المبدأ أوال من أجل، الحد

و :" على أنه 1998دیسمبر 18من إمكانیة رجعیة القوانین، كما جاء في قراره المؤرخ في 

إن كان یجوز للمشرع سن قواعد قانونیة رجعیة في المواد الجبائیة، فإنه ال یمكن له اللجوء 

لذلك إال إذا كان مبررا بتحقیق مصلحة عامة كافیة، و تحت تحفظ بعدم المساس بالضمانات 

1 -CC n° 93-373 DCdu 9 avril 1996, disponible en ligne sur le site:www.Conseil constitutionnel.fr.
2-Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, op.cit, p.1.
3 -Elodie BORDES, op.cit, pp.9-10.
4 -Ibid, p.9 (bas de page).
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، و یعد ذلك تجسیدا لمبدأ التناسب بین الحقوق الفردیة و "الشرعیة و المتطلبات الدستوریة

، و ثانیا من أجل تحقیق نوعیة للقواعد القانونیة،و ذلك بتحقیق 1مقتضیات المصلحة العامة

6القانونیة، كما أكده المجلس بأن المساواة أمام القانون المحدد في المادة  دلقواعالوضوح ل

من إعالن 16، و ضمان الحقوق المنصوص علیها  بموجب المادة 1789من إعالن 

، یمكن أن ال تتجسد إذا كان المواطن لیس له العلم الكافي للقواعد الذي تطبق علیه، 1789

القواعد هي ضروریة لممارسة و التمتع بالحقوق و الحریات و یعتبر المجلس أن العلم ب

و التي ال یمكن حدها إال بموجب القانون كما 1789من إعالن4المضمونة بموجب المادة 

ال یجوز للقانون أن یمنع :"التي تنص على أنه1789من إعالن 5عبرت علیه المادة 

یس محظورا  بالقانون وال یجوز إجبار ال یجوز منع كل ما ل.سوى األفعال الضارة بالمجتمع

.2"أحد على فعل ما لم یأمر به القانون

ضمان الحقوق األساسیة و مبدأ إذا، فاألمن القانوني یعد احد الركائز التي تحقق

، و اللذان یشكالن 1789من إعالن 16كما عبرت علیه المادة الفصل بین السلطات 

فبدونهما ال یمكن إخضاع السلطة ،لمفهوم دولة القانونكذا و  عمادان أساسیان لفكرة الدستور

العامة للقانون، و ال یتوقف هذا األمر على المشرع العادي بل یتعداه إلى المشرع الدستوري 

التي یقع علیها عبئ وضع القواعد الدستوریة الالزمة لسلطة التأسیسیة الواضعة للدستورأي ا

بشكل واضح و ال یمكن تجرید ربط الحكام بالمحكومینالتي تحكم العالقات القانونیة التي ت

 ةو المساس بالحقوق المكتسبة لألفراد عند تعدیل القواعد األساسیة من قبل السلطة التأسیسی

المشتقة، كما ال یمكن للمشرع كذلك المساس و اإلنقاص من الحقوق المكتسبة المضمونة 

القانون و إال كان منتهكا أحد المبادئ في األحكام التشریعیة عند تعدیل القانون أو سن 

الدستوریة األساسیة آال و هو مبدأ األمن القانوني الذي یؤطر كل الحقوق األساسیة، و ال 

.یمكن تحقق ذلك المبدأ إال في ظل جمود الدستور

1-Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, op.cit, pp.2-5.
2-Ibid, op.cit, pp.5-9.
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د الشعور لدى الجماعة باستقرار ولضروري في دولة القانون، ألنه یالقانونياألمنإذا 

و ذلك سیكون له ،انونیة المقررة بموجب النصوص الضامنة للحقوق األساسیةمراكزهم الق

تصرف مفاجئ من ثر ایجابي في تعمیق ثقة األفراد بأجهزة الدولة و یجعلهم بمأمن من أيأ

من ثم سن دستور مكتوب و تضمین أحكامه بالقواعد المقررة للحقوق احد سلطات الدولة، و 

جل تحقیق الوضوح لتلك الحقوق و تتیح أالسلطة التأسیسیة من األساسیة یعد التزام یقع على 

لألفراد إمكانیة الوصول إلیها أي التمتع بها، تجنبا لكل غموض في تفسیر الحقوق الذي قد 

.یخدم بطبیعة الحال مصلحة السلطة العامة على مصلحة األفراد

استنباط و یلعب دور هام في تفسیر الدستور و إن كان القضاء الدستوري أصبح 

مة الرقابة على دستوریة الحقوق و المبادئ المختلفة ذات القیمة الدستوریة عند قیامه بمه

الذي یعد تور في حد ذاته لألمن القانوني و ، فإن ذلك الدور ال یكتمل إال بتحقیق الدسالقوانین

ن یتمتعأو بالتالي یجب ،األسمى في النظام القانوني ألنه یتعلق بالقانون األساسي للدولة

بنوع من الثبات للعالقات التي تحكم المؤسسات الدستوریة فیما بینها و عالقة هذه الدستور

الطمأنینة و هو كز القانونیة بهدف توفیر األمن و ذلك بتوفیر استقرار للمراو  ،األخیرة باألفراد

العامة لم یكن  طةلسمأمن من أي تصرف مباغت لیكونوا األفراد فيو من ثمّ ،الدستور

سلطة تعدیل الدستور بشكل یراجع تلك العالقة المحددة مسبقا في ال یمكن لمن و ، متوقع

ا یعیق مسایرته ، و بهذا المفهوم ال نعني أن الدستور یكون جامدا بشكل مطلق ممالدستور

األجیال الحاضرة، فكل مراجعة للدستور تهدف إلى تعزیز مركز الحقوق لمتطلبات العصر و 

المؤسساتي القائم على مبدأ الفصل بین السلطات فهي ضروریة في دولة ساسیة، و البناء األ

القانون، و رجعیة القوانین التي قد تشكل مساس بالمراكز القانونیة القائمة تكون كاستثناء 

وفي حاالت جد ضیقة لتحقیق المصلحة العامة بشكل واضح و متناسب مع حقوق األفراد، 

اسب و مراقبة تجسیده في مضمون األحكام التشریعیة هي مهمة القاضي فتحقیق ذلك التن

.الدستوري
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جمود الدستور هو إقرار بمبدأ تدرج القواعد القانونیة و حمایة الحقوق األساسیة:ثانیا 

إن األخذ بمبدأ جمود الدستور هو اإلقرار بفكرة سمو الدستور، أي بوجود قواعد 

ام القانوني على ما عداها من القواعد األخرى، ذلك یؤدي بنا إلى أساسیة تسمو في النظ

األخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونیة الذي له عالقة بالحقوق األساسیة بل المفهومین مرتبطین 

:خالل ما یليبحیث یعدان عماد نظریة دولة القانون، و هو ما نلمسه من 

إذا حاولنا تعریف دولة القانون، فإنه من :جمود الدستور ضرورة لتحقیق دولة القانون -أ

الضروري إدراج مبدأ تدرج القواعد القانونیة والحقوق األساسیة كعنصري للتعریف وذلك على 

هي الدولة التي تخضع فیها أعمال السلطات العامة للقانون في إطار تدرج :"النحو التالي

إذا خالف القواعد األساسیة المنظمة القواعد القانونیة، أین یعد أي عمل من أعمالها باطال 

،   و مع "لممارسة السلطة، و القواعد المتعلقة بالحقوق األساسیة التي یتضمنها الدستور

تحول مفهوم الدستور من دستور ناظم لعمل السلطات إلى دستور ناظم للحقوق األساسیة، و 

مل على كفالة الحقوق هو المعیار الحدیث للدستور، فإن دولة القانون الیوم هي التي تع

.األساسیة و تنمیتها في آن واحد

و علیه، یعد مبدأ تدرج القواعد القانونیة و الحقوق األساسیة ضروریان لقیام دولة 

القانون، فاألول هو مجسد للمفهوم الشكلي لدولة القانون، و الثاني هو مجسد لمفهومها 

تع بالحق األساسي و ذلك من خالل المادي، فدولة القانون تضع في المقدمة الفرد المتم

النشاط الذي یؤدیه أو االمتناع عن تأدیته في عالقته مع الدولة، و كذا في تحدید القاضي 

وأما المفهوم المكلف الساهر على ضمان احترام القواعد المتمتعة بالسمو من بینها الحقوقیة، 

، فالحقوق ال یمكن أن تكون المادي لدولة القانون ال یمكن أن یتخلى على المفهوم الشكلي
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ملموس و فعالة تخول لألفراد التمتع بها و ممارستها إال إذا اعترف النظام القانوني بتلك 

.1الحقوق

إن ذلك یعد نتیجة حتمیة لبناء دولة القانون القائمة :الدستور شرعیة فوقیة تحكم الدولة-ب

هر على حمایة الدستور ومنح على القاعدة األساسیة، مما یتطلب إنشاء هیئة مستقلة تس

، و بغض النظر على أن 2الفرد الحق في اللجوء لتلك الهیئة لحمایة حقوقه و حریاته

الدستور یحدد شكل الدولة، و نظام الحكم، و شكل الحكومة،  یهدف الدستور لتحقیق 

صورتان من النصوص التي تكمل بعضها البعض بحیث ال یمكن ترك أحداهما في بناء 

1 -Bertrand FAURE, «Hiérarchie des normes », in Dictionnaire des droits fondamentaux, sous la
direction de Dominique CHAGNOLLAUD, et Guillaume DRAGO, DALLOZ, Paris, 2010,pp. 478-
479.

خلیة للنص عدم الدستوریة الداصورتین األولىإن تقریر عدم دستوریة نصا قانوني من قبل القاضي الدستوري الفرنسي یأخذ -2

.عدم الدستوریة الخارجیة للنص التشریعيو الثانیةالتشریعي، 

الوجه :وجهینو هي قد تأخذ ،عدم الدستوریة الخارجیة فهي تنصب إال على الجانب الشكلي لعیب مخالفة الدستور:الصورة األولي

عمل التشریعي، فقد یكون عدم االختصاص قد یقرر المجلس عیب مخالفة الدستور بسبب عیب عدم االختصاص الذي شاب الاألول 

إیجابي كتبني المشرع  أحكام تابعة للقانون العضوي في القانون العادي، أو أحكاما تنظیمیة  في القانون العادي، و قد یكون عدم 

و یمكن االستشهاد بقرار المجلس الدستوري ،في حالة ما إذا لم یؤدي المشرع اختصاصه كامال وفقا لتفسیر الدستوراختصاص سلبي،

لعدم تضمن أحكاما ،، الذي اعتبر فیه أن القانون المتعلق باإلعالم السمعي البصري جاء ناقص1986سبتمبر 18الفرنسي بتاریخ 

قد یقرر لثانيالوجه اخرق لمبدأ التعدد، و أما هو یعدة واحدة و هتضع قیود على  تركیز وسائل اإلعالم السمعي البصري في ج

عیب مخالفة الدستور بسبب مخالفة اإلجراءات، أي اإلجراءات التشریعیة تكون معیبة في إحدى من مراحلها، مخالفة بذلك للقواعد ذات 

القیمة الدستوریة، فنجد المجلس الدستوري الفرنسي على سبیل المثال یراقب االستشارات التي یجب أن تجرى قبل سن القانون و 

ببعض الهیئات الخاصة، و یراقب سیر إجراءات المصادقة أمام غرفتي البرلمان من حیث إن تم احترام األصول اإلجرائیة المتعلقة

.لحق التعدیل المخول لغرفتي البرلمان

ص قد یقرر المجلس عیب مخالفة الدستور الداخلیة للنص التشریعي، و في هذه الحالة یدرس المجلس مضمون الن:الصورة الثانیة

القانوني من حیث مدى احترامه للحقوق و الحریات الدستوریة المحمیة بموجب النصوص الدستوریة أي بمعنى استنادا على الكتلة 

الدستوریة، و یستعمل المجلس عدة تقنیات في ذلك، كتقنیة التحفظ  هذه التقنیة یستعملها المجلس لتجنب الحل الردیكالي و هي تقریر 

أي إسقاطه من النظام القانون، فهو حل توفیقي یفرضه  القاضي الدستوري بصیاغة النص بما یتوافق مع مخالفة النص للدستور

الذي یحذف األثر القانوني عن الجزء المخالف للدستور للحكم )neutralisantes(التحفظ التحییدي:الدستور و یأخذ ثالثة أوجه

فبمقضاه المجلس یضیف في محتوى الحكم التشریعي كي یتوافق مع )(constructivesنشائيالتشریعي محل الرقابة، التحفظ اإل

)الدستور، و التحفظ  التوجیهي directives) التي یبین فیه القاضي الدستوري الطریقة التي یجب على السلطات أن تتبعها كي

یتسنى لها وضع الحكم التشریعي حیز النفاذ وفق التفسیر الصحیح للدستور، و ذلك بوجوب أخذ السلطة التنفیذیة أو القضائیة 

كل تفسیر غیر دستوري للنص التشریعي دون إلغاء باعتبارات دستوریة لتطبیق النص التشریعي، و من ثم یتجنب القاضي الدستوري 

Philippe.النص في حد ذاته  BLACHER , « Les sources nationales constitutionnelles des libertés et droits

fondamentaux » , in Le grand oral la protection des libertés et les droits fondamentaux- Examen
d’entrée dans un CRFPA , Lextenso édition, Paris, 2012,pp. 167-169.
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"  و" التثبیت "األساسیة، األولى وهي األحكام الخاصة بممارسة السلطة التي تحقق  القاعدة

، و الثانیة و هي األحكام الخاصة بالحقوق األساسیة تلك النصوص ال "توزیع السلطات 

یمكن ضمانها في دولة القانون إال بإنشاء هیئة مستقلة مركزیة تتكفل بمراقبة دستوریة 

.هانز كالسن في نظریته الخالصة للقانونكما جاء به1القوانین

و هي قواعد تخص تنظیم السلطات من حیث التكوین و االختصاص و :أما األولى

العالقات بینهما، وتحدید حدود كل سلطة  حیث ال یمكن ضمان الحقوق األساسیة إال في 

ظل مبدأ الفصل بین السلطات و إال كنا أمام إهدار لفكرة الدستور في حد ذاتها، و یرى 

ال أن الدستور یأتي كناظم للسلطة من خالل تثبیت الدكتور یوسف حاشي في هذا المج

بحصر سلطة ما في مؤسسة دستوریة بعینها دون غیرها، و من دون أن :" وذلك النصوص

أو  تكون لهذه السلطة نفسها حق التصرف فیما أوكل لها من اختصاص، سواء بالتنازل

، فیكون "لسلطاتالتفویض، أو االعتداء على مجاالت واختصاصات أخرى، و أما توزیع ا

أفقیا یهدف على إحداث توازن بین سلطات الدولة فال تطغى واحدة على أخرى، و یؤكد على 

یعتمد المجلس الدستوري الفرنسي للفصل في المنازعات الدستوریة للحقوق األساسیة بشكل خاص على ثالث تقنیات تلعب دور جد -1

La)("نظریة عدم االختصاص السلبي: "هياألولى هام  للفصل في المنازعة،  théorie de l’incompétence négative التي

مفادها أن المجلس الدستوري یلزم المشرع بأداء صالحیاته كاملة كما حدده له الدستور، وال یجوز له تفویض صالحیاته للحكومة 

ة لتحدید كیفیات تنفیذ األحكام التشریعیة عن طریق التنظیم، فعلیه أن یوضح األحكام التشریعیة بشكل كافي كي ال یترك للسلط

رقمقرارو،173-84، قرار رقم 162-83التنفیذیة هامش كبیر  للتفسیر و قد جسد ذلك في عدة قرارات صادرة عنه كالقرار رقم 

Effet("تأثیر الالرجوع"هي نظریة أما النظریة الثانیة، 84-183 cliquet( و التي یستعملها المجلس الدستوري الفرنسي  كتقنیة

ت من خاللها بأن القانون محل الرقابة ال یشكل إخالل بحمایة الحقوق و الحریات التي كان یضمنها القانون السابق، الذي أصبح یتثب

أوت  13محل تعدیل أو إلغاء     و إذا لم یتحقق ذلك یعتبر المجلس القانون مخالفا للدستور، كما قرره المجلس في قرار له بتاریخ 

التشابه "النظریة الثالثة، و "ع ال یمكن له تنظیم شروط حق اللوجوء إال من أجل تحقیق حمایة بأكثر فعالیةالمشر : " على أن 1993

L’uniformité("في شروط ممارسة الحریات العامة على اإلقلیم territoriale des conditions d’exercice d’une liberté

publique( و هو بما یسمى بالتمییز ،المحلیة أو عدم المساواة بین الجهات المختلفة لإلقلیم، و تلك النظریة تأخذ بالخصوصیات

االیجابي لإلقلیم، ولكن ذلك التمییز ال یمكن یمس بشروط ممارسة الحریات و التمتع بالحقوق االجتماعیة، و هو ما كرسه المجلس 

  .487ــ  2003تحت رقم 2003دیسمبر 18بتاریخ 

Voir : Arlette HEYMANN-DOATet Gwénaële CALVES, Libertés publiques et droit de l’homme, 8e

édition, L.G.D.J, Paris, 2005, pp. 138 – 140.
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هي التي تنعكس على السمو القانوني للدستور بجعله "التوزیع " و " التثبیت"أن عملیتا 

.1الضمانة األولى للشرعیة و علیه، تتأسس كل ما تقوم به السلطات من أعمال

و أما النصوص المتعلقة بالحقوق األساسیة كان یتم النص علیها في بدایة الحركة 

الدستوریة في إعالنات مستقلة على الدستور، و لكن بتطور الدسترة أضحت تلك النصوص 

تشكل جزء ال یتجزأ من الدستور، و غالبا ما تنتهج الدساتیر على النص علیها في األبواب 

بل النصوص المنظمة للسلطة، فتضمین الدستور للنصوص المقررة األولى لوثیقة الدستور ق

للحقوق األساسیة  یعد عامل أساسي في تقریر سمو تلك الحقوق في النظام القانوني للدولة، 

و من ثم یكون لها أثر على جمیع النصوص القانونیة األخرى ذات المرتبة األدنى، التي 

سیة الدستوریة، و إذا أخذنا النموذج الجزائري یجب أن ال تتعارض مع مضمون الحقوق األسا

هي المعاهدات، القوانین العضویة، القوانین 2في ذلك فنجد القواعد األقل مرتبة من الدستور

العادیة، التنظیمات، و األعمال اإلداریة المختلفة من قرارات إداریة و غیرها، و التي یجب 

ور وأن ال تفرغ تلك الحقوق من محتواها أن تتوافق مع مضمون الحقوق المقررة في الدست

كوضع شروط غیر موضوعیة تتعارض مع هدف الحق األساسي بشكل ینتج عنه استحالة 

أو صعوبة التمتع به، وهنا یستلزم األمر وجود قضاء مستقل یقرر جزاء مخالفة القواعد 

.األدنى مرتبة للدستور

ري تكون مهمته السهر على وٕان نص الدستور الجزائري على إنشاء المجلس الدستو 

فإن تلك المؤسسة الدستوریة ال تؤدي دورها كامال في نظامنا القانوني ،احترام الدستور

العتبارات قانونیة و سیاسیة، و في بعض النظم القانونیة ال یتمتع فیها الدستور بالسمو 

.290.یوسف حاشي، المرجع السابق، ص-1
الدستور الجزائري من الدستور في حد ذاته و ذلك بتقریره إلجراءات معقدة للتعدیل الدستوري بالنظر لتلك المقررة یستخلص جمود -2

و ما أكدته دیباجة الدستور  178إلى  174لتعدیل القوانین العادیة و ذلك في الباب الرابع منع الحامل لعنون التعدیل الدستوري المواد 

والجماعّیة،الفردّیةوالحّرّیاتالحقوقیضمنالذيياألساسالقانونوهوالجمیع،فوقستوردالإن " :نفي حد ذاتها التي نصت على أ

فيالعمومّیةالّسلطاتعملورقابةالقانونّیة،الحمایةویكفلالّسلطات،ممارسةعلىالّشرعّیةویضفيالّشعب،اختیارحّرّیةمبدأویحمي

."أبعادهبكلّ اإلنسانتفّتحفیهویتحّققالّشرعّیة،تسودهمجتمع
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الدستوریة في المطلق في النظام القانوني على المستوى الداخلي، فیمكن أن تدخل القواعد 

تنافس مع قواعد القانون الدولي، كما هو الشأن بالنسبة لدول اإلتحاد األوروبي، بحیث نجد 

محكمة العدل لالتحاد األوروبي والمحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان تجعالن من قواعد القانون 

ي بما فیها الدولي تسمو على جمیع قواعد القانون الداخلي للدول األعضاء في اإلتحاد األورب

، وقد تلجا دول األعضاء في االتحاد في بعض الحاالت  إلى تعدیل 1دساتیر تلك الدول

الدستور كي یتوافق مع المعاهدات التي تعالج في جزء كبیر منها موضوع الحقوق 

.2األساسیة

1-Quelle la place d’ une constitution dans la hiérarchie des normes juridiques ?,cf .site :http://www.vie-
publique.fr.

"من الدستور الفرنسي على انھ54تنص المادة -2 من رئیس الجمهوریة أو الوزیر األول إذا رأى المجلس الدستوري بناءا على إشعار:

أو رئیس احد المجلسین أو ستین نائبا أو ستین عضو من مجلس الشیوخ أن التزاما دولیا ما یتضمن بندا مخالفا للدستور فإنه ال یؤذن 

توري الفرنسي على أساس ، و قد تم إشعار المجلس الدس"بالتصدیق على هذا االلتزام الدولي أو الموافقة علیه إال بعد مراجعة الدستور

المذكورة عدة مرات، أین استوجب تعدیل الدستور لجعله متوافق مع بنود اإللتزامات الدولیة كي یتم التصدیق علیها طبقا 54المادة 

یة ، االتفاقیات الدول1992جوان 25لإلجراءات الداخلیة، كما هو الحال بالنسبة لمعاهدة ماسترخت عدّل الدستور بسببها بتاریخ 

جانفي 25، معاهدة أمستردام عدّل الدستور بسببها بتاریخ 1993نوفمبر 25المتعلقة بحق اللجوء عدّل الدستور بسببها بتاریخ 

، قرار إطار للمجلس 1999جویلیة 08، المعاهدة المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عدّل الدستور بسببها بتاریخ 1999

، كما أنه  بعد 2003مارس 25المتعلق باألمر بالقبض األوروبي عدّل الدستور بسببه بتاریخ  2002وان ج13األوربي المؤرخ في 

حیز التنفیذ تم تعدیل عنوان الباب الخامس عشر من الدستور الذي كان 2007دیسمبر 13دخول معاهدة لشبونة الموقعة بتاریخ 

یحمل 2008جویلیة 23الذي أصبح بعد التعدیل الدستوري المؤرخ في " يفي المجموعة األوربیة و االتحاد األوروب"تحت عنوان

وذلك كي یتحقق توافق معاهدة لشبونة مع الدستور، و المالحظ أن بعد صدور قرار للمجلس الدستوري "في االتحاد األوروبي"عنوان

لیات للدستور لم یتم تعدیل الدستور بحیث لم یتم الذي اقر مخالفة المیثاق األوروبي للغات األقالیم أو األق1999جوان 16بتاریخ 

االلتزاماتالتصدیق على ذلك المیثاق، و المالحظ أن المؤسس الجزائري لم یضع اآللیة الدستوریة التي تترتب على تقریر مخالفة 

الوضع في التعدیل الدستوري الدولیة للدستور التي یمكن تصحیحها بواسطة تعدیل القاعدة األساسیة و هو الدستور، و لم یتدارك ذلك

، و أبقى على الحل الجذري فقط وهو إذا ارتأى المجلس الدستوري مخالفة التزام دولي للدستور الذي یمكن أن یكون 2016لسنة 

التي من الدستور، و هو قد یثیر ذلك إشكاالت في العالقات 190معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقیة،  فلم یتم التصدیق علیه وفقا للمادة 

.تربط الجزائر بالمجتمع الدولي

Voir : Les traités internationaux et la constitution, disponible sur le site :http://www.vie-publique.fr.
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سمو الموضوعي للدستور معیار لوضع حدود على ممارسة السلطة:ثانيمطلب الال

السیاسیة

الحركة الدستوریة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر لعبت إن 

، و بالتحول ال من الحكم المطلق للحكم المقیددور كبیر في تقیید سلطة الحكام و ذلك باالنتق

لمبدأ السیادة للجماعة الحكامو  وكمن فكرة السیادة المطلقة التي كان یتمتع بها المل

النظام الدیمقراطي كأساس  إلى بوجه عام  من النظام المطلقنتقالباال، و أو الشعب،األمة

من أجل خدمة و ممارسة السلطة باسم صاحب السیادة و هو الشعب ، الذي جعل منللحكم

أخد الدستور مفهوم العقد الذي یربط صاحب السیادة بالهیئة ، و من ثمّ المصلحة العامة

و الجنائیة،و یرتب المسؤولیة السیاسیة،الحاكمة و كل خروج عن نصوصه یعد انتهاك له

و هو األمر الذي لم یكن موجود في ظل الحكم المطلق أین كان الحكام ال تترتب على 

.كانتتصرفاتهم أي مسؤولیة

الجتماعي لجون جاك روسو فضال كبیر في إعطاء البعد الفلسفي كان لفكرة العقد اف

 إلىتوصل ن الشعب خالل هذا المنظور ألو الذي یعتبر سامیا من ،لفكرة سمو الدستور

و جسده في النص الدستوري ،على عقد اجتماعي فیما بین األفرادتوافق بین جمیع مكوناته

مع وضع لتسییر الشأن العام، یرید تطبیقه لنظام الحكم السیاسي الذي اختیارهمن ناحیة 

، بشكل یلزمها بالمحافظة على الحقوق و الحریات ضوابط لصالحیات أجهزة هذا النظام

.1اللصیقة بطبیعة اإلنسان البشریة التي تولد معه

الدستور یشكل اإلطار التوافقي بین الهیئة الحاكمة و المحكومین و یحدد و طالما

مة المجتمع و لطرفین برسم صالحیات أجهزت الدولة التي هدفها خدالعالقة التي تربط ا

تقریر بال یتوقف عند هذا الحد بل یكتمل في ظل دولة القانون، و تحقیق الصالح العام

في النظام ، فإن ذلك االتفاق المفرغ في الدستور یجب أن یتمتع بالسمو ساسیةالحقوق األ

.76.أمین عاطف صلیبا، المرجع السابق، ص-1
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، و هو ما أدى إلى ظهور السمو و إال كنا أمام إفراغ فكرة الدستور من محتواهالقانوني،

قهیة حول السمو الموضوعي الف اآلراءالموضوعي للدستور، و الذي سنعالجه من خالل 

.)الفرع الثاني(مو الموضوعي للدستورالمترتبة على السثاراآل، و )الفرع األول (للدستور

الفقهیة حول السمو الموضوعي للدستور  اآلراء :الفرع األول

بسمو أحكام الدستور في النظام إیمان حكام و محكومین عززالدستور عملیة سن إن

و  ، بجعله هو المرجعیة التي تحكم جمیع سلطات الدولة عند سنها للقانونالقانوني

ر هو الفقه القانوني أن الدستو وقد أجمع الحقوق األساسیة، من حیث ضمانبالخصوص 

فهو الذي یحدد صالحیاتها و یبین العالقة بینها و یعین الحقوق ،مصدر السلطات جمیعها

األساسیة لألفراد، فالسمو الموضوعي للدستور یتحقق وجوده مع جمیع أنواع الدساتیر 

.1المكتوبة و العرفیة و الجامدة و المرنة

هو المنشئ لسلطات فالدستور، و سواء قرر الدستور ذلك السمو صراحة أو لم یقرره

و بالتالي فكل عمل قانوني  یصدر على أجهزة الدولة ،الدولة و هو  المقرر لحقوق األفراد

فمن الضروري أن یتحصل موضوع القاعدة الدستوریة على ،المختلفة یجد أصله في الدستور

الفقهیة للسمو مرتبة العلو بالنسبة للقواعد القانونیة األخرى، فسنحاول إبراز المواقف 

Louis(بیسي لوي دوبوي و قوستاف ربروفسو ، للالموضوعي للدستور Dubouis et

Gustave Peiser()(ماتیو برترون و أردون البروفیسور فیلیب،)أوالPhilippe Ardant et

Bertrand Mathieu()(تاتي رمو الفقیھ اإلیطالي كوستاتینوو  ،)ثانیاConstantino

Mortati()(، و الفقیه هارت )ثالثا(Hart.

.77، ص السابقالمرجعأمین عاطف صلیبا، -1
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Louis(بیسي لوي دوبوي و قوستاف رالبروفسو یرى -أوال Dubouis et Gustave Peiser(

السبب األساسي لسمو الدستور یعود بالدرجة األولى إلى مضمون القواعد الدستوریة و " :أن

.1"ساسیة للمواطن نعني بها تنظیم السلطات، إقرار الحقوق و الحریات األ

Philippe(ماتیو برترون و أردون و یرى البروفیسور فیلیب-نیاثا Ardant et Bertrand

Mathieu( ّفكلیشتركون فیه لكن مضمون واحد ...هو السائدبین الدساتیراالختالف":أن

، 2"عالقة الحكام بالمحكومین، و هو تنظیم عمل السلطاتو  ،تتضمن موضوع واحدالدساتیر

الموضوعي للدستور یتعلق بمضمون القاعدة التي تأخذ الطبیعة الدستوریة أي أن السمو

.دةألهمیتها في المجتمع و الدولة، و التي تضعها السلطة صاحبة السیا

Constantino(تاتي رمو و یعرف الفقیھ اإلیطالي كوستاتینو- ثالثا Mortati( الذي یعرف

عبارة عن تجمع للقوى السیاسیة المنظمة على شكل حزب :"على أنهالموضوعيالدستور 

، هذا الحزب یصبح األخرىحزاب التحصل على الریادة على جمیع األمن سیاسي تمكن 

القوة المسیطرة مما یمكنه من وضع دستور شكلي، یستطیع به من تحقیق األهداف السیاسیة 

الموضوعي هو عبارة عن نظام للقیم التي تحقق الوحدة السیاسیة للدولة، و من ثّم فالدستور

فالدستور الشكلي ال ...ساس الدستور الشكلي المكتوبأتاریخیة تجد أصلها في مقتضیاتو 

.3"یناقض الدستور الموضوعي بل یتوافق معه

من بین الفقهاء المنتقدین للمدرسة الشكلیة، )Mortati(و قد كان الفقیه مورتاتي

التي تمیز بین النظام القانوني الشكلي، و النظام السیاسیة االبتدائیةبتجاوزه لمذهب الثنائیة 

l’ordre(الحقیقي juridique formel et l’ordre politique réel(،ج نهجا مضاد هو قد أنت

1- louis DUBOUIS , Gustave PEISER, Droit public, 18e édition , Dalloz, Paris , 2007 , p. 2.

2 -Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU, op.cit , p. 67.
3-Franck Laffaille, « La notion de constitution au sens matériel chez Costantino Mortati, La « zone
grise » du droit constitutionnel », Jus Politicum Revue de droit politique, n° 7 , 2012, p.3. disponible
en ligne à l’adresse: http://juspoliticum.com/article/La-notion-de-constitution-au-sens-materiel-chez-
Costantino-Mortati-458.html.
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، التي تعود 1للقانوناالجتماعیةسس القانونیة و للمذهب الشكلي، و ذلك بالبحث على األ

تتعلق بالسلطة التي تستطیع بسط نفوذها و حكمها في الدولة باألساس العتبارات سیاسیة 

.في فترة زمنیة معینة، و ما الدستور إال التعبیر عن تلك اإلرادة السیاسیة

القواعد :"بینHart)( هارت و في إطار المفهوم الموضوعي للدستور یمیز الفقیه-رابعا

Normesاألولیة  primaires)( ، موضوعها یطبق بصفة مباشرة كقاعد أنّ و التي یرى في

Normes(، و قواعد ثانویةالتزاماتالمساواة أمام القانون، فهي قواعد تضع  secondaires( ،

و هي القواعد التي یتعلق موضوعها بكیفیة و طرق إنتاج القواعد، كتحدید طرق سن القانون 

، و ترى في هذا الشأن ماري آن 2"من قبل البرلمان، فهي قواعد تمنح صالحیات للسلطة

Marie)(كوهاندي Anne Cohendetالقواعد األولیة التي ینص علیها الدستور یمكن :"بأن

أن یكون مضمونها دیمقراطي كتقریر مبدأ السیادة للشعب، و قد تستند على دیباجة الدستور، 

قد یكون مضمونها و مبدأ الفصل بین السلطات، و،أو إعالن للحقوق لتقریر حقوق اإلنسان

و وضع أحكام تلزم بالخضوع إلرادة الحاكم، أما غیر دیمقراطي، كإنكار حقوق اإلنسان،

القواعد الثانویة المتعلقة بإنتاج القواعد، ففي الدولة اللیبرالیة تتعلق أساسا و بصفة عامة 

التي تحدد القواعد ، و ب)عیة، التنفیذیة، القضائیةالتشری(بالفصل األفقي بین الوظائف 

الفصل العمودي بین السلطات، كعالقة الدولة بالجماعات المحلیة، و عالقة الدولة الفیدرالیة 

.3بالدول المشكلة لإلتحاد الفیدرالي

المفهوم الموضوعي و من ثم یمكن القول أن المواقف الفقهیة كلها تجمع على أن

و  ممارسة السلطةكل الدولة، ولللدستور یشمل جمیع القواعد المنظمة لنظام الحكم، و لش

عالقة السلطات  و كذا ،و عالقاتها ببعضها البعضصالحیات السلطات،حدیدبتالمتعلقة

، ذلك المفهوم یضفي سموا موضوعي ألحكام الدستور، و لكن یشمل جمیع العامة  باألفراد

1 - Franck Laffaille, op.cit, p.4.
 .Marie Anne  COHENDET, op.cit, p.85ـ2
3-Ibid.
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یأخذها الدستور الجامد و المرن، المكتوب و العرفي، مما یغلب علیه  أنالصور التي یمكن 

.الطابع السیاسي على القانوني

على أن الدستور ،Mortati)(مورتاتي:و هو المفهوم الذي صاغه الفقیه اإلیطالي

، و بحسب نظرة 1"الدستور الحقیقي، الحي، الفعال، الشرعي"بالمفهوم الموضوعي هو 

الدستور الموضوعي هو لوحده الذي یمكن أن یتحصل على الطبیعة القانونیة، فتلك :"الفقیه

و لكن  الطبیعة ال تقتصر على دائرة النصوص التي تضعها السلطة التأسیسیة األصلیة،

تتعلق بفعالیة الممارسة السیاسیة التي هي من صنع القوى المهیمنة التي تصنع تماسك 

أن القوة القانونیة للقاعدة الدستوریة اعتبارؤید ذلك الرأي على ، و ال یمكن لنا أن ن2"الدولة

إال بالتمییز بین نوعین من القواعد في النظام القانوني، األولى قواعد دستوریة و ،ال تنشأ

و ال ینشأ ذلك التمییز إال في ظل المفهوم هي القواعد األساسیة، و قواعد أقل منها درجة،

.الشكلي للدستور

هي مجموعة القواعد ":مفهوم الموضوعي للدستور على أنهعطائنا تعریفا للو یمكن إ

القانونیة من الطبیعة الدستوریة سواء تضمنتها الوثیقة الدستوریة أو ال، تتعلق بتحدید 

السلطات و اختصاصاها وعالقاتها فیما بینها من جهة، و بتحدید عالقة السلطة 

".ثر القانوني، و هو ذو أثر سیاسي دون األبالمحكومین

یجب أن الدستور هو ترجمة لإلرادة السیاسیة العلیا في الدولة، ف أن طالما،و علیه

التي یقع علیها التزام باحترام ،یحقق مضمونه السمو و العلو على جمیع أعمال الدولة

، ألنه سند وجودهااط الدولة عند أدائها لصالحیاتهاباعتباره هو مؤسس لشرعیة نش،أحكامه

القاعدة الدستوریة و مضمونفكل عمل صادر عنها یجب یتوافق مع موضوع،و منشئها

.ألنها هي التي تحدد مهام السلطات و صالحیاتها

1-Franck Laffaille, op.cit, p.12.
2- Ibid, p.12.
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على ما عداه من القواعد تسموامضمون القواعد الدستوریةذلك یرجع سببه إلى أنّ  و

مضمونها ترسم المنظومة ذ أن القواعد الدستوریة بإ ،الدنیا التي تسنها السلطات العامة

.ي هي مفروضة على السلطات التي تستمد وجودها منهاتالقانونیة العلیا للدولة ال

، و إال مضمون القواعد الدستوریة إطارتعمل في  أن على السلطة الحاكمةینبغيف

كمله القائمأفالدستور یستند علیه النظام القانوني ب،فقدت السلطات العامة صفتها القانونیة

ما دامت ،لذلك وجب أن یكون أعلى من جمیع مظاهر ذلك النشاط القانوني،في الدولة

تستمد صحتها من الدستور لذا ال تستطیع هذه السلطات أن تعمل ضد أحكام الدستور التي 

، و لكن تلك األهداف ال یمكن تحقیقها بالسمو الموضوعي 1تستمد منها سنده القانوني

.الخالیة من عنصر اإللزاممو الصبغة السیاسیة على الدستورلتحقیق ذلك الس،للدستور

حالة خرق السلطات ألحكامه الدستور في ظل السمو الموضوعي، ال یترتب أثرا  إذا 

السیاسیة، و هذا هو القصور الذي یرد على المقتضیاتقانوني بل یبقى أثره ال یتعدى 

، و لكن في الواقع ال "السمو"السمو الموضوعي للدستور، الذي و إن كان یكرس عنصر 

یضع المعاییر الدستوریة التي تمكن من التفرقة بین القواعد الدستوریة و القواعد القانونیة 

أخذنا بالسمو الموضوعي فإن الدستور و القانون هما من نفس المرتبة  إذاالعادیة، و من ثّم 

القواعد الدستوریة من جهة، و القانونیة، و الفرق بینها یكمن فقط في الموضوع الذي تعالجه

موضوع القواعد القانونیة من جهة أخرى، و لذلك ال أثر قانوني لمخالفة الدستور في ظل 

.السمو الموضوعي

المترتبة على السمو الموضوعي للدستور ثاراآل: الفرع الثاني

، ال یمكن لها في النهایة تحقیق حمایة السمو الموضوعي للدستور أثاریترتب على 

ملموسة للقواعد الدستوریة، ألن في ظل السمو الموضوعي للدستور یمكن تجاوز مسألة 

.لبنان، ص ص،، طرابلس2013،عصام سعید عبد أحمد، الرقابة على دستوریة القوانین دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب-1

188-189.



198

تعزیز تلك اآلثار في یمكن تلخیص المسؤولیة، و الجزاء الذي یترتب على خرق الدستور، و 

).ثانیا(عدم جواز تفویض السلطةو ، )أوال(الشرعیة السیاسیة للسلطة 

، و هنا نشاط الدولة للمرجعیة القانونیةأي إخضاع:الشرعیة السیاسیة للسلطةتعزیز -أوال 

نقصد بالقانون بالمفهوم الواسع فكل القوانین الصادرة عن السلطات العامة هي ملزمة على 

إحدى سلطات ، و من ثم كل نشاط تقوم بهلدولة و المحكومین على حد السواءمؤسسات ا

، و هذا ما یدعم القائم في الدولةالدستور الموضوعي أو الماديالدولة یجب أن یتوافق مع 

مضمون السلطات هي مقیدة بألن شرعیة نشاط السلطة التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة، 

مع موضوع الدستور بالدرجة األولى و كل عمل صادر عنها بطبیعة الحال یجب أن یتوافق 

فالسلطة التشریعیة عند سنها للتشریعات العادیة ملزمة باحترام النهج و اعدة الدستوریة،الق

نفس الحدیث ینطبق على السلطة التنفیذیة و الهدف الموضوع بمقتضى القاعدة الدستوریة، 

لك الشرعیة القانونیة یحول نشاط السلطة تقرارات اإلداریة، و كل خروج عن في مجال ال

رد فعل للرأي ینتج قد و  مادیة للدستور،مشوب بعیب مخالفة الشرعیة الالعامة إلى عمل

العام فتتوقف درجة المخالفة من قبل الحكام على حدة موقف الرأي العام على التصرف 

، و من ثم فإن السمو الموضوعي ال یحقق لنا الحمایة الدستوریة للحقوق و الحریات المعیب

أن موضوعها هو في نفس درجة القواعد القانونیة األخرى، وجزاء اعتباراألساسیة، على 

.الذي هو ذو طابع سیاسي و لیس قانوني ملزماالجتماعيانتهاكها متوقف على الرد 

یحدد اختصاصات كما تم ذكره أعاله فإن الدستور:عدم جواز تفویض السلطة-ثانیا 

أن تفوض ة من السلطاتعام ال یمكن ألي سلط، فإنه كمبدأ السلطات و یرسمها

، فقد یكون خارجي بین سلطة و هنا نكون أمام مظهرین للتفویض،صالحیاتها لسلطة أخرى

و قد یكون داخلي ،و سلطة أخرى كتنازل رئیس الجمهوریة لصالحیاته للبرلمان أو العكس

أي داخل السلطة في حد ذاتها كتفویض صالحیات رئیس الجمهوریة للوزیر األول أو 

  .العكس
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الذي یشترط في انعقاده نصابا محدد مسبقا "،عند أداء البرلمان لصالحیة التشریعف

حد منهم أن یعتبرها أفتلك الصالحیة ال تتجزأ على النواب و ال یمكن ألي ،في الدستور

، أي أن هذه الصالحیة التي یتصرف من خاللها النائب أو ذاك هي صالحیة قا ذاتیا لهح

بالمبدأ تفویض ، لهذا ال یمكن للمفوض من غیره أن یفوض غیره أو یوكله عمال لیهإمفوضة 

، و هو ما قد یشكل مساس 2، إال إذا وجد نص دستوري یخالف ذلك1"على تفویض ال یجوز

أن مسألة تنظیم الحقوق و الحریات بواسطة القوانین اعتبرنا إذا. دبالحقوق و حریات األفرا

هي من صالحیة البرلمان، و تفویض هذا األخیر تلك السلطة للسلطة التنفیذیة التي قد 

.تعبث بموضوع الحقوق األساسیة

و نستخلص من كل ما تم ذكره سلفا أن كل تفویض للصالحیات بدون وجود نص 

و یعد ذلك مرتبط بمبدأ ،3في حد ذاته تعدیل غیر شرعي للدستورهو باطل ألنه یعتبر 

المسؤولیة السیاسیة التي قد تترتب على نشاط الحكام، فكل سلطة هي مسؤولة على أعمالها 

قع الدستوریة كالتزام ی ةالقاعد في و طبقا للمسار المحدد،و أجالها،و على أدائها في وقتها

.79.، صالمرجع السابقأمین عاطف صلیبا، -1
المعدل و المتمم صراحة بعدم جواز تفویض كأصل عام و لكن هناك استثناءات 1958لقد عبر على ذلك الدستور الفرنسي لسنة -2

 قحتفویض إجباري یعتبر باطل، كل: " على أن 27على ذلك سواء بین البرلمانیین فیما بینهم، أو بین السلطات العامة،فنصت المادة 

هذه في و. ستثنائیةابصفة  تیولتصا فيبالتفویض ألساسياللقانون یسمح، شخصي قحن هو لمارلبا ءألعضاررلمقاالتصویت 

من نفس الدستور في إطار مظاهر تغلیب 38، و ما نصت علیه المادة "واحدضیوتفأكثر من یتلقى أن  دألحز ولحالة ال یجا

یجوز :"السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة الذي جاء به دستور الجمهوریة الخامسة، أو بما یسمى بعقلنة النظام البرلماني

تدابیر تدخل عادة في نطاق اختصاص  - ددةبموجب مراسیم خالل مدة مح–للحكومة أن تطلب من البرلمان الترخیص بأن یتخذ 

و تتخذ المراسیم في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدولة و تكون المراسیم ساریة المفعول منذ .القانون من أجل تنفیذ برنامجها

و . حدده قانون التفویضنشرها، و لكنها تصبح الغیة إذا لم یعرض مشروع القانون الخاص بإقرارها على البرلمان قبل التاریخ الذي ی

، فعملیة التفویض تخضع إلجراءات خاصة تتمثل في وجوب أن یكون ذلك التفویض مؤقت، و ."ال یجوز التصدیق إال بشكل صریح

وجوب صدور قانون التفویض على البرلمان، ثم صدور المراسیم المنصبة على مواضیع التفویض، و أخیرا إیداع الحكومة لمشروع 

من الدستور، 38المراسیم بقانون، و في هذا المجال لقد أقّر المجلس الدستوري الفرنسي بخصوص تطبیق أحكام المادة قانون یقر تلك

أن الحكومة ملزمة بتحدید بدقة للبرلمان مواضیع التفویض، و التدابیر التي ستأخذها في ذلك الشأن و مجاالت تطبیقها، و من ثّم 

.دابیر التي ستتخذها الحكومة في مواضیع التفویض عن طریق المراسیمفقانون التفویض هو الذي یحدد الت

Voir: Bertrand Pauvert, Droit constitutionnel, Sudyrama, pp.321-326, disponible en ligne à l’adresse:
https://books.google.dz.

.219.، ص1964طبعة القاهرة،العربیة،فؤاد العطار، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار النهضة - 3
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ویض االختصاص سیؤدي حتما إلى تهرب الحكام من أداء ، و بالتالي فتح الباب لتفعلیها

.، و الجنائیةاإلفالت من المسؤولیة السیاسیةو من ثمّ ،التزاماتهم الدستوریة

و على ذلك األساس مخالفة سمو الدستور الموضوعي له جزاء سیاسي و تقریره 

العام،الرأي  ارضة،المع، سیة كاألحزابمتوقف على حدة رد فعل الفاعلین على الساحة السیا

الخ و على مدى قدرت تلك التجمعات من التأثیر على السلطات العامة ..المجتمع المدني

.بتوجیه مواقفها على نحو معین

من المساس ته لصیانالسمو الموضوعي للدستور فمن الناحیة العملیة ال یكفي 

و ال ،باعتبار كل شيء مرهون بموقف الشعب و الرأي العام من مخالفة الدستور،بأحكامه

بأهمیةواعي  الشعبن یكون له دور فعال في الحیاة السیاسیة للدولة إال إذا كانأنتصور 

الوعي السیاسي في ترسخكعقد اجتماعي یربط الحاكم بالمحكوم و كذا بمدى ،الدستور

.مجتمع دیمقراطي

السمو یكملو  ن الضروري لتحقیق السمو الحقیقي للدستور أن یعززفم،و علیه

، كي و الذي ال نتصوره إال في ظل الدساتیر الجامدة،الموضوعي بالسمو الشكلي للدستور

.یمكن تحقیق الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة

الحقوق األساسیة بین التدرج و المساواة :الثالثالمطلب

القواعد القانونیة أحد ركائز دولة القانون، واألكثر من ذلك فإننا نجزم یعد مبدأ تدرج 

بأن دولة القانون هي دولة تدرج القواعد القانونیة و الحقوق األساسیة التي تشكالن عنصرین 

دولة تدرج القواعد "أساسیین في بناء نظریة دولة القانون، و بإقامة العالقة بینهما أي 

.1یمكن استخالص تعریفا لدولة القانون"األساسیةالحقوق"و " القانونیة

1-Bertrand FAURE, op.cit, p.478.
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إن مبدأ تدرج القواعد القانونیة  یجعل من الدستور القانون األساسي في الدولة 

یعلو كل القواعد القانونیة، و من ثّم تكتسب القواعد الدستوریة خصوصیة تفرض على 

السلطة التأسیسیة تضمین الدستور بنصوص إجرائیة معقدة لتعدیل الدستور تختلف عن 

اعد القانونیة الصادرة عن السلطات المؤسسة، بهذا المفهوم تلك القواعد المقررة لتعدیل القو 

.نحن نتحدث عن السمو الشكلي الذي یتمیز به الدستور في دولة القانون

و لكن التدرج لم یقتصر فقط على الدستور بالنظر للقواعد األخرى في الهرم 

في حد ذاته القانوني و هو المظهر الخارجي للتدرج،  فنجده اتسع لتدرج داخل الدستور

األساسیة أمام اكتساب القواعد المكرسة للحقوق و الحریات من خالل لجهة الحقوق

.أو من خالل إعالنات الحقوق المختلفة للطبیعة الدستوریة،الدستور

في  فرنسا إلى قواعد ال یتضمنها ، كما هو الحالو باتساع المرجعیة الدستوریة

و القاضي الدستوري     أین أصبح الفقه ،یقة الدستوریةصلب الدستور بل نجدها خارج الوث

بل انتقل إلى المفهوم الواسع للقواعد ،ال یحدد نطاق القواعد الدستوریة في تلك الوثیقة فقط

ثار خالف فقهي حول ، ذلك األمر أ1"الكتلة الدستوریة":الدستوریة تم إطالق علیها اسم

إن المجلس الدستوري الفرنسي بتكوینه للكتلة الدستوریة على ضوء اجتهاداته، و في مسألة حمایة الحقوق األساسیة، أصبح -1

ن األوجه المتعلقة بعدم دستوریة األحكام یثیر من تلقاء نفسه لمسائل ال تثیرها سلطات اإلخطار في رسالة اإلخطار التي تتضم

، 1946، أحكتم دیباجة دستور 1789القانونیة للدستور، و هو ما نلمسه من خالل اجتهاداته، فهو یستند على مواد من إعالن 

یة بنفس ، المبادئ األساسیة المعترف بها في قوانین الجمهوریة، و على األهداف ذات القیمة الدستور 2005میثاق البیئة لسنة 

الكیفیة التي یستند علیها في أحكام الدستور، فالقاضي الدستوري یثیر من تلقاء نفسه أوجه عدم الدستور مستندا على الكتلة 

الدستوریة من أجل ضمان الحقوق األساسیة، و من ثم استخدام تلك التقنیة  تحمل في طیاتها نوعا من التطوع، و حتى نوعا من 

التشریعیة، فعملیة استخدام سلطة المجلس الدستوري في إثارة من تلقاء نفسه أوجه عدم الدستوریة من التدخل في حریة السلطة

األفضل أن تتخذ بحذر، و یشكل مبدأ المساواة ، و إلغاء األحكام القانونیة التي ال عالقة لها بموضع مشروع القانون، أو مقترح 

، ویستعمل القاضي الدستوري %50لس الدستوري هما األكثر تطبیقا بنسبة تتجاوز القانون، الوجهین المثارین تلقائیا من قبل المج

قواعد مرجعیة التي تتضمن مجموعة من المبادئ، و التي تطبق على عدة حاالت واقعیة، و تتجلى تلك المبادئ في مبدأ المساواة، 

Voir:Anne-Carlène.مبدأ الشرعیة الجرائم و العقوبة، اختصاص المشرع و الحریة الفردیة BEZZIANA, op.cit,

pp.610-611.

.
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بشكل مباشر على ذلك انعكسن عدمه، و اصر الكتلة الدستوریة موجود تدرج في عن

فالقول بوجود تدرج في الكتلة الدستوریة یؤدي بنا إلى القول بوجود ،الحقوق األساسیة

ساوي تدرج في الحقوق األساسیة، أما إنكار التدرج في الكتلة الدستوریة سینتج عنه ت

جدل الفقهي الذي وعلیه سنركز لتبیان ذلك التدرج على ال،الحقوق األساسیة في المرتبة

و هنا نمیز بین صورتین للتدرج األولى التدرج خاضه الفقه الفرنسي في ذلك الموضوع، 

أو  fonctionnelles)(وظیفي التدرج الو  ،)ولالفرع األ(الشكلي للحقوق األساسیة 

).الفرع الثاني(للحقوق األساسیة(matérielles)المادي

للحقوق األساسیةالتدرج الشكلي:ولاأل  الفرع

البحث في التدرج الشكلي للحقوق األساسیة یؤدي بنا إلى وجوب تحدید الوثائق 

،تلك وري القیمة أو الطبیعة الدستوریةالتي أقرت لها النصوص أو اجتهاد القضاء الدست

علیه فالشكل یفرض علینا یة للحقوق األساسیة في الدولة، و الوثائق تعد المرجعیة التأسیس

وص في موضوع و جوهر تلك الحقوق، بل اقتصار النظر لتلك الوثیقة ذات عدم الغ

التاریخي و الزمني الصبغة الدستوریة من الخارج و معرفة الهدف من وضعها و السیاق 

، إذا ال یمكن لنا الحدیث على التدرج الشكلي إال اخذنا بالمفهوم الواسع الذي جاءت فیه

الضیق للدستور فإن الدستور یقتصر على الوثیقة ألننا إذا أخذنا بالمفهوم،للدستور

وجود تدرج شكلي للحقوق ، الفریق األول یؤیدالفقه إلى فریقینانقسمو المسماة بالدستور، 

).ثانیا(وفریق ینكر ذلك) أوال(األساسیة

یمكن تعریف التدرج الشكلي :اآلراء المؤیدة لوجود تدرج شكلي للحقوق األساسیة -أوال 

ذلك التدرج الناتج عن النصوص التي تصنع درجات للقواعد على شكال ":على أنه

تسلسلي وفق النموذج الكلسیني، خاصة وأن لحقوق والحریات في عصرنا تجد مصدرها 

،في النصوص ذات القیمة الدستوریة، فیتم وضع عینة منها أو البعض من ضماناتها
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ریة على غیرها من الحقوق و بشكل سامي في النص المقرر لها ذو الطبیعة الدستو 

.1"الضمانات األخرى

لقد اعتمد الفقه الفرنسي بشكل كبیر على تصنیف الحقوق األساسیة بترتیبها و  

الكرنولوجي أي الزمني، و جعل من الحقوق المدنیة و السیاسیة هي التي صدرت بموجب 

و الحقوق ،و سمیة بحقوق الجیل األول1789و المواطن لسنة اإلنسانإعالن حقوق 

 تو سمی1946االقتصادیة و االجتماعیة هي التي صدرت بموجب دیباجة دستور

التي جاء بها میثاق البیئة لسنة و حقوق حدیثة كالحق في البیئة ،بحقوق الجیل الثاني

لقول أن بعض المبادئ لى اإو سمیت بحقوق الجیل الثالث، و ذهب بعض الفقه 2004

قل تعلو و تسمو على مبادئ أخرى التي تعد من ا،هي األصل في الكتلة الدستوریة

المواطن لسنة من قال أن إعالن حقوق اإلنسان و ، و هنا نمیز بین اتجاهین هناكدرجة

و هناك من قال العكس و كل فریق له حججه 1946یسموا على دیباجة دستور 1789

  .في ذلك

نقصد بالحق :اإلیجابیةعلى الحقوق األساسیةالسلبیة األساسیة مو الحقوق نظریة س- أ

"الدستوري السلبي هو التعرض ذلك الحق الذي یضفي على صاحبه الحمایة ضد:

لإلیذاء أو اإلكراه كما یعرف في ألمانیا، فالحقوق الدستوریة السلبیة هي حقوقا دفاعیة 

من أن یتعرض إلى بعض األفعال الضارة التي تتم بواسطة الغیر غالبا تحمي المتمتع بها

، فهي حقوق الجیل األول أي الحقوق المدنیة و السیاسیة التي ترجع 2"سلطات الدولة

أصولها لفلسفة القانون الطبیعي، و التي تّم تجسیدها في بدایة الحركة الدستوریة أواخر 

المساواة، الحق في األمان، حریة المعتقد، :المثال، على سبیل19وبدایة القرن  18القرن 

حریة الرأي و التعبیر، حرمة الحیاة الخاصة، تلك الحقوق تم التنصیص علیها في إعالن 

1- Louis- Philippe LAMPRON, Eugénie BROUILLET, « Le principe de non hiérarchie entre droits
et libertés fondamentaux: l’inaccessible étoile ? », Revue générale de droit, vol 41, n°1, 2011,
p.103.

، 2017بد العال، الهیكل الدستوري للحقوق والحریات األساسیة دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، محمد ع-2

  .7.ص
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، فهي تسمو على الحقوق األساسیة اإلیجابیة التي تفرض على الدولة 1الفرنسي1789

تي عرفتها المنظومة الفرنسیة  التزامات معینة یجب على الدولة توفیرها في المجتمع و ال

المتضمن الحقوق االقتصادیة 1946بعد الحرب العالمیة الثانیة من خالل دیباجة دستور 

.تماعیةواالج

1789في حالة التعارض بین إعالن :و لذلك یذهب فریق من الفقه الفرنسي للقول أنه

لحقوق االقتصادیة المقررة ل1946المقرر للحقوق المدنیة والسیاسیة ودیباجة دستور

واالجتماعیة والثقافیة، فإن القاضي الدستوري علیه بتغلیب اإلعالن، وبالتالي فعلى 

القضاء أن یغلب الحقوق المدنیة و السیاسیة على الحقوق االجتماعیة و االقتصادیة في 

:و یلخصون حججهم فیما یلي، 2حالة تعارضهم

و ، هي حقوق مطلقة غیر قابلة للتقادم1789عالن سنة إأن الحقوق التي جاء بها -1

قرر ممثلو الشعب الفرنسي مؤسسو ...":هذا ما نص علیه اإلعالن في دیباجته على أنه

هي  اإلنسانالجمعیة الوطنیة ـ أخذا بعین االعتبار أن الجهل و النسیان أو احتقار حقوق 

لطبیعیة و المقدسة ، إدراج الحقوق اللمصائب العامة و فساد الحكوماتالوحیدةاألسباب

، و لكن ذلك اإلعالن لم 1791سبتمبر 3تم إدراجه في دیباجة دستور 1789إن إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة -1

سبتمبر 23دستوریة، و لم یطبق في دستور الجمهوریة األولى المؤرخ في و هو دستور الملكیة ال1791یطبق في دستور 

، و المالحظ أن هذا اإلعالن تم إدماجه في النظم المتعاقبة التي جاءت بعد الثورة  الفرنسیة، في ظل الجمهوریة األولى 1792

(، نظام إعادة األسرة على العرش 1814-1802، اإلمبراطوریة األولى Consulat1799)(، نظام القنصلیة 1792سنة 

Restauration(1814-1830 اإلمبراطوریة الثانیة 1852-1848، الجمهوریة الثانیة 1848-1830، ملكیة جویلیة ،

دستوریة صدرت بین والتي في الحقیقة تجسدت من خالل ثالث وثائق 1875، أما في الجمهوریة الثالثة لسنة 1870–1852

كما هو الحال بالنسبة للوثائق الدستوریة التي سبقتها للنظم ،1789، والتي لم تدمج إعالن1875شهر فیفري و جویلیة لسنة 

على أساس 1789المشار إلیها، فإن الجمهوریة الثالثة هي التي طبقت إعالن 1789المختلفة والمتعاقبة بعد الثورة الفرنسیة لسنة 

جویلیة 19الجمهوریة یقول الحقوق، ذلك التطبیق ترجم من خالل قوانین الجمهوریة، كقانون حریة الصحافة المؤرخ في من یقول 

.1905دیسمبر 9، حریة العقیدة 1884مارس 21، الحریة النقابیة 1881

Voir: Simon, « Le régime juridique des principaux droits fondamentaux», 26 septembre 2017,
disponibleen ligne à l’adresse:https://www.superprof.fr/ressources/droit/droit-
consitutionnel/libertes-fondamentales/environnement-des-droits-fonda.html.

 ص ،2001لبنان، ،النشر والتوزیعهنري رسیون، المجلس الدستوري، ترجمة د محمد وطفة، المؤسسة الجامعیة للدراسات و -2

 .83- 81 .ص
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یكون الهدف من كل ":من اإلعالن02و ما نصت علیه المادة 1..".رسميفي إعالن 

ذه الحقوق هي تجمع سیاسي الحفاظ على حقوق اإلنسان الطبیعیة غیر قابلة للتقادم و ه

.2"من و مقاومة الطغیاناألالحریة و الملكیة و 

François(تأسیسا على ذلك  یرى األستاذ فرنسوا جوجویل Goguel(3 كل " :أن

الحقوق األساسیة التي یعمل المجلس الدستوري على حمایتها من االنتهاكات التي تطالها 

االجتماعیة المبادئ السیاسیة و االقتصادیة و من المشرع هي لیست من نفس الطبیعة، ف

لیست لها نفس القیمة 1946رنا التي نصت علیها دیباجة دستورالضروریة لعص

،       1789ن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة وریة للحقوق المقررة بموجب إعالالدست

و بالنسبة كذلك للحقوق المعترف بها في قوانین الجمهوریة أو الواردة في ذات نصوص 

.4"الدستور على سبیل المثال المساواة أمام القانون و استقالل السلطة القضائیة 

ذلك الفرق في الدرجة یفسر من ":ل على أنفرنسوا جوجویاألستاذو یبرر ذلك 

التي ال تشیر على أنها ،1789خالل عبارات إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 

قررت لإلنسان ، فتلك الحقوقتاریخ اإلنسانیة و بتقدم المجتمعخاصة بحالة من تطور 

ن ذلك فالحقوق على العكس محقوق مطلقة وغیر قابلة للتقادم، و ، فهيعلى اعتباره إنسان

هي أصال تم تبنیها ألنها ضروریة لعصرنا، فهي مبادئ 1946دستورالتي أقرتها دیباجة

ضروریة لوقتنا الحاضر و لیس من الالزم أن تكون ضروریة لنا في الماضي و ال في 

،فهي لم تكن ضروریة في الماضي و یمكن أن ال تكون ضروریة في المستقبل،المستقبل

1- Préambule, De la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
2 - Art 2 , De la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

یة امتهن مهنة التدریس بكلیة العلوم السیاسیة بباریس، و بباریس، بروفیسور في العلوم السیاس1909فرنسوا جوجویل ولد سنة -3

، و كذا 1971إلى غایة سنة 1958، و سنة 1931سنة )مجلس الشیوخ(تولى عدة مناصب على مستوى البرلمان الفرنسي 

،1980إلى غایة سنة 1971، عضو في المجلس الدستوري الفرنسي من سنة 1958إلى سنة 1948مجلس الجمهوریة سنة 

.15/04/1990توفى بتاریخ 
4-François GOGUEL , « Objet et portée de la protection des droits fondamentaux , conseil

constitutionnel français » , Revue internationale du droit comparé, vol 33, n°2, 1981, pp. 443 -444.
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فإن  ،19461ال الحق في اإلضراب المعترف به بموجب دیباجة دستور فعلى سبیل المث

ذلك الحق أصبح ضروریا في مجتمع رأسمالي و لم یبقى ضروریا في مجتمع اشتراكي، و 

صل للقول أن المبادئ الضروریة لوقتنا الحاضر على العكس من الحقوق المقررة في او ی

.2"یةفهي مرهونة بمعامل التوافق و النسب 1789 إعالن

فرنسوا جوجویل الذي كان أحد األعضاء المشكلین للمجلس األستاذو یعطي 

1975جانفي15قراره المؤرخ في من خالل، عن موقف المجلسمثلة أ الدستوري الفرنسي

باألمن المتعلق 1980جانفي20و قراراه المؤرخ في ،المتعلق باالنقطاع اإلرادي للحمل

و التقریر مماثلة لیس له سلطة عامة في التقدیر " :على أن ین أكد فیهما المجلسأ ،الحریةو 

واسع عندما بشكل التقدیر االعتراف للبرلمان حریة التصرف و و بالتالي یجب ، "للبرلمان

مثل الحق في ،"المبادئ الضروریة لعصرنا"تنفیذ جعل حیز الیتعلق األمر بتكریس و 

ي التحدید الجماعي لشروط العمل فحق العمال في المشاركة بواسطة ممثلیهم و  ،اإلضراب

ة المعتقد، ، حریللحریات الشخصیةال نجده بالنسبةلك في إدارة المؤسسات، ذلك األمر كذو 

حریة تشكیل الجمعیات، حریة التعلیم، حریة الذهاب و اإلیاب، الحق في الدفاع، المساواة 

، و كذا فیما ةأمام القانون، و منع كل حبس كیفي و تعسفي، عدم قابلیة عزل القضا

.3یتعلق بضمان استقاللیة السلطة القضائیة

Stéphane(لایرستیفان و یؤید األستاذ Rials(تعد بعض":نفس االتجاه بقوله أن

لیس هو 1789، فإعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة المبادئ مؤسسة للنظم القانونیة

ة الوجود على اإلعالن بل  هذه األخیرة تعتبر سابق،المنشئ لتلك المبادئ التي تضمنها

- و لتضمن دیباجة دستور ، من قبل  نواب الحزب الشیوعي،1946قة مع دستور تلك الدیباجة تم التصویت علیها بالمواف1

على مبادئ تصب جلها في إطار الحقوق االجتماعیة التي ناضل من أجلها الحزب الشیوعي القائم على الفكر الماركسي 1946

.و االشتراكي، فكان من الطبیعي أن ذلك الحزب یؤید ذلك المسعى
2-François GOGUEL, op.cit, p. 444.
3- Ibid.
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علو، و هي طبیعیة غیر قابلة للتقادم، بحیث تحضا ، أین تتمیز بالسمو و الفي حد ذاته

، من جهة أخرى هناك بعض المبادئ التي قد تظهر في وقت من بتوافق فرید من نوعه

تبتها أدنى من األولى التي لكن مر لعلو و أوقات حضارتنا القانونیة على أنها تكتسي صفة ا

بذلك  ىمن جهة أخرى فتلك المبادئ ال تحض، و نت تتوافق مع أخالق القرن الماضيكا

عندما یتزامن ذلك مع تجسید تلك خاصةبالتوافق،  األفراداإلحساس الجماعي لدى 

عندما تنص 1946توجیهات هذا ما نلمسه من دیباجة دستور الاألفكار التي تأخذ صفة 

ن حمایة الصحة سیما الطفل و األم و العمال و المسنیتضمن األمة للجمیع ال" :على أن

یكون لكل إنسان غیر قادر على العمل بسبب و األمن المعیشي والراحة وأوقات الفراغ، و 

سن أو حالته البدنیة أو العقلیة أو وضعه االقتصادي الحق على الحصول على الوسائل 

یشارك كل عامل من ":ما نصت علیه الدیباجة بأنهو ، "وجود في المجتمعالمالئمة لل

.1"خالل وساطة ممثلیه في التحدید الجماعي لشروط العمل و كذلك في إدارة المؤسسات 

André(، بییر دلفوفیهجاه الفقیهان  اندریه دي لوبادیرو یؤید هذا االت de

Laubadère et Pierre Delvolvé,( في مؤلفهما القانون العام االقتصادي مستندین في

التي 1946عكس مقدمة دستور ،المذهب اللیبرالي الفرديبمشبع  1789إعالن  أنذلك 

جاءت تكریسا بما یسمى بدولة العنایة التي تفرض على الدولة التدخل في المجال 

رسة لمفهوم الدولة بعدما تم االنتقال من مفهوم الدولة الحا،2االجتماعي و االقتصادي

.األخرىالمتدخلة، و یضع المؤلفان المبادئ اللیبرالیة في الصدارة بالنسبة للمبادئ 

علیه فیرى الفقیهین أن المبادئ ذات الطبیعة التدخلیة التي أتى بها دستور و 

و عندما تتعارض مع ما هو منصوص 1789تأتي في المرتبة الثانیة بعد إعالن 1946

، باعتبار أن المبادئ اللیبرالیة تشكل فإنه یتم تغلیب هذا األخیر1789علیه في إعالن

1- Kemal GöZLER, Le pouvoir de Révision Constitutionnelle, Thèse de doctorat en Droit soutenue
le 6 novembre 1995, Presses universitaires du Septentrion, p.316.
2-Ibid, p. 317.
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من ثم یجب أن تكون المبادئ ذات و ستثناء علیه، االمبادئ األخرى أما و  القانون العام

تندمج في النظام الذي یقر النزعة 1946النزعة التدخلیة التي نادت بها مقدمة دستور 

.1اللیبرالیة

لما جاء به 1946فهي قائمة على الطابع المتمم لدیباجة دستور أما الحجة الثانیة

":التي تنص على أنه1946هذا یستشف من عبارات مقدمة دستورو  1789إعالن 

الوطنیة و بمبادئ السیادةسمیا تمسكه بمبادئ حقوق اإلنسان یعلن الشعب الفرنسي ر 

الحقوق ، و علیه ف2..."1946وأتمتها دیباجة دستورثبتتهاأو ، 1789مثلما حددها إعالن 

التي 1789هي مكملة للحقوق التي جاء بها إعالن 1946التي تضمنها دیباجة دستور

الحقوق التي جاءت بعدها إال في مرتبة ، ومن ثّم ال یمكن تصور المنبعتعد هي األصل و 

.أدنى منها

، یستخلص من خصائص ذلك 1789سمو إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة -2

اإلعالن التي هي عبارة عن تقریر للحقوق الطبیعیة المقدسة و الغیر قابلة للتقادم، و التي 

،هذا ما نلمسه 3تجد أساسها في أفكار مدرسة القانون الطبیعي التي شملت كل اإلعالن

قرر ممثلو الشعب الفرنسي مؤسسو ":دیباجة اإلعالن الذي نص على أنمن خالل

هي  اإلنسانخذ بعین االعتبار أن الجهل أو النسیان أو احتقار حقوق ألجمعیة الوطنیة ا

إدراج الحقوق الطبیعیة و المقدسة .األسباب الوحیدة للمصائب العامة و فساد الحكومات

تكون مرتبطة بشكل فوري بالحقوق، و اإلنسان، فصفة 4..."لإلنسان في إعالن رسمي

ال تتعلق بحقوق دائنیة تجاه المجتمع، ات، أو حق التصرف، و ألساس بالحریهي تتعلق با

ال یفرض تدخل حقوق، فهو یعترف بحریة التصرف، و هذا هو المفهوم اللیبرالي لموضوع ال

1- Kemal GöZLER, op.cit, p.317.
2 - Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
3-Yives MADIOT, «L’influence de la déclaration des droits de l’homme et de citoyen de 1789 sur
le droit international des droits de l’homme », Revue québécoise de droit international , vol n° 6,
1989-1990, p. .2
4- La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, préambule,...Op.cit.
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ما ، و ذلك 1إیجابي من قبل الجماعات العامة، أما تصرف المجتمع یرتبط باالمتناع

على فعل كل ما ال یضر  قدرةتكمن الحریة في ال":من اإلعالن4عبرت عنه المادة 

لذلك فإن ممارسة الحقوق الطبیعیة لكل إنسان لیس لها حدود إال تلك التي تكفل و . بالغیر

ال یجوز تعیین هذه الحدود إال و . التمتع بذات الحقوقلألعضاء اآلخرین في المجتمع

.2"بموجب القانون

Daniel)لیفیسالدولة الفرنسي دانیال جلسنفس السیاق یرى مستشار مو في 

Levis)حقوقا قاطعة تنطلق من :"بأنهاتتمیز1789وق المقررة في إعالن أن الحق

"، فهي الحقوق األولیة و یمكن القول عنها هي "ضیة الفرد، و لها طبیعة خاصة بهافر 

، و من ثم كل الحقوق التي أتت من بعدها ال یمكن أن تكون لها نفس "حقوق الحقوق

ة  ينی، و یرى میشال لوفحقوق األولیة التي تمثل الحقوق األصلیةمع تلك ال3القیم

)Michel Levinet( اعتبار بأن حقوق الجیل األول تسمو على حقوق الجیل الثاني على

الحقوق المدنیة و السیاسیة هي حقوق یمكن أن تكون محل تقاضي، في حین :" أن

ال تتمتع بالتقاضي إال بشكل نسبي، ألنها تحتاج لوضع االجتماعیةو  االقتصادیةالحقوق 

.4"قتصادیة و المالیة العمومیةتدابیر تشریعیة، و تتوقف على توافر المصادر اال

و على :الحقوق األساسیة السلبیةعلى الحقوق األساسیة اإلیجابیة نظریة سمو - ب

ق التي ال یمكن للغیر ساسي السلبي الذي یخلق دائرة للفرد من الحقو عكس الحق األ

هو ذلك الحق الذي یلزم على :"ساسي اإلیجابياأل مساسها و التدخل فیها، فإن الحق

1- Henri OBERDORFF, op.cit, p.67.
2 -Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

3 -Simon, « De la confrontation entre droits fondamentaux : stricte égalité́ ou nécessaire hiérarchie 
? », 4 Janvier 2018, disponible en ligne à l’adresse: https://www.superprof.fr/ ressources/droit/
droit- constitutionnel/ libertés-fondamentales/supra-constitutionnel.html.

4-Tatiana Gründler, « La doctrine des libertés fondamentales à la recherche des droits sociaux »,

Revue des droits de l’homme, CRDF, n°1, 2012/1,p.109.
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توفرهاعلیها البد من الدولة أن التزاماتالدولة التدخل بالقیام بعمل معین فهي تفرض 

الحق في و خیر مثال عن هذه الحقوق،1"فهي استحقاقات دستوریة،لصالح الجماعة

، و تجد تلك الحقوق أصلها في إلخ...، الحق الضمان االجتماعيم، الحق في السكنالتعلی

.شتراكي و النظریة الفلسفیة الماركسیةإلالفكر ا

للحقوق المقررة 1946دیباجة دستوریعتقد أنالفرنسيهناك جانب من الفقه

المواطن لسنة و  اإلنسانأسمى من إعالن حقوق الثقافیةكذا و  جتماعیةاالو  االقتصادیة

و بالتالي جعل من الحقوق ،من الناحیة الشكلیةالسیاسیة للحقوق المدنیة و ،المقرر1789

ٕاذا كان هناك تنازع السیاسیة، و االقتصادیة و االجتماعیة أسمى من الحقوق المدنیة و 

على  1946یباجة دستور للحقوق على ضوء المنازعة الدستوریة فعلى القاضي تغلیب د

وجوب تفضیل النص األحدث ب، أین استندوا على حجتین األولى تقتضي 17892إعالن 

یجب أن "المبادئ الضروریة لعصرنا "و الثانیة أن،من حیث التاریخ على النص القدیم

.جاءت في أزمنة سابقةالمبادئ التي تسمو على 

الحجة األولى فهي تفرض  تفضیل النص الجدید من حیث تاریخ صدوره على النص -1

تسمو على إعالن 1946النصین و بالتالي فدیباجة دستورالقدیم في حالة تنازع بین

نجد أن فكرة تفضیل العمل القانوني األحدث من حیث التاریخ عن سابقه یثار ، و 1789

.10.محمد عبد العال، المرجع السابق، ص-1
الحریة، الملكیة، الحق في األمان، :أنحصر في الحقوق الطبیعیة الغیر قابلة للتقادم و هي1789في حقیقة األمر أّن إعالن -2

مقاومة الطغیان، فالحریة تتحدد حسب اإلعالن بالقیام بأي فعل شرط أن ال یلحق ضرر بالغیر، و ال حدود للحریة إال تلك 

راحة، و من ثّم ال یمكن إزعاج شخص عن آرائه حتى و إن كانت دینیة، و إن كانت حریة األفعال التي یمنعها القانون ص

الجمعیات و التظاهر لم ینص علیها اإلعالن، فإن المجلس الدستوري الفرنسي جعلها من تلك الحریات منبثقة من حریة الرأي 

وال یمكن انتهاكها حسب اإلعالن إال لتحقیق المصلحة المجسدة في اإلعالن و اعتبرها حقوقا أساسیة، و أما الملكیة فهي مقدسة 

العامة، على أن كل نزع للملكیة للضرورة العامة یجب أن یقابله تعویض مسبق عادل و منصف، أما حق األمان یكمن في منع 

و كل اعتقال تعسفي االعتقال الكیفي فال یجوز اتهام أي إنسان أو القبض علیه أو حبسه إال في الحاالت التي یحددها القانون، 

یخضع آمره و منفذه للعقاب، أما مسألة الحقوق السیاسیة فتتجسد بمقتضى اإلعالن في السیادة التي تكمن أساسا في األمة، و كل 

.طغیان یجوز مقاومته
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في شتى المنازعات القضائیة سواء أمام القاضي العادي أو اإلداري، كالدفع بحجة العقد 

بق له، أو كالدفع بحجة اجتهاد قضائي حدیث التاریخ یتعلق الحدیث التاریخ على عقد سا

باتخاذ موقف لحل مسألة معینة على اجتهاد قضائي سابق له من حیث التاریخ عالج 

على ما یبدوا أن الفقه الدستوري نقل نفس الفكرة إلخ، و ...مغایرنفس المسألة بشك

.یة السابقة من حیث التاریخلتفضیل الحقوق األساسیة حدیثة التاریخ عن الحقوق األساس

Loïc(یحلل الفقیه لویك فیلیبفي هذا الصدد و  Philip( هذا الفكرة على أن: "

تتفوق على التي1946تسمو على دیباجة دستور 1958األحكام التي تضمنها دستور

ي تسمو من جانبها على ترف بها بواسطة قوانین الجمهوریة التعساسیة المالمبادئ األ

حكام المتضمنة في هذا النص ال یمكن أن تنطوي على قیمة أن األ، و 1789عالن إ

الالحقة، و أنه یجب أن یتم األخرىحكام الدستوریة توریة إال حینما ال تتعارض مع األدس

، مع األخذ في االعتبار القیود التي یمكن أن تتدخل بالتالي في النصوص تحدید مداها

.1"ذات القیمة الدستوریة 

ق األساسیة في النظام القانوني واعتبارهاأن العبرة بتاریخ دخول الحقو بمعنى 

نافذة، فكل حق أساسي حدیث من حیث التاریخ یعد أسمى من الحقوق السابقة له، إذا 

الفقیه یعطي مفهوم حداثي للحقوق األساسیة على أنها في حركیة مستمرة في المجتمع، و 

لم تكن موجودة في الماضي، فمیالد الحقوق تتطور من زمن ألخر بظهور حقوقا جدیدة

الجدیدة یمنحها صفة العلو على الحقوق السابقة لها، و إذا أخذنا تطور الحقوق األساسیة 

تم إدماجه لحد الساعة هو أخر ما2005في المنظومة الفرنسیة نجد میثاق البیئة لسنة 

علیه بحسب نظرة وریة، و مرجعیة في الرقابة الدستتشكل قواعدهفي الدستور الفرنسي و 

أو  1946الفقیه فإن حق البیئة في حالة تنازعه مع حقوق نصت علیها دیباجة دستور 

.، فیغلب حق البیئة ألنه حدیث من حیث التاریخ1789إعالن 

1 -Kemal GöZLER, op.cit, p. 318.
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François(أما الحجة الثانیة أبرزها الفقیه فرنسوا لوشیر-2 Luchaire( 1974في سنة

أجاب على متطلبات عصره و أن 1789المواطن لسنة و  اإلنسانإعالن حقوق "فبحسبه

لعصرنا متطلبات أخرى، فإذا كانت الملكیة  حقا مقدسا ال یمكن انتهاكه في ظل إعالن 

المساواة أمام القانون ، و صرنا الحالي تؤدي وظیفة اجتماعیةأصبحت في عف ،1789

یه فرنسوا لوشیر للقول ، و من ثم یتوصل الفقن مساواة شكلیة إلى مساواة مادیةتحولت م

،1789كما لو كنا في عصر الثورة الفرنسیة لسنة 1789ال یجب  تفسیر إعالن ":أنه

العامة لدستور األحكام، و بطبیعة الحال لو رجعنا إلى لكن بالنظر لعصرنا الذي نعیشهو 

1958دستور تضمنحظ نالس،فإننا1946ما تضمنته مقدمة دستور ومقدمته و 1958

حكم المادة الثانیة من الدستور التي تنص على أن فرنسا  هو، و م حاسمعلى حك

أن  بالذي یج 1789عالن إهذا التأكید یقدم لنا مفتاح تفسیر اجتماعیة، و ...جمهوریة

.1"متطلبات عصرنامعطابقتی

François(فرنسوا لوشیرو في مقال آخر للفقیه  Luchaire(، یؤكد على القیمة

التي تستند علیها، و كذا على 1958بناء على دیباجة دستور 1946الدستوریة لدیباجة 

یؤكد في نفس الوقت على ، و 1975جانفي 15الدستوري المؤرخ في قرار المجلس 

لیست إعالن 1946دیباجة ":بالقول أن1946عالن على ضوء دیباجة ضرورة تكییف إ

یؤكدون أین، اقتصادیة واجتماعیةبمبادئ سیاسیة االعترافي للحقوق و الحریات، ه

الحقوق -ا ضروریة لعصرنا، بجانب للحقوق والحریات، فهيواضعي الدیباجة على أنه

عبارة عن خدمات یجب على األمة أن تضمینها لألفراد، -االقتصادیة و االجتماعیة

1 -François LUCHAIRE, « Le Conseil constitutionnel et la protection des droits et des libertés du

citoyen », in Mélanges offerts à Marcel Waline, L.G.D.J , Paris, 1974, pp.572-573, et voir Kemal

GöZLER, op.cit, p. 318.
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المؤسس  هو الذي فرض على، فالحاضر 1"تقع على القوة العمومیةالتزاماتبمعنى هي 

كما سماها 2"االجتماعیةاالقتصادیة و المبادئ السیاسیة "المتضمنة1946سن دیباجة 

الفقیه، و التي یجب أن یتم تكییفها مع الحقوق و الحریات بمعنى حقوق الجیل األول، 

اجة مما یؤدي بنا للقول أن الفقیه فرنسوا لوشیر من الفقهاء الذین یؤیدون فكرة سمو دیب

واب، فإنه من و إن كان ذلك الرأي له جانب من الص. 1789على إعالن  1946دستور 

نجد في اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي أنه غلب الحقوق الناحیة العملیة ال

.االقتصادیة و االجتماعیة على أساس تلك االعتبارات التي أثارها الفقیه فرنسوا لوشیر

هناك جانب من الفقه :ود تدرج شكلي للحقوق األساسیةلوجمنكرة اآلراء ال -ثانیا

بالتالي ال وجود لتدرج ي بین عناصر الكتلة الدستوریة، و الفرنسي أنكر وجود تدرج شكل

تحضى بنفس الحمایة أمام القضاء و  ،بین الحقوق األساسیة فهي على درجة واحدة

سانید نلخصها أعلى  عدة استند ذلك الفقه و  ،الدستوریة أثناء النظر في المنازعة الدستوریة

:فیما یلي

یستند أنصار الرأي المنكر للقول بعدم وجود تدرج بین الحقوق األساسیة المضمونة 

،و هو ما أكده جانب من "وحدة الدستور"دستوریة على مبدأ بموجب عناصر الكتلة ال

، فإنه یجب أن ركلة  للدستو مشّ ة بمكوناتها هي الفإذا كانت الكتلة الدستوریالفقه الفرنسي، 

فال یمكن القول أن وثیقة من الوثائق المشكلة ،یأخذ بها كوحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة

على سبیل المثال ال یمكن القول أن اإلعالن یعلو ،للكتلة الدستور تعلو وثیقة أخرى

1-François LUCHAIRE, « Procédures et techniques de protection des droits fondamentaux du

conseil constitutionnel Français », Revue international de droit comparé, Vol.33, n°2, Avril-juin

1981, p.297.

2 - François LUCHAIRE, « Procédures et techniques de protection des droits fondamentaux du
conseil constitutionnel Français »,…op.cit, p.297.
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لمشكلة للكتلة ن كل الوثائق اأیبررون ذلك بالخ، و ...الدستورالدیباجة أو المیثاق أو

.واحدة آال و هي السلطة التأسیسیةالدستوریة وضعت من سلطة 

ال یمكن القول بوجود تدرج ":، بأنه)Vedel(یؤكد الفقیه فیدال األساسعلى ذلك 

1958، فقیمتها هي ناتجة من االستفتاء الدستوري لسنة ابین النصوص بالنظر لصحته

.1"و الذي منحها قیمة قانونیة متساویة

في الحقوق األساسیة وجهة نظر شكلي المنكر لوجود تدرج االتجاهو یؤكد أنصار 

Henry)(هنري روسیون الفقیه  Roussillonأنصار االتجاه المتبني لفكرة التدرج ، على أن

لهم خلفیات سیاسیة حول ذلك الموضوع و لم ، في حقیقة األمر داخل الكتلة الدستوریة

فلیبویقول في هذا الشأن الفقیه ،تبارات قانونیةیقوموا ببناء فكرتهم على اع

Philippe(ينییر ت Terneyer( ذروته عندما وصل تحالف  كان فيالجدل الفقهي " :أن

فكان البعض منهم یرى أنه یجب تجسید ،للسلطة1981و الشیوعیون سنة شتراكیوناال

ان علیه الحال من قطیعة مع الرأسمالیة، و تبني اتجاهات لیبرالیة جدیدة بخالف ما ك

، الفرنسي قبل مجیئهم للسلطةلالقتصادالتي كانت تمثل السمة الممیزة سمالیة أتغلغل الر 

من السلطة منذ نشئت ستبعدوااهم الذین رى خالف ذلك و خر فكان یأما البعض اآل

ث یرون أن المبادئ السیاسیةحی،الجمهوریة الخامسة أي أكثر من عشرین سنة

على قدر من الضرورة 1946المنصوص علیها و الواردة في مقدمة دستور قتصادیةاالو 

.2"لها األولویة و األفضلیة علیهاعلیهو  ،أهمیتهو  1789ننا ضرورة إعالن تتجاوز في زم

1 -Kemal GöZLER, op.cit, p 327. .
2- Ibid.



215

على دیباجة 1789یؤكد على أن أصحاب الرأي القائل بسمو إعالن و من ثمّ 

من یقول العكس فهم یمیلون للنزعة هم یمیلون للنزعة اللیبرالیة أما 1946دستور 

.1شتراكیةاال

في حقیقة األمر أن هذا الرأي هو الصائب، ألنه ال یوجد نصا صریح یبني  و

تدرجا شكلي بین الحقوق األساسیة بتفضیل حقوق الجیل األول على حقوق الجیل الثاني 

مقدمة  و 1789إعالن ال وجود تدرج بین عناصر الكتلة الدستوریة من ف أو العكس،

التي توریة و و جمیع القواعد ذات القیمة الدس،الفرنسي1958دستور و  1946دستور 

كذا و  ،تدخل في تشكیلة الكتلة من بینها المبادئ المتعارف علیها في قوانین الجمهوریة

صفة 1946دیباجة و  1789أي إعالن  طالما أنه من منح تلك القواعد،میثاق البیئة

أي السلطة التأسیسیة األصلیة 1958سنةلة االستفتاء العلو هو الشعب بواسط

)(Pouvoir constituant originaire
2004و شأن بالنسبة لمیثاق البیئة سنةأو كما ه،2

(Pouvoirالسلطة التأسیسیة المشتقة عن طریق1958الذي أدرج في دیباجة دستور 

(constituant dérivé ou institué،أن القیمة القانونیة لتلك النصوص مصدرها بمعنى

من أجل حقوقالفهي عندما تتبنى تلك سواء كانت أصلیة أو مشتقة،التأسیسیةالسلطة

1- Kemal GöZLER, op.cit, p 327. .
نعني بالسلطة التأسیسیة األصلیة هي السلطة واضعة الدستور، و هذه السلطة تقوم لما یتم وضع دستور جدید بشكل عام، -2

1963وسنها ألول دستور لها سنة 1962فتقوم تلك السلطة عند میالد دولة جدیدة بتحصیلها على االستقالل، مثال الجزائر بعد 

لس التأسیسي ثم االستفتاء الشعبي، أو عن طریق ثورة ألغت نظاما سابق و وضعت عن طریق المصادقة علیه من قبل المج

مثال، أو ببساطة إلغاء دستور قائما و وضع نظام دستوري جدید كما هو الحال بالنسبة 2014دستور جدید، دستور تونس لسنة 

قة فهي تتحدد في أجهزة الدولة التي أسند لها ، و أما السلطة التأسیسیة المشت1958لدستور الجمهوریة الخامسة الفرنسیة لسنة 

هذا ال یعني أن هناك عالقة تدرج بین السلطة التأسیسیة أجل تحقیق متطلبات الدیمقراطیة، الدستور عملیة تعدیل الدستور من 

تي یقع علیه عبئ األصلیة و السلطة التأسیسیة المشتقة  على أن األولى أعلى من الثانیة، و لكن فقط من أجل تحدید السلطة ال

.احترام حدود الدستور

Voir: Didier BLANC, «La justiciabilité des limites au pouvoir constituant sous la cinquième

république, Propositions pour un contrôle du pouvoir de révision détenu par le Congrès», p.2,

disponible en ligne à l’adresse: http://www. droitconstitutionnel.org/ congres Paris/com.

C3/BlancTXT.pdf.
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على حقوق ل حقوق أساسیةیفضتبدون،الشرعیة الفوقیة في النظام القانونيأن تكون لها

.تسلسال لها وضع تدرجا أتأخرى و لم 

على دیباجة 1789لقائلین بسمو إعالن ذهب فریق أخر للرد على او 

François)(فرانسوا جوجوییلكما توصل إلیه الفقیه 1946دستور Goguel من خالل

ال یشیر إلى أنه مرتبط 1789المواطن لسنة إعالن حقوق اإلنسان و ":دراسته القیمة بأن

اإلعالن هي تتعلق ، فالحقوق التي أقرها تاریخ تطور اإلنسانیة والمجتمعاتمنبحقبة 

فإن  على العكس من ذلكسان باعتباره إنسان، فهي مطلقة وغیر قابلة للتقادم، و باإلن

تلك  أنعلى  أكدو قد " مبادئ ضروریة لعصرنا"فهي تقرر1946دیباجة دستور 

و یستشهد بقرار للمجلس الدستوري ، 1المبادئ قد ال تكون غیر ضروریة في المستقبل

.2الفرنسي لتبریر ذلك

Thierry(تیرى دي مانواألستاذو رد  Di Manno(1789أن سمو إعالن  ىعل

سیؤدي أي بمعنى سمو الحقوق السیاسیة و المدنیة القائمة على فلسفة القانون الطبیعي، 

، فالقواعد نظام القانوني أي القانون الوضعيإلى إدراج قواعد القانون الطبیعي في الحتما "

1- François Goguel, op.cit, p.444.
، على العبارة 1946على دیباجة دستور 1789لتبریر سمو إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة أعتمد فرنسوا جوجوییل-2

المتعلق بالتوقیف اإلرادي للحمل، والتي كررها 1975جانفي 15التي استخدمها المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في 

المجلس الدستوري لیست له سلطة :"الحریات، و التي مفادها أنالمتعلق بقانون األمن و 1981جانفي 20في قرار له بتاریخ 

(عامة للتقدیر و التقریر مماثلة للبرلمان  "ne possède pas un pouvoir général d’appréciation et de décision

identique à celui du Parlement :"علق األمرو علیه فالمجلس یمنح البرلمان سلطة تصرف جد واسعة عندما یت)، .

، مثل حق اإلضراب، أو حق العمال المشاركة بواسطة ممثلیهم في التحدید الجماعي لشروط العمل، "بالمبادئ الضروریة لعصرنا

تلك السلطة ال یتمتع بها البرلمان لما یتعلق األمر بالحریات الفردیة، كحریة المعتقد، حریة الجمعیات، حریة التعلیم، حریة الذهاب 

حق الدفاع، المساواة أمام القانون، منع االعتقال الكیفي، ضمان استقاللیة القضاء، و یذهب الفقیه للقول أن المجلس و اإلیاب،

عاتقه حمایة الحقوق األساسیة من الطبیعة المطلقة و یقصد بها حقوق الجیل األول المجسدة في إعالن الدستوري تقع على

مایتها یمكن أن تكون بحسب الحالة التي تعالجها، و یكون ذلك من مهمة البرلمان وفقا ، التي تعلو الحقوق النسبیة، التي ح1789

لسلطته التقدیریة الواسعة في ذلك الشأن، و لكن بدون إخراج تلك الحقوق عن طبیعتها و یقصد بذلك حقوق الجیل الثاني التي 

:Voir.1946جسدتها دیباجة دستور  François Goguel, ibid.
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، حیث یرى أنه العدالةالواردة في القانون الطبیعي تقوم على معاییر غیر محددة مثل مبدأ 

القانون معیار محدد یسمح بتطبیقه فيعرف والوقوف على مدلول و تمن المستحیل ال

، 1"التدرجوجود ، فمثل هذه القواعد و غیرها من الصعب االعتماد علیها للقول بالوضعي

Dominique)(روسو و یذهب الفقیه دومنیك  Rousseau في نفس السیاق برفضه لفكرة

في إطار القانون الوضعي، ال یمكن أن یسمح ":ج بین الحقوق األساسیة بالقول أنالتدر 

Louis(، و ما أكده الفقیه لوي فافورا2"1946دیباجة للقیم بین اإلعالن، و تمییزبتأسیس

(Favoreu ّمحمیین أنهممما دااألساسیةال وجود لتدرج بین الحقوق و الحریات :"على أن

.3"دستوریا

المتضمنة 1946الرد على الفقهاء الذین تبنوا فكرة سمو دیباجة دستور و قد تّم 

المتضمن الحقوق األساسیة السلبیة، و  1789إعالن  ىعل اإلیجابیةالحقوق األساسیة 

القاعدة الالحقة من حیث نّ أاألولى هي  ،ه على حجتینعالأكما تم ذكره عتمدوااالذین 

في هذا  ، ولها التاریخ هي التي یجب تطبق في حالة تعارضها مع القاعدة السابقة

Georges(فیدال جورج یؤكد الفقیه الصدد Vedel(أو  1789سواء إعالن " :على أن

الوثائق قیمة متساویة في القانون الدستوري الوضعي بالنسبة  هذهلف 1946دیباجة دستور 

لیس فیكون هناك تفسیر لتلك القواعد و لألحكام الدستوریة األخرى، و في حالة تعارضها 

ال " :قیه بأنو یضیف نفس الف، 4..."بینها على أساس وجود تدرج بینهاإجراء المفاضلة

، تلك القیمة المتساویة اكتسابها معا من وجود ألي تدرج بین الوثیقتین من حیث القیمة

یجب و ،5"الذي منحهما نظاما قانوني متساوي1958خالل االستفتاء التأسیسي لسنة 

1-Kemal GöZLER, op.cit, p.328.
2 - Simon, « De la confrontation entre droits fondamentaux : stricte égalité́ ou nécessaire hiérarchie 
? »,…, op.cit.
3 - Simon, « De la confrontation entre droits fondamentaux : stricte égalité́ ou nécessaire hiérarchie 
? »,…, op.cit.
4- Kemal GöZLER, op.cit, p .330.
5 -Ibid, p.228.
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المجلس قرار  صدوربواقعیاتجسیدها ساسیة السلبیة واإلیجابیة، تم التنویه أن الحقوق األ

ة الدستوریة اعترف المجلس بالقیمأین1971جویلیة 16الدستوري الشهیر بتاریخ 

Jean)كما یقول الفقیه الفرنسي ریفیروللدیباجة و  Rivero):" ر الفرنسي بقرار الدستو

.1"واحد تضاعف حجمه

François(لوشیرلتي جاء بها الفقیه فرنسواأما بالنسبة للحجة الثانیة ا Luchaire(

خذ و التي مفادها أنه یجب األ،عضاء المجلس الدستوري الفرنسيأحد الذي كان أ

، بمعنى الحقوق االقتصادیةو بالتالي فالحقوق االجتماعیة و بالمبادئ الضروریة لعصرنا

عالن إهي من متطلبات عصرنا الحاضر و تسمو على ما ورد من حقوق في اإلیجابیة 

Georges(فیدال جورج من قبل الفقیه كذلك هذه الفكرة  فانتقدت،1789

Vedel(على أن المبادئ الضروریة 1958المؤسس صرح في دیباجة دستور " :أنار باعتب

یجعل منها تحل محل، ولكنه1946نصوص علیها في دیباجة دستور لعصرنا و الم

ي سلطة أن تجري باسم التدرج و بدون و ال یمكن أل،في صورته الكاملة 1789إعالن 

.2"جزئیااستبعاد اإلعالن من التطبیق بضعي عمالو أساس قانوني 

Henry)(الفقیه هنري روسیون یسایر تلك الفكرةو  Roussillonعنیه یما إن " :بأنه

أن تتغلب على النص الذي كتب في 1946ذلك بشكل ملموس هو أّن على دیباجة 

، إن قوة الحجة لیست إال قوة المواطننسان و القرن الثامن عشر، أي إعالن حقوق اإل

Lex)(ظاهرة و ال یستطیع المثل الالتیني  posteriori ، ینبغي أّال .شيءأن یشرح كل

1 - Alain Werner, « Le conseil constitutionnel et l’ appropriation du pouvoir constituant », Revue
Française d’ études constitutionnelles et politiques, la Souveraineté, n° 67 , Novembre 1993, p.
121.
2 -« le constituant a bien pu estimer que les principes posés par le Préambule étaient

particulièrement nécessaires à notre temps. Mais il a laissé subsister le texte de 1789 dans son

intégrité et aucune autorité ne peut opérer, au nom d'une hiérarchie sans fondement positif, de

retranchement traduisant une invalidation partielle de la Déclaration », Voir Kemal GöZLER,

op.cit, p.328.
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التي تحكم البعض من المفكرین المهتمین یدیولوجیة ثیرات األأالتعتباراالخذ بعین أن

التي یمكن أن للحقوق األساسیة على الفهم اللیبرالي، رغم البداهیةاشتراكيبتغلیب فهم 

لیس لها أي "ساسيأبشكل 1946–1789"غها علیها فإن ذریعة عمر النصوصنسب

دتهما في ن تاریخ والقانوني لهذین النصین نفس العمر ألقیمة، عملیا و على المستوى ال

لم یكن .أو تاریخ صدور دستورنا1958أكتوبر 4ن هو نفسه أي نظامنا القانوني الراه

سوى نوع من اإللهام أو نوع من العید 1971جویلیة 16ستوري بتاریخ قرار المجلس الد

ذي قیمة قانونیة، منذ ذلك الوقت لم تعد اختصاصعمل و لیس،épiphanie)(القانوني 

 ن، للنصی1789على نص1946المسألة تتمثل و بشكل جدي في السعي لتغلیب نص 

ظار أن لیس هناك أسبقیة فلیس هناك من منانطالقانفس العمر، و نفس القیمة القانونیة و 

.1"تدرجإمكانیة لوجود 

و قد سایر المجلس الدستوري الفرنسي األفكار الفقهیة الرافضة ألي تدرج بین 

.الحقوق األساسیة بمختلف تفرعاتها، و هو ما عبر عنه في عدة قرارات عنه

للحقوق(Matériel)أو الماديFonctionnel)(وظیفي التدرج ال:الثاني الفرع

األساسیة

لقد تحدثنا على فكرة التدرج الشكلي للحقوق األساسیة أین تطرقنا لآلراء المؤیدة و 

تلك الحقوق، فهذه حددة لالمنكرة لفكرة وجود تدرج في الوثائق ذات الطبیعة الدستوریة الم

أي  ،یةاألساسللحقوقوظیفي أو ماديهو هل هناك تدرج الفكرة تنقلنا إلى طرح التساؤل و 

أو المادي و نقصد بالتدرج الوظیفالمنضمة للحقوق األساسیة؟تدرج بین أحكام الناصة و 

على  بالحقوق الوضعیة، بمعنى ال یبنى ذلك التدرجتدرج یتعلقهو :" للحقوق األساسیة

  .81-80. ص هنري رسیون، المرجع السابق، ص-1
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لكن بالنظر للقیمة التي یتمتع بها الحق األساسي في الوثیقة المتضمنة للحقوق، و 

.1"هو تدرج وظیفي أو ماديالمجتمع، ف

كمعیار ذهب جانب من الفقه إلى معالجة فكرة القواعد ما فوق دستوریة و لقد 

بناء على ، و هناك جانب من الفقه )أوال(لوجود تدرج وظیفي أو مادي للحقوق األساسیة 

علیها ي یترتب تالسمو الحقوق األساسیة نظریة دولة القانون التي تجعل كحتمیة وجوب 

جانب آخر من هناك  و ،)ثانیا(تدرج داخلي بین مختلف الحقوق بحسب موضوعهاوجود

).ثالثا(الوظیفي أو المادي من أنكر وجود التدرج الفقه 

كمعیار لوجود تدرج é(Supra-constitutionnalit(نظریة ما فوق الدستوریة  -أوال 

،"ما فوق الدستوریة "جدل فقهي حول إمكانیة وجود قواعدثار :مادي للحقوق األساسیة

فالقاعدة ما فوق الدستور تعتبر األساس القانوني للدستور، فهي ،الدستورأي قواعد تعلو 

La)(دستور الدستور  Constitution de la Constitution ،في النظم القانونیة ال تأخذ

ا من الوطنیة شكال قانوني محدد، و في حقیقة األمر تشكل جزءا من الدستور، تعلو غیره

القواعد الدستوریة داخل الدستور في حد ذاته، مما یترتب علیه التمییز بین فئتین من 

القواعد الدستوریة، قواعد دستوریة تعلو الدستور، و قواعد دستوریة عادیة، هذه األخیرة 

.2تتأسس و تنظم باألولى

Serge("سارج أرني"فذهب الفقیه Arné(األساسیة الحقوق ":أنّ إلى التأكید على

Stéphane(و كذا الفقیه ستیفان ریالس،"الدستورتعلومن حیث المنطق یجب أن  Rials(

فبحسب هؤالء المؤلفین ،"ؤسسالحقوق األساسیة تسمو على إرادة الم"  :الذي أكد على أن

 كذلك علىبطبیعة الحال كما تفرض ،الحقوق األساسیة تفرض على السلطة التأسیسیة

1 -Louis- Philippe LAMPRON, Eugénie BROUILLET, p.103.
2- Noriko OFUJI, « Tradition constitutionnelle et supra-constitutionnalité : y a-t-il une limite à la

révision constitutionnelle ? L'exemple de la Constitution japonaise », Revue française de droit

constitutionnel, P U F, n° 59, 2004/3, p.622.
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ى ، فطبیعة مواضیع القواعد المقررة للحقوق األساسیة تجعلها تسموا عل1ةسّ السلطة المؤسّ 

یمكن القول أنها مجموعة من القیم الدستوریة السامیة في غیرها من القواعد الدستوریة، و 

.صلب الدستور

Nobuyoshi(شیب أ و نجد الفقیه الیاباني نوبویوشي Ashibe( یأخذ بفكرة ما فوق

مرتبطة بالمبادئ الوضعیة ما فوق الوضعیة  "  يسیسیة هأالسلطة الت:الدستوریة بالقول أن

سیسیة هي محدودة أنشاط السلطة الت":و من ثم فإن،2"المدرجة في القوانین الوضعیة 

، هذا یجعل بطبیعة الحال من القواعد ما فوق دستوریة صانعة 3"ساسیةبهذه المبادئ األ

.لقیود على إرادة سلطة التعدیل الدستوري فإرادتها مقیدة بتلك القواعد

األول هو ،إنه لوضع هذه الفكرة حیز التطبیق یجب أخذ بعین االعتبار بمعیارین

ق الدستوریة، أما المعیار أن السلطة التأسیسیة ال یمكن لها أن تلغي أو تعدل قاعدة ما فو 

القاضي الدستوري إذا كان أمام تعارض قاعدة مافوق دستوریة مع قاعدة أّن هو  ،الثاني

.4دستوریة فیجب أن یطبق األولى ویترك الثانیة

ففي المعیارین یعد المعیار الثاني هو الحاسم فإذا لم یكون هناك قاضي دستوري 

مع القاعدة ما فوق الدستوریة تصبح هذه ،یةله سلطة تقریر تعارض القاعدة الدستور 

.5الفكرة األخیرة بدون معنى

فكرة القواعد ما فوق )Vedel(فیدالالدستوري العمید الفرنسيالفقیهعند معالجةو 

إن جمیع القواعد ذات القیمة الدستوریة في ":طرح التساؤل على الشكل التالي،دستوریة

و إعالن  1958،لمجموعة المتكونة من أحكام دستورالدولة الفرنسیة تعرف على أساس ا

1- Kemal GöZLER, op.cit, p.295.
2- Noriko OFUJI, op.cit, p.622.
3 -Ibid.
4 - Georges VEDEL , « Souveraineté et supra constitutionnalité », Revus Française d’ étude
constitutionnelle et politique , la Souveraineté, n° 67 , 1993 , p. 80.
5 - Ibid.
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في قوانین الجمهوریة، المعترف بهاالمبادئ األساسیة و  ،1946دیباجة دستور و  ،1789

ففي هذه المجموعة سواء بداخلها أو خارجها هناك بعض القواعد القانونیة لها مرتبة 

على لتأسیسیة، و ج عن صالحیة السلطة اأسمى، فهل ذلك یعني أن تلك القواعد تخر 

الفقیهأجاب و  ،القاضي الدستوري أن یفضلها على القواعد األخرى ذات القیمة الدستوریة ؟

:سلبا على النحو التاليعلى هذا التساؤل 

یعترف بقواعد قانونیة لها و في تطبیقاتنا القانونیة ال سيالقانون الوضعي الفرن-

.مرتبة ما فوق الدستوریة

.القانونیة ما فوق الدستوریة هي غیر بناءةنظریة القواعد -

.1نظریة ما فوق الدستوریة تشكل خطر على النظام القانوني الدیمقراطي-

إن تلك النظرة الرافضة لوجود قواعد ما فوق دستوریة جسدها المجلس الدستوري 

مراقبة إرادة مسألة  1993و  1962الفرنسي، عندما رفض بقرارین صادرین سنتي 

اعترف لهذه األخیرة بسلطة غیر محدودة، من ثّم فإن الحقوق التأسیسیة و السلطة

، و كل النصوص ذات الطبیعة الدستوریة هي 2األساسیة ال تشكل حدود على المؤسس

.على درجة و قیمة واحدة

هذا ال ینفي من الناحیة العملیة أن المجلس الدستوري الفرنسي في بعض الحاالت 

Édouard(رد دوبوجسد الفكرة حسب إدوا DUBOUT(، باعتماده على مبادئ سامیة في

الدستوري، مما یوحي إلى وجود تدرج بین القواعد الدستور في الدستور في حد ذاته، ذلك 

1 - Georges VEDEL, op.cit, p .81 .
2 David DUFFOURC, «Droitsfondamentauxـ et supra constitutionnalité en France», Atelier 3:
Constitution et pouvoirconstituant , sous la responsabilité de Lucien JAUME , et Jean ـ Pierre 
MACHELON , Nancy University,p.668,disponible en ligne à l’adresse
:http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC3/DuffourcTXT.pdf.
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احترامعلىاواة، أو على مفهوم الجمهوریة أو المجلس على مبدأ المساستنادنلمسه من خالل 

.1الحریات األساسیة

عدم وضوح ستوریة محل جدل فقهي في فرنسا، و الد و إن كانت نظریة ما فوق

الرؤیة فیها من خالل مواقف المجلس الدستوري الفرنسي التي ال تخلوا من التناقض، فإننا 

، 1947اإلیطالي لسنة ، و 1949ي الدستور األلماني لسنة نجد تطبیقاتها بشكل واضح ف

األساسیة جعلت من تلك ، تلك الدساتیر عند تحدیدها للحقوق 1946و الیاباني لسنة 

لقواعد ذات الطبیعة الحقوق نواة صلبة في الدستور، مما یجعلها تسمو على غیرها من ا

ٕایطالیا، فقررت المحكمة لك القاضي الدستوري في ألمانیا و قد جسد ذالدستوریة، و 

قواعد المبادئ العلیا للقواعد الدستوریة لهم قیمة سامیة بالنسبة لل":الدستوریة اإلیطالیة أن

، 2"أو القوانین من الطبیعة الدستوریة

و أما في الجزائر فإننا نالحظ أن الدستور الجزائري وضع قیود موضوعیة على 

من الدستور من بین مواضیع الحضر على 212سلطة التعدیل الدستوري بموجب المادة 

:فیهالتعدیل الدستوري هي الحقوق األساسیة، و هو ما نستشفه من ذلك النص الذي جاء 

5...بیةالنظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحز  ـــ 3...ال یمكن ألي تعدیل أن یمس"

، مما یترتب علیه أن القواعد الدستوریة ..."المواطنــــ الحریات األساسیة وحقوق اإلنسان و 

المقررة للحقوق األساسیة تعلو غیرها من القواعد الدستوریة و تشكل قیدا على المؤسس 

.الجزائري

لوجود تدرج داخلي بین مختلف ساسیة كمعیار نظریة سمو الحقوق األ-ثانیا 

، و في حدیثه لة التدرج بین القواعد الدستوریةأمس)Vedel(فیدالفقیهاللقد صاغ :الحقوق

1 - Édouard DUBOUT, « Les règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la
France » : une supra-constitutionnalité ?, Revue française de droit constitutionnel, PUF, n° 83,
2010/3, p.470.

2-Édouard DUBOUT, op.cit, p.469.
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وري ال یسلم هل القاضي الدست":عن التدرج بین القواعد الدستوریة طرح تساؤال مقتضاه

تأخذ نفس المرتبة أمام  ةالدستوریقیمة، بمعنى كل القواعد ذات البوجود ثمة تدرج معین

و  ،لثانیة، و قواعد من الدرجة اأن هناك قواعد من الدرجة األولى أم ،القاضي الدستوري

 هين القواعد المكتوبة في الدستور أبلقول ال نستطیع اهلو  ؟أخرى من الدرجة الثالثة

 ؟بعضها األخربعضها أعلى من حیث القیمة الدستوریة عن  و لكن، دستوریةمن طبیعة 

كبر من أالبعض منهم متساوون بدرجة ن البشر متساوون لكنأعلى غرار المزحة القائلة ب

1"البعض األخر

على ذلك األساس ذهب بعض الفقهاء على التأكید على أن الحقوق األساسیة غیر 

،و 2"حقوق تعد أكثر أساسیة على البعض األخر"تساویة بل هناك تدرج بینها فهناكم

هكذا إلى أن نصل ولى و حقوقا من الدرجة الثانیة و بالتالي فهناك حقوقا من الدرجة األ

و بالتالي ،المتعددة في الدستورالحریات قوق و رویدا رویدا إلى وجود نوع من التصنیف للح

فهم یضعون تدرجا بین النصوص الدستوریة الخاصة بالحقوق األساسیة من الدرجة 

و یترتب على ذلك أنه في حالة التنازع یجب أن تسمو ،ولى و الحقوق األخرىاأل

، األقل منها درجةسیة من الدرجة األولى على األخرىالنصوص الدستوریة الخاصة األسا

بهذه الحقوق و یجب أن و في حالة تعدیل الدستور فإن السلطة التأسیسیة المشتقة تلتزم 

ة األولى في هذا التصور تشكل ، حیث إن قاعدة الحقوق األساسیة من الدرجال تعارضها

.3قیدا على سلطة تعدیل الدستور

و على الرغم أنه لم یؤید فكرة وجود تدرج للقواعد )Vedel(و نجد العمید 

یعترف :"، فإنه یؤكد من جهة أخرى بأن المجلس الدستوري الفرنسيرأیناهالدستوریة كما 

ج لیس من طبیعة أخالقیة أو المتعلقة بحمایة الحقوق و الحریات بتدر اجتهاداتهفي 

1- Georges VEDEL, op.cit, p. 83.
.79.هنري رسیون، المرجع السابق، ص-2

3- Kemal GöZLER, op.cit, p.320.
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بین الحقوق، الحریات، المبادئ، سیاسیة بل هو من طبیعة قانونیة في حالة التنازع 

األهداف ذات القیمة الدستوریة، و التي تقتضي المفاضلة بین قواعد على قواعد أخرى، و 

ریة في المرتبة األولى، و یأتي حق الملكیة، و حاالتصالفنجد الحریة الشخصیة، حریة 

یمكن الجزم بوجود تدرج مادي من خالل معالجتنا لقرارات .المقاولة في المرتبة الثانیة

هل ذلك ":إلى طرح التساؤل التالي بالقولیذهب الفقیه، و 1"المجلس الدستوري قرارا بقرارا

.2"هو ناتج عن  شعور عند قراءة قرارات المجلس الدستوري أو ناتج عن تحلیل؟

على ذلك اللبس الذي یكتنف فكرة وجود لإلجابةعند مالحظتین و هنا الفقیه یقف 

أن القول بوجود تدرج یجعلنا تفضیل "ي بین الحقوق األساسیة، األولى وهوالتدرج الماد

الحریات، ذلك یفرض لقول بوجود مرتبة واحدة للحقوق و قاعدة على قاعدة أخرى، أما ا

بین قاعدتین و ذلك بالبحث عن )Conciliation(على القاضي الدستوري إجراء التوفیق 

المجلس الدستوري الفرنسي في اجتهاداتهلكن في الذي یحقق لنا التوازن األفضل، و الحل 

حالة التنازع بین الحقوق، الحریات، المبادئ، األهداف ذات القیمة الدستوریة، فإن 

أو حقا،أو مجموعة من الحقوق لصالحأبدا بشكل مطلق بحق ىالمجلس ال یضح

األخرى، و هي الحالة التي تكون عندما نأخذ بالتدرج بین الحقوق الحقوقمجموعة 

.3"األساسیة

و أما المالحظة الثانیة التي یبین فیها الفقیه الكیفیة التي یتعامل معها المجلس 

"الدستوري الفرنسي في حالة وجود تنازع بین الحقوق األساسیة بالقول أن التوفیق بین :

ا من الحقوق على حساب حقا قوق األساسیة ال یأخذ مفهوم المفاضلة بینها لصالح حقالح

pesée)(وزنة ملموسة ٕانما یأخذ شكلآخر، و  concrete، أكثرها تكون على ضوء مبدأ

، أو التناسب، فالمجلس ال یبحث مثال في إن كان حق اإلضراب یرجح على حق الملكیة

1- Georges VEDEL, op.cit, p. 83.
2-Ibid.
3- Ibid, p. 85.
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لكات، و إنما عندما یفصل في دستوریة قانون یدخل الممتحق العمل، أو أمن األشخاص و 

فیه حق اإلضراب في تنازع مع الحقوق المذكورة، فالمجلس یبحث بشكل ملموس، من 

على  باسمخالل القانون المعروض علیه في مسألة إن كانت التضحیة بحق اإلضراب 

استمراریة المرفق العام هو ضروري أم باسمو الممتلكات أو األشخاصسبیل المثال أمن 

، یالحظ أن الفقیه ناقش مسألة، و في النهایة توصل إلى أن التدرج بین الحقوق 1"ال

األساسیةاألساسیة و نقصد به التدرج المادي ال یكون إال في إطار التوفیق بین الحقوق 

.على ضوء مبدأ التناسب

مادي للحقوق األساسیة نصار التدرج اللفقهیة أن أالمالحظ من مختلف اآلراء ا

ستؤدي بنا إلى نفس نتیجة التدرج  اديفكرة التدرج الملتبنیهم بلكن و  ،أنكروا التدرج الشكلي

.واقعیاالشكلي من الناحیة 

Dominique(نقد الفقیه دومنیك روسو -ثالثا  Rousseau(  وظیفي التدرج اللفكرة

)(Fonctionnelأو المادي(Matériel)الفقیه دومینیك أنتقد لقد :للحقوق األساسیة

كي تكون هذه النظریة :"أین أكد على أنادي للحقوق األساسیة، روسو نظریة التدرج الم

و تحدید الحقوق التي یجب ،علمیة یجب على الفقهاء أن یتفقوا على ضبط قائمة للحقوق

، فالفقیه تیب خاص بهحین أن كل فقیه له تر  في ،أن تحضى بالحمایة أكثر من األخرى

Bruno(برونو جونوفوا Genevois(حریة الرأي ،یضع في قائمة الترتیب الحریة الشخصیة

Louis(وو حریة الصحافة، أما الفقیه لوي فافور ،و المعتقد Favoreu( حذف حریة التعبیر

Dominique(أما دومینیك توربان و  ،حریة التعلیماف حریة الجمعیات و أضو  ،المعتقدو 

Turpin( الحریة، ، أيلإلنسانفهو یضع جمیع الحقوق الطبیعیة غیر القابلة للتقادم

بمعنى یضع الحریات المنبثقة من نظریة القانون ، الملكیة، األمن و مقاومة الطغیان

 .Georges VEDEL, op.cit, p. 85 ـ1
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هذا التباین في اآلراء الفقهیة حول تحدید ترتیب الحریات، قمة الحقوق و الطبیعي في 

.1یؤدي ال محالة إلى إلحاق ضرر بنوعیة و بسلطة النظریةللحقوق المضمونة دستوریا 

للنظریة التدرج المادي للحقوق األساسیة على أنها و یواصل الفقیه دومینیك روسو 

،2الترتیبات المذكورة أعاله ینطبق علیها هذا القولجلتمییز ذو ترتیب شكلي، فتأخذ

ود تدرج بین الحقوق المختلفة ال یعترف بوجالمجلس الدستوري الفرنسيأن خاصة و 

خذ بالمساواة الكاملة بین و یأ1946و دیباجة دستور 1789المحددة بموجب إعالن 

الحریة  ةن الحدود التي توضع على ممارسأ، و لكنه یعترف على سبیل المثال  بالنصین

، تلك الحدود قد تؤدي تعد من قیمة دستوریةمن أجل المحافظة على المصلحة العامة

مبدألك ال یكون إال لتحقیق ذو لكن  أخرا،على حقا أساسیالمجلس إلى تجسید حقا با

.حق من الحقوق األساسیةبأيالتناسب في ممارسة و التمتع 

على موقف حقوق األساسیة المادي للتدرج الإنكار ه تبنى فكرة یو في الحقیقة الفق

القوانین یستند في الكثیر من المجلس الدستوري عند ممارسته لعمل الرقابة على دستوریة

الحاالت على الحدود التي تلزمها المصلحة العامة في ممارسة الحریة من أجل التوصل 

حق اإلضراب یرى لیر بدستوریة القانون محل الرقابة، فعلى سبیل المثال بالنسبة إلى تقر 

دا المجلس أن منع ممارسة هذا الحق في بعض المجاالت الحیویة بوضع المشرع حدو 

طالما أن الهدف ،قانونیة على التمتع بهذا الحق المقرر دستوریا هو غیر مخالف للدستور

المبدأ كذلك و هذا ،من ذلك هو تحقیق مبدأ ضمان سیر المرفق العام بانتظام و استمرار

، و یكون بذلك المجلس غلب مبدأ سیر المرفق العام على ممارسة یعد من قیمة دستوریة

مادي بین حقوق الفقه القائل بوجود تدرج ى أساس هذا الوجهعلو  ،حق اإلضراب

.أن المجلس وضع هرمیة بین الحقوق و المبادئ الدستوریة المختلفةاألساسیة،

1-Dominique Rousseau , op .cit, pp. 132-133.
2- Ibid.
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Dominique(و یرد الفقیه دومنیك روسو  Rousseau(المجلس الوجه،أنعلى ذلك

خطار الموجه له فقد یعالج المواضیع المطروحة علیة حالة بحالة بناء على مقتضیات  اإل

عضها على بعض اآلخر یغلب بالمبادئ ذات القیمة الدستوریة و بینالتوفیقیقوم بعملیة 

یؤكد نفس الفقیه على أن ه یأخذ موقف عكسي في قرار أخر، و ، و نجدفي قرار معین

یجب أن تؤخذ بحذر، ألن كل محاولة إلقامة نظام موحد و كبیر في  اديفكرة التدرج الم

معالجته  في 1للمجلس الدستوريPragmatique)(ر یصطدم بالمنهج البرقماتيلتفسیا

لموضوع الحقوق األساسیة

أشار ادي، المالوظیفي أو من أجل استبعاد الفقیه دومنیك روسو لفكرة التدرج و 

یضفي علیهما المجلس الدستوري  اللذانو ي التعددیة و الكرامة اإلنسانیة،مرتبة مبدئأن إلى 

  .رىمكانة متمیزة بالنسبة للحقوق األخ

النظام أساس ":فیما یخض مبدأ التعددیة یعتبرهالمجلسأنه حقیقةیرىالفقیه إنف

و  إحدى الضمانات األساسیة الحترام الحقوق و الحریات األخرى"، وهو"الدیمقراطي

أن هذا المبدأ یسمو على الحقوق ،ا التفسیریمكن القول من خالل هذف ،"للسیادة الوطنیة

أن هذا المبدأ مایة الحقوق الدستوریة األخرى، و و ححترامااألخرى، ألنه هو الذي یضمن 

الكرامة حترامالبالنسبة ، و حقیقة2ال یمكن وضعه جنبا لجنب مع المبادئ األخرى

من األحوال ألي اإلنسان ال یمكن إخضاعه بأي حال :"تعرف على أنالتي اإلنسانیة 

فهو مبدأ له أو اإلنقاص منها أو الحد منها  و ال یمكن المساس بكرامته،معاملة قاسیة

هذا المبدأ مرتبة أعلى على الحقوق المجلس ل، فالهدف من ذلك هو منح "أثر مطلق

.3األخرى المشكلة للكتلة الدستوریة

1 - Dominique Rousseau , op .cit, pp. 132-133.
2 -Ibid, p. 134.
3 - Ibid, pp. 132-133.
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من :"ن القول أنهفإذا أخذنا بتفسیر المجلس المذكور أعاله بشكل سطحي، یمك

هنا یشیر الفقیه دومنیك لمنطقي األخذ بفكرة وجود هرمیة وتدرج داخل الكتلة الدستوریة، و ا

، ذلك فتراض المقترح یجب أن یؤخذ بحذریجب مقاومة هذا اإلغراء فهذا اال:"روسو بأنه

عل لكن هي مبادئ تهدف إلى جنسانیة ال تعدان حقوق أساسیة، و أن التعددیة و كرامة اإل

هي مبادئ تصبح لها قیمة إال إذا استعملت في شرح الحقوق و الحقوق األساسیة مفهومة، 

ین یصبحان لهما نفس معنى الحقوق ئأي المبد-األساسیة، و من ثم تحقق وحدة المعنى

عملیا التوفیق بین التعددیة أو الكرامة و علیه فالمجلس ال یمكن له نظریا أو -األساسیة

بین الحقوق األساسیةتوفیقيمن الحقوق األساسیة، فهو یلعب دور اإلنسانیة مع حق

.1فقط

1 -Dominique Rousseau , op .cit, p.134.
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األساسیة للحقوق الدستوري ضمانةحظر التعدیل :الثانيبحثالم

إن الحدیث على مكانة الحقوق األساسیة في النظام القانوني بالقول أنها لها مرتبة 

لمبدأ تدرج القواعد القانونیة یفرض علینا البحث السمو على ما عادها من قواعد تطبیقا 

أي القیود التي تقع على سلطة التعدیل، فسمو الحقوق ،في حدود التعدیل الدستوري

األساسیة ال یتحقق إال في دستور جامد و نقصد به الجمود الشكلي الذي یستخلص من 

مو أحكامه على غیره خالل القواعد اإلجرائیة المعقدة لمراجعة الدستور من أجل ضمان س

، و على ذلك األساس فإن الدستور الجامد في دولة القانون  سابقارأیناهكما من القواعد

یقتضي وجود مجموعتین من القواعد األولى تمثل النواة الصلبة للدستور و المجموعة 

Benjamin(الثانیة یضفي علیها نوع من المرونة و هذا التمییز عالجه بنجمان كونستون 

Constant(لذي یرى بأنا" النواة الصلبة للدستور تتشكل من القواعد المحددة :

لصالحیات سلطات الدولة و الحقوق األساسیة، و هي التي تكون مضمونة بالقواعد 

، وهنا یجب علینا التمییز بین السلطة 1"الخاصة بالتعدیل أي بالقواعد التي تمنع التعدیل

التي یقع تعدیل الدستورالتأسیسیة المشتقة و هي سلطة التأسیسیة األصلیة و السلطة 

و كذا احترام القواعد التي تمنع ،بالقواعد اإلجرائیة لمباشرة التعدیل الدستوريااللتزامعلیها 

فالسلطة التأسیسیة السلطة التأسیسیة األصلیة، ل تلك القواعد المعبرة عن إرادة التعدی

ما دام و فهي عملیة لتأسیس قانوني جدید، دولة،ألول دستور في الواضعةاألصلیة هي 

بالتالي الطریقة التي یتم بها القواعد القانونیة غیر موجودة، و أنه قبل تلك العملیة تعد 

أما السلطة التأسیسیة و  ،لیس القانونیةر هي من صمیم النظریة السیاسیة و وضع أول دستو 

المشتقة فهي التي تتدخل في إطار استمراریة الدستور، حیث یحددها الدستور في حد 

1 -Marina Calamo SPECCHIA, « Les limites à la révision de la Constitution en France et
perspectives comparées », VII Congrès Français de Droit Constitutionnel , Paris - 25, 26 et 27
septembre 2008 , p.7, http://www.droitconstitutionnel.org/.
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أو القیام بتعدیله برمته و لكن طبقا جل القیام بمراجعة الدستور،أذاته، و ذلك من 

.، و هي من صمیم النظریة القانونیةلإلجراءات المنصوص علیها في الدستور

النصوص بمسألة الحقوق األساسیةسمو عالقة توجب علینا البحث على ی،و علیه

، كما اختلف الفقه حول الموضوع و لذلك )المطلب األول(الدستوریة الغیر القابلة للتعدیل 

مطلبال( سنتطرق لموقف الفقه من النصوص الدستوریة المقررة لعدم قابلیة التعدیل 

)الثاني

النصوص الدستوریة الغیر القابلة یتوقف على األساسیةالحقوق سمو:األولمطلبال

للتعدیل 

تنص الدساتیر على حظر التعدیل الدستوري في بعض المواضیع و من ثم ذهب 

و هي القواعد التي تمنع ،الفقه للقول بوجود قواعد تعلوا قواعد الدستور في حد ذاته

ال یجوز لسلطة التعدیل مراجعة الدستور أي القواعد التي تتضمن تلك القیود التي

و دستور 1958تأكید الفكرة باعتبار أن دستور ىإلالمساس بها، و یذهب الفقه الفرنسي 

مما ،1789الفرنسیین أعلنا على التمسك بإعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 1946

تحكم التيé(Supra-constitutionnalit(یجعل منها إقرار لمبدأ القواعد ما فوق دستوریة

و یمكن تعریف القواعد ما ،1السلطة التأسیسیة المشتقة صاحبة صالحیة تعدیل الدستور

أن السلطة التأسیسیة األصلیة و حتى المشتقة تتمتعان بالسیادة الكاملة في أداء صالحیتهما Vedel)(یرى العمید جورج فیدال-1

"المذكورتین فیؤكد على أن ، و هو أن السلطة -إال  إذا اعتمدنا على نظریة القانون الطبیعي -الفكرة بسیطة و حقیقیة :

المجلس الدستوري الفرنسي سایر العمید جورج فیدال في معالجته لفكرة ما ، یتضح أن "التأسیسیة المشتقة تتمتع بالسیادة الكاملة

السلطة التأسیسیة هي صاحبة ...حیث أن"أین جاء في تسبیبه بأن 1992سبتمبر 02فوق دستوریة  في قراراه المؤرخ في 

"مالئما راهبالشكل الذي تتتمیم أحكاما ذات قیمة دستوریةتقوم بالسیادة ، فلها صالحیة اإللغاء، التعدیل، أو أن  ، یبدوا أن ...

القواعد ما فوق "األمر فصال فیه و لكن من الناحیة العملیة ال ، ألن قرار المجلس الدستوري الفرنسي تصدى بذلك الشكل لمسألة 

للمزید من التفاصیل ، بحیث انصب قراره حول دستوریة معاهدة ماسترخت لالتحاد االوروبي، من زاویة القانون الدولي"توریة الدس

:راجع 

Louis FAVOREU , « Souveraineté et supra constitutionnalité » , Revue française d’ études
constitutionnelles et politiques, n° 67, novembre 1993, pp. 71 – 72.
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و التي تمثل األسس التي ینبني ،مجموعة القواعد التي تعلو الدستور:"فوق دستوریة بأنها

السلطة التأسیسیة األصلیة أو المشتقة احترام تلك تشكل قیدا علىعلیها هذا األخیر و 

  ".القواعد

قیود ، تكون إما ق لنا قیود على التعدیل الدستوريإن القواعد ما فوق دستوریة تخل

، تستمد من ذلك الحضر الحقوق تنصب على حظر تعدیل موضوع معینموضوعیة 

، و إما یكون القید )ولالفرع األ( األساسیة مرتبة السمو على غیرها من األحكام الدستوریة

الحظر ، و هو ما سنعالجه من خالل ة معینةر تعدیل الدستور في مدظزمني أي ح

).ثانيالفرع ال( معزز لمركز الحقوق األساسیة في الدستورالزمني لتعدیل الدستور

منشئ لسمو الحقوق األساسیةالحظر الموضوعي لتعدیل الدستور:الفرع األول

منع ، بحیث یبموضوعات معینة ال یجوز تعدیلهاعلى أحكام تتعلقتنص الدساتیر

ین ا، و قد تختلف تلك الموضوعات باختالف الدول لتبعلى سلطة التعدیل المساس بها

، و نجد أن الدساتیر و الثقافیة،، االقتصادیة، االجتماعیةالتاریخیةالسیاسیة،أسسها

تشترك في وضع قیود على تعدیل أسس النظام السیاسي القائم و فلسفته، إلى جانب ذلك 

یر تضع قیودا على تعدیل الحقوق األساسیة المقررة في الدستور غالبا ما نجد الدسات

، و قد ال ینص الدستور صراحة على تلك القیود لكن قد ة مضمونهابحیث تمنع مراجع

المقارنة في تقریر  رالدساتی ضموقف بعسنبینیستشف ضمنیا من خالل نصوصه، و 

.، مع تأصیلها فقهیا)ثالثا(مانیا ، و أل)ثانیا(، فرنسا )أوال(في الجزائر القید الموضوعي

الجزائري قد نص على موضوعات الحظر نجد الدستور :بالنسبة للدستور الجزائري -أوال

و هي الموضوعات التي ال یمكن للسلطة ، 2016وفقا لتعدیل سنة 212في المادة 

و هناك ثالث صور من القیود األولى تتعلق ،التأسیسیة المساس بها عند مراجعة الدستور



233

الذي الیجوز أن 1"النظام الجمهوري":هوو  الجزائریةبالنظام السیاسي القائمة علیه الدولة

و الثانیة قیود تتعلق بثوابت األمة الراسخة في ضمیرها العتبارات ،یكون محل تعدیل

دولة، اللغة العربیة باعتبارها لغة اإلسالم باعتباره دین ال":حضاریة و هي،ثقافیة،تاریخیة

ب باإلضافة إلى أنه تم إدراج بموج،2"و وحدتهوطنیة و رسمیة، سالمة التراب الوطني

و النشید الوطني باعتبارهما من رموز ،العلم الوطني"2008التعدیل الدستوري لسنة 

ى أو من ثم ر ابت تقوم علیهما األمة تلك العناصر تعد من ثو ،3"الثورة و الجمهوریة 

.المؤسس إلى ضرورة توریثها جیل بعد جیل

النظام" و هيأما الصورة الثالثة من القیود هي تلك المتعلقة بالحقوق األساسیة،

و هذا الحظر الموضوعي یعد صمیم الحقوق السیاسیة 4"الدیمقراطي القائم على التعددیة

فالنظام الدیمقراطي القائم على التعددیة یعد لتي هي جزء من الحقوق األساسیة، لألفراد ا

ى حتى یتمكن األخر لضمان و كفالة الحقوق األساسیة لقیام دولة القانون و شرط جوهري 

.یجب أن یتمتع الفرد بجمیع حقوقه السیاسیةاألفراد من التمتع بها

ل التداو القائم على مبدأإال في ظل نظام دیمقراطي  هانتصور فدولة القانون ال

من اختیار ممثلیه بحریة بواسطة االنتخابات یتیح للشعب صاحب السیادة ،السلطةعلى 

،نتیجة حتمیة لحریة الرأي و التعبیر في الدیمقراطیة إالالتعددیة ما وتعددیة، دوریة

، تلفة تشكل أحزاب سیاسیة و نقاباتالتي تنتج تجمعات تنطوي تحت اتجاهات سیاسیة مخ

وكذا تعدد مجاالت التعبیر بواسطة وسائل اإلعالم المختلفة ،مدنيالو جمعیات المجتمع 

فبدون نظام دیمقراطي ال وجود للحریة و ال لفكرة من المقروءة و السمعیة البصریة،

، و قد تعزز الحضر الموضوعي في مجال التداول على السلطة في الحقوق األساسیة

.2016الدستور الجزائري لسنة التعدیل، من1الفقرة  212المادة -1
.2016الدستور الجزائري لسنة التعدیل، من 6، 4،  3الفقرة  212المادة -2
.2016الدستور ر الجزائري لسنة التعدیل، من 7الفقرة  212المادة -3
.2016الدستور الجزائري لسنة التعدیل، من 2الفقرة  212المادة -4
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م جواز أن یكون محل تعدیل دستوري بعد2016الجزائر وفقا للتعدیل الدستوري لسنة 

.1"إعادة إنتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط":یمس مسألة

برأي نأخذو إذا ناقشنا هذا التعدیل من الناحیة القانونیة المجردة یمكن لنا أن 

، الذي أكد على أن سلطة التعدیل الدستوري تتمتع بالسیادة المطلقة Vedel)(الفقیه فیدال 

حدود، و في حقیقة األمر القضاء الدستوري لیس له الكلمة األخیرة ألن سلطة بدون أي

تعدیل الدستور لها أن تراجع موقف القاضي الدستوري حول مسألة من المسائل بواسطة 

رأیهفي  المجلس الدستوريأعتبر، و هو ما تم بالفعل في الجزائر لما 2تعدیل الدستور

مشروع التعدیل الدستوري بمراقبةالمتعلق  08/01م تحت رق2008نوفمبر 7المؤرخ في 

الذي سمح بترشح الرئیس المنتهیة عهدته لعهدة جدیدة دون تحدید عددها و 2008لسنة 

صحح المؤسس ذلك الوضع بجعل حق ترشح الرئیس 2016، و في سنة 3جعلها مفتوحة

ن الدستور، و كذا م88المنتهیة عهدته لمرة واحدة فقط، و ضمّن ذلك الحكم في المادة 

منه المتعلقة بالحضر الموضوعي للتعدیل الدستوري، مما تصبح مسالة 212في المادة 

إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط قاعدة ما فوق الدستور تقید سلطة تعدیل 

.الدستور

على غایة لحضر الموضوعيع اكذلك على أحد مواضی212كما نصت المادة 

یمسهاحقوق األساسیة التي ال یمكن أن آال وهي موضوع ال،ة في دولة القانونمن األهمی

الحریات األساسیة و حقوق اإلنسان و ":التي عبر عنها المؤسس بعبارةو  ،أي تعدیل

"مصطلح أستعمل، بل "الحقوق األساسیة"المؤسس مصطلح ،و لم یستعمل4"المواطن 

2016الدستور الجزائري لسنة التعدیل، من 8الفقرة  212المادة -1
2- Louis FAVOREU , « Souveraineté et supra constitutionnalité », …, op.cit, p.75.

عتبارات التي بني علیها المجلس الدستوري الجزائري رأیه بخصوص مسألة إعادة ترشح الرئیس بعیدة عن و قد كانت اال-3

.ها الحقا في بحثناالتفسیر الصحیح للدستور و روحه سنتناول
.2016الدستور الجزائري لسنة التعدیل، من 5فقرة  212المادة -4
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مل من المستع1"حقوق اإلنسان و المواطن "و أضاف له مصطلح "الحریات األساسیة 

، و "بإعالن حقوق اإلنسان و المواطن"نونت إعالنها التاریخيعقبل الثورة الفرنسیة التي 

هو ما یبین أن تلك المصطلحات یستعملها المؤسس كمترادفات، و لكنها تصب كلها في 

".الحقوق األساسیة"مفهوما واحد آال و هو موضوع 

ذلك أنه ،المؤسس الجزائري أعطى مكانة خاصة للحقوق األساسیةو هنا نجد 

موضوع الحقوق أي بمعنى أخر جعل من الدستورياعتبرها كقید على سلطة التعدیل

ما فوق خذ بفكرة أأن مؤسسنا هذا ما یجعلنا نؤكد و  ،قواعد تعلوا مرتبة الدستوراألساسیة 

الحقوق و "لحامل لعنوان الدستور اأن الفصل الرابع من  لصخدستوریة، و علیه نست

و كذا ما تضمنته النصوص الدستوریة أخرى من حقوق و حریات تشكل  قیدا "الحریات

.على سلطة التعدیل الدستوري

یطرح التساؤل حول هل المؤسس الجزائري یقصد من ذلك تلك الحقوق "حقوق اإلنسان"استعمال المؤسس الجزائري مصطلح-1

تضمنتها المواثیق الدولیة "حقوق اإلنسان "مصطلح المترتبة على التزامات الدولة الجزائریة في مجال حقوق اإلنسان؟، ألن

، كل 1981المیثـاق اإلفریقـي لحقـوق اإلنسـان والشعـوب لسنة ، و 1948العالمیة و القاریة كإعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 

فرضنا أخذنا بذلك المقصود ومن ثّم إذا.و هي من صمیم موضوعات القانون الدوليهذه الحقوق تتمتع بحمایة دولیة و إقلیمیة، 

فنقول أن تلك الحقوق المنبثقة من المعاهدات المتعلقة بحقوق اإلنسان المصادق علیها من قبل الدولة الجزائریة تتحصل على 

باعتبار أن سلطة التعدیل ال یمكن المساس بتلك القواعد ألنها من موضوعات الحظر، و ،مرتبة السمو على الدستور في حد ذاته

الحقیقة  نالحظ هناك تطور في موقف النظام السیاسي الجزائري تجاه قواعد القانون الدولي بعد تبني النظام الدیمقراطي القائم في 

على التعددیة، و بعد بروز قواعد في مجال حقوق اإلنسان تكونت منها مجموعة من المبادئ و األحكام ذات بعد العالمي، فقد 

من الدستور التي تنص على سمو المعاهدة المصادق 150لكن هذا التفسیر یصطدم بنص المادة  و. یكون المؤسس قد تأثر بذلك

علیها وفقا للشروط الدستوریة على القوانین و لیس سمو المعاهدة على الدستور، و علیه فالمعاهدات في نظامنا تأتي في مرتبة 

ادة على اعتبار أن الدستور منبثق مباشرة من سیادة الشعب وسط بین الدستور و القانون العادي، كل ذلك مرتبط بمفهوم السی

واألمة معا، و تلك السیادة ال تعلوها سلطة أخرى و الدستور هو التعبیر األول لتلك السیادة، كذلك لحد الساعة المجلس الدستوري 

ء ما یعرض علیه من أعمال السلطة لم یتطرق لهذه المسألة فهو المؤسسة الدستوریة الوحیدة المخول لها تفسیر الدستور على ضو 

.التشریعیة و التنفیذیة
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من الدستور التي تمنح المجلس 210مادة بالتتعزز ما فوق الدستوریة إن فكرة 

هي ملزمة باحترام مبادئ ف توري،الدسالدستوري الجزائري صالحیة مراقبة  سلطة التعدیل

القیود التي ال یمكن المذكور یضع النص ،فتتفوق في المرتبة على الدستور في حد ذاته

المبادئ :" هيو ،فوق دستوریةاسهابالمبادئبمسو أن تتجاوزها  يلسلطة تعدیل الدستور 

التوازنات ، وقوق اإلنسان و المواطنو حریتهما، و حعامة التي تحكم المجتمع الجزائريال

، بحیث المجلس الدستوري له صالحیة 1"األساسیة للسلطات و المؤسسات الدستوریة

كما و في حالة عدم وجود مساس بها،مشروع التعدیل مع تلك المبادئمدى توافق مراقبة 

غرفتيففي هذه الحالة لرئیس الجمهوریة أن یعرض المشروع على هو معلل في رأیه،

إلقرار التعدیل موافقة ثالثة أین یشترط،البرلمان المجتمعتین في غرفة واحدة أي مؤتمر

رض المشروع على االستفتاء أصوات أعضاء البرلمان و ذلك بدون ع)¾(باع أر 

.الشعبي

كما یرى األستاذ كزافیي ماقنون،إن تقریر مبدأ مراقبة مشروع التعدیل الدستوري

)Xavier Magnon(یكمن في" دستور، فذلك الترابط بین التعدیل التمسك الشكلي بال:

الذي تتولد علیه ضرورة خضوع مشروع التعدیل الدستوري للرقابة هو  الدستور القائمو 

عة مع النظام القانوني السابق، الدستوریة، و هو عكس الثورة القانونیة التي تحدث قطی

طریقة تعدیل الدستور الساري المفعول، ل احترامأي ذي ال ینتج ارتباط شكلي بالدستور الو 

.2"فال یمكن أن یخضع وضع القاعدة األساسیة في هذه الحالة إلى أي قاعدة سابقة

تمكن المجلس الدستوري عامةهی210المالحظ أن المبادئ التي جاءت بها المادة 

من تفسیرها فقول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري فهي تشمل على سبیل 

.2016الدستور الجزائري لسنة من التعدیل، 210المادة -1
2- Xavier MAGNON, « Quelques maux encore à propos des lois de révision constitutionnelle :
limites, contrôle, efficacité, caractère opératoire et existence. En hommage au doyen Louis Favoreu
», Revue française de droit constitutionnel, n° 59, 2004/3, p .607.
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حقوق أماالخ، و...رسمیة ةكاللغو العربیة اإلسالميالمثال و لیس الحصر الدین 

المواطن و حریتهما فنقصد بها الحقوق األساسیة التي كرسها الدستور،  اإلنسان و 

و ت األساسیة للسلطات و المؤسسات الدستوریة فهي تشمل النظام الجمهوري والتوازنا

  .الخ...الفصل بین السلطات

في شقه المتعلق بالرقابة المنصبة على مشروع التعدیل 210یتوافق نص المادة 

الما فوق دستوریةتبنى نظریة الذي  ،)Hauriou(الدستوري مع رأي الفقیه الفرنسي هوریو

بالمبادئ الكبرى الفردیة المنشئة "و ذلك  ،السلطة التأسیسیة هي مقیدةأن  ىبحیث یر 

في بعض الحاالت یمكن "و یرى أن ،"للنظام و العدالة اللذان قامت علیهما الحضارة 

أن تكون هناك رقابة على الدستور، و على سبیل المثال إذا كان موضوع التعدیل 

ة فهو باطل ألنه مخالف لتلك المبادئ الدستوري مخالف للشرعیة الدستوریة المذكور 

.1"السامیة على الكتلة الدستوریة في حد ذاتها، ألن المبادئ تسمو على النصوص 

نسان و الحریات األساسیة و حقوق اإل"مصطلح الجزائري إذا استعمال المؤسس 

في نص المادة "حقوق اإلنسان و المواطن و حریتهما"و  ،212في نص المادة "المواطن

بوضعها كقواعد تقید سلطة التعدیل یترادف مع مصطلح الحقوق األساسیةذلك  ،210

.مما یجعلها تسمو على غیرها من القواعد الدستوریة

من الدستور الفرنسي مواضیع 89تحدد المادة :بالنسبة للدستور الفرنسي-ثانیا

،"الطابع الجمهوري للحكومة " و  ،"المساس بالوحدة الترابیة "الحضر الموضوعي و هي 

و لم یفصل ،یالحظ أن الدستور الفرنسي جاء مختصرا في مواضیع الحظر الموضوعي

و هذا ناتج عن التقالید التي رسختها ،فیها و ركز على الطابع الجمهوري لنظام الحكومة

نقاضها التي قضت على الملكیة المطلقة و أقامت على أ1789الثورة الفرنسیة بعد سنة 

الجمهوریة، و قد تم التشبث بهذا التقلید في النظام الدستوري الفرنسي منذ قیام الجمهوریة 

الذي تم تعدیله و تتمیمه بموجب القانون ،1875الثالثة بموجب القانون دستوري لسنة 

1 - Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 1929, réédition CNRS, respectivement p.
255 et p.269, cité par Pascal Jean, « L'immunité juridictionnelle des lois de révision
constitutionnelle », LPA n° 218, 2003, p. 4 s.
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الذي نص على ،المتضمن التعدیل الجزئي للقانون الدستوري 1884أوت  14المؤرخ في 

أفراد على أن و  ،هوري للحكومة محل تعدیل دستوريأن یكون الطابع الجمأنه ال یمكن

تأكید على ذلك بموجب و قد تمّ ،ال یمكن لهم رئاسة الجمهوریةالعائلة الملكیة الفرنسیة 

.19461دستور 

تتجلى في ،إن تمسك المنظومة الفرنسیة بمفهوم الجمهوریة له خلفیات تاریخیة

جسیدها في التعدیل الدستوري تلك الفلسفة تم ت،الملكي الوراثيتكریس القطیعة مع النظام

مساس التعدیل الدستوري بالنظام بتحدید موضوع الحضر في عدم جواز1884لسنة

الجمهوري، في نفس الوقت تم التأكید على أن أي شخص ینحدر من ساللة العائلة 

وضع هذا الشرط للحفاظ  وقدمن اعتالء منصب رئاسة الجمهوریة، الملكیة یكون محروم 

على الجمهوریة 1851خاصة بعدما حدث انقالب سنة ،على النظام الجمهوري و تثبیته

، حیث أنتخب لویس بونابرت الثالث كرئیس للدولة و 1848الثانیة التي تأسست سنة 

كان من ساللة العائالت الملكیة التي حكمت فرنسا، و بمجرد دخوله في صراع سیاسي 

و  ،الممثل في الجمعیة الوطنیة  انقلب على الشرعیة الدستوریة1851ن سنة مع البرلما

و من ثم نصب نفسه طریق الجیش و تم حل البرلمان، ذلك باستعمال القوة و القمع عن

.3و حول نظام الحكم إلى وراثي18522إمبراطور سنة 

:الفرنسیین على النحو التالي95في مادته 1946، و دستور 02في المادة 1884ي لسنة جاء نص التعدیل الدستور -1

Article 2 de la loi du 14 août 1884, portant révision partielle des lois constitutionnelles - Le
paragraphe 3 de l'article 8 de la même loi est complété ainsi qu'il suit : - " La forme républicaine du
gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. - " Les membres des familles
ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. " , et l’article 95 de la
constitution de 1946 " La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une
proposition de révision. "
2 - Napoléon III, disponible en ligne à l’adresse :http://fr.wikipedia.org/wiki/Napoleon III

:على النحو التالي 1852نوفمبر 07جاء نص التعدیل الدستوري الواقع بتاریخ -3

Article 2duSénatus-consulte du 7 novembre 1852, portant modification à la Constitution stipule
"La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis Napoléon
Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et
de leur descendance "
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أن الدستور الفرنسي جعل من النظام الجمهوري للحكومة من المواضیع و طالما

التي ال یمكن أن یمسها التعدیل، فإن ذلك یجعل من تلك القاعدة أسمى من الدستور و 

.تندرج في إطار القواعد ما فوق دستوریة

إن عدم التفصیل مواضیع الحظر الموضوعي في الدستور الفرنسي باقتصاره على 

ألن لیس هناك تعریف ،جمهوري للحكومة یطرح إشكال من الناحیة الدستوریةالنظام ال

، الفریق األول یعتمد على بحیث ینقسم الفقه إلى فریقینیةجامع لمصطلح الجمهور 

نظام حكم تكون فیها  وظیفة رئیس الدولة لیست ":التعریف الضیق للجمهوریة على أنها

.1"ها عن طریق االنتخابوراثیة، بل یتول

فیرى أن الجمهوریة تشمل رف الجمهوریة بالمفهوم الواسع، أما الفریق الثاني یعو  

Didier(ستاذ دیدیي موز ، فیرى األ"أسس النظام الدیمقراطي" Maus( ّالطابع ":أن

الفصل بین  أمبدالعام، و مبدأ النظام النیابي، و الجمهوري یتضمن مبادئ مثل االقتراع 

Louis(یذهب العمید لویس فافوروو  ،"السلطات Favoreu(الطابع ":التأكید على أن لىإ

المبادئ األساسیة وكل...اإلرث الجمهوري"بالمفهوم الواسع المقصود منه "الجمهوري

تعارف علیها في قوانین كذا المبادئ المو  ،2من الدستور02علیها في المادة المنصوص

، و یذهب فریق من الفقه إلى إضافة بعض المبادئ لمفهوم الجمهوریة كعدم "الجمهوریة

.3جتماعياالقابلیة الجمهوریة للتقسیم و العلمانیة و الدیمقراطیة و المذهب 

لكن یظهر أن تفسیر مفهوم الجمهوریة من قبل أصحاب المفهوم الواسع هو غیر 

النظم القائمة على أساس الحزب صائب ألن الجمهوریة هي لیست بالضرورة دیمقراطیة ك

1 - Kemal GöZLER, op.cit , p.139. Voir aussi République, disponible en ligne à

l’adresse:http://fr.wikipedia.org/wiki/République.
لغة الجمهوریة هي الفرنسیة ، شعار الوطن هو العلم المتكون من ثالثة ألوان "من الدستور الفرنسي على أن 02تنص المادة -2

:، مبدؤها "الحریة ، المساواة، اإلخاء "، شعار الجهوریة هو "المارسییز"األزرق     و األبیض و األحمر ،النشید الوطني هو :

.حكومة الشعب بالشعب   و لصالح الشعب
3- Kemal GöZLER, op.cit , p. 139.
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النظم الملكیة هي بالضرورة ، بالمقابل لیس كل حد أو النظم التي تنتخب دیكتاتورالوا

، و بهذا المفهوم فإن 1، فهناك نظم ملكیة دیمقراطیة و هي الملكیات الدستوریةمطلقة

ال یكفي وحده لضمان النظام لى النظام الجمهوري كموضوع للحظرع االقتصار

.ام الحكم إلى جمهوریة دیكتاتوریةدیمقراطي و ال یحول إلى تحویل نظال

فإن المفهوم الضیق للجمهوریة المذكور أعاله هو الذي یجب ،و في هذا السیاق

من الدستور الفرنسي و التي في الحقیقة ال 87من المادة 05أن یؤخذ لتفسیر الفقرة 

على التي تنص  05فقرة  87المادة ف، تحقق مبتغى أصحاب التفسیر الواسع للجمهوریة

لمفهوم الضیق اؤخذ بمفهومهتیجب أن "ل الطابع الجمهوري للحكومة یال یجوز تعد" :أن

التي تخرج عن القواعد تفسیر فإن األحكام االستثنائیة و ألن طبقا لقواعد الالجمهوریة،

دستوریة المحددة العامة یجب أن تخضع للتفسیر الضیق كما هو الحال بالنسبة للقواعد ال

بمفهومها "الجمهوریة "خذ أبالتالي ، و ع الحظر الموضوعي لتعدیل الدستورلمواضی

.2الضیق المذكور أعاله ال یعني بالضرورة أنه سیحفظ النظام الدیمقراطي 

لما نص على عدم جوار مساس التعدیل بالطابع الفرنسي إن النظام الدستوري 

مرورا بدستور ،إبان الجمهوریة الثالثة1884تعدیل الجمهوري للحكومة منذ تبنیه 

، 1958و أخیرا بدستور الجمهوریة الخامسة الحالي لسنة ،1946الجمهوریة الرابعة لسنة 

فإن الهدف من كل ذلك هو تجنب تحویل نظام الحكم إلى وراثي و الرجوع من جدید 

ظام الجمهوري و الدیمقراطي للملكیة، و بالتالي فإن المؤسس إذا كان یهدف إلى حمایة الن

في آن واحد فكان علیه النص على ذلك صراحة و لیس االقتصار على النظام الجمهوري 

1- République, disponible en ligne à l’adresse:http://fr.wikipedia.org/wiki/République.
2- Kemal GöZLER, op.cit , p. 140.
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الذي ال یعني بالضرورة الدیمقراطیة فكم من جمهوریة هي دیكتاتوریة و كم من ملكیة هي 

.1دیمقراطیة أو العكس

Stéphane)و في هذا الشأن یرى الفقیه ستیفان ریالس Rials الجمهوریة " :أن(

، و هو ما یجعل الفقه إلى )ملكیة جدیدة (الخامسة عند تحلیلها هي عبارة رجوع إلى 

، و هو ما یستشف من الدور الذي أصبح یلعبه المجلس )ملكیة جمهوریة (الحدیث على 

الدستوري، و كذا الى القطیعة التي أحدثتها الجمهوریة الخامسة  مع فكرة سیادة البرلمان 

لقائمة على مبدأ القانون هو لوحده یشكل التعبیر عن سیادة األمة، و كذا إلى التحول ا

بشأن مصدر القانون الذي لم یبقى مصدره البرلمان، بل أصبح جل مصدره یعود للسلطة 

.2"التنقیذیة

و یذهب الفقه الفرنسي إلى التأكید على القیمة القانونیة للحضر الموضوعي لتعدیل 

Maurice(و هو ما أكده الفقیه موریس هوریو"النظام الجمهوري"نصب على الدستور الم

(Hauriou أید مبدأ ما فوق دستوریة الذي)(principe supra-constitutionnel الذي یقید

السلطة التأسیسیة، ذلك المبدأ هو الذي یمنع على السلطة التأسیسیة المساس بالنظام 

1 - Kemal GöZLER, op.cit , p. 140.
2- Dans la dynamique de notre histoire constitutionnelle, on comprendra ainsi la Ve République

comme un retour à une synthèse de type « néo-monarchien », ce que pressentent les auteurs qui

parlent d'une « monarchie républicaine ». Certes, du point de vue des représentations juridiques,

l'apport le plus décisif du présent régime aura été de manifester, sans que ses auteurs l'aient

vraiment prévu en 1958, une intelligence plus haute de la juridicité du fait de l'oeuvre en cours du

Conseil constitutionnel. Mais cette rupture avec notre tradition « légicentriste », à l'heure où la

plupart des lois ne sont pas d'origine parlementaire et où le clivage pertinent est davantage celui qui

passe entre les mouvances politiques qu'entre les organes de l'Etat, amoindrit la loi sans conforter à

proprement parler 1' « Exécutif ». En revanche, du point de vue des agencements, il est patent, en

dépit des divergences d'appréciations de ceux qui ont marqué la rédaction de la Constitution, que la

signification de celle-ci est celle d'une nouvelle tentative « néo-monarchienne » ancrée dans une

longue contestation du « parlementarisme à la française ».Voir: Stéphane RIALS, «Une doctrine

constitutionnelle française ? », Revue Française d’étude constitutionnelle et politiques, n°50, 1989,

pp.93-94.
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Stéphane)الجمهوري، و هو ما أیده الفقیه ستیفان ریالس Rials دستور ":على أنّ (

الطابع الجمهوري للحكومة ال (دستوریة طالما أنه یقرر بأن الیقرر مبدأ الما فوق 1884

.1)"یمكن أن یكون محل مشروع للتعدیل

Léon)(یذھب الفقیھ لیون دوجيو  Duguit إلى تبني وجود قانون ما فوق

والمواطن و بسموه باسم اإلنسانبالقیمة القانونیة إلعالن حقوق "دستوریة فهو یأخذ 

المبادئ األساسیة للجمهوریة، فهو یرى على المؤسس أن یحترم مضمون إعالن حقوق 

أسسى أن الجمهوریة تقوم على مبادئ و یجمع الفقه الفرنسي علو ، 2"و المواطناإلنسان

تكریسه قائم على مبدأ السیادة الوطنیة و المواطن الو  اإلنسانمن بینها إعالن حقوق 

ٕان الخ و ...طات كأساس لتنظیم السلطةالفصل بین السلمبدأالسیاسیة و نیة و دللحقوق الم

فإن النظام الجمهوري ال یعني ،كانت تلك العناصر ضروریة لتأسیس النظام الدیمقراطي

.ا نظاما دیمقراطیا كما تم توضیحه أعالهبالضرورة أنه یحقق لن

النظام الجمهوري كحضر موضوعي للمراجعة الدستوریة و یمكن استخالص أن

ن إ ، و فیه منصب رئیس الدولة غیر وراثيال یتجاوز حدود النظام السیاسي الذي یكون

،الفرنسیةتزامن ذلك النظام مع تقریر مظاهر النظام الدیمقراطي الحر في تاریخ المنظومة 

تتوافر في النظم الدیمقراطیة، ال یعني بالضرورة أنه یشمل العناصر التي یجب أنفهو 

بشكل دقیق، نستنتج أن الدستور الفرنسي لم یوضح مجاالت الحضر الموضوعي من ثمّ و 

مما یثیر عدة إشكاالت دستوریة بسبب تعدد التفسیرات و تضاربها حول المواضیع التي 

و المفهوم الصحیح و الذي نؤیده هو أن الجمهوریة ال تقیم ،لجمهوريیشملها النظام ا

.نظاما دیمقراطیابالضرورة 

1- Nathalie DROIN, « Retour sur la loi constitutionnelle de 1884 : contribution à une histoire de la
limitation du pouvoir constituant dérivé », Revue française de droit constitutionnel, n° 80,2009/4,
p.743.
2- Nathalie DROIN, op.cit, p.743.
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الجمهوريإن التحلیل المذكور أعاله هو عبارة عن موقف الفقه من مسألة النظام 

فما هو موقف المجلس الدستوري ، كحظر موضوعي في الدستور الفرنسيللحكومة

إن المجلس عالج تلك المسألة بموجب قرار صادر عنه الفرنسي من تلك المسألة ؟، 

2المتعلق بمعاهدة ماسترخت 312-92تحت رقم 1992سبتمبر 02بتاریخ 

)Maastricht II(،  الفرنسي فكرة ما فوق الدستوریة المجلس الدستوري بموجبهرفض الذي

"منه19الحیثیة أقّر في بحیث ،أعتبرها فكرة تتناقض مبدأ سیادة السلطة التأسیسیةو 

لكن نجد المجلس أنه في نفس الحیثیة وضع ، و 1"السلطة التأسیسیة هي سیدة ...نحیث أ

و ذلك بالقول أن السلطة التأسیسیة تتمتع بالسیادة ،حدود على السلطة التأسیسیة المشتقة

هي تلك اءت في بعض األحكام الدستوریة، و تحت التحفظ المتعلق بالحدود التي ج

التي  5فقرة  89لمتعلقة بالحضر الزمني لتعدیل الدستور، و تلك المتعلقة بالمادة األحكام ا

.تنص على الطابع الجمهوري للحكومة

إن ذلك التسبیب یجعلنا نقف على نتیجة على غایة من األهمیة، طالما أقّر 

احترامالمجلس بوجود حدود على سلطة التعدیل الدستوري، فإنه یمكن أن یراقب مدى 

القواعد الدستوریة لتلك الحدود بناء على إخطار من قبل واضعةطة التأسیسیة السل

سیناتور، عند سن التعدیل الدستوري عن 60نائب أو 60سلطات الدولة األربعة أو 

، باعتبار القوانین االستفتائیة ال 2االستفتاءطریق مؤتمر البرلمان، و لیس عن طریق 

.1962ره الشهیر الصادر سنة تخضع لرقابة المجلس و ذلك منذ قرا

فإنه یكتنفه اللبس طالما من جهة أخرى ،و لكن ذلك التفسیر و إن كان منطقي

المجلس الدستوري الفرنسي یقرر بأن السلطة التأسیسیة سیدة أي بمعنى غیر محدودة بأي 

1 -Philipe ARDANT, Bertrand MATHIEU, op.cit , p. 79, voir aussi: CC n° 92 -312 du 02
Septembre 1992 . cf.site: www.conseilconstitutionnel.fr.
2- Louis FAVOREU , Loïc PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 12e édition,
Dalloz ,Paris, 2003, p.820.
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وعي بالتالي یمكن لها أن ال تلتزم بتلك الحدود الدستوریة المتعلقة بالحضر الموضحدود، و 

، و كان  موقف المجلس الدستوري الفرنسي واضح من خالل قراره المؤرخ في 1و الزمني

ول دستوریة تعدیل دستوري إذ أقّر بأنه غیر مختص ح، لما تم إخطاره 2003مارس 26

الحصریة التي جاءت بها بالصالحیةتمسك في دستوریة مشروع تعدیل دستور، و للنظر 

 تمنحه صالحیة النظر في دستوریة القواعد الدستوریة، و من الدستور التي ال61المادة 

أقره المجلس في قراره المؤرخ الفقه الفرنسي على أنه تراجع على ما أعتبرههو األمر الذي 

.2المذكور أعاله1993سبتمبر  02في

Louis(لویك فیلیب یتساءل الفقیهان لوي فافوروا و و   Favoreuet Loïc Philip( ،

بأن هناك حدود یجب أن تحترمها السلطة التأسیسیةأعترفطالما أن المجلس الدستوري 

تلك الحدود احترام، فمن الذي له صالحیة مراقبة مدى المشتقة المكلفة بتعدیل الدستور

دستوریة القواعد لمراقبةالرافض  2003مارس 26بعد صدور قرار المجلس المؤرخ في 

في هذه الحالة لتجنب التناقض الذي وقع فیه :على ذلك أنه؟، و یضعان جوابالدستوریة

فإن رقابة سلطة التعدیل تخضع لسلطة رئیس الجمهوریة حامي ،المجلس الدستوري

.3أو الشعب باستعمال حقه في  مقاومة الطغیان،الدستور

الفرنسي جاء مبهما و ذلك بعدم مؤسسإن كان ال: بالنسبة للدستور األلماني-ثالثا

باقتصاره ، و ذلكمواضیع الحضر الموضوعيواضح ال یكتنفه اللبس لتوسعه في تحدید 

تفسیر كما تم توضیحه أعاله، على النظام الجمهوري الذي یثیر عدة تأویالت من حیث ال

ما ، هذا ر وضوحا فیما یخص الحضر الموضوعياأللماني جاء أكثقانون األساسيالفإن 

ال یجوز إجراء تعدیالت على ":منه التي تنص على أن 03الفقرة  79نستشفه من المادة 

مشاركة على أو  ،االتحاد إلى والیاتقسیمنها أن تمس تأهذا القانون األساسي من ش

1- Louis FAVOREU , Loïc PHILIP, op.cit, p.820.
2-Ibid , p.946.
3 - Louis FAVOREU , Loïc PHILIP, op.cit, p.948.
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و  1، أو بشكل یمس القواعد األساسیة الواردة في المواد المبدئیة في عملیة التشریع

األلماني  یهدف من خالل تحدید مواضیع الحضر الموضوعي سي قانون األسا، فال1"20

تحتل مركز محوري في إلى منع المساس بشكل الدولة الفیدرالي و الحقوق األساسیة التي 

،له داللته ألنالقانون األساسيمن  20و  01، و التركیز على المادة بناء الدستور

:الدستور فالمادة األولى تحمل عنوانالنصین یشمالن كل الحقوق األساسیة التي یحددها  

و تنص على "حقوق األساسیة القوة الملزمة قانونا لل-حقوق اإلنسان –كرامة اإلنسان "

، فاحترامها و حمایتها یمثالن واجبا مة اإلنسان غیر قابلة للمساس بهاكرا  - 1" :أن

لمساس واإلخالل یؤمن الشعب األلماني بعدم ا-2.إلزامیا على جمیع سلطات الدولة

بحقوق اإلنسان كقاعدة أساسیة للتعایش ضمن أي مجموعة بشریة، وللسالم والعدالة في 

تلتزم السلطات التشریعیة والتنفیذیة و القضائیة بالحقوق األساسیة اآلتیة - 3.العالم

.2"باعتبارها تشریعا مباشرا و نافذا

الدولي في النظام الدستوري و تحضى الحقوق األساسیة المنبثقة من قواعد القانون 

ویكمن السبب الرئیسي أن ،على القواعد الداخلیة في النظام القانونيبأولویةاأللماني 

حرّص على أن یضع ضمانات للعالم بأسره 1949المؤسس األلماني منذ وضعه لدستور 

 يالناتجة عن المعاهدات هیلتزم فیها بالخضوع لقواعد القانون الدولي، فتلك الحقوق 

الثانیة من المادة األولى من الدستور األلماني، التي هي مجسدة من خالل  الفقرة األولى و 

موجهة باألساس للمجتمع الدولي كالتزام بعدم تكرار النظام النازي و عودته من جدید بعد 

اإلنسان حقوقحتراماعلیه تم التركیز على و  ،انهزام ألمانیا في الحرب العالمیة الثانیة

وهي في  ،كرامة اإلنسان كقاعدة أساسیة ال یمكن بأي حال من األحوال الرجوع علیهاو 

معاهدات التي تم المن خالل المواثیق و ،حد ذاتها ترتبط بشكل وثیق بالقانون الدولي

1- Art 39 al 3, Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne.
2- Art 1, ibid.
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حول مسألة بإجماع المجتمع الدولية، و و اإلقلیمی ةالدولیالمنظمات إبرامها على المستوى 

.ق اإلنسانو حقو اإلنسانكرامة 

األلماني تبنى بشكل واضح لفكرة الحقوق قانون األساسيو من ثم یتبین أن ال

بها المعاهدة  ىو یرجع سبب ذلك للمرتبة التي تحض،األساسیة الناتجة عن المعاهدات

الذي یجعل من المعاهدة أسمى على ،في سلم تدرج القواعد القانونیة في ذلك النظام

أثر مباشر على القانون الفیدرالي بترتیبه لحقوق و واجبات على القانون الداخلي و لها 

.1جمیع األفراد في إقلیم دولة ألمانیا

اعد و لكن الشيء المالحظ هو أن الحقوق المضمونة بموجب المعاهدات بمعنى قو 

، هذا یجعل من القواعد الداخلیة أي نظم قانونیة ذاتیةالدولالقانون الدولي العام تخاطب 

هذه فالنظم القانونیة غیر منظمة بشكل مباشر بموجب قواعد القانون الدولي العام، لهذه 

في حالة ما إذا خرقت الدولة ، و لدولل، أو تبیح ، و تمنعالتزاماتاألخیرة تفرض عموما 

ثر قانوني إال أمام الجهة القضائیة التي لها ألتزام ناتج عن معاهدة،  ذلك األمر ال ینتج إل

طراف في د المعاهدة من قبل الدول األبنو حتراماعلى مراقبة مدى صالحیة السهر 

إلغاء قاعدة أو منع إنتاجها ما دام -أي الجهة القضائیة -، بحیث یمكن لها المعاهدة

la(إنتاج هذه القواعد  production de ces normes(و  ،هو من صالحیة الدولة

التي تخرق حقا منبثق یفرض جزاءات بشكل عام على الدول  أن، قانون الدولي العامیمكنلل

اهدة و لكن لیس بطریقة ، و ذلك بفرض إلزامیة إصالح القواعد المخالفة للمعمن المعاهدة

.2ئیةاستثناو بصفةمباشرة 

تكون أحكام القانون الدولي العامة جزءا من تراتبیة : " على أن ) القانون األساسي (من الدستور األلماني 25تنص المادة -1

حادیة، و یترتب علیها حقوق و واجبات مباشرة على سكان المناطق في أنحاء القانون االتحادي ، لها األفضلیة على القوانین االت

."االتحاد 
2 - Louis FAVOREU, Patrick GAIA , Richard GHEVONTIAN , Ferdinand Mélin-
SOUCRAMANIEN, Annabelle PENA, Otto PFERSMANN , Joseph PINI, André ROUX, Guy
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بالضرورة هي "الداخلیة "و لذلك السبب ال یمكن اعتبار القواعد الدستوریة 

ن للحقوق األساسیة الدستوریة تكون مبرر لضرب الحقوق ، فیمكهدةمتطابقة مع المعا

األساسیة الناتجة عن المعاهدة، هذه القواعد الدستوریة تكون بنظر القانون الدولي العام 

.1سببا في خرق المعاهدة

،حقوق اإلنسانالنظام األوروبي الحالي لحمایة و إذا أخذنا على سبیل المثال

ات مباشرة لفرض الحقوق األساسیة الناتجة عن المعاهدنجده یقوم على میكانزمات غیر

، فالمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان تدین الدول و تفرض المبرمة بین الدول األوربیة

، و لكن ال تتدخل في لجبر الضرر عن طریق التعویضاماتلتز اعلیهم بصفة عامة 

.2تدرج القواعد القانونیة الداخلیة للدول األعضاء

مى في لحقوق األساسیة لها مكانة ممیزة في صیاغة الدستور األلماني المسإن ا

و إذا رجعنا إلى أحكام التعدیل الدستوري في ذلك الدستور ،"القانون األساسي"حد ذاته 

تمنع مراجعة األحكام المتعلقة بالحقوق األساسیة المنصوص  03فقرة  79نجد المادة 

لحقوق ال یمكن أن من الدستور، أي مضمون تلك ا20المادة  و 01المادة  فيعلیها 

من ثم فإن الحضر الموضوعي ینصب على جمیع الحقوق األساسیة التي یمسه التعدیل و 

تلك النصوص نجدها تؤسس نظام و إذا فحصنا ،قررها الدستور في الفصل األول منه

خالل عدة نصوص فه من هذا ما نستش،دیمقراطي هدفه إقامة دولة القانون و تعزیزها

ولى من الدستور األلماني، كالفقرة الثالثة من المادة األعلى سبیل المثال ولیس الحصر، 

، بإلزامها للسلطات الثالثة باحترام الحقوق موجهة لجمیع المؤسسات الدستوریة هيالتي 

SCOFFONI , Jérôme TREMEAU, Droit des libertés fondamentales , 6e édition, Dalloz ,Paris, 2012
, p. 85.
1 - Ibid.
2 - Louis FAVOREU, Patrick GAIA , Richard GHEVONTIAN …, op.cit, p.85.
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 02فقرة  19، و كذا نص المادة 1ذاتهالقانون األساسیاألساسیة المنصوص و المحددة 

ال یجوز بأي حال من األحوال المساس بجوهر مضمون الحق ":التي تنص على أنه

فالمؤسس األلماني كان حریص على حمایة موضوع الحقوق األساسیة من ، "األساسي

و أكد نفس النص على حق ،أي سلطة في الدولة التي قد تفرغ الحق من محتواهعتداءا

لمتاحة له بموجب الدستور في حالة ما أجحف في الفرد في إتباع جمیع الطرق القانونیة ا

.أحد حقوقه األساسیة بسبب ممارسات سلطة الدولة

و  ،و ال یمكن الحد من ممارسة تلك الحقوق إال إذا أقرت المحكمة الدستوریة ذلك

و ، 2تلك الحقوق للمساس بالنظام الدیمقراطيفي حالة ما استعملتیكون ذلك األمر 

، حق المبادئ البنیویة"األلماني الحاملة لعنوانقانون األساسيالمن 20المادة جاءت 

معبرة إلرادة المؤسس األلماني في جعل الحقوق األساسیة و النظام الدیمقراطي "المقاومة 

على إرادة سلطة التعدیل الدستوري ریة تسمو على غیرها من القواعد و دستو القواعد مافوق

كذا على إرادة السلطة المؤّسّسة، لطة التأسیسیة، و أي الس 03الفقرة  79طبقا للمادة 

الذي  األلمانيجوهر القانون األساسي و یرجع الفضل للنظام األساسیةفتشكل الحقوق 

الفكرة و تتبناها عدة تنتشركرس فلسفة الحقوق األساسیة عملیا في الدستور قبل أن 

ي إال نتاج لتطور لفكرة ما هو ، غیرهاو  يالفنلندكالدستور اإلسباني و أوربیةدساتیر 

في ظل فلسفة القانون الطبیعي آال وهي فكرة  تالحریات الدستوریة، التي ظهر الحقوق و 

أثر على األخیرةكان لهذه أخذت باألساس الصبغة الدولیة، و حقوق اإلنسان التي

ثم الحریات األساسیة، اإلنسان و التشریعات الوطنیة  بعدة أفكار الحریات العامة، حقوق 

.الحقوق األساسیة

تلتزم السلطة التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة : " على أن) الدستور(من القانون األساسي األلماني  03فقرة  01المادة تنص-1

."بالحقوق األساسیة اآلتیة باعتبارها تشریعا مباشرا و نافذا 
"...الدستور(من القانون األساسي األلماني 18المادة -2 الحقوق و مدى إسقاطها بید المحكمة هنا تقع صالحیة الحكم بإسقاط ):

".الدستوریة العلیا 
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تلك المادةتنصمل في مفهومها ضمانة للحقوق األساسیة فحت20و ما المادة 

-2.جمهوریة ألمانیا االتحادیة هي دولة فدرالیة ودیمقراطیة بعدالة اجتماعیة-1" :على أن

الشعب سلطته من خالل االنتخاباتویمارس.الشعب هو مصدر جمیع سلطات الدولة

ترتبط -3، خالل أجهزة خاصة بالسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیةوالتصویت، ومن

وتلتزم السلطة التشریعیة بالنظام الدستوري، بینما ترتبط وتلتزم السلطة التنفیذیة والسلطة 

لكافة المواطنین األلمان الحق في مقاومة أي شخص -4القضائیة بالقانون والشرعیة

"ظام إ ذا تعذر علیهم ذلك بوسائل أخرىیعتزم أن یقوم بإزالة هذا الن

من قبل المؤسس األلماني لتحدید مقومات النظام  توضع20نص المادة  ذاإ

أي  وعلى النظام الدیمقراطي الحر،النظام الفیدرالي كشكل للدولةالدستوري القائمة على

،و التي یمارسها عن طریق االنتخاب هذا من جهة،على سلطة الشعب صاحب السیادة

من المادة  03فالفقرة  لتعزز الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة،جاءتو من جهة ثانیة

بأن الدولة هي  دولة قانون بالمفهوم إقرار  فهيترتب نتیجة على غایة من األهمیة 20

الذي تم المناداة به على وجه الخصوص منذ بدایة و  ،جمع علیه الفقه الدستوريأالذي 

السلطة التشریعیة ملزمة بالدستور و هذا ما نستشفه من التصریح بأن ،القرن العشرین

فهو إقرار الدستور بأن الدولة تقوم ،السلطتین التنفیذیة و القضائیة بالقانون و الشرعیة

هو غیر قابل للتعدیل و قید على سلطة التأسیسیة المشتقة ، و على مبدأ دولة القانون

.المكلفة بالتعدیل الدستوري

قراءة و التعمق في الدستور األلماني و صیاغته من الالذي یجعلنا نقول أن  و هو

تطبیق نظریة دولة القانون من حیث النص لمؤسس نجده یترجم لنا وبدون لبس قبل ا

Carréde(كاریه دي مالببرغالفرنسيالفقیهالدستوري، فهو یترجم على سبیل المثال رؤیة

(Malberg أن تكون السلطات الثالثة مقید لقیام دولة القانون یجب :"هیؤكد على أنالذي

ة و القضائیة فهي السلطتین التنفیذیالتشریعیة التي یقیدها الدستور و على رأسها السلطة و 
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، و قد نفى هذا الفقیه وصف دولة القانون على المنظومة الفرنسیة في مقیدة بالقانون

و ذلك یرجع باألساس إلى أن ،1رعیةعشرینیات القرن العشرین و وصفها بالدولة الش

مستندا في ذلك ،النظام القانوني الفرنسي كان ال یعترف آنذاك بفكرة الرقابة الدستوریة

، و 1789على أفكار الثورة الفرنسیة المجسدة في إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 

ألمة، و باعتبار أن األمة التي مفادها أن القانون هو التعبیر عن اإلرادة العامة أي إرادة ا

فإن القانون الذي یصدر عن البرلمان الممثل إلرادة األمة ال یمكن ،هي صاحبة السیادة

أن یكون محل رقابة أو طعن أمام أي جهة كانت، ألن ذلك یعد مساس بالسیادة 

.2الوطنیة

ظهرت نظریة دولة القانون في القرن التاسع عشر في ألمانیا، و أتنقلت بعد ذلك لفرنسا حیث تبناها الفكر القانوني الفرنسي  -1

هذا األخیر 1920لدولة في بدایة سنوات في البدایة من قبل الفقیه لیون دوجي ، ثم كاریه دي مالبرغ ، في مؤلفه النظریة العامة ل

’l"في ظل الجمهوریة الثالثة أكد على أن المنظومة الفرنسیة تتبع نظام الدولة الشرعیة  État l’ égale" الذي یتناقض مع دولة

’l"القانون  État de droit"ك الوصف الذي أصبح یمثل هدف یجب السعي للوصول إلیه، و یرجع كاریه دي مالبرغ سبب ذل

آنذاك إلى أن  الدولة الفرنسیة في ظل الجمهوریة الثالثة ال یمكن أن تكون دولة قانون لغیاب میكانزمات تحد من سلطة المشرع، 

فهناك اإلدارة و القضاء فقط اللذان یخضعان للقانون، و بالتالي إطالق سلطة التشریع تتناقض مع مبدأ تدرج القواعد القانونیة ألنها 

مو الدستور، هذا اإلنحراف المدان بإجماع الفقه الدستوري إبان الجمهوریة الثالثة، جعل من هذه األخیرة تنخرط  بشكل تتجاهل س

تدریجي في الفكرة التي مفادها ضرورة األخذ بالرقابة الدستوریة من أجل حمایة الحریات من القانون في حد ذاته هذا ما تبناه 

م یخرج ذلك على النقاش الفقهي، و لم تتجسد من حیث فكرة دولة القانون التطبیقفي المنظومة الفقیهان أیسمان و دوجي، و لكن ل

، مع تنامي دور المجلس الدستوري في السبعینیات إلى یومنا 1958الفرنسیة إال حدیثا بصدور دستور الجمهوریة الخامسة لسنة 

 . هذا

Voir: Valérie GOESEL-LE BIHAN, Contentieux constitutionnel, ellipses, Paris, 2011 , pp. 15- 17.
كي نتعرف على النظرة التي تبناها الفكر القانوني الفرنسي في القانون العام، والذي هیمنة علیه فكرة سیادة األمة یجب الرجوع -2

’Qu"لدولة ؟ما هو ثلث ا":في مؤلفه)Sieyès(إلى كتابات رجال الثورة الفرنسیة و على رأسهم سییز est-ce que le)

Tiers-État "و مرجعیة فلسفیة لها،  بقوله ، و الذي كان حافزا في اندالع الثورة1789الصادر في جانفي )? األمة :

موجودة قبل كل شيء، هي مصدر كل شيء، إرادتها هي دوما شرعیة، هي القانون في حد ذاته، األمر الوحید الذي یعد سباق 

على وجود األمة و یسمو علیها هو القانون الطبیعي فقط، و علیه إذا كان علینا تشكیل فكرة صحیحة على القانون الوضعي 

المنبثق من إرادة األمة، نرى في الصف األول القواعد الدستوریة التي تنقسم إلى نوعین، قواعد تنظم وظائف الجسم التشریعي، أما 

القواعد األخرى تحدد و تنظم مختلف األجسام الفعالة، هذه القواعد تسمى بالقواعد األساسیة، لیس بمعنى أنها تصبح مستقلة عن 

معنى أن األجسام الموجودة تتحرك و تؤدي وظائفها بموجب تلك القواعد و ال یمكن لها أن تتحلل علیها، اإلرادة الوطنیة، بل ب

حیث جمیع أجزاء الدستور هي لیست من صنع السلطة المؤسسة بل هي من صنع السلطة التأسیسیة، و من ثم كل سلطة مفوضة 
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من الدستور  20من المادة 03كما یمكن في نفس السیاق استخالص بأن الفقرة 

كرس مبدأ سمو الدستور، بالتأكید على أن القانون الصادر على السلطة التشریعیة یجب ت

القضائیة فهي محكومة بالقانون توریة، أما السلطتین التنفیذیة و أن یتوافق مع الشرعیة الدس

ستور هو ضابط عمل ، و من ثم فالدیتوافق مع الدستور بطبیعة الحالالذي یجب أن

.السلطات الثالث

، هذا ما نلمسه من خالل الفقرة الثالثة  فكرة دولة القانون ةأللماني دستر النظام ا إذا

على  أوالمن النص المذكور أعاله المشكلة لألساس الدستوري لدولة القانون القائمة في 

یة الشرعیة الشرعیة الدستوریة التي تحكم كل أعمال السلطات العامة و في المرتبة الثان

نیة و هو مبدأ تدرج القواعد القانو ؤسسبالتمعن في تلك الفقرة نجد أنها ت، و الخ...القانونیة 

لهذه األخیرة أن تقوم الوضعیة لدولة القانون حیث بدونه ال یمكنمن  المبادئ القانونیة 

، باعتباره اآللیة القانونیة لتقییم تصرفات السلطات العامة تشریعیة، تنفیذیة و لها قائمة

یعد هذا المبدأ احد المیكانزمات الدستوریة یها إن كانت شرعیة أم ال، و لحكم علقضائیة با

، و هو منشئ نظریة دولة القانون كما جاءت به النظریة الحدیثة لضمان الحقوق األساسیة

.الكلسینیة

تبیح للمواطنین في آخر فهي  ،20من المادة 04حاملة لرقم أما الفقرة األخیرة ال

، بأنیة لضمان مقومات النظام الدستورياستعمال الطرق القانونإذا تعذر علیهمالمطاف

یاتها، وعلیه فالقواعد الدستوریة هي أساسیة، ألنها  تحدد لنا بموجب الدستور ألداء صالحیات محددة ال یمكن لها تغییر صالح

أوال الهیئة التشریعیة الناتجة عن اإلرادة الوطنیة قبل وضع الدستور فهي قواعد ذات الدرجة األولي، أما القواعد ذات الدرجة الثانیة 

ة و تابعة لألمة، نستخلص من هذا المقطع هي كذلك یجب أن توضع من قبل إرادة نیابیة خاصة، فكل أجزاء الحكومة هي مكفول

أن سییز جعل من األمة هي صاحبة السیادة حیث ال یمكن لها أن تعبر عن إرادتها إال بوضع الدستور الذي یؤسس المؤسسات 

یادة التي تعمل على تحقیق المصلحة العامة، و لكن في حقیقة األمر الفقیه أخذ بمبدأ سیادة الدستور كنتیجة لتطبیق نظریة س

األمة، و لم یأخذ بسیادة القانون التي اعتمدتها فرنسا بعد الثورة الفرنسیة و هیمنة على الجمهوریة الثالثة و الرابعة

Voir: Emmanuel Joseph SIEYES, Qu’ est- ce que le Tiers -État ?, Édition du BOUCHER, Paris,
2002 ,p. 53.
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تسعى إلزالة تلك ،استعمال كل الوسائل ضد أي سلطة مهما كانتیكون لهم الحق في 

ألن المساس بأسس النظام الدستوري الخ،...لمدنيالمقومات من بینها الثورة و العصیان ا

.یمقراطيیشكل طغیان و خروج على النظام الدستوري  الد

إن تلك القیود وضعت من أجل إقرار حدود دستوریة على السلطة ال یمكن بأي 

حال من األحوال تجاوزها أو اإلخالل بها أو االنتقاض منها أو إفراغها من محتواها  و 

مبادئ ما فوق  اكثر من ذلك نعتبرها في حد ذاتهاألهي  مبادئ أساسیة تحكم الدولة، و 

كما كرسه المؤسس ر الموضوعي لمراجعة الدستور ظشكل عناصر للحأنها تالدستور باعتبار 

.األلماني

أنه تصدى بشكل باحثمن خالل تفحصنا للدستور األلماني یتبین لل،و علیه

لها معبرة في كل مناحیها لفلسفة دولة القانون،صیاغته  تو كان،واسع للحقوق األساسیة

تخرج تلك الحقوق من النص إلى التطبیق من خالل إبراز جمیع اآللیات الدستوریة التي

و  كما وضع الوسائل التي تضمن تلك الحقوق لتجنب خرق السلطات العامة لها،الفعلي

و بالدرجة الثانیة ،أنشاء المحكمة الدستوریة االتحادیة إلى األولىالتي تتمثل بالدرجة 

قیدا حقیقیا على  هي األلمانيفالحقوق األساسیة في القانون األساسي االتحادیة،للمحاكم

أهم القیود على ذلك هو جعل النصوص نظري، و قیدا جمیع السلطات في الدولة و لیس 

.المتعلقة بالحقوق األساسیة تحت طائلة الحظر الموضوعي للمراجعة الدستوریة

التخوف یات تاریخیة تتمثل فیسار علیه المؤسس األلماني له خلف ذيإن النهج ال

من و  ،هذا من جهةالثانیةالعالمیةبعد الحرب جوع النظام النازي من جدیدالشدید من ر 

فإنه بعد خسارة األلمان للحرب أمام الحلفاء، فكانت هناك ضغوط كبیرة من ،جهة ثانیة

قبل دول الحلفاء على ضرورة تقدیم ألمانیا بعد الحرب لضمانات دستوریة كافیة للحیلولة 

التي و بق الذي كان سببا في اندالع الحرب العالمیة الثانیة السانازيدون رجوع النظام ال

.كبیرة لإلنسانیة جمعاء ةأدت إلى معانا
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ي األلماني  النهج الذي تبناه المؤسس األلماني لیس غریب على الفكر القانونو هذا 

ور، مستندا في ذلك على بناء فكرة الدولة على أساس الدستالذي كان السباق في 

هیة األلمانیة في بلورة فكرة دولة القانون من حیث  تبیین معالمها و قواعدها الفق المساهمة

الذي )Jellinek(تجد باألساس أصولها في  نظریة التحدید الذاتي للفقیه األلماني جنیلیك 

و  ،القانون له میزة القوة"  :نأبحیث یرى هذا األخیر ب،)Jehring(تأثر بأفكار جهرینج 

عندما یتقرر":نهأو یرى ،"تشكل في حد ذاتها هدفا فهو وسیلة للقانونال القوة  تلكلكن 

كما ،"ففي هذه الحالة القانون یتحول لقوة مشروعةجتماعیةاألهداف بأن القوة هي تابعة 

la(أكدته النظریة الجهرینجیة للدولة  théorie jéhringienne de l'État( التي تعد مصدر

، بحیث ال یمكن ضمان النظام إال إذا كانت الدولة بواسطة القانونبدأ تحدید الدولة لم

تخضع للقانون  نأو من ثم فالدولة یجب ،1"نفسها تحترم ذلك النظام الموضوع من قبلها

طالما أن ذلك القانون یبقى ساري المفعول منهو ال یمكنها أن تتحلل ،الموضوع من قبلها

.لتي وضع بهاإلى أن یعدل أو یلغى بنفس الشكلیات ا

ن الدولة تخضع ، أل2"بالتحدید الذاتي شخصي"و من ثم یسمى التحدید الذاتي 

للقانون على أساس تقدیرها الذاتي في أن ذلك یحقق مصلحة لها و استمرار الستقرارها و 

على الدولة االلتزام بالقانون في حدود ":أنّ )Jehring(و هنا یؤكد جهرینج،لبقائها

ستخلق فوضى فإنها مصلحتها، ففي حالة مخالفة الدولة للقانون الساري المفعول 

" هي أنفي تفكیره من الفرضیة التالیة و ینطلق:فإنه)Jellinek(،أما جینیلیك3"اجتماعیة 

فراد ببعضهم األعالقة أي  -سبب وجود القانون مرده لیس فقط ألنه یربط المحكومین

1- Ghislain BENHESSA, La question de la souveraineté chez Georg Jellinek. Université
Robert Schuman, Master 2 Droit public fondamental, 2008, disponible en ligne à
l’adresse:https://www.memoireonline.com/07/09/2336/m_La-question-de-la-souverainete-chez-
Georg-Jellinek6.html.

.92.سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص-2
3 Ghislain BENHESSA ,op.cit, disponible en ligne à l’adresse:https://www. Mémoire online. com/
07/09/2336/ m_La- question-de-la- souveraineté- chez- Georg-Jellinek6. html.
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هذا یتوافق مع ما ذهب إلیه الفقیه  و  ،"بل كذلك السلطة السیاسیة في حد ذاتها -بعضال

الحق بمعناه الكامل للكلمة "  :على أنصاحب نظریة التحدید الذاتي )Jehring(نجیجهر 

طة ، ذلك ینتج خضوع السلعالقة ثنائیة بین الحق والقانونهو قوة القانون، فهناك

الدولة عندما تسن قانون" :أن)Jellinek(و بنظر جنیلیك،"السیاسیة للقانون الصادرعنها

، بل یلزم كذلك الدولة عند أداء نشاطها بمراعاة األفراد فقط یقتصر على عالقاتال  فإنه

.1"القواعد القانونیة 

الذاتي هي التي إن الفلسفة األلمانیة لفكرة خضوع الدولة للقانون بواسطة التحدید 

نظریة دولة القانون بتجسیدها في الدستور، رجعیة لدى المؤسس األلماني لتبنيكانت الم

، و تكرس ذلك النهج أكثر 1919و كانت البدایة من خالل دستور جمهوریة فایمار لسنة 

، 1949و بدقة ووضوح بعد الحرب العالمیة الثانیة من خالل القانون األساسي لسنة 

من خالله المؤسس األلماني تضمینه بحدود صارمة لصیانة دولة القانون و الذي حاول

حمایة الحقوق األساسیة بعدما فشلت جمهوریة فایمار وضع تلك الحدود على السلطة و 

أخفقت في تجنیب ألمانیا من السقوط في الدیكتاتوریة، و تبلورت تلك الحدود من خالل 

لطة التأسیسیة المشتقة و بوضع الحقوق الحدود التي وضعها المؤسس كذلك على س

األساسیة كقواعد تسمو على غیرها من القواعد ذات الطبیعة الدستوریة، و یمكن القول 

.أنها تشكل أساس القانون األساسي

مع العلم أن هذه النظرة  للدولة و كیفیة خضوعها للقانون انتقدت فقها، على أساس أن الطرح الذي جاء به جهرینج  یتناقض -1

مع فكرة خضوع الدولة للقانون فبمفهوم المخالفة فإنه طالما أن الدولة تلتزم بالقانون في مصلحتها الذاتیة یمكن لها أن تتحلل على 

.لما رأت أن ذلك ال یخدم مصالحهاك التزامها بالقانون
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معزز لمركز الحقوق األساسیة في الحظر الزمني لتعدیل الدستور:الفرع الثاني

الدستور

ل الدستور في القواعد الدستوریة التي تمنع تعدینقصد بالحظر الزمني هو مجموعة 

ذلك من لعدة أسباب تعود إلى رغبت السلطة التأسیسیة األصلیة فترة زمنیة محددة و 

للنظام السیاسي المجسد في ستقراراالتحقیق نوع من الثبات للقواعد الدستوریة أي تحقیق 

و قد یكون ذلك ،ولة جدیدةالدستور و الذي یكون قد تأسس إما بعد ثورة أو عند نشوء د

المنع في حاالت معینة یحددها الدستور تتزامن مع فترات غیر عادیة أو استثنائیة ال یلیق 

، و من ادیة التي تسمح بالقیام بالتعدیلفیها مراجعة الدستور فیها لعدم توافر الظروف الع

الحقوق األساسیةسینعكس إیجاباعلى مكانة الحظر الزمني لتعدیل الدستور یهشك ف الما 

تشكل النواة الصلبة للدستور بإجماع الفقه أنهایعد كفیل لها خاصة و و  في الدستور،

الدستوري فإن كانت الدساتیر ال تقرر ذلك صراحة نجد الفقه یؤكد على أن الدساتیر ال 

صرة تأخذ تنص صراحة على وجود مبادئ سامیة في الدستور لكن غالبیة الدول المعا

ٕاال هدمنا فكرة الدسترة في حد ذاتها، و علیه سنعرض موقف بعض وم للدستور و بهذا المفه

.)ثانیا(و الفرنسي، )أوال(، الجزائري الدساتیر المقارنة من مسألة الحظر الزمني للدستور

نجد الدستور الجزائري نص على الحظر الزمني لتعدیل :بالنسبة للدستور الجزائري -أوال

األولى تتعلق حالتینفي یمكن لنا أن نحددها ، التي الخاصةالحاالتبعض الدستور في 

.و الثانیة تتعلق برفض مشروع التعدیل الدستوري،برئیس الجمهوریة

بعودتنا للدستور الجزائري نجد أنه منح :الحالة المتعلقة بمركز رئیس الجمهوریة -أ

رح مشروع لتعدیل في ط ، و ذلكرئیس الجمهوریة صالحیة المبادرة بالتعدیل الدستوري

و وفقا لذلك النص یمر المشروع على البرلمان بغرفتیه و تتم المصادقة علیه ،الدستور

و بعد الموافقة علیه یعرض مشروع ،وفقا للشروط التي تطبق على النص التشریعي
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و ،1قراراه من قبل البرلمانیوم الموالیة ال50التعدیل على االستفتاء الشعبي في ظرف 

هو مبادرة الرئیس بمشروع التعدیل ثم یتم عرض المشروع على ء ثاني و هناك إجرا

إیجابيصدور رأيفي حالةو  ،المجلس الدستوري لفحص مدى تطابقه مع الدستور

یعرض على البرلمان بغرفتیه المجتمعتین  للموافقة علیه  بحیث یعتمد  يمجلس الدستور لل

، أما األجراء الثالث 2إذا تحصل على نسبة ثالثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان

إذا  ،الحق في المبادرة بتعدیل الدستورنح البرلمان بغرفتیه المجتمعتین بموجبه المؤسس  م

و من ثم ،غرفتي البرلمان المجتمعتینة أرباع أعضاء صالحه من قبل ثالثتم التصویت ل

.3الجمهوریة الذي یمكنه أن یعرضه على االستفتاء الشعبيرئیسیعرض على 

جراءات التعدیل المذكورة أعاله نجد أن المؤسس منح صالحیة إإنه من خالل 

لتعدیل حیث یلعب الدور المحوري في جمیع أشكال ا،الجمهوریةلرئیسالتعدیل الدستوري 

الثالثة المحددة في الدستور من خالل إعطائه الحق في المبادرة عبر طریقتین مختلفتین 

للتعدیل الدستور، و حتى و إن كان لیس هو المبادر بتعدیل الدستور في الطریقة الثالثة 

حیث بعد ،سلطة الرئیسل یخضعفإن تمریر التعدیل الذي یكون بمبادرة غرفتي البرلمان 

التعدیل البرلمانیة على الرئیس یمكن عرضها على االستفتاء الشعبي، عرض مبادرة

یعني بمفهوم المخالفة یمكن للرئیس كذلك أن یرفض "یمكن "فاستعمال المؤسس عبارة 

تجمید مشروع التعدیل لرئیسأي یمكن ل،عرض مشروع التعدیل على االستقاء الشعبي

تین، و بالتالي التعدیل الدستوري في الدستور المنبثق من إرادة البرلمان بغرفتیه المجتمع

و ذلك إما مباشرة عندما یكون ،4الجزائري ال یمكن أن یعتمد إال بإرادة و موافقة الرئیس

.2016الجزائري لسنة التعدیل الدستوريمن208المادة-1
.2016الجزائري لسنة التعدیل الدستوريمن 209المادة -2
.2016الجزائري لسنة التعدیل الدستوري211المادة  -3
لرئیس الجمهوریة باقتراح من الوزیر األول وأعضاء البرلمان، یتولى و  نجد الدستور الفرنسي یمنح المبادرة بتعدیل الدستور-4

رئیس الجمهوریة في السیر في إجراءات التعدیل، وذلك بطریقتین األولى تتمثل في عرض المشروع على البرلمان للمصادقة علیه 

الطریقة الثانیة یعرض مشروع التعدیل من الدستور ثم یعرض على االستفتاء الشعبي، و42طبقا  لإلجراءات المحددة في المادة 
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و إما بشكل غیر مباشر للدور الذي یقوم به في ،هو صاحب المبادرة بمشروع التعدیل

المجتمعتین حیث مان بغرفتیهاإلجراءات عندما تكون مبادرة تعدیل الدستور من قبل البرل

الدستوري المنبثق من اإلجراءات بموافقة الرئیس على مشروع التعدیل یتوقف السیر في 

.البرلمان بغرفتیه المجتمعتینإرادة 

بناء على كل ذلك و للدور الذي یلعبه رئیس الجمهوریة في عملیة المراجعة 

خاصتین تتعلق زمنیتینفي فترتینفإن المؤسس الجزائري منع تعدیل الدستور،الدستوریة

:بالرئیس وهما

و قد حددها الدستور الجزائري صراحة في :حالة وجود مانع لرئیس الجمهوریة-1

مهامه یستحیل معه أداء 1حالة إذا كان رئیس الجمهوریة أصیب بمرض خطیر و مزمن

أصوات أعضاء 3/5على البرلمان بغرفتیه دون عرضه على االستفتاء الشعبي، و یعتمد مشروع التعدیل إذا تحصل على نسبة 

في األصل تعود لرئیس الحكومة و البرلمان اللذان 89غرفتي البرلمان المجتمعتین، فصاحب مشروع التعدیل طبقا لنص المادة 

یقترحونه على رئیس الجمهوریة، هذا األخیر یمثل عنصر في حلقة إجراءات التعدیل، بحیث یعود له تقریر إن كان المشروع 

یعرض على االستفتاء الشعبي أو على غرفتي البرلمان المجتمعتین، و تجدر اإلشارة أن مشروح التعدیل الدستوري لما یكون 

الفرنسي یمنح الحق ألي عضو في إحدى غرفتي البرلمان اقتراح مشروع تعدیل دستوري، باقتراح من البرلمان كما أقره الدستور 

الذي یناقش من قبل الغرفة المعنیة و في حالة المصادقة علیه  یعرض على الغرفة األخرى، و في حالة الموافقة علیه طبقا 

.ون ملزم بعرضه على االستفتاء الشعبيإلجراءات المتبعة إلقرار النص التشریعي یعرض على رئیس الجمهوریة الذي یك
(من الدستور 88من المجلس الدستوري للتدخل لتطبیق المادة 2013لقد طالبت المعارضة و شخصیات سیاسیة سنة -1

بسبب مرض  رئیس الجمهوریة، بحیث قل نشاطه و ظهوره عند تأدیة مهامه )2016من الدستور بعد تعدیل  سنة 102المادة

، و في المناسبات الدینیة و الوطنیة  و الدولیة،  مما ولد قلق حول الوضع الصحي للرئیس لدى الرأي العام،  لكن رغم الدستوریة

13ذلك لم یتحرك المجلس الدستوري، و األكثر من ذلك المجلس ترشح الرئیس المنتهیة والیته لعهدة رابعة أصدر قرار بتاریخ 

رشحه، ولم یتحقق من تلك الوضعیة الصحیة للرئیس بكافة الوسائل القانونیة المتاحة یقضي بقبول ت07تحت رقم 2014مارس  

و اكتفى بدراسة الملف  رغم أن حالته الصحیة كانت محل تساؤالت، ومحل قلق على مدى قدرته الحقیقیة ألداء مهامه الدستوریة، 

ئیس المترشح للعهدة الرابعة عن الحملة و تولى الوزراء و لقد ثبت ذلك  األمر في الواقع في الحملة االنتخابیة بحیث غاب الر 

القیام بها لصالح الرئیس نیابة عنه، في حین ما لمركز الرئیس من صالحیات و اختصاصات دستوریة یفرض علیه تولي القیام 

تخاب العام المباشر و بالحملة االنتخابیة بنفسه، ألن االنتخابات الرئاسیة تأخذ شكل االنتخاب االسمي الشخصي، یختار باالن

من الدستور و عدم تحققه حول الوضعیة 88السري من قبل الشعب،  إّن عدم تحرك المجلس الدستوري إلعمال نص المادة 

الصحیة للرئیس و قبول في النهایة ترشحه یثیر مسألة استقاللیة المجلس الدستوري  على السلطة التنفیذیة، و مدى تحمل تلك 

ها الدستوریة، فدولة القانون و المؤسسات ال یمكن بنائها إال بتمتع كل سلطة في الدستور باالستقاللیة، أین السلطات لمسؤولیات

، و للمزید یمكن لها أداء مهامها و اختصاصاتها الدستوریة المحددة في الوثیقة الدستوریة  بشكل مجرد على االعتبارات السیاسیة
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سیعطل عمل الدستوریة أي ممارسة صالحیاته المحددة في الدستور، ألن ذلك األمر

لذلك وجد المؤسس الصیغة و  ،المؤسسات الدستوریة و قد یصیب مصالح الدولة بالضرر

لة بانتظام، و لتجنب حاو  الدستوریة التي تضمن سیر المؤسسات الدستوریة بشكل مستمر

لرئیس من صالحیات قد تتطلب منه التدخل بشكل لجمود عمل المؤسسات بالنظر ما 

.صةمستعجل لمعالجة أوضاع خا

ذلك سواء على المستوى الداخلي باعتباره هو الرئیس الفعلي للحكومة بحیث و 

یرأس مجلس الوزراء، كما أن  الحكومة هي ملزمة بتنفیذ برنامجه الذي یشرفعلیه الوزیر 

أو في العالقات الخارجیة للدولة باعتبار الرئیس هو المختص في تحدید السیاسة 1األول

.2الخارجیة للدولة

على ذلك األساس حدد الدستور الجزائري الشخصیة التي تستخلف رئیس 

سمیت بالشخصیة و  ،داء مهامه في حالة المانع و هو رئیس مجلس األمةأالجمهوریة في 

إلزامي  لیتثبت من بحیث یجتمع المجلس الدستوري وجوبا أي بشكل ،  الثانیة في الدولة

حالة وجود المانع و حالة توصله إلى ذلك باستعمال كافة الطرق القانونیة للتثبت من 

و یحیل األمر للبرلمان بغرفتیه المجتمعتین باإلجماعیقرر ذلك ،الحالة الصحیة للرئیس

أعضاء البرلمان )2/3(الذي یناقش المسألة بحیث یقرر المانع بأغلبیة موصوفة و ثلثي 

، مجلة المجلس »2014الیة ترشح رئیس الجمهوریة القائم لالنتخاب الرئاسي لسنة إشك«بن مالك بشیر ، :من التفاصیل أنظر

.117-109.، ص ص2016، 6الدستوري ، مجلة نصف سنویة متخصصة، العدد 
جاء لیوسع صالحیات الرئیس التي هي أصال موسعة قبل التعدیل، بحیث ركز السلطة في 2008إن التعدیل الدستوري لسنة -1

1989لى حساب المؤسسات األخرى، و  یعد ذلك التعدیل تراجع على المكاسب الدیمقراطیة التي جاء بها دستور كفة الرئیس ع

بمساسه بثوابت النظام الدیمقراطي و المذهب الدستوري كمبدأ التداول على السلطة، و مبدأ بناء الدستور على 1996المعدل سنة 

على اعتبار أصبحت الحكومة مسؤولة أمام البرلمان على برنامج "توجد مسؤولیة أین توجد سلطة "أساس توازن السلطات، و مبدأ 

رئیس الجمهوریة في عملیة تنفیذه، في حین الرئیس ال یمكن تقریر مسؤولیته بأي شكل من األشكال و هو صاحب البرنامج 

.الحكومي، و هذا تناقض مع القواعد الدستوریة في النظم المقارنة
.2016الجزائري لسنة التعدیل الدستوري، من 94، و 93، 4 فقرة 91المادة -2
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بغرفتیه المجتمعتین، و من ثم یعین رئیس مجلس األمة لیتولى رئاسة الدولة مؤقتا لمدة 

فرئیس مجلس األمة مجرد من هذه ،یوم  في هذه الفترة ال یمكن تعدیل الدستور45

من  03فقرة  104الصالحیة و كذلك البرلمان بغرفتیه المجتمعتین  تطبیقا لنص المادة 

.1یوم تعد حظر زمني على تعدیل الدستور45الدستور و بالتالي فمدة 

و هي حالة استمرار المانع :لمنصب رئیس الجمهوریةحالة الشغور باالستقالة -2

و یعلن ،یوم ففي هذه الحالة كذلك یجتمع المجلس الدستوري وجوبا45لمدة تتجاوز 

فتیه الذي و یعرض ذلك على البرلمان المجتمع بغر ،باإلجماع حالة الشغور باالستقالة

أعضاء البرلمان المجتمع )2/3(بعدما یصادق علیه ثلثي ،یثبت الشغور باالستقالة

الذي یشرف على تنظیم االنتخابات األمةالدولة رئیس مجلس یترأسو من ثمّ ،بغرفتیه

.یوم60الرئاسیة في أجل 

أو وفاة  ستقالةاو هي حالة :لمنصب رئیس الجمهوریةحالة الشغور النهائي -3

أو الحالة التي یتقرر فیها ارتكاب رئیس الجمهوریة لجریمة الخیانة ،رئیس الجمهوریة

با و یثبت  حالة الشغور النهائي ، ففي هذه الحالة یجتمع المجلس الدستوري وجو ىالعظم

البرلمان و یبلغ البرلمان بذلك الذي یجتمع وجوبا بحیث یترأس الدولة رئیس مجلس األمة 

و سواء في حالة شغور باالستقالة أو ، یوم تنظم فیها انتخابات رئاسیة 60اها لمدة أقص

لمان المجتمعتین مة و ال لغرفتي البر الشغور النهائي،  كذلك ال یمكن لرئیس مجلس األ

لتعدیل الدستور يزمنحظرو هو یعد ،یوم60في تلك الفترة المحددة ب تعدیل الدستور 

.2الدستورمن 3فقرة  104عمال بالمادة 

.2016الجزائري لسنة التعدیل الدستوري، من 3فقرة  91المادة -1
ال یمكن في الفترتین :"...المعدل و المتمم على أن2016الجزائري لسنة التعدیل الدستوريمن  3فقرة  104تنص المادة -2

من  211و  210و  208...المواد...أعاله تطبیق األحكام المنصوص علیها في 103و  102المنصوص علیها في المادتین 

".الدستور
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في  :رئاسة مجلس األمةبشعورحالة اقتران استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته -4

جماع حالة الشغور النهائي لرئاسة هذه الحالة یجتمع المجلس الدستوري وجوبا و یقرر باإل

و یتولى رئیس المجلس الدستوري ،الجمهوریة و حصول المانع لرئاسة مجلس األمة

ال سیة فیها و التي ال یمكنه فیها و یوم أین تنظم انتخابات رئا60رئاسة الدولة لمدة 

ذلك یعد حضر زمني بتعدیل الدستور في تلك الفترة ولغرفتي البرلمان المجتمعتین القیام

.من الدستور 3فقرة  104عمال بالمادة على تعدیل الدستور

ك الحاالت، حالة خاصة تتعلق في تزامن وفاة أحد مترشحي الدور و یضاف لت

، التي یقرر فیها المجلس الدستوري بتنظیم االقتراعالثاني في الرئاسیات قبل إجراء عملیة 

.1یوم في تلك الفترة ال یجوز تعدیل الدستور60من جدید في غضون االنتخابیةالعملیة 

رئیس الجمهوریة من قبل رئیس ستخالفافي فترة أن  ما سبقكل یتبین منإذا 

، ضف لذلك حالة وفاة أحد لرئاسة الدولةالدستوري مجلس األمة أو رئیس المجلس 

نتقالیةاالفي الفترات ،االقتراعالمترشحین للرئاسیات للدور الثاني أي قبل إجراء عملیة 

لباب المتعلق یجمد فیها العمل باكما تم توضیحه أعاله، یوم60یوم و 45المحددة ب 

یكون التعدیل الدستوري إال في ال بالتعدیل الدستوري، و ذلك حرصا من المؤسس بأن 

و  یؤدي مهامه الدستوریة بشكل عاديظل وجود رئیس جمهوریة منتخب من قبل الشعب

و هذا لتجنب إخضاع التعدیل لنزوات أو حسابات ،مؤسسات دستوریة تعمل بشكل عادي

المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمهوریة ألي سبب ي الفترات سیاسیة عابرة تستغل ف

  . كان

الزمني المتعلقة بمركز رئیس الجمهوریة،  ظرالحلحاالتاستعراضنامن خالل و 

ضمن نواة صلبة و مكانتها كالحقوق األساسیة تعززأنهذه األخیرة یمكن استخالص 

.2016الجزائري لسنة التعدیل الدستوريمن  3فقرة  104و  103المادة -1
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قیدا على سلطة التعدیل في الظروف العادیة للمراجعة الدستوریة فإن كانت تمثل،دستورال

شغور منصب رئیس تتزامن معقترةفي الدستوري لفمن الضروري أن یشملها حظرا لتعدی

وق لضرب الحقالتعدیل في تلك الفترة یمكن أن یوجه ف الجمهوریة ألي سبب كان،

ن الرئیس له التزام دستوري و أ من محتواها خاصة، و األساسیة بالتقلیص من مداها

.1باعتباره حامي الدستور

و بالتالي تقع علیه مسؤولیة الحفاظ على الدستور و السهر على احترامه 

،سیاسیة أمام الشعب تتقرر إذا خرق الرئیس الدستوردستوریة و فمسؤولیته 

ل الدستوریة حیث و علیه ال یمكن إجراء تعدیل إال في ظل رئیس منتخب طبقا لألصو 

یؤدي مهامه بشكل عادي، و منطقیا ال یمكن إجراء أي تعدیل دستوري إال في حالة ما 

ٕاال یكون التعدیل ؤدي مهامها بشكل طبیعي و إذا كانت كل السلطات العامة الدستوریة ت

تمر بها الدولة استثنائیةكما ال یجوز إجراء تعدیل دستوري في فترات الدستوري معیب، 

دستوریا إجراء تعدیل دستوري ال یجوزفإنه ،حتى و لم ینص الدستور صراحة على ذلك

فإن ذلك  ،ظروف االستثنائیة أو حالة الحصار أو الحربحالة للفترة تتزامن مع إقرار  في 

حیث تكون المؤسسات غیر ،التعدیل سیكون حتما غیر متطابق مع اإلرادة الشعبیة

یشكل خطر ، فتعدیل الدستور في تلك الظروف فة عادیةامها بصمستقرة و ال تؤدي مه

.على الحقوق األساسیة

ٕان أقر الدستور الجزائري توقیف العمل بالدستور في حالة الحرب و تركیز جمیع و  

السلطات في رئیس الجمهوریة من أجل تولي مهمة اإلشراف على الدفاع الوطني باعتباره 

تلك الفترة لك ال یمنحه حق إجراء التعدیل فيفإن ذ ،القائد األعلى للقوات المسلحة

.مجمد إلى غایة زوال ظرف الحربألن الدستور أصال ، ستثنائیةاال

.2016الجزائري لسنة التعدیل الدستوريمن 84المادة 1-
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و هي الحالة التي نصت علیها :حالة رفض الشعب لمشروع التعدیل الدستوري - ب

208من الدستور و ترتبط بإجراءات التعدیل المنصوص علیها في المادة 209المادة 

التي تتیح لرئیس الجمهوریة المبادرة بالتعدیل الدستوري حیث یقدم المشروع ،ستورمن الد

و في  ،القانون العادين بنفس اإلجراءات التي تطبق علىللموافقة علیه من قبل البرلما

یعرض على االستفتاء الشعبي، فإذا رفض الشعب اعتماد المشروع من قبل البرلمان حالة 

.ال یمكن عرضه على الشعب من جدید خالل الفترة التشریعیةمشروع التعدیل الدستوري

یمكن لدستور في الحالة المذكورة أعاله، و حظر زمني على تعدیل افذلك یشكل

دستوري القول وضع المؤسس لذلك الحظر یعد منطقي لعدم مالئمة عرض مشروع تعدیل

ذلك الحظر بالفترة ، و لكن یطرح التساؤل لماذا تم ربط على الشعب سبق و أن رفضه

وري بعد هناك إمكانیة لعرض مشروع التعدیل الدست أن أي ،التشریعیة للبرلمان فقط ؟

، یمكن تفسیر ذلك من أجل إعطاء وقت كافي للشعب صاحب انتهاء الفترة التشریعیة

أعضاء السیادة للتریث حیث قد یغیر رأیه حول مشروع التعدیل الدستوري بعد انتخاب 

لكن ذلك ال ینفي إمكانیة تمریر مشروع التعدیل الدستوري ى للبرلمان، و الغرفة السفل

، و في هذه الحالة نكون أمام مساس بإرادة الشعبيستفتاءلالبواسطة البرلمان دون اللجوء 

صاحب السیادة و هو الشعب، و قد تشكل هذه الحالة خطر على الحقوق األساسیة إذا 

ه الشعب یتضمن موضوعه تنظیم حقا من كان مشروع التعدیل الذي سبق أن رفض

.الحقوق األساسیة

بالرجوع لنصوص الدستور الفرنسي نجده نص على :بالنسبة للدستور الفرنسي-ثانیا

:یليفیما نوجزها حاالت الحظر الزمني لتعدیل الدستور 

و هي الحاالت المتشابهة مع ما نص :الحالة المتعلقة بمنصب رئیس الجمهوریة -أ

07، حیث نصت المادة تأثر بما جاء في الدستور الفرنسيالذي  ،الدستور الجزائريعلیه

من الدستور أثناء شعور رئاسة 89المادة...تطبیقال یمكن ":فقرة أخیرة على أنه
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الجمهوریة أو أثناء الفترة الممتدة بین التصریح بالطابع النهائي للمانع الحاصل لرئیس 

."الجمهوریة و انتخاب خلفه 

إن ذلك الحظر الزمني تم إدراجه في الدستور بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

صبح ینتخب بواسطة االقتراع العام طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة لیالذي غیرّ ،1962

و باألخص السلطة ،منع السلطات األخرىالحظر الزمني و الهدف من ذلك ،المباشر

.1التشریعیة من تعدیل الدستور في الحاالت التي تقترن بخلو منصب رئیس الجمهوریة

89مادة و هي الحالة التي نصت علیها ال:قلیمالحالة المتعلقة بالسالمة الترابیة لإل - ب

زء من إقلیم التي تمنع مراجعة الدستور في حالة إذا كان ج،من الدستور الفرنسي 03فقرة 

، و قد وضع الحظر لمعالجة سابقة تاریخیة تعود للحرب العالمیة الدولة تحت االحتالل

1940، حیث أصدرت حكومة فیشي سنة ما خضعت فرنسا لالحتالل األلمانيالثانیة عند

الذي بموجبه اسند ،1940جویلیة 10رنسا بما یسمى بالقانون الدستوري بعد استسالم ف

Philippe)(للحكومة التي یترأسها الماریشال بیتان  Pétainو بالتالي تم ،كل السلطات

و على ذلك األساس وضع ،1875إلغاء العمل بدستور الجمهوریة الثالثة الصادر سنة 

قلیم  حیث سالمة الترابیة لإلالفي حالة المساس ب،هذا الحظر لتجنب وضعیة مماثلة

.یكون تعدیل الدستور مخالف لإلرادة الشعبیة

المتعلقةستثنائیةاالو هي الحالة :من الدستور16الحالة المتعلقة بتطبیق المادة  - ج

16المادة بحیث تمنح ،الخطر الجسیم أو الوشیك الذي یهدد سیر المؤسسات الدستوریةب

و هنا یمكن الحد من ،السلطات الواسعة أین تركز جمیع السلطات في شخصهالرئیس 

بالقدر الذي یمكن معه مجابهة ،ممارسة بعض الحقوق األساسیة التي یتمتع بها األفراد

هذا ما أقره المجلس الحالة ال یجوز تعدیل الدستور و  ففي هذه ،ستثنائیةاالالحالة 

1- Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l’élection du présidant de la république au
suffrage universel.
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312-42تحت رقم 1992سبتمبر 02بتاریخ الدستوري الفرنسي في قرار صادر عنه 

هناك حدود على الفترات الزمنیة التي ال یمكن فیها إجراء تعدیل ...":حیث جاء فیه

.1..."04فقرة  16،89، 07دستوري أو مباشرته، و هذا األمر یستخلص من المواد 

ألن الرئیس ،إن عدم جواز تعدیل الدستور في الحالة االستثنائیة هو أمر ضروري

مهمته في تلك الحالة المحافظة على النظام الدستوري القائم بإرجاع المؤسسات الدستوریة 

یه قبل كما كانت علساسیةإرجاع تمتع األفراد بحقوقهم األو من ثمّ ،لوضعها الطبیعي

، فمن غیر فهو حامي للدستور بمعنى حامي للحقوق األساسیة،تقریر الحالة االستثنائیة

و  التي ال یمكن لإلرادة الشعبیة،قول مراجعة الدستور في تلك الظروف الغیر العادیةالمع

، مما قد یشكل تعدیل الدستور في أن تعبر عن إرادتها بشكل طبیعيللسلطة التأسیسیة

.خطرا على موضوع الحقوق األساسیةاستثنائیةأو  انتقالیةفترة 

من الدستور بموجب 16المادة و لقد ضبط المؤسس الفرنسي بشكل أفضل تطبیق 

یوم بعد ذلك 30و ذلك بتحدید مدة الحالة االستثنائیة ب ،2008التعدیل الدستوري لسنة 

یمكن للمجلس الدستوري أن یتحقق من توافر شروط الحالة االستثنائیة من عدمها كما 

المجلس خطار إم الحق في ذلك بناء على طلب البرلمانیین الذین لهو  ،162حددته المادة 

یقوم بها المجلس الدستوري ،إجباریةقائیة وتلالرقابة إلى رقابةتتحول تلك ، و الدستوري

1 -CC n° 92 -312 DC du 2 septembre 1992 . cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
"من الدستور الفرنسي على أن16المادة تنص-2 إذا كانت مؤسسات الجمهوریة، أو استقالل األمة و سالمة ترابها، أو تنفیذ :

التزاماتها الدولیة ، معرضة لخطر جسیم أو وشیك، وٕاذا توقفت السلطات العامة الدستوریة عن سیرها المنظم، یتخذ رئیس 

ظروف، بعد استشارة الوزیر األول، و رئیسي المجلسین، و كذا المجلس الدستوري استشارة الجمهوریة التدابیر التي تقتضیها هذه ال

و یجب أن تكون هذه التدابیر مستوحاة من اإلرادة الرامیة إلى منح السلطات .و یخبر األمة بذلك في خطاب یوجهه إلیها.رسمیة

و . و یستشار المجلس الدستوري بشان التدابیر.من أداء مهامهاالعامة الدستوریة، في اقصر اآلجال الممكنة الوسائل التي تمكنها

یمكن رئیس الجمعیة الوطنیة، و رئیس .ال یمكن حل الجمعیة الوطنیة أثناء ممارسة السلطات االستثنائیة.یجتمع البرلمان وجوبا

بعد مضي ثالثین یوما من العمل مجلس الشیوخ، أو ستین نائبا أو ستین عضوا في مجلس الشیوخ ، إخطار المجلس الدستوري، 

بالسلطات االستثنائیة، بغرض النظر فیما إذا مازالت الظروف المنصوص علیها في الفقرة األولى قائمة، و یفصل في ذلك في 

و یقوم بالنظر في ذلك وجوبا و یفصل في العمل بالسلطات االستثنائیة وفق الشروط نفسها في .اقرب اآلجال الممكنة برأي علني

."تام مدة ستین یوم من بدایتها، و في أي وقت بعد هذه المدة خ
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بعد مضي تلك المدة یمكن ف، ستثنائیةاالیوم من تقریر الحالة 60بقوة القانون بعد 

التحقق فیما إذا كانت الحالة االستثنائیة یتدخل في أي وقت من أجل مراقبة و للمجلس أن 

و إذا أصدر رأي بزوال العناصر التي أسست علیها تقریر الحالة االستثنائیة ،ال قائمة أم

، ستثنائیةاالعلى رئیس الجمهوریة رفع الحالة و  فإن رأیه یكون ملزم لجمیع السلطات،

وضع المیكانزمات الدستوریة لمراقبة رئیس الجمهوریة 2008فالتعدیل الدستوري لسنة 

لس بحیث یبقى هذا األخیر تحت مراقبة البرلمان و المج،1ئیةعند تقریره للحالة االستثنا

، فالرئیس لیس حر في استعمال سلطاته الواسعة المقررة له الدستوري كما تم تبیانه أعاله

و ذلك للخطر الذي قد تشكله الحالة االستثنائیة على تمتع و ممارسة 16بموجب المادة 

تجد سلطته سلطة أخرى توقفه إذا تجاوزا  و ،مقیدة، فسلطة الرئیساألساسیةلحقوقهم 

إذا التعدیل في مضمونه هو تكریس لمبدأ ،16صالحیاته بتطبیق الغیر المالئم للمادة 

.الفصل بین السلطات و هو ضمانة دستوریة للحقوق األساسیة

إن عدم جواز التعدیل الدستوري في الحالة االستثنائیة كما أقره المجلس الدستور 

هو تركیز جمیع 16، هو أمر منطقي ألن تطبیق نص المادة 1992نة في قراره لس

و سینعكس ،"دیكتاتوریة الرئیس"السلطات في رئیس الجمهوریة حیث یتحول النظام إلى 

علیها خاصة فیما ة لألفراد، بحیث یتم التضییق ذلك بشكل كبیر على الحقوق األساسی

، اإلجراءات الجزائیة و الضمانات تفتیشكحریة التنقل، إجراءات الیخص الحقوق الفردیة،

إن كان  و ،الخ...أي و التعبیر، الحریات السیاسیةالقانونیة للمحاكمة العادلة، حریة الر 

تعود لبدایة من الدستور لیعالج واقعة تاریخیة لیست حدیثة 16بخصوص المادة 2008جاء نص التعدیل الدستوري لسنة لقد  -1

ألول و للمرة الوحیدة، و كان ذلك بعد االنقالب الذي قاده 16، حیث تم تطبیق نص المادة 1961الجمهوریة الخامسة في سنة 

30أفریل إلى غایة 23تاریخ =جنراالت الجیش الفرنسي في الجزائر حیث لجأ الرئیس دیغول إلى تطبیق نص المذكور من 

محل جدال خاصة و أن سیر عمل السلطات العامة الدستوریة كان مستمر و لم ینقطع عن العمل سبتمبر، و كان قرار الرئیس 

من تقریر 48أي بعد 1961افریل 25على المستوى الوطني، و لكن كان هناك تهدید فقط، كما أن االنقالب أنهار بتاریخ 

...سبتمبر، مما ربما یجعل من ذلك مخالف للدستور30على غایة 16الحالة االستثنائیة، و الرئیس دیغول أبقى العمل بالمادة 

Philipe Ardant , Bertrand Mathieu, op.cit, p.480.
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مؤقت لجائزا الحد من الحقوق الفردیة بالقدر الالزم لمواجهة الحالة االستثنائیة و بشك

یخضع لرقابة المجلس الدستوري كما تم تبیانه أعاله،فإن الحقوق األساسیة كما جاء بها 

ال یمكن مباشرة أي تعدیل دستوري في الحالة االستثنائیة حتى و إن الدستور تبقى قائمة، و 

ن خالل مالفرنسي هذا كرسه المجلس الدستوري و ،كان الدستور لم ینص على ذلك صراحة

إرجاع األوضاع العادیة ن مهمة الرئیس و هدفه الوحید هو ، ألرالمذكو 1992قراره لسنة 

ق ذلك إال ق، و ال یمكن أن یتحالقیام بوظائفها بشكل طبیعيالعامة طةتستطیع السلحتى

في ظل احترام إجراءات مالئمة و متناسبة مع الخطر الذي قد یهدد النظام الدستوري 

.بشكل عام

و أثر التعدیل،فقه من النصوص الدستوریة المقررة لحضر موقف ال:مطلب الثانيال

األساسیةعلى الحقوقذلك 

إن القیمة القانونیة للنصوص الدستوریة التي تحظر التعدیل هي محل جدال فقهي 

للنصوص القانونیةمازال قائما لحد الساعة، و انقسم الفقه إلى فریقین الرأي المنكر للقیمة 

.)الفرع الثاني(، و الرأي الثاني مؤید)الفرع األول (تعدیل الدستوریة التي تحظر ال

الرأي المنكر للقیمة القانونیة للنصوص الدستوریة المقررة لحضر التعدیل :الفرع األول

و أثر ذلك على الحقوق األساسیة 

هذا الرأي أن القواعد الدستوریة التي تنص على حظر تعدیل یرى أنصار

لدستور ، فهي عبارة عن أماني من قبل واضعي اقیمة قانونیةدستوري لیست لها أي ال

، و بالتالي ا قواعد ملزمة تقید سلطة التعدیلال یمكن اعتباره، و مجردة من القوة القانونیة

أي قاعدة دستوریة مهما كان موضوعها یمكن تعدیلها أي سواء كانت قاعدة تنظم عمل 

یقدمون أصحاب هذا الرأي لحقوق األساسیة،و قاعدة تتعلق باالسلطات العامة الدستوریة أو 

تقیید ، و بعدم جواز )أوال(بإنكار وجود السلطة التأسیسیة المشتقة ب لتبریر رأیهم عدة أسبا
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هناك من یرجع ثبات قواعد الحظر على ، و )ثانیا(جیل الحاضر إلرادة أجیال المستقبل

خرق قواعد الحظر غیر مقترن ، و منهم من قال أّن )ثالثا(تعدیل الدستور لظروف القوة 

.)خامسا(، و أخیرا نحاول إعطاء  رئیینا )رابعا(بجزاء 

ینكرون وجود سلطةلوجود حدود على تعدیل الدستور المنكر يأالر  أصحاب -أوال

سیة أصلیة و یرون أن تعدیل الدستور یكون دائما من قبل سلطة تأسی:تأسیسیة مشتقة

ألصلیة یفرقون بین سلطة التأسیسیة األصلیة، و السلطة ا، فهم ال التي تظهر عند التعدیل

، و من ثم ال یقبلون بفكرة القیمة القانونیة للقواعد الدستوریة التي المشتقة المكلفة بالتعدیل

، فسلطة التعدیل هي نفسها سلطة تأسیسیة أصلیة و علیه  لها الصالحیة 1تحضر التعدیل

.یمكن تقییدها بأي قید موضوعي أو زمنيالمطلقة في مسألة مراجعة الدستور و ال

عدم جواز  ىیستندون عللوجود حدود على تعدیل الدستور ي المنكرأصحاب الر أ -ثانیا

أي ال یمكن للسلطة التأسیسیة األصلیة أن :تقیید جیل الحاضر إلرادة أجیال المستقبل

و ظروف سیاسیة دستور الموضوع من قبلها في زمانتربط أجیال المستقبل بما ورد بال

حكمه ن یضع القواعد التي تأ، فمن حق أي جیل الخ معینة...ةاقتصادیةو اجتماعیو 

، و هذا التي تشكل بمجرد قیامها إلجراء عملیة تعدیل الدستورالتأسیسیةبواسطة السلطة 

Thomas)استنادا على نظریة طوماس جیفرسون Jefferson)ل الحاضر جی":الذي یقول

، حیث كل جیل له كذلك مستقل على جیل  الماضي، و هو المستقبلمستقل على جیل 

"و یقول كذلك ،..."تي یراها األفضل لتحقیق رفاهیتهالحق في اختیار شكل الحكومة ال

ل أن یربط ، و ال یستطیع جیي مراجعة و إصالح و تعدیل دستورهكل شعب له الحق ف

.2"بقوانینه جیل المستقبل

1- Kemal Gözler, op cit, p .182 .
2-Ibid, p.183.
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قواعده  اختیارإرادة صاحب السیادة و هو الشعب في و علیه ال یمكن تقیید 

األساسیة المناسبة في زمن و ظروف معینة، و ذلك یتطابق مع مفهوم السیادة فإذا كان 

الشعب صاحب السلطة التي ال تعلوها سلطة أخرى، فمن الضروري أن تكون إرادته هي 

كلي للدستور فهو عمل أو رادة تغییر النظام بتعدیل جزئي العلیا، فإن قررت تلك اإل

.مشروع ألنه نابع من إرادة صاحب السیادة حسب هذا الرأي

:استمرار العمل بالقواعد المحددة لعمیلة التعدیل الدستوري مرهونة بظرف القوة–ثالثا 

تلك القواعد ، أنة على القواعد التي تحظر التعدیلمن بین تبریرات نفي القیمة القانونی

، فتلك القواعد التي تحظر تولدت لدى المجتمع نزعة للتغییر فإذا ،مرتبطة بظروف القوة

لغي قواعد ، و مهما یكون من أمر فإن تلك القواعد ال تمنع وقوع ثورة ت1التعدیل ستلغى

ن الدستور إ، فثورات، و خلق انسداد للنظام، و بالتالي لتجنب الالحظر و تلد نظام جدید

.2حكامه دون استثناءجمیع أن قابل للتعدیل فيو یجب أن یك

و یمكن كذلك إضافة :القواعد المتعلقة بحدود التعدیل غیر مقترنة بجزاءمخالفة-رابعا

في  حین من بین ،اعتبار أخر و هو أن القواعد التي تحظر التعدیل ال تقترن بجزاء

نزعة التي ب اقترانها بجزاء، فإذا أخذنا عنصر الوجو اعدة القانونیة هو خصائص الق

في مرحلة من المراحل إذا توافق مع الذي یفرض نفسه تجاهاالسیطر على السلطة و ت

بقواعد الحضر عتباراالتعدیل الدستور بدون أخذ بعین نقول أنه یمكن،الرأي العام

و هذا  ثابت من الواقع العملي أن عدة دساتیر ،الموضوعي و الزمني لتعدیل الدستور

.عدلت و خالفت قواعد الحظر

إن ذلك القول یتطابق مع سابقة وقعت في الجزائر عندما هجرت النظام االشتراكي، و تبنت المذهب الدستوري القائم على -1

الجزائري على حظر موضوعي لتعدیل الدستور في 1976الفصل بین السلطات و الحقوق و الحریات، بحیث نص دستور سنة 

مشروع تعدیل الدستور للخیار االشتراكي، لكن ظروف القوة التي كانت في منه التي تنص على عدم جواز أن یمس194المادة 

.1989سنة دستور بكفة الرئاسة آنذاك فرضت خیارها بترك النظام االشتراكي 
2- Kemal Gözler, op .cit , p.183.
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إّن إنكار التفرقة :حول النظریة المنكرة لوجود حدود على تعدیل الدستوررئینا-خامسا

و إنكار وجود حدود على عملیة التعدیل ،بین السلطة التأسیسیة األصلیة و المشتقة

األصلیة هي السلطة المنشئة  ةالتأسیسیالسلطة : "أناعتبار ، على صائبةالدستور غیر 

هي سیدة في تحدید بتدائیة، فال یمكن أن تخضع لشروط، و االفهي السلطة ...للدولة

George)(كما أكده الفقیه جورج بیردوا1"شكلیات أداء مهامها  Burdeau، السلطة " و

السامیة في  القواعدالتأسیسیة األصلیة هي السلطة التي تسن القواعد الدستوریة، أي 

كما یراها الفقیه كلود "النظام القانوني بما فیها القواعد المتعلقة بسلطة تعدیل الدستور

Claude(كالین  Klein(
، فالسلطة التأسیسیة األصلیة هي سلطة غیر محدودة بأي حدود 2

ألنها لم تكون ناتجة عن قاعدة قانونیة سابقة، فهي سلطة من طبیعة سیاسیة و لیست 

هي السلطة المنشأة للقاعدة األساسیة بما یجمع الفقه حول تحدید طبیعتها، و ة كما قانونی

فیها القاعدة التي تحكم سلطة تعدیل الدستور، و بالتالي فإن هذه األخیرة تكون مقیدة بما 

.تقرره السلطة التأسیسیة من خالل القواعد التي تضع حدود على عملیة التعدیل الدستوري

في الدساتیر لم تثیر إشكال بخصوص التعدیل ألن هناك یةاألساسأن الحقوقكما

في القانون الوضعي على مكانة تلك الحقوق في النظام القانوني ألي دولة و ، إجماع فقهي

فمن الطبیعي تشكل تلك الحقوق حدود على تعدیل الدستور، خاصة مع تدویل كانت

لدولیة على رئسها اإلعالن العالمي الحقوق و الحریات بمقتضى المعاهدات و المواثیق ا

المصادق علیه من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة، و ما 1948لحقوق اإلنسان لسنة 

تبعته من معاهدات عدیدة أبرمة في إطار منظمة األمم المتحدة مجال حقوق اإلنسان 

تبرم دات التي ، زیادة على ذلك المعاهالتي كانت ثمرت جهود ألغلبیة الساحقة لدول العالم

1 - Marina Calamo SPECCHIA, « Les limites à la révision de la Constitution en France et
perspectives comparées », VII Congrès Français de Droit Constitutionnel, 50° anniversaire de la
Constitution du 4 octobre 1958, Atelier n° 3 –Constitution et pouvoir constituant, p.4, disponible en
ligne à l’adresse:http://www.droitconstitutionnel.org/congres Paris/comC3/Calamo TXT.pdf.
2 - Marina Calamo SPECCHIA, op .cit, p.4.
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على مستوى المنظمات اإلقلیمیة كالمیثاق األوربي للحقوق األساسیة المصادق علیه 

الخاصة باإلتحاد األوربي التي دخلت حیز التطبیق بموجب 2000دیسمبر 7بتاریخ 

التي أصبحت ملزمة لجمیع الدول، و تخول ، و 2009 ردیسمب01معاهدة لیشبونة بتاریخ 

تلك الحقوق في القوانین احترامد األوربي الدفع بها في حالة عدم اإلتحامواطنیلجمیع 

جوان 27الوطنیة، أو المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب المصادق علیه بتاریخ 

،و غیرها من المعاهدات و 1986أكتوبر 21و الذي دخل حیز التطبیق بتاریخ 1987

.المواثیق الدولیة و اإلقلیمیة

فكرة حقوق اإلنسان على أنها حقوق أزلیة و ساسیة تجد أصلها فيفالحقوق األ

أو إفراغها  التقلیص منهافال یمكنفراد في الدولة، یتمتع بها األغیر قابلة للتقادم طبیعیة

، و من ثّم فهي تشكل قید على سلطة تعدیل الدستور في نظام دیمقراطي، و من محتواها

ال یكون مقبول أن تكون موضوع للتعدیل الدستوري إال في حالة واحدة و هي تعزیزها و 

النظام إلى نظام قمعي إذا كان سیعمل على تحویلفي مداهاإنقاصتقویتها، ألن كل 

و نظام ال یحقق العدالة االجتماعیة إذا كان هناك ضرب للحقوق السیاسیة و المدنیة،

.1هناك ضرب للحقوق االجتماعیة و االقتصادیة

،حمایة القانونیة الالزمة من قبل الدولةالالحقوق األساسیة ب ىتحضیجب أنإذا 

ة في بتشكل نواة صل و هيقید على سلطة التعدیل ألنها، تبدأ تلك الحمایة بالدستور

و تكرس في القوانین العادیة و كل األعمال اإلداریة فوق دستوریة،ي قواعد ماهالدستور ف

و السلطة القضائیة بصفة عامة في ،و تضمن بواسطة القضاء الدستوري بصفة خاصة

.ظل مبدأ الفصل بین السلطات

، عدة مواضیع للحضر الموضوعي على تعدیل الدستور من بینها الدولة 1949حدد القانون األساسي األلماني لسنة -1

.الدیمقراطیة و االجتماعیة و الحقوق األساسیة
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تعدیل الن سكوت الدستور على حظر أفإنه یمكن القول ،على ما سبقو بناء

الحق في اإلنقاص من تلك  یعني أن لسلطة التعدیلیة، الالمتعلق بالحقوق األساس

الحقوق أو إلغائها أو وضع قیود على ممارسة و التمتع بها، فالحقوق األساسیة تعد النواة 

النصوص باعتبار أنّ ،التي ال یمكن ألي دولة أن تتحلل علیهافي الدستورالصلبة

من إرادة اكز قانونیة لألفرادولدت مر الدستوریة المقررة و المنظمة للحقوق األساسیة 

، التي و إن كانت سلطة ذات طبیعة سیاسیة فإنها ال یمكن لها السلطة التأسیسیة األصلیة

و  أن تنكر المفهوم السیاسي لحقوق اإلنسان الذي یجد أصله في قواعد القانون الطبیعي،

ألنها تتعلق بكیان في أي وقت من األوقات الحقوق األساسیةجع عنالترابالتالي ال یمكن

.الفرد و اإلنسان

،  دل و تراجع في فترات زمنیة معینةو من الناحیة العملیة نجد أن الدساتیر قد تع

، بل نجد أن تلك الحقوق قد سیة یبقى ثابت و ال یمسه التعدیلو لكن مركز الحقوق األسا

الفرنسیة نجد تعزز عبر مراحل تاریخیة مختلفة، إذا أخذنا على سبیل المثال المنظومة

ت متشبثة و متمسكة بالحقوق التي جاءت في إعالن حقوق اإلنسان و المواطن یأنها بق

1946ستورو االقتصادیة التي جاءت بها دیباجة دجتماعیةاالو الحقوق ،1789لسنة 

عندما تبنت المنظومة 1958هذا ما جسدته دیباجة دستور كذا بالنظام الجمهوري،و 

أال  ،نشأ نظام مؤسساتي جدیدأو لم تعدلها رغم أن ذلك الدستور للدستور الحقوقیة السابقة

، المختلف عن نظام الجمهوریة الرابعة و الثالثةالجمهوریة الخامسةو مؤسسات هو نظام و 

المجلس الدستوري الفرنسي لعبّ و  ،2005ك الحقوق بمیثاق البیئة لسنة و قد تعززت تل

تحول و  ،األساسیةوریة لجمیع الوثائق المجسدة للحقوق دور فعال في إعطاء القیمة الدست

و  ،نظرائه من المحاكم الدستوریة في الدول األوربیة المختلفةللمحكمة دستوریة مماثلة 

بما یسمى في الفقه الفرنسي بالكتلة أن یكون اجتهاداتهالمجلس الدستوري عبّر أستطاع

رج كذلك كل الحقوق األساسیة بل تد،1958دستور وثیقة الدستوریة التي ال تقتصر على 
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وق اإلنسان و المواطن ، وهي إعالن حق1789عرفتها المنظومة الفرنسیة منذ ثورة التی

و كذا الحقوق المستمدة 2004و میثاق البیئة لسنة 1948ودیباجة دستور ،1789لسنة 

.من قوانین الجمهوریة

على دستورها الطابع العرفي المنظومة البریطانیة یغلب فرغم أنّ ،و في بریطانیا

الذي یتشكل من مجموعة قواعد عرفیة دستوریة تشكلت على ضوء التطور التاریخي 

، حیث یمكن للبرلمان البریطاني تعدیل أي قاعدة عرفیة لبریطانيللنظام الدستوري ا

بناء على مبدأعن البرلمان أي بقواعد مكتوبة، دستوریة بموجب قانون عادي صادر

، و لكن عرفیة أو مكتوبةدستوریة أي قاعدة  إلغاءتعدیل أو الذي یخول لهرلمان سیادة الب

الحقوق األساسیة جزء ال یتجزأ من عتبرتاناحیة العملیة أن  تلك المنظومة نجد من ال

.المنظومة القانونیة

و لوال تلك الحقوق لما كانت هناك حاجة للقانون، و على ذلك األساس نجدها 

و  ،الحقوق في التاریخ السیاسي و القانوني البریطاني تئق األولى التي دستر متشبثة بالوثا

أال و هي الماجنا كارتا أو المیثاق األعظم الصادر سنة 800تي یعود تاریخها لحوالي ال

أبرزها منع  لىلعالتي جسدت عدة حقوق أساسیة مازالت قائمة لحد الساعة و ،1215سنة 

یسكوربیس الهابوثیقة سید ذلك الحق األساسي  بموجب تجتممّ  و قدالحبس التعسفي، 

أخضعه للرقابة ف ،اإلجراءات الجزائیة في مجال االعتقال تي وضعتال 1679لسنة 

القاضي الصادر منه  أمر أیام أمام 03القضائیة كوجوب إحضار السجین في ظرف 

الدستوریة التي أسست نظام الملكیة 1689، و كذا وثیقة الحقوق لسنة اإلحضار

.1البریطانیة التي تمنح حقوق أساسیة للمواطنین و المقیمین

1 -Constitution du Royaume – Uni, disponible en ligne à l’adresse:http://fr
.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_Royaume-Uni
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ال تشمل كل ن النصوص التي تحظر التعدیلنه و مهما یكون من أمر فإإ

فهي  ،تشكل أساس الدستور في حد ذاتهنقاط معینة من الدستوربتتعلقبل ،الدستور

أنه أن یحقق استقرار النظام تمنع التعدیل لفترة زمنیة أو مواضیع معینة، و ذلك من ش

بشكل مطلق، و لكن هناك ضوابط شكلیة و ال یوجد دستور یمنع تعدیله فالدستوري 

فإن  ،األصلیة في عملیة تعدیل الدستور، و علیه ةالتأسیسیتضعها السلطة 1موضوعیة

،محلهاالقانونیة على القواعد واضعة لحدود على التعدیل الدستوري في غیرالقیمةإنكار 

یفتح الباب لخرق و مخالفة المبادئ سلبا على مبدأ جمود الدستور و ألن ذلك سینعكس 

العلیا في الدستور، و إن كانت هناك إمكانیة المساس بتلك المبادئ، فإن ذلك ال یمكن 

.2للدستور"الثوري"وصفه إال بالتعدیل الدستوري المخالف للدستور أو التعدیل 

الرأي المؤید للقیمة القانونیة للنصوص التي تحظر التعدیل الدستوري و :الثانيالفرع 

أثره على الحقوق األساسیة 

الفقهاء یؤیدون فكرة جانبو هو عكس الرأي المنكر السابق، حیث أن هناك 

یؤسسون فكرتهم باألساس لمقررة لحظر التعدیل الدستوري، و القانونیة للنصوص ایمةالق

إن الحدود التي تقع على سلطة التعدیل قد تكون حدود شكلیة، و نقصد بها عدم جواز تعدیل القواعد المنظمة لتعدیل -1

الدستور، تلك القواعد هي الضامنة لجمود الدستور و مبدأ سمو الدستور، و من ثّم تعدیلها یثیر إشكاالت فإجراءات التعدیل هي 

ة شكلیة لمبدأ جمود الدستور، و هي نواة صلبة لذلك المبدأ الذي ال یمكن تعدیله، و ال یمكن تعدیل القواعد اإلجرائیة لتعدیل ضمان

الدستور إال إذا كان التعدیل یحقق جمود أكثر لتعدیل الدستور، بوضع إجراءات أكثر تعقیدا لمراجعة الدستور، وذلك لما یتبین أن 

اءات التعدیل الدستوري في ظل نظام سیاسي و مؤسساتي معین لم تفي بغرضها و هو تحقیق جمود النصوص المتعلقة بإجر 

الدستور، و هناك حدود موضوعیة و هي حدود قد تتعلق بالحضر الموضوعي، أو الحظر الزمني لتعدیل الدستور، و قد تتعلق 

ها من القواعد الدستوریة یشرف القضاء الدستوري على بحدود داخلیة في الدستور و هي عبارة عن مبادئ دستوریة تسمو على غیر 

تفسیرها، و ذلك بواسطة بسط القاضي الدستوري  رقابته على مشروع التعدیل الدستوري، و في هذه الحالة نجد خالف في موقف 

عدیل و على أن القضاء الدستوري في القانون المقارن فالمجلس الدستوري الفرنسي أعتبر أنه غیر مختص لمراقبة مشروع الت

السلطة التأسیسیة سیدة اتخاذ التعدیل الذي تراه مناسبا مع احترام بعض الحدود جاءت في الدستور، في حین القاضي الدستوري 

اإلیطالي أكد على صالحیته في مراقبة مشروع تعدیل الدستور، و أما صالحیة المجلس الدستوري الجزائري في مراقبة مشروع 

.كمن في حالة اقتراح رئیس الجمهوریة لمشروع تعدیل دستوري دون المرور على االستفتاء الشعبيالتعدیل الدستوري ت

- Voir:Marina Calamo SPECCHIA, op.cit, pp.13-17.
2- Ibid, p.16.
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من نطلقنااالسلطة التأسیسیة المشتقة، فإذا سلطة التأسیسیة األصلیة و على التمییز بین ال

عترافلالفإنه ال توجد أي صعوبة ،كورتینفكرة التمییز و التفریق بین السلطتین المذ

أن سلطة التعدیل هي عتبارالتي تحظر التعدیل الدستوري، على بالقیمة القانونیة للقواعد ا

التأسیسیة  ةتنشأ السلطالتي سیة األصلیة حیث هذه األخیرة هي مقیدة بإرادة السلطة التأسی

فالقیمة ،لتعدیل الدستورإتباعهاالواجب جراءاتتضع الضوابط الدستوریة و اإلالمشتقة، و 

رادة السلطة التأسیسیة األصلیة التي لها إررتها القانونیة للنصوص التي تحظر التعدیل ق

هو ما سنبینه من و ، ة أي سلطة في الدستورمارسموریة لصالحیة وضع الحدود الضر 

الفقهیة حول القیمة القانونیة للقواعد الواضعة لحدود على سلطة التعدیل  اآلراءخالل 

، الحقوق األساسیة تشكل أحد الحدود الموضوعیة على سلطة التعدیل )أوال(الدستوري

).ثانیا(الدستوري في الدساتیر المقارنة 

الفقهیة حول القیمة القانونیة للقواعد الواضعة لحدود على سلطة التعدیل  اآلراء-أوال

الدستوري هي نابعة من التعدیللحد على سلطة الواضعةالقانون القیمة إن:الدستوري

یسیة األصلیة و سالذي وضع نظریة السلطة التأ)Sieyès(الفقیه الفرنسي سییز فكرة

ییز بین عملیة وضع لتمییز هو الذي یمكننا من التم، ذلك افرق بینهماالالسلطة المنشأة و 

طة التأسیسیة هي أصلیة، لالس":، فهو یرى أن1بین عملیة تعدیل الدستوردستور جدید، و 

مستقلة، غیر خاضعة لشروط عند أداء مهمتها، فهي نابعة من األمة، تجد أساسها في 

خاصین یشكلون بما یسمى أفكار القانون الطبیعي، و تمارس صالحیاتها بواسطة ممثلین 

.2"بالمجلس التأسیسي

قیمة القانونیة للقواعد المقررة حضر التعدیل الدستوري الو قد أید جانب من فقهاء 

Adhémar(  ن ایسمأ دیمارأكالفقیه الفرنسي  Esmein( و كان األول من دافع على

1- Xavier MAGNON, op.cit, p.559.
2-Marina Calamo SPECCHIA, op.cit, p.3.
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أوت  14مؤرخ في الحظر الموضوعي الذي قرره القانون الدستوري ال، من خاللالفكرة

الفرنسي و المتعلق بحظر تعدیل الدستوریالذي 1875المعدل و المتمم لدستور 1884

ل الدستوري هو محدود بهذه التعدی":یمس بالنظام الجمهوري، و أعتبر أیسمن أن

.1"النقطة

Maurice)الفقیه موریس هوریوأما Hauriou یعترف بالقیمة القانونیة للحضر (

المتعلق بحظر المساس بالنظام و  1884ذي وضعه القانون الدستوري لسنة الموضوعي ال

1884أنه یجب أن نستخلص من النص الدستوري لسنة "الجمهوري للحكومة و بحسبه 

و أّن "ري للحكومة یعد تعدیل غیر دستوريأي تعدیل دستوري یغیر النظام الجمهو نّ أب

، أما موریس 2"القواعد الدستوریة المكتوبةالحظر أرسى شرعیة دستوریة تسمو على " :ذلك

جهاز نشأعدیل الدستوري تمن الناحیة القانونیة القواعد التي تحظر الت":دوفرجیه یرى أن

القواعد  أن یحترمعلیهعلیه فیجب، و یستمد سلطته من الدستورالدستور لتعدیل

Charles(یرى شارل دوباش ، و "الدستوریة Debbasch( سیسیة المشتقة أتالسلطة ال" :أن

ي صلیة هسیسیة األأ، باعتبار أن السلطة التالدستور الساري المفعولباحترامهي ملزمة 

."لها صالحیة اعتماد أي نظام سیاسيلوحیدة المخول لها وضع الدستور و ا

Dmitri(یرى دیمتري جورج الفروف و  Georges Lavroff(،  الذي علق على

من الدستور الفرنسي  05فقرة  89المادة الحضر الموضوعي المنصوص علیه في

المنع المنصوص علیه في المادة ":المتعلق بعدم جواز المساس بالنظام الجمهوري أنو 

، هي سلطة منشأةطة تعدیل الدستور ألن سل،ذو قیمة قانونیةعتبارهایمكن  05فقرة  89

1 - Kemal Gözler, op.cit , p.193.
2 -Bruno GENEVOIS, « Les limites d'ordre juridique à l'intervention du pouvoirconstituant »,
rencontres franco-italiennes de Florence des 24 et 25 septembre 1998, p.5, disponible sur le
lien:http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-
constitutionnel-136340.pdf.
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تقوم بهدم النصوص التي أنشأتها، ألنها في  أةو بالتالي نرى من غیر الممكن لسلطة منش

."هذه الحالة ستمس بإحدى قواعد التي تأسست علیها  شرعیتها

ه بدون تقیید سلطة التعدیل الدستوري سنكون حتما و هو الرأي الذي نؤیده، كون أن

أمام إهدار مبدأ جمود الدستور ككل، ذلك الجمود هو أحد الضمانات الدستوریة للمركز 

تخذه الحقوق األساسیة في الدستور من خالل وجوب وضعها كقید على سلطة الذي ت

.التعدیل الدستوري لسموها على غیرها من القواعد الدستوریة

الحقوق األساسیة تشكل أحد الحدود الموضوعیة على سلطة التعدیل الدستوري -ثانیا

تهدف إلى حفظ النظام القواعد التي تحظر التعدیل الدستورين إ:في الدساتیر المقارنة

هي قواعد ضروریة و ،رار للنظام الدستوري و المؤسساتيتحقیق االستقو  ،تالثوراو تجنب 

یقع على السلطة التأسیسیة األصلیة ساسیة المضمونة بموجب الدستور و لحفظ الحقوق األ

من بین القیود الواجب تكریسها و  ،عبئ وضع القیود الموضوعیة على التعدیل الدستوري

هذا مانلمسه من الدستور هو عدم جواز تعدیل النصوص المتعلقة بالحقوق األساسیة  في

.عدة دساتیر في القانون المقارن نعرض البعض منها

كید على أّن أو قد تطرقنا لذلك سابقا، و ال یسعنا إال الت:بالنسبة للدستور الجزائري–1

من الدستور على 212صاب لما نص على صراحة بموجب المادة المؤسس الجزائري أ

حضر التعدیل الدستوري الذي یمس موضوع الحقوق األساسیة إما بشكل مباشر أو غیر 

الطابع -1:مس ال یمكن أي تعدیل دستوري أن ی":مباشر  فقد نصت على أن

الحریات -5...،لحزبیة طي القائم على التعددیة االنظام الدیمقرا-2،الجمهوري للدولة

من النص 05، 02، 01نعتبر تلك الفقرات ،..."و المواطناإلنساناألساسیة و حقوق 

حدود دستوریة وضعتها السلطة التأسیسیة األصلیة  ال یمكن تجاوزها تشكل المذكور كلها 

أحد عناصر الحضر ، و هيالحقوق األساسیةفي مجالمن قبل سلطة التعدیل
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فقرات من 03في الدستور الجزائري بحیث فصلها المؤسس الدستوري في الموضوعي

.النص المذكور

جعل نظام الحكم قتصر علىفإذا رجعنا للنظام الجمهوري بمفهومه الواسع ال ی

-یمقراطیة إلى فكرة الحقوق ألنهابل یمتد مفهوم الجمهوریة بالمقاربة الد،غیر وراثي فقط

و  السلطةتكونحقیق المصلحة العامة، كما أن الجمهوریة تهدف إلى ت-أي الجمهوریة 

ألفراد المشاركة في السلطة و لبحیث یمكن ولیس لشخص أو فئة،فیها للشعبالسیادة

.تقصیرهم في خدمة المصلحة العامة ةاختیار الحكام و عزلهم في حال

ق األساسیة أما النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة فهو حظر یتعلق بأحد الحقو 

التي هي مرتبطة بالنظام الدیمقراطي و ،الجوهریة آال و هي الحقوق و الحریات السیاسیة

و قد وضع المؤسس هذا الحضر لتجنب ،حد شروط قیامهاأتجعل من التعددیة الحزبیة 

إلى  1962سنة ستقاللاالالرجوع لنظام الحزب الواحد الذي سیطر على نظام الحكم منذ 

،في الحقیقة النظام الدیمقراطي و التعددیة الحزبیة وجهان لعملة واحدة، و1989غایة 

. یمكن تحقیق إحداهما دون األخرىباعتبار أنه ال

الدستور كذلك صراحة على منع التعدیل الذي یمس بالحریات األساسیةو حقوق نّص كما

ضیع الحظر و هنا نجد المؤسس جعل من الحقوق األساسیة أحد موا،اإلنسان و المواطن

تحت الرابع منه و یقصد بها تلك التي نص علیها الدستور في الفصل ،الموضوعي

یتعلق بالحقوق و كل نص أخر من الدستور"الحقوق و الحریات ":عنوان

تشكل مواضیع الحضر الموضوعي حیث تكون سلطة التعدیل الدستوري  هاكلالحریات،و 

لما تباشر إجراءات التعدیل، و إال كان عملها منهااالنتقاصعدم المساس بها و ملزمة ب

.غیر دستوري
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و التي تعبر عن "اإلنسانحقوق "المؤسس لمصطلح استعمالحول التساؤلو یطرح 

حقوق تتمتع بها كل اإلنسانیة و ال تقتصر فقط على المواطنین، و هو المصطلح و 

الفقه كالفقیه هنري بعض المفهوم المكرس في قواعد القانون الدولي على حد قول 

Henri(أوبردورف Oberdorff(1 ؤسس تذهب إلى توسیع هنا یمكن تفسیر أن إرادة الم، و

على تعدیل الدستور لحقوق اإلنسان أي تلك الحقوق المنبثقة من مواضیع الحظر 

.الدولیة التي صادقت علیها الدولة الجزائریةاالتفاقیاتالمعاهدات و 

الموضوعي لتعدیل الدستور في الحظرآلیةاستخدمت:ونسيتبالنسبة للدستور ال–2

لما لها من أهمیة في أي الدستور التونسي بعد الثورة،مجال الحقوق األساسیة من قبل 

، فنجد الدستور التونسي الصادر بتاریخ اطي حر یسعى لتحقیق دولة القانوننظام دیمقر 

ال یجوز ألي تعدیل أن ...":على أن 02الفقرة  49نص في الفصل 2014جانفي 26

هنا النص ، و 2"ینال من مكتسبات حقوق اإلنسان و حریاته المضمونة في هذا الدستور 

وق األساسیة الدستوریة الدستوري التونسي واضح في مداه، هو أنه یقتصر بجعل الحق

سلطة التأسیسیة ال، كحظر موضوعي على "الدستورالمضمونة في هذا ...:"بالقول

لقواعد حقوق س الدستور الجزائري الذي ترك الباب للتوسع في مفهومه المشتقة، عك

الدولیة كحظر موضوعي على تعدیل الدستور، كما تم االلتزاماتاإلنسان المكرسة في 

.اإلشارة له أعاله

لقد كان المؤسس البرتغالي مقارنة بالدساتیر األخرى :البرتغاليسبة للدستور بالن–3

التي تعد سامیة على النصوص  ئحمایة متشددة للمباداألكثر حرصا على وضع

الدستوریة، ووضع حدود على سلطة التعدیل بشكل جد مفصل،  هذا ما نلمسه من خالل 

1 - Henri OBERDORFF ,« Les libertés fondamentales : théorie générale » , Interview d'Henri

Oberdorff, Professeur émérite à l'université Grenoble-Alpes , Lextenso , Ajoutée le 8 août 2016,

disponible sur le lien:https://www.youtube.com/watch?v= rFpjANFjrqI&pbjreload=10.
:، المنشور على الربط التالي2014جانفي 26التونسي الصادر بتاریخ من  الدستور 49الفصل -2

https://majles.marsad.tn/uploads/documents/TnConstit_final_1.pdf
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ضوعي المعبرة مواضیع الحضر المو ت التي حددالبرتغاليالدستورمن 288نص المادة

الدستوريسلطة التعدیل ، و تم تقییداالجتماعیةالدولة الدیمقراطیة عن دولة القانون و 

و الفصل ، النظام الالئیكي،استقاللیة القضاء، الحقوق األساسیةبعدة مواضیع، و هي 

و ذكرت المادة حقوقا أساسیة بعینها منعت قوانین و الرقابة الدستوریة،بین السلطات 

الحریات السیاسیة،  فجاءت ق العمال و الحقوق االجتماعیة والحقوق و التعدیل مسها كحقو 

":بحیث نصت على أنه،"التعدیل المسائل التي یقید فیها"تحت عنوان 288المادة 

الفصل  -ج ،الشكل الجمهوري للحكومة –ب...ال تمس قوانین التعدیل الدستوريیجب أن

حقوق –حقوق المواطنین و حریاتهم وضمانتهم،ه  –د  بین المؤسسات الدینیة و الدولة،

الخاص و التعاوني القطاعات العام و  نالتعایش بی–و اللجان العمالیة والنقابات والعمال

تعبیر الجماعي و التنظیم ال –ط ...سائل اإلنتاجو االجتماعي فیما یتعلق بملكیة و 

-ي  ،و الحق في المعارضة الدیمقراطیة،السیاسي، بما في ذلك األحزاب السیاسیة

إخضاع القوانین -، ل، و اعتمادها على بعضها البعضیةالفصل بین الهیئات السیاد

–، م على عدم دستوریتها بسبب اإلغفالللرقابة الالحقة على دستوریتها و للرقابة

.1..."استقالل السلطات المحلیة-كم، ن استقالل المحا

تسمو األساسیة في الدستور مكانة ممیزةالحقوق منحّ المؤسس البرتغالي  أن یتبین

، هذا ما نلمسه من النص المذكور أعاله لما عالج الحظر القواعد الدستوریة األخرىعلى 

بحیث شملت الحقوق التي یمسها الحضر بجوار ،تعدیل الدستوريالالموضوعي على 

الحقوق المشاركة السیاسیة والدیمقراطیة المحلیة و الحقوق الكالسیكیة، الحق في

على ذكر الحقوق التي یجب برتغاليالمؤسس الیزتركاالقتصادیة و االجتماعیة، و یعود 

:، المنشور على الربط التالي2005شامال لتعدیالته لغایة عام 1976من  دستور البرتغال الصادر عام 288المادة -1

https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf?lang=ar
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الدستور البرتغالي كان نتاج ثورة أقامت نظام جدید بعد سقوط أن یشملها الحضر إلى أنّ 

، و كان 19741إلى غایة 1925سنة من سنة 49دامت التي الدیكتاتوریة السالزاریة

.1976فصدر سنة 1974الدستور تتویجا لثورة 

ترسیخ النظام الجدید عن  هوسلطة التأسیسیة األصلیة لل الشاغلفكان الشغل 

و قد نلمس ذلك ،بتجسید القطیعة مع النظام الدیكتاتوري السابق،االستقرارتحقیق طریق 

من الدستور التي وضعت حظر زمني على تعدیل الدستور 284من خالل نص المادة 

ما كانت هناك موافقة على إجراء باستثناء إذا،سنوات من تاریخ نشر الدستور05مدته 

،2التعدیل من قبل أربعة أخماس أعضاء الجمعیة الوطنیة

و قد عمل الدستور البرتغالي على إبراز الحقوق األساسیة في الجزء األول من 

و نص على حقوق أخرى في جل ،"الحقوق و الواجبات األساسیة "الدستور تحت عنوان 

و عند نصه على ،المتعلق بالتنظیم االقتصاديستور من الدالدستور كالجزء الثاني 

و قد غلب على للمادة الدستوریة التي تكرسه، عنوان أساسي الحقوق أعطى لكل حق 

نصو تأتي تنظیم السلطات في المرتبة الثانیة، حیث ،الدستور تنظیمه للحقوق األساسیة

التزام ا في الدستور یوقع ، و النص علیهحقوق األساسیةعلى إمكانیة التطبیق المباشر لل

.3عدم وجود القانون الذي ینظمهامعبتطبیقها رغم العامةالسلطاتعلى 

عد، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري األنظمة السیاسیة الكبرى، الطبعة األولى، سموریس دوفرجیه ترجمة جورج -1

 .368- 367 .ص، ص1992المؤسسات للدراسات الجامعیة و النشر و التوزیع ، لبنان، 
"من الدستور البرتغالي على أنه284تنص المادة -2 للجمعیة الوطنیة أن تعدل هذا -1جهة االختصاص و مواعید التعدیل، :

و مع ذلك یمكن للجمعیة الوطنیة أن تبد إجراءات تعدیل -2الدستور بعد مرور خمس أعوام على نشر أخر قانون تعدیل عادي، 

شامال لتعدیالته 1976دستور البرتغال الصادر عام :أنظر"بعة أخماس إجمالي األعضاء استثنائیة في أي وقت، بأغلبیة أر 

.2005لغایة عام 
تطبَّق أحكام هذا الدستور بشأن الحقوق :" على أن" القوة القانونیة"من الدستور البرتغالي الحاملة لعنوان 18تنص المادة -3

."...شخاص والهیئات العامة والخاصةوالحریات والضمانات مباشرة، وتكون ملزمة لأل
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تقیید، أو التقلیص أو الأو  غاءاإلل، ال یمكن لها و بناء علیه فإن سلطة التعدیل

تقلیل من نطاق  الحقوق األساسیة و ضماناتها كما تم التنصیص علیه و تنظیمه في ال

بل على سلطة التعدیل تعزیز تلك الحقوق و تنمیتها و وضع الضمانات الدستور، 

، و هي المكانة التي اإلضافیة والكافیة  لتسهیل التمتع بها و ممارستها من قبل األفراد

.وفق نظریة دولة القانوناألساسیةتتمتع بها الحقوق 

في  الدستوريسلطة التعدیل التي تقع على قیود الخرق أّن فیجب التأكید ،هو علی

أي غیر شرعي من ،الحقوق األساسیة یجعل من التعدیل الدستوري غیر دستوريمجال 

، و لكن تلك نقالباكان ذلك التعدیل ناتج عن ثورة أو حتى و إن،الناحیة الدستوریة

،حداث تخرج عن النظامأي تلك األ،بالقانوندستور وال الحداث ال یمكن ضبطها ال باأل

ن السیر العادي للمؤسسات الدستوریة، و على ذلك األساس یرى الفقیه و هي استثناء ع

الدستوري لرقابة القضاء من الضروري إخضاع التعدیل :النمساوي هانز كلسن أنه

1988في هذا اإلطار أقرت المحكمة الدستوریة االیطالیة في سنة ، و الدستوري

الدستوري  موجب قرار صادر اختصاصها في مراقبة دستوریة القانون المتضمن التعدیل 

، عكس موقف المجلس الدستوري 1146تحت رقم 1988دیسمبر 29عنها بتاریخ 

الفرنسي حول نفس المسألة الذي رفض مراقبة دستوریة مشروع التعدیل الدستوري لعدم 

.1النوعياالختصاص

1- Marina Calamo SPECCHIA, op.cit, p.16.
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:من الباب األول الثانيالفصلخالصة 

أن نظریة دولة القانون تمكنت في النظم لقد لمسنا من خالل الفصل الثاني

على أنها قیم قانونیة تسمو في ،المقارنة من تجسید واقعي و ملموس لمكانة الحقوق

النظام القانوني، و لم یتحقق االنتقال من المفهوم الفلسفي للحقوق و الحریات إلي مفهوم 

La(باألساسیةالملموس المرتبط الحقوق  fondamentalité(،نامي دور القضاء إال بت

، و علیه فالحقوق األساسیة تشكل الدستوري الذي هو شرط أساسي لقیام دولة القانون

.استمراریة لتطور واكب مفهوم حقوق اإلنسان و الحقوق الحریات

للحقوق األساسیة، فإن و لكن رغم أن هناك إجماع فقهي حول القیمة الدستوریة

، و خاصة من حیث وجود تدرج في حد ذاتهها داخل الدستور تهناك خالف حول مرتب

.أو مساواة فیما بینهااألساسیةبین الحقوق 

،الفقهي تمكنت السلطة التأسیسیة واضعة الدستور من الحد منهإن ذلك الخالف 

و ذلك بجعل الحقوق األساسیة أحد مواضیع الحظر الموضوعي على تعدیل الدستور، و 

من ثّم تكریس حمایة متشددة داخل الدستور لموضوع الحقوق األساسیة، من خالل منع 

من الحقوق اإلنقاصالسلطات العامة من إحداث أي تعدیل من شأنه المساس أو 

بشكالاألساسیةبتنمیة الحقوق التزامن یقع علیها دولة القانو من ذلك األكثرو  األساسیة،

.مستمر في النظام القانوني

إن ذلك األمر ینتج مسألة على غایة من األهمیة، و هي سمو الحقوق األساسیة  

(األساسیة"على غیرها القواعد الدستوریة و هو جوهر  "La fondamentalité( ذلك ،

برفضه إحداث تدرج بین الحقوق األساسیة، السمو یزید من قوته القضاء الدستوري

.بمعالجتها ككتلة واحدة تخضع للتوفیق و الموازنة فیما بینها لتحقیق المصلحة العامة
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:خالصة الباب األول

كقانون أساسي و ن خالل الباب األول یمكن أن نستخلص بأن مفهوم الدستورم

حول في النظم المقارنة من دستور في الوقت الراهن قد تسامي و معیار لدولة القانون،

إلى دستور الحقوق ،یحدد السلطات و العالقات بین تلك السلطات و آلیات عملها

،األساسیة، فأصبحت هذه األخیرة تشكل المحور المهم و الجوهري في العملیة التأسیسیة

.هي نواة صلبة للدستورفي دولة القانون مما یتأكد القول بأن الحقوق األساسیة 

في  األساسیةو نلمس ذلك التحول من خالل المكانة التي حظیت بها الحقوق 

بجعلها متفوقة على غیرها من القواعد الدستوریة األخرى ،المعاصرةالدساتیر المقارنة 

لذلك الغرض ، و الحظر الموضوعي على تعدیلهاو بواسطة مكانتها الخاصة في الدستور  

یة الدستوریة للحقوق وري یسهر على تحقیق الحماالدساتیر على إنشاء قضاء دست تحرص

تمكین األفراد و الجماعات من الدفاع عن حقوقهم األساسیة بواسطة األساسیة، ب

للحقوق العامةالمتعلقة برقابة مدى تطابق أعمال السلطات،المنازعات الدستوریة

.األساسیة

،وني قائم بحد ذاتهاص قاناختصبناء على ذلك تشكل الیوم المنازعات الدستوریة 

أن تحقیق الحمایة للحقوق اعتبارعلى  ،ذو أهمیة بالغة في القانون العامو محورا

إن كانت الدولة تأخذ بأسس ،ر  لتقدیریامعطة المنازعات الدستوریة تشكل األساسیة بواس

المعاییر الواجب توافرها لتحقیق دولة القانون أم ال، ذلك یؤدي بنا لوجوب البحث عن 

النقائص البحث عن ، و األساسیةالقضاء الدستوري في عملیة مأسسة للحقوق نجاعة

.سنعالجه في الباب الثاني ما التي قد تحول من تحقیق تلك النجاعة هذا 



الباب الثاني

:األساسیةللحقوق القضاء الدستوري تأسیس

بین القصور و إرساء دولة القانون
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، ألن ر كاف لحمایة تلك الحقوقإن النص على الحقوق األساسیة في الدستور هو غی

یجب أن ،ألشخاص القانونیة المخاطبین بهاالقاعدة القانونیة بشكل عام لجعلها ملزمة على ا

إجرائیة تمكن صاحب الشأن من حمایة حقوقه المنبثقة من تلك القاعدة لیات آتقترن ب

.القانونیة

قد بقت الحقوق األساسیة حبیسة نظریة سیادة األمة التي كانت مهیمنة على و 

القانون هو التعبیر "المنظومة الفرنسیة منذ عهد الثورة، بحیث جسدت ذلك من خالل فكرة 

لي ال یمكن بالتاهو نابع من صاحب السیادة وهي األمة و قانونأي ال ،"عن اإلرادة العامة 

رلمان لم تحض الحقوق األساسیة بالحمایة نتیجة سیادة الب،علیهو الطعن في القانون، 

،ل اإلدارةإال على تلك التي كان یمارسها القضاء اإلداري على أعمااقتصرت في البدایة و 

كما سماها الفقیه الفرنسي ،الدولة الشرعیةسمیت تلك المرحلة بمرحلةأي السلطة التنفیذیة و 

، حیث أن القاضي اإلداري یمكن له أن یطبق 1920یه دي مالبرغ في بدایة سنواتكار 

و لیست له الوالیة في ،القانون حتى و إن كان غیر دستوري تطبیقا لمبدأ سیادة البرلمان

بشرعیة القرارات اإلداریة یفصلألنه غیر مختص نوعیا، و ة القوانین التصدي لمسألة دستوری

من ثم كان وال عبرة لمخالفتها للدستور، و ،إذا كانت غیر مخالفة للتشریعبمختلف أشكالها

وق األساسیة المجسدة من الضروري معالجة ذلك الخلل إلخراج النصوص المتعلقة بالحق

لى جمیع الطابع الفلسفي الذي یحكم الدولة إلى الطابع الدستوري الملزم عدستوریا من 

.القانون إلى دولة الشرعیةاالنتقال من الدولةفي الحقیقة عملیةهي تمثل و  ،مؤسسات الدولة

إال بعد التحول من ،بالفعل لم تتحرك آلیات الحمایة القانونیة للحقوق األساسیةو  

ن التحول في المفاهیم الذي واكب ظهور نظریة دولة القانو ف الدولة الشرعیة إلى دولة القانون،

بدایة من قبل العمید لیون فقهاء الفرنسیین في الالتبناها و  ،ي ألمانیا في القرن التاسع عشرف

بعده الفقیه كاریه دي مالبرغ، و تعززت النظریة بمساهمة مدرسة فیینا على رأسها دوجي و 

الذي جعل من دولة القانون عبارة عن نظام صة للقانون و لالفقیه هانز كاسن في نظریته الخا
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، فكان لذلك الحراك الفقهي دور فعال في رواج نظریة دولة القانون بعد 1قانوني متسلسل

نیا بعد الحرب الصادر سنة الحرب العالمیة الثانیة، حیث تم تجسید النظریة في دستور ألما

في ، أما 1945والذي أعید العمل به سنة 1920الدستور النمساوي لسنة و  1949

الدستوري ولى بإنشائها للمجلسحیث كانت المرحلة األ،دریجیاالمنظومة الفرنسیة كان ت

أسندتالمجلس الدستوري و إنشاءأین تم ،1958الخامسة لسنة بموجب دستور الجمهوریة 

اإلصالحاتو  ،اجتهاداتهبالتزامن معالقوانین التي تطورت  ةدستوریله مهمة الرقابة على 

التطور الذي شهده من حیث النصوص هو ، و 2008، و1992، 1974الدستوریة لعام 

سنركز الدراسة ،علیهو  ،2016دیل الدستوري األخیر لسنة نظامنا الدستوري من خالل التع

،النظام الفرنسيریة للحقوق األساسیة في نظامنا و في هذا الباب على نظام المنازعات الدستو 

ققتها المنازعات الدستوریة كذا االنجازات التي حمبینین هشاشة النظام وهو الجانب السلبي، و 

لفة الجتهادات القضاء من خالل التطرق للمواقف المخت،الحریاتو كمیكانیزم لكفالة الحقوق 

.یجابيهو الجانب اإلو  ،راته المختلقة للنصوص الحقوقیةتفسیو  ،الدستوري

،لسفي إلى الطابع القانونيإخراج مفهوم الحقوق األساسیة من الطابع الفولذلك فان 

عد األخرى، یطرح إشكالیات عملیة خالل جعل الدستور له مرتبة السمو على سائر القوامن

القواعد اإلجرائیة الجهات التي تشرف على الرقابة، و تنظیم نحاول من خاللها تقییم كیفیة 

 و ،من حیث نجاعتهاكي نؤمن حمایة الحقوق األساسیة ،التي یتم إتباعها أمام هذه الجهات

بین ساسیةالمنازعات الدستوریة للحقوق األ،من خاللى تلك النقاطعل نحاول اإلجابة

من جهة و ، )الفصل األول(الجزائري نموذجاالمجلس الدستوري الفرنسي و :النجاعةهشاشة و ال

لتحقیق ،القانونیة التي یستخدمها القضاء الدستوريالدستوریة و نحاول تمحیص التقنیات ثانیة 

بین :المجلس الدستوريجتهادإالحقوق األساسیة في من خالل ،كفالة الحقوق األساسیة

)الفصل الثاني(المحدودیة و تكریس الحمایة الدستوریة

1 - Valérie GOESEL-LE BIHAN ,op.cit, pp.14 – 15.



287

الفصل األول

:هشاشة و النجاعةبین الالمنازعات الدستوریة للحقوق األساسیة 

المجلس الدستوري الفرنسي و الجزائري نموذجا

، و كان للفقه علیها القضاء الدستوريالتي تأسس إن نظریة دولة القانون هي 

و ذلك  ،شكليمعنىبإعطائها1القانوني األلماني الفضل في إبراز مفهوم دولة القانون

ة هي ملزمة باحترام مبدأ ، فأوال اإلدار سمياألبإخضاع أجهزة الدولة المختلفة للقاعدة القانونیة 

ثانیا البرلمان ة قضائیة، و وجود رقاب، و هذا اإلخضاع یجب أن یكون مضمون بالشرعیة

، هنا كذلك یتدخل قاضي و هو الحیاته في إطار احترامه للدستوریجب أن یمارس ص

منطق المستمد ، و ذلك ال2رللدستو القاضي الدستوري الذي یعد ضروري إلخضاع القانون 

ینطبق كذلك على السلطة التنفیذیة التي یجب أن تكون أعمالها متوافقة من سمو الدستور

.ع الدستورم

زعات المناعلى ضوءو  یلعب القضاء الدستوري دور الضامن للحقوق األساسیة 

القضاء الدستوري في النظام و في هذا اإلطار المالحظ أنالدستوریة التي تطرح علیه،

لكن بقى ذلك القضاء متأثر باألوضاع السیاسیة و  ،هو یتطورو  ئفتالفرنسي و الجزائري ما 

الذي ینعكس سلبا على حمایة الحقوق األساسیة، و هو ما الشيءو هو  ،الدولةالسائدة في 

سنتطرق من خالل االعتبارات السیاسیة في معالجة المنازعة الدستوریة حاجز نحو بناء دولة 

إن دولة القانون هي نقیض الدولة البولیسیة التي نجد فیها اإلدارة قد تلعب دور المشرع و ال تخضع للقواعد التي تعلوها، ففي الدولة -1

J(و لكن ال یمكنه أن یحد من سلطة اإلدارة كما أكده شوفالیيالبولیسیة نجد القانون Chevallier( في مؤلفه حول دولة القانون، أن

الدولة البولیسیة، القانون فیها هو أداة إلخضاع األفراد، و هو في خدمة سلطة الدولة و قوتها، بدون أمن یكون أداة لتقیید الدولة و 

اطنین ضد السلطة، فذلك ال یكون غال في ظل دولة القانون الذي تجاوز دولة البولیسیة، باعتبار أن القانون یلعب دورین، حمایة المو 

Valérie...األول یتمثل في أن القانون هو أداة ألداء الدولة أعمالها، و هو شعاع لتقیید سلطة الدولة و قوتها GOESEL-LE

BIHAN, op.cit , p. 15.
2- Ibid.
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، كما أن القضاء الدستوري كأحد المؤسسات الدستوریة ال یمكن أن )المبحث األول(القانون 

آلیات مباشرة المنازعة إال بواسطة إجراءات و ،ق األساسیةللحقو یحقق الحمایة الكاملة 

اإلجراءات المقررة أثر،هو ما نعالجه من خاللو  و لكن هي واقعیا محدودة،الدستوریة فعالة

للمنازعة الدستوریة على كفالة الحقوق األساسیة أمام المجلس الدستوري الفرنسي و الجزائري 

).المبحث الثاني(
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عتبارات السیاسیة في معالجة المنازعة الدستوریة حاجز نحو بناء دولة اال :األولالمبحث

القانون 

ال یكون إال بوجود قضاء ،تحقیق حمایة مثلى للحقوق األساسیة في دولة لقانونإنّ 

یة التي دستوري یسهر على حمایة الدستور من مساس السلطة العامة بالحقوق األساس

تصان فیه الحقوق یادیمقراط، و ذلك ال یتأتى إال بتوافر نظاما السلطة التأسیسیةوضعتها 

من جهة ثانیة توافر استقاللیة حقیقیة للقضاء الدستوري على جمیع السلطات من جهة، و 

ري قد أنتقد الفقه الدستوري المجلس الدستو ي یتمكن من أداء مهامه الدستوریة، و األخرى ك

اسیة من خالل هو األمر الذي انعكس على ضمان الحقوق األسقاللیة و لعدم توافر تلك االست

التشكیلة ذات الطابع هو العنصر الذي سنحاول البحث فیه من خالل المنازعة الدستوریة، و 

تقریر  كذا من حیث و ،)المطلب األول(أثرها على نزاهة القضاء الدستوريالسیاسي و 

).المطلب الثاني(النصوص تتناقض مع الواقع إستقاللیة المجلس الدستوري الجزائري في

التشكیلة ذات الطابع السیاسي و أثرها على نزاهة القضاء الدستوري:المطلب األول

جابا إن طریقة تشكیل الهیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین تنعكس سلبا أو إی

السیاسي ألعضاء ختیاراال سنعالج مسألة تأثیرمن ثمّ على مسالة استقاللیة الهیئة، و 

تدخل من خاللذلك و  ،و في الجزائرعلى نزاهة المجلس سواء في فرنسا المجلس الدستوري 

هل هي سببا رئیسیا في :و انتخاب أعضاء المجلس الدستوريالسلطات السیاسیة في تعیین

نوني القا للنظامالمنظمة لكن المالحظ من حیث النصوص ،)الفرع الثاني( ؟تسییس المؤسسة

تحدید هو ما سنعالجه من خالل ، و الهیئةاستقاللیةألعضاء المجلس الدستوري، واقعیا تجسد 

الفرع (الستقاللیة أعضائه السیاسیة یصطدم بالضمانات الدستوریة بمجلس الدستوري الطبیعة 

.)الثاني
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:تدخل السلطات السیاسیة في تعیین و انتخاب أعضاء المجلس الدستوري:الفرع األول

    ؟هل هي سببا رئیسیا في تسییس المؤسسة

 ألداءمؤسسة المجلس الدستوري كمدركا منذ الوهلة األولى أن المؤسس الفرنسي كان

، یجب أن النظام المؤسساتي للجمهوریة الخامسة المنشئة للنظام الشبه الرئاسيفي دورها 

تجسیدا لمبدأ الفصل و ذلك  ،الدستور استقاللیة لهذه المؤسسة على السلطات األخرىیمنح 

للمجلس الدستوري مصداقیة  عطاءإل هدف المؤسسمن جهة ثانیةمن جهه، و بین السلطات

،لكن ذلك لم یكفي لتوقیف االنتقادات الموجهة للمجلس الدستوري، و الحكومةتجاه البرلمان و 

عمله یهدف لتحقیق أغراض سیاسیة لألغلبیة الحاكمة غیر مستقل و جلسالتي مفادها أن الم

الطبیعة هو ما نلمسه من خالل ، و ةیضفاء على أعمالها الشرعیة الدستور اللك بإذو 

، الطبیعة المؤسساتیة للمجلس الدستوري نظریة )أوال(السیاسیة للمجلس الدستوري نظریة نسبیة

.)ثالثا(مجلس الدستوريبیعة القانونیة للحول الطرأینا، و )ثانیا(واقعیة 

لقد ثار نقاش بین فقهاء القانون :الطبیعة السیاسیة للمجلس الدستوري نظریة نسبیة -أوال

الدستوري في فرنسا حول طبیعة المجلس الدستوري التي على أساسها یمكن لنا أن نحدد إن 

ضارب تي و ــــــــــــــــاختالف فقهة اش ترتب علیــــــكان المجلس یتمتع باالستقاللیة أم ال، ذلك النق

1، فهناك جانب من الفقه یذهب للقول أن المجلس الدستوري هو من طبیعة سیاسیةفي اآلراء

.طبیعة المجلس الدستوري الناتجة عن نقد الطبیعة السیاسیةحولنظریات قد تبلورت و 

لرأي فإنه و ما دام طبقا لهذا ا:مؤیدي الطبیعة السیاسیة للمجلس الدستوريمبررات  -أ

أّن السلطات السیاسیة هي التي تشرف على تشكیل المجلس الدستوري فإن هذا األخیر ال 

نجد أن المجلس إذا أخذنا بتشكیلة المجلس الدستوري الفرنسي یكون إال ذو طبیعة سیاسیة، ف

ترجع أصول الطبیعة السیاسیة للرقابة الدستوریة في فرنسا بالسیاق التاریخي للنموذج الفرنسي، باعتبار أن الرقابة الدستوریة في -1

، بحیث تم تكریسها ألول مرة عندما وصل نابلیون للسلطة سنة 1789فرنسا یرجع تاریخها للفترة التي تلت الثورة الفرنسیة لسنة 

.و كانت تلك الرقابة من طبیعة سیاسیة1799دیسمبر 13مجلس الشیوخ المحافظ بموجب دستور ، و ذلك بإنشاء1799
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سنوات یتم تجدید ثلث عدد األعضاء كل ثالث سنوات 09،عهدتهم أعضاء09یتكون من 

إذا  ، و1م الحق في العضویة بقوة القانونإضافة إلیهم رؤساء الجمهوریة السابقین الذین له

أجرینا مقارنة مع تشكیلة هیئات القضاء الدستوري في دول أخرى من حیث عدد األعضاء 

مریكیة نجدها تتكون من نجده نفسه تقریبا على مستوى المحكمة العلیا للوالیات المتحدة األ

، 2عضو12في اسبانیا لدول األوربیة نجده أقل نین مدى الحیاة، أما في اقضاة معی09

صبح نه أفأ ي، أما المجلس الدستوري الجزائر 4عضو16، و ألمانیا 3عضو15إیطالیا 

، أربعة أعضاء یعینون من 2016عضو بموجب المراجعة الدستوریة لسنة 12یتشكل من 

،السلطة التشریعیةتنتخبهم  04و ، س و نائبهبما فیهم رئیس المجلقبل رئیس الجمهوریة

بین من عضوین منتخو  ،عضوین منتخبین من قبل الغرفة السفلى المجلس الشعبي الوطني

، عضوین منتخبین من منتخبین من قبل السلطة القضائیة04، و الغرفة العلیا مجلس األمة

عضوین منتخبین من الهیئة الهیئة القضائیة العلیا للقضاء العادي و هي المحكمة العلیا، و

.5العلیا للقضاء اإلداري و هو مجلس الدولة

المالحظ على تشكیلة المجلس الدستوري الفرنسي أنها غیر ثابتة فإضافة المؤسس 

الفرنسي أعضاء بقوة القانون و هم رؤساء الجمهوریة السابقین الذین لهم الحق في العضویة 

من تشكیلة المجلس نظریا تزید أو تنقص حسب عدد في المجلس و ذلك مدى الحیاة، یجعل

.الذین یكونون على قید الحیاةرؤساء الجمهوریة السابقین

على مسألة تشكیلة  ركزونالسیاسیة للمجلس الدستوري یمؤیدي فكرة الطبیعة ف

أعضاء هم معینین 09المجلس لتقریر الطابع السیاسي للمؤسسة الدستوریة على أساس أن 

1- Art.56, de la constitution française du 4 octobre 1958, texte intégral en vigueur.
2 -Art.159, de la Constitution espagnole, ratifiée par le peuple espagnol par le référendum du 6
décembre 1978.
3 - Art.135, de laconstitution Italienne de 1947.
4 -Art.94, de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, Version mise à jour :
novembre 2012.

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من 183المادة -5
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، الجمهوریة من بینهم رئیس المجلسلطات الدستوریة العلیا فثالثة یعینهم رئیسمن قبل الس

ثالثة منهم یعینهم رئیس مجلس الشیوخ یضاف ، و ضاء یعینهم رئیس الجمعیة الوطنیةأع 03

یالحظ التشكیلة هي من طبیعة من ثمّ و  ،إلیهم كما تم ذكره أنفا رؤساء الجمهوریة السابقین

هوریة و رئیسي غرفتي البرلمان سیعینون أصدقاء مخلصین لهم في سیاسیة ألن رئیس الجم

أغراضهم الح هؤالء و ـــــمن ثم سیخدمون مص، و سیاسیابهم المجلس من األشخاص المرتبطین

تشریعات المختلفة التي السیاسیة التي تكمن في إرادتهم التي یعبرون عنها من خالل ال

.عنهمتصدر

السلطة السیاسیة  اتو ذلك ینعكس على عمل المجلس الذي قد یتحول ألداة من أدو 

، و هذا بسبب  د تكون مخالفة للشرعیة الدستوریةیستخدم إلضفاء الشرعیة على أعمال ق

فالمجلس ال یمكن أن یكون ،علیهتقدیر مسألة دستوریة القوانین، و السیاسیة في عتباراتاال

.ات السیاسیة فهو یلعب دور سیاسي في نشاط السلطة ككلهیئة مستقلة على السلط

واحدة لطریقة بإتباعهاالمجلس في الحقیقة أن فرنسا تنفرد لوحدها بطریقة تشكیل و 

رئیس مجلس الشیوخ تعیین فقط من قبل رئیس الجمهوریة، رئیس الجمعیة الوطنیة و هي الو 

، خاصة إذا كان رئیس سي واحدمما قد یهیمن على المجلس تیار سیا،كما تم ذكره أعاله

المخول لتلك السلطات ، فالتعیینالبرلمان من نفس التیار السیاسيرئسي غرفتي الجمهوریة و 

، فهي االتجاهات السیاسیة والقانونیةال یعطي الضمانة الكافیة لتمثیل مختلففي الدستور 

یمین أو الیسار ال ، هذا ما حصل لما یسیطركل مقاعد المجلس الدستوريتحتكر لمصلحتها 

.األغلبیة في غرفتي البرلمان أو إحدى غرف البرلمانعلى الرئاسة و 

فذلك یجعل من المجلس تحت هیمنة التیار السیاسي الذي ینتمي له رئیس 

، إذا كیف یمكن للمجلس مراقبة قانون تم سنه من وریة والبرلمان  بجمیع األعضاءالجمه

في حین أن ضاء المجلس الدستوري قبل تعیینهم؟أع اإلیهاألغلبیة البرلمانیة التي ینتمي 
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مهمة المجلس الدستوري هو السهر على المحافظة على الدستور أي الخضوع في أعماله إال 

.غیرهالالعتبارات القانونیة دون 

ون السیاسي مع السلطة السیاسیة له نفس الل كان الفرنسي يالدستور بالفعل المجلسو 

رئیس الجمعیة الوطنیة ینتمیان لنفس العائلة كان رئیس الجمهوریة و شأته عندما هذا منذ نو 

 -1996و ،1993 -1988و ،1986 - 1981و ،1974-1958بین السیاسیة ما 

.20121حتى 1995منذ و  ،1981و 1974ي الفترات الممتدة ما بین كذا فو  ،2012

بإجراء نسي سیاسیة للمجلس الدستوري الفر رأي القائل بالطبیعة الال و قد یتدعم

و الذي نص علیه التعدیل ،2010منذ سنة و ذلك المسألة األولیة الدستوریة حیز التطبیق 

ذلك اإلجراء ألول مرة في تاریخ المنظومة الفرنسیة للرقابة 2008الدستوري الفرنسي لسنة 

a)(على دستوریة القوانین بإقراره للرقابة الالحقة  posteriori ، حول فذلك یطرح إشكالیات

تور رؤساء استقاللیة المجلس الدستوري الفرنسي باعتبار أن تشكیلته تضم تطبیقا للدس

من ثم هناك إمكانیة طرح قوانین على المجلس تبناهم رئیس سابق في الجمهوریة السابقین، و 

لمجلس طرفا و خصما في آن في هذه الحالة سیكون الرئیس المشكل في ا،  فمرحلة حكمه

یمكن أن یكون صوته مجرد من االعتبارات السیاسیة خاصة إذا كان من ثم ال واحد، و 

نون على البرلمان الذي صادق و طرح كمشروع قا،القانون من إیعازه و دعمته الحكومة

.علیه

في  نالجمهوریة السابقیرؤساء و من جهة ثانیة ینتقد الفقه الفرنسي عضویة 

أن هؤالء الرؤساء یتمتعون بنفس اویةمن ز من خالل تسییس المؤسسة الدستوریة ،2المجلس

.277.ص، 2014، دار بالل بیروت لبنان، توري، الجزء األولشكر، النظریة العامة للقضاء الدسزهیر- 1

یرى بعض الفقه الفرنسي أن مشاركة رؤساء الجمهوریة السابقین في المجلس الدستوري من الناحیة الشكلیة یجنب التعیین لجانب -2

"منه تنص على أن5ابق مع روح الدستور باعتبار المادة من أعضاء المجلس الدستوري، و من ناحیة الموضوع فهي تتط یسهر :

، و من ثم فصفة رؤساء الجمهوریة في المجلس الدستوري ما هي إال استمراریة للدور الذي كانوا "رئیس الجمهوریة على احترام الدستور
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عدا أنهم معفیین من أداء الیمین ما،ي المجلسااللتزامات األعضاء اآلخرین فالحقوق و

على ضرورة إلغاء 2007سنة "لجنة باالدور"الجمهوریة، وفي هذا السیاق أقرتأمام رئیس

المجلس  في عضویةالالحق في ق بمنح رؤساء الجمهوریة السابقینالنص الدستوري المتعل

ویرى البعض أن 2، وتعویضه بتعیینهم كأعضاء في مجلس الشیوخ مدى الحیاة،1الدستوري

لدرایتهم باألمور إیجابيمشاركة رؤساء الجمهوریة السابقین في المجلس الدستوري فیه جانب 

.المؤسساتیة و الدستوریة

صالحیة تعیین رئیس المجلس ترجع لرئیس الجمهوریة، فله أن یعین ما یالحظك 

من األعضاء المحكمین أي رؤساء الجمهوریة السابقین المعینین أو األعضاءالرئیس من 

.3الذین لهم عضویة بقوة القانون

ذین یعینهم رئیس لحد الساعة اقتصر تعیین الرئیس من ضمن ثالثة أعضاء الو  

ه مرجح في حالة تعادل الرئیس له مكانة في المجلس باعتبار صوت، فالجمهوریة بنفسه

ر تحكیمه انتظام سیر السلطات العامة یضمن عب"یمارسونه خالل عهدتهم الرئاسیة، و تضیف نفس المادة بأن رئیس الجمهوریة 

ا النص له داللته العمیقة في النظام ذ، فه"وكذلك استمرار بقاء الدولة وهو الضامن الستقالل الوطن ووحدة األرض واحترام المعاهدات

ستوري، كما أن عضویة الدستوري ومن ثم فرؤساء الجمهوریة السابقین هم المؤهلین أكثر لمعرفة مدى تطابق القانون مع هذا النص الد

...رؤساء الجمهوریة السابقین یؤمن للمجلس الدستوري عالقة على األقل غیر مباشرة بین المجلس الدستوري والدیمقراطیة

Ramu de BELLESCIZE, « Contre l'indépendance du Conseil constitutionnel », Article de presse , Le
Monde.fr , édition du 12.07.2013 , http://www.lemonde.fr/idees/article /2013/07/12/contre-l-
indépendance-du-conseil constitutionnel_3446806_3232.html.

المؤسس الفرنسي یدرج رؤساء الجمهوریة السابقین في تشكیلة المجلس نجد أنها تعود لسنة و إذا عدنا لألسباب التي جعلت -1

، أي سنة  وضع دستور الجمهوریة الخامسة و كانت تستند على أسبابا سیاسیة لم تبقى قائمة الیوم، فحضور رؤساء الجمهوریة 1958

.بأنه من أجل تأیید أو معارضة موقف السلطة السیاسیة القائمةالسابقین في التشكیلة خاصة إن كانت على فترات متقطعة قد یفسر 
ساء السابقین للجمهوریة الرابعة للتشكیل في المجلس و هما روني كوتي و فنسونأوریول و ذلك من ؤ بالفعل ذلك البند فتح الباب لر -2

:Voirاجل تسهیل عملیة وصول الجنرال دیغول للسلطة  Dominique ROUSSEAU , op.cit , pp. 39-40.
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس 1958نوفمبر 07المؤرخ في 1067-58من األمر رقم  02فقرة  01تنص المادة -3

رئیس المجلس الدستوري یعین بموجب قرار صادر عن رئیس الجمهوریة یختار من األعضاء "...الدستوري المعدل و المتمم على أن

..."ة بقوة القانونالمعینین أو ذوي العضوی
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بطبیعة الحال فإن االنتقادات الموجهة لطریقة تعیین أعضاء المجلس توجه هي األصوات، و 

جرت العادة أن یتم تعیین رئیس هنأخاصة و ،األخرى للطریقة المعتمدة لتعیین رئیس المجلس

،مهام وزاریة و تقلد عدة مناصب وزرایة في الحكومةالمجلس من المقربین للرئیس كانت له 

.1و بالتالي فاتجاهاته السیاسیة تكون معروفة مسبقا

یعة السیاسیة إنه و بالعودة ألراء الفقه القانوني الفرنسي نجده بالفعل یفسر الطب

Bernard)(فیرى لیة، على أساس عدة اعتبارات عمللمجلس  Chenot عتقدأال" :قولهحدعلى

الل تعیین ، فهو جسم سیاسي من خالمجلس الدستوري هو هیئة قضائیة على اإلطالق أن

، اك أطرافــــــال وجود لنزاع أمام المجلس، و لیس هن"أنه یعاین بو " أعضائه و صالحیاته 

، 2"ون في المجلس ـــــــــو لیس هناك نقاش أو على األقل هناك نشر ضعیف للنقاش الذي یك

Guy)(و یؤكد في نفس السیاق  Braibant ّالمجلس الدستوري لیس بهیئة قضائیة ألن ":بأن

لة تتعلق بتفسیر أعندما یتصدى لمس3ال یمكن له إخطار محكمة العدل للمجموعة األوربیة

.4"أو صالحیة أحكام قانون المجموعة األوربیة 

فإن التعدیل ،المجلسلتخفیف من حدة االنتقادات حول طریقة تعیین أعضاء لو 

23والقانون العضوي المؤرخ في ،035فقرة  13في مادته 2008الدستوري الفرنسي لسنة 

 ة ـــــــــــان الدائمــــــــــــــــل اللجـــــــــــــــأخضعها لحق الفیتو من قبو  ،طریقة التعیین نمضت2010ویلیة ج

1- Pierre PACTET , Institutions politiques et Droit constitutionnel ,18e édition , Dalloz, Paris, 1999,
p.501.
2-François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel , tome 1, 2e édition , Economica ,Paris, 1997 , p.50.

.2009دیسمبر 01تم تغییر اسمها فحالیا تسمى بمحكمة العدل لالتحاد األوربي بعد دخول میثاق لشبونة حیز التنفیذ بتاریخ -3
4-François LUCHAIRE, Le Conseil Constitutionnel, tome 1...op.cit, p. 50.

كما تحدد المناصب األخرى أو الوظائف األخرى ":من الدستوري الفرنسي المعدل والمتمم  على أن 03فقرة  13المادة تنص-5

التي لم تذكر في الفقرة الثالثة بموجب قانون أساسي، و التي نظرا إلى أهمیتها في ضمان الحقوق والحریات والحیاة االقتصادیة 

جنة الدائمة المختصة في كل مجلس،ة التعیین المخولة لرئیس الجمهوریة بعد إبداء الرأي العلني للواالجتماعیة لألمة تمارس فیها سلط

و ال یجور لرئیس الجمهوریة أن  یجري أي تعیین أذا كانت عدد األصوات المعارضة في كل لجنة عند جمعها یمثل على األقل ثالثة 

."قانون اللجان الدائمة المختصة بحسب المناصب أو الوظائف المعنیة ویحدد ال.أخماس األصوات المعبر عنها داخل اللجنتین
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، ففیما یخص األعضاء القانونیةي البرلمان وهي اللجنة المختصة لكل من غرفت

أصبح ال یمكن للرئیس تعیین عضو إذا تحصل على ،المعینین من قبل رئیس الجمهوریة

، ةعند جمعها في كل لجنة على حدصوات المعبر عنها األفأكثر من مجموع 3/5معارضة 

الجمعیة الوطنیة أو فیما یخص األعضاء المعینین من قبل رئسي غرفتي البرلمان أيو 

القانونیة نةجللفأكثر 3/5علیه من قبل ، فال یمكن التعیین إذا اعترضمجلس الشیوخ

فأكثر 3/5، ومن قبل رئیس الجمعیة الوطنیةللجمعیة الوطنیة بالنسبة لألعضاء المعینین 

.مجلس الشیوخللجنة القانونیة للجمعیة الوطنیة بالنسبة لألعضاء المعینین من قبل رئیس

التعدیل الدستوري أحدث توازن في سلطة التعیین التي لم تبق سلطة من ثم هذا و  

رئیسي غرفتي البرلمان بل أصبحت تخضع لرقابة لقة في ید سلطة رئیس الجمهوریة و مط

اللجنة القانونیة لكل غرفة من غرفتي البرلمان، فكل لجنة هي مشكلة من النواب أو الشیوخ 

و من ثم ،مختلفة الموجودة في غرفتي البرلمانتضم التیارات السیاسیة اللة و بحسب الحا

یةباعتبار اللجنة القانون،هناك مشاركة للبرلمان في عملیة تعیین أعضاء المجلس الدستوري

أعضائها، و لم یبق ذلك األمر مجرد سلطة 3/5على أي تعیین بأغلبیة تستطیع االعتراض

.و رئیسي غرفتي البرلمانتقدیریة في االختیار مخولة دستوریا لرئیس الجمهوریة 

ذلك المنهج في  عنأن نظام التعیین المستحدث ال یختلف ،بذلك یمكن القولو 

، 2ألمانیافي  كذلك مع طریقة التعیین المنتهجة في المحاكم الدستوریة األوربیة، و 1أمریكا

ـــ یتم  تعیین قضاة المحكمة العلیا الفیدرالیة التسعة الذین یعینون من قبل رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة بعد أخذ رأي مجلس 1

.الشیوخ

Voir: Elisabeth ZOLLER, «Présentation de la Cour suprême des Etats-Unis », Cahiers du Conseil
constitutionnel n° 5 (Dossier : États-Unis) - novembre 1998 , lien http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-
5/presentation-de-la-cour-supreme-des-etats-unis.52825.html.

ثمانیة من أعضاء المحكمة الدستوریة و ذلك بأغلبیة )البندستاغ (ففي ألمانیا ینتخب البرلمان األلماني المتكون من غرفتین السفلى ـــ2

.)2/3(الثمانیة اآلخرین بأغلبیة الثلثین )البندسرات (و الغرفة العلیا )2/3(الثلثین 

Voir: Art.94, de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne.



297

قبل من في بعض الحاالت بل غرف البرلمان و ین یكون التعیین من ق، أ2، وٕایطالیا1إسبانیا

.الهیئات القضائیة العلیا

هو من أجل ،إن استخدام طریقة االنتخاب كطریقة لتعیین قضاة المحاكم الدستوریة

أن یكون التعیین یحكمه توافق سیاسي لكل التیارات السیاسیة الممثلة في البرلمان، باعتبار 

أخماس، یل بنسبة الثلثین أو ثالثأن أي حزب سیاسي لوحده ال یمكن أن یكون له تمث

قضاة المحاكم ختیاراجل ألألغلبیة أن یفاوض المعارضة من الحزب الممثلبالتالي علىو 

الصفقة بحیث یتم توزیع المراكز على الحزبین أو األحزابفتجري المساومة و ،الدستوریة

.ر مع قوتها التمثیلیةهو یتناسب بشكل كبیالمشكلة لألغلبیة البرلمانیة، و 

ت لى مستوى المحكمة الدستوریة هو صورة طبق األصل للتیارامن ثم فالتمثیل عو  

إلى توافق سیاسي من قبل  ؤديقد تختیاراالالسیاسیة الموجودة في البرلمان، كما أن طریقة 

األحزاب السیاسیة ذات األغلبیة إلبعاد شخصیة قویة من الفوز بمقعد القاضي الدستوري في 

طریقة من ثمّ استقاللیة تخضع لتعلیمات حزبیة، و ل المحكمة، و انتخاب مكانه شخصیة أق

)3/5(بناء على اقتراح من ثالث أخماس 4عضو یتم تعیینهم من قبل الملك، 12في اسبانیا تتكون المحكمة الدستوریة من ــــــ 1

لیا للبرلمان، أعضاء مجلس الشیوخ الغرفة الع)3/5(بناء على اقتراح من ثالث أخماس 4أعضاء الكونغرس الغرفة السفلى للبرلمان، 

.باقتراح من مجلس القضاء األعلى2باقتراح من الحكومة و 2

Voir : Art.159, de la constitution espagnole du 17 décembre 1978 modifiée.

المجتمع في عضو یتم تعیین الثلث من قبل رئیس الجمهوریة، والثلث من قبل البرلمان15تتكون المحكمة الدستوریة اإلیطالیة من ـــ 2

في الدور الرابع، ویعین )3/5(و تتحول تلك النسبة إلى ثالثة أخماس )2/3(شكل مؤتمر، و ذلك بأغلبیة موصوفة قدرها الثلثین 

الثلث األخیر من الهیئة القضائیة العلیا التي تضم القضاء العادي واإلداري وذلك عن طریق االنتخاب باألغلبیة المطلقة، بحیث یتم 

أعضاء عن مجموعة محكمة النقض تضم قضاة الحكم وقضاة النیابة، عضو واحد ینتخب عن مجموعة مستشاري الدولة، 3انتخاب 

.وعضو واحد ینتخب عن مجموعة مستشاري مجلس المحاسبة

Voir: Alessandro PIZZORUSSO, «Présentation de la Cour constitutionnelle italienne Cahiers du
Conseil constitutionnel», n° 6 (Dossier : Italie) - janvier 1999, disponible à l’adresse:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-
conseil/cahier-n-6/presentation-de-la-cour-constitutionnelle-des-italienne.52761.html.
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في بعض الحاالت هو و  ،ریة ال ینجو هو كذلك من النقدانتخاب أعضاء المحاكم الدستو 

.1لیس أفضل من النظام المتبع في التعیین في النظام الفرنسي

بأعضاء تشكیل المجلس الدستوري الفرنسي فاالنتقادات الموجهة لطریقة ،من ثمو 

مع قلقد تي غرفتي البرلمان، رئیسو ، رئیس الجمهوریةصلة بسلطات التعیین أي تربطهم

بحیث یمكن لها أن تعترض على أي ،إشراك رقابة لجان غرفتي البرلمان في عملیة التعیین

علیه،و  ،من أعضاء اللجنة على مستوى كل غرفة كما تم تبیانه أعاله3/5تعیین بأغلبیة 

م الدستوریة في الدول طرق التعیین المعتمدة على مستوى المحاكفالنظام الفرنسي یقارب 

.كذلك طریقة تعیین قضاة المحكمة العلیا الفیدرالیة في الوالیات المتحدة األمریكیةو  ،األوربیة

إال على االعتبارات السیاسیة، و من ثمّ أعضاء المجلس ال یمكن أن نقتصر اختیار و 

یذهب جانب كبیر من الفقه الدستوري الفرنسي إلى ، فیجب البحث في عناصر أكثر تعقید

ٕان كان د السلطة السیاسیة القائمة حتى و أن المجلس الدستوري الفرنسي اتخذ عدة قرارات ض

قبل أحزاب الیمین و اد من ـ، و كان محل انتقیة أعضائه معینین من تلك السلطاتأغلب

فإن استقاللیة المجلس مردها إلى استقاللیة ضمائر أعضائه، التي ،من ثم، و أحزاب الیسار

اختصاصاتهم، و من ثم ال یتحلون بها في أداء صالحیاتهم و تقوم على روح المسؤولیة التي

یتبین أن استقاللیة المؤسسة ترجع ،یكون ألحكام التعیین أثرا على تلك االستقاللیة، و علیه

تور الجمهوریة الخامسة لسنة منذ إنشاء المجلس بموجب دسللتقالید السیاسیة التي ترسخت

ت تتطور من خالل مواقف المجلس في مجال الرقابة الدستوریة تأ، تلك التقالید ما ف1958

و  ،التي مكنت المجلس من فرض سلطته كمؤسسة دستوریة مستقلة على السلطات األخرى

  .2008و  1992، 1974المؤسسة سنة   هاتشهدات الدستوریة التي ــــــــــــــتعززت باإلصالح

1 -Henry ROUSSILLON, Pierre ESPLUGAS, op.cit, p.13.
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جون كلود الفرنسي السابقینعضاء المجلس الدستوري أو یرى في هذا الشأن أحد

Jean)(كولیار  Claude Colliardالعضو في المجلس الدستوري الذي یصوت بصفة ":نّ أب

كذا ینظر ، یجلب لنفسه الخزي و العار و ههلح أراء شخصیة السلطة التي عینتدائمة لصا

.1"إلیه من قبل زمالئه في المجلس

أي بالنموذج األوربي للرقابة ،أما في نظامنا الجزائري الذي تأثر بالنظام الفرنسي

:فیما یخص التشكیلة أنه2016یتضح أن التعدیل الدستوري الجزائري لسنة فإنه ،الدستوریة

السلطات الثالثة بأربعة أعضاء تمثل كل سلطة من ف ،ساوى في التمثیل بین السلطات الثالثة

بموجب هذا ألول مرة منذ إنشاء المجلسو  ،توازن بین السلطات في التمثیلمما یضفي

رئیس الجمهوریة متیازا، و لكن ذلك التوازن هش ألن التعدیل أبقى على 1989دستور سنة 

جود و أضاف لذلك االمتیاز الذي كان مو ،في تعیین رئیس المجلس الذي له صوت مرجح

.رئیس المجلس الدستوريصالحیة رئیس الجمهوریة في تعیین نائب ،1989منذ دستور 

ألعضاء المعینین من قبل رئیس الجمهوریة  من بین التكریس هیمنة رئاسة المجلس و  

رئیس المجلس و نائب الرئیس یعینون ":من الدستور على أن 05فقرة  183نصت المادة 

، و كان من األجدر الرجوع إلى طریقة "سنوات8واحدة مدتها هوریة لفترةمن قبل رئیس الجم

1963تعیین رئیس المجلس المنصوص علیها في أول دستور جزائري آال و هو دستور 

الذي نص على إنشاء المجلس الدستوري و جعل تعیین الرئیس باالنتخاب فیما بین أعضائه 

في  2جحا، و هي الطریقة الصائبةبحیث ال یكون للرئیس صوتا مر ،أعضاء07ن یمثلونالذی

.تعیین رئیس المجلس لتعزیز استقاللیة المؤسسة

1 -Romain ESPINOSA ,« L’ indépendance du conseil constitutionnel en question », les cahiers de la
justice, n° 4, 2015 , p.556.

و قد  تنتقد طریقة انتخاب رئیس المحكمة الدستوریة من قبل أعضائها، من ناحیة أن تلك الطریقة قد یعطل عمل المؤسسة، خاصة -2

سبق و أن وقع صراع حول انتخاب رئیس ببروز صراعات حزبیة داخل المؤسسة مما ینعكس سلبا على انضباط المجموعة، وقد 

مؤتمر صحفي ندد فیه  بالتحالفات )Ferrari(عقد المرشح الخاسر القاضي فیراري 1987سنة المحكمة الدستوریة، ففي ایطالیا في 
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2016التعدیل الدستوري الجزائري لسنة إن تخویل لرئیس الجمهوریة بموجب 

ون صوته مرجحا عند تعادل على أن یك،صالحیة تعیین رئیس المجلس الدستوري الجزائري

، و التي تنتقل كمنصب جدیدالمجلس الدستوري، و تعیین كذلك نائب الرئیس في األصوات

من ثم تنتقل له بالتبعیة امتیاز  الصوت و  ،له رئاسة المجلس في حالة غیاب الرئیس لسببا ما

كان موجه للمحافظة على 2016، ذلك األمر یبین أن التعدیل الدستوري لسنة المرجح

، حساب السلطات األخرىاالمتیازات الدستوریة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة على 

و ما لهذا ،التحكم في المؤسسة هو في ید األعضاء المعینین من قبل رئیس الجمهوریةف

األخیر من وسائل ضغط قد تؤثر على استقاللیة المجلس في حالة تصدیه لقضیة تمس 

.التوجه السیاسي لرئیس الجمهوریة

الدستوریین لتنصیب هیئة أعضاء القضاةختیارالا تحدید نجاعة الطریقة المحددة إذ

سواء كان بالتعیین كأعضاء المجلس الدستوري ،تتمتع باالستقاللیة على السلطة السیاسیة

أو كالتعیین و االنتخاب معا ،أو باالنتخاب كأعضاء المحكمة الدستوریة األلمانیة،الفرنسي

ن السلطات كأعضاء المجلس الدستوري الجزائري یبقى مرهون بمدى ترسخ مبدأ الفصل بی

في كل دولة بحد ذاتها، فإذا كانت هناك قناعة لدى المؤسسات على ضرورة احترام 

فإنه سواء كانت سلطة التعیین أو السلطة التي تختار العضو باالنتخاب نجدهما ،ستقاللیةاال

، ونجد ستوریین بعد انتخابهم أو تعیینهمیحجمان على ممارسة أي ضغط على القضاة الد

الفصل بین السلطات غیر مترسخ في عمل المؤسسات و عالقاتها  أان مبدالعكس إذا ك

القضاة فیصبحغیاب ثقافة دولة المؤسسات في الدولة بحد ذاتها، معببعضها البعض 

ید السلطة السیاسیة یستخدمون إلضفاء شرعیة على في  تواأد في هذه الحالةالدستوریین

.ض مفهوم دولة القانونأعمال مخالفة للشرعیة الدستوریة و هو نقی

زهیر شكر، النظریة العامة :، أنظر في ذلك...)Saja(السریة و الدسائس التي أحیكت ضده لیتم في األخیر انتخاب منافسه ساجا

 .293 -292. ص ، صالمرجع السابق...للقضاء الدستوري، الجزء األول
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الطبیعة نظریة النظریات المحددة لطبیعة المجلس الدستوري الناتجة عن نقد  - ب

إن النظریات األخرى التي عالجت الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري هي ناتجة :السیاسیة

القانون ، فحاول فقهاء جلس الدستوري هو من طبیعة سیاسیةعن مخالفة الرأي القائل بأن الم

.للمجلس الدستوريأخرى قانونیة طبیعةإلى أخرى للتوصل الجة معاییرالدستوري مع

یذهب غالبیة الفقه الدستوري الفرنسي :مؤیدي الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري-1

لفرنسي هو المجلس الدستوري ا، للقول أنّ 2008ستوري لسنة تعدیل الدالو حتى قبل الیوم، 

أن تحدید طبیعة مؤسسة دستوریة یتوقف على صالحیاتها عتبارایة، على من طبیعة قضائ

و صالحیات أخرى لیست ،مؤسسة أن تمارس صالحیات من طبیعة قضائیةلبحیث یمكن ل

François)(الفقیه لها تلك الطبیعة، و یالحظ  Luchaireالفقه اثبت الطبیعة القضائیة "  :أن

، فمن أجل تحفیز یكتسي عناصر العمل القضائيلمجلس للمجلس على أساس أن عمل ا

اع تصویت ، نجده یندد بامتنالطبیعة القضائیةتكتسیهاراءاته المجلس على جعل أعماله و إج

هذا من أجل مطالبة أعضاء المجلس بضرورة تصرفهم كما عضو من أعضاء المجلس، و 

.1"یتصرف القضاة في جمیع الحاالت 

هو الزامیتها بالفصل ئي الذي یحكم السلطة القضائیة و او هذا یتماشى مع المبدأ القض

في القضایا المعروضة علیها و إال یكون القاضي أو الهیئة القضائیة مرتكبة لجریمة إنكار 

العدالة، حیث ال یمكن للقاضي أن یمتنع عن الفصل في قضیة طرحت علیه إال في حاالت 

القاضي متناعام، و قد تم تجریم فعل الة رد القاضي من قبل أحد الخصو كح،محددة قانونا

و سایره المشرع خذ به المشرع الفرنسي أو هو ما ، 2الفصل في النزاع المطروح علیه عن

.الجزائري في ذلك

1 - François LUCHAIRE, Le Conseil Constitutionnel, tome 1…op.cit , p. 48.
"من قانون العقوبات على تجریم فعل إنكار العدالة و ذلك كما یلي136لقد نصت المادة -2 یجوز محاكمة كل قاض أو موظف :

طراف بعد أن یكون قد طلب إلیه ذلك و یصر على إداري یمتنع بأیة حجة كانت على الفصل فیما یجب علیه أن یقضي بین األ
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جل أساتذة القانون الدستوري الفرنسیین في مؤلفاتهم الجامعیة المتعلقة كما أنّ 

یؤیدون الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري الفرنسي ،قانون الدستوري والقانون اإلداريبال

على أساس الصالحیات الدستوریة التي یمارسها المجلس، و ذلك من خالل عمل المجلس 

التشریع مع الدستور، مایتعلق بتنازع بین نصین قانونیین و هفي نزاع قانوني عند فصله

و كذا المعاهدات مع الدستور، زد على ،النظام الداخلي لغرفتي البرلمان و القانون العضوي

ذلك فالمجلس الدستوري الفرنسي یفصل كقاضي في المنازعات االنتخابیة المتعلقة 

في المنازعة التي قد النتخابات الرئاسیة و البرلمانیة، كما یفصل المجلس باالستفتاءات و ا

طاق اختصاص تثور بین غرفة من غرفتي البرلمان و الحكومة حول طبیعة النصوص و ن

.من الدستور الفرنسي 37و  41القانون و التنظیم تطبیقا للمادة 

تتعزز الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري باستحداث المسألة األولیة الدستوریة و  

و التي تبناها هو ،2010و التي دخلت حیز التطبیق سنة2008بموجب تعدیل سنة 

،من ثمّ و ، 2016الجزائري لسنة لدستوريالدستوري بموجب التعدیل انااآلخر مؤسس

فالدعوى الدستوریة أصبحت تعالج أمام السلطة القضائیة التي تتصدى لها باإلحالة على 

لهما نقض و مجلس الدولة اللذان الفي النظامین القضائیین محكمة العلیا الهیئات القضائیة 

هائي حائز لقوة ة بقرار نالدستوریمنازعةیفصالن في ال، بمعنى برفض الدفعالقضاءإما 

فصل في دستوریته أو ، أو یحیالن الدفع أمام المجلس الدستوري الذي یالشيء المقضي فیه

بقرار حائر لقوة الشيء المقضي فیه، تلك اإلجراءات هي ة النص التشریعي عدم دستوری

ك فیها تشار و  ،إجراءات قضائیة من بدایتها إلى نهایتها تخضع للوجاهیة بین أطراف الدعوى

دینار، و بالحرمان من ممارسة  100.000إلى  20.000امتناعه بعد التنبیه علیه أو أمره بذلك من رؤسائه و یعاقب بغرامة من 

".الوظیفة العمومیة من خمس سنوات إلى عشرون سنة 
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، و من ثم أصبحت لمجلس الدستوري لتقدیم مالحظاتهاالسلطات العمومیة باستدعائها أمام ا

.1العمل القضائيالدستوریة منازعة قضائیة لتوافر المعاییر الالزمة في المنازعة 

Marcel(البروفیسور مارسیل والین حدد و قد  Waline(في عنصرین تلك المعاییر ،

لتي مهمتها معالجة و یتعلق بالهیئة القضائیة ا،هو من طبیعة مادیة:األول، العنصر ثنینإ

حیث عمل الهیئة القضائیة الذي ،هو من طبیعة شكلیة:، و العنصر الثانيمسألة قانونیة

متوافرة في تلك العناصر، ها  یكتسي حجیة الشيء المقضي فیهینصب في أحكامها و قرارات

رارات المجلس الدستوري هي نهائیة و غیر قابلة ألي شكل ، ألن قعمل المجلس الدستوري

.2من أشكال الطعن

Louis(العمید لوي فافوروقد أیّد و  Favoreu(،ائیة للمجلس الدستوري الطبیعة القض

"ة دستوریةـــــالمجلس الدستوري هو جهة قضائیة دستوریة، و بالتحدید هو محكم":بقوله بأن

في القضاء الدستوري یجب التمییز بین :"تبریر طرحه على أنّ و یذهب نفس الفقیه في 

لقاضي األمریكي فلیكس فرانكوفورتر في قضیة تحیة العلم التي جمعت إن الطبیعة القضائیة للرقابة الدستوریة تصدى لها ا-1

، حیث رفّض بعض الطالب تحیة العلم األمریكي في بدایة الیوم الدراســـــــــــــــــــــــي، وذلك لمخالفة 1943مجلس التعلیم ضد برانت عام 

التقلید كوسیلة لغرس الوطنیة في مواطنیها الصغار رافضة مثل هذا العمل لمعتقداتهم الدینیة، و أصرت الدولة على ممارسة هذا

إعفائهم من هذا التقلید، و قد رفضت األغلبیة تشریع الدولة على أساس مخالفته للفقرة الخاصة بحریة الممارسة الدینیة في التعدیل 

یة التي تعرضت ألكثر قدر من تشویه السمعة و إن اإلنسان الذي ینتمي إلى األقل"األول، و في تعلیقه على هذا الحكم قال فرانكفورتر 

االضطهاد في التاریخ ال یحتمل أن یكون غافال عن الحریات التي یكفلها دستورنا، و لو أن موقفي الشخصي كان ذا صلة بالموضوع 

تي تمثل فكر وعمل حیاة بأكملها، لكنت قد انضممت بكل إخالص إلى وجهات النظر العـــــــــــــامة المؤیدة للحریة كما تراها المحكمة و ال

و لكننا كقضاة لسنا یهودا أو غیر یهود، و لسنا كاثولیك أو الالدینیین، فنحن ندین بنفس القدر من االرتباط بالدستور، و على نفس 

كعضو في هذه القدر من االلتزام بواجباتنا القضائیة سواء أكنا من المهاجرین األوائل أو آخر من وطنوا هذه الشواطئ، و إنني 

المحكمة لیس لي الحق في أن أقحم مفاهیمي الخاصة في الدستور مهما بلغ اعتزازي بها، و مهما بلغ تقدیري للضرر الذي سیقع في 

، و بالطبع ال یمكن أن تفرض الوطنیة بتحیة العلم، و لكن أیضا ال یمكن أن تفرض روح الحریة بالحكم القاضي ببطالن ...تجاهلها 

محمد صالح عبد البدیع السید، الدور السیاسي للقاضي الدستوري، دراسة تحلیلیة نقدیة :، أنظر في ذلك"غیر اللیبرالیةالتشریعات 

.23-22.، ص ص2010لبعض األحكام الدستوریة ذات الصبغة السیاسیة، دار النهضة العربیة القاهرة، 
2- François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel , tome 1…op.cit , p.48.
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خصیصا من أجل الفصل في المسائل  أالنموذج األوربي للقضاء الدستوري، الذي أنش

".هیئة مركزیة تحتكر ذلك االختصاصالدستوریة عن طریق 

 قدالدستوري، و للقضاء األوربيفالمجلس الدستوري ما هو إال أحد تطبیقات النموذج 

یتعزز ذلك القول بأّن المجلس الدستوري الفرنسي یعد أحد أعضاء منظمة محاضرات 

la(المحاكم الدستوریة األوربیة conférence des cours constitutionnelles( و ذلك منذ

، تجمع المحاكم الدستوریة أللمانیا، النمسا، اسبانیا، البرتغال سویسراالتي 1987سنة 

.1الخ...تركیا

یرى الدستوري هناك جانب من الفقه :مؤیدي الطبیعة المزدوجة للمجلس الدستوري–2

مؤسسة قضائیة تلعب دور سیاسي و یمكن أطالق علیهم مؤیدي فكرة الطبیعة :بأنه

Maurice(المزدوجة للمجلس الدستوري قضائیة و سیاسیة، كما هو الحال بالنسبة للفقیه 

Duverger(لمجلس الدستوري هو قضائي و لكن بسبب طریقة تعیین بأن دور ا":الذي یرى

و من ثم "أعضائه السیاسیة المجلس  الدستوري هو عبارة عن هیئة قضائیة سیاسیة علیا 

فموریس دوفرجیه یؤید الطبیعة المختلطة للمجلس على أنه هیئة سیاسیة و قضائیة في آن 

.2واحد

مجلس في اللجنة االستشاریة الدستوریة و قد تبنى الفقه الفرنسي الطبیعة المزدوجة لل

ریة و ذلك من خالل األعمال التحضی1958التي أوكل لها مهمة تحضیر مشروع دستور 

Paul(بول كوست فلوري ، فأكد 1958جویلیة 31للجنة بتاریخ  Coste –Floret( أن

و یسیر في نفس السیاق أحد أعضاء المجلس ،"قضائیة–هیئة سیاسیة ":المجلس هو

 .Louis FAVOREU , La Constitution et son juge , Economica, Paris, 2014 , p.152 ـ1
2 -François LUCHAIRE, Le Conseil constitutionnel , …op.cit,p.48.
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Pierre)(بیار شاتونيالسابقین Chatenetالمجلس هو من طبیعة :"الذي یرى هو األخر أن

.1"مزدوجة سیاسیة و قضائیة في آن واحد

س هل المجل:و تتعزز الطبیعة المزدوجة للمجلس الدستوري عند طرح التساؤل التالي

لقانون المجلس یطبق ان أؤال بالس عن؟ إذا كانت اإلجابة الدستوري یطبق أو یصنع القانون

ذا كانت اإلجابة بأن المجلس یصنع في نفس الوقت إفهو هیئة من طبیعة قضائیة، و 

،القانون و ذلك من خالل التدخل في المسار التشریعي للقانون عن طریق تقنیة التحفظات

ن بأن المجلس هو هیئة سیاسیة ألفنقول،في الرقابة الدستوریةكآلیةالتي یستعملها المجلس 

.صناعة القانون هو عمل سیاسي

Dominique(و یرى الفقیه دومنیك روسو  Rousseau( الصعب الفصل :"منأنه

، فإذا كان العمل القضائي یرمز و العمل السیاسي للمجلس الدستوريبین العمل القضائي 

تجاهاال، فإن العمل السیاسي هو العكس یمثل النزاهةالذي یفترض فیه الحیاد و للقانون 

أنصارها المؤمنون بأفكار و أیدیولوجیات و خیارات سیاسیة، المتخذ من قبل مجموعة معینة و 

المجلس س الدستوري الفرنسي، فعند استنادو هي الصورتین اللتان نجدهما في عمل المجل

أو إعالن حقوق اإلنسان و المواطن في رقابته على دستوریة 1958على دستور الدستوري

ده یقدر عمل السلطة التشریعیة فهو یفسر تلك النصوص مع مراعاة الواقع القوانین نج

.2"السیاسي و االعتبارات السیاسیة

یعتمد أصحاب الرأي القائل :نظریة واقعیةالطبیعة المؤسساتیة للمجلس الدستوري-ثانیا

على فكرة أن المجلس هو صانع "مؤسساتیة "بأن المجلس الدستوري هو من طبیعة 

و ذلك من خالل الدور الذي یلعبه في العملیة التشریعیة عن طریق آلیة التحفظ ،نللقانو 

ییف تخول للمجلس تكتقنیةتلك الالتي یعتمد علیها المجلس للفصل في المنازعة الدستوریة، 

1 - François LUCHAIRE, Le Conseil constitutionnel , …op.cit, p. 49.
2 -Dominique ROUSSEAU , op.cit , pp. 55- 56.
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، و هي طریقة مرنة للتصدي موضوع رقابة دستوریة القوانینالقانون مع النصوص الدستوریة

.أو عدم دستوریة القانون المعروض علیهعوض تقریر دستوریة

فالتحفظ هو التعبیر العام لتفسیر الدستور المنبثق من عملیة الرقابة الدستوریة و هي 

آلیة یستخدمها المجلس الدستوري لتجنب إلغاء النص القانوني فهي تهدف إلنقاذ النص 

تقنیة تخول للمجلس ، فهي القانوني المشوب بعیب قد یجعل منه نصا تشریعیا غیر دستوري

تقریر بأن حكما قانوني متطابق مع الدستور شرط أن یتم تفسیر أو تطبیق ذلك الحكم 

.1القانوني وفق الطریقة المحددة من قبل المجلس الدستوري

التحفظ من قبل المجلس الدستوري الفرنسي تكونت من خالل تقنیةإن استعمال 

الفرنسي له منذ نشأة الجمهوریة الخامسة بموجب دستور التي أوكلها المؤسس 2الرقابة القبلیة

تلك الرقابة القبلیة هي رقابة دستوریة وقائیة تكون قبل إصدار النص ،الفرنسي1958سنة

فهي رقابة ،یتصدى لها المجلس بناء على إخطار من السلطات المحددة في الدستور، إذا

ثر في النظام القانوني، و من أس له على قانون لیتنصب على تشریع في طور التكوین، أي 

التحفظ في تقنیةدستوري و استعمال هذا األخیر عرض ذلك القانون على المجلس الثمّ 

.عملیة الرقابة الدستوریة یجعل من المجلس مؤسسة دستوریة في حلقة صناعة القانون

تتعزز من خالل أن س الدستوري أن الطبیعة المؤسساتیة للمجل،و یمكن القول

، فنجد الدستور الفرنسي ینص على نتمي ألي سلطة من السلطات الثالثالمجلس ال ی

السلطات الثالثة األخرى، و في  نالمجلس الدستوري في الباب السابع كمؤسسة مستقلة ع

1- Xavier SAMUEL, « Les réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel »,2007,p.1,

cf. site: http://www.conseil-constitutionnel.fr.
، و بعد 2008إلى سنة 1958الفترة الممتدة من سنة لقد مارس المجلس الدستوري رقابة قبلیة أي قبل صدور القانون لوحدها في -2

أصبح المجلس 2010و دخول آلیة الرقابة عم طریق الدفع بواسطة  المسألة األولیة الدستوریة سنة 2008التعدیل الدستوري لسنة 

.یمارس رقابة قبلیة و بعدیة في آن واحد
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"الحامل لعنوانثالثالدستور الجزائري نص علیه في الباب ال ابة االنتخابات ــــــــــالرقابة و رق:

ففي نظامنا كذلك ،"الرقابة"و في الفصل األول منه الحامل لعنوان "االستشاریةو المؤسسات 

لم تتعدل تلك الوضعیة ، و المجلس الدستوري لم ینص علیه ضمن السلطات الدستوریة الثالثة

المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكّلف بالسهر على ":لیؤكد في مادته أن2016في دستور 

ویا و ة لها ذاتیها مستقلة عضــــــــــــــــل من المؤسســــــــور الجزائري جعـــالدستف ،..."احترام الدستور

.تنظیمیا عن السلطات األخرى

إخراج المجلس الدستوري للدور الذي یلعبه المجلس في صناعة القانون، و ،و علیه

النظام سواء في -تنفیذیة ، تشریعیة قضائیة -من السلطات الدستوریة الكالسیكیة المعروفة 

، أو في نظامنا الجزائري كما رأیناه یغلب الطبیعة المؤسساتیة الفرنسي منشئ هذه المؤسسة

.على المجلس الدستوري

بعدما تطرقنا لوجهات النظر :رأیینا حول الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري-ثالثا

كل ما :، یمكن القول أنريطبیعة القانونیة للمجلس الدستو المختلفة التي عالجت موضوع ال

یتبین ،، و علیهة أخرىیة عن نظر یقیل له جانب من الصواب و من الصعب أن نغلب نظر 

تي یتمتع بها في و ذلك على أساس المكانة ال،أن المجلس الدستوري له طبیعة خاصة

األكید أنه في مجال الشيءو لكن ، و لخصوصیته في النظام المؤسساتيالنظام الدستوري

اضي دستوري ـــــــــیظهر المجلس الدستوري كقوریة المتعلقة بالحقوق األساسیة المنازعات الدست

.و تكون له طبیعة قضائیة

Dominique(و نؤید في ھذا الصدد طرح الفقیھ دومنیك روسو  Rousseau( لما

"تصدى لتحدید طبیعة المجلس الدستوري بحیث یرى طبیعة الالف الفقهي حول أن الخ:

هل المجلس الدستوري من  :القانونیة للمجلس الدستوري یقتصر على طرح التساؤل التالي

لك التساؤل هو في الحقیقة نقاش ذ:"طبیعة سیاسیة أو قضائیة ؟، و یجیب على ذلك بأن
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"لتساؤل أن نطرح ابیعة القانونیة للمجلس الدستوري عقیم باعتبار أنه لیس المهم لتحدید الط

دومنیك ، و من ثم یذهب الفقیه "ماذا یفعل ؟ "، بل یجب طرح التساؤل "من هو ؟ 

Dominique(روسو Rousseau(تزاید المبادئ الدستوریة التي یكتشفها المجلس " :أن إلى

المهم في دولة الشيء، و هو 1"الدستوري من خالل قراراته تشكل حدود حقیقیة للمشرع

.القانون

السیاسیة یصطدم بالضمانات الدستوریة بمجلس الدستوري الطبیعة تحدید :الثاني الفرع

الستقاللیة أعضائه

انات الدستوریة ــــــــــوري بالضمــــــتصطدم فكرة القائلین بالطبیعة السیاسیة للمجلس الدست

،ومة الفرنسیةــــــــــــــوري في المنظــــــو القانونیة التي تم تقریرها لتحقیق استقاللیة المجلس الدست

سنتطرق لتلك الضمانات من خالل تبیین عناصرها ،، و علیهكذلكو التي تأثر بها مؤسسنا 

.)ثانیا(و نظامنا الجزائري ) أوال ( سياالیجابیة و السلبیة إن اقتضى األمر في النظام الفرن

تم المجلس الدستوريإن :ستقاللیة أعضاء المجلس الدستوري الفرنسيإضمانات  -أوال

، و لذلك فالمؤسس الفرنسي كان مدركا منذ الوهلة األولى أن تلك إنشائه لكبح سلطة البرلمان

المؤسسة كي تكون لها مصداقیة في النظام المؤسساتي یجب أن یتمتع أعضائها بنظام 

، االمتیازات، التنافيااللتزاماتمن خالل  مدة العهدة، یضمن لهم استقاللیتهمخاص 

.المالیة

09فرنسي من یتكون المجلس الدستوري ال:االستقاللیةعامل لتحقیق مدة العهدة  -أ

یحدد الذین لهم مدة والیة مدى الحیاة،و یضاف لهم رؤساء الجمهوریة السابقین،أعضاء

لتجدید یجدد ثلث أعضاء سنوات غیر قابلة ل9بـ تور مدة والیة األعضاء المعینین الدس

1- Dominique ROUSSEAU ,op.cit , p. 59.
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من  ةالستقالال ثالث سنوات، و في حالة استخالف عضو بسبب الوفاة أو كالمعینین 

، یمكن للعضو الجدید الذي حل لم تتجاوز مدة عضویته ثالث سنواتعضویة المجلس و 

ن أن ، مما یمكاتسنو 09محل العضو المستخلف أن یكمل ثالث سنوات و یعین لمدة 

العضویة التي حددها الدستور الفرنسي ، و یالحظ أن مدة سنة12تصل مدة العضویة إلى 

.سنوات هي ضمانة حقیقیة  الستقاللیة أعضاء المجلس تجاه السلطات السیاسیة 9ب 

و لكن تبقى تلك الضمانة نسبیة طالما أن تشكیلة المجلس الدستوري الفرنسي تتضمن 

ذلك األمر یعطي ،عضویة رؤساء الجمهوریة السابقین الذین تكون مدة عهدتهم مدى الحیاة

أو على  ،دائمةالصالحیة ألي رئیس جمهوریة سابق المشاركة في المجلس كعضو بصفة

 تبة حكمه و وضعحیث قد تعرض على المجلس قوانین تم سنها في حق،فترات متقطعة

، ذلك االمتیاز ستؤثر على نزاهة عمل المجلسرؤساء الجمهوریة السابقینفعضویته ،بإیعازه

د من قبل الفقه اقتنامازال لحد الساعة محل  كان و ،1ؤساء الجمهوریة السابقینالذي منح لر 

لم یتم تداركه في التعدیل الدستوري لسنة  و ،الفرنسي و كذا جانب من الطبقة السیاسیة

التي أشرفت على وضع )Baladure(رغم مطالبة لجنة بالدوروال بعد ذلك،مثال2008

و التي ،2012سنة )Jospin(لجنة جوسبان البت كذلك و ط ع التعدیل بإلغائه آنذاك،مشرو 

 .عن ذلك علكن لم یتم التراج، و نفس التوصیةجنة تجدید أخالقیات الحیاة العمومیة بلسمیت ب

شارك في عضویة المجلس رؤساء الجمهوریة السابقین في عهد 1958بعد تنصیب المجلس الدستوري تطبیقا لدستور في الواقع  -1

"و هما1962إلى غایة 1958الجمهوریة الرابعة في المدة الممتدة من  ، أما رؤساء الجمهوریة "روني كوتي"و "فنسونأوریول :

كعضو "فالیري جیسكار دیستان"رفضا المشاركة في عضویة المجلس، و قد شكال " نفرنسوا میتیرا"،"الجنرال دیغول"الخامسة و هم 

1إلى غایة 2007نوفمبر 15كعضو في المجلس في الفترة الممتدة من "جاك شیراك"، و شارك 2004في المجلس منذ سنة 

جوان 19في المجلس في الفترة الممتدة من شكال"نیكوال ساركوزي "و منذ ذلك التاریخ لم یجلس في المجلس، و أما 2010دیسمبر 

الذي قضى بإلغاء حسابات الحملة 156-2013و منذ صدور قرار عن المجلس تحت رقم ،2013جویلیة 4وٕالى غایة 2012

.رئاسیات نیكوال ساركوزي انسحب هذا األخیر من عضویة المجلسللاالنتخابیة للمرشح 
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یمكن تقدیر مدى :ت السیاسیةاعامل لتحیید المؤسسة على اإلعتبار لتزاماتاال  – ب

استقاللیة أعضاء المجلس الدستوري من االلتزامات التي تقع على عاتقهم، تلك االلتزامات 

نستخلصها من الیمین التي یؤدیها عضو المجلس الدستوري أمام رئیس الجمهوریة باعتباره 

الدستوریة في الدستور الفرنسي هو حامي الدستور الساهر على حسن سیر عمل المؤسسات 

اشرة، ــــــــأي أن شرعیته تستمد من الشعب مب،1هو منتخب باالقتراع العام السري و المباشرو 

لدستوري الذین یشكلون في المجلس بقوة فإن أعضاء المجلس ا،األساس هذاو على 

،رؤساء الجمهوریة السابقین معفیین من أداء الیمین أمام رئیس الجمهوریةالقانون و هم 

، و یقتصر أداء الیمین على دوا ذلك المنصب السامي في الدولة تقلباعتبارهم أصال

أي رئیس الجمهوریة، و رئیسي غرفتي ،األعضاء المعینین من قبل سلطات التعیین

، قبل أداء مهامهمفهم لوحدهم یقع علیهم التزام أداء الیمین أمام رئیس الجمهوریة،البرلمان

حیث ،التي تقع على أعضاء المجلس الدستوريماتلتزااالذلك الیمین هوالذي تنبثق منه 

على احترام "و كذا  ،"ار احترام الدستورــأداء وظائفهم بنزاهة و حیاد في إط"یحلفون على 

عدم اتخاذ أي موقف علني، و كذا عدم اتخاذ موقف یتعلق "و  ،"سر المداوالت و التصویت 

.2"باختصاص المجلس الدستوري

س الدستوري و اء المجلـــــیهدف إلى تحیید أعض فعال هنجدبتحلیلنا لذلك الیمین

و یمثل ،، و إبعادهم عن االعتبارات السیاسیة عند أداء وظائفهممنحهم ضمانة حقیقیة

رسم إطار أداء عضو في المجلس الدستوري بأساس استقاللیتهم تجاه سلطات التعیین 

تور باعتبار أن المجلس الدستوري لصالحیاته، فعضو المجلس الدستوري ملزم بالخضوع للدس

یسهر رئیس الدولة على احترام الدستور و یضمن عبر تحكیمه انتظام سیر : " لى أنمن الدستور الفرنسي ع5تنص المادة -1

یقترع رئیس الجمهوریة لمدة خمس سنوات :"من الدستور الفرنسي6و تنص المادة  ..."السلطات العامة و كذلك استمرار بقاء الدولة

..."باالقتراع العام و المباشر
المعدل و 1958نوفمبر 7المتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في 1067–58من القانون العضوي رقم 3المادة-2

.المتمم
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رق یمسه من قبل السلطات هو مؤسسة دستوریة تسهر على حمایة الدستور من أي خ

، و كذلك تم التأكید على وجوب كتمان السر حول القضایا المطروحة على المجلس العمومیة

و ذلك إلبعاد المجلس عن النقاش السیاسي الذي قد یمس ،و عدم إبداء رأي علني حولها

، زد نازعة الدستوریةباستقاللیة المؤسسة و نزاهة و حیاد قراراته التي یتخذها للفصل في الم

التأكید على وجوب عدم اتخاذ عضو المجلس الدستوري موقف یتعلق على ذلك تمّ 

اختصاصات المجلس الدستوري  نأ باعتباروهو أمر طبیعي ،بصالحیات المجلس الدستوري

ال یمكن لعضو المجلس الدستوري الذي یمارس ، و من ثمّ من قبل السلطة التأسیسیةحددت

المجلس ذو صبغة وظیفته في المؤسسة أن یدخل في نقاش علني حول اختصاصات 

أن یلتزم العضو األحوالو یجب في جمیع ، فذلك سیعود بالضرر على المؤسسةسیاسیة

أعضائه باالنضباط و یترفعون على كل موضوع من شأنه أن یمس  ىأن یتحل و، 1بالتحفظ

.لمؤسسةستقاللیة ابا

لقد وضع الدستور الفرنسي المجلس الدستوري نظاما :االستقاللیةعامل لتعزیز التنافي -ج

للتنافي و ذلك في حالة الجمع بین العضویة في المجلس الدستوري و امتهان مهنة أو 

و كذا إبعادهم ،كل ذلك لتكریس استقاللیة ألعضاء المجلس الدستوري،لهیئة معینةنتماءاال

عن الحالة التي قد یشكل فیها عضو المجلس الدستوري  الخصم و الحكم في نفس الوقت 

كأن یكون عضو المجلس الدستوري له منصب ،مما یهدم فكرة حیاد المؤسسة من أساسها

Jeanو لكن في الواقع من حیث الممارسة نجد رئیس المجلس الدستوري-1 Louis Debré)( الذي ترأس المجلس في الفترة بین شهر

والذي ینبثق من الیمین ،، قد خرج عن االلتزام بالتحفظ الواقع على عضو المجلس الدستوري2016إلى غایة مارس 2007مارس 

Jeanتهجها الذي یؤدیه أمام رئیس الجمهوریة، ففي إطـــــار التعریف بالمجلس الدستوري و صالحیاته للرأي العام التي ان Louis)

Debré(فهو لم یخفي  ،في فترة رئاسته، نجده قد اتخذ مواقف سیاسیة و صرح بها للرأي العام و هو رئیسا للمجلس الدستوري

بحیث صرح في حدیث تلفزیوني سنة ،و عدم التوافق معه في وجهات النظر حول الشأن السیاسي"نیكوال ساركوزي"معارضته للرئیس 

لیس من المتعلقین بالرئیس نیكوال ساركوزي و لكن تم انتخابه رئیس للجمهوریة، و ما دام أنني احترم المؤسسات، فأنا :"أنه2008

“أحترمه 

(Je ne Suis pas l'un de ses fans. Mais il a été élu président de la République. Comme je suis
respectueux des institutions, je le respecte.)
Nicolas Sarkozy et Jean Louis Debré une grande inimitié, Le Monde, édition 5.7.2013, disponible à
l’adresse:http:// www.lemonde.fr/ politique/article/2013/07/05/nicolas-sarkozy-et-jean-louis-debre-
une-longue-inimitie.
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الحالة للمجلس أن یراقب دستوریة قانون في حین أنه فكیف في هذه ،وزیر في الحكومة

  ؟مشروع وضع من قبل الحكومة

التنافي الذي یحكم على تبنيو على ذلك األساس حرص المؤسس الفرنسي 

من الدستور 57من المادة ري قیمة دستوریة، و هذا ما نلمسهالعضویة في المجلس الدستو 

وري و بین ـالجمع بین عضویة المجلس الدستال یجوز ":سي التي تنص على أنالفرن

و  ،"األساسي حاالت عدم الجمع األخرىو یحدد القانون.ضویة البرلمانوظائف وزیر أو ع

و  ،1958نوفمبر 7لقد حدد القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري المؤرخ في 

في التي تحكم حاالت التنا1995جانفي 19أستكمل ذلك بالقانون العضوي المؤرخ في 

فال یجوز الجمع بین العضویة في المجلس الدستوري و أي ،أعضاء المجلس الدستوري

و مع كل الوظائف الوزاریة و كذا العضویة في ،عهدة انتخابیة سواء كانت وطنیة أو محلیة

.1المجلس االقتصادي و االجتماعي و البیئي

 906 – 2013وي رقم الذي جاء به القانون العض2013و بموجب تعدیل سنة 

و ذلك من أجل تكریس حقیقي ،جاء لیشدد في حاالت التنافي2013أكتوبر 11المؤرخ في 

ت التي من شأنها أن تخل بمكانة الستقاللیة المجلس و إبعاده عن كل المؤثرات و االعتبارا

ر في فباإلضافة إلى حالة التنافي السالف ذكرها نص القانون المذكو ،استقاللیة المؤسسةو 

ي بین عضویته على حاالت أخرى و هي عدم جواز جمع عضو المجلس الدستور 4المادة 

س ، و أكد النص على حالة التنافي بین العضویة في المجلو منصب حامي الحقوق

، و تم التأكید الدستوري و مع كل وظیفة عمومیة، و مع كل شغل أو مهنة، أو عمل باألجرة

اماة، و یرجع تطرق ـظیفة في المجلس الدستوري و مهنة المحكذلك على حالة التنافي بین و 

النص على حالة التنافي بین العضویة في المجلس الدستوري و مهنة المحاماة إلى أسباب 

آلیة الطعن في دستوریة القوانین باستحداثو ذلك  ،2008فرضها التعدیل الدستوري لسنة 

1 - Art. 4 , 5 et 7, de l’Ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil
Constitutionnel.
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من قبل المحامین طبقا إلجراءاتها، و من ثمّ عن طریق المسألة األولیة الدستوریة التي تحرك 

و حیاد ،أثر على استقاللیةدستوري لمهنة المحاماة سیكون له عضو المجلس المتهانا

المؤسسة باعتبار أن ذلك العضو تصبح له صالحیة التوكل في قضیة موضوعها المسألة 

النتیجة لو إلى نفسو ذلك سیؤدي بنا ،في حین هو عضو في المؤسسة،األولیة الدستوریة

.نائب في البرلمانوري بین عضویته و وزیر أو ــجمع عضو المجلس الدست

من القانون العضوي المنظم للمجلس الدستوري 6لقد نصت المادة :االمتیازات المالیة -د

و قد  ،"رئیس و أعضاء المجلس الدستوري لتعویضات عن أداء مهامهم "على حق  تلقي 

للفئتین العلیا للوظائف "ي السلم الوظیفي على أنهم ینتمونحدد القانون العضوي تصنیفهم ف

":على أنه6و نصت الفقرة الثانیة من المادة ،"السامیة للدولة و التي هي خارج التصنیف

ال للنصف في حالة ما إذا مارس عضو المجلس الدستوري لنشاط تخفضالتعویضات 

و لكن بعد تطبیق أحكام القانون العضوي رقم ،1"مع عضویته في المجلس الدستوريیتنافى

الذي وسع بشكل كبیر مجال حاالت التنافي مع العضویة في المجلس 906–2013

الدستوري، حیث أصبح ال یسمح لعضو المجلس الدستوري إال القیام بنشاط  أكادیمي و في 

إن ممارسة عضو ،  و من ثم تفسیرا للنص فام بالتحفظاألدب أو في الفن مع وجوب االلتز 

إلى تخفیض المجلس الدستوري لتلك النشاطات الغیر المتنافیة مع عضویته سیؤدي حتما

.قیمة التعویضات للنصف

و بالتحدید یتقاضى أعضاء المجلس الدستوري تعویضات تساوي للتعویضات التي 

12.000":بحواليیتقاضاها رئیس قسم من أقسام مجلس الدولة الفرنسي و التي تقدر 

  ."أوروا 

1 - Art. 6, de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil
Constitutionnel.
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لقد جاء التعدیل الدستوري :ضمانات استقاللیة أعضاء المجلس الدستوري الجزائري-ثانیا

تدعیم استقاللیة المجلس الدستوري و إبعاده عن مختلف المؤثرات ل 2016الجزائري لسنة 

، من خالل دسترة مبدأ االستقاللیة، و نلمس ذلكس بحیاد و نزاهة أرائه و قراراتهالتي قد تم

.، االمتیازات المالیة، االلتزامات، التنافيالتوازن في التشكیلةدة العهدة و م

كرست 2016إن المراجعة الدستوریة لعام :دسترة مبدأ استقاللیة المجلس الدستوري -أ

من الدستور التي 182بصراحة مبدأ استقاللیة المجلس الدستوري و هذا بموجب المادة 

،..."الدستور المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام ":تنص على أن

، فإن ا تستلهم من روح و تفسیر الدستورالمجلس الدستوري سابقستقاللیةافإن كانت 

المؤسس الدستوري جاء لیرفع اللبس عن هذا الموضوع الشائك و الذي كان محل نقاش كبیر 

و ذلك بالنص على استقاللیة ،و كذا الطبقة السیاسیةعلى مستوى األكادیمیین و الحقوقیین

، لیة إلى مصاف القواعد الدستوریةالمجلس في الدستور و بالتالي االرتقاء بموضوع االستقال

، ألن مدعم للقضاء الدستوري في الجزائرو علیه یعد ذلك النص مكسب للمؤسسة و 

ثر على مكانة المجلس الدستوري لدى عدم ضبطها قانونا یكون له أیة و التشكیك في االستقالل

و هذا بالنظر للصالحیات التي یتمتع بها المجلس الدستوري ،الرأي العام و الطبقة السیاسیة

باعتباره قاضي المنازعات الدستوریة صاحب االختصاص الوحید في مجال الرقابة على 

هي موضوع ذو أهمیة المجلس الدستوري ستقاللیةافإن مسألة و من ثمّ ، دستوریة القوانین

.بالغة في بناء دولة دیمقراطیة أساسها الدستور الضامن للحقوق األساسیة

بقى على المجلس الدستوري مهمة فرض تلك یبدأ االستقاللیة و بعد دسترة م

اد و ــو ذلك بضرورة االلتزام بالحی،االستقاللیة تجاه جمیع السلطات األخرى في الدستور

.یرها في معالجة القضایا المعروضةالقانونیة وحدها دون غاالعتبارات 

2016لقد مست المراجعة الدستوریة لسنة :مدة العهدة و التوازن في التشكیلة  - ب

4یعین رئیس الجمهوریة عضو12یتكون من فأصبح الجزائريتشكیلة المجلس الدستوري 
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، فذلك أعضاء4، و تنتخب السلطة القضائیة ربعة أعضاء، و ینتخب البرلمان أأعضاء

و حقق ،عضو حالیا 12إلى  9التعدیل رفع من تشكیلة المجلس الدستوري التي كانت 

.عن كل سلطةأعضاءالتوازن بإشراك السلطات الثالثة في تشكیل المجلس الدستوري بأربع 

سلطة من إن تحقیق التوازن العددي في تشكیلة المجلس الدستوري أربعة عن كل

و إن كان هناك ترجیع لكفة األعضاء المعینین ،السلطات هو أمر ایجابي یخدم المؤسسة

باعتبار أن رئیس المجلس له صوت مرجح مما قد یخل بالتوازن ،من قبل رئیس الجمهوریة

عند تحدیده للتركیبة العددیة كما أن رفع مدة عهدة ،الذي نص علیه المؤسس الدستوري نفسه

ایجابي یخدم شيءهو كذلك  ،ثماني سنواتمن ستة سنوات إلىمجلس الدستوريأعضاء ال

و ذلك بإحداث استقرار داخل المجلس كما أن تلك العهدة هي أطول ،استقاللیة المؤسسة

أو  العهدة البرلمانیة للمجلس الشعبي ،سواء من العهدة الرئاسیة المحددة بخمس سنوات

وات، و هي ضمانة تخدم ــلس األمة المحددة بست سنالوطني المحددة بخمس سنوات و مج

استقاللیة المجلس الدستوري تجاه السلطات العمومیة من خالل عدم  قابلیة أعضاء المجلس 

.غلبیة الحاكمة بواسطة االنتخاباتللعزل رغم تغیر األ

بالیمین التي یؤدیها أعضاء المجلس 2016لقد جاء التعدیل الدستوري لسنة :لتزاماتاال - ج

أو انتخابهم أمام رئیس الجمهوریة، وهو شيء جدید لم تنص علیه ،الدستوري فور تعیینهم

النظام الفرنسي بشكل كبیر سایرقد الجزائري و یكون بذلك المؤسس ،بقةالدساتیر السا

باعتبار هذا األخیر نص على وجوب أداء الیمین ألعضاء المجلس الدستوري أمام رئیس 

و لكن تم تضمین ذلك في نص القانون العضوي الناظم للمجلس الدستور ،الجمهوریة

الجزائري نص في الدستور على الیمین الذي الثالثة، في حین المؤسسالفرنسي في مادته

دوه أعضاء المجلس الدستوري أمام رئیس الجمهوریة قبل مباشرة مهامهم و ذلك على یؤ 

، و أحفظ سریة ارس وظائفي بنزاهة و حیادـــم أن أماقسم باهللا العلي العظی":النحو التالي

و امتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضیة تخضع الختصاص المجلس ،المداوالت
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م المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ذلك النص بموجب و لقد نقل النظا،"الدستوري 

حیث تم التأكید على وجوب خضوع أعضاء المجلس الدستوري لنص المادة ،1منه76المادة 

.أي بمحتوى الیمین الدستوري المؤدى أمام رئیس الجمهوریة،الفقرة األخیرة183

یجعل من ،لدستورإن ورود الیمین الذي یؤدوه أعضاء المجلس الدستوري في ا

ألن ذلك الیمین الدستوري هو ،االلتزامات التي تقع على أعضاء المجلس ذات قیمة دستوریة

، ي تقع على أعضاء المجلس الدستوريات التــالذي یمكن من خالله استخالص االلتزام

،فالتفسیر العام لمحتوى الیمین نجده یهدف إلى تعزیز استقاللیة أعضاء المجلس الدستوري

و عدم اتخاذ "، "ة المداوالتـــحفظ سری"، و "النزاهة و الحیاد "من عبارات التي تستمد

ذلك الیمین جاء في ،"و أمام الجمهور حول صالحیات المجلس الدستوري ،موقف علني

المجلس الدستوري هیئة ":إطار االستقاللیة التي نص علیها الدستور صراحة على أن

"...مستقلة

و ذلك  ،اما للتنافيـــلقد وضع الدستور الجزائري ألعضاء المجلس الدستوري نظ:التنافي - د

اء لهیئة أو امتهان مهنة ـــو االنتم،في حالة الجمع بین العضویة في المجلس الدستوري

كل ذلك لتكریس استقاللیة المجلس الدستوري أسوة بنظام التنافي الموجود في النظام ،معینة

و على ذلك األساس حرص المؤسس الجزائري على جعل التنافي الذي یحكم الفرنسي، 

فقرة  183العضویة في المجلس الدستوري ذو قیمة دستوریة، و هذا ما نلمسه   من المادة  

"لدستور الجزائري التي تنص على أنمن ا3 بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو :

ویة أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى، و أي ــتعیینهم، یتوقفون عن ممارسة أي عض

قد تكون في الحكومة "العضویة "، و هنا النص جاء عاما، "نشاط أخر أو مهنة حرة 

كالوظائف على مستوى اإلدارات ،"الوظیفة "كمنصب وزیر مثال أو في البرلمان، و 

29، منشور في الجریدة الرسمیة  عدد 2016أفریل 6س الدستوري المؤرخ في من النظام المحدد لقواعد عمل المجل76المادة -1

.2016ماي 11المؤرخة في 
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أو خاصة ،مومیةهو وجوب قطع الصلة مع أي هیئة ع"التكلیف"العمومیة مثال، أما 

و تقدیم لها خدمة في إطار تكلیف معین، و للتعمیم المؤسس أكد على ،باالشتغال لحسابها

العضویة في المجلس وجوب التوقف على أداء أي مهمة أخرى، زد على كل ذلك  تتنافى

، و كذا ممارسة المهن كالنشاطات ذات الطابع التجاري"ممارسة أي نشاط"الدستوري مع 

و هو أمر ذو أهمیة فال یستطیع عضو المجلس الدستوري امتهان مثال مهنة المحاماة الحرة

التي بالتأكید سیكون التكفل بإجراءاتها ،خاصة مع استحداث آلیة المسألة األولیة الدستوریة

.في اإلجراءاتمتقاضي لمحامي للسیرأمام المجلس الدستوري بواسطة توكیل ال

على  ،77نظام المحدد لقواد عمل المجلس الدستوري في ماداته و لقد تم التأكید في ال

، و أضافت اء المجلس الدستوريــــمن قبل أعض 3 فقرة 183وجوب مراعاة أحكام المادة 

بقطع صلة ،حالة التنافي بین العضویة في المجلس الدستوري و ممارسة أي نشاط سیاسي

هدته تطبیقا للقانون العضوي المتعلق عضو المجلس الدستوري بالحزب السیاسي طیلة مدة ع

و هذا األمر جد مهم إلبعاد المجلس الدستوري من تأثیرات األحزاب ،1باألحزاب السیاسیة

ة ـــمما سیمس مباشرة بمبدأ الحیاد ونزاه،السیاسیة على المجلس الدستوري عند أداء مهامه

أو أرائه و قراراته عند أداء مهمته كقاضي في ،ي انتخابيـــقراراته عند أداء مهمته كقاض

.وریة القوانین، و كذا عند مهامه االستشاریة و في الحاالت الخاصةـــمجال الرقابة على دست

و قد یسمح لعضو المجلس الدستوري من أداء نشاطات علمیة و أكادیمیة تتعلق 

رئیس المجلس شرط أن و یكون ذلك بناء على ترخیص من قبل،بمهام المجلس الدستوري

ال تمس تلك النشاطات باستقاللیة و نزاهة المجلس الدستوري، و یكون على عضو المجلس 

التزام بتقدیم تقریر یتضمن عرض عن النشاط الذي شارك فیه في أول اجتماع یعقده المجلس 

و جل تقییمه و التأكد من عدم خروج عضو المجلس عن التزاماته، أو ذلك من ،2الدستوري

.2016أفریل 6من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 77المادة -1
.، المرجع نفسه78المادة -2
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ن النشاط األكادیمي یكون محل رقابة قبلیة الشتراط ترخیص من قبل رئیس إف من ثمّ 

و یقع على عضو المجلس ،و رقابة بعدیة و ذلك بتقدیم عرض حول النشاط،المجلس

.ك النشاطات واجب التحفظالدستوري عند أداء تل

القانون ألصحاب إن الحصانة القضائیة هي امتیاز یمنحه الدستور و :الحصانة - ه

و ذلك لضمان السیر العادي ،وظائف و مهام محددة من أجل حمایتهم أثناء تأدیة مهامهم

مما سینعكس حتما على تحقیق ،للسلطات و المؤسسات الدستوریة و عدم عرقلة وظائفها

و بتقریر الدستور الحصانة ،المصلحة العامة التي تسعى إلیها الوظائف العامة في الدولة

و  ،ساوى بین أعضاء المجلس الدستوريلس الدستوري یكون المؤسس ألعضاء المج

عزیز في إطار تكل ذلك جاء ، السلطات السیاسیة األخرى التي تتمتع بنفس االمتیاز

نص جدید یتعلق بحصانة 2016درج التعدیل الدستوري لسنة بإاستقاللیة المجلس الدستوري 

وجعل منها ذات قیمة دستوریة بحیث یتمتع كل من رئیس ،المجلس الدستوريأعضاء 

المجلس الدستوري و نائبه و أعضائه بالحصانة القضائیة فیما یخص المتابعات الجزائیة، و 

ال یمكن للنیابة العامة مباشرة الدعوى الجزائیة ضد أي عضو من أعضاء المجلس من ثمّ 

ي باألمر أو بترخیص من قبل ـــــالصریح من قبل المعنإال بناء على تنازل ،الدستوري

أن المجلس الدستوري قد یأخذ المبادرة فیدرس مسألة رفع حیث، 1المجلس الدستوري

و یستمع بطبیعة الحال ،الحصانة في حالة ما إذا ارتكب احد أعضائه جنایة أو جنحة

للمعني باألمر و یفصل في ذلك بدون حضوره، و قد یكون رفع الحصانة بناء على طلب 

و یفصل في ،ات العضو المعنيـمن وزیر العدل فیجتمع المجلس كذلك و یأخذ تصریح

.2الطلب بدون حضور هذا األخیر

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیلمن185المادة -1
.2016أفریل 6من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 83المادة -2
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المجلس الدستوري الجزائري في النصوص تتناقض مع ستقاللیةاتقریر :المطلب الثاني

  الواقع 

یكن منصوص علیه صراحة في المجلس الدستوري و حتى لم ستقاللیةاإن مبدأ 

باعتبار أن المؤسسة ،فإنه یستمد من تفسیر الدستور،2016قبل تعدیل سنة الدستور

و بالتالي ال یمكن لها أداء صالحیاتها دون التمتع ،مهمتها السهر على حمایة الدستور

لیقرر ذلك المبدأ صراحة في المادة 2016باالستقاللیة، و قد جاء التعدیل الدستوري لسنة 

، و "ورــدستالمجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام ال":منه على أن182

ظام ، نالتحفظالتزام، من خالل نظام التنافيكما لمسناهاستقاللیة المؤسسة قد عزز المؤسس

الخ ، كل ذلك نجده في الحقیقة یصطدم بواقع تشكیلة المجلس الدستوري التي ...الحصانة

، كما أن االستقاللیة المقررة نجدها كذلك )الفرع األول(تقاللیة المؤسسةاسعدم تنعكس على 

.)الفرع الثاني(المجلس الدستوريفي الواقع غیر مجسدة على أساس أعمال

استقاللیة المؤسسة    تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري تنعكس على:الفرع األول

فإن تشكیلته كانت عائقا في تحقیق ،1989إنه و منذ نشأة المجلس الدستوري سنة 

في  موجود و یستمد من تفسیر الدستورو إن كان مبدأ االستقاللیة،االستقاللیة المرجوة

الدستوریة لسنة بعد المراجعة  تأصبحو  ،2016إلى غایة سنة 1989الفترة بین سنة 

ئري تكوین المجلس الدستوري الجزاطریقة ، ذلك ما نلمسه من خالل صراحة ةمدستر 2016

.)ثانیا(االستقاللیةنسبیا ة العهدة ال تخدم ، و كذا مد)والأ(حاجزا نحو تحقیق االستقاللیة

إن التعدیل :تكوین المجلس الدستوري الجزائري حاجز نحو تحقیق االستقاللیة -أوال

یعین أربعة ف ،1كرس هیمنة رئیس الجمهوریة على المجلس الدستوري2016الدستوري لسنة 

یكون صوت الرئیس مرجح في حالة تعادل  واء من بینهم رئیس المجلس و نائبه، أعض

دفاتر السیاسة و ،»دراسة في الدستور الجزائري:طبیعة العالقة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة«،مصطفى بلعور ، -1

.185.، ص2011، جوان 5القانون، العدد 



320

التشریعیة بأربعة أعضاء و السلطة القضائیة بأربعة أعضاء األصوات، أما تمثیل السلطة 

یأتي في الدرجة الثانیة من حیث القوة و التأثیر على اتخاذ اآلراء و القرارات في المجلس 

الدستوري، زد على ذلك المالحظ أن التشكیلة یغلب علیها الطابع السیاسي بثمانیة أعضاء 

فیصبح المجلس الدستوري یؤدي دور سیاسي و ذلك ،ممثلین للسلطة التنفیذیة و التشریعیة

فتلك النتخاب أي األغلبیة البرلمانیة موالین لرئیس الجمهوریة و سلطات ااألعضاءبجعل 

و لكن خاصة من واقع أراء و قرارات ،تحلیل النصوص الدستوریةبها المالحظات نستخلص

التي تفرض وجود ،المجلس الدستوري مما ال یحقق لنا الحمایة الالزمة للحقوق األساسیة

.تتكفل بمراقبة دستوریة القوانینتتمتع باالستقاللیة هیئة 

تشكیلة المجلس الدستوري كانت دائما موالیة للسلطات السیاسیة من حیث عنا للٕاذا رجو 

و هذا األمر ثابت من خالل ما تطرق له ،لرئیس الجمهوریة أو الحزب أو األغلبیةالتبعیة 

،سعید بوالشعیر في كتابه النظام السیاسي الجزائري و الذي یعرف خبایا المؤسسة:األستاذ

على درایة  فهو ،2002غایة أفریل  إلى 1995سها في الفترة الممتدة بین مارسأباعتباره تر 

و كیفییات معالجة أعضائه للمسائل ،بالعالقات التي تحكم أعضاء المجلس الدستوري

و قد الحظنا في مناسبات عدة أن األعضاء في ":روحة على المؤسسة فقد أكد على أنالمط

بعض المواقف یتأثرون بمواقف المؤسسات التي ینتمون إلیها حیال نص قانوني معروض 

، بل أن الوضع یتخطى ذلك إلى حد خرق االلتزام بالتحفظ و سریة وريلدستعلى المجلس ا

المداوالت و تسریبها بطریقة غیر مباشرة لوسائل اإلعالم للضغط على موقف المجلس 

.1"الدستوري 

بأن أعضاء المجلس الدستوري ،اعتراف أحد رؤساء المجلس الدستوري السابقینإنّ 

یثبت أن أعمال المؤسسة غیر حیادیة و ،یخضعون لمواقف المؤسسات التي ینتمون إلیها

ـ السلطة التشریعیة و 1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور سعید بوالشعیر، -1

.208.، ص2013، المراقبة، الجزء الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر
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، و هذا األمر یعزز لقانونیةغیر نزیهة لطغیان الجوانب السیاسیة علیها عوض االعتبارات ا

ال یخدم الرأي القائل بأن اختیار أعضاء المجلس الدستوري من قبل السلطات السیاسیة

المؤسسة بل سیجعلها أداة من أدواة السلطة السیاسیة تعمل على إضفاء الشرعیة الدستوریة 

، و هو ما یفسر و تنفیذيأتشریعي على أعمال السلطة السیاسیة التي قد تكون عمال

محدودیة الرقابة االختیاریة للمعاهدات و القوانین و التنظیمات، النعدام تقریبا إخطار 

قبل لدستوري من قبل السلطات العامة، رئیس الجمهوریة، رئیسي غرفتي البرلمان، المجلس ا

لوجود توافق سیاسي بین تلك السلطات النتمائها لنفس ، 2016التعدیل الدستوري لسنة 

.1األغلبیة السیاسیة

إذا كان المجلس الدستوري یشكل الحلقة األخیرة في حمایة الحقوق و من ثمّ 

بعد توسیع إخطار المجلس 2016ي ظل التعدیل الدستوري لسنة خاصة ف،األساسیة

و هو یعد أحد المكاسب التي تحسب لصالح المعارضة تحت ،الدستوري لألقلیة في البرلمان

كي یتسنى لها مراقبة أعمال األغلبیة عند سنها للتشریعات المختلفة بإخضاعها ،قبة البرلمان

، و كذا منح األفراد الحق في حمایة حقوقهم الدستورمى في دولة القانون و هوللشرعیة األس

، كل تلك وفق إجراءات المسألة األولیة الدستوریةاألساسیة المضمونة في الدستور 

لیتها محدودة بدون اتبقى فع2016اإلجراءات الجدیدة جاءت بها المراجعة الدستوریة لسنة 

د أداء مهامهم بقطع الصلة أو تمتع أعضاء المجلس الدستوري باالستقاللیة الالزمة عن

.الخضوع للمؤسسات التي عینتهم أو انتخبتهم في المجلس الدستوري

قد عالج  2016فإن كان المؤسس في التعدیل الدستوري لسنة ،و من جهة أخرى

بحیث أصبح یشترط فیهم التكوین في العلوم ،مسألة تخصص أعضاء المجلس الدستوري

، 43المدرسة الوطنیة لإلدارة ، عدد إدارة مجلة ،»بین النظري و التطبیقي:السهر على احترام الدستور«عبد القادر شربال، ،-1

.12-11.، ص ص2012-1
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فإن  ،1، و أساتذة في كلیات الحقوقكقضاة، محامینالقانونیة و الممارسة المهنیة  

"أنّ  إلى الشعیر یشیر في كتابهسعید بو:األستاذ ال نبالغ إذا قلنا بأن بعض األعضاء رغم :

بل استعملوا هذا األخیر أكثر مما قدموا له حتى ،تكوینهم لم یعیروا أي اهتمام لعمل المجلس

بل تجاوز ذلك إلى حد استغالل ،لى القول بأن بعضهم لم یتوقف عند هذا الحدال نذهب ع

مل المجلس بل و احتقار حتى ـــبعض األعضاء الملزمین لتغطیة غیاباته و عدم اكتراثه بع

و لم یتوقف الحال عند هذا الوضع بل لقد تكتل .ألعضاء تحت غطاء مساره و شهاداتها

بل لتصفیة حسابات شخصیة ،المجلس لتحقیق مآرب شخصیةبعض األعضاء لعرقلة عمل 

، ثم بعد اقتناعهم بأن ذلك في ناع عن حضور بعض الجلسات الرسمیةذاتیة من خالل االمت

.2..."مع رفض إبداء الرأيجتماعاتاالغیر صالحهم قرروا العودة لحضور 

حدد بأربعین سنة  اشتراط التكوین في مجال العلوم القانونیة المرتبط بالسن المإن 

یبقى بدون فعالیة إذا استمرت التصرفات السلبیة 2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

سعید :األستاذالتي اتخذها بعض أعضاء المجلس الدستوري داخل المؤسسة  كما وضحه 

رب شخصیة و تصفیة الحسابات بوالشعیر فیما یتعلق باستعمال المؤسسة بغرض تحقیق مآ

الذهنیات السلبیة التي یتبین من لك یتوقف على الترفع على بعض إذا كل ذ،الخ...ذاتیة

أنها تعیق عمل سعید بوالشعیر :األستاذخالل شهادات الرئیس السابق للمجلس الدستوري 

المجلس الدستوري، و ذلك بالتأثیر المباشر على نوعیة أرائه و قراراته حیث تصبح رهینة 

.لها بمكانة المجلس الدستوري كما حددها له الدستورلحسابات سیاسیة ضیقة ال عالقة

سعید أثارهابالمالحظة التي 2016و قد أخذ المؤسس في التعدیل الدستوري لسنة 

المعینین و المنتخبین من األعضاءو التي تتجلى في وجوب أداء الیمین من قبل ،بوالشعیر

ذلك الیمین ، و لكنمن الدستور183المادة جاءت بهو هو ما،قبل المجلس الدستوري

.2016الجزائر لسنة   يدستور التعدیلمن184المادة -1
سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان :، و أنظر كذلك209 -208. ص سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص-2

.29-23.، ص ص2012الجزائر،المطبوعات الجامعیة،
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الحفاظ على "یبقى ناقص طالما أنه لم یتطرق لجوهر مهام أعضاء المجلس الدستوري وهي 

، كما أن أعضاء المجلس الدستوري طبقا لنص "دستور و حمایة الحقوق األساسیة سمو ال

لوظیفة العمومیة فهم ال المحددة للیمین القانونیة ال یؤدون وظائف بمفهوم ا183المادة 

قوف على یخضعون لقانون الوظیف العمومي، بل  یؤدون مهام حددها الدستور و ذلك بالو 

كما عرفها "هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور"المجلس الدستوري الذي هو

على الیمین نّص عندمامن الدستور، و كأن المؤسس 182المؤسس نفسه طبقا للمادة 

فالقول بأن عضو لمجلس الدستوري ،خوف من تقریر استقاللیة عضو المجلس الدستوريمت

هو إخضاع هذا ،"...أقسم باهللا العلي العظیم أن أمارس وظائفي بنزاهة"الیمین بالقول یؤدي

، هاتها و إال سیكون محل جزاء معینالعضو لسلطة سلمیة یجب أن یحترم تعلیماتها و توجی

قریر استقاللیة المجلس الدستوري كمبدأ منصوص علیه في الدستور و هذا یتنافى مع ت

.2016صراحة كما كرسه تعدیل سنة 

إن مدة العهدة لها أهمیة :استقاللیة المجلس الدستوريال تخدم نسبیامدة العهدة -ثانیا 

فإن  ،و إذا رجعنا إلى الدساتیر الجزائریة، 1في تحقیق استقاللیة حقیقیة للمجلس الدستوري

و  1989، فإننا نجد دستور نص على مدة عهدة المجلس الدستورينجده لم ی1963دستور 

و تسعة أعضاء على التوالي ،المحددین لتشكیلة المجلس الدستوري بسبعة أعضاء1996

قد حددا مدة العهدة بست سنوات على أن یجدد نصف عدد األعضاء كل ثالث سنوات و ال 

قضاة یتم تعیینهم من قبل 9و في ذلك الصدد إذا رجعنا لتكوین المحكمة العلیا في الوالیات المتحدة األمریكیة نجدها تتكون من -1

رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة مدى الحیاة بعد اخذ رأي مجلس الشیوخ، أي بمعنى ال وجود ألي قید بخصوص المدة الزمنیة التي 

فیها مهامهم، فهم یتمتعون باالمتیازات المقررة لهم مدى الحیاة، وال یمكن عزلهم فال یمكن لرئیس الوالیات المتحدة األمریكیة یمارسون 

"االمباشمنت "إال بواسطة إجراءات ،و ال للكونغرس توقیف مهام قاضي من قضاة المحكمة العلیا ألي سبب من األسباب

)L'impeachement(،كونغرس و هي نفس اإلجراءات التي تتبع ضد رئیس الوالیات المتحدة لتقریر مسؤولیته و عزله، التي یتبعها ال

و في تاریخ الوالیات المتحدة األمریكیة لم یعزل أي قاضي بواسطة هذا اإلجراء، إن تقریر مدة عهدة قضاة المحكمة العلیا األمریكیة 

ات السیاسیة، و ذلك یعكس فلسفة مبدأ الفصل بین السلطات في الدستور لمدى الحیاة هو من أجل ضمان استقاللیتهم تجاه السلط

األمریكي التي تقوم على الفصل المطلق بین السلطات من خالل تحقیق استقاللیة حقیقیة بین كل سلطة من السلطات الثالثة التنفیذیة، 

.التشریعیة، و القضائیة عن بعضهم البعض
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رئیس الجمهوریة حیث تكون مدة عهدته ست قبل المعین من یمس التجدید رئیس المجلس

عدد  حدد،2016ي لسنة دستور تعدیل الالو هي مدة جد قصیرة، و الیوم بموجب 1سنوات

، حیث أصبحت مدة العهدة ثمان سنوات و یجدد نص أعضاء المجلس باثني عشر عضو

رئیس و نائب رئیس المجلس یمس ذلك التجدید ال على أن  ،عدد األعضاء كل أربع سنوات

.المعینین من قبل رئیس الجمهوریة لعهدة واحدة مدتها ثمان سنوات 

تدارك قصر مدة العهدة و ذلك بجعلها 2016و إن كان المؤسس في تعدیل و حتى 

، ا أي بزیادة سنتین في مدة العهدةعوض ست سنوات كما كان معمول به سابق،ثمان سنوات

و كان من األفضل إرجاع مدة ،قصیرة و ال تخدم استقرار المؤسسةفإن تلك المدة تبقى 

، ألن مهمة الرقابة الدستوریة هي صعبة ء المجلس الدستوري بإثنى عشر سنةالعهدة ألعضا

یشترط التكوین القانوني ألعضاء 2016و تقنیة في آن واحد حتى و إن كان الیوم بتعدیل 

و  ،عوبة مهام أعضاء المجلس الدستوريفإن ذلك ال یقلص من ص،المجلس الدستوري

و كذا تحقیق ،بالتالي طول مدة العهدة سیمكن من تحقیق استقرار داخل المؤسسة

كما یمكنهم من تكوینهم في مجال الرقابة الدستوریة و ،استقاللیتهم عن السلطات السیاسیة

لین له من خالل و المشك،ذلك باالستفادة من األعضاء السابقین لهم في المجلس الدستوري

.التجدید النصفي لألعضاء

فأعمال المجلس لها طبیعة خاصة نظرا لدقة و حساسیة الموضوعات المطروحة علیه 

و أثر ذلك على تجانس و تكامل أحكام النصوص محل الرقابة مع أحكام ،للفصل فیه

و موازنة النص ،التي یجب أن ال یقتصر في مجال الرقابة الدستوریة على مقارنة،الدستور

بل یجب التعمق في فهم مضمون النصوص ،القانوني مع المظهر السطحي اللغوي للدستور

.2الدستوریة و حتى روحها

.1996من الدستور الجزائري لسنة 164و المادة 1989ئري لسنة من الدستور الجزا154المادة -1
.210.سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص-2
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حیث نجد الكثیر من ،خاصة إذا تعلق األمر بحمایة حق من الحقوق األساسیة و

ا السلطة و هي طریقة تستعمله،النصوص القانونیة تفرغ الحق المقرر دستوریا من محتواه

و ذلك بوضع حدود غیر موضوعیة ،التنفیذیة والتشریعیة للتحلل من النصوص الدستوریة

أو معالجة ،من شروط و إجراءات تخرج عن المألوف في تنظیم شأن من الشؤون العامة

مهمة القاضي الدستوري اإلطار القانوني لممارسة حق أو حریة كرسها الدستور، و من ثمّ 

فیها عدة ظروف و مؤثرات سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة و ثقافیة لیست سهلة تتدخل

یجب أن یكون القاضي الدستوري على درایة بها، كي یتسنى له إعطاء التفسیر الصحیح 

في  نرىو ، و من ثم تقدیر دستوریة أو عدم دستوریة العمل التشریعي و التنفیذي،للدستور

عشر سنة سینعكس باإلیجاب على المؤسسة من حیث أثنىجعل مدة العهدة هذا الشأن أنّ 

.تدعیم االستقاللیة و من حیث األداء

مساسالجزائري السیاسیة على أعمال المجلس الدستوريعتباراتاال تغلب:الفرع الثاني

بمكانة المؤسسة 

،في عدة محطات منذ نشأتهالجزائري قراءة و تحلیل مواقف المجلس الدستوريإن 

و نقصد بها ،أو قرار یتعارض مع المشروع السیاسي للسلطة السیاسیة رأينجده لم یتخذ 

15و هو ما نلمسه من أعماله في ،السلطة التنفیذیة و بالضبط مؤسسة رئاسة الجمهوریة

لرئاسة الجمهوریة من  ةیالسیاسو قد نالحظ انحیاز المجلس الدستوري للرؤیة ، سنة األخیرة

و الذي تصدى له بموجب رأي ،2008خالل معالجته لمراقبة مشروع تعدیل الدستور سنة 

من الدستور، و على ذلك األساس سنعالج 176تطبیقا للمادة 2008نوفمبر03مؤرخ في 

ذلك الرأي على سبیل المثال و لیس الحصر لتبیین خضوع اتخاذهذا الفرع من خالل

خلفیات السیاسیة و لیست القانونیة، و ذلك من خالل ال تلالعتبارادستوري المجلس ال

، و نتطرق كذلك إلى )أوال(  2008عدیل الدستوري لسنة السیاسیة و القانونیة لمشروع الت

).ثانیا (أداة في ید رئاسة الجمهوریة كتحول المجلس الدستوري 
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رغم أن :2008الخلفیات السیاسیة و القانونیة لمشروع التعدیل الدستوري لسنة  -أوال 

من خالل الصالحیات و السلطات غلب كفة رئیس الجمهوریة على جمیع 1996دستور 

سلطة السیاسیة نحو للتوجه ه كان ، فإنيرئاسلنظامخرى مما جعله مكرس السلطات األ

 إلى خطابات منادیةانتهاجها ، و ذلك بیةلجمهور تركیز السلطة أكثر فأكثر في ید رئیس ا

تعدیل الدستور على أساس أنه لم یفصل في مسألة طبیعة النظام السیاسي الجزائري برلماني 

من ،و أن النظام األمثل هو النظام الرئاسي التي مهدت لوضع مشروع التعدیل،أو رئاسي

2006جویلیة 4أمام إطارات الجیش في وزارة الدفاع بتاریخ رئیس الجمهوریةبینها خطاب

الحقوق و الحریات فأكثریعزز أكثر ...عتقادنا طرح مسألة تعدیل الدستورفي ا"  :على أنه

و یضع حد ...واعد نظام سیاسي واضح المعالم، یحدد قةاألساسیة و كذا الرقابة الدستوری

، "نظام البرلماني و النظام الرئاسيخلط بین الللتداخل بین صالحیات المؤسسات و ینهي ال

استفتاءو قد طالب المواطنین بالوقوف إلى جانبه و مساندته في مسعاه و ذلك عن 

یتم االستفتاء الشعبي "  أن ، حیث أكد علىل على الشعبشعبي یطرح فیه مشروع التعدی

مشروع على و لكن لم یعرض ال، 2006أي سنة "حول تعدیل الدستور قبل نهایة السنة 

هو  1996الجزائري في دستور دستوري، كما أن القول بأن النظام الاالستفتاء الشعبي أصال

كرس  خلط بین النظام الرئاسي و البرلماني فهو یتعارض مع واقع الدستور الجزائري الذي

مركز یعلو كافة بهیمنة رئیس الجمهوریة على كافة دوالیب السلطة بمنحه،يالنظام الرئاس

اسي فهو ، و نیة رئیس الجمهوریة إلى تحویل النظام السیاسي إلى نظاما رئالسلطات األخرى

ن ذلك النظام یقوم على وحدة السلطة التنفیذیة و الفصل المطلق بین ألو  ،یتعارض مع الواقع

لة أ، أما بخصوص مسم یتضمنه مشروع التعدیل كما سنرىو هو األمر الذي ل،لطاتالس

الحقوق و الحریات فإنها هي األخرى كانت في حقیقة األمر موضوع ثانوي في المراجعة 

.2008و أما الرقابة الدستوریة لم یدخل علیها أي تعدیل سنة ،الدستوریة
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بحلول سنة رئیس الجمهوریةلم یتم طرح المشروع إال مع اقتراب انتهاء عهدة و 

و هو ما جعل من مؤسسة الرئاسة تعرض المشروع من خالل بیان مجلس الوزراء ،2009

الذي جاء لیركز السلطة أكثر و أكثر في ید رئیس الجمهوریة 2008نوفمبر 3بتاریخ 

الذي كان معمول به منذ نهجهو ال ، ودستوریا"برنامج رئیس الجمهوریة "بتجسید فكرة 

بتحویل عملیا رئیس الحكومة إلى منسق ،العزیز بوتفلیقة سدة الحكموصول الرئیس عبد

و هو  ،للعمل الحكومي بعد قرار الرئیس بأن یقدم رئیس الحكومة برنامج رئیس الجمهوریة

منصب الوزیر األول ستحداثاب،2008النهج الذي تم ترسیمه في التعدیل الدستوري لسنة 

مسؤولیة العن طریق مخطط عمل یرتب ،الذي هو ملزم بتطبیق برنامج رئیس الجمهوریة

لوزیر األول أمام الغرفة السفلى للبرلمان بدون تقریر ألي مسؤولیة سیاسیة لرئیس لالسیاسیة 

.الجمهوریة

ن الحكومة منبثقة تقزیم دور البرلمان الذي من المفروض نظریا و عملیا أن تكو بو  

هو  2008، و التعدیل الجوهري لسنة األغلبیةمن األغلبیة البرلمانیة و تطبق برنامج تلك 

بجعل قابلیة تجدید االنتخاب دون تحدید عدد العهدات الرئاسیة لتمكین 74مراجعة المادة 

عدیل یعد و قد اعتبرت المعارضة أن ذلك الت،الرئیس من الترشح للمرة الثالثة على التوالي

ضافة نص یتعلق إ، و أما فیما یخص الحقوق األساسیة تم 1انقالب على الشرعیة الدستوریة

من خالل توسیع حقها في المشاركة السیاسیة من خالل تمثلیها في ،بترقیة حقوق المرأة

عبد العزیز بوتفلیقة كي یتم مراجعة امنا مع انتهاء عهدة الرئیسعارضة األحزاب الدیمقراطیة بشدة مباشرة التعدیل الدستوري تز -1

حدود على للترشح لرئاسة الجمهوریة 1996رئیس الترشح لعهدة ثالثة بعدما وضع دستور من الدستور لیتسنى لنفس ال74المادة 

بحیث یمنع على الرئیس الذي قضى عهدتین ان یترشح لعهدة ثالثة، و هو معمول به في دستور الوالیات المتحدة األمریكیة كعرف 

ي بعد الحرب العالمیة الثانیة، و كذا الدستور الفرنسي بموجب دستوري ثم تم ترسیمه في الدستور بالتعدیل الذي لحق الدستور األمریك

یحسب على الدستور الجزائري باإلیجاب لتكریسه مبدأ التداول على 1996تحدید العهدات الرئاسیة في دستور ، و كان 2008تعدیل 

:" هو 2008تعدیل سنة یة بأن السلطة، و على ذلك األساس اعتبر سعید سعدي رئیس حزب التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراط

، و أما ممثل حزب جبهة "انقالب و أن السلطة انقلبت من المظهر العسكري إلى المظهر األمني لكن النظام السیاسي بقى كما هو

حیث وقع انقالب و استحوذت مجموعة وجدة على 1962النظام له عهدة واحدة منذ :"أنّ القوى االشتراكیة كریم طابو، فقد اعتبر 

".خراج تقوم به مصالح األمن لعهدة واحدةإالسلطة، و أنه ال یمكن الحدیث عن عهد و إنما عن تعاقب متتالي في شكل 
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و لم یتطرق التعدیل لمعالجة الثغرات الدستوریة و القانونیة التي تمس ،المجالس المنتخبة

.وق األساسیةالحق

لقد كان اقتراح التعدیل :في ید رئاسة الجمهوریةكجهازتحول المجلس الدستوري -ثانیا 

من قبل رئیس الجمهوریة الذي تجنب عرضه على االستفتاء الشعبي عكس ما تم التنویه له 

الذي تقتضي إجراءاتها أن یمر 176، بحیث تم اللجوء لنص المادة 2006خالل خطاب 

التعدیل الدستوري المقترح من قبل رئیس الجمهوریة على المجلس الدستوري لمراقبة مشروع 

و قد تم إخطار المجلس ،1دستوریته ثم على غرفتي البرلمان المجتمعتین للتصدیق علیه

و  ،2008نوفمبر03الدستوري بمشروع التعدیل الدستوري من قبل رئیس الجمهوریة بتاریخ 

مشبع باالعتبارات رأیه، بل جاء توري التفسیر الصحیح للدستورالدسقد خالف فیه المجلس 

.أدناهالتي نعالجهاو ذلك نبرزه من خالل النقاط السیاسیة بعیدا عن الموضعیة الدستوریة

وع ذو أهمیة و حساسیة ــــفي معالجة موضستعجالاالإن المجلس الدستوري انتهج طریقة - أ

فقد باشر التداول حول دستوریة ذلك المشروع في نفس الیوم الذي ،تتعلق بمراجعة الدستور

أي استغرق ، 2008نوفمبر07صدر رأیه بتاریخ أو  ،2008نوفمبر 03هوو  أخطر به

بعد ینصمع أن نظامه الداخلي ،أربعة أیام فقط لمعالجة دستوریة مشروع التعدیل الدستوري

ویوزعه على األعضاء الذین ،تسجیل اإلخطار یتولى رئیس المجلس تعیین مقرر یعد تقریره

.2و المناقشة و المداولةجتماعلالي المجلس ـــیتولون دراسته ثم یستدع

هذا یثبت أن المجلس كان تحت ضغط مؤسسة الرئاسة التي طالبت منه معالجة 

موضوع اإلخطار بصفة جد مستعجلة، و هذا یبین أن السلطة صاحبت مشروع التعدیل ال 

"على أنّ 1996الدستور الجزائري لسنة 176تنص المادة -1 إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري ال یمس :

تمع الجزائري و حقوق اإلنسان و المواطن و حریتهما، و ال یمس بـكیفیة التوازنات األساسیة البتة المبادئ العامة التي تحكم المج

للسلطات و المؤسسات الدستوریة و علل رأیه، أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون 

".أصوات غرفتي البرلمان )3/4(ان یعرضه على االستفتاء الشعبي، متى أحرز ثالثة أرباع 
.210.سعید بوالشعیر، المرجع السابق، تهمیش، ص-2



329

و لمهمة مراجعة الدستور التي هي مهمة جد صعبة ،تعیر أهمیة لقدسیة األحكام الدستوریة

صدر المجلس الدستوري رأیه أو بالفعل ع أطیافه،على تطلعات الشعب بجمییجب أن تعبر

.اعتبر مشروع التعدیل ال یتعارض مع الدستورأین

في بدایة معالجة المجلس الدستوري لإلخطار ناقش المجلس مشروعیة إجراء التعدیل - ب

نه أصال في من رأي المجلس، و هو األمر الذي لم یطلب م" أوال " الدستوري في الفقرة 

عتبارا أن المؤسس الدستوري خّول رئیس الجمهوریة حق ا" :خطار على أنموضوع اإل

المبادرة بمشروع التعدیل الدستوري دون عرضه على االستفتاء الشعبي، مع مراعاة أحكام 

بادر المجلس الدستوري بشكل تلقائي إلى التأكید على شرعیة قد ، ف1من الدستور176المادة 

و ، من الدستور176بناء على المادة إجراءات التعدیل الدستوري في الفقرات الثالثة األولى 

و اقتراح علیه الحلول في حالة فشل تمریر ،هي بمثابة اإلفتاء لصالح رئیس الجمهوریة

ه على األغلبیة المطلوبة، فإن له أن یعرض ذلك المشروع على غرفتي البرلمان بعدم إحراز 

المجلس الدستوري ملزمة، فإن رئیس المشروع على االستفتاء الشعبي، و طالما أن أراء 

الجمهوریة یصبح ملزم بتنفیذ ما جاء به المجلس الدستوري العتماد مشروعه بعرضه على 

و هذا یعبر عن والء و إخالص المجلس ،إذا فشل في البرلمان بغرفتیه،االستفتاء الشعبي

مما یجعل من رأیه خاضع العتبارات سیاسیة تهدف لمباركة ،الدستوري لرئیس الجمهوریة

.خالفة للشرعیة الدستوریةمشروع السلطة حتى و إن كانت م

بعد من ذلك في مناقشة موقف أسعید بوالشعیر إلى األستاذو في هذا الصدد یذهب 

نواب بحل المعاقبة  علىبمثابة حث رئیس الجمهوریة ":یرى أن ذلكفالمجلس الدستوري 

، و هو الموقف الذي ال نجد له أي مبرر الوطني كما یخول له الدستورالمجلس الشعبي 

تبدأ في الحلول اعتبارات سیاسیة و حتى سیاسویةذلك انطلق من بحیثقانوني دستوري،

، یتعلق بمشروع القانون 2008نوفمبر سنة 7الموافق   1429ذي القعدة عام  9مؤرخ في  م د / ت د. ر 01/08رقم  رأي -1

www.conseilconstitutionnel.dz.منشور على الموقعالمتضمن التعدیل الدستوري،
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و نتائج ذلك من خالل تقدیر موقفه تجاه النواب في حال رفض المشروع،محل الرئیس

، مما یعد تخطي الختصاصات المجلس الدستوري المقتصرة على بیان مدى دستوریة علیهم

كانة المجلس و البرلمان بشكل دون الدخول في تأویالت سیاسیة على حساب م،التعدیل

.1"عام

من الدستور المحددة لعدد العهد باثنین في حالة 74أما فیما یخص تعدیل المادة -ج

الترشح المتتالي لمنصب رئیس الجمهوریة، فإن تعدیلها بجعلها مفتوحة و مطلقة بدون قید 

قراطي كمرجعیة الذي یقوم على أساس النظام الدیم،یعد مخالفة للتفسیر الصحیح للدستور

لك النظام ال تقوم له قائمة إال بضمان التداول على السلطة عن ، ذتحكم عمل المؤسسات

و من ثم لما تم تعدیل مسألة العهدة في المراجعة الدستوریة لسنة ،طریق االنتخابات الدوریة

س للرئاسة لعهدتین متتالیتین بتحدید عدد الترشیحات بعهدتین بالنسبة الرئیس الممار 1996

كان ذلك من أجل تعزیز ركائز النظام ، سنوات 5دة أن تكون مدة العهدة الواح على

الدیمقراطي في النظام السیاسي و یعد مكسب دیمقراطي ال یمكن التراجع علیه، یقع تحت 

.لتعدیل الدستوريلالحضر الموضوعي طائلة

اعتبر تعدیل الدستور فیما یخص المادة 2008رغم كل ذلك المجلس الدستوري سنة 

على  بناءون تحدید ال یتعارض مع الدستور عدد الترشح مفتوح بدبجعل،من الدستور74

من الدستور، یهدف إلى تأسیس ) 2الفقرة ( 74ل المادة ــعتبارا أن تعدیا" :اليالتسبیب الت

وتمكین مبدأ قابلیة انتخاب رئیس الجمهوریة بغرض منح السیادة الشعبیة مدلولها الكامل،

هو    من الدستور،06واعتبارا أن الشعب، بمقتضى أحكام المادة التعبیر عنها بكل حریة،

مصدر كل سلطة، وأن السیادة الوطنیة التي هي ملك للشعب دون سواه، یمارسها عن طریق 

من ) 3الفقرة ( 07االستفتاء وبواسطة ممثلیه المنتخبین من الشعب، تطبیقا للمادة 

ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق ر،من الدستو 71بمقتضى أحكام المادة  و   الدستور،

.273.سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص-1
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االقتراع العام المباشر والسري، وأن تجدید انتخابه یخضع لنفس المبادئ الدستوریة، واعتبارا 

قاعدة حریة الشعب في اختیار ممثلیه المنصوص علیها في یدعم 74تعدیل المادة   أن

الذي یقتضي بأن حائز ویعزز السیر العادي للنظام الدیمقراطيمن الدستور، 10المادة 

الذي یملك دون سواه سلطة یعیدها عند انقضائها، إلى الشعبعهدة رئاسیة ملزم بأن

، تجدید الثقة في رئیس أدیة هذه العهدة، ویقرر بكل حریةالتقدیر، بكل سیادة، كیفیة ت

لعامة الجمهوریة أو سحبها منه، واعتبارا بالنتیجة أن تعدیل هذه المادة ال یمس المبادئ ا

.1"التي تحكم المجتمع الجزائري

، بإعطائه مبررات واهیة تتناقض المجلس الدستوري حاد عن الصوابیكون كذلوب

السلطة الهادفة للسماح لطلباتو هو انحیاز فاضح ،مع التطبیق السلیم و الصحیح للدستور

74تعدیل المادة للرئیس المنتهیة والیته إعادة الترشح من جدید لعهدة ثالثة، فالقول أن 

بحذف الفقرة ، فهذا تفسیر خاطئ ال عالقة لهالسیادة الشعبیة مدلولها الكاملیهدف إلى منح

و تعویضها بقابلیة تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة دون ،من الدستور74الثانیة من المادة 

الرئاسیة، و هنا یطرح التسِاؤل هل المؤسس لما قام بإدراج عدم قابلیة تحدید عدد العهدات

إن تحدید  ؟لشعبأنقص من سیادة ا1996االنتخاب ألكثر من عهدتین رئاسیتین عام 

 يالترشح بعهدتین هو من قبیل وضع قیود على ممارسة السلطة و عدم االستئثار بها، و ه

المبادئ الدستوریة كلها تصب في ذلك النطاق أي و  ،الحكمة من وجود الدستور في حد ذاته

".تقیید السلطة "

من الدستور بالقول أن فتح  07و 06كما أن اعتماد المجلس الدستوري على المادة 

الترشح ال یتعارض مع الدستور طالما أن الشعب هو صاحب السیادة و السلطة التأسیسیة، 

، یتعلق بمشروع القانون 2008نوفمبر سنة 7الموافق   1429ذي القعدة عام  9مؤرخ في  م د / ت د. ر 01/08رأي رقم  -1

www.conseilconstitutionnel.dz.منشور على الموقع.المتضمن التعدیل الدستوري
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تعلق بمبدأ التداول على فتحدید الترشح ید العهدة، له أي عالقة بموضوع تحدیهو كذلك لیس 

.السلطة المكرس للنظام الدیمقراطي

جل الحد من االستیاء في أوساط الطبقة السیاسیة و المجتمع المدني تم العودة أو من 

قبل تعدیل 74، أي العودة لنص المادة رشح للرئاسیات بعهدتین متتالیتینإلى تقیید الت

ن و األكثر م،2016الحالي لسنة من الدستور88حمل رقم المادة ت، التي أصبحت 2008

تعدیل الدستوري عمال بالمادة نه تم جعل تحدید العهدة كحضر موضوعي في مجال الإذلك ف

.2016من الدستور الحالي لسنة 212

2016جانفي28الصادر بتاریخ 01/16برجوعنا لرأي المجلس الدستوري الحامل لرقم -د

74نجد المجلس عالج  تعدیل المادة المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري،

اعتبر تلك التعدیالت ، و هما موضوع انتخاب رئیس الجمهوریةمعا بسبب تناول 178و 

"تور على أساس التسبیب التاليمتطابقة مع الدس  2الفقرة  74اعتبار أن تعدیل المادة :

تكریس مبدأ التداول الدیمقراطي من خالل تجدید إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة یهدف إلى 

، و ترسیخ هذا المبدأ طابع من الدیباجة12دا لمضمون المادة لمرة واحدة فقط تجسی

، و اعتبار أن مبدأ التداول الدیمقراطي یشكل 178مة من خالل إدراجه في المادة الدیمو 

یكیة في الحیاة ینامیضفي الدسسها و أراطیة و یعزز دعامة أساسیة من دعائم الدیمق

اعتبار أن هذه التعدیالت تعزز النظام الدیمقراطي من خالل تجسید مبدأ التداول ، و السیاسیة

من خالل حریة اختیار ممثلیه عن ،الدیمقراطي الذي یمكن الشعب من ممارسة سلطته

، و اعتبار إدراج من الدستور10فقا ألحكام المادةطریق انتخابات دوریة حرة و نزیهة و 

یضمن دیمومة المبدأ 178إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة لمرة واحدة فقط ضمن المادة 

مة التي تحكم ، فإن هذه التعدیالت ال تمس البتة المبادئ العاواستقراره، و اعتبار بالنتیجة
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بأي كیفیة التوازنات ال تمس اإلنسان والمواطن و حریتهما، و ال حقوق المجتمع الجزائري و 

.1"األساسیة للسلطات و المؤسسات الدستوریة 

فیها هذه المرة أن إعادة انتخاب عتبرأتلك هي مبررات المجلس الدستوري التي 

، بل قراطي و مبدأ التداول على السلطةللنظام الدیم ارئیس الجمهوریة یكون لمرة واحدة تكریس

لحظر من ذلك، بحیث اعتبر أن ذلك التعدیل تم تعزیزه بإدراجه في مواضیع اأبعد ذهب إلى

.حاليال من الدستور212أي المادة الدستورمن178الموضوعي المحددة في المادة

ذلك الرأي یعد تناقض مطلق مع مبررات المجلس في رأیه السابق بخصوص مشروع و 

بدون قید لصالح رئیس الجمهوریة الترشح اعتبر فتح بحیث، 2008التعدیل الدستوري لسنة 

الذي حدد فیه 2016، و في تعدیل "...حریة الشعب في اختیار ممثلیه قاعدة  یدعم ..."

یمكن الشعب من ...:"مرة واحدة فقط أعتبر فیه بأن ذلكتجدید انتخاب رئیس الجمهوریة ب

ممارسة سلطته و ذلك من خالل حریة اختیار ممثلیه عن طریق انتخابات دوریة حرة و 

ل فتح و غلق الترشح لصالح المجلس الدستوري حو  آراء، فما هذا التناقض في ..."نزیهة

، و لماذا لم یستند المجلس الدستوري على التفسیر الصحیح للدستور عندما تصدى الرئیس؟

فتح الترشح لرئیس الجمهوریة هو مساس و كان آنذاك یعتبر ؟2008دیل سنة لمشروع تع

أي سنوات فقط 08بعد قرابة و التداول على السلطة،  أبالنظام الدیمقراطي القائم على مبد

الجواب ،جسید لمبدأ التداول الدیمقراطيجاء لیقول بأن تحدید الترشح هو ت، 2016سنة 

، و ال یخضع العتبارات سیاسیة في عملهلدستوري الجزائري اهو أن المجلس على السؤالین 

السلطة حول موضوع معین، توجهإال إذا كان ذلك لیس ضد،القانونیةعتباراتلالیخضع 

اعتبر المجلس الدستوري أن ذلك 2008الرئیس تعدیل الدستور بفتح الترشح سنة اقترحفلما 

، یتعـلق بمشروع القانون المتضمن 2016ینایر 28الموافق 1437ربیع الثاني 18م د المؤرخ في /ت د.ر 16/01رأي رقم  -1

www.conseilconstitutionnel.dz.منشور على الموقع.التعـدیل الدستوري
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الرئیس تحدید تجدید قترح، و لما أألنه یكرس السیادة الشعبیةمع الدستور،التعدیل متطابق 

اعتبر المجلس ،2016سنة للرئیس المنهیة والیتهرئیس الجمهوریةمنصب الترشح ل

.دستور لنفس السببالدیل متطابق مع الدستوري أن ذلك التع

وفقا العتبارات ،ذلك یثبت ال محالة أن المجلس الدستوري یتصدى للرقابة الدستوریة

ام ــــألساسیة و بوحدة النظتمس مباشرة باستقرار الحقوق االسلبیة سیاسیة، تلك الممارسات 

عالقة وطیدة بممارسة الحقوق السیاسیة التي هي من لتداول على السلطة ل، و بما القانوني

یة في السیاس تلالعتباراحقوق أساسیة مالزمة للنظام الدیمقراطي، فإن المجلس بخضوعه 

األساسیةممارسة صالحیة الرقابة الدستوریة بشكل عام، یخرق ال محالة جوهر الحقوق 

.المضمونة بموجب الدستور
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اإلجراءات المقررة للمنازعة الدستوریة على كفالة الحقوق األساسیةأثر:المبحث الثاني 

المجلس الدستوري الفرنسي و الجزائريأمام

األساسیة المضمونة بموجب النصوص الدستوریة ال یقتصر على إن حمایة الحقوق 

التنصیص على تلك الحقوق في الوثیقة الدستوریة أو في الوثائق التي قد تتمتع بالقیمة 

و  اعیة و االقتصادیةـــالدستوریة، بل إخراج النص للواقع و جعله ملموس في الحیاة االجتم

الحقوق و إال أصبحت ،لتحقیق ذلك المبتغىیقتضي وضع إجراءات فعالة تهدف الثقافیة

واضعة، و ال تؤدي الدور الذي سطرته لها السلطة التأسیسیة مفرغة من محتواهااألساسیة

سنحاول في هذا ،الدستور، تلك اإلجراءات تشكل لنا جسم المنازعات الدستوریة، و علیه

المبحث التطرق لإلجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري الجزائري و الفرنسي الهادفة 

للمجلس الدستوري في مكانة الممیزةالمن خالل ، حدودهاع تبیینة الحقوق األساسیة ملحمای

أسست المسألة األولیة الدستوریة ، )المطلب األول(واقع و تحدیات :الحقوق األساسیةضمان

.)المطلب الثاني(للقضاء ممارسة الرقابة الدستوریة

واقع و  :الحقوق األساسیةضمانللمجلس الدستوري في مكانة الممیزةال -المطلب األول

تحدیات 

إلى مؤسسة حامیة للحقوق أن یتطور تدریجیا  استطاع المجلس الدستوري الفرنسي

المضمونة بموجب حقوق اإلنسان، كان ذلك التطور بطيء بالمقارنة مع حمایة األساسیة

التعهدات الدولیة الذي یثار أمام كل الجهات القضائیة، فكان موضوع الحقوق األساسیة على 

له صفة السمو في ، و ذلك راجع إلى أن الدستورمن األهمیة ال یمكن معها إهمالهادرجة 

ل دور یفعبتدخلت على الدستور الفرنسي ألك التعدیالت التي ، زد على ذالهرم القانوني

، و إذا عدنا إلى ممیزة في حمایة الحقوق األساسیةالمجلس الدستوري الفرنسي لیحتل مكانة

تحویل المجلس إلى مؤسسة حامیة لحقوق في مؤسس الالدستور الجزائري یمكننا لمس إرادة 
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، كل ذلك سنعالجه من خالل حدود 20161ة األساسیة خاصة مع المراجعة الدستوریة لسن

، )األول فرعال( ساء ضمانة فعالة للحقوق األساسیةالرقابة السابقة على صدور القوانین في إر 

(تقریر الرقابة الالحقة على صدور القوانین من أجل تعزیز ضمانة فعالة للحقوق األساسیة 

.)الثاني  فرعال

حدود الرقابة السابقة على صدور القوانین في إرساء ضمانة فعالة للحقوق :األول الفرع

األساسیة

الرقابة السابقة هي من ابتداع المنظومة الفرنسیة التي كانت دائما حذرة من تكریس 

"، و قانونیة تم تبریرها بفكرة قوانین لخلفیات تاریخیة، فلسفیةحقیقي للرقابة على دستوریة ال

و  اإلنسانوق ـمن إعالن حق06تطبیقا للمادة "التعبیر عن اإلرادة العامةون هو القان

الرامیة إلى إقامة نظام للرقابة )Sieyès(سییزو إن تم تجسید أفكار،المواطن، و من ثمّ 

، على أن تكون الرقابة أسندت لمجلس الشیوخ حامي الدستورفإن تلك المهمة ،الدستوریة

، و تجنبوا آنذاك 2للدستورسابقة على إصدار القوانین و سمح له بإلغاء القوانین المخالفة 

تكون اإلرادة تشریعألن بعد إصدار ال،نظام للرقابة البعدیة على دستوریة القوانین إقرار

و هو نفس النهج الذي سار علیه المؤسس ال یمكن معها الرجوع علیها،، وتونتكالعامة قد

الذي سمح للمجلس أداء رقابة 1958نشأ المجلس الدستوري بموجب دستورالفرنسي لما أ

نشاء المجلس الدستوري من ولید التطور التاریخي الدستوري إأما في الجزائر فلم یكن ، سابقة

ر بها یم الهیكلي لمؤسسات الجمهوریة الخامسة الفرنسیة التي تأثبل عبارة عن نقل للتنظ

الرقابة السابقة على دستوریة القوانین في  إلىعلیه لمعالجة هذا الفرع سنتطرق ، و مؤسسنا

مجلة المجلس ، »في الھندسة الدستوریة الجزائریة  نالرقابة على دستوریة القوانی«نصر الدین، قاسي فوزیة ، بوسماحة - 1

.13.ص، 2017، 9الدستوري، مجلة نصف سنویة متخصصة ، العدد 
الجزائر،المطبوعات الجامعیة،سعید بوالشعیر، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة، الجزء األول، الطبعة العاشرة، دیوان-2

.197.، ص2009
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ٕالى محدودیة الرقابة السابقة على دستوریة و  ،)أوال(فرنسي من المحدودیة إلى الفعالیةالنظام ال

).ثانیا(الجزائريالقوانین في النظام 

الرقابة السابقة على دستوریة القوانین في النظام الفرنسي من المحدودیة إلى  -أوال

، فهي في حقیقة األمر ال تنصب على السابقة هي رقابة وقائیةإن الرقابة الدستوریة :الفعالیة

اءات إال بعد انتهاء اإلجر ،مراقبة مدى دستوریة القانون الذي ال یمكن أن نصفه بذلك

ثم دخول القانون حیز التطبیق، ،صدار في الجریدة الرسمیةالتشریعیة مرورا بعملیة اإل

، أي هي إجراء قد یرد ضمن 1فالرقابة السابقة تتعلق بمراقبة مدى دستوریة مشاریع القوانین

ت أن تتطور أ، تلك الرقابة ما فتقبل اإلصدار في الجریدة الرسمیةإجراءات عملیة التشریع و

إلى رقابة فعالة بعد التعدیل الدستوري الفرنسي لسنة  ةالنظام الفرنسي من رقابة محدود في

1974.

في الفترة في تحقیق الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة محدودیة الرقابة السابقة  -أ

إن المجلس الدستوري الفرنسي عند نشأته :1974سنةإلى غایة1958بین سنةالممتدة 

لم یكن بنیة إنشاء هیئة 1958ة لسنة مسمستحدثة بموجب دستور الجمهوریة الخاكمؤسسة 

بل كان الهدف منه إنشاء جهاز تكون له ،على الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیةتسهر

و السلطة التشریعیة حول توزیع ،مهمة حل الخالفات التي قد تثور بین السلطة التنفیذیة

بعدما تم تحدید مجاالت التشریع حصرا للبرلمان طبقا ،ستورالصالحیات التي رسمها الد

و كل ما یخرج عن ذلك التحدید یدخل ضمن الصالحیات التنظیمیة ،من الدستور34للمادة 

.برئیس الجمهوریة و الوزیر األولللسلطة التنفیذیة الممثلة

انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضین و مساهمته في تنقیة النظام القانوني من القوانین الماسة بالحقوق و «عمار عباس، -1

سنویة متخصصة، ، مجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف »الحریات في الدساتیر المغاربیة، الجزائر، تونس و المغرب نموذجا 

.13.، ص2016، 7العدد 
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تم التأكید على 1958و بالضبط في جویلیة1958فإنه قبل تبني دستور ،و بالفعل

، بل تكمن مهمته في حقیقة األمر الحارس على الدستورالمجلس الدستوري لم یكن في"  :أن

.1"تتعلق بالهیئات العلیا في الدولةقانوني الحل بعض النزاعات ذات الطابع 

Michel(وزیر األول میشال دوبريالشهیرة للو هو ما یعزز مقولة  Debré(أن على: 

، فكان إنشاء المجلس الدستوري "الح ضد انحراف النظام البرلمانيالمجلس الدستوري هو س"

:الفرنسي من أجل لعب دور الحكم بین السلطات من خالل

السهر على مراقبة توزیع الصالحیات بین السلطة التشریعیة التي حدد لها الدستور -1

من الدستور الفرنسي، و السلطة التنفیذیة التي منحها 34مجال التشریع حصرا طبقا للمادة 

الدستور صالحیة إصدار التنظیمات في المجاالت المختلفة التي ال تدخل في نطاق 

من الدستور الفرنسي، و ذلك بواسطة اآللیتین  37دة اختصاص القانون طبقا للما

.2من الدستور الفرنسي 41و  2فقرة  37الدستوریتین المنصوص علیهما في المادة 

1- " Le Conseil Constitutionnel …ne sera pas en réalité le gardien de la constitution, mais permettra de
régler certains litiges d’ordre juridique opposent les grands organes de l’Etat", Voir: Jean-Éric
GICQUEL, « La dimension constitutionnelle des libertés et droits fondamentaux », in R. Cabrillac
(dir.), Libertés et droits fondamentaux, CRFPA Grand oral, 19e édition, Dalloz, Paris, 2013, p. 96.

"2من الدستور الفرنسي الفقرة 37المادة تنص-1 یجور تعدیل النصوص ذات الطابع التشریعي التي تتناول هذه المواضیع عن :

طریق أوامر بعد اخذ رأي مجلس الدولة، أما تلك النصوص التي تصدر بعد سریان هذا الدستور فال یجوز تعدیلها بأمر إال إذا قرر 

و هنا یتبین جلیا مظاهر تقویة السلطة التنفیذیة على ،"الالئحیة بتطبیق نص الفقرة السابقة المجلس الدستوري أنها تكتسب صفة 

حساب السلطة التشریعیة، بتمكین السلطة التنفیذیة من تعدیل النصوص التشریعیة بأمر صادر عن السلطة التنفیذیة، فیما یخص 

حیز النفاذ فإن 1958أما القوانین الصادرة من بعد دخول دستور بعد أخذ رأي مجلس الدولة، 1958القوانین الصادرة قبل دستور 

تعدیلها بأمر ال یكون إال بعد أخذ بقرار المجلس الدستوري حول المسألة، أي أن المجلس الدستوري هو الجهاز الذي یحل الخالف 

وضع المؤسس الفرنسي، آلیة ثانیة لحل حول طبیعة النصوص القانونیة بتحدید انتمائها للطابع التشریعي أو الطابع التنظیمي، و 

"من الدستـــور التي تنص على أنه41الخالفات بین السلطة التنفیذیة و التشریعیة تم تجسیدها بموجب المادة  إذا تبین أثناء تطبیق :

یجوز 38بموجب المادة اإلجـــــراء التشریعي أن اقتراحا أو تعدیال ال یدخل ضمن اختصاص القانون، أو أنه یتعارض مع تفویض منح

للحكومة أو لرئیس المجلس المختص أن یعترض علیه بعدم القبول، و في حالة حدوث خالف بین الحكومة و رئیس المجلس المعني 

، فهذه المادة تضع اإلجراءات الدستوریة "یفصل المجلس الدستوري بناء على طلب أیا منهما في هذا الخالف و ذلك خالل ثمانیة أیام 

أي تلك االقتراحـــات و التعدیالت التي یقدمها -ي یجب إتباعها أثنــاء العملیة التشریعیة في حالة التقدم باقتراح قانون أو تعدیالت الت

من الدستور الفرنسي، ففي هذه الحالة 34التي قد ال تدخل ضمن التحدید الدستوري لمواضیع التشریع طبقا للمادة -نواب البرلمان

و رئیس المجلس المعني الحق في االعتراض على قبول اقتراح قانون أو تعدیل، و في حالة وجود خالف بین أللحكــومة خول المؤسس 
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مراقبة دستوریة األنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان على ضوء توزیع الصالحیات الذي -2

ي الجمهوریة الثالثة و الرابعة، ابقة فـــ، و ذلك لمعالجة الوضعیة الس1958جاء بها دستور 

التي كانت من حقبتهما األنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان أقوى من الدستور في حد ذاته، و 

لیة لمراقبة آذلك من خالل تجاوز البرلمان لصالحیاته كما حددها له الدستور دون وجود 

.البرلمان في ذلك

ساسیة كان بعیدا عن المجلس فإن موضوع حمایة الحقوق و الحریات األ،و علیه

الدستوري، بدلیل أن اللجنة االستشاریة الدستوریة التي كلفت بوضع مشروع دستور 

، اعترضت على اقتراح تعدیل ینص على 1958أكتوبر 4الجمهوریة الخامسة المؤرخ في 

یةالقانون الذي یصوت علیه یجب أن یحترم المبادئ العامة و الحقوق الحریات الفرد"  :أن

 االدستور ألنهاالقتراح على دیباجة  هذا، و استند أصحاب "المعرفة بموجب دیباجة الدستور

آال و هي إعالن حقوق اإلنسان و ،تحیل على النصوص المكرسة للحقوق و الحریات

1946و دیباجة دستور ،الحقوق السیاسیة و المدنیةالمتضمن1789المواطن لسنة 

و االقتصادیة، و قد أبدى أحد المساهمین في تحریر دستور المتضمنة الحقوق االجتماعیة 

Raymond(رایمون جانوا 1958 Janot(اللجنة االستشاریة  مرأیه حول ذلك الموضوع أما

.1"دیباجة الدستور لها قیمة قانونیة و لكن لیس لها قیمة دستوریة ":الدستوریة  بأن

إن الرقابة الدستوریة التي یمارسها المجلس الدستوري الفرنسي ال تكون إال بناء على -3

من الجهات التي حددها الدستور، و بالتالي غیر مسموح بمقتضى الدستور للمجلس إخطار

من الدستور الفرنسي المتعلقة بمراقبة 61الدستوریة بصفة تلقائیة، فالمادة ممارسة الرقابة 

حددت نوعان من الرقابة الدستوریة، قد المجلس، إنشاءدستوریة القوانین عند القبلیة على 

الحكومة و رئیس المجلس المعني فإن المسألة تحال على المجلس الدستوري للفصل في طبیعة االقتراح أو التعدیل، أي لإلجابة على 

، إن 1979لم یستعمل منذ سنة 41هو من مواضیع القانون أم ال ؟ مع العلم أن إجراء المادة التساؤل هل ذلك االقتراح أو التعدیل

.اآللیتین المذكورتین وضعها المؤسس الفرنسي في إطار عقلنة النظام البرلماني
1 - Jean- Éric GICQUEL, op.cit, p. 96.
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ة موجه للمجلس إخطارخاصة بالقوانین العضویة التي تكون بناء على 1رقابة إجباری

الدستوري من الوزیر األول، و األنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان بناء على إخطار موجه 

، و هناك رقابة اختیاریة تتعلق بالتعهدات الدولیة والقوانین 2للمجلس من رئیس الغرفة المعنیة

العادیة، التي منح فیها المؤسس الفرنسي حق إخطار المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة و 

.الوزیر األول، و لرئیس الجمعیة الوطنیة و رئیس مجلس الشیوخ

لى غایة سنة إ 1958و نعاین أن المجلس الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 

لم یلعب دور في مجال حمایة الحقوق و الحریات األساسیة، و ذلك لضعف 1974

للتوافق السیاسي الذي كان ،من قبل السلطات المذكورة أعالهإلیهاإلخطارات التي كانت ترد 

یجمعهم، و بسبب أنه كان ینظر للمجلس على أنه جهاز لحل النزاعات بین السلطة التنفیذیة 

و لیس كمؤسسة تسهر على احترام الدستور و حمایة الحقوق األساسیة ،التشریعیةو السلطة

مرات  طیلة مدة  09إال   ،و بالفعل لم یخطر المجلس الدستوري الفرنسي بالقوانین العادیة

.إنشائهسنة األولى من 15

زیادة على ذلك المجلس الدستوري كان في بدایته األولى كمؤسسة مستحدثة في 

ل الدستوري مجهولة المعالم بدون سوابق خاصة به، بل األكثر من ذلك ینظر له بشكل المجا

ات التقلیدیة أي السلطة التنفیذیة و التشریعیة ـــــسلبي مما كان محل تجاهل من قبل السلط

جهاز توكل له مهمة إقامةبناء على السوابق السیاسیة التاریخیة الفرنسیة التي كانت ضد 

1958المجلس بموجب دستور إنشاءمراقبة دستوریة القوانین، مما جعل البعض یرى بأن 

تم إدراج نوع جدید من اقتراحات القوانین التي یجب أن تخضع للرقابة القبلیة للمجلس 2008بموجب التعدیل الدستوري لسنة 1-

من الدستور 11الدستوري، و هي القوانین التي تعرض على االستفتاء الشعبي عن طریق االقتراح الشعبي الذي جاءت به المادة 

الناخبین )1/10(أعضاء البرلمان، و بتأیید عشر)1/5(، ذلك االقتراح یكون بمبادرة من خمس 2008الفرنسي المعدلة سنة 

یع المتعلقة بتنظیم السلطات العامة، و اإلصالحات المتعلقة بالسیاسة ضالمسجلین في القوائم االنتخابیة، كما  یكون في أحد الموا

االقتصادیة أو االجتماعیة أو البیئیة لألمة، و بالمرافق العامة التي تساهم في ذلك، أو  یهدف إلى الترخیص بالتصدیق على معاهدة 

.قد ترتب آثارا على سیر المؤسسات، دون أن تكون معارضة مع الدستور
2 -Art. 17, Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, modifiée par ,.…, LO n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de
l’article 61-1 de la Constitution, Journal officiel du 11 décembre 2009.
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، مما 1ادة البرلمان و مبدأ سیادة القانونـــهو قطیعة مع التقالید الجمهوریة القائمة على سی

م و ذلك الفتقاره للشرعیة الالزمة في النظا،سنة األولى15جعل أدائه ضعیف في 

عكس السلطات األخرى التي تتمتع بالشرعیة التاریخیة و الدیمقراطیة، و من ثم ،الدستوري

.كان أدائه محدود في الفترة األولى من إنشائه

والمالحظ أن المجلس الدستوري في فترة الستینیات كان جد حذر عند معالجته 

نفیذیة آنذاك، وذلك للمسائل المطروحة علیه، و تجنب الدخول في صراع مع السلطة الت

فعالج بعض القضایا بحكمة، و هو ما نلمسه كذلك ،لحفظ وجوده المتزامنة مع بدایة میالده

للنظر اختصاصه، التي أقّر فیها المجلس عدم 19622نوفمبر 6من خالل قراره المؤرخ في 

 28خ صادق الشعب بتاری افي دستوریة القوانین المصادق علیها باالستفتاء الشعبي، بعدم

 .Dominique ROUSSEAU, op .cit, p.64 ـ1

حیث تم تدبیر عملیة اغتیال ضد الرئیس دیغول من قبل المنظمة ،ذلك القرار جاء في ظروف سیاسیة صعبة كانت تمر بها فرنسا2-

إلى الجلوس في طاولة المفاوضات مع جبهة التحریر الوطني، العسكریة السریة، لالنتقام منه حول سیاسته في الجزائر التي أدت به

في خضم حرب التحریر الجزائریة التي أرغمت السلطات الفرنسیة للتفاوض، تلك المفاوضات انتهت باتفاقیة أیفیان و تقریر الشعب 

ریة من الناحیة السیاسیة،  و لتقویة الجزائري لمصیره عن طریق االستفتاء باالستقالل، فمحاولة االغتیال مست بمكانة رئیس الجمهو 

مركزه خاصة في مواجهة البرلمان بادر الرئیس دیغول بتعدیل الدستور بجعل انتخاب رئیس الجمهوریة عن طریق االقتراع العام 

، فكان التعدیل المباشر بعدما كان غیر مباشر عن طریق بما یسمى بالناخبین الكبار المتكونین من البرلمانیین ، و الممثلین المحلیین

یهدف الكتساب شرعیة مباشرة من الشعب لممارسة الرئیس السلطة، و لتجنب الرئیس البرلمان الذي كان على علم بأنه سیصوت ضد 

ن الدستور الفرنسي التي تجیز له م11مشروع تعدیل الدستور، أختار الرئیس دیغول عرض مشروع التعدیل على أساس المادة 

من الدستور  المتعلقة بإجراءات التعدیل الدستوري التي تجبره تمریر مشروع 89یق االستفتاء، عوض المادة استشارت الشعب عن طر 

التعدیل على البرلمان، و على ذلك األساس اعتبرت المعارضة أن اإلجراء مخالفة للدستور ألن التعدیل الدستور له أصوله و إجراءاته 

،  ذلك المرسوم ال 1962أكتوبر 2ك الرئیس أصدر مرسوم یحمل مشروع التعدیل بتاریخ من الدستور، رغم ذل89محددة في المادة 

من الدستور، وقد تم استشارة المجلس الدستوري حول مشروع 11یشیر بأن مشروع التعدیل هو باقتراح الحكومة كما جاءت به المادة 

، و بعد خمس 1958نوفمبر 7بالمجلس الدستوري المؤرخ في من األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق46التعدیل طبقا للمادة 

ساعات من التداول كان رأي المجلس الدستوري سلبي ـ أي عدم دستوریة المشروع ، و لكن ذلك الرأي لم ینشر، و قد تم تقریر عرض 

لرئیس بحل الجمعیة الوطنیة بتاریخ المشروع على االستفتاء، فقامت الجمعیة الوطنیة بسحب الثقة من الحكومة بإسقاطها، و كان رد ا

، و بالفعل تم إجراء االستفتاء بتاریخ 1962نوفمبر  25و  15و إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة حدد تــــاریخها في 1962أكتوبر 9

لمباشر بأغلبیة ، و كانت النتیجة لصالح تعدیل طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة بجعلها عن طریق االقتراع العام ا1962أكتوبر 28

، كیفیة تمریر المشروع جعلت من رئیس مجلس الشیوخ یخطر المجلس الدستوري حول دستوریة القانون %62عدد األصوات بنسبة 

الذي أعتبر المجلس بأنه غیر مختص للنظر في دستوریة 1962نوفمبر 6المصادق علیه بواسطة االستفتاء فصدر القرار المؤرخ في 

:Voir....تائیةالقوانین اإلستف

Louis FAVOREU, Loïc PHILIP, Les grandes décisions…op.cit, p.174.
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على القانون المتعلق بانتخاب رئیس الجمهوریة عن طریق االقتراع العام 1962أكتوبر 

من رئیس مجلس الشیوخ طبقا إخطارالمجلس الدستوري، بناء على إخطارالمباشر، تم 

باعتبار أن المادة "من الدستور، وقد جاء في تسبیب المجلس الدستوري  2فقرة  62للمادة 

ول للمجلس الدستوري مراقبة دستوریة القانونین العضویة، و القوانین من الدستور تخ61

العادیة، التي یجب أو یمكن أن تعرض على المجلس الدستوري، بدون تحدید إن كان ذلك 

االختصاص یشمل جمیع النصوص ذات الطبیعة التشریعیة التي قد یصادق علیها الشعب 

التي یسنها البرلمان، أو فقط تقتصر صالحیة بواسطة االستفتاء، و تلك النصوص التشریعیة 

، فالمجلس من خالل تسبیبه المذكور عرض المشكل 1"المجلس على مراقبة هذا األخیرة فقط 

، و القانون المصادق علیه باالستفتاء الشعبيهل القانونح التساؤل التالي، الدستوري بطر 

لدستوري؟،و قد رد المجلس المجلس الرقابةالذي یصادق علیه البرلمان یخضعان لنفس 

یستخلص من روح الدستور الذي جعل من المجلس الدستوري :"...الدستوري على ذلك بأنه

من الدستور تنصب على القواعد التي 61هیئة منظمة لنشاط السلطات العمومیة، أن المادة 

یصادق علیها البرلمان فقط، و لیس القواعد التي یصادق علیها الشعب عن طریق 

، و بهذه الكیفیة تجنب الدخول 2"بیر المباشر على السیادة الوطنیةستفتاء، التي تشكل التعاال

وریة، و یعتبر الفقه الدستوري الفرنسي التعدیل الدستوري لسنة ـــفي صراع مع رئیس الجمه

.مخالف للدستور1962

لقد كان للتعدیل :1974الرقابة السابقة على دستوریة القوانین بعد عام تفعیل - ب

أثر كبیر في تفعیل دور المجلس 1974أكتوبر 21الدستوري المصادق علیه بتاریخ 

الدستوري في حمایة الحقوق األساسیة، ذلك التعدیل منح األقلیة في البرلمان الحق في 

سیناتور من 60نائب من الجمعیة الوطنیة، أو 60المجلس الدستوري، عن طریق إخطار

.CC  n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 , cf. Site: www.conseilconstitutionnel.fr ـ1
 .Ibid ـ2
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یه دومنیك روسو قحسب تعبیر الف"ثورة دستوریة"، و قد أحدث ذلك التعدیل 1مجلس الشیوخ

)Dominique Rousseau(2.

كان یتضمن صالحیة المجلس 1974مع العلم أن مشروع التعدیل الدستوري لسنة 

یمس بالحریات العامة ماو ذلك في حالة ما إذا رأى أن قانون،الدستوري باإلخطار الذاتي

ضى الدستوري، ذلك المشروع تم رفضه من قبل المعارضة و كذا جزء كبیر المضمونة بمقت

من األغلبیة، لخشیتهم من تحول المجلس الدستوري إلى هیئة لها سلطة وصایة سیاسیة على 

البرلمان، و لكن المشروع الثاني المتعلق بحق أعضاء البرلمان في إخطار المجلس 

اد حول عدد البرلمانیین الذین لهم صالحیة الدستوري تمت المصادقة علیه، بعد نقاش ح

.3المجلس الدستوريإخطار

لیعزز 1974فبعد میالد صعب للمجلس الدستوري جاء التعدیل الدستوري لسنة 

حق إخطار المجلس استعمالمكانته في النظام المؤسساتي، مكّن األقلیة المعارضة من 

اإلخطارات التي تعرض وتیرةارتفعتا الدستوري إلخضاع األغلبیة للشرعیة الدستوریة، مم

على المجلس الدستوري بالمئات في األربعین سنة األخیرة، بعدما كان المجلس یؤدي دور 

المتعلقة اإللزامیةحیث اقتصر عمله على الرقابة ،نشأتهمنذسنة األولى 16محدود في 

ان و لم تتعدى عدد ـبمراقبة مطابقة القوانین العضویة و األنظمة الداخلیة لغرفتي البرلم

منح 1974، فتعدیل إخطارات 9 إالفي تلك الحقبة بخصوص القوانین العادیة اإلخطارات

مواصلة الصراع السیاسي، و من جهة أخرى خول لها استعمال إمكانیةالمعارضة من جهة 

.4القانونیة إلخضاع األغلبیة لسلطة الدستورالوسائل 

دعم دور المجلس الدستوري ضمن المؤسسات 1974إن التعدیل الدستوري لسنة 

فانتقل و بصفة رسمیة، من هیئة مهمتها حفظ حدود الصالحیات التي رسمها ،الدستوریة

1- Art.61, de la Constitution Française du 4 octobre 1958.
 .Dominique ROUSSEAU, op . cit, p.71 ـ2
 .Ibid, p.64 ـ3
4- Jean- ÉRIC GICQUEL, op.cit, p.104.
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إلى هیئة تسهر على حمایة حقوق و حریات ،الدستور للسلطتین التشریعیة و التنفیذیة

التي یتلقاها من النواب و الشیوخ و هي المهمة الرئیسیة التي اإلخطاراتمن خالل ،األفراد

أصبح یمارسها، فالمعارضة ال یمكنها االكتفاء بنقد مشاریع األغلبیة تحت قبة البرلمان و 

خدام كل الطرق المشروعة فقط، بل أصبحت مرغمة على استكمال صراعها عن طریق است

،االجتماعیة،االقتصادیة،خر في معالجة شتى المواضیعآنهج اتخاذاألغلبیة على  إلرغام

.و غیرها وفقا لروح الدستور،قافیةالث

للمجلس الدستوري سیحكم علیها الرأي العام بأنها تقوم فقط ء المعارضةفعدم لجو 

المعارضة أن تتجاهل موقف الرأي العام اتجاهها و بمناورات سیاسویة، بحیث ال یمكن لتلك 

فالمعارضة التي تكون تع بها في تحدید مصیر االنتخابات،ذلك للقوة الضاغطة التي یتم

الیوم ستكون األغلبیة غدا و العكس صحیح، و هو ما یحكم على المنظومة الفرنسیة التي 

على السلطة، و مهما یكون من و مبدأ التداول و التناوبالدیمقراطيترسخ فیها النظام 

فإن المجلس الدستور أثبت بحكمته أنه هیئة مهمتها المحافظة على الدستور، فهو ال ،أمر

سیاسیة و لیست قانونیة،  تاعتباراالتي تبنى على اإلخطاراتامتعاضه من إبداءیتردد على 

لیس تعطیل و مهمته : " على أن 1985و على ذلك األساس أكد المجلس في قرار له سنة 

تطابق العمل التشریعي تأخیر ممارسة السلطة التشریعیة لصالحیاتها، بل مهمته التأكد من 

".مع الدستور

حیز النفاذ، تضاعفت عدد 1974و بالفعل بمجرد دخول التعدیل الدستوري لسنة 

رة اإلشامن قبل المعارضة البرلمانیة و الموجهة للمجلس الدستوري، و لكن یجب اإلخطارات

تهدف كلها إلى تأمین احترام الحقوق األساسیة المضمونة في الكتلة أن هذه اإلخطارات

المعدلة  من قبل 61ألول مرة من قبل البرلمانیین طبقا ألحكام المادة  هأخطار الدستوریة، فتّم 

81و الشیوخ حول دستوریة قانون قبل دخوله حیر النفاذ، و كان ذلك عن طریق ،النواب

سیناتور من مجلس الشیوخ حول دستوریة القانون المتعلق 78ن الجمعیة الوطنیة، و نائب م
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المجلس أعتبر1975جانفي 15ففي قرار له بتاریخ ،)اإلجهاض(للحمل  اإلراديبالتوقیف 

الدستوري أن ذلك القانون غیر مخالف للدستور، فالمجلس الدستوري لم یفصل في موضوع 

، و 1ذلك كان سیؤدي به إلى الفصل في مشكل فلسفي و دینيالنقاش الذي طال القانون،

.لیس الفصل في مشكل قانوني

و في حقیقة األمر توسیع حق اإلخطار كان من زاویة أخرى یشكل خطر على 

د سیاسیة ابعأو الذي یتمثل في قبول المجلس الفصل في منازعات ذات ،المجلس الدستور

خاصة عندما تكون هناك مطالب من كل الجهات حول تلك األبعاد ،إیدیولوجیة أو فلسفیة

و المجتمع في آن واحد حول موضوع ما، و ،من خالل الصراع الذي یجمع الطبقة السیاسیة

لكن المجلس الدستوري الفرنسي أثبت وبكل حكمة أنه الحارس الوفي للقواعد األساسیة و 

س هیئة للفصل تصدر قرارات لی و س حكم،  فهو لی"حكومة قضاة"رفض فكرة تحوله إلى 

بالسهر على احترام القواعد ي المسائل ذات الطبیعة القانونیة، ، بل هو هیئة تفصل فسیاسیة

، بالقول أّن كانت األحكام التشریعیة حدود و شروط التي قررها الدستورالدستوریة في

التي تكون أساس لقراره ، وذلك بناء على األسباب 2ة مع نص و روح الدستور أم القمتطاب

ریة من قبل ـــأو بح،ففي موضوع الحقوق األساسیة یقرر المجلس بأن هناك مساس بحق

و لكن دائما یعطي أسباب تطابق ،المشرع، أو عكس ذلك إذا لم تكن هناك مخالفة للدستور

.التشریع مع الدستور أو مخالفة التشریع للدستور

ال یعد الدین في النظام الفرنسي مصدر للتشریع أو مرجعیة تحكم الدولة، باعتبار أّن الدستور الفرنسي یقر صراحة أن الجمهوریة 1-

اجتماعیة غیر قابلة للتجزئة، تكفل مساواة جمیع علمانیةفرنسا جمهوریة:"علیه المادة األولى من الدستورالفرنسیة علمانیة كما تنص

، أما مسألة "المواطنین أمام القانون دون تمییز یقوم على األصل أو العرق أو الدین، و تحترم جمیع المعتقدات، و تنظیمها ال مركزي

في اختیار المعتقد الذي یراه ضمیره مناسبا، و إن تأكید المؤسس الفرنسي على أن الجمهوریة العقیدة هي حریة ترتبط بحریة الفرد 

تحترم جمیع المعتقدات هو من أجل تكریس المساواة بین المواطنین و تجنب التمییز الذي یكون أساسه المعتقد، والذي قد یؤدي حتما 

هم األساسیة على أساس معتقداتهم، و هو یتنافى مع أسس دولة القانـــون و إلى اضطهاد جزء من المواطنین بحرمانهم من التمتع بحقوق

الدیمقراطیة، و بالتالي القانون تحكمه فقط االعتبارات الوضعیة، و على ذلك األساس معالجة موضوع اإلجهاض في دولة علمانیة 

.لحیاة االجتماعیةیختلف على النظرة التي نجدها في الدول التي یلعب فیها الدین دور محوري في ا
Louis FAVOREU, Loïc PHILIP , Les grandes décisions…op.cit,ppـ2 310.  - 311. 
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فصل في مسألة قانونیة 1975جانفي  15في و بالفعل المجلس في قراره المؤرخ 

فقد رد على البرلمانیین من و الفلسفیة و الدینیة للموضوع، اإلیدیولوجیة،بعیدا على الخلفیات

، األولى تتعلق بتحدید صالحیاته، بحیث دفع أعضاء مجلس الشیوخ بمخالفة القانون جهتین

، ذلك الدفع اإلنسانهدة األوربیة لحقوق من المعا02للحمل للمادة  اإلراديالمتعلق بالتوقیف 

ألنه یحدد عالقة القانون الداخلي بالقانون الدولي، و قد كان رد ،على درجة من األهمیة

المجلس بأنه غیر مختص بمراقبة مدى تطابق القانون مع المعاهدة، باعتبار أن الرقابة التي 

معاهدات المصادق علیها على سمو البإقرارمن الدستور و المتعلقة 55كرستها المادة 

الذي یغلب نص المعاهدة على النص  اإلداريالقانون و التي یمارسها القضاء العادي و 

القانوني إذا كان هذا األخیر مخالف لتعهد دولي، وال یمكن للمجلس ممارستها باعتباره هو 

من الدستور المتعلقة بمراقبة مدى تطابق القانون مع الدستور، 61محكوم بنص المادة 

.1ر تختلفمن الدستو 61و المادة 55فطبیعة الرقابة المنصوص علیها في المادة 

فاستند المجلس و ألول مرة منذ نشأته على ،أما الثانیة تتعلق بالحقوق األساسیة

و المواطن اإلنسانحقوق  إعالنمن 02، و أستند كذلك على المادة 1946دیباجة دستور 

یكون الهدف من كل تجمع سیاسي الحفاظ على حقوق " :هالتي تنص على أن1789لسنة 

ــــن و غیر القابلة للتقادم، و هذه الحقوق هي الحریة و الملكیة و األمالطبیعیة اإلنسان

، و اعتبر أن القانون ال یمكن أن یكون مخالفة لمبدأ الحریة الذي تضمنه "مقاومة الظلم

كما لإلجهاضالنص المذكور، ذلك المبدأ یكرس حریة المرأة التي تبقى حرة في عدم اللجوء 

، و خاصة مع 1946للحمل ال یتعارض مع دیباجة دستور  دياإلراقانون التوقیف أعتبر

المبدأ الذي یؤكد على واجب األمة في تأمین الحمایة للطفل باعتبار أن ذلك المبدأ یهدف 

خاصة و أن القانون حدد شروط ،L’embryon)("الذي ال یعتبر جنین "لحمایة الطفل"

CC  n° 75-54 DC du 15 Janvier1975, cf. site :www.conseilconstitutionnel.fr,et  ـ1 Voir aussi : Frédéric
COLIN, L’essentiel de la jurisprudence constitutionnelle, Guilano édition, Lextenso édition, Paris,
2009, pp. 46 49 ـ. 
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المجلس، فالمالحظ أن تفسیر 1أسبوع 12و  10للحمل كتحدید أجله بین  اإلراديالتوقیف 

الدستوري أسس على اعتبارات دستوریة مجردة عن البعد الفلسفي و الدیني للموضوع، الذي 

ال یمكن الخوض فیه باعتباره مؤسسة تسهر على احترام الدستور الذي یقوم على مبدأ 

.تور الفرنسيالعلمانیة طبقا للمادة األولى من الدس

79نائب من الجمعیة الوطنیة و 130المجلس الدستوري من قبل إخطارو قد تم 

بتسریح تفتیش السیارات من أجل البحث ":مجلس الشیوخ حول القانون المتعلقسیناتور من

، و أعتبر المجلس الدستوري بموجب قراره "الوقایة من المخالفات الجزائیة و التحري و 

أن ذلك القانون غیر دستوري على أساس مساسه  بالحریة 1977جانفي 12المؤرخ في 

األمن الذي الفردیة التي تمثل في الحقیقة الحقوق األساسیة للفرد و هي تكریس للحق في 

"یقتضي أن ال یتعرض المواطن لتدابیر كیفیة من قبل السلطة تجردهم من حریتهم المادیة :

أولى حیثیاته لقراره المرجعیات في أكد المجلس ، حیث"كالتوقیف و االعتقال و الحبس

المبادئ :ــة الدستوریة و هيالدستوریة المكرسة للحریة الفردیة و التي تمثل جزء من الكتل

باجة دستور ، و كذا دی1946ن الجمهوریة، و دیبـاجة دستور في قوانیاألساسیة المعترف بها

یة هي حامیة للحریة الفردیة طبقا للمادة ، و كما تم التأكید على أن السلطة القضائ1958

تكفل السلطة القضائیة باعتبارها حامیة للحریة ...:"من الدستور التي تنص على أنّ 66

، و طالما أن تفتیش 2"الشروط المنصوص علیها في القانونالفردیة احترام هذا المبدأ وفق 

القضائیة بشكل واسع و بدون حدود حیث خول لهم تفتیش أي سیارة للضبطیةالسیارات اسند 

، فإن ذلك یعد مخالف للدستور على أساس العمومي بحضور مالكها أو سائقهافي الطریق

.كما تم تبیانه أعالهاألمنمساس بالحریة الفردیة التي ینبثق منها حق 

حول قانون متعلق الشیوخمن مجلس  رسیناتو 65من قبل المجلسإخطاركما تم 

نوفمبر 23صادر عنه بتاریخ بحریة التعلیم الذي قضى المجلس بدستوریته بموجب قرار

  .Louis FAVOREU, Loïc PHILIP , Les grandes décisions…op.cit, pp.319-321 ـ1
.DC du 12 Janvier 1977, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr 75 ـ CC  n° 76ـ2
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، حیث أكد المجلس بأن حریة التعلیم و حریة المعتقد هما أحد المبادئ األساسیة 1977

ة و تشكل ــ، تلك المبادئ هي كذلك ذات قیمة دستوری1المعترف بها بموجب قوانین الجمهوریة

رفضوا إدراج حریة 1946ء من الكتلة الدستوریة، مع العلم أن واضعي دیباجة دستور جز 

.التعلیم في تلك الدیباجة، و لكن المجلس منحها في قراره القیمة الدستوریة

بمناسبة إخطار المجلس الدستوري 1976جویلیة 15و في قرار للمجلس صادر في 

4العمومي المؤرخ في تعدیل قانون الوظیفمن قبل نواب الجمعیة الوطنیة حول دستوریة

و المواطن لسنة اإلنسانمن إعالن حقوق 6، أنه تطبیقا للمادة ، ذكر المجلس1959فیفري 

یحق لجمیع المواطنین باعتبارهم سواسیة في نظر القانون "...:التي تنص على أنه1789

آخر هم و دون تمییز ــلقدراتفقا و الوظائف العامة و شغل كافة المناصب العلیا و المواقع

، فإن ملفات الموظفین یجب أن ال تحتوي على أیة إشارة "سوى على فصائلهم و مواهبهم

أو السیاسیة أو الدینیة، كما وضح أن مبدأ المساواة في الرواتب ال یمكن الفلسفیةآلرائهم 

.2اإلدارةتطبیقه إال بالنسبة للموظفین الذین ینتمون إلى نفس 

عینة من القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في السنوات األولى من هذه تعد

البرلمانیین، فیتبین إخطارو التي عرضت علیه بناء على ،1974الدستوري لسنة لالتعدی

 قالحقو جلیا أن ذلك التعدیل فعل دور المجلس الدستوري في مجال الحفاظ و حمایة 

األكثر من ذلك من خالل اجتهاداته أصبح وریة، و نة بموجب الكتلة الدستاألساسیة المضمو 

بنفسه یستخلص حقوق جدیدة ذات قیمة دستوریة و یكفلها بالحمایة، و لكن المالحظ أن 

المجلس یتصرف دائما بحكمة في تفسیره للدستور بدون التفریط في صالحیاته المرسومة له 

.یان بشكل ضیقبموجب الدستور التي دائما یفسرها بشكل صارم و في بعض األح

1- CC  n° 77 87 ـ DC du 23 Novembre 1977, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.

2- CC  n° 676ـ 7 DC du 15 Juillet 1976, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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لم یعیر البرلمانیین أهمیة لتلك 1974فعندما تم تبني التعدیل الدستوري لسنة 

المراجعة على اعتبار ترسخ االعتقاد أن المجلس الدستوري ما هو إال هیئة من طبیعة 

سیاسیة، و لكن االهتمام بدأ یظهر بتغیر النظرة تجاه المجلس الدستوري، حیث بدأت تترسخ 

كل الفاعلین في المؤسسات الدستوریة المختلفة، و كذا لدى الطبقة السیاسیة و قناعة لدى 

بأن المجلس الدستوري له دور في تحقیق الحمایة الدستوریة للحقوق  ةالمعارضخاصة 

الموجهة من قبل البرلمانیین اإلخطاراتاألساسیة، و هذا األمر تطور مع تضاعف عدد 

و التقنیات التي عالج بها المجلس الدستوري ألولى قراراته الفاصلة في ،للمجلس الدستوري

النواب و الشیوخ، التي ظهر فیها المجلس أنه هیئة تسهر على حمایة الحقوق إخطارات

األساسیة و لیس هیئة تحكیم سیاسیة، كما كانوا ینظروا إلیه واضعي دستور الجمهوریة 

.1958الخامسة لسنة 

، الذي یعد حدث هام في الحیاة السیاسیة 1981ار للسلطة سنة و بعد وصول الیس

للجمهوریة الخامسة فهو بدایة عهد التناوب على السلطة، بعدما كان الیسار في المعارضة 

سنة، و كان الیسار ضد المجلس الدستوري 23منذ إنشاء الجمهوریة الخامسة أي طیلة 

حات السیاسیة للیمین، و كان االعتقاد طرو على إعتبار مؤسسة من صنع الیمین لخدمة األ

فإن  ،أن وصول الیسار للسلطة هو نهایة المجلس الدستوري، و لكن على عكس ذلك

، فاألغلبیة الیساریة خضعت لقرارات المجلس س زاد ترسخه في النظام المؤسساتيالمجل

لذي كان یرى ، فوصول الیسار للسلطة ا1الدستوري مثلها مثل األغلبیة الیمینیة التي سبقتها

كان هناك تخوف من ففي المجلس الدستوري ما هو إال أحد أدوات الیمین لكبح المشرع، 

اإلصالحاتالبرلمان و الحكومة ذو األغلبیة الیساریة من أن المجلس الدستوري سیعیق 

تى شفي  مشاریعهاالتي سطرتها األغلبیة الیساریة كسیاسة تشریعیة لتحقیق ،التشریعیة

القتصادیة و االجتماعیة، و ذلك نلمسه لما قضى المجلس الدستوري بعدم المجاالت ا

  .Louis FAVOREU , La Constitution et son juge , …op.cit, p .150 ـ1



350

جانفي 16دستوریة بعض أحكام القانون المتعلق بالتأمیم بموجب قرار صادر عنه بتاریخ 

، فهو لم یقضي بعدم دستوریة القانون، و لكن أسقط بعض األحكام القانونیة من 1982

ن لذلك اثر على كل القانون الرتباط تلك النصوص القانون المذكور لعدم دستوریتها، و كا

الغیر الدستوریة بالنصوص األخرى التي لم یقضي المجلس الدستوري بعدم دستوریتها، 

جدید للبرلمان بمشروع یأخذ بعین على اللجوء منفعطّل مشروع الحكومة التي أرغمت 

الحكومة من تنفیذ قانونها االعتبار بالمالحظات التي أثارها المجلس في قراره، و لم تتمكن

.19821إال في نهایة سنة 

و لكن في حقیقة األمر المجلس الدستوري لم یعطل مسار اإلصالحات الذي انتهجته 

فهناك الكثیر من النصوص التي تم تبنیها من قبل البرلمان و 1981منذ سنة الحكومة

یقضي المجلس بعدم ة لم من المعارضة الیمینیإخطارعرضت على المجلس بناء على 

و للتداول على السلطة لإلصالحات"مكبح"ال یمثل :، فالمجلس أثبت على أنهدستوریتها

أنه الساهر على احترام بل أثبت ،بوصول الیسار لسدة الحكم1981الذي كان سنة 

و  ،على أن األغلبیة مهما كان طیفها السیاسي یجب أن تخضع لسلطة الدستورو  ،الدستور

العامة  اإلرادةالقانون هو المعبر على " :على أن 1985عنه في اجتهاده لسنة هو ما عبر

صاحب السیادة و هو  إرادةالعامة المعبرة عن  فاإلرادة، "إطار احترام الدستورإال في 

السلطة التأسیسیة،  إرادةالشعب یجب أن تكون متطابقة مع نص و روح الدستور الذي هو 

جاءت بها األغلبیة الیساریة كان یجب أن تتوافق على القاعدة التشریعیة التيفاإلصالحات

األسمى، كما أن التداول على السلطة فعل من دور المجلس الدستوري من خالل بناء و 

ور و المواثیق الضامنة ـتعزیز الكتلة الدستوریة بمبادئ استلهمها المجلس من تفیسره للدست

.یفرض اجتهاداته على السلطات العمومیةللحقوق األساسیة، و قد استطاع المجلس أن

1 - Louis FAVOREU , La Constitution et son juge , …op.cit, pp.727-729.
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فعلت نشاط المجلس 1974أن الرقابة في النظام الفرنسي بعد تعدیل المالحظو 

و ذلك یظهر جلیا من اإلحصائیات المتعلقة ،و أخرجته من الجمود إلى الحیویةالدستوري 

عادیة ففي الفترة في مجال رقابته لدستوریة القوانین ال1974بنشاطه قبل و بعد تعدیل سنة 

و بعد ،قرارات فقط 5لس ـالمج عنصدر 1967إلى غایة سنة 1958الممتدة من سنة 

قرار، و من سنة 116المجلس  عنصدر 1987إلى غایة سنة 1977التعدیل من سنة 

2007إلى غایة 1998قرار، و من سنة 106صدر عنه 1997إلى غایة سنة 1988

تناقص عدد اإلخطارات بشكل ملحوظ بعد تبني إجراء المسألة ، و قد 1قرار 120صدر عنه 

.2008األولیة الدستوریة سنة 

المجلس الدستوري الفرنسي كانت ال تكون لوال تعدیل سنة الحركیة لنشاطتلك

و التي جاءت جلها بناء على إخطارات األقلیة المعارضة في البرلمان، و جلها یتم ،1974

یین في رسالة اإلخطار على مخالفة الحقوق األساسیة المضمونة في تأسیسها من قبل البرلمان

.الكتلة الدستوریة

ات و ـــفي قراره المتعلق بقانون الجمعی1971المجلس لسنة اجتهادو قد ساهم 

حامي الحقوق إلى إلى تحویل المجلس الدستوري الفرنسي 1974التعدیل الدستوري لسنة 

ة ة تمارسها السلطات حول دستوریة القوانین العضویة و ، بواسطة رقابة مجرد2األساسی

ور، و وفقا للقانون ــالقوانین العادیة بناء على إخطار السلطات العمومیة المحددة في الدست

1- Bilan Statistique au 30 septembre 2017, Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n°

58,2018/1, pp. 291-291.

Louis)(یرى الفقیه  لوي فافوروا-2 Favoreuالمجلس الدستوري في حمایة الحقوق األساسیة المحكمة األوربیة ینافس":، بأنه

لحقوق اإلنسان، و محكمة العدل للمجموعة األوربیة التي أصبحت تسمى بمحكمة العدل لإلتحاد األوربي بعد دخول معاهدة لیشبونة 

الغ على الدول األوربیة التي ال تأخذ بنظام ، و یالحظ الفقیه أن المحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان أثرها جد ب2009حیز التطبیق سنة 

ذلك للرقابة الدستوریة كبریطانیا و هولندا، عكس الدول التي تأخذ بنظام الرقابة الدستوریة كفرنسا، ألمانیا و غیرها من الدول األوربیة، 

لحمایة الحقوق األساسیة في الحقبة بین األثر كان یمكن أن یكون مماثل بالنسبة لفرنسا لوال لم یقوم المجلس الدستوري بتنمیة نظام 

، و لكن یالحظ أّن المحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان تعمل على سد الفراغ الذي یحدثه مجلس الدولة 1974إلى سنة 1971سنة 

Louis"برفضه مراقبة المشرع، و ذلك عن طریق تطبیق المحكمة للمبادئ الدستوریة  FAVOREU , La constitution et son

juge , …op.cit, pp.920-921.
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بعد مصادقة البرلمان على اإلخطارالعضوي المنظم لعمل للمجلس الدستوري، و یكون ذلك 

إصدارها، و قبل 1976نوفمبر8المؤرخ في  60ــــــ76القانون كما أقره المجلس في قرار رقم 

نوفمبر 7المؤرخ في  392ـــــ  79 رقممن قبل رئیس الجمهوریة كما أقره المجلس في قراره 

من الدستور الفرنسي، و 10یوم المحددة بموجب المادة 15، أي في أجل أقصاه 1997

أمام اإلخطارر النتظار تسجیل یتم تعطیل عملیة اإلصداإنه غالبا،لكن المتفق علیه

العام للمجلس الدستوري، و من ثم یفصل المجلس األمینالمجلس الدستوري بعدما یتم إعالم 

، و في غضون ثمانیة أیام في الحاالت اإلخطارالدستوري في أجل شهر من تاریخ تلقي 

عقیم و دون ، و یظهر جلیا أن النظام كان سیبقى1بناء على طلب من الحكومةاالستعجالیة

.1974جدوى لوال التعدیل الدستوري لسنة 

في مجال التعهدات اإلخطارتعزیز الرقابة السابقة على دستوریة بتوسیع حق - ج

الذي وسع 1992جوان 25تعززت الرقابة السابقة بالتعدیل الدستوري المؤرخ في :الدولیة

نائب من الجمعیة  60أي انیین المجلس فیما یخص التعهدات الدولیة للبرلمإخطارحق 

سیناتور من مجلس الشیوخ، بعدما كان ذلك یقتصر فقط على رئیس 60الوطنیة و 

الجمهوریة، و الوزیر األول، و رؤساء غرفتي البرلمان، بحیث إذا توصل المجلس بأن بند 

بعد من التعهد الدولي یخالف الدستور، فإنه ال یتم التصدیق على ذلك التعهد الدولي إال 

، فالمجلس ال یقبل االستناد على التعهدات الدولیة في عملیة مراقبة دستوریة 2تعدیل الدستور

، و لكن الدستور یخول له مراقبة دستوریة التعهدات 1975انین بناء على اجتهاده لسنة القو 

 ,Louis FAVOREU, Patrick GAIA , Richard GHEVONTIAN , Ferdinand Mélin-SOUCRAMANIENــ1
Annabelle PENA, Otto PFERSMANN , Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI , Jérôme
TREMEAU, Droit des libertés fondamentales, 7e édition, Dalloz , Paris, 2016 , p. 144.
2- Art.54, de la Constitution Française du 4 octobre 1958.

أقر المجلس الدستوري بعدم دستوریة تعھد دولي، فالدستور تجدر اإلشارة أن  المؤسس الجزائري ال یضع ذلك الحل في حالة مإذا
الجزائري یقتصر فقط على منع السلطة التنفیذیة التصدیق على المعاھدة أو االتفاقیة المخالفة للدستور، و ھو ما یشكل خلل مع قواعد 

، ال 46مع عدم اإلخالل بالمادة "حة على أّن  التي تنص صرا27القانون الدولي، ال سیما اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات في مادتھا 
، و من ثّم ال یمكن التذرع برأي أو قرار المجلس الدستوري "یجوز لطرف في المعاھدة أن یتمسك بقانونھ الداخلي كسبب لعدم تنفیذھا

بوسماحة : أنظر في ذلك الشأن:لیةللحیلولة دون تنفیذ أحكام المعاھدة ، أو االتفاقیة الدولیة، و إال ستترتب علیھا المسؤولیة الدو

"الرقابة على دستوریة المعاھدات«نصرالدین،  ، مجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف سنویة متخصصة، »"اتفاقیة روما نموذجا:

.34-33.، ص ص2014، 3العدد 
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ال من الدستور 55الدولیة على أساس مبدأ سمو الدستور على المعاهدات طبقا للمادة 

ي، إن تلك الرقابة لها دور كبیر في تعزیز مركز حقوق اإلنسان داخل الدولة و ذلك الفرنس

ي، و الذي یكون له أثر مباشر ـــبها الموضوع على الصعید الدولیحظىلألهمیة البالغة التي 

.على التشریع الوطني

و في هذا الصدد نجد أن البرلمانیین استعملوا ذلك الحق للطعن في دستوریة اتفاقیة 

02قرار عن المجلس بتاریخ إثرهاالمتعلقة باالتحاد األوربي الذي صدر على ،ماسترخت

المتعلق بعدم اختصاصه في مراقبة اجتهادهالتي أكد فیها المجلس على ، 1992سبتمبر 

ا الشعب عن طریق االستفتاء، و قد تم إخطار المجلس حول القوانین التي صادق علیه

دستوریة اتفاقیات تنعكس بشكل كبیر على الحقوق األساسیة المضمونة في القانون الداخلي 

و ما تتضمنه من مبادئ دستوریة كإخطار المجلس من قبل ،و على رأسها الكتلة الدستوریة

ة أحول دستوریة االتفاقیة المنش1998كل من رئیس الجمهوریة و الوزیر األول سنة 

المجلس من قبل رئیس الجمهوریة حول دستوریة إخطارللمحكمة الجنائیة الدولیة، و تم 

غیر مرتبط بأجل معین كما هو اإلخطارغات المحلیة، ذلك لالمیثاق األوربي المتعلق بال

طار المتعلق من الدستور، فاإلخ61الشأن بالنسبة للرقابة المنصوص علیها في المادة 

على التعهد الدولي من قبل السلطات اإلمضاءبالتعهدات الدولیة یكون في الفترة بین 

المختصة و قبل عملیة التصدیق البرلماني، بحیث تتوقف عملیة التصدیق على قرار 

بعدم دستوریة التعهد الدولي تتم مراجعة الدستور كي  إقرارهالمجلس الدستوري الذي في حالة 

.لتصدیق على التعهد الدولي مع الدستوریتوافق ا

و تبقى : 1992و  1974الرقابة السابقة تبقى مشوبة بالقصور رغم تعدیل سنة  - د

فهي تمارس من قبل السلطات ،الرقابة السابقة یشوبها القصور باعتبار أن تلك الرقابة مجردة

و كذا التعهدات الدولیة هي ،العامة بعید عن شرط المصلحة، فالرقابة على دستوریة القوانین

بل تخضع فقط لسلطتهم اإلخطارلیست ملزمة على السلطات العمومیة صاحبة سلطة 
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التقدیریة، و تكون بعد التصویت على القانون من قبل البرلمان و قبل عملیة اإلصدار، فهي 

ه أن هناك یترتب علی و إلزامیة،غیر  هيتعد رقابة وقائیة على قوانین غیر كاملة البناء، و 

رغم من التشریعات التي ال تحال على المجلس الدستوري من قبل السلطات العامة  ةفئة كبیر 

، كما تقتصر الرقابة اإللزامیة على رقابة مطابقة القوانین العضویة، و أنها مخالفة للدستور

.األنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان

ابة القبلیة هي عبارة عن قانون لم إن القواعد التي تعرض على المجلس في إطار الرق

و القبلیة جعلت من النظام الفرنسي یخلق اإللزامیةغیر االختیاریةتكتمل نشأته، فالرقابة 

Régime(العامة، نظام دستوري  اإلرادةنظامین للتعبیر عن  constitutionnaliste( إطارهفي 

القانون المعبر " د لفكرة ــالدستوریة و هو مجسالمنازعةیتدخل المجلس الدستوري للفصل في 

كما اقره المجلس الدستوري في اجتهاده لسنة "إطار احترام الدستورعن اإلرادة العامة في 

"عالء التشریــــع الذي یقوم على فكرة، و نظام إ1985  اإلرادةالقانون هو التعبیر عن :

ة على القانون عن طریق االستفتاء القانون أو حالة المصادقإصدارالعامة في حالة 

في الجریدة الرسمیة، ال یمكن أن اإلصداربمعنى القانون المستوفي لعملیة ، 1"الشعبي

المصادق علیه القانون، و یخضع للرقابة الدستوریة وفقا للرقابة القبلیة بطبیعة الحال

.السیادة وهو الشعبصاحبصادر مباشرة عن باعتبارهیصبح محصن باالستفتاء

أي التنظیمات ،كما أن تلك الرقابة ال تطال التنظیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة

، و الغیر المخصصة للقانونفي المجاالت األولالتي تصدر عن رئیس الجمهوریة و الوزیر 

صدورإمكانیةیعد ذلك قصور في تحقیق حمایة فعالة لمبدأ سمو الدستور، و ذلك لوجود 

تنظیمات قد تكون متوافقة مع التشریع، و لكن تتعارض مع الدستور و تمس الحقوق 

1 -Philippe BLACHER, « Les sources nationales constitutionnelles des libertés et droits
fondamentaux » , in Le grand oral, Protection des libertés et droits fondamentaux., Lextenso éditions,
Paris, 2012, p. 128.
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األساسیة المضمونة في الكتلة الدستوریة، فمخالفة التنظیم للدستور تعد أخطر من مخالفة 

.التنظیم للقانون

إن عدم تمكین المجلس من بسط رقابته على دستوریة التنظیمات الصادرة على 

ضد "المجلس الدستوري الفرنسي كهیئة بإنشاءة یعود سببه ألسباب مرتبطة السلطة التنفیذی

.فهو كان موجه للحد من سلطة البرلمان و تقویة السلطة التنفیذیة،"البرلمانيالنظامانحراف

Michelو هو ما عبر علیه میشال دوبري Debré)( 1958أحد محرري دستور،

الذي كان یعتقد بأن إرادة النواب و الشیوخ یستعملها البرلمانیین للتدخل في صالحیات 

هي السبب الذي أدى إلى سقوط النظام البرلماني للجمهوریة الرابعة،  ةاإلرادالوزارة، فتلك 

مؤسسة بإنشاءذلك  ، وكان یرغب في تقویة سلطات الحكومة بتحقیق استقاللیتها،وعلیه

المجلس الدستوري كمؤسسة دستوریة في إنشاء، إذا فكرة 1ظ احترام الدستورقادرة على حف

ان، و هو ما جاء به ــالفرنسي هي الحتواء سلطة البرلم1958النظام المؤسساتي لدستور 

یدخل في صالحیة النطاقالدستور بحصره لمواضیع التشریع، و كل ما یخرج عن ذلك 

لحفظ الفصل بین مجال التشریع و التنظیم إجراءاتالسلطة التنظیمیة، و كذا ما قرره من 

.من الدستور الفرنسي 41و  37تطبیقا ألحكام المادة 

:على دستوریة القوانین في النظام الجزائريو الالحقةمحدودیة الرقابة السابقة-ثانیا 

قد تأثر المؤسس الجزائري بالنموذج األوربي الممركز للرقابة الدستوریة و بالضبط بالمجلس ل

من أجل السهر 1989الدستوري الفرنسي،  و قد أنشأ المجلس الدستوري بموجب دستور 

خطار من قبل رئیس إعلى احترام الدستور، من خالل ممارسته لرقابة مجردة تحرك بواسطة 

1- Jean-Louis DEBRÉ, «Controle de constitutionnalité : entre tradition et modernité» , Discours de
Jean-Louis DEBRÉ - Colloque « Séparation des pouvoirs et justice constitutionnelle », 6 mai 2014,
disponible en ligne à l'adresse :
http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/francais/publications/contributions-et-
discours/2014/controle-de-constitutionnalité-entre-tradition-et-modernité.141543.html.
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المجلس الشعبي الوطني على دستوریة المعاهدات و القوانین و  ســالجمهوریة و رئی

.1التنظیمات

لیضیف شخصیة ثالثة خول لها إخطار المجلس و هو رئیس 1996و جاء تعدیل 

ثالثة اإلخطاربعدما استحدثت غرفة ثانیة في البرلمان، و أصبحت سلطات ،مجلس األمة

قبلیة تتعلق بالقوانین إلزامیة، رقابة الرقابةك التعدیل  بین نوعین من و تم التمییز في ذل

العضویة و األنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان التي تعرض على المجلس بإخطار من رئیس 

بالنسبة للصنف األول، و قبل دخولها حیز النفاذ بالنسبة للصنف إصدارهاالجمهوریة قبل 

الثة المذكورة أعاله تنصب على الثاإلخطاریاریة تمارس من سلطات تالثاني، و رقابة اخ

قد تكون رقابة سابقة یفصل فیها المجلس و دستوریة المعاهدات و القوانین و التنظیمات، 

برأي قبل أن تصبح واجبة النفاذ، و یمكن أن تكون الحقة عن صدور القانون و یصدر فیها 

س الجمهوریة و المجلس قرارات، و ال یتحرك المجلس تلقائیا، إال بناء على إخطار من رئی

رئیسي غرفتي البرلمان، و هي الجهات المؤهلة دستوریا لتحریك عمل المجلس الدستوري في 

.2مجال مراقبة دستوریة القوانین

بإصالحات دستوریة مست بعمق المجلس 2016و قد جاء التعدیل الدستوري لسنة 

االختیاریة التي تمارسها الدستوري، و اختار المؤسس الجزائري هذه المرة بأن تكون الرقابة 

القوانین و التنظیمات رقابة سابقة على مراقبة دستوریة المعاهدات و السلطات العامة المنصبة

، حیث یفصل 1996و  1989فقط دون الرقابة الالحقة التي كان معمول بها في دستور 

طات من قبل السلإخطارهتم إذا برأي في حالة ما 2016المجلس الدستوري حسب دستور 

، و  في حالة االستعجال بناء على اإلخطاریوم من تاریخ تلقي 30العامة و ذلك في أجل 

.أیام10ذلك األجل إلى یخفضطلب رئیس الجمهوریة 

- .1989فبرایر 23خ في مؤرالمن الدستور الجزائري 159، 158، 157، 156، 155، 154، 153المواد 1

، مجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف سنویة »دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور«، عمار عباس2-

.75.، ص2013، 1متخصصة، العدد 
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عرض قانون للسلطات العامة 1من الدستور186فال یجوز اآلن حسب تفسیر المادة 

صر المؤسس الجزائري الرقابة یقتأصبحعلى المجلس الدستوري، و بعد دخوله حیز النفاذ 

اإلخطار إطارو التي تمارس في 2016الالحقة، في تلك الرقابة المستحدثة في دستور 

المسألة إلجراءاتعن طریق الدفع الذي یحركه المتقاضي أمام الجهات القضائیة تطبیقا 

.الدستوریةاألولیة

ي یقتصر الرقابة فالمؤسس و بدون أي شك نقل النموذج الفرنسي الذ،و من ثمّ 

السابقة على الرقابة المجردة التي تحركها السلطات العامة، و الرقابة الالحقة التي تمارس 

الدستوریة المستحدثة بموجب التعدیل الدستوري الفرنسي األولیةالمسألة إجراءات إطارفي 

.2008لسنة 

فإن  ،یز النفاذح2016و لكن المالحظ إلى حد الساعة و حتى بعد دخول دستور 

و القرارات، و اقتصرت رقابته على  اآلراءالمجلس الدستوري لم یصدر عنه إال عدد قلیل من 

القوانین بعرضبرقابة المطابقة،  التي تلزم رئیس الجمهوریة المسماةالرقابة الوجوبیة القبلیة 

خولها حیز قبل دالعضویة و األنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان على المجلس الدستوري

سنة من الوجود لم یصدر 28ففي غضون ،، فحصیلة المجلس الدستوري جد ضعیفةالنفاذ

هي من مواضیع القوانین قرارات  05قرارات مع العلم 06سوى المجلس الدستوري  عن

للنائب و األساسيقانون الهناك قرار متعلق بو  ،العضویة منها تتعلق بنظام االنتخابات

أي قبل استحداث القوانین العضویة من  1995و  1989صدرت في الفترة ما بین سنة 

، أین استدرك المؤسس الوضعیة بجعل تلك الطائفة 1996ة الدستوریة لسنة خالل المراجع

و  یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعـــاهدات و القوانین: "...على أن 2016 من دستور186ـ تنص المادة 1

یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها .التنظیمات

لي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب اإلجراءات المذكورة في كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخ.البرلمان

یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس األمة، أو رئیس المجلس الشعبي "187و تضیف المادة "الفقرة السابقة 

ال یمتد ممارسة .ا في مجلس األمةعضو )30(نائبا، أو ثالثین )50(كما یمكن إخطاره من خمسین .الوطني، أو الوزیر األول

"أدناه 188اإلخطار المبین في الفقرتین السابقتین إلى اإلخطار بالدفع بعدم الدستوریة المبین في المادة 
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، و ذلك لطبیعتها التي تجعل منها نصوص اإلجباریةمن القوانین تخضع للرقابة السابقة 

، و هناك قرار وحید یتعلق بنص من طبیعة تشریعیة و هو 1دستورتطبیقیة لنصوص ال

27القانون األساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، الذي قضى المجلس بتاریخ 

.2بعدم دستوریته2000فیفري

المنصبة اإللزامیةرأي جلها تتعلق برقابة المطابقة القبلیة 39المجلس  عنو صدر 

، 1996الداخلیة لغرفتي البرلمان و التي جاءت بعد سنة ألنظمةاعلى القوانین العضویة و 

.3أراء منها تتعلق برقابة المجلس لمشاریع تعدیل الدستور3هناك أن كما 

في رئیس اإلخطارحصر سلطات  إلىو یرجع تواضع رصید المجلس الدستوري 

، حیث یجمعهم توافق سیاسي ال یترك أي واحد منهم لجمهوریة و رئیسي غرفتي البرلمانا

اللجوء للمجلس الدستوري إلخطاره حول دستوریة النصوص القانونیة، فهناك سنوات لم 

، أي 2015، 2014، 2013، 2010، 2009، 2006یخطر فیها المجلس إطالقا كسنة 

ي مجال في بعض الحاالت یقضي المجلس الدستوري سنوات بیضاء دون أداء أي مهام ف

التي خول لها الدستور ذلك، كما الجهاتمن إخطارالرقابة الدستوریة  بسبب عدم تلقي أي 

منذ نشأة المجلس الدستوري لم یخطر ولو مرة حول دستوریة تعهد دولي أو تنظیم و  هأن

.نقصد به مرسوم تنفیذي أو مرسوم رئاسي

برلمان عن طریق منح للمعارضة في ال2016و المالحظ أن المؤسس في دستور 

شیخ من مجلس األمة الحق في 30نائب من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أو 50

رقابة قبلیة  إطارإخطار المجلس الدستوري حول دستوریة معاهدة، قانون، أو تنظیم في 

ـ دون أن تشكل القوانین العضویة جزء من الكتلة الدستوریة في فرنسا فإن المجلس الدستوري الفرنسي أعن عدم دستوریة أي قانون 1

.یخالف قانون عضوي في حالة تناول هذا األخیر في مضمونه مادة محفوظة وفقا ألحكام الدستورعادي 
المتضمنة قرارات، أراء المجلس الدستوري على مستوى الموقع الرسمي للمجلس "الفقه الدستوري "راجع النافذة الحاملة لعنوان -2

.http://www.conseil-constitutionnel.dz/index:الدستوري الجزائري على الربط التالي php/ar/2017-03-26-08-50-

21#
  .هالمرجع نفس-3
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وقائیة، ذلك التعدیل ربما سیكون له دور في تفعیل دور المجلس الدستوري في مجال الرقابة 

المعارضة رغم األقلیةلمجردة، و سیحكم علیه في المستقبل القریب، كما یالحظ أن السابقة ا

و الذي تبعه صدور النظام المحدد لقواعد ،2016مرور أكثر من سنتین من صدور دستور 

التي یجب أن تتبعها اإلجراءاتالذي حدد 2016ماي 11المجلس الدستور بتاریخ 

، لم یخطر المجلس بأي 1منه10ین تطبیقا لنص المادة المعارضة للطعن في دستوریة القوان

قانون من قبل المعارضة، و قد یرجع ذلك لجهل المعارضة لموضوع الرقابة الدستوریة أو 

لضعفها، و هنا یطرح المشكل حول مدى ترسخ فكرة دولة القانون في العمل المؤسساتي و 

.الواقع بإعالء الدستورالسیاسیین في تجسید تلك الفكرة فيالفاعلینإیمان كل 

دیل التعفنلمس بأن ، 2016ض في النصوص الدستوریة لسنة كما أننا نالحظ تناق

الجزائري عدل نظام الرقابة على دستوریة القوانین بشكل جعلها بنفس 2016الدستوري لسنة

تحرك رقابة قبلیة ،الصورة المعمول بها في الدستور الفرنسي الذي یعرف نوعین من الرقابة

من قبل السلطات العمومیة، و رقابة بعدیة تحرك بواسطة الدفع من قبل المتقاضین بإخطار 

المجلس بشكل غیر مباشر عن طریق مجلس الدولة و محكمة النقض، و هو ما فعله 

التي من الدستور 186نصت علیه المادة و هذا ما،2016المؤسس الجزائري  في تعدیل 

لى أن فنصت ع،محل رقابة دستوریة من طرف المجلس الدستوريحددت القواعد التي تكون 

اهدات و ، یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المع...:"فیما یخص الرقابة الجوازیة

، و تصدي المجلس الدستوري للمنازعة الدستوریة بآراء ال یكون إال "...القوانین و التنظیمات

إذا أخطر :" على أن 29عدد  2016 ماي11من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر بتاریخ 10تنص المادة -1

من الدستور، یجب ) 2الفقرة (  187المجلس الدستوري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس األمــة طبقا للمادة 

ر بقائمة أن تتضمن رسالة اإلخطار الحكم أو األحكام محل موضوع اإلخطار و التبریرات المقدمة بشأنها، یجب أن ترفق رسالة اإلخطا

أسماء و ألقاب و توقیعات نواب المجلس الشعبي الوطنــــي أو أعضاء مجلس األمة أصحاب اإلخطار، مع إثبات صفتهم عن طریق 

من قبل أحد المخطرین المفوضین، لدى كتابة اإلخطارتودع رسالة .إرفاق اإلخطار بنسخة من بطاقة النـــائب أو عضو مجلس األمة

  ".  يضبط المجلس الدستور 
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، التي تحرك بناء على إخطار من طرف 1لقانونفیما یخص الرقابة السابقة عن صدور ا

50السلطات العمومیة بواسطة رئیس الجمهوریة، الوزیر األول، رئیسي غرفتي البرلمان و 

عضو من مجلس األمة، و تم التأكید على أن ذلك اإلخطار ال یمتد بالدفع بعدم 30نائب و 

الرقابة الالحقة عن طریق الدفع من ، التي أسست نظام 1882الدستوریة المبین في المادة 

ات القضائیة، و هو ما كرسه النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ــقبل المتقاضي أمام الجه

، الذي أكد على أن الرقابة الدستوریة تنصب على 2016ماي 11الدستوري الصادر بتاریخ 

المجلس الدستوري طبقا المعاهدات و القوانین و التنظیمات و هي الرقابة الجوازیة یمارسها

.أي یتصدى لها بواسطة آراء و من ثّم ال یمكن أن تكون إال رقابة قبلیة186للمادة ،

التي تحدد أجل فصل المجلس 13فقرة  189كل ذلك یتناقض مع نص المادة  و لكن

یوم في الحاالت 30الدستوري في اإلخطارات التي یتلقاها من عند السلطات العمومیة ب 

یتداول المجلس الدستوري في ":حالة االستعجال التي نصت على أنّ أیام في  10ة و العادی

فذلك یخول للمجلس ممارسة رقابة سابقة و ..."قرارهأو یصدر رأیهجلسة مغلقة و یعطي 

الحقة عن صدور القانون لما یخطر من السلطات العمومیة، و هذا یعد تناقض مع نص 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، و  5ادة من الدستور، و الم186المادة 

عملیة التعدیل و عدم التدقیق في صیاغة النصوص أكتنفربما یعود ذلك للتسرع الذي 

مشروع التعدیل، أو من قبل البرلمان بإعدادسواء من قبل اللجنة التقنیة الحكومیة المكلفة 

المجلس الدستوري لما عرض مشروع بغرفتیه، و لم یتم تصحیح تلك الوضعیة من قبل

.التعدیل الدستوري للرقابة الدستوریة

صور الرقابة الممارسة من قبل المجلس الدستوري، فقد تكون رقابة سابقة عن  1996و  1989ـ لقد حدد دستور الجزائري لسنة 1

صدور القانون و یصدر رأي أو الحقة عن صدور القانون و یصدر قرار بناء على إخطار السلطات العمومیة التي كانت لوحدها لها 

، ثم رئیس 1989توري، و هم رئیس الجمهوریة، و رئیس المجلس الشعبي الوطني في دستور صالحیة إخطار المجلس الدس

.2016إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة 1996الجمهوریة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، و رئیس مجلس األمة في دستور 
.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من 187المادة -2
.فهي متعلقة باألجل المتعلق بفصل المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستوریة189من المادة 2أما الفقرة -3
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حقوق األساسیة الالبعدیة بالدفع بعدم الدستوریة تقنیة لحمایة رقابة ال تقریر:الفرع الثاني

دستوریة تقنیاتیقتضي وضع المقیدة بالدستور إن التحول نحو دولة القانون 

اول األفراد، و ــلحمایة الحقوق األساسیة، وذلك ال یتأتى إال بجعل تلك التقنیات في متن فعالة

المسألة األولیة باستحداثه2008لتحقیقه من خالل تعدیل سي هو ما هدف المؤسس الفرن

في ضمان المسألة األولیة الدستوریةفعالیة خاللستوریة، و ما سنحاول معالجته من الد

المؤسس الجزائري بالتعدیل الدستوري لتأثر ، و )أوال(في النظام الفرنسيساسیةالحقوق األ

ضمان الحقوق األساسیة في الدستور الجزائري سنعالجفإننا ،2008الفرنسي لسنة 

).ثانیا(المسألة األولیة الدستوریة إجراءباستحداث 

:في النظام الفرنسيفعالیة المسألة األولیة الدستوریة في ضمان الحقوق األساسیة -أوال

یهدف و ألول مرة في النظام الفرنسي  ،الدستور الفرنسي إجراء جدیداستحدثد لق

بالدفع بعد دستوریة الحكم ،فتح المجال للمتقاضي حمایة حقوقه األساسیة الدستوریة إلى

ذلك الدفع یمر بعملیة تصفیة یمكن أن تنتهي في نوني لمساسه بالحقوق و الحریات، القا

.1ألخیر بطرح المسألة على المجلس الدستوري للفصل في دستوریة الحكم محل الدفعا

م لأحدث قفزة نوعیة نحو تحقیق الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة، فاإلجراءهذا         

أنه یأتي یوم یمنح فیه المتقاضي الحق في الطعن 1958یكن في اعتقاد صانعي دستور 

في دستوریة القانون الصادر عن البرلمان، فاقتصرت الجمهوریة الخامسة في بدایتها على 

ابقة على صدور القانون ، ذلك األمر ـالرقابة الس إطارإعطاء ذلك الحق للسلطات فقط في 

الدفع من خالل معرفة إثارةالتي یجوز الدفع أمامها لجهات القضائیة تطلب منا تبیین ای

إذا ثبت أثناء دعوى قید النظر أمام جهة قضائیة، :" على أن المعدل و المتمم1958لسنة من الدستور الفرنسی1-61ـ تنص المادة 1

ات التي یكفلها الدستور، یمكن إخطار المجلس الدستوري بهذه الدعوى التي یفصل فیها في أن حكم تشریعیا یمس بالحقوق و الحری

"أجل محدد، بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض 
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أمام تلك الجهات، و كذا تبیین المتبعةاإلجراءاتالمخول لهم التقدم بالدفع، و األشخاص

.كیفیة معالجة المجلس الدستوري للمسألة األولیة الدستوریة

انوني لمساسه ة حكم قالجهات القضائیة التي یجوز الدفع أمامها بعدم دستوری -أ

بالحقوق األساسیة  

من قبل المتقاضي سواء كان هذا تثارإن المسألة األولیة الدستوریة یمكن أن

نزاع  يالمتقاضي مواطن أو أجنبي بغض النظر عن مركزه في الدعوى المهم یكون طرف ف

ه الصفة و المصلحة، و ــــشرط أن تتوافر فیإداریةة أو ـقضائي ذو صبغة مدنیة أو جزائی

مجلس قمتهعلى  یأتيالتي التابعة لسلم القضاء اإلداري1الجهات القضائیةأمامیكون ذلك 

یة التابعة لسلم القضاء العادي التي تأتي على قمته محكمة ائض، أو أمام الجهات القالدولة

.2النقض

مارس 9المؤرخ في 109.40-11النقض في قرار لها تحت رقم و لكن محكمة

لیها من لجنة التحكیم الخاصة إ، قضت بقبول المسألة األولیة الدستوریة المحالة 2012

بقرارات  نللصحافییبالصحافیین، و هي الهیئة المختصة في  تحدید التعویضات المستحقة 

العمل بمبادرة رب العمل، أو في حالة في حالة فسخ عقد باالستئنافغیر قابلة للطعن 

الفسخ الذي یكون بمبادرة الصحفي على أساس أسباب مردها ضمیر الصحافي شرط أن 

ة النقض المسألة المحالة إلیها من اللجنة مسنة، و قد قبلت محك15تتجاوز أقدمیةتكون له 

الجهة "...الدستور المادة من الدستور الفرنسي على الجهات التي تثار أمامها المسألة األولیة الدستوریة وهي1-61ـ لقد نصت 1

من الدستور، لیحدد الجهات 1-61المحدد لكیفیات تطبیق أحكام المادة 1523-2009، وجاء القانون العضوي رقم ..."ئیةالقضا

القضائیة في المحاكم المختلفة التي تتبع التنظیم القضائي للقضاء العادي، و تلك المحاكم المختلفة التي تتبع التنظیم القضائي 

  .اإلداري

Voir: Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
Constitutionnel, modifiée par… Loi n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de
l’article 61-1 de la Constitution, Journal officiel du 11 décembre 2009.
2- Art.23-1 al 04 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et complétée.
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طة ذات طبیعة قضائیة  أن تلك اللجنة تتمتع بسلاعتبارالمذكورة أعاله ألسباب قانونیة، على 

.1تنفیذیة بمجرد إیداعها لدى كاتبة الضبط الجهة القضائیة المختصة اقراراتهطالما 

إن المسألة :أمام قاضي الموضوعالمسألة األولیة الدستوریةإجراءاتأصول سیر  - ب

للمتقاضي تخول المنازعات الدستوریة للحقوق األساسیة، األولیة الدستوریة و هي أحد صور 

الحق في الدفع بعدم دستوریة نص تشریعي لمساسه بالحقوق و الحریات المضمونة في 

فالدفع المقدم أمام ، أو القضاء العادي اإلداريالتابعة للقضاء الدستور أمام الجهات القضائیة

أو محكمة االستئناف تجعل منه ،قاضي الموضوع سواء على مستوى المحكمة االبتدائیة

مرتبط اإلجراءلكن ذلك  لى المرحلة األولى من تصفیة الدفوع بعدم الدستوریة،المشرف ع

المؤرخ في  1523ـــ  2009و القانون العضوي 1-61بشكلیات مستمدة من نص المادة 

على المتقاضي أن ، 2010مارس 01و الذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ ،2009دیسمبر 10

یمكن تقسیمها ، فیجب أن تتوافر في المسألة شروط حترمها تحت طائلة عدم قبول الدفعی

.، و شروط موضوعیةإلى شروط شكلیة

هي ذات طابع إجرائي  ةالشروط الشكلیإن :الدستوریةالشروط الشكلیة للمسألة األولیة –1

:ال تتعلق بجوهر الحقوق محل الحمایة الدستوریة في المنازعة الدستوریة و هي

مكتوبة تحمل عنوان المسألة األولیة عریضة واسطة الدفع ب قدمأن ییجبــــ  1-1

الدستوریة تحدد النص التشریعي محل الدفع لمخالفته للحقوق األساسیة المحمیة دستوریا، 

حتى و إن األصليعرائض الدعوى المتعلقة بالموضوع مستقلة عن تكون تلك العریضة 

كما هو الحال أمام القضاء الجزائي، كانت اإلجراءات القضائیة للمنازعة األصلیة شفاهیة

و لم یحدد أجال،تنفصل المنازعة الدستوریة على منازعة الموضوعكل ذلك من أجل أن

1 - Bertrand MATHIEU, Question prioritaire de constitutionnalité -La jurisprudence (mars 2010
novombre 2010) , Lexis Nexis, Paris, 2010, pp.9-8.
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، و یترتب على 1م االبتدائیة أو محاكم االستئنافمحاكال على مستوىللفصل فیها قانوني 

.یةذلك وقف النظر في موضوع الدعوى إلى غایة الفصل في المنازعة الدستور 

عدم القبول على اعتبار بالدفع  تفي هذا الصدد نجد محكمة النقض الفرنسیة رفض و

، كما حددت "المسألة األولیة الدستوریة":ة المتضمنة الدفع لم تتضمن عبارةأن العریض

عریضة المسألة األولیة الدستوریة بموجب قرار صادر عنها إیداعمحكمة النقض أجل 

المستشار إیداعالعریضة قبل إیداع، حیث اشترطت أن یكون 2011جانفي11بتاریخ 

المقرر لتقریره، و إال كانت المسألة األولیة الدستوریة مرفوضة لعدم القبول بالنظر للمادة 

الجزائیة الفرنسي، أما مجلس الدولة الفرنسي قضى بقبول إثارة اإلجراءاتمن قانون 590

.2عام في الجلسة العلنیةالمقرر الالتماساتالمسألة بعد 

و ذلك مسببة، الدستوریة األولیةالمتضمنة المسألة تكون العریضة یجب أن ــــ  1-2

، و هنا یطرح التساؤل ما هي 3بتأسیسها على مخالفة الحكم التشریعي للحقوق األساسیة

فهي بطبیعة الحال النصوص المتعلقة التي یستند علیها المتقاضي لتبریر دفعه؟نصوص ال

بالحقوق و الحریات التي استقر علیها اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي و التي تنتمي 

ان و ــو دیباجته، إعالن حقوق اإلنس1958أكتوبر04للكتلة الدستوریة، و هي دستور

مثل حق ،و المواطنلإلنسانالذي ینص على الحقوق الطبیعیة 1789المواطن لعام 

1- Dominique ROUSSEAU, La question prioritaire de constitutionnalité, 2e édition, Lextenso édition,
Paris, 2012, p. 137.
2 - Bertrand MATHIEU, Question prioritaire de constitutionnalité La jurisprudence (mars 2010
novembre 2010), op.cit, p 13. .

تقضي بعدم قبول المسألة األولیة الدستوریة في حالة ما إذا لم تكون تحتوي على الفرنسیةـ و في هذا الصدد نجد أن محكمة النقض3

ألسباب الكافیة التي على أساسها تجعل من النص التشریعي مخالف للدستور، هذا ما أقرته الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض قي قرارها ا

23من خالل المذكرات و كیفیات تحریرها، أنه ال یمكن لمحكمة النقض ممارسة رقابتها المحددة بموجب المادة یتضح"2013سنة 

.Cassالمعـــدل و المتمم و المتعلق بالقانون العضوي للمجلس الدستوري1958نوفمبر 7من األمر المؤرخ في  4ــ crim., 19)févr.

2013, n° اتخذه الغرفة المدنیة لمحكمة النقض التي رفضت هي األخرى المسألة الدستوریة األولیة و هو نفس الموقف ،)13-80.336

ال المسألة في حد ذاتها، و ال المذكرات المتضمنة المسألة، یبینان "الذي جاء فیه بأن 2013الغیر المسببة في قرار لها مؤرخ في سنة 

Cass.civile("من إعالن حقـــوق اإلنسان  و المواطن4ادئ المبنیة علیهــا المادة مخالفة النص التشریـعي المطعون فیه للمـــــــادة المب

1er, 28 mars 2013, n° 13-40.001(
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، تلك 1948الملكیة، المساواة، الحریة، عدم رجعیة قواعد قانون العقوبات، و مقدمة دستور 

، مبدأ اإلضرابالمقدمة جاءت لتنص على الحقوق االقتصادیة و االجتماعیة مثل الحق في 

وق و التزامات ــــالذي نص على حق2005المشاركة، و الحق النقابي، و میثاق البیئة لسنة 

.ل الثالثالجی

المجلس الدستوري ألول مرة على ذلك المیثاق بموجب قرار له صادر اعتمدو قد  

لتجسید الحق في التنمیة منه، 37في الحیثیة 514-2005تحت رقم 2005أفریل  28في 

.1من المیثاق6المستدامة عمال بالمادة 

اجتهاداته یضاف لتلك النصوص الرسمیة قواعد جسدها المجلس الدستوري من خالل

ستقر علیها عمل المجلس في مجال حمایة الحقوق األساسیة منذ صدور إو التي ،المتعاقبة

هي المبادئ األساسیة المعترف بها في الشهیر المتعلق بالجمعیات، و 1971قرار سنة 

على أن یكون ، 1988جویلیة20رار له بتاریخ ـوریة التي اشترط المجلس في قــقوانین الجمه

و أن یكون تطبیقها بشكل ثابت في ،مستمد من األحكام التشریعیة لقوانین الجمهوریةأصلها 

اختصاص، كحریة تكوین الجمعیات، حریة التعلیم، الحریات الشخصیة، 2قوانین الجمهوریة

ضائیة في مواد داري في الفصل منازعات تجاوز السلطة، سلطات السلطة القالقضاء اإل

.حق الدفاعاحترام، اإلداريالقضاء استقاللیةالجامعة، أساتذةیةاستقاللالحقوق العقاریة، 

من القانون 1-23من الدستور و المادة 1-61فالمجلس تطبیقا للمادة ،و علیه

و من خالل اجتهاداته العدیدة في مجال المسألة ،2009دیسمبر 10العضوي المؤرخ في 

حریات التي تشكل جزء من الكتلة الدستوریة أّن كل الحقوق و الاألولیة الدستوریة، أكد على 

الدستوریة،و لكن المجلس األولیةلة أالمسإجراءات إطاركون محل حمایة في تهي التي 

یسهر دائما على تأطیر تلك الحمایة بناء على تفسیر الدستور، فقد رفض مسألة أولیة 

1- CC n°2005-514 DC du 28 avril 2005, cf. site www.conseilconstitutionnel.fr.
2- CC n°88-244 DC du 20 juillet 1988, cf. site www.conseilconstitutionnel.fr.
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األولیةدستوریة تضمن موضوعها الطعن في اختصاص المشرع، و أكد على أن المسألة 

الدستوریة ال یمكن إثارتها إال في إطار حمایة الحقوق و الحریات المضمونة بموجب 

.20101جوان 18الدستور بمقتضى قرار للمجلس مؤرخ في 

ین النص التشریعي بكل الوسائل وجود تناقض بإثباتفما على المتقاضي إال ،إذا

محل الطعن و الحقوق و الحریات المضمونة في الكتلة الدستوریة في العریضة المتضمنة 

من القانون  1ــــ  23هذا ما نصت علیه المادة ،الدفع عن طریق المسألة األولیة الدستوریة

ي یتم تقدیم األدلة عن انتهاك القانون التشریع: " على أن 1523ـــ 2009العضوي رقم 

كمة النقض، للحقوق و الحریات التي یكفلها الدستور للمحاكم التابعة لمجلس الدولة أو مح

للمرة األولى أن تقدم  األدلة، یمكن لهذه تحت طائلة عدم القبول، في وثیقة منفصلة و معللة

.2..."من تلقاء نفسهإثارتها، ال یجوز للقاضي في دواعي االستئناف

من تلقاء نفسه، و إثارتهاو تؤكد المادة المذكورة أعاله، على أنه ال یمكن للقاضي 

، ألنه ال یعقل أن  1523ــــ 2009هو یعد أحد السلبیات التي شابت القانون العضوي رقم 

یقید قاضي الموضوع في مسألة على درجة من األهمیة تتعلق بحفظ مبدأ سمو الدستور 

اصده إال بمنح القضاء كل الوسائل القانونیة لتكریس المبدأ واقعیا، و الذي ال یمكن تحقیق مق

من ثم كان من األجدر منح القاضي سلطة إحالة القانون المشكوك في دستوریته إلى 

یر الصارم و الضیق ــالمجلس الدستوري، لكن المشرع العضوي الفرنسي اختار التقید بالتفس

الدستور الفرنسي، و من ثم یمكن إرجاع اللوم على من 1ــــ61في نفس الوقت لنص المادة 

.المؤسس الفرنسي واضع الدستور و لیس على المشرع العضوي

1 -CC n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, cf. sitewww.conseilconstitutionnel.fr.

2 -Art. 23-1, de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et complétée.
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إحاطة القضاة، یمكن لهم تنبیه الخصوم، ب أنالعملي الواقع في هذا ال ینفي  لكن و  

ن یثیر إشكال من حیث سیطبق للفصل في موضوع القضیةأن القانون الذي 1المحامی

 ةسادر على استعداد لو أنهم لمخالفته الحقوق و الحریات المضمونة في الدستور،دستوریته

إجراء هو لة لو أثیرت أمامهم، و لكن یبقى دائما الدفع بعدم الدستوریة أباهتمام تلك المس

ذلك  یستعمله كوسیلة للدفاع عن مصالحه إن رأى، قدلصالح المتقاضي و حق شخصي له

فرضها تحقیق إستراتیجیة دفاعه التي هو حر في اختیارها و ال یمكن للقاضي لمناسبا 

.إن رأى ذلك مناسبافي عدم اللجوء لذلك اإلجراءكذلك له كل الحریةمتقاضي ألن ال ،2علیه

یجب أن یكون النص محل الدفع هو الذي یطبق على النزاع األصلي، أو ــــ  1-3

على إجراءاته، أو یكون أساس للمتابعة الجزائیة، فإذا تبین للجهة القضائیة على جمیع 

أن الحكم التشریعي المطعون ، اإلداريدرجات التقاضي التابعة للقضاء العادي أو القضاء 

وض علیها فإن ترفض المسألة المثارة و تستمر في في دستوریته ال یتصل بالنزاع المعر 

.النظر في دعوى الموضوع

إن الشروط الموضوعیة هي التي :الشروط الموضوعیة للمسألة األولیة الدستوریة-2

:ولیة الدستوریة و هيلة األأتتعلق بجوهر المس

عن یجب أن یكون الدفع منصب على حكم تشریعي، أي نص قانوني صادر ــــ  2-1

بدون تحدید تاریخه، فقد یكون قانون تاریخه سابق أو الحق لتاریخ صدور الدستور 3البرلمان

یمكن للمتقاضي أن یباشر الدفع بنفسه دون توكیل محامي، ولكن في بعض الحاالت یكون ملزم بتوكیل محامي یتولى نیابة عنه 1-

إثارة المسألة األولیة الدستوریة، و ذلك أمام الجهات القضائیة التي یشترط فیها القانون التمثیل الوجوبي بمحامي، أما إذا لم یشترط 

.مكن للمتقاضي تولي إجراء إثارة المسألة األولیة الدستوریة أصالة على نفسهالقانون ذلك، فإنه ی

Voir: "12 questions pour commencer", disponible en ligne à l'adresse :http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-constitutionnalite/decouvrir-
la-qpc/12-questions-pour-commencer.47107.html.
2 - Guy CARCASSONNE , Olivier DUHAMEL, QPC la question prioritaire de constitutionnalité , 2e
édition avec Aurélie DUFFY, Dalloz, ,Paris, 2015, pp. 42-43.

، و كرسها 2016من التعدیل الدستوري لسنة 188المؤسس الجزائري وفقا للمادة التي إشترطهاموضوعیةو هي نفس الشروط ال3-

للمزید من المحدد لشروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، 2018سبتمبر 2المؤرخ في 16-18في القانون العضوي رقم 
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یمكن أن تكون  رهااصدإ، و من ثم كل القوانین و بدون تحدید تاریخ 1958الفرنسي لسنة 

.محل إجراء المسألة األولیة الدستوریة

من  يسیعمل و بدون أي شك على تطهیر النظام القانوناإلجراء،هذاو علیه

، و قد أكد مجلس الدولة الفرنسي على أن األحكام النصوص القانونیة الغیر دستوریة

حكام القانون التشریعیة المقصود بها القوانین العادیة، و القوانین العضویة، و كذلك األ

لدولة الطعن عن طریق المسألة األولیة الجدیدة، و یجیز مجلس ا اونیكالیدالمتعلقة بإقلیم 

الدستوریة في تفسیر القاضي للنص التشریعي، طالما أن ذلك التفسیر مرتبط بالنص 

أو  هؤ إلغا، و ال عبرة بأن یكون النص التشریعي محل الدفع قد تم 1التشریعي محل الطعن

، ما دام أن ذلك النص الدستوریةاألولیةتعدیله بعد تسجیل الطعن عن طریق المسالة 

.2التشریعي یطبق على النزاع 

، الكتلة الدستوریة كانت 2008المالحظ بأن قبل تعدیل الدستوري الفرنسي لسنة 

من المعاهدات و التعهدات المنبثقةتخضع بحمایة أقل بالمقارنة مع قواعد القانون الدولي 

 ياإلدار بل المحاكم التابعة للقضاء ن قالدولیة، ألن القاعدة القانونیة كان یمكن استبعادها م

، في حین أنه ال یمكن استعاد القاعدة القانونیة من قبل لفتها التعهدات الدولیةو العادي لمخا

المجلس  رإخطاالهیئات القضائیة بإمكانتلك المحاكم لمخالفتها الدستور، ألنه لم یكن 

الدستوري، و من ثّم فالقوانین تكون محصنة من الرقابة الدستوریة أمام السلطة القضائیة 

، و هو أمر غیر منطقي بحیث ال یمكن الفصل تلك القانون للمعاهداتعكس رقابة احترام 

، مجلة نصف »، مجلة المجلس الدستوريجدیدةآفاق جزائریة:إجراء الدفع بعدم الدستوریة «محمد بوسلطان، :التفاصیل أنظر

.18-14.، ص ص2017، 8سنویة متخصصة، العدد 
 ,C E, 16 juillet 2010, 10ème et 9ème sous-sections réunies ــ1
n° 334665, disponible en ligne à l'adresse :https://www.legifrance.gouv.fr/ affichJuriAdmin.do?
IdTexte= CETATEXT000022487080.
 ,C E, 23 juillet 2010, 9ème et 10ème sous-sections réunies ــ2
n° 340115, disponible en ligne à l'adresse://www. legifrance. gouv.fr/ affichJuriAdmin.do?
IdTexte=CETATEXT000022513085.
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باالتفاقیات الدولیة أساسیةبین عالقة الدستور أي الكتلة الدستوریة و ما تحتویه من حقوق 

.1األوربیةاإلنسانمن بینها اتفاقیة حقوق اإلنسانقوق لح

من الدستور الفرنسي و كذا القانون  1ــــ 61تفسیرا لنص المادة و  ،بناء على ما سبق

المتعلق بكیفیات تطبیق تلك المادة، یتبین أن أعمال لسلطة التنفیذیة 2009العضوي لسنة 

الدستوریة، فال یمكن الطعن في دستوریة لة األولیة أالمسإجراءال یمكن أن تكون محل 

الفرنسي النصوص التنظیمیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة هذا ما أقره المجلس الدستوري

، تلك 1522-2011تحت رقم 2011جویلیة 22عنه بتاریخ بموجب قرار صادر

بة النصوص في الحقیقة تخضع لرقابة مجلس الدولة الفرنسي، وهي رقابة شرعیة أي رقا

تتعلق بمدى تطابق التنظیم مع التشریع، و لكن مجلس الدولة یمارس نوع من الرقابة 

الدستوریة بخصوص التنظیمات في حالة ما إذا لم یكن هناك سند تشریعي للتنظیم، فیبحث 

.مجلس الدولة الفرنسي في مدى تطابق التنظیم مع الدستور

یجب أن ال یكون هناك قرار للمجلس الدستوري سابق فصل في تسبیبه، أو في 2-2

منطوقه بدستوریة ذلك النص، إال إذا تغیرت ظروف تطبیق النص محل الطعن، و هذا 

بطبیعة الحال شرط منطقي ألن قرارات المجلس الدستوري غیر قابلة ألي طعن و هي ملزمة 

.3و القضائیةریةاإلداللسلطات العامة و لجمیع السلطات 

بتطبیققد تتعلق  الظروفمسألة تغیر ":فالمجلس الدستوري الفرنسي أكد على أن

، أو تتعلق بظروف موضوعیة أو أوضاع قانونیة جدیدة تمس القاعدة القاعدة الدستوریة

، و ال یعد تغیر الظروف القانونیة التغیر في قواعد 4"التشریعیة محل الدفع بعدم الدستوریة

1- Valérie GOSEL- LEBIHAN, Contentieux constitutionnel, ellipses, 2010, pp.70-72.
 : C E, 11 mars 2011 , 2ème et 7ème sous-sections réunies, n° 341658, disponible en ligne à l'adresse ـ2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023690743.
3- Art. 62 al 2, de la Constitution Française du 4 octobre 1958.
 .Valérie GOESEL- LEBIHAN ,  op.cit , p.74ــ4
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ناد الدستوریة، أو التغیر في اجتهاد المجلس الدستوري، ألن قرارات المجلس الدستوري ساإل

.1هي ملزمة للسلطات الدستوریة و لكنها ال تلزمه و إال فإنها تعیق تطور إجتهاد المجلس

لتطبیق النص محل الدفع ،الموضوعیة أو المادیة الظروفو لكن تثیر مسألة تغیر 

بها، فنجد مثال في اإلحاطةلیس من السهول ف ن الصعوبة و الدقة،جانب مبعدم الدستوریة 

المتعلق بالفصل في مسألة أولیة 2010جویلیة 30قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 

دستوریة تم رفعها من قبل مجموعة من المتقاضین، تلك المسألة كانت محل إحالة من 

، و تتعلق المسألة 12030تحت رقم2010ماي31محكمة النقض بموجب أمر مؤرخ في 

.ون المحدد للحبس تحت ذمة التحقیقبالدفع بعدم دستوریة قان

قرار " :ة عدم تغیر الظروف بناء على أنّ و قد دفع أحد أطراف الخصومة بمسأل

آنذاكالذي أعلن المجلس 2004مارس 2سابق صادر عن المجلس الدستوري بتاریخ 

اإلجراءاتمن قانون  14و  01المادة ة بالحبس المؤقت السیما حكام المتعلقبتوافق األ

2004مارس 2الجزائیة، و نظرا لغیاب أي تغیر للظروف منذ اتخاذ القرار المذكور في 

و الجنوح المنظم، فإنه ال یمكن للمجلس الدستوري النظر مجددا في اإلجرامالمتعلق بمكافحة 

.2"و الجنوح المنظم اإلجرامفحة هذه األحكام  مع الدستور المتعلق بمكا

فجاء ،قد تغیرت الظروفو قد رد المجلس على ذلك الدفع بالرفض على أساس أن 

التحقیق حتى اللجوء إلى الحبس على ذمةإشاعةالتطورات ساهمت في ":في تسبیبه بأن

ى ، و عززت من أهمیة التحقیق الشرطي في تكوین العناصر التي علاالنتهاكات البسیطة

، بعد ذلك تخطى عدد ما أتخذ من تدابیر الحبس على أساسها یحاكم الشخص المشتبه به

القانون و إجراءات، و أن هذه التغییرات في 2009ألف تدبیر في العام 790ذمة التحقیق 

- .486.المرجع السابق،ص، ...ـ زهیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء األول1

، ترجمة للعربیة منشورة على الموقع  2010جویلیة 30المؤرخ في -22/412010QPCقرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم _1

:الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي على الربط التالي

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseiconstitutionnel/root/bank_mm/arabe/ar201014_22qpc.pdf
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و هذا یثبت أن اجتهاد ،1"النظر في دستوریة األحكام المطعون فیها  إعادة رفي الوقائع تبر 

على ذلك األساس كان ر ثابت بل یتطور مع المستجدات، و المجلس الدستوري الفرنسي غی

،العودة على قرار المجلس الدستوريبإمكانیةوضع استثناء بالمشرع العضوي جد متبصرا 

.2إذا تغیرت الظروفما الذي قضى في منطوقه أو تسبیبه بدستوریة حكم تشریعي في حالة 

المتعلقة بتطبیق النص التشریعي، یخضع للسلطة "تغیر الظروف"إن عنصر

أمام مجلس التقدیریة للجهات القضائیة الدنیا التابعة  لمجلس الدولة و محكمة النقض، و

،و هو عنصر غیر محكوم بضوابط دستوریة و قانونیة، فالسلطة الدولة و محكمة النقض

كانت تتوافر ظروف جدیدة تتعلق بتطبیق النص التشریعي القضائیة تتولى مهمة البحث إن 

یة الدستوریة، ولكن تقدیر تلك الظروف من قبل الجهات لكي یتسنى لها قبول المسألة األو 

المسألة األولیة على إحالة، مما قد یعیق  یكون بشكل موضوعيالقضائیة المختلفة قد ال

.المجلس الدستوري

یجب أن تكون المسألة األولیة الدستوریة لها وصف جدي، و هنا كذلك یتمتع  ــــ 2-3

مجلس الدولة أو محكمة النقض بسلطة تقدیر إن ،قاضي الموضوع و كذا بحسب الحالة

خر كانت المسألة األولیة جدیة من خالل تحدید أولویتها في النزاع مما قد یشكل هو اآل

الدستوري، و ذلك إلمكانیة تعسف الجهات القضائیة عائق في إحالة المسألة على المجلس 

حمایة حقوقه و في تفسیر وجود الوصف الجدي من عدمه، و من ثم قد یحرم المتقاضي من

.ي الدستورفحریاته المضمونة 

عندما یتصدى قاضي الموضوع للمسألة األولیة الدستوریة یمكن ،و في األخیر

التمییز بین حالتین، الحالة األولى لما یقضي قاضي الموضوع برفض الدفع بعدم الدستوریة 

لعدم توافر أحد الشروط الشكلیة و الموضوعیة المذكورة أعاله، فإنه في تلك الحالة یفصل 

.2010جویلیة 30المؤرخ في -22/412010QPCقرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم ــ  1
 .Art. 23-2, de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et complétée ــ2
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فع على النزاع إن كان بطبیعة الحال هو الذي في موضوع القضیة و یطبق النص محل الد

یحكم الخصومة، و في هذه الحالة ال یمكن للمتقاضي الطعن في قرار القاضي برفض الدفع 

إال مع الحكم القطعي الفاصل في كل أو جزء من الموضوع، و الحالة الثانیة هي قضاء 

عي محل الطعن في لنص التشریبإحالة ا،قاضي الموضوع بقبول الدفع بعد الدستوریة

لم یحدد المشرع العضوي على مجلس الدولة أو محكمة النقض بحسب الحالة، ودستوریته

له أجل اإلحالة على أجل لقاضي الموضوع للفصل في قبول اإلحالة من عدمه، و لكن حدد 

مرفق بمستندات اإلحالةصدور قرار تاریخ من أیامثمانیة و محكمة النقض بمجلس الدولة 

.1شكل من أشكال الطعن أليقابل اإلحالة، بحیث ال یكون قرار ةالقضی

و على قاضي الموضوع توقیف النظر في دعوى الموضوع إلى غایة فصل مجلس 

، و في هذه الحالة ال على المجلس الدستوري من عدمهاإلحالةالدولة أو محكمة النقض في 

المؤقتة اإلجراءاتللمحكمة أن تتخذ یوقف التحقیق في القضایا الجزائیة و الجنائیة، و یمكن

.و التحفظیة الالزمة

كما أنه ال یمكن تأجیل البت في القضیة إذا كان ذلك سیحرم أحد األشخاص من 

حریة بسبب الدعوى، أو في حالة إن رأت المحكمة أن توقیف النظر في القضیة سیؤدي إلى 

ال یمكن تداركه في المستقبل فعلى المحكمة أن تفصل على  األطرافحدوث ضرر ألحد 

یقید إجراءالفور في القضایا التي یتعین تسویتها، أو عندما تهدف الدعوى إلى إیقاف 

وع، و یستمر التقاضي حول ـــالحریات، ففي هذه الحاالت تفصل المحكمة في دعوى الموض

لمسألة على المجلس الدستوري و قضى بعدم المسألة األولیة الدستوریة، و من ثم إذا أحیلت ا

یكون للطرف الذي كان قرار المجلس في صالحة ،النص التشریعي محل الدفعدستوریة 

عن تنفیذ حكم قاضي أصابهالذي عن الضرر و المطالبة بالتعویض ،الرجوع على خصمه

.الموضوع

1 - Art. 23-2, de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et complétée.
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ة و ــمجلس الدول إن:أمام مجلس الدولة و محكمة النقضاإلجراءاتأصول سیر ـــ  ج

من  1ــ  61مادة محكمة النقض هما المشرفان على المرحلة الثانیة من التصفیة تطبیقا لل

، فال یمكن للمجلس الدستوري الفرنسي التصدي للمسألة األولیة الدستوریة الدستور الفرنسي

ة ـــــــــــــــــــو محكمة النقض عندما تتوافر الشروط الشكلی،من مجلس الدولةخطارإإال بناء على 

2009دیسمبر  10رخ في ؤ وقد حدد القانون العضوي المو الموضوعیة المذكورة أعاله،

المسألة األولیة الدستوریة على إحالةو محكمة النقض للفصل في ،أجل لمجلس الدولة

، یوقف مجلس الدولة أو محكمة النقض الفصل في أشهرالمجلس الدستوري و هو ثالثة 

ستعجالیةاإلالدستوریة، إال في الحاالت األولیةدعوى األصلیة إلى غایة فصله في المسألة 

التي یفرض فیها القانون أجال معین للفصل في قضایا معینة، أو في حالة ما إذا كان توقیف 

.ممارسة حریاتهمإلى حرمان أشخاص منسیؤديالنظر في دعوى الموضوع 

للمسالة تتأكد الهیئتان و بحسب الحالة من توافر الشروط الشكلیة و الموضوعیة 

و بالخصوص التأكد من أن الحكم التشریعي المطعون فیه قابل للتطبیق األولیة الدستوریة،

، و لم یعلن عن تطابق ، أو یمثل أساس للمالحقاتنیةالقانو اإلجراءاتعلى النزاع أو على 

الدستوري، إال إذا سابق للمجلسالقرار التسبیب أو منطوق الالحكم التشریعي محل الدفع في 

ولذلك فالنظام الفرنسي ،1جدیة أي، و أن تكون المسألة جدیدة و ذات أهمیة الظروفتغیرت 

للرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع هو نظام مغلق بالمقارنة مع النظام المعمول 

إخطارفي ألمانیا و إیطالیا الذي یخول ألي محكمة كانت في السلم القضائي حق به

.2المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة

ن المسألة الدستوریة التي یفصل فیها أو في هذا الصدد أكد المجلس الدستوري على 

قبة نص تشریعي مع تفسیر قاعدة دستوریة، بدون وجود سابقة اهي تلك التي تكون بهدف مر 

 Art. 23-4, de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et complétée, et voir aussi surـ1
Emanuel CARTIER, La QPC, Le procès et ses juges : l’impact sur le procès et l’architecture
juridictionnelle, Dalloz, Paris, 2013, pp.401473ــ. 
 .Valérie Goesel- LEBIHAN,  Contentieux constitutionnel ,op.cit, p.75ــ 2
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للمجلس الدستوري تطرق فیها لدستوریة ذلك النص التشریعي و من ثم یجب أن تكون 

.1المسألة جدیدة

النظام  إطاركما انه لطابع المسألة األولیة الدستوریة الذي ال یمكن وضعها إال في 

كم تشریعي لمخالفته الحقوق و الحریات  و ألول مرة أمام العام، یمكن الدفع بعدم دستوریة ح

ي مرحلة من مراحل أ، كما یمكن التقدم بنفس الدفع على 2مجلس الدولة أو محكمة النقض

التقاضي فهو مقبول و ال یعتبر طلب جدید على مستوى محكمة االستئناف ألنه من النظام 

  .العام

حكمة النقض قد تمثل عائق نحو تحقیق إن تلك التصفیة المسندة لمجلس الدولة و م

الهیئتینالدستوریة، فذلك األمر یتوقف على وجوب أن تتحلى األولیةأهداف المسألة 

من الدستور 1-61المؤسس المعبر عنها في المادة  إرادةالقضائیتین بحسن النیة لتكریس 

الحقوق و الحریات الرامي لحمایة اإلجراءالفرنسي، ذلك ألن هناك عقبات عملیة قد تعیق 

المقضي فیه لقرارات المجلس الدستوري الشيءالدستوریة، كرفض مجلس الدولة الفرنسي قوة 

.20073جوان 22و ذلك بموجب قرار مجلس الدولة صادر بتاریخ 

المسألة األولیة على بإحالةو یجب التنویه إذا قرر مجلس الدولة أو محكمة النقض 

المجلس الدستوري في غضون ثالثة أشهر، یجب إرسال كل مستندات الملف للمجلس 

، و تحال المسألة اإلحالةمرفق بقرار  لألطرافختامیة الطلبات المذكرات و الالدستوري من 

جل ثالثة أأو محكمة النقض في ،بقوة القانون في حالة ما إذا لم یفصل مجلس الدولة

.4أشهر

 .Valérie Goesel- LEBIHAN,  Contentieux constitutionnel ,op.cit, p.76 ــ1
 . Art. 23-5, de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et complétéeـ2
3-Vanessa BARBÉ, François – Xavier MILLET , Droit des libertés fondamentales , Lextenso édition,
Paris, 2011, p. 30.
4-Art. 23-7, de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et complété.
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كما أن المسالة األولیة الدستوریة تبقى محدودة باعتبارها تنصب على األحكام 

التشریعیة فقط، و ال یمكن أن یكون محل ذلك اإلجراء النصوص التنظیمیة الصادرة في 

المجال التنظیمي لسلطة التنفیذیة، في حین التنظیمات تعالج جانب كبیر من الحقوق 

ة الدستوریة في ظل دولة القانون، مما یتبین أن المنظومة األساسیة یتعین خضوعها للرقاب

الفرنسیة لم تخرج من فلسفة األفكار األولى للجمهوریة الخامسة التي أنشأت المجلس 

.الدستوري أساسا للحد من سلطة البرلمان و لیس للحد من سلطة السلطة التنفیذیة

التصفیةإن :أمام المجلس الدستوريالمسألة األولیة الدستوریةإجراءاتأصول سیر -4

كمرحلة أولى ثم ،التي تباشرها الجهات القضائیة التابعة لمجلس الدولة و محكمة النقض

المسألة األولیة الدستوریة على بإحالة،قد تنتهي مجلس الدولة و محكمة النقض كمرحلة ثانیة

الدستوري الفرنسي بموجب المجلس أمامالمتبعة اإلجراءاتو قد حددت ، المجلس الدستوري

بعض التفصیالت فيالمجلس و أكمل ،2009دیسمبر 10القانون العضوي المؤرخ في 

یتضمن النظام الداخلي لإلجراءات المتبعة أمام المجلس 20101فیفري 04قرار بتاریخ 

.لة األولیة الدستوریةأالدستوري في المس

و حدد القانون العضوي للمجلس الدستوري أجل البت في المسألة األولیة الدستوریة 

، بحیث یقدم األطراف مالحظاتهم بصفة وجاهیة، و تحدد جلسة أشهرفي غضون ثالثة 

طراف و ممثلي السلطات علنیة لالستماع لمالحظات األطراف التي تكون بواسطة محامي األ

إحالة من الصدد بمجرد تلقي المجلس  اثنائیة، و في هذإال في الحاالت االستالعمومیة 

العمومیة و هي رئیس  تللسلطاعلى الفور  اإلبالغ، یتم مجلس الدولة أو محكمة النقض

الجمهوریة، الوزیر األول، و رؤساء غرفتي البرلمان لتقدیم مالحظاتهم حول المسألة األولیة 

بإقلیمحكم القانوني المطعون فیه متعلق الدستوریة أمام المجلس الدستوري، و إذا كان ال

 Règlement intérieur portant sur la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel,  pour lesـ 1
questions prioritaires de constitutionnalité du 04 février 2010 publié sur le JO du 17 février 2010.
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، و یفصل المجلس في المسالة األولیة 1اإلقلیمكالیدونیا الجدیدة تبلغ السلطات العلیا في ذلك 

األطراف المتخاصمین و ترسل نسخة لكل من رئیس الدستوریة بقرار معلل یبلغ لجمیع 

كالیدونیا الجدیدة إقلیمسلطات ، و إلى الجمهوریة، الوزیر األول، و رؤساء غرفتي البرلمان

س الدولة أو ، كما یرسل قرار المجلس لمجلاإلقلیمتعلق الطعن بحكم قانوني یتعلق بذلك  إذا

التي أثیر أمامها الدفع بعدم إلى محكمة الموضوعزم األمر محكمة النقض، و إن ل

في الجریدة الرسمیة األمرلزم  إنالدستوریة، و ینشر قرار المجلس في الجریدة الرسمیة و 

.2كالیدونیا الجدیدةإلقلیم

إنه وفي إطار المسألة األولیة الدستوریة، فإن المجلس الدستوري یسهر على حمایة 

القواعد الدستوریة الشخصیة، ولیس القواعد الدستوریة المنظمة للسلطات العمومیة، و من ثم 

قریر إن كانت األغلبیة البرلمانیة هدف المتقاضي من هذا النوع من الرقابة لیس من أجل ت

سنت قاعدة قانونیة تتوافق مع الدستور، و لكن من أجل التأكد إن كان تطبیق القاعدة 

الرقابة الالحقة التي جاء بها النظام الفرنسي في ، و من ثمّ 3القانونیة هو متوافق مع الدستور

ى غایة من األهمیة و هي إطار إجراءات المسألة األولیة الدستوریة تؤدي إلى نتیجة عل

التطبیق المباشر للقاعدة الدستوریة، باعتبار أن تعارض القاعدة األدنى في الهرم القانوني مع 

.تطبیقهاالقاعدة الدستوریة، یؤدي إلى تغلیب القاعدة الدستوریة لسموها و من ثمّ 

الحقوق األساسیة في الدستور الجزائري باستحداث إجراء المسألة األولیة ضمان:ثانیا

الدستوریة

لة األولیة الدستوریة في النظام الفرنسي هي ولیدة التطور الدستوري أإن كانت المس

"ثورة حقیقیة":التي اعتبرها الفقه الفرنسي أنهاالذي واكب الجمهوریة الخامسة الفرنسیة، 

 .Art. 23-8 et 23-10, de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et complétéeـ1
2 - Art. 23-11, de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et complétée.
3 - Philippe BLACHER, « les sources constitutionnelles des libertés et droits fondamentaux», in Le
grand oral, Protection des libertés et droit fondamentaux, L’extenso édition, Paris, 2012, p.165.
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المواطنین مع ممثلي األمة في الرقابة إلشراكإجراءات دستوریة تهدف باعتبارها أسست 

للمؤسس لتلك نقل، فإنه في الجزائر لم یكون ولید تطور مؤسساتي بل عبارة عن 1الدستوریة

.المعمول بها في النظام الدستوري الفرنسياآللیة

لمجلس الجزائري و النظام المحدد لقواعد عمل ا2016فیتبن من خالل دستور 

، أن الرقابة الدستوریة البعدیة تقتصر فقط على 2016ماي 11الدستوري الصادر بتاریخ 

وري بقرار، ــــــالرقابة التي یحركها المتقاضیین عن طریق الدفع و یفصل فیها  المجلس الدست

.2016من الدستور 188و هي المسألة األولیة الدستوریة التي أقرها المؤسس المادة 

" م المادة تحدد أصحاب الصفة في تحریك المسالة األولیة الدستوریة و هإن تلك 

، فالدفع یقتصر فقط على أطراف المحاكمة دون المحكمة التي ال "األطراف في المحاكمة

.یمكن لها إثارة الدفع من تلقاء نفسها و هو نفس النموذج الفرنسي للمسألة األولیة الدستوریة

ریة یجب أن ینصب على حكم تشریعي و یقصد هنا كما أن الدفع بعدم الدستو 

متعلقة بااللتزامات الدون النصوص  نالمؤسس النصوص القانونیة الصادرة عن البرلما

.تنظیمیة صادرة عن رئیس الجمهوریة أو الوزیر األولالنصوص الالدولیة الجزائریة أو 

،ق و الحریاتكما أن موضوع الدفع یجب أن یتعلق بمخالفة النص التشریعي للحقو 

التي تنبثق من الدستور أو ــــوق األساسیة قالدستــور، أي كل الحالمحمیة و المضمونة في

بتفسیر الدستور، و من ثم ال نتصور أن یكون الدفع متعلق بمخالفة النص التشریعي لنص 

السلطات العمومیة، و هذا یجعل من الدفع بعدم الدستوریة دعوى عمل دستوري ینظم 

.تهدف لحمایة حق شخصي منبثق من الدستورشخصیة 

 .Stéphane MOUTON , Quel avenir pour le contrôle à priori , publié sur : Le réflexe constitutionnel ـ1
Question sur la question prioritaire de constitutionnalité, bibliothèque nationale Paris, Bruytlant,
2012, p. 192.
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و الدفع بعدم الدستوریة ال یمكن للمتقاضي إثارته مباشرة من طرف المتقاضي أمام 

لدنیا التابعة للقضاء المجلس الدستوري، بل یجب أن یمر على تصفیة من قبل المحاكم ا

، وهما كمة العلیاى مجلس الدولة أو المحالقضاء العادي قد تنتهي باإلحالة علاإلداري، و 

ن في السلطة القضائیة اللتان تتمتعان بصالحیة إخطار المجلس الدستوري االعلیتالهیئتان

حول دستوریة النص التشریعي، و من ثّم ال یمكن للمجلس الدستوري التصدي للدفع المثار 

أربعة من تلقاء نفسه إال بإخطار من مجلس الدولة أو محكمة النقض، و حدد الدستور أجل 

أشهر للمجلس الدستوري لیصدر قراراه في المسالة األولیة الدستوریة، ذلك األجل یمكن أن 

ل یتم ــــوري، و بعد الفصــیمدد ألربعة أشهر أخرى بناء على قرار صادر عن المجلس الدست

.1و بدون تمهل تبلیغ قرار المجلس الدستوري للجهة قضائیة صاحبة اإلخطار

من الدستور الجزائري جاءت بنفس اإلطار 188ة المقررة في المادة  فیتبین من الرقاب

، فإن تم من الدستور الفرنسي 1ـــــ61ادة اإلجرائي و الموضوعي المنصوص علیه في الم

القضاء بدستوریة النص محل الطعن، تواصل الجهة القضائیة التي أثیر أمامها الدفع السیر 

ص القانوني و هذا بعدما یتم إبالغ الجهة القضائیة في اإلجراءات و ذلك بتطبیق ذلك الن

.بقرار المجلس

آثار على یرتب انه ف ،أما إذا قرر المجلس عدم دستوریة النص القانوني محل الطعن

، باعتبار إلغاء النص التشریعي الذي كان ساري المفعول یكون قد انشأ المراكز القانونیة

جلس، و هذا ما یسمى  باألثر الزمني لقرار المجلس مراكز قانونیة سابقة عن صدور قرار الم

إذا :" على أن 2016دستور الجزائري لسنة من  02فقرة  191المادة الدستوري حیث نصت

فإن هذا النص یفقد ،أعاله 188عتبر نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس المادة ا

منح للمجلس الدستوري النص ،ذلك"أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس الدستوري

القاضي بعدم دستوریته في إطار آلیة صالحیة تحدید تاریخ فقدان النص ألثره القانوني

.2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من189المادة - 1



379

على القانوني یمكن للمجلس أن یجعل فقدان النص ألثره ف، ألة األولیة الدستوریةالمس

من الدستور  2فقرة  62، و هي تحمل نفس مفهوم المادة الحاضر أو المستقبل،الماضي

لة األولیة الدستوریةأأثر قرارات المجلس الدستوري الفاصلة في المسالفرنسي، التي حددت 

ستقرار كافي اجسیم بالنظام القانوني من خالل ضمان الخالل اإللتجنب ، من حیث الزمان

.القانوني نحفظ األمیساهم في للعالقات و المراكز القانونیة، ذلك االستقرار 

التي قررها،لة األولیة الدستوریة حیز النفاذ في الجزائرأو مع عدم دخول آلیة المس

على أن تطبیق آلیة المسالة األولیة الدستوریة تكون بموجب قانون ،المؤسس الجزائري

القانون العضوي جاء بهعضوي، و ال یتصور أن ذلك القانون سیخرج على النموذج الذي

من الدستور  1ـــ 61المحدد لكیفیات تطبیق المادة 2009دیسمبر 10المؤرخ في الفرنسي 

و في انتظار توفیر الظروف القانونیة و المادیة إلعمال آلیة المسالة األولیة .1الفرنسي

مارس 6فإن المؤسس وضع أجل ثالث سنوات من تاریخ صدور دستور في ،الدستوریة

.20192مارس 6كي تدخل تلك اآللیة حیز النفاذ فال یكون ذلك إال بعد تاریخ ،2016

شروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم ، یحدد 2018سبتمبر 2، مؤرخ في 16-18باإلطالع على القانون العضوي و بالفعل -1

، أي كیفیات تطبیق آلیة الدفع بعدم 2018سبتمبر 5، المؤرخة في 54، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الدستوریة

مماثل للقانون ذلك القانون أنعلى العموم فإننا نلمس ،2018من التعدیل الدستوري لسنة 188لدستوریة التي جاءت بها المادة ا

، و ما یثیر انتباهنا أن الدستور الفرنسيمن1-61المتعلق بكیفیات تطبیق المادة ،2009دیسمبر 10العضوي الفرنسي المؤرخ في 

من القانون 8تفسیر لنص المادة فقط دون النصوص اإلجرائیة، لى الدفع بعدم دستوریة القانون الموضوعي المشرع الجزائري أقتصر ع

أن یتوقف على الحكم التشریعي المعترض علیه مآل النزاع أو ":الجزائري التي جاءت عبارته على الشكل التالي16-18العضوي 

تنص 2-23في مادته 2009دیسمبر 10المؤرخ في 1523-2009، أما القانون العضوي الفرنسي رقم "یشكل أساس المتابعة 

، إذا "كل أساس للمتابعةوجوب أن یكون الدفع متعلق بنص تشریعي قابل للتطبیق على النزاع أو على اإلجراءات أو یش" : على أن

یشمل الدفع كذلك في النظام الفرنسي النصوص اإلجرائیة كتلك المتعلقة باإلجراءات الجزائیة، المدنیة، اإلداریة و غیرها، و علیه 

خاصة و أن ،استبعاد النصوص اإلجرائیة من الدفع في النظام الجزائري قد یشكل قصور في إعمال آلیة الدفع بعدم الدستوریة

إال إذا كان للقضاء العادي و اإلداري و المجلس الدستوري رئیا آخر في ،لنصوص اإلجرائیة قد تكون مخالفة لحقوق و حریات األفرادا

.مسألة تفسیر ذلك النص الحقا

.2016من الدستور الجزائري لسنة 215المادة 2-
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الدستوریةالرقابةالمسألة األولیة الدستوریة أسست للقضاء ممارسة :الثانيالمطلب

، ات األساسیةــــــلة األولیة الدستوریة كآلیة لحمایة الحقوق و الحریأإن استحداث المس

و القضاء العادي قبل  اإلداريو التي تقوم إجراءاتها على التصفیة التي یتوالها، القضاء 

اإلحالة على المجلس الدستوري، كل ذلك جعلها تؤسس و بصفة رسمیة لنوع جدید من 

الرقابة الدستوریة تمارسها الجهات القضائیة المختلفة، بعدما كان المجلس الدستوري یحتكر 

 اإلدارياء ــــالقض، و هو ما سنتطرق له من خالل القوانینبحث في دستوریهلوحده مسألة ال

س الدستوري و ــ، أو ینتهي بإحالة على المجل)الفرع األول(سلبي قاضي دستوري : و العادي

الفرع ( ایجابيقاضي دستوري: و العادي اإلداريالقضاء هو ما سنتطرق له من خالل 

).الثاني

قاضي دستوري سلبي: و العادي اإلداريالقضاء -ولاأل  الفرع

آلیاتإن المؤسس الفرنسي لما استحدث المسألة األولیة الدستوریة، احتاط بوضع 

إجرائیة للحد من الطعون الدستوریة الغیر المؤسسة و ذلك عن طریق نظام لتصفیة، و هو 

ات القضائیة ، و الهیئ)أوال(  للتصفیةما سنتطرق له من خالل قاضي الموضوع درجة أولى 

.)ثانیا(علیا درجة ثانیة للتصفیة ال

إلداري و العادي لیس له صالحیة إن القضاء ا:للتصفیةقاضي الموضوع درجة أولى  -أوال

، فذلك األمر یعود للمتقاضي الذي له الحق 1إثارة المسألة األولیة الدستوریة من تلقاء نفسه

جب مخالفا للحقوق األساسیة المضمونة بمو في الدفع بعدم دستوریة النص التشریعي إذا كان

نازعة الدستوریة ة للمأ، فالمسالة األولیة الدستوریة تعد منشالنصوص ذات الطبیعة الدستوریة

لة األولیة الدستوریة ال یمكن أن ترفع بمبادرة القاضي أعلى أن المس2013فیفري 22هذا ما أقره مجلس الدولة في قرار له بتاریخ 1-

.فهي غیر مقبولة إذا لم تكون بمبادرة المتقاضیین

Voir: C E, 22 février 2013, Sous-sections réunies, n° 356245, disponible en ligne à
l'adresse:http://arianeinternet.conseiletat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=196783&fonds=DCE&item
=2.
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، فإن كان القضاء اإلداري و العادي غیر مختص بالقول بأن النص للحقوق األساسیة

مجلس الدستوري بناء على ، ألن تلك الصالحیة تعود للمتطابق أو غیر متطابق مع الدستور

النظام المركزي للرقابة، فإن القضاء اإلداري و العادي له صالحیة البحث في دستوریة 

.النص التشریعي

لما یتقدم المتقاضي بدفع بعدم الدستوریة ،فسواء القضاء اإلداري أو القضاء العادي

ئ األمر على مدى أمام المحاكم و محاكم االستئناف یكونان مجبران على البحث في باد

ل أعاله و التي تتمثل استیفاء شروط المسألة األولیة الدستوریة و التي تطرقنا إلیها بالتفصی

:باألساس في

وجوب أن یكون الدفع متعلق بنص تشریعي قابل للتطبیق على النزاع أو على -1

.أو یشكل أساس للمتابعةاإلجراءات

، إال إذا تغیرت قرار للمجلس الدستوريو في منطوق لم یعلن عن تطابقه في تسبیب أ-2

 .الظروف

.أن تكون المسالة األولیة الدستوریة ذات أهمیة-3

من القانون العضوي المتعلق بالمجلس 2–23هذه الشروط وضعتها المادة 

الدستوري الفرنسي، و هي شروط تقید المحاكم االبتدائیة و محاكم االستئناف التابعة لمجلس 

، فعدم توافر تلك الشروط المذكورة أعاله و الشروط الشكلیة التي 1لنقضالدولة و محكمة ا

تطرقنا لها بالتفصیل أعاله، سیؤدي بالمحكمة التابعة لمجلس الدولة أو محكمة النقض رفض 

قبول المسألة األولیة الدستوریة، و هذا سیضع القاضي اإلداري أو العادي كقاضي سلبي في 

ا في المادة ــــــــــــــــــــفبناء على الشروط الدستوریة المنصوص علیهمعالجة المنازعة الدستوریة،

من الدستور، و الشروط التي فصلها القانون العضوي المحدد لكیفیات تطبیق 1–61

مجلة نصف مجلة المجلس الدستوري، ، »آلیة الدفع بعدم الدستوریة و أثرھا في تفعیل العدالة الدستوریة«علیان بوزیان، -1

.76-70.، ص ص2013، 2سنویة متخصصة، العدد 
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سیتحقق من صحة دفع المتقاضي من خالله ما یثیره من .من الدستور1-61المادة 

لحق أو حریة یكفلها الدستور، و من ثّم سیبحث مخالفة النص التشریعي الذي یحكم قضیته

، كل ذلك 1القاضي في إن كان ذلك الحق أو الحریة هو حقیقة مضمون بموجب الدستور

.یجعل من القاضي اإلداري و العادي ، قاضي دستوري

إلى الشروط و هناك بعض الشروط التي وضعت من قبل المشرع الفرنسي إضافة 

ورة عدم إحالة المسالة األولیة الدستوریة التي سبق و أن أحیلت ، كضر الدستوریة و العضویة

على محكمة النقض أو أخطر بشأنها المجلس الدستوري و التي تؤسس على نفس أسباب 

مخالفة النص التشریعي للحقوق و الحریات التي یكفلها الدستور، و في هذه الحالة یوقف 

اإلحالة لنقض أو مجلس الدولة في غایة فصل محكمة ا إلىالقاضي الفصل في القضیة 

.2، أو انتظار قرار المجلس الدستوريعلى المجلس الدستوري

إحالة المسألة األولیة الدستوریة على مجلس الدولةقاضي المحاكم الدنیاإن رفض 

أما محكمة النقض یكون بأمر مسبب منفصل عن دعوى الموضوع، و لكن ال ،3یكون بقرار

.إال مع الحكم الفاصل في جزء أو كل نزاع الموضوعمراألقرار أو الیمكن الطعن في ذلك 

على أن الطعن في قرار رفض  اإلداريو في هذا المجال لقد نص قانون القضاء 

فاصل في كل ال یكون إال مع الحكم ال،على مجلس الدولة للمسألة األولیة الدستوریةاإلحالة

و ذلك بعریضة مسببة منفصلة على عرائض موضوع الدعوى و ،أو في جزء من النزاع

و یجب أن یسجل ذلك الطعن في ،اإلحالةمرفقة بطبیعة الحال بنسخة من قرار رفض 

1- Jean- Éric GICQUEL , op.cit, p.108.
2 -Article 126, 126-5 du code de procédure civil Français, édition 2018 - Accord de licence
Légifrance , et voir aussi l’Article R 49-26 du code de procédure pénale Français édition 2018 -
Accord de licence Légifrance.
3- Art. R 771-3 du code justice administrative française, édition 2018 de La Bibliothèque Juridique.
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له في  اإلشارةاألجل القانوني المقرر لالستئناف أو الطعن بالنقض، كل ذلك یجب أن یتم 

.اإلحالةمحضر تبلیغ قرار رفض 

بآجال الطعن، ال یمكن معه اإلحالةتبلیغ قرار رفض إن عدم التنویه في محضر

لقاضي االستئناف أو قاضي النقض التصریح بعدم قبول الطعن إذا تم تسجیل الطعن خارج 

على  2011مارس 21األجل القانوني، و قد  أكد مجلس الدولة الفرنسي بقرار مؤرخ في 

"أنه  الصادر عن المحكمة االبتدائیة اإلحالةال یمكن للمتقاضي أن یطعن في قرار رفض :

.1"أو محكمة االستئناف بدون تسجیل ذلك الطعن في األجل القانوني 

و تجدر المالحظة أنه یمكن إثارة المسألة األولیة الدستوریة أمام المحكمة االبتدائیة 

أو ألول مرة أمام محكمة االستئناف، و حتى ألول مرة أمام مجلس الدولة، و لكن اإلداریة

على  اإلحالةمرة أمام المحاكم التابعة لمجلس الدولة، و رفضت ألولتلك المسألة  تلو أثیر 

مجلس الدولة، و لم یطعن قرار الرفض مع الحكم القطعي في وقته فیصبح قرار رفض 

نفس المسألة األولیة الدستوریة أمام مجلس الدولة التي إثارة، و من ثم ال یمكن اإلحالة نهائیا

م قاضي الموضوع و رفض إحالتها على مجلس الدولة، إال إذا كانت مؤسسة على أماأثیرت

.2وسائل دفاع جدیدة 

خر مغایر تمامأاتخذت موقف 3و في نفس السیاق فإن محكمة النقض الفرنسیة

 أيالذي اعتبرته أنه لیس له اإلحالة، بخصوص قرار رفض لموقف مجلس الدولة الفرنسي

Dominique ROUSSEAU , La question prioritaire de constitutionnalité , 2eـ1 édition,…op.cit, p. 145.
2- C E ,1er février 2011, 8ème et 3ème sous-sections réunies, n°342539 , disponible en ligne à
l'adresse:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0

00023564155&fastReqId=371991354&fastPos=1.

ماي 11أن محكمة النقض الفرنسیة رفضت فكرة الرقابة الدستوریة من أساسها في قرار قدیم صادر عنها بتاریخ ـ تجدر المالحظة 3

القانون المتداول علیه و المصادق علیه طبقا لألوضاع الدستوریة هو القانون الذي یطبق في المحاكم :"و التي اعتبرت فیه أن1830

، أي أن المحكمة أقرت بعدم اختصاصها للنظر في المنازعة الدستوریة من خالل "ریة و ال یمكن أن یكون محل طعن بعدم الدستو 

.السهر على حمایة مبدأ سمو الدستور
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طرح نفس  إعادة، و من ثم یمكن للمتقاضي لیس الزما الطعن فیهي و بالتالي اثر قانون

على  قاضي االستئناف أو محكمة النقض، إحالتهاالمسالة األولیة الدستوریة التي رفض 

قوة الشيء المقضي فیه، كما یجعل أن هناك اختالف األمرفذلك الموقف یخالف في حقیقة 

ن أن المؤسس ـــــــفي حی،و العادي اإلداريلقضاء في معالجة المسألة األولیة الدستوریة بین ا

.1اإلجرائيالمسألة األولیة الدستوریة إلى نفس النظام إجراءاتو المشرع العضوي أخضعا 

بأنه لم یحدد ،2009و یتبین من خالل نصوص القانون العضوي الفرنسي لسنة 

ل في المسألة األولیة للجهات القضائیة التابعة للقضاء اإلداري أو العادي أجال للفص

الدستوریة، و لكن حدد أجل ثمانیة أیام للجهات القضائیة من تاریخ صدور قرار اإلحالة 

لمجلس الدولة أو محكمة  األطرافمتضمن جمیع المذكرات و وثائق ،إلحالة ملف الدعوى

انون المدرجة بالق1958نوفمبر 7من األمر المؤرخ في  2ــــ  23طبقا لنص المادة ،النقض

، و یتبین أن تلك المادة لم ترتب جزاء على 2009دیسمبر 10العضوي المؤرخ في 

.مخالفتها

حالة المسألة األولیة الدستوریة على إإن :الهیئات القضائیة العلیا درجة ثانیة للتصفیة-ثانیا

مجلس الدولة و محكمة النقض كمرحلة ثانیة لتصفیة الدفع بعدم الدستوریة و هي المرحلة 

تین القضائیتین العلیتین یلعبان ئ، یجعل من الهیقبل اإلحالة على المجلس الدستوريالنهائیة 

و ذلك لما یتم رفض دور القاضي الدستوري، ذلك الدور یكون في بعض الحاالت سلبي

.إخطار المجلس الدستوري بالمسألة الدستوریة األولیة

إن مجلس الدولة و محكمة النقض لهما أجل ثالثة أشهر للفصل في اإلحالة على 

،المجلس الدستوري من تاریخ تلقي اإلحالة من الجهات القضائیة الدنیا، و بفوات ذلك األجل

.وري بقوة القانونفإن المسألة تحال على المجلس الدست

Nicolas MOLFESSIS, «La résistance immédiate de la Cour de cassation à la QPC», Revue Pouvoirs,
n°137, 2011/2, p.83.
Dominique ROUSSEAU , La question prioritaire de constitutionnalité , 2e ـ1 édition …,op.cit,p. 145.



385

إن مجلس الدولة و محكمة النقض یلعبان في إجراءات المسألة الدستوریة األولیة 

juge)(الدستوریة دور القاضي المصفي du filtre ف علیها الثاني بعد التصفیة التي تشر

double)(، فازدواجیة التصفیة الهیئات القضائیة الدنیا filtrageفي الدستور و المقررة

، و ر جدیةكاهل المجلس الدستوري بطعون غیإثقالالقانون العضوي هي من أجل تجنب 

على المجلس اإلحالةن القضائیتین تفحصان بتعمق مسألة توافر شروط یمن ثم فإن الهیئت

من القانون  4ـــ23من الناحیة الشكلیة و الموضوعیة، و ذلك طبقا لنص المادة الدستوري

ادة أكدت على أن ــــــ، تلك المالمعدل و المتمم1958نوفمبر 7المؤرخ في العضوي 

س الدولة و محكمة النقض یقومان ببسط رقابتهما على أحكام قاضي الموضوع من ــــــــــــمجل

:األولیة الدستوریة الثالث أال و هيفي المسألة األساسیةخالل مدى توافر الشروط 

إجراءاتالطعن یجب أن ینطبق على موضوع النزاع أو على ـــ الحكم التشریعي محل1

.للمتابعة الجزائیة أو الجنائیةأساسالخصومة أو یمثل 

ـــ أن ال یكون هناك قرار للمجلس الدستوري سابق تصدى في تسبیبه أو في منطوقه2

.تكون المسألة ذات أهمیةلدستوریة النص محل الطعن، و أن 

.تكون المسألة المثارة جدیدة أنـــ وجوب 3

إضافةفهي تقریبا نفس الشروط التي یتحقق منها قاضي الموضوع، ولكن نجد هناك  

،  الذي یلزم "تكون المسألة المثارة جدیدة أنوجوب "تتعلق بشرط 4-23في  نص المادة 

الهیئات القضائیة العلیا أي مجلس الدولة و محكمة النقض التحقق من توافره، كل ذلك تعد 

الشروط القانونیة الرئیسیة للمسألة األولیة الدستوریة، و هناك شروط أخرى تم توضیحها 

كون الدفع بعریضة مستقلة أعاله كتوافر صفة المتقاضي في صاحب الدفع، و وجوب أن ی

عن عرائض الدعوى األصلیة، باإلضافة إلى شروط تكتشفها محكمة النقض و مجلس الدولة 
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بواسطة اجتهاداتهما كرفض محكمة النقض المسألة األولیة الدستوریة في حالة عدم قبول 

.الطعن بالنقض

في للدفوع و في هذا الصدد نجد محكمة النقض الفرنسیة تسهر على أداء دور المص

مباشرة و ذلك أمامهاالدستوریة التي تحال علیها من الهیئات القضائیة الدنیا أو التي تثار 

یكون أن  بمجرد اإلحالة، و ال تتهاون في رفض مدى توافر الشروط المكورة أعالهبمراقبة

.الشروطبأحدهناك إخالل 

ت القضائیة المنبثقة من فنجد محكمة النقض أقرت بأنها ال تراقب دستوریة االجتهادا

19تفسیر النص التشریعي محل الدفع بعدم الدستوریة، و ذلك بموجب قرار صادر بتاریخ 

الدستوریة، بحیث دفع المدعي في المسالة األولیة األولیةالمتعلق بالمسألة 2010ماي 

وبة العق" تي تؤسس نظریة الجزائیة الاإلجراءاتمن قانون 598الدستوریة بأن المادة 

أجابت محكمة النقــض على وبة، و قد ــــــــــــــتعد مساس بحق الدفاع و بشخصیة العق1"المبررة

المسألة المثارة لیست ذات أهمیة باعتبارها ال تنصب على مناقشة دستوریة نص المادة : " أن

" ة نظریة العقوبة المبرر "، بل هي تنصب على مناقشة اإلجراءات الجزائیةمن قانون 598

.2"المنبثقة من نص المادة المذكورة 

من الدستور الفرنسي، و كذا شروط   1ــــ  61التفسیر الضیق للمادة  إطارو في 

المدرجة بالقانون العضوي 1958نوفمبر 7من األمر المؤرخ في  4ـــــ  23أحكام المادة 

:، بحیث طرحت على محكمة النقض مسألة تتعلق بموضوع 2009دیسمبر 10المؤرخ في 

la("العقوبة المبررة "ـ نظریة 1 théorie de la peine justifiée(، هي نظریة أنشاها االجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسیة

في   ،الموضوع في تكییف الوقائع و سلط عقوبة معینة طبقا لنص معین من قانون العقوباتو التي مفادها أنه في حالة خطأ قاضي 

حین أن الوقائع هي في حقیقة األمر محكومة بنص مغایر  للنص الذي أسس علیه حكم اإلدانة، و لكن العقوبة عن الفعل اإلجرامي 

ون سببا من أسباب الطعن بالنقض أمام محكمة النقض طالما ال ال تختلف بین النصین، فإن الخطأ في تكییف الوقائع ال یمكن أن یك

.اختالف في تحدید الجزاء بین النصین

La théorie de la peine justifiée,disponible en ligne à l'adresse:https://www.doc-du-juriste.com/droit-

prive-et-contrat/droit-penal/dissertation/theorie-peine-justifiee-450674.html
 .Nicolas MOLFESSIS, op.cit, pp. 87-88 ـ2
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یحدد كیفیات الطعن بالنقض في قرارات إجراءي غیاب في النظام المحدد لمهنة القضاء أل"

دیبیة، أال یشكل في حد ذاته أالصادرة عن المجلس األعلى للقضاء المنعقد بتشكیلته الت

، و قد فصلت محكمة النقض في1"مساس بالحقوق و الحریات المضمونة بموجب الدستور؟ 

الدستوریة على المجلس یة برفض إحالة المسألة األول:2010نوفمبر 16قرار لها بتاریخ 

نص حول غیابألنها ال تتعلق بنص تشریعي في حد ذاته، بل یدور موضوعها الدستوري، 

، و هو أمر یتوافق مع اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي الذي یرفض أن یحل 2"تشریعي

المشرع اختصاصمحل المشرع فیما یحص مالئمة التشریع من عدمه، ألنه ذلك من صمیم 

ال سلطة للقاضي الدستوري علیه، باعتبار دوره یكمن فقط في مراقبة مدى توافق القوانین و 

.مع الدستور

و لم تقتصر محكمة النقض على الشروط األساسیة المتعلقة بقبول المسألة األولیة 

نوفمبر 7من األمر المؤرخ في  4ــــ  23الدستوریة كما حدده المشرع العضوي بموجب المادة 

بل هناك اتجاه من قبل محكمة النقض نحو وضع عدة حدود شكلیة على قبول ،1958

المسألة األولیة الدستوریة، و االقتصار فقط على إحالة النصوص التشریعیة التي تثیر 

مخالفة للدستور بشكل جسیم في أغلب األحوال، و هو ما نالحظه من خالل عدة قرارات 

د الغرفة الجنائیة على أن عدم قبول الدعوى األصلیة صادرة عنها من الغرف المختلفة، كتأكی

یؤدي بالتبعیة إلى عدم قبول المسألة األولیة الدستوریة المثارة، هذا ما جسدته الغرفة الجنائیة 

خر آو في قرار لها  ،2013جانفي 15لمحكمة النقض بموجب قرار صادر عنها بتاریخ 

لطعن بالنقض، یؤدي بالتبعیة إلى عدم عدم قبول ا"  :على أن 2013سبتمبر 24بتاریخ 

جانفي 9لها صادر بتاریخ ، كما أن نفس الغرفة في قرار"بول المسألة األولیة الدستوریة ق

ــــــــــدت على المتعلقان بالفصل في المسألة األولیة الدستوریة أك2013جانفي  18و 2013

 disponible en ligne à,60366 ــ Cass., Civ 1er, QPC, 16 Novembre 2010 , numéro de pourvoi 10ـ1
l'adresse:https://www.legifrance.gouv.fr/ affichJuriJudi.do? idTexte= JURITEXT 000023115778
2  disponible en ligne à,60366 ــ Cass., Civ 1er, QPC, 16 November 2010 , n° de pourvoi 10ـ 
l'adresse:https://www.legifrance.gouv.fr /affichJuriJudi.do? idTexte= JURITEXT 000023115778
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ا للشكلیات و ضمن أجال الطعن المسألة األولیة الدستوریة التي ال یتم رفعها طبق" :أن

.1"لهاعلیها عدم قبو یترتبو ما بعدها من قانون اإلجراءات الجزائیة 584المحدد في المادة 

و نجد مجلس الدولة الفرنسي كذلك یسهر على مراقبة توافر الشروط الثالث للمسألة 

إلى شرط أن تكون المسألة جدیدة، وهو ما نلمسه باإلضافةاألولیة الدستوریة المذكورة أعاله 

على سبیل المثال و لیس الحصر في عدة قرارات له، حیث رفض مجلس الدولة اإلحالة 

على المجلس الدستوري على إثر دفع نقابات عمالیة بعدم دستوریة أحكام الفرع السادس 

ا یخص تخفیض فیم2014مارس 29المؤرخ في 384-2014من القانون رقم 7المادة 

مساهمة الدولة إلى أقل من الثلث في رأس مال الشركة الموزعة للغاز مما قد یعیق اعتراض 

ني مع شركات أخرى، و حول عرض علاإلدماجالدولة في الجمعیات العامة على مشاریع 

سیما فیما یخص ضمان مبدأ نازل على الحصص الذي قد یلحق ضرر الالتللشراء، و 

العام الذي یعد أحد المبادئ الدستوریة المكرسة في إجتهاد المجلس استمراریة المرفق

.الدستوري

و قد رد مجلس الدولة على دفع النقابات بعد عرضه لعدة نصوص تشریعیة أخرى 

ي نشاط على شركة توزیع الغاز باعتبارها مرفق عام یؤداإلشرافتعزز مركز الدولة في 

ل القواعد القانونیة المذكورة تهدف لتحقیق ك... :"بأنیهدف لتحقیق مصلحة العامة، 

-GDF(الدولة في الشركة الموزعة للغازاستمراریة المرفق العام مهما یكون مقدار مساهمة

Suez( ٕان نزلت الدولة على ثلث من مقدار رأس المال الشركة و من حق التصویت  ، حتى و

مارس 29المؤرخ في 384-2014من القانون رقم 7الفرع السادس المادة كما یقتضیه

1 - Examen des conditions de recevabilité et de transmission des QPC,disponible en ligne à
l'adresse:https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_tude_annuelle_36/rapport_
2013_6615/livre_4_jurisprudence_cour_6619/examen_questions_prioritaires_constitutionnalite_6685
/recevabilite_transmission_29360.html.
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المسألة األولیة المثارة لیست جدیدة و لیست ذات أهمیة، مما  أن، و حیث انه یتبین 2014

.1..."المجلس الدستوريإخطاریتعین معه عدم 

من  1ــــ 61متمسكا بالتفسیر الصارم للمادة اإلحالةو قد رفض مجلس الدولة 

وریة ــــــــــــــالدستور الفرنسي، التي حددت النصوص التي یمكن أن تكون محل الدفع بعد الدست

، و بالتالي فالرقابة تمس بالحقوق و الحریات الدستوریةو هي النصوص التشریعیة التي قد 

ق األساسیة ذات القیمة ریعي مع الحقو تكون بمقارنة و مطابقة النص ذو الطابع التش

األولیة الدستوریة فإن المسألة ،، فإذا كان النص ال یخالف الحقوق و الحریاتالدستوریة

"بأن2010جوان 25قرار له بتاریخ ، هذا ما أقره مجلس الدولة في تكون غیر مقبولة :

ق بعرض میزانیة الدولة من مبدأ سنویة المیزانیة هو مبدأ ذو قیمة دستوریة، فهي قاعدة تتعل

، و هو نفس "حیث الزمان فهي ال تشكل أساس للرقابة عن طریق المسألة األولیة الدستوریة 

"الموقف اتخذه مجلس الدولة فیما یخص Sincérité)("مبدأ صحة المیزانیة: budgétaire

.20102جویلیة 15في قرار صادر عنه بتاریخ 

أي الحقوق المضمونة ،الدستوري للحقوق األساسیةو تمسك مجلس الدولة بالتحدید

بالكتلة الدستوریة مستندا على اجتهاد المجلس الدستوري في ذلك المجال، و كل ما یخرج 

الدستوریة، وهو ما نلمسه من األولیةلة أعن ذلك التحدید فال یمكن أن یكون أساس للمس

استناد أحد ":الذي اعتبر فیه بأن2011سبتمبر 21خالل قرار على مجلس الدولة بتاریخ 

1- « …que l'ensemble de ces dispositions sont de nature à garantir la continuité du service public, quel
que soit le niveau de la participation détenue par l'Etat dans la société GDF-Suez, notamment s'il
venait à descendre au-dessous du tiers du capital ou des droits de vote, ainsi que le permettent les
dispositions de la seconde phrase du VI de l'article 7 de la loi du 29 mars 2014 ;Considérant qu'il
résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas
nouvelle, ne présente pas, en tout état de cause, un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de
la renvoyer au Conseil constitutionnel ;…: », Voir CE, 11 février 2015, 9ème - 10ème SSR,n° 384057,
disponible en ligne à l'adresse:https://www.legifrance.gouv.fr/ affichJuriAdmin.do?
idTexte=CETATEXT000030223891.
La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative, publiéــ2 sur le site
conseil d’état le 17 novembre 2014, disponible en ligne à l'adresse:http://www.conseil-
etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/La-question-
prioritaire-de-constitutionnalite-devant-la-juridiction-administrative.
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لم یسبق و لكن المجلس الدستوري،على مبدأ معترف علیه في قوانین الجمهوریة األطراف

.1..."له و أن عرف ذلك المبدأ

مثار من قبل المتقاضي ال یتعلق بالحقوق كان الدفع بعدم الدستوریة ال،إذاو علیه

كقاعدة دستوریة تتعلق بتنظیم السلطات العمومیة ،المضمونة في الكتلة الدستوریةاألساسیة

ألة ، فإن المساألساسیةأو قاعدة من طبیعة دستوریة تحكم موضوع لیس من صمیم الحقوق 

ة عن طریق الدفع التي ، و هذا یتوافق مع مغزى الرقابال تحال على المجلس الدستوري

Droit(حمایة حق شخصي إلىتهدف  subjectif( ألشخاص القانون العام و الخاص سواء

.للشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي

"تكون المسألة ذات أهمیة ":و یجب التأكید على أن اشتراط المشرع العضوي بأن

حریات كانت مخالفة الحقوق و ال إنتمنح القاضي الدستوري سلطة تقدیریة واسعة في تحدید 

مؤسسة و التي ال تحمل ال، و من ثم یتم استبعاد المسائل غیر الدستوریة هي مخالفة ظاهرة

وبالعكس ،أي شك یفید بأن المجلس الدستوري سیقضي بعدم دستوریة النص محل الطعن

لنص یشیر فهو متأكد على أن ا،المسالة ألهمیتهاإحالةذلك لما یقرر مجلس الدولة من

مشكل من حیث دستوریته فهو ال یقضي بعدم الدستوریة ألن ذلك لیس من صالحیاته، و 

قانونیة التي یتربع لكن هو ینوه بأن المسألة تثیر في حقیقة األمر مخالفة لمبدأ تدرج القواعد ال

م و العادي بأن المسألة ذات أهمیة هو ال یعني أنه ت اإلداري، فقول القضاء قمته الدستور

الفصل في المنازعة الدستوریة، بل هو التصریح بأن المسألة من الضروري أن تعرض على 

.المجلس الدستوري

و یسمح شرط وجوب أن تكون المسألة ذات أهمیة للهیئتین القضائیتین العلیتین 

التعمق أكثر في مراقبة دستوریة النصوص التشریعیة، و ذلك من خالل مراقبة نسبیة مخالفة 

La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative ,publier ـ1 sur le site
conseil d’état le 17 November 2014,…op.cit.
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لتشریعي محل الطعن مع الحقوق و الحریات الدستوریة، أو لما یتم تقریر بأن تلك النص ا

المخالفة للحقوق و الحریات الدستوریة  مبررة ألنها لیست مفرطة و التي ینتج عنها استبعاد 

النظام لمقتضیاتالمسألة أولیة دستوریة لعدم أهمیتها، أو ألن تلك المخالفة هي مبررة 

.1العام

فمجلس الدولة و محكمة النقض یؤدیان نفس الدور الذي یلعبه المجلس و من ثمّ 

في عملیة تفسیر قراراته التي تنتهي بالقضاء بتوافق القانون مع الدستور، و من ،الدستوري

أة للرقابة الدستوریة المسألة األولیة الدستوریة المنشإجراءات من خالل :ثم یمكن القول أنه

الفرنسیة لم تبقى ممركزة المنظومةبأن الرقابة الدستوریة في ،نعایننستطیع أن البعدیة 

و هو النموذج األوربي الكلسیني للرقابة الدستوریة بل أصبحت لها مظاهر ،بالمفهوم المطلق

.األمریكيالنموذجو ه، و 2من الالمركزیة في الرقابة الدستوریة

"أما اشتراط أن ، 4ــــــ23ادة ــــــــــو شرط جاءت به المه" تكون المسألة المثارة جدیدة:

و هي خاصة فقط بمجلس الدولة و محكمة النقض، دون قضاء الموضوع، فذلك الشرط 

ن العلیتین القضائیتین البحث في إن كانت المسألة المثارة جدیدة، التي تخول ییخول  للهیئت

توري و ذلك في حالتین، العلیتین إحالة المسألة على المجلس الدسالقضائیتین نللهیئتی

األولى ترى بأنه من الضروري إحالة المسألة بسبب أن المجلس الدستوري لم یسبق له أن 

وع المسألة األولیة فسّر الحكم الدستوري المتعلق بالحقوق و الحریات التي تضمنها موض

جلس الدستوري الحالة الثانیة في حالة توصل الهیئتین القضائیتین العلیتین أن المالدستوریة، و 

ه مع الحقوق ــــــــــــــلم یسبق له و أن قدّر مبدأ یمكن أن یكون من طبیعة دستوریة و یجد مكان

, «Agnès ROBLOT-TROIZIER, « La QPC , Le conseil d’état et la cour de cassationـ1 Les Nouveaux
Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 40 , 2013/3, p.58.
2 ـ  Ibid, 
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على المسألة "الحداثة"، تلك الحالتین تكتسي عنصر 1و الحریات المضمونة بموجب الدستور

.الدستورياألولیة الدستوریة األولیة، و تخول في النهایة إحالة المسألة على المجلس 

Olivier("أولیفیي كوت "و یرى  Cotte( یون، أن لباإلداریةمستشار لدى المحكمة

مجلس الدولة تجعل من المسألة  إلى اإلداریةإحالة المسألة األولیة الدستوریة من المحكمة 

، "الدستوریة جدیدة األولیةأن تكون المسالة "شرط إضافةتخضع لرقابة متشددة خاصة مع 

2("  3و  2ـــ 111آل "مثال عن ذلك بخصوص المادة ضربو ی et من قانون )L111ــــ3

المتعلق 2000أفریل 26، و كذا األمر المؤرخ في للجوءاألجانب و حق اإقامةدخول و 

باإلقامةاألجانب، و التي ال تسمح لألجنبي المتحصل على تصریح إقامةبشروط دخول و 

Territoire(في جزیرة مایوت الخاضعة لسیادة الدولة الفرنسیة، التنقل لفرنسا 

(métropolitain الفرنسي باإلقلیم، فاألجنبي ملزم أن یتحصل على تصریح إقامة خاص

كي یتسنى له الدخول له، ففي هذه القضیة تبیّن جلیا لقاضي المحكمة االبتدائیة )األوربي(

مع الحقوق و الحریات المضمونة في الدستور، خاصة حریة إشكالأن نص القانون یثیر 

التنقل، و أن المسألة هي ذات أهمیة و تم إحالة القضیة على مجلس الدولة، و لكن هذا 

، اإلیاباألخیر اعتبر أن النص القانوني ال یشكل تعارض غیر متناسب مع حریة الذهاب و 

بموجب تصریح خاص بجزیرة اإلقامةي بحق و أن التمییز في المعاملة، أي تمتع األجنب

فرنسا، ال یشكل في حد ذاته مساس بالحقوق األساسیة، ألن یجب األخذ إقلیممایوت دون 

إقلیمبعین االعتبار أن جزیرة مایوت التي تعد أحد الجماعات المحلیة هي منفصلة على 

رعي للحد من تدفق فرنسا فالها خصوصیتها، و من ثم اتخاذ المشرع لذلك التدبیر یعد ش

.2المهاجرین و العتبارات تتعلق بالنظام العام

 Agnès ROBLOT-TROIZIER,op.cit,p.59ـ1
 Olivier COTTE, Les questions prioritaires de constitutionnalité vues du tribunal administratif de ـ2
Lyon, intervention pour l’ audience solonnelle de rentrée, p.5, disponible en ligne à
l'adresse: http://www. conseil-etat.fr/tacaa_lyo/ content/ download/ 6602/19936/version/1/file/ les-
qpc-vues-du-ta-de-lyon-intervention-2.pdf.
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هذا یبین أن أهمیة المسألة األولیة الدستوریة على مستوى قاضي الموضوع تخضع 

مرونة في المعالجة، فبمجرد وجود شك في تعارض القانون مع الحقوق و الحریات  إلى

إخطارفي حالة رفض هذا األخیر المسألة على مجلس الدولة، و إحالةالدستوریة یتم 

المجلس الدستوري، فإن قراره یكون مرجعیة لقاضي الموضوع یعتمد علیه في حالة ما إذا 

.اإلداریةأثیرة نفس المسالة أمام المحاكم 

إن رفض مجلس الدولة و محكمة النقض إحالة المسألة األولیة الدستوریة، من خالل 

ول على اإلحالة على المجلس الدستور، زیادة على منع المحاكم الشروط الشكلیة المعقدة لقب

اإلحالة من تلقاء نفسها للمسألة األولیة الدستوریة على المجلس الدستوري، یحد من فعالیة 

هذا اإلجراء لتحقیق الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة، و لكن ذلك ال ینفي أن القاضي 

دستوري بناء على معالجته للمسألة األولیة الدستوریة، أو العادي تحوّل إلى قاضي  اإلداري

التشریعي من حیث الموضوع ال النصو یؤدي تلك المهمة بشكل كامل لما یقرر بأن 

و بالنتیجة یقضي برفض اإلحالة ،یخالف الحقوق و الحریات المضمونة بموجب الدستور

.على المجلس الدستوري

قاضي دستوري ایجابي  :و العادي اإلداريالقضاء -لثانيالفرع ا

 إذاظهر القضاء اإلداري و القضاء العادي في فرنسا كقاضي دستوري في حالة ما ی

تصدى للمنازعة الدستوریة، و التي قد تأخذ صورتین، الصور األولي نعاینها في بعض 

ال الحاالت الخاصة التي نجد فیها أن القضاء اإلداري یمارس رقابة دستوریة على األعم

، و أما القضاء العادي على رأسه محكمة النقض نجدها تتصدى لنوع خاص من اإلداریة

المنازعات الدستوریة من خالل استنادها المباشر على النصوص الدستوریة للفصل في 

حاالت ،الخصومات المطروحة أمامها من حیث القانون، وهو ما سنتطرق له من خالل

، و أما الصورة الثانیة )أوال(ي و العادي للمنازعات الدستوریة خاصة لتصدي القضاء اإلدار 

المسألة األولیة الدستوریة المستحدثة بالتعدیل الدستوري الفرنسي إجراءات،نلمسها من خالل
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الدور اإلیجابي للقضاء اإلداري و العادي في المسألة  في، و هو  ما سنعالجه 2008لسنة 

).ثانیا(األولیة الدستوریة 

القضاء  إن:داري و العادي للمنازعات الدستوریةحاالت خاصة لتصدي القضاء اإل -وال أ

كان یرفض ممارسة الرقابة الدستوریة، و یرفض حتى مسألة تطبیق النصوص الفرنسي

الدستوریة لعدم وجود نص صریح یسند له تلك المهمة، باعتبار أن مهمته تكمن في تطبیق 

القانون أي النصوص التشریعیة  دون النصوص الدستوریة، و ال یمكن له كذلك مراقبة 

ن حیث مدى تطابقها مع القواعد الدستوریة، ولكن األعمال الصادرة عن السلطات العامة م

ذلك ال ینفي وجود نوع من المنازعات ذات الطبیعة الدستوریة تبلورت من خالل اجتهادات 

:مجلس الدولة و محكمة النقض الفرنسیین نلمسها من خالل ما یلي

مجلس لو عدنا الجتهاد:خاصة لتصدي القضاء اإلداري للمنازعة الدستوریةحاالت  -أ

الدولة الفرنسي في مجال المنازعات الدستوریة نجده رفض فكرة مراقبة دستوریة األعمال 

"أریقي "ق بقضیة ــــــالمتعل1936نوفمبر سنة 6و ذلك في اجتهاد له صادر في ،اإلداریة

)Arrighi( بأنه مشوب بتجاوز السلطة باعتبار  إداريالذي أعاب صاحب الطعن على قرار

، فكانت تلك القضیة سبب في وضع 1أن ذلك القرار استند على قانون مخالف للدستور

Loi("القانون الحاجز "مجلس الدولة الفرنسي بما یسمى بنظریة  écran(
، التي بمقتضاها 2

معالجة الدفع القانون العام الفرنسي الحالي، ال یسمح":أكد مجلس الدولة الفرنسي على أنه

، أي أن مجلس 3"بعد الدستوریة أمام مجلس الدولة أثناء تصدیه للمنازعات المعروضة علیه

و رفض مسألة الطعن في .الدولة الفرنسي رفض فكرة طرح المنازعة الدستوریة علیه

دعوى إلغاء ضد عمل إداري لتجاوز دستوریة قانون بطریقة غیر مباشرة بمناسبة نظره في

1 .C E, 6 décembre 1936,Arrighi,disponible en ligne à l'adresse : http://www ــ
revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil- detat-section-6-novembre-1936-arrighi-recueil-p-
966/.
2 /Loi-écran en droit Français,  disponible en ligne à l'adresse : https://fr.wikipedia.orgــ wiki/Loi-
%C3%A9cran_en_droit_fran%C3%A7ais.
 .C E, 6 décembre 1936,Arrihgi..., op.cit ــ3



395

سلطة اتخذ على استنادا على قانون مخالف للدستور، على أساس أن صالحیته تكمن في 

.مع القانون، و لیس مع الدستور اإلداريمراقبة مدى تطابق العمل 

إن موقف مجلس الدولة الفرنسي منبثق من الفلسفة السیاسیة التي كانت مهیمنة على 

 إعالنمن 06الثة، و المتعلقة بسیادة القانون التي نجد جذورها في المادة الجمهوریة الث

اإلرادة القانون هو التعبیر عن ":التي نصت على أنّ 1789و المواطن لسنة اإلنسانحقوق 

، و من ثم ال رقابة على القانون الصادر عن المشرع ألنه یشكل إرادة صاحب "العامة

.السیادة

دولة یشكل تكریس لتفسیر رجال الثورة الفرنسیة لمبدأ الفصل كما أن موقف مجلس ال

بین السلطات الذي على أساسه منعوا القضاء من مراقبة دستوریة القوانین، على اعتبار أن 

" ـــــــــــز لفكــرةذلك هو بمثابة تدخل للسلطة القضائیة في مهام السلطة التشریعیة، كما أنه تعزی

الذي وضعت أسسه الثورة الفرنسیة من خالل إعالء )Légicentrisme("المشرع الممركز

.البرلمان

اعتبر مجلس الدولة أن وجود القانون "القانون الحاجز"ه، بمقتضى نظریة و علی

النصوص التي تعد أسمى مع   اإلداريیشكل حاجز ال یمكن تجاوزه بمراقبة تطابق العمل 

تقتصر على  اإلداريرقابة العمل منه، و الدستورهي االلتزامات الدولیة و ، و من القانون

 إلىالبرلمان و هي رقابة شرعیة و ال یتعداها  عنمراقبة مدى تطابقه مع القانون الصادر 

متمسك بالتفسیر الضیق الجتهاده المذكور، فبمجرد وجود نص  ينصوص أخرى، و بق

استبعاده لتطبیق نص فذلك القانون هو الذي یطبق و ال یمكن ،قانوني یحكم المنازعة

جعلت من نصوص المعاهدات "القانون الحاجز "و من ثم نظریة ،معاهدة أو نص دستوري

.على النظام القانونياإللزاميو الدستور نصوص لمبادئ خالیة من األثر 
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و لقد أنتقد موقف مجلس الدولة من قبل الفقه الفرنسي، باعتبار أن الرقابة الدستوریة 

، 1875الثة لسنة ـــــــدستوري صریح في تلك الفترة وفق دستور الجمهوریة الثلم یمنعها نص 

للرقابة الدستوریة أسندها المؤسس لهیئة خاصة حددها الدستور، كما منشئو ال نجد نص 

فالحاجز المتمثل في ،النظریة على أساس أنها ذو صبغة سیاسیة و لیست قانونیةانتقدت

ریة كحاجز بین القاضي و القواعد األسمى على القانون، هو القانون، و الذي وضعته النظ

واضعةیشكل حاجز بین القاضي و المؤسس صاحب السلطة التأسیسیة یقة األمر في حق

انون الدستوري ــــــــــالدستور، و هو ما نجده من خالل النقاش الحاد الذي جمع كبار فقهاء الق

Raymond)(و هم ریمون كاریه ماریه  اإلداريو  Carré de Malberg،يـــــــــــــــو لیون دوج    

)(Léon Duguit ،و موریس هوریو)(Maurice Hauriou ، اإلداريحول صالحیة القاضي 

.1في ممارسة الرقابة الدستوریة

التطور الدستوري و القانوني الذي مّس المنظومة الفرنسیة خاصة بعد دستور  و لكن

و ذلك من خالل وجوب ،سبب في تخفیف من حدة ذلك التفسیرالالجمهوریة الخامسة، كان 

من 55تطبیق قواعد االتحاد األوربي و كذا االلتزامات الدولیة بشكل عام تأسیسا على المادة 

جعل من االلتزامات الدولیة المصادق علیها تسمو على القانون دون الدستور الفرنسي، التي ت

حقوق األساسیة المكرسة في الكتلة الالدستور، تلك االلتزامات تعالج في كثیر من الحاالت 

الدستوریة، و نجد التحول في اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي في غرفة مجتمعة من خالل 

، الذي بموجبه أقّر بالسمو 1989أكتوبر من سنة 20المؤرخ في Nicolo)("نیكولو"قرار 

، فقد كان 2من الدستور الفرنسي55المطلق لقواعد القانون الدولي على القانون تطبیقا للمادة 

مجلس الدولة یستبعد القانون من التطبیق إذا كان مخالف اللتزام دولي شرط أن یكون ذلك 

كان یرفض استبعاد القانون المخالف اللتزام قبل صدور القانون، و لكن إبرامهااللتزام تم 

1-Vincent SCHNEBEL , Le juge administratif, un nouveau juge de la constitutionnalité des lois ?,
disponible en ligne à l'adresse : https:// chevaliers desgrandsarrets.com /2011/11/14/le-juge-
administratif-un-nouveau-juge-de-la-constitutionnalite-des-lois/.
2 - Alain PELET, Alina MIRON, Les grandes décisions de la jurisprudence française de droit
international public, Dalloz, Paris, 2015, pp.169-170.
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مبرم بتاریخ الحق عن صدور القانون، ففي هذه الحالة یطبق األخیركان هذا  إذادولي 

القانون في حد ذاته فاستبعادالقانون و هذا لهیمنة فكرة سیادة القانون على العمل القضائي، 

على القانون الداخلي، لدولي ى في ظل مبدأ سمو القانون اكان ینظر له بحذر كبیر حت

 إطارخاصة و أن إبعاد التشریع من النظام القانوني هو مخول فقط للمجلس الدستوري في 

.1958الرقابة الدستوریة التي جاء بها دستور  إطارمحددة حصرا له في إجراءات

المتعلق 1968مارس من سنة 1و هذا ما جسده مجلس الدولة في قرار له بتاریخ 

Syndicat(ابة العامة لمنتجي الدقیق الفرنسي بالنق général des fabricants de semoules

(de France الذي رفض من خالله تطبیق القانون الدولي المنبثق من المرسوم المؤرخ في ،

الصادر عن المجموعة االقتصادیة األوربیة، 19المتضمن التنظیم رقم 1962جویلیة28

، و لقد تم نقد هذا 1ألن ذلك المرسوم هو الحق من حیث التاریخ على القانون الداخلي

االتجاه لمجلس الدولة من قبل الفقه على اعتبار أنه مخالف للتفسیر الصحیح لنص المادة 

القانون الدولي أسمى من القانون، و قد تغیر ذلك االتجاه التي تجعل من ،من الدستور55

جوان 18، الذي طعن في االنتخابات األوربیة التي جرت بتاریخ Nicolo)("نیكولو"في قرار 

Dom)("دوم توم "إقلیم ، على اعتبار أن المقیمین في 1989 tom ال یحق لهم االنتخاب

ال یشكل جزء من القارة األوربیة، فأعتبر مجلس الدولة أن تلك اإلقلیمعلى اعتبار أن ذلك 

الذي جاء 1977جویلیة 7االنتخابات جاءت طبقا للقانون المنظم لالنتخابات المؤرخ في 

، أي "نیكولو"، و من ثّم تم رفض طعن 1957مارس 25مطابق التفاقیة روما المؤرخة في 

نون مع االلتزام الدولي، في حین القانون هو الحق مجلس الدولة قام بمراقبة مدى تطابق القا

.2من حیث تاریخ اإلصدار على االلتزام الدولي

1 -C E, Section, du 1 mars 1968, n°62814, disponible en ligne à l'adresse: https://www.
legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007633957.
2 -Alain PELET , Alina MIRON , op.cit, p.171.
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إن ذلك االجتهاد كان له أثر جد ایجابي على حمایة الحقوق األساسیة، و ذلك 

و التي دخلت حیز 1950نوفمبر 4المؤرخة في اإلنساناالتفاقیة األوربیة لحقوق بإدراج

اإلداریةاألعمال ملیة مراقبة شرعیة القرارات و ، كمرجعیة في ع1953سبتمبر 3النفاذ بتاریخ 

كانت تلك القوانین الحقة من  إنفأصبحت تستبعد القوانین المخالفة لتلك االتفاقیة حتى و 

.الدولیةاالتفاقیةحیث التاریخ على 

الحمایة األوربیة أعطى دفع ال مثیل له لموضوع اإلنسانإن تطبیق اتفاقیة حقوق 

الدستوریة للحقوق األساسیة، و ذلك باعتبار أن تلك االتفاقیة تتضمن حقوق و مبادئ هي 

أصال من طبیعة دستوریة، و هذا ما نلمسه من قرارات مجلس الدولة التي استلهمت حقوق 

06كالحق في المحاكمة العادلة المجسد بموجب المادة اإلنسانمن االتفاقیة األوربیة لحقوق 

المجسد من ،تفاقیة أو حقوق األجانب من خالل حق األجنبي في حیاة عائلیة عادیةمن اال

وریة المستترة ــــــــــــــــــــــــمن االتفاقیة، و قد أسست تلك الرقابة فكرة الرقابة الدست08خالل المادة 

)(Contrôle de constitutionnalité déguisé،ور مباشرة و ـــــــــــــــــــــفهي ال تستند على الدست

المضمونة بالمواثیق الدولیة، و لكن تبقى تلك الرقابة ذات اإلنسانلكنها تستند على حقوق 

فهي ال تلغي القانون المخالف لاللتزامات الدولیة، فالقانون یبقى قائم حیث یكون ،أثر نسبي

تطرح في التساؤالتأثر على أطراف الدعوى فقط، و لكن تبقى بعض  اإلداريلقرار القضاء 

.1بعض الحاالت الخاصة كالرقابة على القوانین اإلستفتائیة مثال

ریة و یؤدي مجلس الدولة الفرنسي رقابة دستوریة من خالل صالحیاته االستشا

واكبت، حیث تأثر بتطور الرقابة على دستوریة القوانین التي المنصبة على مشاریع القوانین

المتعلق بالجمعیات الذي 1971كقرار سنة ،خالل اجتهاداتهتطور المجلس الدستوري من 

و التي یستند علیها لحمایة الحقوق ،المرجعیات و القواعد ذات القیمة الدستوریة أأنش

، و من خالل التعدیالت 1971الحریات و غیرها من االجتهادات األخرى التي لحقت قرار 

1- Alain PELET , Alina MIRON , op.cit, p.177.
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ا بتطور الرقابة على دستوریة ، و كذ2008و األخیر لسنة 1974الدستوریة لسنة 

المجلس إخطارااللتزامات الدولیة التي تعززت من خالل فتح المجال للبرلمانیین الحق في 

الستشاریة التي یقدمها مجلس ا فاآلراء، 1992الدستوري من خالل التعدیل الدستوري لسنة 

كما أنها وسیلة وقائیة ، ور كبیر في تحقیق األمن القانونيالبرلمان لها دـة للحكومة و الدول

.1تقریر المجلس الدستوري بمخالفة القانون محل االستشارة للدستورإمكانیةتحذر من وجود 

إن اآلراء االستشاریة لمجلس الدولة تحظى بنشر واسع على مستوى تقاریر مجلس 

الحاالت الدولة السنویة و كذا على مستوى المناقشات البرلمانیة، ذلك النشر یبین في بعض 

النادرة تعارض موقف مجلس الدولة مع المجلس الدستوري من حیث تفسیر الدستور، و هو 

HADOPI("1هادوبي "من القانون المسمى  11إلى  5ما نالحظه من خالل المواد  1(

اإلداریةالمتعلق بالتحمیل االلكتروني عبر االنترنت، بحیث اعتبر مجلس الدولة أن العقوبات 

على یقوم بالتحمیل االلكتروني غیر مخالف للمبادئ الدستوریة، في حین المجلس التي تسلط

الدستوري اعتبر ذلك مخالف للدستور، و في القانون المتعلق بمنح إخفاء الوجه في األماكن 

سلبي رافضا مشروع 2010ماي  12 خالعمومیة، فمجلس الدولة أصدر رأي استشاري بتاری

ذلك القانون متوافق الدستوریة، في حین المجلس الدستوري اعتبر القانون لمخالفته المبادئ

.مع الدستور

عتمد باألساس على ی،أصبح مجلس الدولةاالستشاریةفي مجال الصالحیات و  

اقتراحات القوانین و ذلك من ناحیتین، الدستور إلصدار اآلراء االستشاریة المتعلقة بمشاریع و 

ال القانون و ـــرام الحدود الدستوریة التي تفصل بین مجاألولى تتعلق في السهر على احت

و االستقاللیة  اإلدارةالتنظیم، و الثانیة تتعلق بحمایة الحقوق و الحریات أساسیة، كحریة 

المالیة للجماعات المحلیة التي من شأنها أن تعزز ترقیة الدیمقراطیة المحلیة، والتي تمثل 

المشكلة للحریات السیاسیة، و قد استلهم مجلس الدولة عدة مبادئ األساسیةإحدى المبادئ 

1- Jean-Marc Sauvé, op.cit, p.3.
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المعترف األساسیةكاعتماده على المبادئ ،ذات القیمة الدستوریة و جعلها ملزمة على اإلدارة

بها في قوانین الجمهوریة، و التي تشكل أحد مكونات الكتلة الدستوریة، كما نجده اعتمد على  

المساواة و المشاركة، و كرس العدید من الحقوق و الحریات التي عدة مبادئ دستوریة كمبدأ

.1تجد مصدرها في الكتلة الدستوریة

و إذا كان مجلس الدولة یعمل على كشف المبادئ األساسیة المعترف بها في قوانین 

اإلداریة، فإنه یتجنب بكل ما یستطیع األعمالفي مراقبة شرعیة  االجمهوریة التي یستعمله

ض مع اجتهاد المجلس الدستوري في ذلك المجال، و بمجرد اعتراف المجلس الدستوري التناق

بمبدأ جدید معترف به في قوانین الجمهوریة، فإن مجلس الدولة یستند علیه للفصل في 

النزاعات القضائیة ذات الصلة بالمبدأ الجدید، و هو ما نلمسه من خالل قرار له صادر في 

على مبدأ معترف به في قوانین الجمهوریة تم تكریسه من الذي أسسه ،1992ماي 29

.1652ــــ  83تحت رقم 1984جانفي 20خالل اجتهاد المجلس الدستوري بقرار مؤرخ في 

كما أن مجلس الدولة یمكن له أن یعتمد مباشرة على الدستور في مراقبة شرعیة 

ا یظهر مجلس اإلداریة و هنمالاألع، أي في هذه الحالة یراقب دستوریة اإلداریةاألعمال

بدون أن یكون له سند  إداري، و ذلك في حالة ما تم اتخاذ قرار الدولة كقاضي دستوري

أي ال وجود المطعون فیه و الدستور  اإلداري، فال وجود لقاعدة قانونیة بین العمل قانوني

تجاوز القانون لقواعد تكون أسمى  اإلداري، الذي ال یسمح للقاضي أصال للحاجز القانوني

تعلیمة إبطال، و قد اقر مجلس الدولة الفرنسي "القانون الحاجز"تطبیقا لنظریة من القانون

بحیث تم تحدید ،وضع سیاسة لطرد وضعي مخیمات غیر شرعیة إلىوزارة الداخلیة الهادفة 

العرقي، فتم إبطال البعض من األشخاص القاطنین في تلك المخیمات على أساس انتمائهم

التعلیمة لتجاوز السلطة على أساس أنها مخالفة لمبدأ المساواة المنصوص علیه في المادة 

.1958من دستور 01

1- Jean-Marc Sauvé, op.cit, p.3.
2 - Ibid, p.8.
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و في بعض الحاالت لتجسید مبدأ وحدة القانون العام نجد مجلس الدولة قد ال یعتمد 

المساواة في ة للقانون كعلى مبدأ وضعه بنفسه من خالل اجتهاده استلهمه من المبادئ العام

ومنح مجلس الدولة ستناد مباشرة على قواعد دستوریة، ، و یذهب لالتقلد الوظائف العامة

مماثلة لتلك الحجیة التي تتمتع بها ال اإللزامیةللحقوق و الحریات األساسیة الدستوریة القوة 

على جمیع مطلقة، و هي حجیة ستوري في مجال الرقابة الدستوریةقرارات المجلس الد

أكتوبر 3، هذا ما نلمسه من خالل قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ السلطات العمومیة

Assemblée(المتعلق بالمجلس البلدي لمدینة أنسي 2008 Commune d’Annecy(  الذي

القواعد المتعلقة بدیباجة الدستور و مجموع الحقوق و الواجبات ":أقر من خالله أن

، فتلك القواعد اإلداريالمنصوص علیها في میثاق البیئة لهم قیمة دستوریة بالنسبة للقاضي 

.1"كال حسب مجاالت اختصاصه اإلداریةملزمة على السلطات العمومیة و السلطات 

القانون "تطبیقات نظریة خفیف منو إن كان مجلس الدولة خطى خطوات في الت

، من خالل رقابة مدى تطابق القانون مع االلتزامات الدولیة الذي تم تقوى منذ "الحاجز

االستشاریة، و كذا من خالل صالحیاته )Nicolo(اجتهاد مجلس الدولة في قضیة نیكولو

تطابق القانون مع ، فإن رفض مراقبة مدى قبة مشاریع، و اقتراحات القوانینفي مجال مرا

.الفرنسي متمسك به اإلداريبقى القضاء ،الدستور

لباریس بموجب قرار صادر عنها  فاالستئناو هذا ما نالحظه لما رفضت محكمة 

فتلك القضیة تم الطعن في قرار طرد تلمیذ  Singh)("سینق "2005جویلیة 19بتاریخ 

ذلك تطبیقا رقم من مؤسسة تعلیمیة، بسبب حمله للباس دیني و Sikh)(ذو دیانة سیخیة 

، الذي یمنع حمل الرموز أو األلبسة الدینیة من 2004مارس 15المؤرخ في  228ـــ  2004

القرار مطابق للقانون المذكور، و ات التعلیمیة، فاعتبر القضاة أن قبل التالمیذ في المؤسس

من إعالن 10ه على مدى تطابق القرار مع المادة أنه ال یمكن لمجلس الدولة بسط رقابت

1 - Jean-Marc Sauvé, op.cit, p.8.
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، أي تقتصر رقابة 19581أكتویر 4من دستور 1و المواطن، والمادة اإلنسانحقوق 

مع القانون دون أن یتعدى ذلك للدستور،  اإلداريمجلس الدولة على رقابة تطابق القرار 

لعمل اإلداري، و لم یقبل طالما أن القانون موجود و یضع حاجز على الرقابة الدستوریة ل

إال في ظل إجراءات المسألة ،الفرنسي اإلداريالطعن في دستوریة القوانین أمام القضاء 

.2008األولیة الدستوریة التي جاء بها التعدیل الدستوري الفرنسي لسنة 

في  اإلداريو حتى بدون إجراءات المسألة األولیة الدستوریة التي وضعت القضاء 

، فإن ذلك اإلداريلب موضوع الرقابة الدستوریة بواسطة التصفیة التي یقوم بها القاضي 

استعجالإجراءاتالقضاء تمكن من فرض نفسه كقاضي حامي للحقوق األساسیة من خالل 

مع االلتزامات الدولیة  اإلداريالحریات، و كذا من خالل رقابته حول مدى تطابق العمل 

.Nicolo)(یكولونسان بعد قرار الخاصة بحقوق اإلن

لقد رفضت محكمة :للمنازعة الدستوریةخاصة لتصدي القضاء العاديحاالت  - ب

النقض الفرنسیة مراقبة دستوریة القوانین على اعتبار أن مهامها تكمن في الخضوع للقانون 

صاحب السیادة  إرادةالذي یمثل في المنظومة الفرنسیة التعبیر عن ، والصادر عن البرلمان

في القرن التاسع عشر في قرار لها مؤرخ في أقرتههو الشعب عن طریق ممثلیه، و هذا ما و 

، و الذي 1830أكتوبر 8القانون المؤرخ في "عندما جاء في تسبیبها بأن 1833ماي 11

ستوریة المحدد في المیثاق، هو الذي الد لألوضاع الشكلیةطبقاإصدارهتم التداول فیه و 

المحاكم بسبب عدم أمامذلك القانون محل طعن یكون ، و ال یمكن أن یحكم المحاكم

.2"دستوریته

1  CCA Paris, 19 juillet 2005, Singh, requête numéro 05PA01831 , disponible en ligne àــ
l'adresse:http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/caa-paris-19-juillet-2005-m-x-requete-
numero-05pa01831-publie-au-recueil/.
2- Jean-Louis MESTRE ,« Les contrôles judiciaires à posteriori de constitutionnalité à partir de la
Révolution», Cahiers du Conseil constitutionnel n° 28, (Dossier : L'histoire du contrôle de
constitutionnalité) - juillet 2010,disponible en ligne à l'adresse:http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-28/les-
controles-judiciaires-a-posteriori-de-constitutionnalite-a-partir-de-la-revolution.52719.html.
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و في الحقیقة  محكمة النقض الفرنسیة في حقبة  الجمهوریة الثانیة تبنت فكرة الرقابة 

1851نوفمبر 17مارس و15مؤرخین على التوالي في قرارینالدستوریة من خالل 

محكمة النقض عدم  أقرت، بموجبهما )Gent(و جون )Gauthier(قوتیي المعروفین بقرارین 

الذي أسند صالحیة محاكمة المدنیین لمجلس ، 1849أوت  8قانون مؤرخ في دستوریة

، 18481ة ـــو هو ما شكل مخالفة لدستور الجمهوریة الثانیة لسن،الحرب في حالة الحصار

ـــــــــــــــــة الثانیة قاده نابلیون الثالث على الجمهوریو لكن ذلك االجتهاد ترك بعد االنقالب الذي 

الذي اسند مهمة مراقبة دستوریة القوانین ،1852بموجب دستور اإلمبراطوریةو تقریر 

، و قد ثار نقاش فقهي حول 1799بدستور نابلیون األول لسنة أسوةلمجلس الشیوخ 

في النصف األول من القرن العشرین صالحیة القضاء العادي في ممارسة الرقابة الدستوریة

وظیفة القاضي الطبیعیة تفسیر القوانین و حل ":حیث أكد الفقیه موریس هوریو بأن

.2"دستوریة بما فیها النزاعات ال،النزاعات المتعلقة بها

كما أن محكمة النقض الفرنسیة سارت على نفس النهج الرافض لممارستها للرقابة 

و الذي جاء في 1956دیسمبر 20الدستوریة، هذا ما أكدته من خالل قرار لها بتاریخ 

"تسبیبه على أن الدفع بعدم دستوریة قانون ال یمكن أن یثار أمام المحاكم التابعة للسلم :

.3"ض قتابع لمحكمة النالقضائي ال

الفرنسي حافز لتمسك محكمة النقض الفرنسیة بذلك االتجاه، 1958و قد كان دستور 

بعدما حدد ذلك الدستور المؤسسة التي تنظر في دستوریة القوانین آال و هي المجلس 

كان العمل  إنالدستوري، الذي لوحده یحتكر في النظام المؤسساتي الفرنسي مهمة القول 

إذا رفضت ، و األخرىالمؤسسات الدستوریة  نالتشریعي مطابق أو مخالف للدستور دو 

1- Jean-Louis MESTRE, op.cit.
2- Ibid.
3 - Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, «Contrôle de constitutionnalité et contrôle de

conventionnalité», Texte publié dans les Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz, Paris,

2007,p.3.
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اصها، و ـالخوض في موضوع مراقبة دستوریة القوانین فهو لیس من اختصمحكمة النقض

ال یمكن "  :على أن 1990فیفري 27هو ما أكدته الغرفة الجنائیة في قرار لها بتاریخ 

لتابعة للقضاء العادي التصدي لدستوریة المعاهدات و كذلك لدستوریة للجهات القضائیة ا

.1"القوانین 

إن ذلك یجسد نظریة القانون الحاجز التي وضعت من قبل مجلس الدولة في قرار 

جهات القضائیة و التي بمقتضاها تجعل من القانون حاجزا لممارسة ال1936لسنة "أریقي"

فیفري 26لغرفة الجنائیة لمحكمة النقض في قرار بتاریخ ، و قد رفضت اللرقابة الدستوریة

، یة مقترنة بارتكاب بعض المخالفاتمراقبة دستوریة تنظیم یقرر عقوبات سالبة للحر 1974

من  465و  464باعتبار تقدیر ذلك سیؤدي بمحكمة النقض للبحث في دستوریة المواد 

398نائیة مراقبة استخدام أحكام المواد ، و رفضت الغرفة الج2قانون العقوبات الفرنسي القدیم

29لقانون المؤرخ في بموجب اإدراجهماالجزائیة اللتان تم اإلجراءاتمن قانون  1ـــ 398و 

المخالفات، بأن ، و الذي یخول لرئیس الجهة القضائیة تقریر في بعض 1972دیسمبر 

، و هذا رغم أن المجلس الدستوري اعتبر ذلك 3، أو هیئة تداولیةیكون الحكم بقاضي فرد

1- Attendu que le moyen tend en réalité à mettre en cause la conformité, aux textes constitutionnels, de
l'accord de Londres du 8 août 1945 et de son annexe définissant les crimes contre l'humanité ainsi que
de la loi du 26 décembre 1964 qui a constaté l'imprescriptibilité de ces crimes en se référant audit
accord et à la résolution des Nations-Unies du 13 février 1946 ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de
l'article 55 de la Constitution les traités internationaux régulièrement intégrés à l'ordre juridique
interne, comme tel en est le cas, ont une autorité supérieure à la loi ; Attendu, d'autre part, qu'il
n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la constitutionnalité des
traités non plus que de la loi ; Que dès lors le moyen n'est pas recevable ;… Voir: Cass. Crim, 27
février 1990, n° 89-86692, disponible en ligne à
l'adresse:https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007063450.
2 - LOIS ET REGLEMENTS - Lois - Constitutionnalité - Appréciation - Tribunaux
judiciaires(non). 1 et 2 Les articles R-10 et R-14 du Code de la Route constituent un
règlement de police légalement pris par l'autorité compétente. L'article R-232 du même code,
qui en sanctionne l’inobservation, édicte des peines d'emprisonnement et d'amende entrant
dans les prévisions des articles 464, 465, 466 du Code pénal et 521 du Code de procédure
pénale. Ces derniers textes, ayant valeur législative, s'imposent aux juridictions de l'ordre
judiciaire qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité… Voir: Cass. crim, 26 février 1974,
n° 72-93438, disponible en ligne à l'adresse :https://www.legifrance.gouv.fr/
affichJuriJudi.do? idTexte=JURITEXT000007057335.
3- Dominique COMMARET, «L’application de la Constitution par la Cour de cassation : la
jurisprudence de la chambre criminelle» ,Cahier du Conseil constitutionnel n° 22, (Dossier :
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75تحت رقم 1975جویلیة 23القانون مخالف للدستور و هذا بقرار صادر عنه بتاریخ 

من قانون  1ــ  398تخویل المادة ":و التي بموجبه اعتبر المجلس الدستوري أنّ  56ـــ

محكمة الجنح في جمیع  ةكیلتشالجزائیة لرئیس الجهة القضائیة  الحریة في تحدید اإلجراءات

، على أن یكون تشكیلها من ثالثة قضاة أو قاضي اختصاصاتها، باستثناء جرائم الصحافة

من قانون 398فرد یتوالها القاضي الذي له رتبة الرئیس ما بین ثالث قضاة  طبقا للمادة 

.1الجزائیةاإلجراءات

ــــــــات عض النزاعو قد طبقت محكمة النقض النصوص الدستوریة مباشرة في ب

تكفل السلطة ":من الدستور الفرنسي التي تنص على أن66، كتطبیقها للمادة الخاصة

الشروط المنصوص علیها في القضائیة باعتبارها حامیة للحریة الفردیة احترام هذا المبدأ وفق 

تور بتطبیقها الشطر السابع من دیباجة دساإلضرابنها لحق ممارسة ا، و كضم"القانون

یشارك كل عامل من خالل وساطة ممثلیه في التحدید ":التي تنص على أن1946

من 68، أو من خالل تفسیرها للمادة "تالجماعي لشروط العمل و كذلك في إدارة المؤسسا

اجباته المتعلقة الجسیم بو إخاللهتنحیة رئیس الجمهوریة في حالة بإجراءاتالدستور، المتعلقة 

، كما طبقت محكمة النقض عدة نصوص تتعلق بالكتلة الدستوریة للحقوق بعهدته الرئاسیة

، وحق الدفاع، و ذلك بدون ذكر النصوص اإلنسانیةكوجوب احترام الكرامة األساسیة

.2الدستوریة ، و كأن تطبیق تلك النصوص یؤخذ بحذر

الرقابة من الرقابة قریب منو المالحظ أن محكمة النقض تمارس نوع خاص 

contrôle(االلتزامات الدولیةالقانون مع المعاهدات و تطابقبة الدستوریة من خالل مراق de

conventionalité( أسس موجودة و مضمونة من خالل لتضمن تلك القواعد لعدة مبادئ و

من الدستور الفرنسي التي تنص55القواعد الدستوریة، و هذا ما نلمسه من خالل المادة 

، تلك المادة تطبقها محكمة انون الدولي على القانون الداخليعلى  مبدأ سمو قواعد الق

Le réalisme en droit constitutionnel) - juin 2007 , disponible en ligne à
l'adresse:http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-
cahiers-du-conseil/cahier-n-22/l-application-de-la-constitution-par-la-cour-de-cassation-la-
jurisprudence-de-la-chambre-criminelle.50736.html.
1- CC n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, cf. site www.conseilconstitutionnel.fr.
2- JEAN- Éric GICQUEL , op.cit, p.107.
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كل نص قانوني مخالف للمعاهدة أو االلتزام الدولي إبعادالنقض الفرنسیة و ذلك من خالل 

"جاك فابر "المصادق علیه من قبل الدولة الفرنسیة و هذا ما أقرته محكمة النقض في قرار

)(Jacques Vabres عندما أیدت قرار محكمة االستئناف 1975ماي 24المؤرخ في

هي التي تطبق  1957رس ما24من اتفاقیة روما المؤرخة في 95المادة ":القاضي بأن

و إن كان هذا  ،من قانون الجمارك من التطبیق265، و ستبعد نص المادة في النزاع

من الدستور 55ساس أن المادة أالقانون سابقا من حیث التاریخ على اتفاقیة روما، على 

بین تنشئ نظام قانوني قائم بحد ذاته هي تجعل من االتفاقیة لها سلطة أسمى من القانون، و 

عایا ن ذلك النظام القانوني یطبق مباشرة على ر إالخاصة، فاألسبابعضاء و لتلك الدول األ

.1"عضاء و یلزم السلطات القضائیة لتلك الدولدول األ

بالسمو المطلق االعترافو یالحظ أن محكمة النقض الفرنسیة كانت السباقة في

من الدستور الفرنسي، و لم یعترف مجلس 55للمعاهدات على القانون تجسیدا لمفهوم المادة 

أكتوبر 20الصادر بتاریخ Nicolo)("نیكولو"الدولة الفرنسي بذلك إال من خالل قرار 

سنة عن موقف محكمة النقض في 14بحوالي  ا، فموقف مجلس الدولة جاء متأخر 1989

من 55معا نص المادة یطبقا اإلداريالقضاء العادي و أصبحذلك الموضوع، و من ثم 

ق على الدستور الفرنسي بإعالء المعاهدة على القانون سواء صدر قبل أو بعد تاریخ التصدی

.المعاهدة

إن ذلك االجتهاد وضع قیود على سلطة المشرع، و إن كان التشریع الحق لقواعد 

یسمو على القانون الداخلي، و على االلتزام الدولي القانون الدولي المصادق علیها، فإن 

الدولیة المصادق علیها، االتفاقیاتدات و هقواعد القانون الدولي محل المعااحترامالمشرع 

الدولیة، ألن هذه األخیرة هي التي تطبق على االلتزاماتبسن التشریعات بما یتوافق مع 

1 - Cass. Chambre mixte, 24 mai 1975, n° 7313556,disponible en ligne à

l'adresse:https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006994625.



407

لتزام الدولي النزاعات المعروضة على الجهات القضائیة، و إال یصبح التشریع المخالف لال

.بدون موضوع، باستبعاده من التطبیق أمام الجهات القضائیة

و لكن تبقى مراقبة مدى تطابق القانون مع المعاهدات تجسیدا لمبدأ تدرج القواعد 

الذي یضع قواعد القانون الدولي في مرتبة السمو على القانون الداخلي، تختلف ،القانونیة

عن الرقابة دستوریة القوانین، فإن كانت رقابة تطابق القانون مع المعاهدة له أثر نسبي 

النزاع، نجد الرقابة الدستوریة لها أثر مطلق باعتبار قرارات  أطرافعلى یقتصر فقط أثره 

المجلس الدستوري نهائیة ال یمكن الطعن فیها بأي طریقة كانت، و هي ملزمة على 

انون مع المعاهدات ــــــــالسلطات العمومیة، و قد فرق المجلس الدستوري بین رقابة تطابق الق

54-75تحت رقم 1975جانفي15قراراه المؤرخ في خاللو الرقابة الدستوریة من

غیر مختص في النظر في مدى ":على أنه أكدللحمل، بحیث  اإلراديالمتعلق بالتوقیف 

61، أي المادة 1"من الدستور61تطبیقا للمادة إخطارهتطابق القانون مع المعاهدات لما یتم 

ي عملیة الرقابة فهي تحصر مهمة من الدستور ال تمنح المجلس الدستوري سلطة مطلقة ف

المجلس الدستوري في مراقبة دستوریة القانون المعروض علیه، و من ثّم تكون قواعد اإلسناد 

في عملیة الرقابة هي القواعد الدستوریة كما حددها المجلس من خالل اجتهاداته التي أنشأة

ع دى تطابق القانون معلیه فال یمكن للمجلس مراقبة مبما یسمى بالكتلة الدستوریة، و 

.المعاهدات لهذا السبب القانوني

و هناك سبب عملي و هو أن أجل نظر المجلس الدستوري الفرنسي في القانون 

من الدستور الفرنسي هو شهر واحد، تلك المدة هي جد 61المعروض علیه تطبیقا للمادة 

الدولیة االلتزاماتقصیرة یستحیل على المجلس مراقبة مدى تطابق القانون مع العدید من 

.2ل الدولة الفرنسیةالمبرمة، و المصادق علیها من قب

1- CC n°75-54 DC du 15 janvier 1975, cf. site www.conseilconstitutionnel.fr.
2 - Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE ,op.cit, p .4.
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و رقابة العمل ،بین الرقابة الدستوریةالمجلس الدستوري الفرنسي و من ثم میز 

contrôle(القانوني مع المعاهدات  de conventionalité(، و یشبه هذا النوع من الرقابة

التي تمارسها محكمة النقض و كذا مجلس الدولة الفرنسیین، تلك الرقابة الدستوریة عن 

طریق الدفع الفرعي التي تمارسها الجهات القضائیة المختلفة في النظام القضائي األمریكي، 

ن طریق الدفع بحیث یالحظ أن رقابة تطابق القانون مع المعاهدة و رقابة الدستوریة ع

و ذلك باستبعاد القاضي للنص اآلثارالفرعي في الوالیات المتحدة األمریكیة لهما نفس 

.القانوني المعیب دون إلغائه و یرتب الحكم أثرا نسبي یتعلق بأطراف الدعوى فقط  

Olivier("دوتولیي دو ال موت أولیفیي"و یرى في هذا الشأن  Dutheillet de

Lamothe(رقابة تطابق القانون مع االلتزامات الدولیة في الواقع یحمل نفس أثار :"بأن

الرقابة الدستوریة عن طریق الدفع الفرعي و هو ما یدعم رأینا في هذا المجال، فیالحظ بأن 

رنسا ساسیة المحددة في ف، و حتى تتجاوز الحقوق األتشملاإلنساناألوربیة لحقوق قیةتفااال

و المواطن و دیباجة دستور  ناإلنساحقوق  إعالن، و دیباجته و 1958بموجب دستور 

.1"، و كذا المبادئ المعترف بها في قوانین الجمهوریة1946

كما أن رقابة مدى تطابق القانون مع االلتزامات الدولیة، و الرقابة الدستوریة عملیا 

الرقابة على مدى مراعاة ، فإن كانت األحكام القضائیة التي تصدر من خاللاآلثارلهم نفس 

األحكاملك النزاع  فقط دون الغیر، فإن تبأطرافأحكام المعاهدات لها حجیة نسبیة تتعلق 

تفاقیةلالتعطیل تطبیق أي قانون مخالف  إلى، تؤدي في النهایة قضائیة تاجتهاداإتخلق 

كي التي الصادرة عن القضاء األمریحكاملألهو نفس األثر نسان، و األوربیة لحقوق اإل

عندما تتصدى للدفع بعدم الدستوریة التي ،تستبعد النصوص المخالفة للدستور من التطبیق

في یخلق اجتهادات قضائیة، و  هذا كذلكیثار أمامهم أثناء نظرهم للمنازعات المختلفة، فإن 

الناحیة ، فمن للدستورتهمخالفل يحكم قانونلالمحكمة العلیا الفیدرالیة ستبعادا تمما إذاحالة

1 -Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE ,op.cit, p .4.
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كأنه غیر ذلك القانونمما یجعل، قطعي تأخذ به المحاكم الدنیا هاالعملیة یصبح اجتهاد

موجود في النظام القانوني و إن لم یلغى، و من ثم فاألثر هو مشابه ألحكام القضاء 

المقضي فیه بإلغاء الحكم القانوني الغیر الدستوري الشيءالدستوري األوربي التي تكتسي قوة 

.النظام القانونيمن 

إن تقریر :الدور االیجابي للقضاء اإلداري و العادي في المسألة األولیة الدستوریة-ثانیا

و العادي إحالة المسألة األولیة الدستوریة على المجلس الدستوري بعد عملیة  اإلداريالقضاء 

الجهات القضائیة على إثر دفع المتقاضي بعدم دستوریة نصا تشریعیا التصفیة التي تقوم بها

ایجابي في و العادي متخذا لموقف اإلداريلمخالفته الحقوق األساسیة، یجعل من القضاء 

.المنازعة الدستوریة

المسألة األولیة الدستوریة تخول إن :قاضي دستوري ایجابي:مجلس الدولة الفرنسي -أ

بعدم دستوریة النص التشریعي الذي سیطبق على قضیته أمام الجهات للمتقاضي الدفع 

على أي مرحلة تكون علیها الدعوى و حتى ألول إثارته، ذلك الدفع یمكن اإلداریةالقضائیة 

.مرة أمام مجلس الدولة

مجلس الدولة یمكن له أن یعالج الدفع إما بناء على إحالة من المحاكم الدنیا ،إذا

، و إما بناء على اإلداریةأي المحاكم االبتدائیة و االستئنافیة  اإلداريالتابعة لسلم القضاء 

یبت هذا حیثقبل اختتام التحقیق، دفع مثار مباشرة من قبل المتقاضي أمام مجلس الدولة

معلل في  اإلحالة على المجلس الدستوري في أجل ثالثة أشهر من تاریخ تلقیه األخیر بقرار 

إیداعالدفع أمامه، و ألطراف المنازعة إثارةالملف من الجهات القضائیة الدنیا أو من تاریخ 

مالحظاتهم في أجل شهر من تاریخ تبلیغ مجلس الدولة بقرار عرض المسألة األولیة 

على  اإلحالة، و في حالة عدم البت في 1ت القضائیة الدنیاالدستوریة الصادر عن الجها

 du Code de justice administrative Français, Edition 2017: Version mise à jour au 20 ــ Art R . 771 ــ1

1er janvier 2017 de La Bibliothèque Juridique.
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المجلس الدستوري، تحال المسألة األولیة الدستوریة على المجلس الدستوري بقوة القانون 

07من القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري المؤرخ في  7ـــ  23تطبیقا لنص المادة 

.المعدل و المتمم1958نوفمبر

مجلس الدولة معاینة حالة على المجلس الدستوري إال من خالل ن اإلو ال تكو 

لمخالفة ظاهرة للنص التشریعي للحقوق و الحریات المضمونة بموجب الدستور، و ذلك من 

أن یكون الحكم خالل التحقق من توافر الشروط الضروریة الخاصة لإلحالة، المتمثلة في

الخصومة، و كذا إجراءاتضوع النزاع أو التشریعي محل الطعن هو الذي یطبق على مو 

لدستوریة النص عدم وجود قرار للمجلس الدستوري سابق تصدى في تسبیبه أو في منطوقه 

تكون المسألة  أنو أخیرا ،محل الطعن، و یتأكد مجلس الدولة من أن المسألة ذات أهمیة

.1المثارة جدیدة

، فقد وط المسألة األولیة الدستوریةمن شر و إن كان یمكن لمجلس الدولة التحقق 

یصعب علیه التحقق إن كان هناك قرار للمجلس الدستوري سابق أقر في تسبیبه أو منطوقه 

مجلس ان ف ،األساس هذابدستوریة أو عدم دستوریة الحكم التشریعي المطعون فیه، و على 

من خالل وقف النظر في المسألة األولیة الدستوریة في كالاإلشالدولة وجد الحل لذلك 

إن وجد له قرار سابق یتعلق بنفس القانون ما انتظار إخبار من المجلس الدستوري حول 

.2محل الطعن

نوع من االرتباك في "تكون المسألة األولیة الدستوریة جدیدة "و قد أثیر شرط وجوب أن 

ــــ  2009تحت رقم المسألة من خالل قرار المجلس الدستوريالتفسیر، و قد تم توضیح تلك 

- Art 23  4 ــ1  Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel modifiée et complétée.

2 - Bertrand MATHIEU, Question prioritaire de constitutionnalité- La jurisprudence ( mars 2010
novembre 2010 ),...op.cit, p.14.
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المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الخاص بتطبیق 2009دیسمبر 3المؤرخ في 595

المسألة األولیة الدستوریة ال یمكن القول "من الدستور، و الذي جاء فیه بأن  1ـــ  61المادة 

التشریعي المطعون فیه من قبل المجلس عنها جدیدة  بمجرد عدم معالجة النص

.1"الدستوري

بتفسیر ألحكام دستوریة لم تتح "أي أن المسألة تعد جدیدة إال إذا كانت تتعلق 

8و هو ما أكده مجلس الدولة في قرار له بتاریخ ،"الفرصة أن تم تطبیقها في الماضي

من الدستور الفرنسي، التي  1ــــ  66بخصوص المادة 338505تحت رقم 2010أكتوبر 

"تنص على أنه التي لم تتح الفرصة "ال یجوز الحكم على أي شخص بعقوبة اإلعدام :

قامة األجانب و حق ن طبقها، و التي أثیرت بخصوص قانون دخول و إأللمجلس الدستوري 

.اللجوء

و لكن مجلس الدولة و كذا محكمة النقض یعالجان مسألة اإلحالة بشكل مرن، و ذلك 

بسبب أن تلك المسائل الدستوریة یمكن أن تثار في عدة منازعات قضائیة، فمن الضروري 

یع إحالتها على المجلس الدستوري كي یبت فیها، أو قد تثیر تلك المسائل الدستوریة مواض

حساسة بخصوص الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة، مما یستوجب عرضها على المجلس 

.2الدستوري كي یبت فیها بشكل نهائي و قطعي

لة أو تجدر اإلشارة بأن قانون القضاء اإلداري یتیح لمجلس الدولة عدم إحالة مس

أولیة دستوریة لنفس األسباب بشأن نص قانوني، یكون في نفس الوقت معروض على 

المجلس الدستوري للبت في دستوریته، و لكن یمكن لمجلس الدولة إحالة تلك المسألة األولیة 

ــ  CC n° 2009 ــ1 595 DC du 3 décembre 2009, cf. site : www.conseilconstitutionnel.fr.
Dominique ROUSSEAU , La question prioritaire de constitutionnalité , 2e ــ2 édition… ,op.ci,.p. 153.
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سیسها على أسباب دفع أخرى شرط أن ال یكون قد صدر عن المجلس أالدستوریة إذا ما تم ت

.1صل في تلك المسألةالدستوري قراره الفا

فإن مجلس الدولة ،األولیة الدستوریةو حتى وٕان توافرت كل الشروط القانونیة للمسألة 

علیه تحدید األحكام القانونیة التي یجب أن تحال على المجلس الدستوري لمراقبة مدى 

تطابقها مع الحقوق و الحریات األساسیة، و ذلك ألن دفع المتقاضي بعدم دستوریة حكما

قانونیا قد یؤثر على البناء القانوني، و ذلك إلمكانیة ارتباط ذلك النص بنصـــــوص أخرى، و 

من ثم یجب أن تشمل الرقابة كل النصوص ذات الصلة بالنص محل الطـــــــــعن، ألن األحكام

.القانونیة لها جسور ترابط فیما بینها

صلة یمكن أن نجدها بین و ال یمكن تصورها مستقلة عن بعضها البعض، تلك ال

نصوص نفس القانون، أو في عالقة الحكم القانوني بقوانین أخرى، ألنه إذا قرر المجلس 

دون النصوص األخرى ذات ،الدستوري عدم دستوریة النص القانوني محل الطعن فقط

الصلة سیخلق مساس باألمن القانوني، و من ثم فمجلس الدولة في إطار دوره كمصفي یقوم 

الخروج عن موضوع  دونــــــــــــــــب،دة تكییف المسألة األولیة الدستوریة المعروضة علیـــــــــهبإعا

حالة نصوص أخرى لها عالقة إالدفع، أي مجلس الدولة یتقید بالنص محل الطعن و تقریر 

.2بالنص القانوني محل الدفع إن استدعت الضرورة

و علیه نجد مجلس الدولة من خالل تفسیره لمذكرات أصحاب الدفع بعدم الدستوریة،  

1- Art. R. 771-18 du Code de justice administrative Français.
2- Sophie-Justine LIEBER, Damien BOTTEGHI et Vincent DAUMAS, « La question prioritaire de

constitutionnalité vue du Conseil d'État », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel,

n°29,2010/3, p.117.constitutionnalité vue du Conseil d'État », Les Nouveaux Cahiers du Conseil

constitutionnel l, n°29,2010/3, p.117.
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الحكم القانوني محل بإحالةو ذلك  ،یحدد مدى المسألة األولیة الدستوریة المثارة إما بالتوسیع

، و یمكن له أن یضیق في ت الصلة معه كما تم توضیحه أعالهالدفع و كل النصوص ذا

ة التي تحال على الدستوریة، و ذلك بتضییق دائرة األحكام القانونیاألولیةمدى المسالة 

، في حالة ما إذا وسع صاحب الدفع بطعنه في األحكام القانونیة لعدم الدستوريالمجلس 

.دستوریتها لمخالفتها الحقوق و الحریات

المجلس الدستوري من قبل مجلس الدولة بشكل تلقائي ما إخطارو قد یطرح موضوع 

على إما بتوسیع دائرة النصوص التي تحال ،الدستوریةاألولیةلة أدام یحدد مدى المس

إحالة، مما قد یؤدي بمجلس الدولة المجلس الدستوري، أو بالتضییق في الحالة العكسیة

، و هي ال عالقة لها بموضوع الدفع أصال و ،نصوص قانونیة لم تكون محل الدفع أمامه

، تلك الحاالت تولدت من ن قصد أو غیر قصد من مجلس الدولةحاالت قد تقع عملیا إما ع

راده المؤسس بجعل مجلس الدولة و كذا محكمة النقض كجهات قضائیة خالل  الدور الذي أ

.ستوریةالد األولیةمصفیة للمسألة 

و یتحدد مدى النصوص التي یحیلها مجلس الدولة على المجلس الدستوري من خالل 

تفسیر مجلس الدولة لمضمون المسألة األولیة الدستوریة محل الدفع أمامه، و التي تستخلص 

األحیانت المتعلقة بالمسألة األولیة الدستوریة، فنجد مجلس الدولة في بعض من المذكرا

یحدد ذلك المدى بالتضییق، لما یتوسع صاحب الدفع في تحدید النصوص المخالفة للحقوق 

و الحریات من خالل تحدید النصوص التي تنطبق على منازعة الموضوع و هو أحد شروط 

وق و ــــــقــــــــكون النص المطعون في مخالفته للحأن ی":شترطاألولیة الدستوریة التي تالمسألة 

أساس الدعوى أو یشكل إجراءاتالحریات هو الذي ینطبق على موضوع النزاع أو على 

ر التوسع و التضییق في النصوص التي یحیلها ، فنجد مجلس الدولة الفرنسي یقد"للمتابعة

الدستوریة أخذا األولیةعلى المجلس الدستوري بحسب الحالة، و طبیعة موضوع المسالة 

كیمبریلي كالرك "قد جسده في قرار له هذا ماالدفع المثار من قبل المتقاضي، و كأساس له 
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")Kimberly Clark(في  ، وس الدستوريحیث ضیق في النصوص المحالة على المجل

"الطعن في مخالفة المادة نجد صاحب الدفع اقتصر على)Mortagne("مورتان "قرار 

(جي92 "92J(و لكن مجلس ئب لمخالفته الحقوق األساسیةمن القانون العام للضرا ،

"جي92"صوص المحالة على المجلس الدستوري، فقد أحاّل المادةالدولة وسع من دائرة الن

من القانون العام للضرائب، و قد ركزت اإلحالة على نص 163للمادة باإلضافةالمذكورة 

.1، و ذلك ألن النصوص القانونیة تشكل نظام مترابط فیما بینه163المادة 

، و هو أمر ألخذ بعین االعتبار بذلك الترابطو من ثم نجد القاضي اإلداري مجبر با

نص إحالةبالنظام القانوني، الذي قد ینتج عن لإخالاحتمالضروري من أجل تجنب 

تشریعي على المجلس الدستوري قد یقضي المجلس بعدم دستوریة، و تبقى في نفس الوقت 

نصوص أخرى ذات صلة بالنص التشریعي المقضي بعدم دستوریته قائمة، مما ینتج تناقض 

.في النظام القانوني

إجراءاتإن مجلس الدولة، و كذا محكمة النقض الفرنسیین یلعبان دور محوري في 

، مجلس الدستوري یتوقف على قرارهماالمسألة األولیة الدستوریة، ألن إحالة المسألة على ال

بإحالتهااإلیجابي في المسألة األولیة الدستوریة یؤدي دور القاضي الدستوري فمجلس الدولة 

ن كان القرار النهائي القاضي بدستوریة أو بعدم دستوریة إ، حتى و ستوريعلى المجلس الد

.حقوق و الحریات هو من صالحیة المجلس الدستوريلل النص التشریعي لمخالفته

و ذلك یظهر جلیا من قرار مجلس الدولة القاضي باإلحالة، الذي یمكن وصفه بأنه 

ناك خوف من مجلس الدولة من أن یتدخل قرار تمهیدي في المنازعة الدستوریة، و قد كان ه

إجراءاتفي اختصاصات المجلس الدستوري و ذلك من خالل توسیع صالحیته على ضوء 

، خاصة و أن مجلس الدولة هو مؤسسة قدیمة و لها تاریخ طویل ةالمسألة األولیة الدستوری

لخامسة، و لكن رغم في التاریخ السیاسي الفرنسي منذ الجمهوریة الثالثة مرورا بالرابعة ثم ا

1- Sophie-Justine LIEBER, Damien BOTTEGHI et Vincent DAUMAS, op.cit, pp.117-118.
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فإن مجلس الدولة لم یعتدي على صالحیات المجلس الدستوري في مجال الرقابة ،ذلك

الدستوریة، و اقتصر على تطبیق اإلطار األولیةالمسألة إجراءاتالدستوریة المنبثقة من 

ن الدستوري و القانوني للدفع بعدم الدستوریة كما تقتضیه إرادة المؤسس و المشرع العضوي م

.شروط شكلیة و موضوعیة لقبول الدفع

الفرنسي و على رأسه مجلس الدولة له  اإلداريیتبین من كل ذلك أن القضاء و 

، تلك حددة بالدستور و بالقانون العضويسلطة حقیقیة في مجال المسألة األولیة الدستوریة م

لدستوریة بتحدیدها السلطة نلمسها من خالل، تكییف مجلس الدولة الحقیقي للمسألة األولیة ا

وري لمخالفتها الحقوق و ــــال على المجلس الدستـتوسعا أو تضییقا للنصوص التي تح

قضاة مجلس الدولة هم أّن المتقاضي، و یظهر جلیا حریات، على ضوء الدفع المثار من ال

سیلة ثارة الدفع بعدم الدستوریة فهي و مقیدین لحد ما بإرادة المتقاضي صاحب الحق في إ

و لكن لهم سلطة إعطاء ،دفاعیة یستعملها هذا األخیر لحمایة حقوقه وحریاته الدستوریة

.لة األولیة الدستوریةأللمسالصحیحالتكییف 

من  1ــــ  61 الرقابة الدستوریة المقررة بموجب المادةإجراءاتالسبب فإن  هذاول

ري، تقرر حق مباشر من الدستور الجزائ188التي تقابلها المادة الدستور الفرنسي و 

للمتقاضي في منازعة التعبیر عن اإلرادة العامة، بحیث یدخل المتقاضي في النقاش المتعلق 

باألسالیب التي یجب أن تتوافر لتحقیق تطابق القانون مع الدستور من أجل التعبیر الصحیح 

.1تعمل على تعزیز دولة القانوناإلجراءاتالعامة، و من ثم فتلك  اإلرادةعن 

فإن  ،إنه و كما تم اإلشارة له أعاله:یجابيإقاضي دستوري كمحكمة النقض الفرنسیة  - ب

المسألة األولیة الدستوریة هي حق مخول للمتقاضي للدفاع على حقوقه األساسیة المضمونة 

، فإن الدفع بعدم دستوریة و العادیةاإلداریةأمام الجهات القضائیة المختلفة ،في الدستور

1  Xavier MAGNON , Xavier BIOY , Wanda MASTOR, Stéphane MOUTON , Le réflexeـ
constitutionnel . Question sur la question prioritaire de constitutionnalité, BRYLANTE, Bibliothèque
national, Paris, 2012, p. 210.
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و حتى ألول مرة أمام ،یكون على أي درجة تكون علیها الدعوىضاء أمام القحكم تشریعي 

.محكمة النقضجلس الدولة، أو م

المسألة األولیة الدستوریة أمام القضاء اإلداري أو إجراءاتبینو لیس هناك فرق 

العادي، على اعتبار أنها تخضع لنفس الشروط الشكلیة و الموضوعیة المحددة في الدستور 

دور القضاء المصفي للدفع  اإلداريو القانون العضوي، و یلعب القضاء العادي مثل نظیره 

ضوع، أي المحاكم االبتدائیة و محاكم بعدم الدستوریة، فالمصفي أول درجة هو قضاء المو 

االستئناف بتأكدهم على وجه الخصوص أن یكون النص المطعون فیه قابل للتطبیق على 

، و أن ال یكون قد صدر أو یشكل أساس للمتابعة القضائیةالقانونیةإجراءاتهأو على  ،النزاع

الحكم التشریعي أو في أسبابه أن،قرار سابق عن المجلس الدستوري یعلن في منطوقه

، و أن تكون المسألة المثارة ذات أهمیة، إن مع الدستور إال إذا تغیرت الظروفمتطابق 

التي لها ،توافر تلك الشروط تؤدي بقاضي الموضوع إلى تقریر اإلحالة على محكمة النقض

تلكسلطة مراقبة مرة ثانیة تلك الشروط  فهي  مصفي ثاني درجة، والتي تتأكد زیادة على 

.تكون المسألة جدیدة وذات أهمیة أنالشروط من توافر شرط رابع و هو 

 إلىتحول محكمة النقض اإلحالةإن تأكد محكمة النقض من تلك الشروط قبل تقریر 

مه من قاضي دستوري، حتى و إن یبقى تقریر تطابق الحكم التشریعي مع الدستور من عد

یجابي التي تؤدیه محكمة النقض الفرنسیة هنا یظهر الدور االصالحیة المجلس الدستوري، و 

.الدستوریةاألولیةالمسألة إحالةبمناسبة فصلها في 

هذا ما نلمسه من خالل عدة قرارات لمحكمة النقض التي قضت فیها باإلحالة على 

،20171جانفي 25المجلس الدستوري للمسألة األولیة الدستوریة، ففي قرار لها مؤرخ في 

أكدت على توافر الشروط األربعة المحددة في القانون العضوي المذكورة أعاله لقبول المسألة 

1-Cass.crim, n° 347du 25 janvier 2017,disponible en ligne à l'adresse:https://www. courdecassation.fr/
jurisprudence_2/qpc_3396/347_25_36183.html.
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محال التشریعیاناألولیة الدستوریة، و تطرقت في تسبیبها للمسائل التي یثیرها النصین 

من قانون العقوبات الفرنسي، اللتان  5-421و  6-2-421الطعن، أال و هما نص المادة 

قبان تشكیل تنظیمات إرهابیة فردیة، و نضمن موضوع الدفع مدى تطابق تعرفان و تعا

الفرنسي، 1789من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن لسنة 8النصین المذكورین مع المادة 

المادیة األفعالبعض ":فأكدت المحكمة على أنیشكل جزء من الكتلة الدستوریة، الذي 

ات عامة، و هي في حد ذاتها غیر معاقب علیها، على التي عرفها القانون تم تحدیدها بمفرد

قد یشكل خطر على الغیر، أو جمع معلومات على مكان شيءسبیل المثال البحث عن 

األشخـــــــاص على  واألمكنة أمعین، أو جمع معلومات على شخص قد یرتكب فعل في تلك 

.)الغیر(

في حد ذاتها تحضیر فذلك ال یبین بشكل دقیق و وضوح األفعال التي تشكل

، و من جهة أخرى فتجریم أفعال التي قد ال تكون لها عالقة مباشرة إرهابیةأفعال الرتكاب

، بل هي مبنیة على شكوك مفترضة على اإلرهابيبالمس بأمن األشخاص أو بارتكاب الفعل 

من قانون العقوبات،6-2-421، تجعل من المادة إرهابيشخص معین بأنه قد یرتكب فعل 

قد ال تتوافر على االعتبارات الدستوریة المتعلقة بوجوب توافر في نص قانون العقوبات 

بإحالة، و من ثم قررت محكمة النقض في قرارها 1"عنصر الوضوح و الضرورة و النسبیة 

.المسألة األولیة الدستوریة على المجلس الدستوري

 16- 90024رقم  تحت2016نوفمبر 29و في قرار محكمة النقض المؤرخ في 

2-421، بعدما تم  الطعن في دستوریة المادة  2قضى باإلحالة على المجلس الدستوري

المعتادة لخدمة من قبل األفراد ستعالماتاالجرم تالتي ،من قانون العقوبات الفرنسي5-2-

ي في موقعها اإللكترونشرت،التي تنعلى شبكة اإلنترنتالمفتوحة على الجمهوراالتصاالت 

1 -Cass.Crim, n° 347 du 25 janvier 2017, disponible en ligne à l'adresse:https://www.
courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/347_25_36183.html.
2 -Cass.crim, n° 16-90024 du 29 novembre 2016, disponible en ligne à

l'adresse:https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033525679.
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اة، ــــــــــ، و الجرائم المتعمدة ضد الحیتشكل إشادة باألعمال اإلرهابیةأو تمثیل ،صور، رسائل

من إعالن  11و  1،5،6،8،9،10و اعتبر الطاعنون أن ذلك  یتعارض مع المادتین 

من الدستور ومبادئ شرعیة الجرائم 34،و المادة 1789حقوق اإلنسان والمواطن لعام 

والقدرة على التنبؤ القانوني واألمني والوصول إلى ،والوضوح والدقة للقانونوالعقوبات، 

ومساواة المواطنین أمام والرأي، والحاجة إلى تقریر العقوبات، تصالاالالمعلومات، وحریة 

افتراض قرینة البراءة، ألنه یجرم االستعالمات المعتادة دون تحدید معاییر لتصنیف و  القانون،

عتاد و الذي یكون بحسن نیة، و دون تحدید مالمحه و ال یقدم تعریف لمفهوم االستعالم الم

"و رأت محكمة النقض أنه.1"اإلرهاب من الضروري إحالة تلك النصوص التشریعیة على :

في  المتخذةمبدأ التناسب بین التدابیر احترمالمجلس الدستوري، كي یتأكد إن كان المشرع 

.2"االتصالالنص بالنظر لحریة 

و قبل تطرق محكمة النقض لموضوع الطعن تتأكد دائما من توافر شروط المسألة 

األولیة الدستوریة المحددة في القانون العضوي المنظم للمجلس الدستوري، و هو ما یتم سرده 

في تسبیب قرارات اإلحالة، و ال تنتقل المحكمة في معالجة موضوع المسألة إال بعد مراقبة 

.ط القانونیة المذكورة و یعد ذلك الجانب التصفوي للدفع بعد الدستوریةتلك توافر الشرو 

بمناسبة الطعن في 40030-17تحت رقم 2017ماي 16و في قرار لها بتاریخ 

التي تمكن تزوید "من قانون النقد و الصرف )L.621-10(من المادة 1أحكام الفقرة 

المحققین في الصفقات المالیة ببیانات الخاصة باألشخاص الطبیعیة و المعنویة، تلك 

البیانات یحتفظ بها و یتعامل معها مشغلو االتصاالت البریدیة و االلكترونیة تطبیقا لقانون 

للحقوق و اك ــل انتهـــاالتصاالت البریدیة و اإللكترونیة، و أعتبر الطاعنون أن ذلك یشك

الحریات المنصوص علیها في الدستور، و بشكل أكثر تحدیدا الحق في احترام الحیاة 

سیما ، ال1789اإلنسان و المواطن لعام من إعالن حقوق 2الخاصة، التي تحمیها المادة 

1 -Cass.crim, n° 16-90024 du 29 novembre 2016.
2 -Ibid.
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كما هو محدد في المادة أن المشرع لم یقدم الضمانات و التدابیر الكافیة الحترام هذا الحق

.1"دستور من ال34

و سارت محكمة النقض على نهجها المعتاد و هو التأكد من توافر الشروط القانونیة 

"العضویة للمسألة األولیة الدستوریة، حیث أكدت على أنه سبق للمجلس الدستوري أن :

في تسبیبه 457–2001تحت رقم 2001دیسمبر 27صرح في قرار سابق له مؤرخ في 

لنص القانوني محل الطعن، و لكن منذ تاریخ صدور قراره هناك تغیر و منطوقه بدستوریة ا

ذلك من  ت، وقارن2"من حیث الوقائع و القانون، لها عالقة بالتطور التكنولوجي للظروف

"خالل قضیة مماثلة طرحت على المجلس الدستوري، و هي تتعلق بتوسیع مجاالت البحث :

عن المعلومات االلكترونیة الخاصة باألشخاص القانونیة تطبیقا لقانون البرید و االتصاالت 

تحت رقم  2015أوت  5االلكترونیة، و التي أصدر المجلس الدستوري قرارا بشأنه مؤرخ في 

المنصوص علیها في ذلك اإلجراءاتالمجلس اعتبر، و الذي من خالله 2015-715

.3"هي غیر دستوریة  2فقرة  216القانون بموجب المادة 

تتعمق في القضیة الدستوریة المطروحة اإلحالةأن محكمة النقض قبل نالحظوعلیه،

یا مع الحركیة و علیها، و تشیر للمخالفات التي یثیرها النص القانوني مع الدستور، و تماش

التطور الذي یواكب األوضاع القانونیة و المادیة للقواعد القانونیة، فإن المشرع العضوي فتح 

المجال لقضاة الموضوع، و محكمة النقض، إمكانیة إحالة المسألة األولیة الدستوریة حتى 

 إذابوجود قرار للمجلس الدستوري سابق قضى بدستوریة ذلك النص، و هذا في حالة ما 

فالمشرع العضوي وضح ذلك الحل القانوني لتجنب الجمود في ،تغیرت الظروف، و من ثم

جة المسألة األولیة االجتهاد الدستوري، ما یعزز دور محكمة النقض االیجابي في معال

1  Cass commerciale, n° 17-40030 du 16 mai 2017, disponible en ligne àــ
l'adresse:https://juricaf.org/arret/ FRANCE-COURDECASSATION-20170516-1740030.
 .Cass commerciale, n° 17-40030 du 16 mai 2017ــ2
 .Ibidــ3
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المذكور 2017ماي 16ض في قرارها المؤرخ في قهو ما طبقته محكمة النالدستوریة، و 

  .   أعاله

ا أن محكمة النقض تعالج المسألة األولیة الدستوریة من باب مخالفة و یتبین جلی

بعین  تأخذحیث الحكم التشریعي المطعون فیه للحقوق و الحریات المضمونة في الدستور، 

القانونیة  الظروفالتطورات التي تطرأ على تطبیق النص القانوني، من خالل تقدیر االعتبار 

و المادیة التي تكون في الحاضر و تنعكس على تطبیق القانون محل الطعن، و من ثم 

فهي تلعب دور القاضي الدستوري التمهیدي دون أن ،قاضي مفسر للدستور إلىتتحول 

فتبقى تلك المهمة منوطة ،یكون لقرارها األثر الحاسم الفاصل في دستوریة الحكم التشریعي

  .   وريبالمجلس الدست
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:خالصة الفصل األول من الباب الثاني

و  ،التي تعد القاعدة المؤسسةساسیةإن نظریة دولة القانون منطلقها القاعدة األ

القضاء النظریة وضعتالمنتجة للقواعد القانونیة في الهرم القانوني، و على ذلك األساس 

ال ینتمي ذلك القضاءیجب أن یكونف ،ساسیةلحمایة القاعدة األالدستوري المركزي كآلیة

سلطة من السلطات الثالثة، و من ثّم إرساء دولة القانون یقاس بشكل كبیر على مسألة  ألي

یستطیع أن یحققه المجلس لم ، و هو األمر الذي تقالل القضاء الدستوري في الدولةاس

التي غلب علیها الدستوري الجزائري لحد الساعة كما لمسناه من تحلیل بعض من أعماله

ولى ، و مرد ذلك لیس للدستور في حد ذاته بل بالدرجة األالطابع السیاسي و لیس القانوني

.دولة المؤسسات في بالدناثقافة إلى غیاب 

كما أن من حیث نموذج الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري الفرنسي و الجزائري 

توصلنا إلى أّن الرقابة المجردة التي تحركها السلطات في إطار المنازعات الدستوریة 

.األساسیةالعمومیة هي محدودة و ال تحقق لنا الحمایة الكاملة للحقوق 

أما الرقابة المحددة التي جاءت وفق إجراء المسألة األولیة الدستوریة في النظام 

و إن كانت خطوة إیجابیة ،و الذي یماثله الدفع بعدم الدستوریة في النظام الجزائري،الفرنسي

یبقى ذلك اإلجراء محدود عملیا، لالرتقاء نحو تحقیق نوع من الحمایة للحقوق األساسیة،

و من جهة أخرى تلك اآللیة هي موجهة ضد القانون الصادر عن ،لتعقید إجراءاته من جهة

إال من قبل كون یال  األساسیةو كأن انتهاك الحقوق الحریات،البرلمان المخالف للحقوق و 

.أي السلطة التنفیذیة و القضائیةلطات األخرى السالمشرع دون 
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:الفصل الثاني

:المجلس الدستوريجتهاداالحقوق األساسیة في 

المحدودیة و تكریس الحمایة الدستوریةبین 

ال  :القول بأنه إلىبمبدأ السیادة و حرصها على حمایته یؤدي بنا إن تمسك الدول

نظمة وجود ألي سلطة علیا تفرض على الدولة احترام الحقوق األساسیة، و من ثم عملت األ

الدیمقراطیة على وضع حدود لسلطتها بشكل یتوافق لحد بعید مع نظریة التحدید الذاتي،  

، كاختصاص األساسیةالتي من خاللها تمكن الدول من تحقیق حمایة للحقوق و الحریات 

.لة في حد ذاتهامن اختصاصات الدو 

المجتمع الدولي على النظم القانونیة الداخلیة ال یمكن إنكار فضل أثر و في الحقیقة 

ة، ـــــــــالدولیاالتفاقیاتام من خالل ـــــــــــــــــــــــــو جهوده الرامیة بالدفع بالحقوق األساسیة نحو األم

دولي، حیث تتعهد الدول على احترام التي تجعل من الفرد موضوع للقانون الاإلقلیمیةو 

فكان لذلك أثر بالغ في تطور القضاء الدستوري في مجال الحمایة الدستوریة اإلنسان، حقوق 

.للحقوق األساسیة

إّن تجسید الحمایة القانونیة للحقوق األساسیة في القوانین الداخلیة ضرورة حتمیة في 

الح الحیویة للدول، و هو ما یتجسد في الواقع من العالقات بین الدول بل تشكل أحد المص

الدستور هو المعبر أن نظام للرقابة الدستوریة النظم القانونیة الداخلیة، باعتبار إقامةخالل 

الدولة في  إرادةفي النظام القانوني الذي یحدد األسمىعن الحقوق األساسیة و هو القاعدة 

القانون، التي وضع معالمها الفلسفیة و القانونیة الفقیه لبناء دولة الحق و األفرادعالقاتها مع 

النمساوي هانز كالسن في كتابه النظریة الخالصة للقانون، و الذي جعل من الرقابة 

دستور، و من ثم تحقیق الدستوریة شرط أساسي لحمایة الهرم القانوني الذي یأتي في قمته ال

"یرى كلسن بأن اإلطارذلك  للنظام القانوني ككل في الدولة و فيالحمایة  النظریة :
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ساسیة كشرط لمعرفة القانون تلك القاعدة هي المنتجة الخالصة للقانون تضع القاعدة األ

، .1"ام القانونيـــــــــــــــــهي التي تحقق لنا وحدة النظكل القواعد في النظـــــــــــــــــــام القانوني و لشرعیة 

.نظریة الحقوق األساسیة من النظرة الكلسینیة للقانون تنبثقاو 

و قد تعددت نظم الرقابة الدستوریة و یمكن تقسیمها لنموذجین رئیسین النموذج األمریكي 

المركزي و هو النموذج الذي جاءت به النظریة الخالصة األوربيالغیر الممركز، و النموذج 

إنشاء، وأخذت فرنسا بذلك النموذج  من خالل للقانون لتحقیق الحمایة للقاعدة األساسیة

أن  فتئ، الذي ما 1958نظام مركزي للرقابة بواسطة المجلس الدستوري بموجب دستور 

على السهر على حمایة و  األولىمؤسسة دستوریة تعمل بالدرجة  إلىتحول  أن إلىیتطور 

زائري من خالل المجلس ، ذلك النموذج هو الذي تأثر به المؤسس الجاألساسیةكفالة الحقوق 

، الذي أنشأ تلك المؤسسة التي أدخلت علیها عدة 1989الدستوري منذ صدور دستور سنة 

، الذي نقل تقریبا التعدیالت 2016تعدیالت أخرها ما جاء به التعدیل الدستوري لسنة 

هي التعدیل الدستوري أال و  ،الدستوري الفرنسي و جمعهاالدستوریة المتعلقة بالمجلس

التي صدرت عنه الجتهاداتهباإلضافة ت، تلك التعدیال2008و لسنة 1974فرنسي لسنة ال

في بدایة سبعینیات القرن الماضي، دفعت بالمجلس الدستوري الفرنسي للتحول من مؤسسة 

تفصل باألساس في النزاعات التي تثور بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة، إلى مؤسسة 

  .ةاألساسیحامیة للحقوق 

سنركز الدراسة على المجلس الدستوري الفرنسي و الجزائري من ناحیة علیه،و   

فعالیة المجلس الدستوري في حیث سنقوم بتحلیلالحمایة التي یحققها للحقوق األساسیة، 

تحقیق الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة التي نلمسها، من خالل معالجة المجلس 

، )المبحث األول (مقتضیات المصلحة العامة ن المحدودیة و الدستوري للحقوق األساسیة بی

1 -Hanz KELSEN, « Qu'est-ce que la théorie pure du droit ? », Revue Droit et société, n° 22, 1992,

p.556.
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األساسیة رغم تمكن المجلس الدستوري من فرض حمایة للحقوق و من جهة أخرى من خالل

).المبحث الثاني(المحدودیة 
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ومقتضیاتمعالجة المجلس الدستوري للحقوق األساسیة بین المحدودیة :المبحث األول

المصلحة العامة

، فحمایة تلك الحقوق تصطدم إن الحقوق األساسیة في الحقیقة لیست حقوق مطلقة

، و هو ما نلمسه من خالل أعمال المجلس الدستوري الفرنسي، أو غیره في األنظمة بحدود

أو المحاكم ر، النموذج الفرنسي للرقابة الدستوریة كما هو الحال في الجزائأتبعتالتي 

تحد من حمایة حق من الحقوق اعتباراتلدستوریة في األنظمة المقارنة، فهناك عدة ا

الصارم تارة و الضیق تارة أخرى 1التفسیرك الحدود یمكن أن تكون ناتجة من األساسیة، تل

للمجلس الدستوري لبعض النصوص الدستوریة، و في بعض الحاالت نلمس تلك المحدودیة 

لما یتحتم على المجلس الدستوري تغلیب حق من الحقوق األساسیة على حقا أخر مما 

ة المنازعة الدستوریة، و هو ما نتناوله من خالل المنازعات الدستوریلآمینعكس على

، و قد )المطلب األول(ًأمام المجلس الدستوري محدودة نصا وقضاءاألساسیةللحقوق 

یصطدم القضاء الدستوري بمسألة المصلحة العامة مما یضع نفسه تحت قیود تلك 

االعتبارات، التي هي في الواقع  فضفاضة المفهوم، و لكن اعتمادا على تفسیر القاضي 

وع الحقوق ـــــــــــــــــــفي الواقع تحقیق حمایة تتناسب و موضأستطاعالدستوري للمصلحة العامة 

استناد و هو ما نتطرق له من خالل، مختلفة المضمونة بموجب الدستور، و الحریات ال

.)المطلب الثاني (المجلس الدستوري على المصلحة العامة لكفالة الحقوق األساسیة 

1-ΰϧΎϬԩ�ϪϴϘϔϟ�ϯ ήϳ كالسن أن" النظریة الخالصة للقانون، تقترح نظریة للتفسیر، فھي تعاین الفرق الذي یوجد بین التفسیر :
تفسیر ألتأصیلي في حالة ما تتعلق بتطبیق القانون، و الذي یطبق على الھیئة المؤسساتیة المخـــــــــــول لھا تطبیق القانون، و نعني بھ ال

التفسیر عن طریق العلوم القانونیة، األولى ھي تأخذ طابع حقیقي، بمعنى إلزامي، عكس الثانیة التي عن طریق السلطة القضائیة، و 
pure)(لیس لھا أثر قانوني و ھي تمثل المعرفة الخالصة  connaissance یمكن أن تكون صحیحة أو خاطئة، و لكن القول بأن،

قد یكون تفسیرھا خاطئ بالنظر للمعرفة الخاصة، فھي في النھایة تفسیر السلطة القضائیة صحیح أو خاطئ فھو بدون معنى، فكم
قاعدة، و ما دام أننا ال یمكن وصفھا ال بالصحیحة أو الخاطئة، فھي ساریة المفعول أو غیر ساریة المفعول، و في ھذه الحالة األخیرة ال

تفسیر للقاعدة األعلى في الدرجة،  من أجل تطبیقھا  بإنشاء یمكن أن تأخذ صفة القاعدة إال ظاھریا، و علیھ فتفسیر السلطة القضائیة ھو 
".قاعدة أقل في الدرجة 

Voir: Hanz KELSEN, « Qu'est-ce que la théorie pure du droit ? »,…op.cit, p.556.
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ًحدود المنازعات الدستوریة نصا وقضاء:األولالمطلب   

الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة هي محدودة بالنصوص الدستوریة، ذلك إن 

التحدید یستلهمه القضاء الدستوري من خالل تفسیره للنصوص على ضوء المنازعات 

وري الدستوریة التي تعرض علیه، مما قد یقلص من مدى الحمایة التي یضمنها القضاء الدست

للحقوق و الحریات األساسیة، و هو ما نلمسه من خالل عدة نصوص دستوریة، و هو 

األمر الذي حرص المجلس الدستوري الفرنسي على إثارته في عدة قضایا مطروحة علیه 

مبینا الحدود الدستوریة لصالحیاته التي رسمها له المؤسس، و ذلك نلمسه من خالل عدة 

سیة مستلهمة حدود على الحمایة المقررة للحقوق األساخالل مواقف للقضاء الدستوري، من 

و حدود على الحمایة المقررة للحقوق األساسیة ،)الفرع األول(من النصوص الدستوریة 

.)الفرع الثاني(القضاء الدستوري جتهادامستلهمة من 

ساسیة مستلهمة من النصوص الدستوریة حدود الحمایة المقررة للحقوق األ:ألولالفرع ا

القاضي نجد تلك الحدود مقررة في النصوص الدستوریة التي ترسم اختصاصات 

ه، ـــــــــــتفسیرها للفصل في المنازعة الدستوریة المعروضة علیي یسهر على ــــــــــالدستوري، و الت

ارب ـــــــــالقول أن تلك الحدود هي نفسها في الدستور الفرنسي و الدستور الجزائري للتقو یمكن 

و التشابه البین، بین النصوص التي تحدد صالحیات المجلس الدستوري الفرنسي و الجزائري 

للحقوق اغة المؤسســــــــــــــــــــــــــهذا من جهة، و من جهة ثانیة نجد تلك الحدود مندمجة مع صی

القاضي صاصاتتخالالنصوص المحددة هو ما نلمسه من خالل و الحریات في الدستور، و 

األحكام الدستوریة ، و )أوال( الدستوري تضع حدود على الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة

.)ثانیا(ساسیة تضع حدود على ممارسة تلك الحقوقالناصة على الحقوق األ

حمایة الدستوریة القاضي الدستوري تضع حدود الختصاصاتالنصوص المحددة ال -أوال 

من الدستور الفرنسي على طائفة القواعد التي  61و  54تنص المادة :للحقوق األساسیة
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تكون إما بصفة قد السلطات العمومیة، و إخطارتخضع لرقابة المجلس الدستوري بناء على 

یتعلق بل إصدارها، أو بصفة وجوبیة و اختیاریة و یتعلق األمر بالمعاهدات و القوانین ق

األنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان قبل دخولها حیز النفاذ، األمر بالقوانین العضویة و 

من الدستور 11باإلضافة إلى وجوب خضوع اقتراحات القوانین المنصوص علیها في المادة 

ة تدخل ضمن لرقابة المجلس الدستوري قبل عرضها على االستفتاء، كل تلك الرقاب

صالحیات المجلس في مجال الرقابة القبلیة، أما الرقابة البعدیة فهي تلك المستحدثة بموجب 

.المسألة األولیة الدستوریةإجراءات إطار في 1ـــ  61المادة 

فالمالحظ أن هناك حدود على صالحیات المجلس الدستوري الفرنسي لما یؤدي 

مهمة الرقابة الدستوریة مما یقلص من مدى الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة، فیظهر 

و هي رقابة وقائیة تحقق لنا في الواقع فعالیة من حیث تطهیر ،جلیا أن الرقابة القبلیة

مختلفة من النصوص الغیر الدستوریة بشكل عام، سواء كانت تلك ال نالقوانیمشاریع 

النصوص تتعلق بتنظیم السلطات العامة أو بممارسة الحقوق و الحریات، لكن تلك الرقابة 

، بل اإللزامي منها هو فقط المتعلق بالقوانین العضویة و األنظمة الداخلیة إلزامیةلیس كلها 

على وجه اإلداریةر المؤسسات الدستوریة و السلطات لغرفتي البرلمان اللتان تنظمان سی

.األساسیةالخصوص أكثر من مسألة الحقوق 

أما المعاهدات و القانون العادي فهي القواعد التي تنظم باألساس عالقة السلطة 

باألفراد و عالقة األفراد فیما بینهم، تلك القواعد في مجال الرقابة القبلیة ال یعرضان على 

التي حددها الدستور، و ال اإلخطارمن سلطات إخطارلدستوري إال بناء على المجلس ا

یمكن لتلك السلطات عرض تلك القوانین بعد التصدیق علیها، فهذا األمر یحد من هامش 

الرقابة التي تمارسها السلطات العامة على دستوریة القوانین، و إن كانت الرقابة التي تمارس 

.مجردة، أي خالیة من عنصر المصلحةمن قبل السلطات هي رقابة
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إن الواقع أمام المجلس الدستوري الفرنسي هو أن سلطات اإلخطار لما تبني طعنها 

حول دستوریة قانون معین، تستند في ذلك على مخالفة القانون لنصوص الكتلة الدستوریة 

وق المدنیة لمجسدة للحقو المواطن ااإلنسانالضامنة للحقوق األساسیة، و هي إعالن حقوق 

، میثاق البیئة حقوق االقتصادیة واالجتماعیةالمجسدة لل1946، دیباجة دستور و السیاسیة

.، و المبادئ المنبثقة من قوانین الجمهوریة2004لسنة 

إن ذلك ثابت و ظاهر من خالل رجوعنا للعرائض المتضمنة لإلخطارات 

، فعلى سبیل المثال في قرار للمجلس الدستوري بتاریخ نسيالموجهة للمجلس الدستوري الفر 

الذي جاء بناء على إخطار من نواب الجمعیة الوطنیة الذین طعنوا في ، 2017سبتمبر 08

دستوریة مجموعة من المواد من القانون المتعلق بتجسید الثقة في الحیاة السیاسیة، نجد 

، 1اواة و شخصیة العقوبةــــــور لمبدأ المســــــــــــــمن القانون المذك01النواب دفعوا بمخالفة المادة 

، و الذي جاء 2017مارس 23و في قرار صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي بتاریخ 

بناء على طعن مزدوج من قبل النواب و الشیوخ في بعض بنود القانون المتعلق بإلزامیة 

loi(للحیطة اتخاذ الشركات األم و المؤسسات  relative au devoir de vigilance des

sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre( و أعتبر الشیوخ في طعنهم ،

الشركات األم و المؤسسات اآلمرة اتخاذ الحیطة بشكل مفرط على المؤسسات  إلزامبأن 

تلك األحكام القانونیة مخالفة التابعة لها و على المؤسسات المناولة، فإن ذلك یجعل من 

تلك الشركات بنشر مخطط الحیطة و تقاریر حول  إلزامبأن اعتبروالحریة المقاولة، و 

 إلىذلك یؤدي  أنكیفیات تطبیق ذلك المخطط یعد مساس مفرط بحریة المقاولة على اعتبار 

.2كشف تلك الشركات الستراتیجیاتها المتعلقة بالتصنیع و التجارة

1- CC n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017, cf. Site: www.conseilconstitutionnel.fr.

2 - CC n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, cf. site : www.conseilconstitutionnel.fr.
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نائب من الجمعیة الوطنیة 60الموجه للمجلس الدستوري من قبل اإلخطارو في 

اواة و المواطنة، ـــــــــــــــــانون المتعلق بالمســـــمن الدستور الفرنسي بخصوص الق61طبقا للمادة 

أسس و ، 745ــــ 2016تحت رقم 2017جانفي 26و التي صدر على إثره قرار مؤرخ في

ي رسالة اإلخطار على عدة حقوق أساسیة من بینها حریة التعلیم و حریة النواب إخطارهم ف

تكوین الجمعیات، بحیث ینص مشروع القانون على تعویض نظام التصریح المتعلق بفتح 

مؤسسة تعلیمیة خاصة بنظام الترخیص، فأعتبر النواب أن ذلك مساس غیر متناسب بحریة 

حریة تكوین ":ین الجمعیات، و أكدوا على أنحریة تكو  عنالتعلیم، التي ال یمكن فصلها 

الجمعیات هي من المبادئ األساسیة المعترف بها في قوانین الجمهوریة، و مكرسة بموجب 

تكفل األمة المساواة في وصول الطفل و البالغ ":التي تنص على أن1946دیباجة دستور 

علیم العام المجاني و العلماني على للتالتنظیمإلى التعلیم و التدریب المهني و الثقافة یكون 

.1"جمیع المستویات واجبا على الدولة

و في إخطار ألعضاء مجلس الشیوخ للمجلس الدستوري بخصوص القانون المتعلق 

، و فیما 727ـــــ 2015بتحدیث نظام الصحة، الذي جاء في رسالة اإلخطار الحاملة لرقم 

نص على وجوب توحید شكل علب السجائر و على من ذلك القانون التي ت27یتعلق بالمادة 

un)(أن یكون حیادي  paquet neutre et uniformisé فإن الشیوخ طعنوا في دستوریة تلك ،

ات التجاریة، ـــــــــد شكل علب السجائر بین جمیع العالمــــــــــأن إلزامیة توحیاعتبارالمادة على 

أي بدون أي عالمات للتزیین علب السجائر لجلب الزبائن، یشكل ،و جعله كذلك حیادي

من إعالن حقوق 17خرق لحق الملكیة، و كذا للمبادئ الدستوریة المضمونة بموجب المادة 

، و كذا بالخصوص بحق الملكیة الفكریة المعترف بها من 1789اإلنسان و المواطن لسنة 

27المؤرخ في  540ـــ  2006لقرار رقم خالل اجتهاد المجلس الدستوري المجسدة في ا

بمناسبة معالجة المجلس الدستوري للقانون المتعلق 1991، و كذا سنة 2006جویلیة 

.DC, cf. site : www.conseilconstitutionnel.fr 745 ــ 2016 ــ Saisine par 60 députésـ1
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بمحاربة اإلدمان على التبغ و الكحول، بحیث أكد المجلس على أن العالمة التجاریة هي 

سیؤدي ال محالة أحد عناصر الحق في الملكیة الفكریة، و من ثم إلغاء العالمات المختلفة

اإلخالل في االستغالل العادي لحق الملكیة التي هي بمثابة أحد عناصر الملكیة، و إن  إلى

كانت تتعلق بمنتوج ضار و لكن في متناول المستهلك بحریة و هذا ما أكده المجلس 

القانونیة تشكل خرق األحكامالشیوخ أّن تلك أعتبر، و 1991الدستوري في قرار له سنة 

.17891و المواطن لسنة اإلنسانحقوق  إعالنمن  2ادة للم

و في إخطار النواب للمجلس الدستوري الفرنسي حول دستوریة القانون المتعلق 

التي صدر اإلخطاربانتقال الطاقة من أجل النمو األخضر، فإن النواب دفعوا في رسالة 

مسألة عدم دستوریة المادة  2015أوت  13المؤرخ في  718ـــــ  2015القرار رقم  إثرهاعلى 

من ذلك القانون، على أساس مبادئ عدم الوضوح و الوضوح في القانون و أكدوا على 01

من الدستور، و تحقیق الهدف الدستوري 34مبدأ وضوح القانون المستمد من المادة " أن 

ن حقوق إعالمن  16و  ،6، 5، ،4المتمثل في قابلیة تطبیق القانون المستمد من المواد 

السلطة التشریعیة حمایة موضوعات یلزمانفالمبدأین، 1789و المواطن لسنة اإلنسان

أو ضد خطر التعسف، واعتماد أحكام دقیقة ،تفسیر یتعارض مع الدستوركل الحقوق ضد 

.2بما فیه الكفایة وصیاغات ال لبس فیها وغیر متناقضة

الموجهة للمجلس الدستوري من قبل النواب المتعلقة بالطعن في اإلخطارو في رسالة 

قرار على  بشأنه، و التي صدر 2015دستوریة قانون تمویل الضمان االجتماعي لسنة 

، نجد النواب أسسوا جانب من 706ـــــ  2014تحت رقم 2014مبر دیس18المجلس بتاریخ 

ل عام، ـــــــــــــــــــلمبدأ المساواة بشكاإلخطار انون محل ــــــــــــــــمن الق63طعنهم حول مخالفة المادة 

الصحیةك مبدأ المساواة وتكافؤ فرص الحصول على الرعایةانتهأن ذلك القانون اعتبرواو 

1- Saisine par 60 Sénateurs 727 ــ2015ــ DC,cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
2- Saisine par 60 Député 718 ــ2015ــ DC, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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دستوریة  ةقیمه المجلس الدستوري و منحه الذي أقر  ،والهدف الدستوري للحق في الصحة

1946.1على أساس الفقرة الحادیة عشرة من دیباجة دستور عام 

كما نجد كذلك النواب تقدموا بإخطار حول دستوریة القانون المتعلق باالستخبارات 

التي صدر بشأنه قرار عن المجلس  713ـــــ  2015و ذلك بموجب رسالة تحمل لرقم 

النواب مسألة تأثیر العملیات أثار، بحیث 2015جویلیة23الدستوري الفرنسي بتاریخ 

، من خالل خلو ذلك القانون من الضمانات و الحدود األساسیةاالستخباراتیة على الحقوق 

وق ــــــــــــــ، كي ال تعتدي على الحقاإلداریةالح ـالالزمة التي من شأنها أن تضبط أعمال المص

: "  على أن اإلخطارخالل جانب من رسالة و الحریات، و هذا ما تم التأكید علیه من 

تدابیراتخاذتقنیات االستخبارات المعنیة، بسبب طبیعتھا التدخلیة بشكل خاص، تدعو إلى ال

تشمل یجب أن و ، تحكم عادة صالحیات الشرطة اإلداریةالتيیجب أن تتجاوز الضمانات 

هذه التقنیات بطریقة جذریة، الحریة والحق في احترام الحیاة الخاصة، بحیث یصعب أن نرى 

میزت القانون محل كیف یمكن لإلدارة أن تتحكم بصورة مشروعة في استخدام التقنیات التي 

شأن ذلك أن یؤدي بالمعنى ، فمن اإلداریةو التي تصب في مصلحة الشرطة اإلخطار

وجود الضمانات الالزمة لفصل مع عدم ، "دولة شرطة"اء في نهایة المطاف شالسلیم، إلى إن

2."حكام القانونیةالتي من المفروض أن تجسد في تلك األالسلطات

إنه یتبین جلیا من خالل استعراضنا لمجموعة من اإلخطارات الموجهة للمجلس 

الشیوخ ممثلي مجلس و كذا نواب ممثلي الجمعیة الوطنیة، الالدستوري الفرنسي من قبل 

، فإن الطعن في دستوریة قانون له عالقة بالحقوق األساسیةالشیوخ ، أنه كلما كان موضوع ال

، بحیث یحاول المخطرین على الحقوق و الحریات الدستوریةتلك القوانین یبنى بشكل مباشر

سواء كانوا نوابا أو شیوخا إقناع المجلس الدستوري بوجود مخالفة للحقوق األساسیة، و ذلك 

مع الحقوق األساسیة، و معالجة مسألة أثر تطبیق اإلخطارمن خالل مناظرة القانون محل 

1- Saisine par 60 Député 706 -2014ــDC, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
2- Saisine par 60 Député - 2015713ــ  DC, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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مما سبق أن القانون في الواقع  على الحقوق األساسیة المحمیة بموجب الدستور، و یتبین

الدستوریة الضامنة بالمقتضیاتالنواب أو الشیوخ یتعمقون في مقتضیات القانون بربطه 

یحاولون تفسیرات ذات سیاق متسلسل یتمیز بالمنطقیة، و بإعطاءو ذلك  ،األساسیةللحقوق 

ساسیة، واب و الشیوخ إثبات مخالفة أحكام القانون محل اإلخطار للحقوق األــــــــــالنمن خاللها 

و حتى و إن كان هذا النوع من الرقابة یدخل ضمن ما یسمى بالرقابة المجردة التي تمارس 

بعید عن شرط المصلحة، إن تلك الدینامیكیة هي التي حولت المجلس الدستوري منذ تعدیل 

الذي منح البرلمانیین الحق في إخطار المجلس الدستوري، من حكم 1974الدستوري لسنة 

.ت إلى حامي للحقوق و الحریات الدستوریةبین السلطا

تبقى تلك الرقابة لها حدود من خالل النص الدستوري، ،و لكن مهما یكون من األمر

باعتبار أّن الرقابة التي یمارسها البرلمانیین تنصب فقط على مشاریع القوانین أي هي رقابة 

س الدستوري بعد صدور القانون، قبلیة وقائیة، و ال  یمكن لهم أي البرلمانیین إخطار المجل

السیاسیة و القانونیة من الرقابة للخلفیات الفلسفیة و و قد اتخذ النظام الفرنسي هذا النموذج 

ٕان وجدت في النظام الدستوري ال كانت ترى أن الرقابة الدستوریة و للرقابة الدستوریة، و التي 

اإلنشاء و تكتمل بصدور القانون في العامة تكون قید  اإلرادة، ألن 1تكون إال رقابة قبلیة

.الجریدة الرسمیة

ال باإلصدار یصبح القانون عمل محصن، و اإلجراءات التشریعیة اكتملتأما إذا 

، تلك األفكار "العامة اإلرادةالقانون هو التعبیر عن "یمكن الطعن في دستوریته إعماال بمبدأ 

ما تمكن المجلس الدستوري الفرنسي من في واقع األمر لم یبقى لها صدى الیوم خاصة بعد

فرض نفسه كمؤسسة مستقلة، یكمن دورها األول و األساسي في حمایة الحقوق األساسیة من 

الذي واكب فترة الثورة الفرنسیة و ما بعدھا، التي كانت السبب في قیام Sieyès)(ـ و ھذا األمر كان  منذ األفكار األولى للفقیھ سییز 1
، فكان وراء فكرة إنشاء مجلس الشیوخ حامي الدستور یمارس رقابة 1799الجمھوریة األولى ثم اإلمبراطوریة بموجب دستور 

القوانین، أي على مشاریع القوانین و بقت تلك الفلسفة مھیمنة على المنظومة الفرنسیة و تم تجسیدھا في دستوریة قبلیة على صدور
من خالل إنشاء المجلس الدستوري التي أسندت لھ مھمة الرقابة الدستوریة على أن تكون تلك 1958دستور الجمھوریة الخامسة لسنة 

.2008م تبني الرقابة البعدیة على دستوریة القوانین إال بموجب التعدیل الدستوري لسنة الرقابة قبلیة وقائیة في أول األمر، و لم یت
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من خالل اجتهادات تعززاألمرخالل صالحیة الرقابة على دستوریة القوانین، و هذا 

العامة إال في ظل احترامه  اإلرادةأكد على أن القانون هو التعبیر عن المجلس الذي 

.1985للدستور في اجتهاده لسنة 

المجلس إخطارإدخال تعدیل في طریقة  إلىولكن ذلك لم یحفز المؤسس الفرنسي 

المجلس الدستوري بعد إخطارالدستوري من قبل البرلمانیین وذلك بتخویل لهم الحق في 

صدور القانون، فذلك سیعزز ال محالة الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة، خاصة وأن 

الرقابة التي یمارسها البرلمانیین هي في الواقع تحرك من قبل األقلیة المعارضة تحت قبة 

لوا للشرعیة التي تعبإخضاعهالبرلمان، والتي تعمل على مراقبة عمل األغلبیة و ذلك 

األمثلةمن بعض رأیناهوهي الشرعیة الدستوریة، المبنیة على وجه الخصوص كما األغلبیة

.لرسائل إخطار البرلمانیین على حمایة الحقوق األساسیة

و قد قام المؤسس الجزائري تقریبا بنقل النموذج الفرنسي من حیث تقریر الرقابة 

توریة جوازیة تتعلق ة، و المنصبة على رقابة دسالقبلیة التي تحركها السلطات العمومی

رقابة وجوبیة تتعلق بالقوانین العضویة و األنظمة الداخلیة بالمعاهدات والقوانین والتنظیمات و 

من الدستور الجزائري مع وجود بعض 186لغرفتي البرلمان، و التي جاءت بها المادة 

من الدستور الفرنسي  في تحدید 61من الدستور الجزائري، و186الفروق بین نص المادة 

النصوص القانونیة التي تخضع للرقابة، إال أنه المالحظ أن المؤسس الجزائري في التعدیل 

جعل من الرقابة التي تحركها السلطات العمومیة هي رقابة قبلیة 2016لسنة الدستوري

الذي  1996ستور وقائیة، و ال یمكن أن تكون رقابة بعدیة، كما كان معمول به بموجب د

اهدات و القوانین ــــــــدیة على المعـــــــــــــــــابة قبلیة و بعــــــكان یخول للمجلس الدستوري ممارسة رق

س الجمهوریة، أو رئیس مجلس األمة، أو رئیس المجلس رئیإخطارو التنظیمات بناء على 

الحالة العكسیة، أما حالیا ، بحیث یفصل برأي قبل صدور النص و بقرار في الشعبي الوطني

المجلس الدستوري یفصل برأي في :من الدستور أصبحت تنص على أن186فالمادة 
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دستوریة المعاهدات و القوانین و التنظیمات، بناء على إخطار من قبل السلطات العامة 

الحال بالنسبة الوزیر األول كما هو كذلك البرلمانیین و 2016ي دستور الذي أصبح یشمل ف

الرأي یصدر قبل دخول النصوص حیز التطبیق، أما الرقابة البعدیة للدستور الفرنسي، و 

على النصوص القانونیة التي تحال على المجلس الدستوري طبقا  إالتقتصر أصبحت

من الدستور، و بالتالي 188المسألة األولیة الدستوریة المستحدثة بموجب المادة إلجراءات

أصبح الدستور الجزائري متطابق مع نموذج الرقابة المعمول بها في المنظومة الفرنسیة طبقا 

من الدستور الفرنسي، في حین كان یمكن للمؤسس أن یبقى على  1ــ  61و  61للمادة 

تمارسها السلطات العامة، أو على األقل یمنح أجال بعد صدور القانون الرقابة البعدیة التي 

المجلس الدستوري حول دستوریة المعاهدات إخطاریخول فیه للسلطات العمومیة الحق  في 

و القوانین و التنظیمات، فذلك كان من شأنه أن یعزز الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة، 

2016على السلطات العامة فقط وفق للتعدیل الدستوري لسنة الرقابة القبلیة اقتصاروعلیه 

.یضع حدود على ممارسة الرقابة الدستوریة في نظامنا القانوني

و الذي یقابله نص من الدستور الفرنسي،  1ــ  61زد على ذلك فإن نص المادة 

قاضي الحق في الدفع بعدم دستوریة من الدستور الجزائري اللذان یخوالن للمت188المادة 

المجلس الدستوري بواسطة محكمة إخطارالقوانین أمام الجهات القضائیة التي لها الحق في 

النقض و مجلس الدولة في النظام الفرنسي، و بواسطة المحكمة العلیا و مجلس الدولة في 

ي تنصب على النظام الجزائري، فإنه یالحظ أن تلك الرقابة هي كذلك لها حدود فه

النصوص التشریعیة دون غیرها من النصوص، فال یمكن أن تكون أعمال السلطة التنفیذیة 

المسألة األولیة الدستوریة، في حین أنه یمكن إجراءاتمحل طعن لمخالفتها الدستور وفق 

أن ال یكون مخالف للقانون و لكن یخالف الدستور مباشرة، خاصة في مجال  اإلداريللعمل 

المسألة األولیة إجراءاتإلى أن أصول و باإلضافةاألساسیة المضمونة دستوریا، الحقوق

كما الحظنا أنفا فهي معقدة حیث ال یمكن للمتقاضي اللجوء مباشرة ،الدستوریة لها سلبیاتها
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بحسب الحالة، كل ذلك سینعكس  اإلداريللمجلس الدستوري إال بواسطة القضاء العادي أو 

.عالة للحقوق األساسیةعلى تحقیق حمایة ف

ممارسة تلك تضع حدود الدستوریة الناصة على الحقوق األساسیة  القواعد -ثانیا

إن الحقوق األساسیة هي حقوقا غیر مطلقة، و لتوضیح تلك المسألة یمكن لنا أن :الحقوق

1789و المواطن لسنة اإلنسانمن إعالن حقوق 04نستشف في هذا المجال بنص المادة 

و لذلك فإن . تكمن الحریة في القدرة على فعل كل ما ال یضر بالغیر":التي تنص على أن

ممارسة الحقوق الطبیعیة لكل إنسان لیس لها حدود إال تلك التي تكفل لألعضاء اآلخرین 

،  "ون ــــــــجب القانو ال یجوز تعیین هذه الحدود إال بمو .ع التمتع بذات الحقوقـــــــــفي المجتم

و من ثّم فإن الحقوق األساسیة المعترف بها بموجب الدستور هي لیست حقوقا مطلقة فقد 

تجد حدودا لها في النصوص الدستوریة التي قررتها في حد ذاتها، و هذا ما جسدته صراحة 

في حد الدستور "بأن 126/1995المحكمة الدستوریة االسبانیة في قرار لها حامل لرقم  

".ذاته هو عبارة عن قواعد تضع حدود على الحقوق األساسیة 

تعد ألنهالة حدود الحقوق األساسیة هي على غایة من األهمیة أمسهذا ونشیر أن

و هو ما سارت لمسألة،اجد مهتم بتلك األلمانيصلب المنازعات الدستوریة، فنجد الفقه 

یجب األساسیةلمعرفة حدود حقا من الحقوق ، واأللمانیةالمحكمة الدستوریة كذلك علیه 

بعین االعتبار خصائص كل حق من الحقوق األخذثالثة خطوات منطقیة مع إتباع

:التالیةاألسئلة، تلك الخطوات تكمن في طرح ةعلى حداألساسیة

ما هي بالضبط محتوى الحریة التي یهدف من خاللها الدستور لضمانها ؟ 

طدم بممارسة الحق األساسي ؟ حدود التي تصالما هي 
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، تلك األسئلة یعمل 1؟تكریس فعالیة للضمانات الدستوریةما هي حدود الحدود الالزمة ل

القضاء الدستوري على اإلجابة علیها للقول إن كان النص متطابق أو غیر متطابق مع 

تقنیة التحفظات التي نجدها في الكثیر من قرارات المجلس استعمالأو عن طریق ،الدستور

الدستوري الفرنسي، و كذا أراء و قرارات المجلس الدستوري الجزائري لما تعرض علیه 

.المنازعة الدستوریة

كما أن مجال حمایة الحقوق األساسیة قد یستمد كذلك من التعریف الدستوري لحق 

مكن أن نأخذ عدة أمثلة في هذا المجال فقد كرس المؤسس ، و ی2األساسیةمن الحقوق 

من الدستور الجزائري التي 46حمایة دستوریة للخصوصیة و ذلك بموجب المادة الجزائري 

االتصاالتتحرم المساس بحرمة الحیاة الخاصة، و حرمة شرفه و كذا سریة المراسالت و 

لمشرع بوضع جمیع التدابیر الخاصة بكل أشكالها و مضمونها، و قد ألزم المؤسس ا

الخصوصیة و ذلك لحمایة  امجاالتهو  ،التشریعیة لتحقیق تلك الحمایة بجمیع مضامینها

نفس النص یضع المؤسس في، و لكن نجد"...و یحمیها القانون"...یستشف من عبارة 

على تلك الحمایة الدستوریة، بحیث یمكن للسلطات القضائیة المساس بحق حدود

انون العام، ــــــــات الجزائیة و الجنائیة لضبط مرتكبي جرائم القـــــــــفي إطار التحریالخصوصیة 

.و ذلك یكون بأمر معلل صادر عن السلطة القضائیة

"من الدستور الجزائري على أن51و تنص المادة  ول على المعلومات، ــــــــــــــــــــالحص:

ن للمواطن، ال یمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحیاة الغیر و نقلها مضمونااإلحصائیاتو 

الخاصة و بحقوقهم و بالمصالح المشروعة للمؤسسات و بمقتضیات األمن الوطني، یحدد 

".القانون كیفیات ممارسة هذا الحق

1- Christian AUTEXIER, Introduction au droit public allemand, PUF, 1997, disponible en ligne à

l'adresse:http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2015/03/30/chapitre-5-les-droits-.

2- Christian AUTEXIER, op.cit.
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فالمالحظ أن حق الحصول على المعلومة هو حق محدود بالنص الدستوري و لیس 

ذلك ابات البنكیة للغیر، و  الحصول على معلومات تتعلق بالحسمطلق فال یمكن مثال

للمحافظة على السر البنكي لألشخاص الذي یعد من مجاالت الحیاة الخاصة، و ال یخول 

ذلك الحق الحصول على معلومات قد تضر بمصالح المؤسسات العمومیة و الخاصة 

نشاطها، كالحصول مثال على  إطار، و التي تدخل في اإلداریةأو ذات الصبغة  ةاالقتصادی

، كما ال یمكن الحصول على االختراعتصامیم لمنتوج شركة صناعیة محمي ببراعة 

األمن الوطني، إذا بمقتضیاتمعلومات لها صفة السریة من المؤسسات األمنیة  تتعلق 

فالمالحظ أن الحق األساسي المتعلق بالحصول على المعلومة له حدود وضعها المؤسس في 

.النص الدستوري

و في مجال الحقوق المدنیة و السیاسیة نجد أن حق التنقل، أو بما یسمى بحق 

ور الجزائري، ــــــــــــمن الدست55الذهاب و اإلیاب داخل و خارج الوطن المكرس بموجب المادة 

ار و لكن النص الدستوري یضع حدود على ممارسة ذلك الحق في حالة ما إذا صدر قر 

قضائي یحد من تلك الحریة كصدور حكم جزائي قاضي بعقوبة سالبة للحریة الرتكاب 

إجراءات  إطارجریمة، أو في حالة صدور أمر قضائي یتعلق بالحبس االحتیاطي في 

أو  اإلقامة، و كذا في حالة تسلیط عقوبة تكمیلیة تتعلق بتحدید التحقیقات الجزائیة و الجنائیة

.المنع من اإلقامة

نظام إلقامةالسیاسیة الذي یعد ضرورة حتمیة األحزابو فیما یخص حق إنشاء 

من الدستور 52دیمقراطي و هو عماد الحقوق السیاسیة، فإن المؤسس نص علیه في المادة 

الجزائري، و لكن حرص في نفس الوقت على وضع حدود دستوریة على ممارسة هذا الحق 

السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو األحزابإنشــاءواز من بینها تأكیده على عدم ج

.عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي أو القیام بالدعایة على أساس تلك العناصر المذكورة
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إن الحدود على ممارسة الحقوق األساسیة في النظام الدستوري الجزائري تظهر جلیا 

لیها السلطة التشریعیة و التنفیذیة لوضع تعتمد عمن خالل صیاغة بعض النصوص التي قد 

قیود على ممارسة الحق األساسي، لكن الخلل یقع لما تخرج السلطة على المجال الغیر 

 أنو هو ما یعرف في فقه القضاء الدستوري بمبدأ التناسب الذي یقتضي ،القابل تجاوزه

الحق أو الحریة متناسبة مع جوهر هذه األخیرة، و إال نكون  مبتنظیتكون التدابیر المتعلقة 

"من الدستور على أن49الحق األساسي من مضمونه، كنص المادة  إفراغحالة أمام   :

، "حریة التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي یحدد كیفیات ممارستها 

یحدد كیفیات ممارستها، فمن شأن ذلك أن الذي بإطار القانون فممارسة تلك الحریة مرتبط 

یمنح السلطة هامش واسع من حریة التفسیر قد یساعد على الحد من ممارسة حریة التظاهر 

، و ذلك من خالل وضع تشریعات 2016السلمي التي أدرجت في التعدیل الدستوري لسنة 

 2فقرة  42دة تقلص من  ممارسة تلك الحریة مما قد یفرغها من محتواها، و في نص الما

ال مساس بحرمة حریة المعتقد، و حرمة حریة الرأي، حریة ممارسة ":التي تنص على أنه

المؤسس ركز على أن ، و في هذه الحالة نالحظ "إطار احترام القانونالعبادة مضمونة في 

العبادة و تم ربطها بوجوب أن تمارس في إطار القانون، و في هذه الحالة كذلك یمكن فتح 

یتجزأجال للمشرع لوضع معاییر غیر متناسبة مع ممارسة حریة العبادة، التي هي جزء ال الم

من حریة المعتقد و ال یمكن فصلهما عن بعضهما البعض، خاصة و أن الدستور الجزائري 

فكیف یمكن ،، و من ثّم فما دام أن الدولة حددت دینها"اإلسالم دین الدولة "ینص على أن 

طالما الدستور ،رسة مواطنیها الذین لهم معتقدات أخرى لشعائرهم الدینیةلها أن تضمن مما

.، و هو ما قد یشكل مساس بمبدأ مساواة المواطنینحدد مسبقا دین الدولة

الحریات األكادیمیة و حریة ..".من الدستور تنص على أن44المادة و نجد

اإلضراب، و كذا بالنسبة للحق في "نالبحث العلمي مضمونة و تمارس في إطار القانو 

معترف به و اإلضرابق في ـــالح":من الدستور على أن71المنصوص علیه في المادة 
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، فهناك حذر للمؤسس من تقریر بعض الحریات بربط ممارستها "القانون إطاریمارس في 

بوضع قیود قانونیة قد تمس في  ةالتشریعیبالقانون، و هو ربما قد یفسر لصالح السلطة 

التشریعیة و كذا  ةللسلطمما قد یفتح المجال .بعض الحاالت بموضوع الحقوق األساسیة

.األساسیةالتنفیذیة لوضع تدابیر غیر متناسبة مع ممارسة تلك الحقوق 

القانوني هو أمر ضروري و بدیهي في دولة باإلطارإن تنظیم حق أو حریة 

و لكن ذلك التنظیم یجب أن ال یفرغ موضوع الحق األساسي من محتواه كفرض القانون،

للحیلولة من ممارسة الحق األساسي، و من ثم حمایة الحقوق األساسیة إجراءاتالتزامات و 

تتوقف على وجود قضاء دستوري قوي في الدولة یؤدي مهامه باستقاللیة بعیدا عن 

من الحقوق أو س على تفسیر الدستور الذي اقر بحقاالعتبارات السیاسیة، و یعمل باألسا

.فقا لمبدأ التناسبحریة من الحریات و 

و قــد نلمــس فــي الواقــع أن المشــرع الجزائــري یضــع إجــراءات تتنــافى مــع تكــریس الحــق 

األساســي المضــمون دســتوریا،  مــن خــالل عــدة تشــریعات كالقــانون المتعلــق بالجمعیــات الــذي 

ات التـي سـبق ــــــــــــــــــــ، و الـذي اشـترط مـن جمیـع الجمعی06ـــــ 12تحت رقم  2012صدر سنة 

بإعــــادة التقــــدم بطلبــــات التســــجیل و الحصــــول علــــى ،و أن كانــــت تمــــارس النشــــاط الجمعــــوي

ل بشـكل قـانوني كـإجراء مرهــق ــــــــــــــــة قبـل أن تـتمكن مـن العمیــإیصـال التسـجیل مـن وزارة الداخل

أن یستخدم ذلك اإلجراء مـن قبـل السـلطة للحـد مـن تشـكیل یمكنو غیر موضوعي، و من ثم

الجمعیات و لحرمان بعض الجمعیات من ممارسة نشاطها، و هو ما نلمسه من خـالل المـادة 

ــــ  06مـــن القـــانون 70 یتعـــین علـــى الجمعیـــات المؤسســـة بصـــفة "التـــي تـــنص علـــى أن  12ــ

و المـذكور أعـاله، 1990دیسـمبر سـنة 4المـؤرخ فـي  31ــــ  90قانونیة في ظل القـانون رقـم 

قـوانین أساسـیة جدیـدة مطابقـة بإیداعأن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنتین 

، "لهذا القانون، و في حالة تجاوز هذا األجل تقرر السـلطة المختصـة حـل الجمعیـات المعنیـة 

دم رجعیــة القـوانین علـى الحقــوق فـذلك یتنـافى مـع المبــادئ القانونیـة الثابتـة التــي تجمـع علـى عـ
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طالما أن الحق في تكوین الجمعیة نشأ في ظل شروط قانونیة وقـت اإلنشـاء، فكیـف المكتسبة

تفرض السلطة إخضاع كل الجمعیات التي تنشط فـي المجـاالت المختلفـة لوجـوب التكیـف مـع 

ع القــانون و شــروط جدیــدة تحــت طائلـة حــل كــل جمعیــة ال تتكیــف مــبــإجراءاتالقـانون الجدیــد 

الجدید ؟

و في هذا الشأن نجد المجلس الدسـتوري الفرنسـي وقـف ضـد كـل تقلـیص لمجـال حریـة 

المتعلــق 1971تكـوین الجمعیــات، و ذلــك منــذ صــدور اجتهــاده الشـهیر فــي ذلــك المجــال ســنة 

الجمعیــات بحیــث وضــع مبــدأ و كرســه فــي اجتهاداتــه الالحقــة، علــى أن حریــة تكــوین بقــانون

تكــــوین  عــــن اإلبــــالغ، بــــل یكفــــي اإلداريالجمعیــــات ال یمكــــن أن تخضــــع لنظــــام التــــرخیص 

الجمعیة، و أن الرقابة التي تفرض على الجمعیة من قبل السلطة التنفیذیة ال یمكـن بـأي حـال 

.تكوین الجمعیة، بل یمكن أن تكون الحقةمن األحوال أن تكون سابقة على

حدود الحمایة المقررة للحقوق األساسیة مستلهمة من اجتهاد القضاء :الفرع الثاني

الدستوري 

إن القاضي الدستوري یعمل بقدر المستطاع لتجنب أن یتحول لسلطة ذات طابع 

لیه المجلس فذلك سیؤثر على وجوده في النظام المؤسساتي، و هو ما سار ع،سیاسي

الدستوري الفرنسي الذي رفض أن یتحول إلى غرفة برلمانیة ثالثة، بل حرص على أداء 

مهامه وفق الدستور بشكل صارم،  كي یتمكن في األخیر من فرض ذلك السلوك على بقیة 

السهر على احترام الدستور، و ذلك بتقدیر مدى ت األخرى كمؤسسة دستوریة مهمتها السلطا

ع، ـــــــــــــــــو ال یتعداه للخوض في مالئمة التشری،العمل التشریعي مع الدستورتطابق و توافق

و من ثم نجد المجلس الدستوري الفرنسي وضع حدود على صالحیاته تنعكس على الحمایة 

، و ذلك من خالل رفض المجلس الدستوري ممارسة رقابة ذات األساسیةالمقررة للحقوق 

لتحقیق الحمایة تقنیة التوفیق بین الحقوق األساسیة من جهة ثانیة ، و )أوال (طابع سیاسي 

).ثانیا(الدستوریة



441

إن المجلس الدستوري :ممارسة رقابة ذات طابع سیاسيلرفض المجلس الدستوري -أوال 

الفرنسي رفض أن یتدخل في الصراعات ذات الطابع السیاسي، و أن یكون كهیئة لحل تلك 

التي قد تنشب بین مختلف السلطات العمومیة، و قد تمسك بالتفسیر الصارم المنازعات

لصالحیاته و اختصاصاته، و هذا األمر أكده منذ السنوات األولى لبدایة نشاطه طبقا 

الفرنسي، فقد طلب رئیس الجمعیة الوطنیة رأي استشاري من المجلس 1958ألحكام دستور 

من 16حجب الثقة عن الحكومة أثناء استخدام المادة حول إمكانیة تقدیم ملتمس الرقابة ل

الدستور، بعدما تّم تقدیم إیداع ملتمس الرقابة من قبل نواب الیسار في الجلسة المنعقدة 

إیداعدفع بعدم قبول ناك نواب في الجمعیة الوطنیة من ، و ه1961سبتمبر 12بتاریخ 

الجمعیة الوطنیة أثناء تطبیق أحكام ملتمس الرقابة، باعتبار أنه ال یحق للحكومة أن تحل

.من الدستور16المادة 

و قد رد المجلس على ذلك بأن لیست له صالحیة لإلجابة على ذلك السؤال، ألن 

الدستور ال یعطیه أي صالحیة إلعطاء آراء استشاریة كتلك، و قد أقر ذلك في قراره المؤرخ 

ه بناء على تفسیر صـــــــــــــارم واضعا مبدأ یحدد فیه صالحیات1961سبتمبر  14في 

باعتبار أن الدستور حدد بصرامة اختصاصات المجلس :"لمقتضیات الدستور على أنه

الدستوري، فهذا األخیر ال یمكن أن یطالب للفصل، أو إعطاء رأي إستشاري إال في الحاالت 

الدستوري ، إن رفض المجلس 1"المحددة في ذلك الشأنلإلجراءاتالمحددة له و طبقا 

سیاسیة هو في حقیقة األمر تأكید منه على أن طبیعة أعماله منازعاتالفرنسي الفصل في 

.هي قانونیة و لیست سیاسیة

لما قضى باختصاصاتهو قد تمسك المجلس بتفسیره الصارم للدستور فیما یتعلق 

6صادر عنه بتاریخ في النظر في دستوریة القوانین االستفتائیة في قرار اختصاصهبعدم 

باعتبار أن اختصاصات المجلس ":أین أكد من خالل تسبیبه على أن1962نوفمبر 

1- CC n° 61-1 AUTR du 14 septembre 1961, cf. site : www.conseilconstitutionnel.fr.
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الدستوري هي محددة بصرامة بمقتضى الدستور و كذا بأحكام القانون العضوي المؤرخ في 

، فال یمكن مطالبة المجلس الدستوري المتعلقة بالمجلس الدستوري1958نوفمبر07

فالدستور جعل من ...تلك المحددة له بموجب تلك النصوصخرى غیر التصدي لحاالت أ

.المجلس الدستور هیئة مكلفة بتنظیم نشاط السلطات العامة

من الدستور هي فقط القوانین التي 61الذي قصده الدستور بموجب المادة فالقانون

التعبیر مثل ییتبناها البرلمان و لیس القوانین التي یتبناها الشعب بواسطة االستفتاء الذي 

أن ال وجود ألي نص في الدستور، أو في القانون باعتبارو ...المباشر للسیادة الوطنیة

الرامي ،للتصدي لطلب رئیس مجلس الشیوخاالختصاصتوري العضوي یمنح المجلس الدس

عن طریق ،المصادق علیه من قبل الشعب الفرنسيتقدیر مدى تطابق مشروع القانون  إلى

األساس قضى المجلس  هذا، و على "مع الدستور1962أكتوبر  28رخ في االستفتاء المؤ 

بع شكلي بل تصدى ، و في حقیقة األمر قرار المجلس لیس ذو طااختصاصهبعدم 

التعبیر "أّن القانون الذي یتم إقراره عن طریق االستفتاء هو أعتبرللموضوع، و ذلك لما 

هو  االستفتاء، أي أن المجلس یرى أن تبني القانون بواسطة 1"المباشر عن السیادة الوطنیة

للنظر في مدى دستوریة ختصاصهایبرر عدم عمل سیادي ال رقابة له علیه، و هو ما

.ستفتائيالقانون اإل

لیس له سلطة تقدیر عامة فهو یقرر بصفة ذاتیة أنه إن المجلس الدستوري الفرنسي 

فهو حریص على عدم تجاوز صالحیته األساس هذاو على  ،محدود من خالل صالحیاته

له مؤرخ في المرسومة له بمقتضى القاعدة الدستوریة، هذا ما سار علیه المجلس في قرار

للحمل الذي جاء بناء على إخطار من  اإلراديالمتعلق بقانون التوقیف 1975جانفي 15

، الذي خول 1974قبل البرلمانیین، و كان أول إخطار للنواب بعد التعدیل الدستوري لسنة 

المجلس الدستوري، و قد كان ذلك القانون إخطارللنواب و أعضاء مجلس الشیوخ الحق في 

1- CC n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, cf. site : www.conseilconstitutionnel.fr.
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اع فلسفي و إیدیولوجي وسیاسي بین التیارات السیاسیة المختلفة في البرلمان، محل صر 

بحیث أرادت  جزء من األغلبیة التي یجمعها  نزاع مع السلطة التنفیذیة أن یفصل المجلس 

الدستوري في نزاع ذو صبغة سیاسیة، بعدما عجزت عن حله على مستوى البرلمان، أما 

وري حكما و في ـاألغلبیة أرادت أن تجعل من المجلس الدستاألقلیة التي كانت في مواجهة 

نفس الوقت أداة في صناعة القانون، بمعنى أراد النواب في بدایة إعمال التعدیل الدستوري 

برلمان، ناف ألعمال التئالمذكور أعاله، تحویل المجلس الدستور إلى قاضي اس1974لسنة 

القانون یمكن أن یوقف من قبل  أنال یتمتع بالسیادة باعتبار و من ثم یصبح هذا األخیر 

...،  فقد رد المجلس على ذلك في تسبیب لقراره على أن1القاضي الدستوري " 61المادة :

من الدستور ال تمنح المجلس الدستوري سلطة تقدیر عامة، و سلطة القرار مماثلة لتلك 

.2"المخولة للبرلمان

ن مهام المجلس الدستوري ال تكمن في الفصل في موضوع و المقصود من ذلك أ

النقاش الذي یدور حول موضوع تشریعي معین كما هو الحال في قضیة توقیف الحمل 

ذلك سیؤدي حتما بالمجلس إلى الفصل في مشكلة فلسفیة أو دینیة، و لیس الفصل ف، اإلرادي

القواعد الدستوریة في احتراملى في المشكلة القانونیة فهو یسهر على قول القانون، و كذا ع

الحدود و الشروط المقررة بموجب الدستور، و علیه فالمجلس من خالل قراره المذكور  إطار

حدد صالحیته في مراقبة تطابق نص قانوني مع النص الدستوري الذي یسمو في النظام 

.ختلفة للدولةالتي تثور بین األجهزة المالمنازعاتالقانوني، و ال یمكن له أن یفصل في 

و حتى و إن تعلق األمر بحق من الحقوق أو حریة من الحریات األساسیة، فال یمكن 

للمجلس أن یقرر الصفة المطلقة لذلك الحق أو تلك الحریة، فهو محدود في معاینة إن كان 

القانون ال یخرق الحق أو الحریة المضمونة بموجب الدستور، و على ذلك األساس أكد 

1- Louis FAVOREU , Loïc PHILIP, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, 12e édition, …
op.cit , p .310.
2- C C n° 74  ــ 54 du 15 janvier 1975 , cf. site : www.conseilconstitutionnel.fr.
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ال یمكن للمجلس الدستوري أن یحل محل المشرع في ":ستوري الفرنسي على أنهالمجلس الد

تقدیر إن كانت هناك ضرورة توقیع عقوبات تتعلق بمخالفات محددة، و یرى العمیدان لوي 

Louis(فافوروا و لوییك فیلیب  Favoreu , Loïc Philip( ّأن" التعدیل الدستوري لسنة :

كان یمكن أن یحوله إلى هیئة تفصل في باعتبارهكان یشكل خطر على المجلس، 1974

أو فلسفیة، خاصة إذا كان یطالب بذلك من عدة إیدیولوجیةمن طبیعة سیاسیة و منازعات

على جهات أي من قبل  السلطات السیاسیة  المختلفة، و لكن المجلس رد على ذلك بحكمة 

"أن مهمته تكمن في حمایة القواعد القانونیة األساسیة ، و رفض أن یتحول بما یسمى إلى 

.1"حكومة قضاة 

ذات الطبیعــة المنازعـاتو مـا فتـئ المجلـس یعبـر عـن رفــض تحویلـه لهیئـة تفصـل فـي 

فلسـفي سیاسـي إیـدیولوجيالسیاسیة التي تجمع األحزاب السیاسیة، و التي تكون محل خـالف 

األغلبیة و المعارضة، و هذا مـا نلمسـه مـن قـرار المجلـس الدسـتوري الفرنسـي المـؤرخ فـي بین 

ـــــة رقـــــم  1985أوت  23 ـــــذي أكـــــد مـــــن خـــــالل الحیثی ـــــى أن 20ال ـــــة : " عل ـــــار أن الرقاب باعتب

تمــارس كآلیــة وقائیــة بعــد التصــویت علــى 1958أكتــوبر 4الدســتوریة المقــررة بموجــب دســتور 

قـراره فـي أجـل شـهر مـن بإصـداریكون المجلس الدستوري ملزمـا ، و2"القانون و قبل إصداره

فـــي أجـــل ثمانیـــة أیـــام، و مـــن ثـــّم موضـــوع الرقابـــة االســـتعجالیة، و فـــي الحالـــة إخطـــارهتـــاریخ 

ـــأخیر ممارســـة الســـلطة التشـــریعیة لصـــالحیاتها، و لكـــن موضـــوع  ـــة أو ت ـــیس عرقل الدســـتوریة ل

سـتور، ففـي حالـة تقریـر أن القـانون هـو غیـر الرقابة هو ضمان توافـق العمـل التشـریعي مـع الد

1- Louis FAVOREU , Loïc PHILIP, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, 12e édition, …
op.cit, p .310.
2- CC n° 85-197 DC du 23 aout 1985, cf.site : www.conseilconstitutionnel.fr.

، أین كانت في تلك الحقبة إال الرقابة القبلیة مقررة في الدستور الفرنسي ، و لم تمارس الرقابة 1985صدور قرار المجلس كان سنة -
الذي استحدث آلیة المسألة األولیة 2008الدستوریة البعدیة عن صدور القانون في المنظومة الفرنسیة إال بعد التعدیل الدستوري لسنة 

.الدستوریة
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دستوري فـي الـبعض مـن أحكامـه، فإصـداره یتوقـف إمـا علـى حـذف األحكـام الغیـر الدسـتوریة، 

.1"أو إما بوضع نصوص جدیدة متوافقة مع الدستور تحل محل النصوص الغیر الدستوریة

، 2فتلك هي رسالة موجهة للمعارضة و كذا لألغلبیة التي قد تمثل المعارضـة مسـتقبال

مفادهــا أن المجلــس الدســتوري ال یمكــن لــه أن یفصــل فــي الصــراعات السیاســیة، و أن یتحــول 

لغرفة ثالثة في البرلمان، و قد أكد المجلس في تسـبیبه علـى أن دوره یكمـن فـي تقریـر إن كـان 

افــق مـــع الدســتور أو مخــالف للدســتور، و فـــي هــذه الحالــة األخیــرة، فـــإن الــنص التشــریعي متو 

القانون المصوت علیـه الـذي ال یعبـر عـن اإلرادة العامـة فـي إطـار احتـرام الدسـتور، فـإن مآلـه 

.اإللغاء بدون تأخیر

هذا یعني أن المجلس ال یقوم بتصحیح المشرع، ألن ذلك هو من صـالحیة البرلمـان، 

الذي یقع علیه عبئ أخذ التدابیر التشریعیة الالزمة التي تجعل من الـنص المقـرر بأنـه مخالفـا 

الدســتوریة التــي یضــعها المجلــس  تاالعتبــاراللدســتور نصــا متوافــق مــع الدســتور، بنــاء علــى 

ــــرك القــــانون إذا كــــان الدســــتوري، فالبرلمــــ ــــه أن یحــــذف الــــنص المخــــالف للدســــتور، أو یت ان ل

.النسبي قد یسقط الهدف و معنى القانون اإللغاءالبرلمان یرى بأن قرار 

فــإن عملیــة تصــحیح التشــریع و جعلــه متوافــق مــع الدســتور فــي إطــار الرقابــة ،و علیــه

بالكشــف علــى المخالفــات القبلیــة هــي مــن مهمــة المشــرع، و یقتصــر دور المجلــس الدســتوري 

التي یثیرها التشریع بمقارنته مع القاعدة األساسیة و هو الدسـتور، تلـك هـي طریقـة عمـل التـي 

تمســك بهــا المجلــس و كرســها، و مكنتــه مــن االبتعــاد علــى االعتبــارات السیاســیة فــي معالجــة 

.ة القبلیةالتي یتلقاها من قبل السلطات العمومیة في إطار الرقابة الدستوریاإلخطارات

1- CC n° 85  ــ 187 du 25 janvier 1985, cf. site www.conseilconstitutionnel.fr.
إن التداول على السلطة في المنظومة الفرنسیة مكرس من خالل االنتخابات الدوریة التي تجرى حول انتخاب رئیس الجمھوریة، و 2-

ارین سیاسیین رئیسیین، تیار الیسار  و الذي یضم األحزاب االشتراكیة، كذا االنتخابات البرلمانیة، و المحلیة، تلك االنتخابات أفرزت تی
و تیار الیمین الذي یضم األحزاب الیمینیة، زد على ذلك تیار الوسط الذي ال یحسب ال على الیمین و ال على الیسار، و أن التداول على 

.الفرنسيلسیاسيام االسلطة و تغیر من انتخابات إلى انتخابات أخرى ھي ظاھرة مرسخة في النظ
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مـن 34المادة س الفرنسي مجاالت التشریع بموجب و في نفس السیاق لقد حدد المؤس

النظـــــام البرلمـــــاني، و ال یمكـــــن للمجلـــــس الدســـــتور الفرنســـــي التـــــي جـــــاءت فـــــي إطـــــار عقلنـــــة

الدســـتوري أن تكـــون لـــه صـــالحیة مراقبـــة مالئمـــة التشـــریع الـــذي ســـنه البرلمـــان، و قـــد تطـــرق 

المجلــس للحــدود الدســتوریة التــي یفرضــها الدســتور فــي كیفیــات تعامــل المجلــس الدســتوري مــع 

المتعلــــق 1981جــــانفي  20و  19النصــــوص المحالــــة  علیــــه مــــن خــــالل قــــراره المــــؤرخ فــــي 

مــن الدســتور ال تمــنح المجلــس الدســتوري 61المــادة ":ن األمــن و الحریــة، فأكــد علــى أنبقــانو 

ســلطة عامــة للتفســیر و التقریــر مماثلــة لســلطة البرلمــان، و لكــن تمــنح فقــط للمجلــس صــالحیة 

، و علـــى 1"تقریــر إن كــان القـــانون المعــروض علـــى المجلــس الدســـتوري متطــابق مـــع الدســتور

و المــواطن التــي تــنص اإلنســانمــن إعــالن حقــوق 08س ذهــب إلــى تفســیر المــادة ذلــك األســا

التـــي مـــن خاللهـــا أكـــد "ال یجـــوز أن یقـــرر القـــانون إال العقـــاب الـــالزم الضـــروري "  :علـــى أن

ـــى أنـــه فـــي إطـــار أداء المجلـــس الدســـتوري لمهامـــه ، فـــإن ":المجلـــس الدســـتوري الفرنســـي عل

مشــرع فــي تقــدیر العقوبــات التــي یجــب أن تســلط علــى أن یحــل محــل الیمكــن لــهالمجلــس ال 

المجلـــس و فـــي نهایـــة األمـــر أكـــد ،2"األفعـــال المجرمـــة فـــي المخالفـــات التـــي حـــددها المشـــرع 

"الدســتوري الفرنســي علــى أنــه ال وجــود ألي مخالفــة للشــطر األول مــن القــانون محــل الرقابــة :

، و 3"1789و المـواطن لسـنة  اناإلنسـمـن إعـالن حقـوق 08للمبادئ التي جاءت بهـا المـادة 

مـن ثــم  فـإن المجلــس الدسـتوري نجــده ال یــذهب لتقـدیر مســألة إن كـان العقــاب الزمـا لفعــال مــا 

.من األفعال، إال إذا كان هناك خرق جسیم للنصوص الدستوریة

و كرس المجلس الدستوري الفرنسي نفس النهج في الرقابة الدستوریة البعدیة التي 

والذي استحدث إجراء 2008الفرنسیة من خالل التعدیل الدستوري لسنة  ةالمنظومعرفتها 

 أنمن الدستور، بحیث أكد على عدم جواز 1–61المسألة األولیة الدستوریة وفق المادة 

التدابیر تخاذاصالحیة  هو الذي لههذا األخیر ف، المشرعتحل إرادة المجلس محل إرادة 

1- CC n° 81 -127 DC du 19 et 20 janvier 1981, cf. Site, www.conseilconstitutionnel.fr.
2 - Ibid.
3 - Ibid.
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بعدم دستوریته متطابق مع التشریعیة الالزمة كي یجعل من النص التشریعي المقضي 

م أ د   1 –2010، ففي قراره رقم األسباب التي أثارهابأخذا بعین االعتبار، الدستور

)QPC( ّالمجلس على أنه یعود للبرلمان أن یختار الحل التشریعي المناسب بعد صدور ، أكد

قرار المجلس المتعلق بالمعاشات الخاصة بقدماء المحاربین من المستعمرات الفرنسیة 

السابقة، و التي أخضعتها الدولة الفرنسیة لنظام خاص، من خالله ال یمكن لتلك المعاشات 

(cristallisationتجمید كل الزیادات فیهاالتي نتج عنها، و أن تكون محل زیادة في القیمة

(des pensions، و قد اعتبر المجلس النصوص القانونیة التي قررت تجمید زیادة في تلك

، باعتبارها مخالفة لمبدأ المساواة بین المواطنین، و لكن المجلس غیر دستوریةالمعاشات 

و أكد على ، 2011جانفي 01لتاریخ الحق و هو حیر التطبیقحدد في قراره تاریخ دخوله 

أن للبرلمان أن یتخذ التدابیر التشریعیة بما فیها كیفیات حساب المعاشات بما یتطابق مع 

إذا حدود عمل المجلس الدستوري ال تتعدى القول إن كان القانون یتوافق ، 1أحكام الدستور

مع الدستور أم ال، أما تكییف النص مع الدستور  و إیجاد الصیغ و الحلول لتحقیق 

االنسجام بین القانون و الدستور، مع األخذ بعین االعتبار باألسباب التي أثارها المجلس في 

.حدهقراره،  فهي من مهمة المشرع لو 

الصـادر بتــاریخ 1أكـد المجلـس الدسـتوري الجزائــري فـي قـرار لـه رقـمالشـأنو فـي هـذا 

علــــى القائمــــة  مــــع النســــبي، بخصــــوص اختیــــار المشــــرع لنظــــام التمثیــــل 1989ســــبتمبر 20

، 61یمـــا یخـــص المـــواد ف":نتخـــابي للمجـــالس المنتخبـــة، علـــى أناألفضـــلیة لألغلبیـــة  كنظـــام ا

ضـوع الـذي تعالجـه حیـث أن معة بسبب مالهـا مـن التشـابه فـي المو ، المتناولة مجت84، و62و

تبـّین بدقـة 62المجـالس الشـعبیة، والمـادة النتخـاباالقتـراعتعالجان طرق  84و 61 المادتین

النسبي على القائمة مع أفضلیة األغلبیـة االقتراعالكیفیة التي یتم وفقها توزیع المقاعد بطریقة 

1- Les effets dans le temps des décisions QPC du Conseil constitutionnel , juillet- Août 2010,
disponible en ligne à l'adresse:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-la-une/juillet-aout-2010-les-
effets-dans-le-temps-des-decisions-qpc-du-conseil-constitutionnel.48618.html.
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وبما أنه لیست هناك أیة أحكام في الدستور تحدد قواعد خاصـة تتعلـق بطریقـة .في دور واحد

10المشــرع وحــده طبقــا للفقــرة اختصــاصحینئــذ إلــى االقتــراعطریقــة اختیــار، فیعــود االقتــراع

.من الدستور115من المادة 

ة، علمـا بـأن و بما  أن نیة محرر الدستور تستهدف تحقیق أوسع تمثیـل لـإلرادة الشـعبی

المقــررة الاالقتــراعوبمــا أن طــرق .، قــد تثیــر فــي تفاصــیلها تحفظــات مبدئیــةاقتــراعأیــة طریقــة 

تنطـــوي علـــى عناصـــر تمییزیـــة تتنـــافى مـــع المبـــادئ الدســـتوریة التـــي تتعلـــق بحقـــوق المـــواطنین 

كیفیـة النسبي على القائمة مع أفضلیة األغلبیة فـي دور واحـد لـیس إالاالقتراع وأن. السیاسیة

ــــوب شــــغلها فــــي المجــــالس الشــــعبیة، و ــــع المقاعــــد المطل ــــي شــــيء  ال لتوزی االختیــــاریمــــس ف

.االنتخابي لدى المواطن

وأن األفضــلیة التــي منحــت للقائمــة التــي تحصــل علــى األغلبیــة البســیطة مانعــة ألیــة 

هــي وهــذه األفضــلیة لیســت تمییزیــة بــل .مشــاركة فــي توزیــع المقاعــد المطلــوب شــغلها المتبقیــة

السید لدى المشـرع، الحـریص علـى التوفیـق بـین ضـرورات التمثیـل الشـعبي االختیارنابعة من 

.المنصف ومتطلبات التسییر الفعال للشؤون العمومیة

مـن 84، و62، و61تقـدم، یصـرح المجلـس الدسـتوري بـأن المـواد وبناء علـى كـل مـا

1989غشـــــت ســـــنة 7الموافـــــق 1410محـــــرم عـــــام 5المـــــؤرخ فـــــي 13-89القـــــانون رقـــــم 

، فــــالمالحظ أن 1"تتعــــارض مــــع أي حكــــم فــــي الدســــتور،  الاالنتخابــــاتوالمتضــــمن قــــانون 

الدسـتور  أنالمجلس ناقش مسالة النظـام االنتخـابي المعتمـد مـن قبـل المشـرع بعـد تأكیـده علـى 

ال یحـــدد فـــي نصوصـــه النظـــام االنتخـــابي الواجـــب اتخـــاذه مـــن قبـــل المشـــرع ، و أكـــد علـــى أن 

اختیار النظام االنتخابي هو من صالحیة المشرع لوحده، و أن الكیفیة التي عالج بهـا المشـرع 

 أنو مـن ثـم اعتبـر "االختیـار السـید للمشـرع"ال تمس المبادئ الدستوریة ، بل هي نابعـة مـن 

، و مــن ثــم المجلــس اقــر عــدم صــالحیته ك الجانــب ال یشــكل مخالفــة للدســتورلقــانون فــي ذلــا

:على الموقع الرسمي، منشور 1989سبتمبر  20الصادر بتاریخ 1قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم -1
www.conseilconstitutionnel.dz
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لمراقبة خیـارات المشـرع التـي هـو حـر فـي اتخاذهـا و هـو سـید فـي ذلـك و تقتصـر رقابتـه علـى 

.مدى تطابق القانون مع الدستور

متــروك إذا ال یمكــن للمجلــس أن یحــل محــل المشــرع فــي تحدیــد مالئمــة التشــریع، فــذلك

، فـــالمجلس یتجنـــب بصـــرامة التـــدخل فـــي السیاســـة التشـــریعیة، و قتناعـــهاللمشـــرع و لتقـــدیره و 

یتوقف دوره في النظر في النظر في مسألة دسـتوریة القـوانین، كمـا المجلـس ال یراقـب خلفیـات 

اإلجـراء المناسـب و لـه أن اتخـاذالتشریع، و ضرورة التشریع من عدمه، ألن المشـرع حـر فـي 

.نفاآالنص القانوني المقرر أنه غیر دستوري كما رئینا یترك 

كــان وضــع قــانون ضــروري مــن عدمــه تــدخل ضــمن الســلطة التقدیریــة  إنألن تقــدیر 

للمشــرع و ال رقابــة للمجلــس علیهــا، كمــا أن ال رقابــة للقاضــي الدســتوري علــى بواعــث التشــریع 

لـس أن یفـتش وراء النصـوص الذي ینطوي بشكل عام على اعتبـارات سیاسـیة، فـال یمكـن للمج

القانونیة، عن البواعث المشـروعة أو غیـر مشـروعة التـي تكـون قـد دفعـت الهیئـة التشـریعیة أو 

و علیـــه یتحـــدد دور المجلـــس الدســـتوري فــــي ، 1بعـــض مـــن أعضـــائها إلـــى ســـن ذلـــك القـــانون

تخـذه المجلـس االوقوف على مراقبة إن كان القانون یحترم الدستور، و هو نفس الموقف الـذي 

الدســـتوري الفرنســـي فـــي عـــدة مـــرات كمـــا بینـــاه أعـــاله، و یمكـــن القـــول أن القاضـــي الدســـتوري 

.الجزائري متأثر لحد بعید بأسلوب التفسیر الذي ینتهجه القاضي الدستوري الفرنسي

قبـل الحـدیث عـن :لتحقیـق الحمایـة الدسـتوریةتقنیة التوفیق بین الحقوق األساسیة -ثانیا

بین الحقوق األساسیة یجب التأكید على أن الدساتیر في القـانون المقـارن تضـع حـدود التوفیق 

بمـا بـاحترامعلى المشرع في حد ذاته لما یعالج موضوع له عالقة بـالحقوق األساسـیة، بإلزامـه 

(المضــمون األساســـي "یســمى "(Le contenu essentiel ،فنجــد المـــادة للحقــوق األساســـیة

إذا أجیـــزا وفقـــا لهـــذا القـــانون ":ساســـي األلمـــاني التـــي تـــنص علـــى أنـــهمـــن القـــانون األ2.19

بنـــاء علـــى قـــانون، فیجـــب أن ینطبـــق هـــذا األساســـي تقییـــد أحـــد الحقـــوق األساســـیة بقـــانون، أو

.171-137.، ص ص2011ـ عبد العزیز محمد سلمان، ضوابط و قیود الرقابة الدستوریة، سعد سمك للمطبوعات القانونیة، 1
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القانون بشكل عـام، و ال یقتصـر علـى حالـة منفـردة ، و عـالوة علـى ذلـك یجـب أن یحـدد هـذا 

نون الحــق األساســي المعنــي، و المــادة الخاصــة بــه فــي القــانون األساســي، ال یجــوز بــأي القــا

، فــالمالحظ هــو أن المؤســس 1"المســاس بجــوهر مضــمون الحــق األساســياألحــولحــال مــن 

األلمـاني یضـع حـدود دســتوریة علـى سـلطة المشــرع، الـذي و إن كانـت لــه صـالحیة تقییـد حــق 

صراحة على تلك اإلمكانیة، فإن ذلـك 2لقانون األساسيینص ا أنمن الحقوق األساسیة شرط 

.التقیید ال یمكن أن ینقص من جوهر الحق األساسي و هو المضمون األساسي

ــــــنص جــــــاء فــــــي ســــــیاق تــــــاریخي خــــــاص بألمانیــــــا، و هــــــو أن فــــــي حقبــــــة  إن ذلــــــك ال

ــــــــة  ــــــــة دیمقراطی ــــــــى جمهوری ــــــــة األول ــــــــي أسســــــــت بعــــــــد الحــــــــرب العالمی ــــــــة فایمــــــــار الت جمهوری

، الــــذي نــــّص علــــى العدیـــــد مــــن الحقــــوق، تلــــك الحقـــــوق 1919لــــى دســــتور ســـــنة ع اعتمــــادا

تـــــم إلغاءهـــــا عـــــن طریـــــق التشـــــریع مـــــع صـــــعود التیـــــار السیاســـــي النـــــازي المتطـــــرف، لــــــذلك 

الســــبب حــــرص المؤســـــس األلمــــاني علـــــى وضــــع قیــــود علـــــى ســــلطة البرلمـــــان، و هــــي عـــــدم 

مانة تخضــــــــع إمكانیـــــــة المســـــــاس بالمضـــــــمون األساســـــــي للحقـــــــوق و الحریـــــــات، تلـــــــك الضـــــــ

ــــــــك بتقریــــــــر عــــــــدم دســــــــتوریة  األحكــــــــامبطبیعــــــــة الحــــــــال لرقابــــــــة القاضــــــــي الدســــــــتوري، و ذل

.3األساسیةالقانونیة التي تمس المضمون األساسي للحقوق 

و الـــــــذي أدخلــــــــت علیــــــــه تعــــــــدیالت إلــــــــى 1978و فـــــــي الدســــــــتور اإلســــــــباني لســــــــنة 

ـــــودا علـــــى ســـــلطة المشـــــرع فـــــي مجـــــال التشـــــریع 2011غایـــــة ســـــنة  ، نجـــــده كـــــذلك وضـــــع قی

ـــــرام  لمـــــا یتعلـــــق بتنظـــــیم ممارســـــة الحقـــــوق األساســـــیة، تلـــــك الحـــــدود تتجلـــــى فـــــي وجـــــوب احت

:منـــــه علـــــى أن 53ة المضــــمون األساســـــي للحقــــوق األساســـــیة، هـــــذا مــــا نصـــــت علیـــــه المــــاد

الحقـــــــوق و الحریـــــــات المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي الفصـــــــل الثـــــــاني مـــــــن هـــــــذا البـــــــاب ملزمـــــــة "

1 - Art. 29.2, de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, Version mise à
jour :novembre 2012.

، و قد كان و قد تم بناء ذلك الدستور على مفاھیم نظریة دولة القانون"القانون األساسي"ـ یطلق على الدستور األلماني مصطلح 2
.الدافع لبروز نظریة الحقوق األساسیة

3- Louis FAVOREU, Patrick GAIA, Richard GHEVONTIAN,… , Droit des libertés fondamentales ,
7e édition, …op.cit, pp.134-135.
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ـــــي تحمیهـــــا  ـــــوق و الحریـــــات الت ـــــع الســـــلطات، و ال یمكـــــن تنظـــــیم هـــــذه الحق مقتضـــــیاتلجمی

ـــــرم فـــــي كـــــل األحـــــوال  1الفقـــــرة  161المـــــادة  ـــــق القـــــانون، الـــــذي یجـــــب أن یحت إال عـــــن طری

.1"مضمونها األساسي 

فیستخلص من ذلك النص أن موضوع الحقوق األساسیة ال یمكن أن ینظم إال 

بواسطة قانون فهو من صالحیة البرلمان لوحده و ال یمكن تنظیم تلك المواضیع بواسطة 

، و ال یمكن أن یكون محل تفویض للسلطة التنفیذیة هذا من جهة، و من جهة 2التنظیمات

احترامتنظیم المخولة له بل مقید، و ذلك بوجوب أخرى فإن المشرع لیس حر في صالحیة ال

إفراغ الحق من األحوال، و ال یمكن بأي حال من األساسیةالمضمون األساسي للحقوق 

.محتواه بوضع حدود غیر معقولة للممارسة و التمتع بالحریة

و لكن یثور إشكال تحدید موضوع مضمون الحق األساسي، فذلك األمر یصعب من 

ملیة ألنه مفهوم قانوني غیر محدد المعالم، بحیث ذلك المضمون یختلق من حق الناحیة الع

لحقا آخر، و في هذا الشأن یمكن االستشهاد بقرار صادر عن المحكمة الدستوریة اإلسبانیة 

بشأنه إعطاء تعریف للمضمون اتخذتالتي 11/1981تحت رقم 1981افریل 8بتاریخ 

بالطبیعة القانونیة لكل حق على معیارین، األول یتعلق األساسي للحقوق األساسیة اعتمادا

، من خالل تحدید خصائص الحق األساسي التي تتمثل في تحدید معالم الحق، أساسي

سعته، مجاال ت تطبیقه، فهي الخصائص التي یتفق الفقه و القضاة الدستوریین علیها، و 

هل المشرع خصائص الحق من ثّم یكون هناك إخالل بالمضمون األساسي للحق لما یتجا

األساسي، أما المعیار الثاني هو أن المضمون األساسي للحقوق األساسیة یحب أن یأخذ 

النواة الصلبة للحق أنهاالمصالح القانونیة محل الحمایة على أساس "بعین االعتبار 

1- Art.53 de la Constitution espagnole.
2- Louis FAVOREU, Patrick GAIA …Droit des libertés fondamentales, 7e édition, …op.cit, pp.134-
135.
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، و من ثّم یكون هناك مساس بالحق األساسي لما یجعل المشرع منه فارغ "األساسي

.1وى، عندما یمنع ممارسته، أو  یجعل ممارسته تكتنفها صعوبة كبیرةالمحت

المشرع للمضمون األساسي لحق لما ینظم المشرع تقلیصو قد نتصور مساس و 

ممارسة حق من الحقوق األساسیة بدون األخذ بعین االعتبار بالحقوق األساسیة األخرى، 

لى مراقبة المشرع عند ممارسة فإذا رجعنا للمجلس الدستوري الفرنسي نجده یسهر ع

لصالحیاته الدستوریة التي تنتهي بسن للتشریع، و في موضوع الحقوق األساسیة یمكن 

التي ،من الدستور الفرنسي34للمشرع أن یقید ممارسة حریة من الحریات بناءا على المادة 

لقانون القواعد یحدد ا":فیها البرلمان بحیث تنص على أنهتحدد مجاالت التشریع التي یشرع

الحقوق المدنیة و الضمانات األساسیة یتمتع بها المواطنون لممارسة :المتعلقة بما یلي 

.2..."اإلعالمالحریات العامة و الحریة و التعددیة و استقاللیة وسائل 

إن تلك الصالحیة هي محدودة واقعیا، فال یمكن للمشرع أن یقلص و ینقص من 

األساسیة بشكل مبالغ فیه، فدوره یتمثل في تكریس الحقوق، و كل ممارسة حقا من الحقوق 

، سیقابله جزاء مخالفة القانون للدستور، و هو ما یتوافق 3مساس بجوهر الحقوق األساسیة

مع ضمان القضاء الدستوري المقارن لما یسمى بالمضمون األساسي للحقوق األساسیة، و 

،مراقبة ممارسة المشرع لصالحیاته إلىالفرنسي لتجسید ذلك المبدأ یلجأ المجلس الدستوري 

التوفیق بین الحقوق األساسیة المختلفة لضمان أحترممن خالل مراقبة إن كان المشرع قد 

المضمون األساسي للحقوق األساسیة، كما هو الشأن بالنسبة لحریة العقیدة التي عالجها 

لحریة یقوم المجلس بالتوفیق بین المجلس الدستوري الفرنسي في عدة مرات، و لحمایة تلك ا

جویلیة 20أساسیتین، و هذا ما نالحظه من خالل قرار للمجلس صادر بتاریخ حریتین

"المجلس أنأعتبرالمتعلق بقانون الصید، بحیث 434تحت رقم 2000 حق الصید هو :

1- Louis FAVOREU, Patrick GAIA …Droit des libertés fondamentales, 7e édition, …op.cit, pp.134-
135.
2 - Art 34, de La Constitution française du 4 octobre 1958, texte intégral en vigueur.
3- Louis FAVOREU, Patrick GAIA …Droit des libertés fondamentales , 7e édition , …op.cit, p.136.
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حق ال یمكن فصله على حق الملكیة، ولكن الحق في الصید هي رخصة إداریة تمنح 

اعتراضله بالصید بشكل محدد من حیث الزمان و المكان، فإن ترخصطبیعي لشخص

المالكین على الصید في أراضیهم لمعتقداتهم، ال یلزم هؤالء المعترضین إعطاء تبریرات حول 

، فنالحظ جلیا أن المجلس قام بالتوفیق بین حقین أساسیین الحق 1"معتقداتهم في ذلك الشأن

هو منبثق من حق الملكیة، و الذي هو حق دستوري كما أشار هو حق الصید الذياألول

له المجلس في تسبیبه لقراره، و حریة العقیدة التي هي كذلك حق دستوري، و قام في األخیر 

.بتغلیب حریة العقیدة على حق الصید

في المتعلق بالمشاركة 446-2001و في قرار للمجلس الدستوري الفرنسي تحت رقم 

"ف اإلرادي للحمل، فالمجلس أشار إلى أنهعملیة التوقی إذا كان رئیس مصلحة فـي مؤسسـة :

ـــا للقـــانون  ـــه طبق ـــة ال یمكـــن ل للحمـــل إذا  ياإلرادعلـــى التوقیـــف االعتـــراضإستشـــفائیة عمومی

تــــوافرت الشــــروط القانونیــــة، فإنــــه یحــــتفظ بحــــق عــــدم المشــــاركة فــــي عملیــــة التوقیــــف اإلرادي 

الحریة التي یتمتـع بهـا المـرء فیمـا یخـص "المجلس أن ذلك منبثق من أعتبر، بحیث 2"للحمل

ومــن ثـم عـدم مشــاركة مـوظفي الســلك الطبـي فـي تلــك العملیـة ال یمكــن .3"معتقداتـه الشخصـیة

أن تنجــر عنــه أي مســائلة، وفــي هــذه الحالــة كــذلك قــام المجلــس بــالتوفیق بــین حریــة العقیــدة و 

1975جــانفي 15المجلــس فــي قــرار لــه بتــاریخ  اعتبرهــإ حریــة التوقیــف اإلرادي للحمــل، التــي

منــه 02و المــواطن الســیما المــادة اإلنســانأنــه حــق شخصــي للمــرأة منبثــق مــن إعــالن حقــوق 

التي تجعل من الحریة حقا من حقـوق اإلنسـان الغیـر القابلـة للتقـادم، و قـد عـالج المجلـس تلـك 

و  لإلیدیولوجیـــــةم الفرنســـــي باســـــتبعاده المســـــألة فـــــي إطـــــار الواقـــــع الدســـــتوري العلمـــــاني للنظـــــا

للحمـــل حســـب  اإلراديأن التوقیـــف أعتبـــر، و 4الخلفیـــات الدینیـــة التـــي تحـــوم علـــى الموضـــوع

1- CC n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, cf. Site: www.conseilconstitutionnel.fr.
2- CC n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
3 - Ibid.

إلى االعتراف ببعض األفعال على أساس أنھا من غربیةــ إن علمانیة الدولة بفصل الدین على الدولة، أدى ببعض الدول ال4
في حین  ھي ممنوعة في المعتقدات الدینیة، كالتوقیف اإلرادي للحمل و ھو اإلجھاض، زواج "الحریات الشخصیة "موضوعات 

ل یقابلھ دائما الدول األفعافي الخ، و تبني تلك للتشریعات ...،2013ماي 17المؤرخ في  404ـ  2013المثلیین بموجب قانون رقم 
معارضة شدیدة لطائفة كبیرة من المجتمع مما یشكل مساس بالنظام العام في بعض الحاالت، و قد طعن النواب و الشیوخ في قانون 
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، و لكــن مهمــا یكــون مــن 1"بالحمــلاالحتفــاظشــروط القــانون هــو مــن صــمیم حریــة المــرأة فــي 

ي القطـــاع األمـــر ال یمكـــن إرغـــام مـــوظفي الســـلك الطبـــي، مـــن أطبـــاء و ســـلك شـــبه الطبـــي فـــ

ـــــة التوقیـــــف  حـــــول بمعتقـــــداتهمللحمـــــل لتمســـــكهم  ياإلرادالعمـــــومي مـــــن المشـــــاركة فـــــي عملی

.الموضوع

دستوري الفرنسي بالتوفیق بین حق أساسي و حق أخر للفصل في إن قیام المجلس ال

المنازعة الدستوریة یؤدي إلى خلق حدود على الحمایة الدستوریة للحقوق و الحریات كل ذلك 

للحقوق األساسیة، و في حقیقة األمر أن ذلك األساسيمن اجل تحقیق حمایة للمضمون 

ن صالحیات المشرع، فعندما یسن التشریع التوفیق بین الحقوق و الحریات األساسیة هو م

علیه أن یأخذ بعین االعتبار بذلك التوفیق و یخضع لرقابة القاضي الدستوري في ذلك، و إن 

، و هنا یكمن األساسیةیق سیؤدي حتما إلى المساس بالحقوق و الحریات فعدم األخذ بالتو 

، و ذلك لمشرع في تشریعاتهدور القضاء الدستوري في تحقیق تلك الحمایة إذا لم یحققها ا

بطبیعة الحال بتقریر جزاء على مخالفة المشرع للتوازن، بالقضاء بعدم دستوریة القاعدة 

.القانونیة المخالفة، أو عن طریق تقنیة التحفظ التي یمارسها المجلس الدستوري

إن الحقوق األساسیة لیس حقوقا مطلقة ال حدود لها، فممارستها ال یجوز أن تكون 

خالل التضحیة بغیرها من الحقوق و الحریات، فالحق في حریة التعبیر مثال ال یجوز من

، الحق في االعتبارممارسته لالعتداء على الحق في الحیاة الخاصة، أو الحق في الشرف و 

الملكیة و حریة المقاولة ال یمكن أم یمس الحق في البیئة، و الحق في اإلضراب ال یمكن أن 

بحیث بنو إخطارھم 2013ماي 17المؤرخ في  669ــ  2013زواج المثلیین أمام المجلس الدستوري الذي أصدر قرار لھ تحت رقم 
من القانون محل اإلخطار للدستور باعتبار أنھ یغیر تعریف الزواج 1عدة نقاط دستوریة من بینھا مخالفة المادة للمجلس على أساس

"...، رغم ذلك المجلس اعتبر أن1946و ذلك یعد مخالفة لدیباجة دستور ، لذي یكون بین رجال و امرأةا الزوجین  من مثل الجنس ال :
ة المتعلقة بالزواج، و ال یمكن للمجلس الدستوري أن یحل محل المشرع في تقدیره للزواج و حاالتھ یمكن حرمانھم من الحمایة القانونی

من اإلعالن 4و 2ال تخالف المبادئ الدستوریة، و من ثم فإن النعي عن القانون أنھ یخالف الحریة المحددة في المادة 1و أن المادة ...
الدستوري في تلك الدول یتجنب إلغاء تلك التشریعات بتقریر مخالفتھا للدستور ، یظھر من ذلك أن القضاء"ھي مستبعدة1789

إلخاللھا بالنظام العام الذي ھو كذلك أحد المقتضیات الدستوریة التي یسھر القاضي الدستوري على تجسیدھا، زد على ذلك قد یكتنف 
التي تثیر جدال في الوسط االجتماعي، فقد یخضع عمل القاضي الدستوري االعتبارات السیاسیة في بعض الحاالت الحساسة و

للضغوط السیاسیة في بعض الحاالت عندما یفصل في المنازعة الدستوریة، و لكن كل ذلك ال ینفي أن العلمانیة تمنح القاضي 
.الدستوري معالجة المنازعة الدستوریة بشكل مجرد على جمیع االعتبارات الدینیة

Voir: CC n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
1- CC n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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مة دستوریة و هو إلزامیة سیر المرفق العام بانتظام و استمرار، و قد أكد یمس مبدأ ذو قی

القضاء الدستوري هذا المبدأ بما مؤداه أن الحقوق و الحریات ال یحدها غیر ضرورة ضمان 

، و غیرها من القیم الدستوریة و كل ذلك یتطلب تفسیر حدود األخرىالحقوق و الحریات 

تكون هذه الحدود متناسبة و معقولة بمراعاة الغایة التي ممارسة الحقوق و الحریات حتى 

.1تستهدفها وسائل حمایتها

أنـه عنـدما یتعلـق باعتبـار" :أن الفرنسي علىالمجلس الدستوري الشأن أكدو في هذا         

فـــال یمكـــن للقـــانون أن یـــنظم ممارســـة تلـــك الحریـــة، إال مـــن أجـــل ...أساســـیةبحریـــة...األمـــر

ــــــین القواعــــــد  ــــــوازن بینهــــــا و ب ــــــق الت ــــــة، و بتحقی ــــــر فعالی ــــــادئ ذات القیمــــــة جعلهــــــا أكث أو المب

یضع ضوابط على المشـرع التـي األساسیة، فالقاضي الدستوري في مجال الحقوق 2"الدستوریة

ــــوق و هــــا، حیــــث أنــــه ال یمكــــن للمشــــرع أمیجــــب أن یحتر  ن یتــــدخل فــــي موضــــوع یمــــس الحق

.إال من أجل تحقیق تقویة تفعیل ممارسة الحریةاألساسیةالحریات 

مجــال تــدخل المشــرع لتنظــیم الحقــوق األساســیة محــدود و لــیس مطلــق، و ان فــ وعلیــه،

من ثم تحقیق التوازن بـین القـیم الدسـتوریة المختلفـة ضـرورة الحتـرام الدسـتور، و نجـد المجلـس 

الفرنســي یعمــل علــى مراقبــة المشــرع مــن حیــث مــدى و حــدود الحقــوق األساســیة، و الدســتوري 

مـن حیــث مــدى التقلــیص مــن هــامش ممارســة حقـا مــن الحقــوق األساســیة  لیحقــق حمایــة لحــق 

أخــر الــذي یعــد هــو كــذلك حقــا أساســي، و یعمــل علــى توقیــع جــزاء عــدم الدســتوریة فــي حالــة 

.قوق و الحریات األساسیةوضع المشرع حدود غیر معقولة لممارسة الح

، تطــرق لــه المجلــس الدســتوري الجزائــري "المضــمون األساســي للحقــوق األساســیة"إنّ 

1997مـارس 6في قراراته بتجسید مضمونه دون ذكـره صـراحة، ففـي قـرار لـه صـادر بتـاریخ 

اعتبــارا أن هــذه األحكــام قــد وضــعت شــروطا یكــون أثرهــا تضــییق حــق ":جــاء فــي تســبیبه أنــه

.94.، صالمرجع السابقــ أحمد فتحي سرور،1
2- Louis FAVOREU , Loïc PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, … op.cit,
p. .610
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،42فـي الفقـرة األولـى مـن المـادة اء األحزاب السیاسیة الذي یعتـرف بـه ویضـمنه الدسـتورإنش

من الدستور قد وضعت القیود التـي یتعـین االلتـزام بهـا42واعتبارا أن الفقرة الثانیة من المادة 

في ممارسـة حـق إنشـاء األحـزاب السیاسـیة والتـي ال تمـت بأیـة صـلة للشـروط المـذكورة أعـاله، 

واعتبارا أن دور القانون هو تطبیق المبـدأ الدسـتوري بـالنص علـى إجـراءات وكیفیـات ممارسـته 

.1"ولیس تقلیصه أو إفراغه من محتواه بفرض قیود علیه

د القیود التي تقع على المشـرع عنـد سـنه المجلس الدستوري الجزائري حدیتبین جلیا أن 

لقانون ینظم موضوع من مواضیع  الحقوق األساسیة، فیجب علیه أن یحترم و یجسد المبـادئ 

اإلجـراءاتالدستوریة، من خالل تنظیم ممارسة تلك الحقوق، و إن اقتضى األمر النص على 

تقلـــیص و إفـــراغ حـــوالاألالمتعلقـــة بممارســـة الحقـــوق و الحریـــات، و ال یمكـــن بـــأي حـــال مـــن 

الحقــوق األساســیة مــن محتواهــا، بواســطة وضــع قیــود غیــر موضــوعیة علــى ممارســتها، و هــذا 

1981المفهـــوم یتوافــــق مـــع مــــا ذهبـــت إلیــــه المحكمـــة الدســــتوریة اإلســـبانیة فــــي قرارهـــا لســــنة 

المــذكور أعــاله لمــا تطرقــت لتعریــف المضــمون األساســي للحقــوق األساســیة، بــالقول أن هنــاك 

ون أساســـي للحقـــوق األساســـیة ال یمكـــن للمشـــرع أن یـــنقص منـــه، أو یتعـــداه و إال كـــان مضـــم

ـــه  ـــات المضـــمونة فـــي الدســـتور، و هـــو مـــا یقـــع فی العمـــل التشـــریعي مخـــالف للحقـــوق و الحری

.المشرع في الكثیر من الحاالت بإفراغ الحق األساسي من محتواه

استناد المجلس الدستوري على المصلحة العامة لكفالة الحقوق األساسیة:الثانيالمطلب

و قــد تطــرق إلیهــا جــون جــاك روســو تحــت 18إن فكــرة المصــلحة العامــة تعــود للقــرن 

مصــطلح الصــالح العــام فــي كتابــه العقــد االجتمــاعي الــذي اعتبرهــا أنهــا تمثــل مصــالح األفــراد 

الذین یشكلون األمـة و فـي نفـس الوقـت هـي تمثـل مصـالح الجماعـة التـي تسـمو علـى مصـالح 

"العامــة علــى أنهــااألفــراد، و یمكــن تعریــف المصــلحة تمثــل مصــالح و قــیم و أهــداف التــي :

یتعلق بمراقبة مطابقة األمر ،1997مارس سنة 6الموافق 1417شوال عام 27د المؤرخ في .م/ق عضـ .أ.ر01رأي رقم -1
www.conseilconstitutionnel.dz.منشور على الموقع المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السیاسیة للدستور،
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 أفـرادیشتركون فیها كل أفراد المجتمع، و من ثم تحقق لنا المصلحة العامة الصالح العـام لكـل 

، و فـــي هـــذا الصـــدد یســـتعمل القاضـــي الدســـتوري المصـــلحة العامـــة مـــن أجـــل بســـط "المجتمـــع

األساســیة، و هــو أمــر طبیعــي فــي دولــة رقابتــه علــى المشــرع فــي حالــة مــا إذا انتهــك الحقــوق 

"علــــى أنــــهMaxWeber)(القــــانون كمــــا یــــرى الفقیــــه مــــاكس وابــــر  فــــي أي مجتمــــع شــــرعیة :

الســلطة تقــوم علــى المنطــق، فخضــوع المــواطنین لقــرارات الحكــام ال یكــون إال إذا حكمــوا بأنهــا 

المفهــوم و هــذا القــول هــو اقــرب مــن1"هــي فــي صــالح الجمیــع و كــذا صــالح كــل واحــد مــنهم

تعـــد أســـاس فـــرع 2السیاســـي عـــن المفهـــوم القـــانوني، فمـــن الناحیـــة القانونیـــة المصـــلحة العامـــة

القــانون العــام و هــي جــوهر القــانون اإلداري، باعتبــار أن اإلدارة ال یمكــن أن تــؤدي عمــل إال 

فـــي كـــل المجـــاالت  اإلدارةإذا كـــان یهـــدف لتحقیـــق المصـــلحة العامـــة التـــي تمثـــل هـــدف نشـــاط 

.ستثناءبدون ا

و یستعمل القاضي اإلداري المصلحة العامة كسالح ذو حدین، فهي تعد سـببا إلقـرار 

لـه هـدف غریـب عـن المصـلحة  اإلدارةفـي حالـة مـا إذا كـان نشـاط  اإلداريعدم شرعیة العمل 

العامــة، أو أنــه یهــدف لتحقیــق مصــلحة عامــة مغــایرة لتلــك المحــددة فــي القــانون، و یمكــن أن 

فـي بعـض الحـاالت للحـد مـن ممارسـة  اإلداريتستخدم المصـلحة العامـة لتقریـر شـرعیة العمـل 

  .دالمصلحة العامة وضع تلك الحدو مقتضیات، أي عندما تسمح 3بعض الحقوق و الحریات

ري علــى جانــب مــن تفســیر القضــاء اإلداري للمصــلحة العامــة نقــل للقضــاء الدســتو إنّ 

مؤسسة عمومیة هـدفها تحقیـق المصـلحة العامـة، فـإن المشـرع هـو  اإلدارةاعتبار أنه إن كانت 

1-Guillaume MERLAND ,« L’intérêt général dans la jurisprudence du conseil constitutionnel », p.1,
disponible en ligne à l’adresse:http://www.conseil-constitutionnel.fr/ conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/PDF/Conseil/merland.pdf.

ـ انتقدت فكرة المصلحة العامة من قبل النظریة الماركسیة على أساس أن المصلحة العامة ما ھي إال مصلحة الطبقات االجتماعیة 2
تمثل مصلحة التي استحوذت على السلطة في الدولة، و حتى النظریة اللیبرالیة الحدیثة انتقدت فكرة المصلحة العامة على أساس أنھا إن 

المجتمع فھي تختلف مع مصلحة األفراد المكونین للمجتمع، و تركز على المخاطر السیاسیة التي قد تصیب المجتمع المدني و الحریات 
.الفردیة  من  فكرة المصلحة العامة

Voir :Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999, disponible en ligne à l’adresse:http://
www.conseil-etat.fr/ Décisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/ Rapports-Etudes/ Réflexions-
sur-l-intérêt-général-Rapport-public-1999.
3- Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999, op.cit.
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كذلك مؤسسة عمومیـة مهمتهـا التشـریع و بالتـالي ال یمكـن أن نتصـور هـدف العمـل التشـریعي 

یـــق المصـــلحة العامـــة و إال كـــان ذلـــك العمـــل غیـــر شـــرعي، و لكـــن یصـــطدم إال فـــي ظـــل تحق

فالرقابـــة الدســـتوریة هـــي  اإلداريالقضـــاء الدســـتوري بخصوصـــیاته التـــي تختلـــف عـــن القضـــاء 

رقابة مدى مطابقة العمـل التشـریعي للدسـتور فـي حـین بـالرجوع للدسـتور الجزائـري أو الفرنسـي 

مــــة كمبــــدأ دســــتوري، و لكــــن نجــــد المجلــــس ال نجــــد نصــــا صــــریح یجعــــل مــــن المصــــلحة العا

الدستوري الفرنسي جعل من المصلحة العامة كمرجعیـة ثابتـة فـي الرقابـة الدسـتوریة مـن خـالل 

اجتهاداتــه العدیــدة فــي مجــال حمایتــه للحقــوق األساســیة، ، فعلــى المشــرع أن یبــرر أن الهــدف 

رع مقیـــد بالمصـــلحة المشـــســـنبین ذلـــك  ،مـــن التشـــریع هـــو تحقیـــق المصـــلحة العامـــة، و علیـــه

، و كــــذا  ضــــوابط حمایــــة المجلــــس )األولالفــــرع (  المجلــــس الدســــتورياجتهــــادالعامــــة وفــــق 

).الفرع الثاني(الدستوري للمصلحة العامة 

المجلس الدستورياجتهادالمشرع مقید بالمصلحة العامة وفق :األول الفرع

إن الرقابـــة الدســـتوریة فـــي حقیقـــة األمـــر مـــا هـــي إال آلیـــة لتجســـید النظـــام الـــدیمقراطي، 

ــــوق  بتحقیــــق حمایــــة إلرادة الســــلطة التأسیســــیة، و التــــي اعترفــــت لألفــــراد بمجموعــــة مــــن الحق

االلتـزاماألساسیة التي یجب أن تتمتع بها كـل األشـخاص القانونیـة، و علیـه یقـع علـى المشـرع 

مـــن اإلنقـــاصلحقـــوق بواســـطة التشـــریعات المختلفـــة، فیســـهر علـــى عـــدم بوجـــوب ترجمـــة تلـــك ا

یجـب أن یكـون الهـدف مـن وضـع ف،  ي تدابیر قد تفـرغ الحـق مـن محتـواهمضمونها و تجنب أ

التشریع هو تحقیـق مصـلحة الجماعـة التـي تسـموا علـى مصـالح الضـیقة لألفـراد، و نقصـد بهـا 

ة و هـــي تحقیـــق نـــوع مـــن التـــوازن بـــین المصـــلحة العامـــة، فیكـــون المشـــرع أمـــام وضـــعیة صـــعب

.ق األساسیة و المصلحة العامةالحقو 

یكمـــن دور القاضـــي الدســـتوري فـــي مراقبـــة الحـــدود التـــي یضـــعها  اإلطـــارفـــي هـــذا  و 

المشــرع علــى ممارســة الحقــوق و الحریــات تلــك الحــدود یجــب أن تكــون مشــروعة و مبنیــة فقــط 

ل التشـــــریعي معیـــــب لمخالفتـــــه المبـــــادئ علـــــى اعتبـــــارات المصـــــلحة العامـــــة، و إال كـــــان العمـــــ
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تحقیـق المصـلحة بتبریـر بأنـه یهـدف مـن خـالل التشـریع  إلـزامالدستوریة، إذا یقـع علـى المشـرع 

كمــا أن المشــرع ملــزم بتحقیــق المصــلحة العامــة كافیــة مــن خــالل ســن التشــریع ، ) أوال(العامــة 

).ثانیا(تحفظ الحقوق األساسیة

إن المصــلحة :القــانون هــو تحقیــق المصــلحة العامــةمــن هــدف الالمشــرع ملــزم بتبریــر  -أوال

العامــــة هــــي وســــیلة لحمایــــة الحقــــوق األساســــیة، و نجــــد فــــي هــــذا الشــــأن المجلــــس الدســــتوري 

ــم تتــوافر فیــه التــدابیر الكافیــة لحمایــة و كفالــة الحقــوق  الفرنســي یبطــل العمــل التشــریعي، إذا ل

 طلتحقیـق المصـلحة العامـة، التـي تـرتباألساسیة من خالل البحث فـي إن كـان التشـریع یهـدف

أمــین "جــون إریــك ســكوتل"یــرى الشــأنوثیــق بموضــوع الحقــوق األساســیة، و فــي هــذا ارتبــاط

حتـى و إن كانـت المصـلحة العامـة غیـر مجسـدة فـي ":العام للمجلس الدسـتوري الفرنسـي بـأن

یة، و ذلــك النصــوص صــراحة، نجــدها كمــادة غیــر غریبــة علــى الحقــوق و الحریــات الكالســیك

یرجع باألساس إلى ثالثة أسباب رئیسیة، السبب األول أن المجلس الدستوري فـي عـدة قـرارات 

المتمثلـــة فـــي الصـــحة، األمـــن،  تاالعتبـــاراصـــادرة عنـــه یبنـــي المصـــلحة العامـــة علـــى أســـاس 

، و الســـبب 1بامتیـــازالنظـــام العـــام، تلـــك العناصـــر تعـــد ضـــمانات تقلیدیـــة لحقـــوق و الحریـــات 

الثــاني أن المصــلحة العامــة تثــار عــادة مــن قبــل المجلــس الدســتوري عنــدما یكــون التفكیــر فــي 

ـ و ھذا یرجع للمقاربة التي تقع بین مفھوم المصلحة العامة و النظام العام، و ربما قد تؤدي إلى الخلط في المفاھیم ـ مصلحة عامة ، 1
نظام عام  لصعوبة تحدیدھا فقھیا بوضع تعریف جامع و مانع لھا ، فالنظام العام نجده یقوم على أساس مقومات تقلیدیة یمكن تحدیدھا 

العام و نقصد بھ استتباب األمن و النظام في المدن و القرى، بما یحقق االطمئنان لدى الجمھور على أنفسھم، و أعراضھم، األمن: في 
و أموالھم من كل خطر، السكینة العامة، و یقصد بھا توفیر الھدوء و الطمأنینة في الطرق، و الشوارع، و األماكن العمومیة، و منع كل 

حة األفراد، الصحة العامة، و ھي اتخاذ السلطة العامة كل التدابیر التي من شأنھا تحقیق الوقایة من األمراض و ما من شأنھ أن یقلق را
كافحة األوبئة، و قد ال یتحقق ذلك إال بالربط الوثیق بین الصحة و العوامل االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة و البیئیة، ألنھ ال یمكن م

ن وضع ھذه العوامل المختلفة في االعتبار، و قد ظھرت مقومات حدیثة للنظام العام نجملھا في النظام العام ذلك و تحسین الصحة بدو
یط  الخلقي و یتعلق األمر باآلداب العامة التي تعد من المكونات المعنویة للنظام العام، النظام العام الجمالي الذي لھ عالقة بجمال المح

اري و احترام االعتبارات البیئیة في العمران، و النظام العام االقتصادي، و ذلك بتدخل الدولة في من خالل التناسق و الفن المعم
حلحالمختاریة، :أنظر في ھذا الشأن...القطاعات االقتصادیة من أجل تحقیق التوازنات االقتصادیة كاستثناء على الحریة االقتصادیة 

، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص قانون عام ، جامعة تلمسانالحمایة القضائیة المستعجلة للحریات األساسیة
.91-74.ص، ص2017-2016السنة الجامعیة 
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المصـلحة العامـة تثــار و بشـكل غیـر مباشــر  أن، و السـبب الثالـث هــو أجیـال المســتقبلحقـوق 

.1"األشخاصلما نكون بصدد بعض الحقوق و الحریات تتعلق بجماعة من 

الحقـوق األساسـیة إذا لـم یرسـم المشـرع عنـد سـنه لتشـریع فال یمكن الحدیث عـن حمایـة 

هـــدفا واضـــحا ال لـــبس فیـــه، و هـــو تحقیـــق  األفـــرادمـــن التشـــریعات المنظمـــة لحقـــوق و حریـــات 

.المصلحة العامة من وراء التشریع

و بمجرد إثبـات المشـرع مـن خـالل أهـداف القـانون هـو تحقیـق المصـلحة العامـة، نجـد 

یعتبر القانون غیر مخـالف للدسـتور بـل معـزز للحقـوق األساسـیة، المجلس الدستوري الفرنسي 

و هــو مــا عبــّر عنــه فــي عــدة قــرارات لــه تتعلــق بــالحق فــي الســكن الــذي جعلــه هــدف ذو قیمــة 

لكـل اإلمكانیـةمـنح "، بحیـث اعتبـر المجلـس أن 274ـــــ  90قـم دستوریة فـي قـرار لـه حامـل ر 

":أعتبـــر، و علیـــه 2"یمـــة دســـتوریة شــخص مـــن الحصـــول علـــى ســـكن الئـــق ، هــو هـــدف ذو ق

...بحــق األشــخاص الــذین یمثلــون الطبقــة الهشــة فــي المجتمــع للحصــول علــى ســكن االرتقــاء

تحــت رقــم 1995جــانفي 19، و فــي قــرار لــه بتــاریخ 3"یحقــق متطلبــات ذات مصــلحة وطنیــة 

ســتمد هــو م4"الحــق فــي الســكن هــو هــدف ذو قیمــة دســتوریة":إعتبــر المجلــس أن 359ــــــ  94

مـــن مبـــدأ مســـتوحاة، التـــي هـــي 1946مـــن دیباجـــة دســـتور  11و  10مـــن نصـــوص المـــواد 

مــن نفــس الدیباجــة، و مــن ثــم فــالحق فــي 01المنصــوص علیهــا فــي المــادة اإلنســانیةالكرامــة 

الســكن هــو عبــارة عــن هــدف ذو قیمــة دســتوریة و لــیس قاعــدة دســتوریة فــي حــد ذاتهــا،  فهــو 

المصــلحة العامــة، فكــل قــانون یســاهم فــي تحقیــق ذلــك الهــدف، و بمقتضــیاتمــرتبط باألســاس 

هــو  تمكــین الفــرد مــن الحصــول علــى ســكن الئــق یحفــظ لــه كرامتــه اإلنســانیة، و نكــون أمــام 

تحقیــق المشــرع لهــدف ذو قیمــة دســتوریة آال و هــو تحقیــق المصــلحة العامــة، و بــالعكس كــل 

1- NIVERT Nirmal, Intérêt général et droits fondamentaux, thèse de doctorat en droit, Université de

La Réunion, soutenue le 1er décembre 2012, pp.214-215.

2- CC n° 90-274 DC du 29 mai 1990, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
3 - Ibid.
4- CC n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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بیر غیــر موضــوعیة یعــد مســاس قــانون یقلــص مــن إمكانیــة الحصــول علــى الســكن بوضــع تــدا

.بحق السكن و من ثم یصبح القانون معیب لمخالفته الدستور

أن المصــلحة العامـة ال یمكــن تعریفهــا "و فـي هــذا الشـأن یــرى الفقیــه الفرنسـي فیــدال 

ونها جــد ، فمضــماآلراء المتعلقــة بهــا، و مــن حیــث لتغیریهــا مــن حیــث الزمــان و المكــانو ذلــك 

مـن ثـم فالمصـلحة العامـة هـي جـد مفیـدة فـي عمـل القاضـي الدسـتوري باعتبـار أن ، و "متغیر

و مـــدلول ثابـــت نـــافي للجهالـــة،إعطائـــهمضــمونها غیـــر محـــدد مســـبقا و صـــعب الـــتحكم فیــه و 

فالمصلحة العامـة تمـنح القاضـي الدسـتوري هـامش كبیـر مـن التفسـیر، عكـس لمـا یكـون ،علیه

، فالمصــلحة أمــام قواعــد ثابتــة ذات مــدلول ثابــتن تفســیر النصــوص الدســتوریة فهــو یكــو أمــام

ـــیم، الحـــق فـــي العمـــل، الحـــق فـــي العامـــة تـــرتبط بجمیـــع الحقـــوق األساســـیة، كـــ الحق فـــي التعل

.1الخ...السكن، الحق في األمن، حریة التنقل،

ب مفهومهــــا مــــع عــــدة مصــــطلحات و یصــــعب تحدیــــد مفهــــوم المصــــلحة العامــــة القتــــرا

الح العـام، المصـلحة الوطنیـة، الخیــر العـام، و قـد یخـتلط بــبعض المنفعـة العامـة، الصــ:مماثلـة

النظــام العــام فــي اعتبــاریمكــن  "المفــاهیم كالنظــام العــام و هنــاك جانــب مــن الفقــه یــرى بأنــه 

فصـــال بـــین و لكـــن مجلـــس الدولـــة الفرنســـي  فـــي"مفهومـــه ممـــاثال لمفهـــوم المصـــلحة العامـــة 

النظـام العـام ال یتضـمن لـدى القاضـي اإلداري أي فـي الحقیقـة مفهـوم":المفهومین بـالقول بـأن

أن هنــاك تقــارب و إنكــار، و فــي حقیقــة األمــر ال یمكــن 2"مقاربــة مــع مفهــوم المصــلحة العامــة

األكیـــد هـــو أن النظـــام العـــام یعـــد عنصـــر مـــن عناصـــر الشـــيءتقـــاطع بـــین المفهـــومین، ولكـــن 

.المصلحة العامة فهذه األخیر مفهومها أوسع على مفهوم النظام العام

و قــــد اســــتند المجلــــس الدســــتوري الفرنســــي ألول مــــرة فــــي المنازعــــات الدســــتوریة علــــى 

رقـم  تحـت1984دیسـمبر 29المصلــحة العامة لحمایة الحقوق األساسیة فـي قـرار لـه بتـاریخ 

1- Guillaume MERLAND, op.cit, p.2.
2-Nirmal NIVERT, op.cit , p. 216.
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بمناسبة إخطار المجلس الدستوري حول دستوریة أحكـام قـانون المالیـة التـي تمـنح 84-184

لمؤسســات أو جمعیــات تهــدف لتحقیــق مصــلحة"امتیــازات جبائیــة للمؤسســات المانحــة لهبــات 

، و بســبب أن المصــلحة العامــة تعــد أحــد العناصــر التــي "عامــة الناشــطة فــي المجــال الثقــافي

المســـاواة ال مبـــدأأن  باعتبـــار:"أعتبـــر المجلـــس أنـــهیـــف الحقـــوق األساســـیة، ینبنـــي علیهـــا تعر 

و تنمیــة إقامــةیشــكل عائقــا، بــأن یقــوم المشــرع بتقریــر امتیــازات جبائیــة، تهــدف للتشــجیع علــى 

، 79ب المـــادة ســـیما كمـــا هـــو محـــدد بموجـــاشـــطة فـــي مجـــال المصـــلحة العامـــة، القطاعـــات ن

.1"لحة العامة الناشطة في المجال الثقافي ، و جمعیات المصالمتعلقة بالمؤسسات

و قــد جعــل المجلــس الدســتوري مــن المصــلحة العامــة كهــدف ذو قیمــة دســتوریة ملــزم 

یحققه من وراء العملیة التشریعیة، و إال كان القـانون مخالفـا للدسـتور، و هـذا  أنعلى المشرع 

الــذي  1985أوت  23 مــا نستشــفه مــن خــالل القــرار الشــهیر للمجلــس الدســتوري المــؤرخ فــي

جســــد القطیعــــة مــــع التقالیــــد الفرنســــیة و بالضــــبط بالفلســــفة التــــي كانــــت مهیمنــــة علــــى الفكــــر 

القـــانون هـــو "  :أن السیاســـي و كـــذا جانبـــا مـــن الفكـــر القـــانوني الفرنســـیین اللـــذان كـــان یعتبـــران

"، فقــرر المجلــس بــأن"العامــة اإلرادةالتعبیــر عــن  مــة إال فــي القــانون یعبــر عــن اإلرادة العا:

و علیه فالمجلس ربط القانون بالدستور، و أن المصـلحة العامـة التـي ، 2"إطار احترام الدستور

احترامهـا  إطارالعامة إال في  اإلرادةتكون معبرة عن یقررها المشرع من خالل سنه للقانون ال

.للدستور، و بالتالي فالمصلحة العامة مرجعیتها األساسیة هي الدستور

، 3و من ثم فتحدید المصلحة العامة بصفة نهائیة ال ترجع للمشرع بل ترجـع للدسـتور

التــي تعلــو الســلطة التشــریعیة و التنفیذیــة، و علیــه إن خــروج العمــل األساســیةباعتبــاره الوثیقــة 

هــو خــروج علــى الدســتوریةالتشــریعي أو التنفیــذي علــى تفســیر المصــلحة العامــة مــن الوجهــة 

.الدستوریةالشرعیة

1- CC 84- 184 DC, du 29 décembre 1984, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
2- CC 85- 197 DC du 23 aout 1985, cf. Site: www.conseilconstitutionnel.fr.
3-Nimal NIVERT , op.cit, p. 165.
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و لیس من السهل على القاضي الدستوري مراقبة أهداف التشریع التي یجـب أن تحقـق 

 أهــدافلنــا المصــلحة العامــة، و علــى ذلــك األســاس نجــد المجلــس الدســتوري الفرنســي لتحدیــد 

ــــى األعمــــال  ــــل تشــــمل رقابتــــه عل ــــانون فــــي حــــد ذاتــــه، ب ــــة الق ــــى مراقب التشــــریع ال یقتصــــر عل

أن نجـــد المجلـــس التحضـــیریة التـــي یقـــوم بهـــا البرلمـــان فـــي العملیـــة التشـــریعیة، و فـــي هـــذا الشـــ

اســــتخلص أهــــداف التشــــریع مــــن العملیــــات التحضــــیریة البرلمانیــــة لوضــــع الدســــتوري الفرنســــي 

ــــس صــــراحة مصــــطلح القــــانون، و قــــد ال یســــتعمل ــــك "المصــــلحة العامــــة "المجل ، و لكــــن ذل

.یستخلص من خالل المفهوم العام لتسبیب المجلس حول نقطة من نقاط الرقابة

-530تحـــت رقـــم 2005دیســـمبر 29و هـــو مـــا نلمســـه مـــن  خـــالل قـــرار بتـــاریخ  

المحافظـة البرلمانیة لضمان تنمیة المؤسسـات، واإلجراءاتیبدو من "الذي جاء فیه 2005

، و فــي حالــة عــدم 1"بتعزیــز االســتقرار المــالي للشــركاتعلــى مناصــب الشــغل، المشــرع ســمح 

حریـــة مـــن أجـــل تحقیـــق مصـــلحة عامـــة، فـــإن المجلـــس  أوتبریـــر المشـــرع تقییـــد ممارســـة حقـــا 

20الدستوري یقرر عدم دستوریة العمل التشـریعي، و هـو مـا نلمسـه مـن خـالل قـرار للمجلـس 

حق الصید على أنه حقـا منبثـق :"المجلسأعتبرعلق بقانون الصید، و قد المت2000جویلیة 

La)(، و قـد منـع ذلـك التشـریع الصـید بواسـطة الرمـي 2من حق الملكیة chasse à tir كـل یـوم

أربعاء من السـاعة السادسـة صـباحا إلـى السـاعة السادسـة صـباحا مـن یـوم الخمـیس، الن یـوم 

، و مـــن ثـــم یكثـــر تنـــزه األطفـــال و مـــن یتكفـــل بهـــم فـــي األربعـــاء یصـــادف یـــوم عطلـــة مدرســـیة

المناطق الغابیة و الریفیة التي یمارس فیها الصـید، و لـذلك المشـرع لضـمان الحمایـة لألطفـال 

المتنــزهین و مــن یتكفــل بهــم مــن أخطــار الصــید، و إمكانیــة تعرضــهم إلصــابات قــد تســبب لهــم 

.3"عاءاألربجروحا و حتى الوفاة ، منع المشرع الصید یوم 

1- CC 2005- 530 DC du 29 décembre 2005, cf. Site: www.conseilconstitutionnel.fr.
2- CC 2000- 434 DC du 20 juillet 2000, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
3 - Ibid.
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كمــا خــول المشــرع فــي نفــس القــانون للســلطة اإلداریــة اختیــار یومــا أخــر لمنــع الصــید 

ساعة من الساعة السادسة صباحا إلـى السـاعة السادسـة صـباحا مـن الیـوم المـوالي،  24لمدة 

بحسب خصوصیات المحلیة في كل مقاطعة بعد استشارة المجلس المحلي للصید، فقـد اعتبـر 

باعتبــــار أن المشــــرع لــــم یبــــرر مــــن خــــالل مــــنح "ف للدســــتور، المجلــــس أن ذلــــك البنــــد مخــــال

لمنـع الصـید أنـه یهـدف مـن وراء  عاألسـبو صالحیة للسلطة اإلداریـة اختیـار یـوم أخـر مـن أیـام 

ذلك تحقیق مصـلحة عامـة، و لـم یثبـت ذلـك مـن خـالل المناقشـات البرلمانیـة التـي دارت حـول 

حقیـق المصـلحة العامـة ثابـت و هـو حمایــة فتاألربعـاء،القـانون،و ذلـك عكـس منـع الصـید یـوم 

ذلك البنـد یمـس بحــق الصـید المنبثـق مـن حــق أنـالمجلـس أعتبــرالمتنـزهین، و مـن ثـم األطفـال

.1"الملكیة، و هو مساس بالحریة مما یعد مخالفا للدستور

لحفـظ الحقـوق المشرع ملزم بتحقیق المصلحة العامة كافیة من خـالل سـن التشـریع-ثانیا

إن رقابـة المجلـس الدسـتوري علـى مـدى تحقیـق المشـرع عنـد سـنه للقـانون للمصـلحة :األساسیة

القـانون، فكـي یتجنـب المشـرع إمكانیـة مقتضـیاتالعامة، تلـزم القاضـي الدسـتوري بـالتعمق فـي 

التشریع لعدم تحقیق المصلحة العامة، یجب علیه عند سنه لتشریع معـین أن یرسـم بدقـة إلغاء

الغرض منه، و ذلـك بـأن تكـون  المصـلحة العامـة هـي التـي تـؤطر و ترافـق القاعـدة القانونیـة، 

فهذه األخیر تستخلص من القانون في حد ذاته، و من خالل كذلك العملیات التحضیریة التـي 

، و مـن ثـم تشـمل لمصـادقة علـى القـانونتسـبق اأعمـالیقوم بها البرلمـان لسـن القـانون و هـي 

س و تمتــد فــي البحــث علــى التقــاریر المختلفــة المتعلقــة بالجــان البرلمانیــة المختلفــة رقابــة المجلــ

.المكلفة بدراسة القانون قبل عرضه على غرفة البرلمان المعنیة

و لكــن المهمــة لیســت ســهلة بالنســبة للقضــاء الدســتوري للكشــف إن كــان الهــدف مــن 

غیــر ذلــك ألن المفهــوم یصــطدم بجــانبین وراء وضــع القــانون هــو تحقیــق المصــلحة العامــة أو

1- Commentaire de la décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse , Les

Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°9, disponible en ligne à l'adresse:http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2000434DCccc_434dc.pdf.
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، فـــالنظري هـــو أن مفهـــوم المصـــلحة العامـــة غیـــر ثابـــت فهـــو األول نظـــري، و الثـــاني تطبیقـــي

متغیر بتغیر الزمان و المكان، و من خالل مضمون التشـریعات یمكـن اعتبـار مصـلحة عامـة 

قــي فإنــه بــالرجوع فــي تشــریع معــین ال یمكــن اعتبارهــا كــذلك بالنســبة لتشــریع آخــر، أمــا التطبی

للدســاتیر نجــدها لــم تعــالج موضــوع المصــلحة العامــة، أو تــم معالجتهــا بصــفة خاصــة و لیســت 

بصــفة عامــة بمحاولــة تحدیــد تعریفیهــا فــي الدســتور، فنجــد الدســتور الجزائــري فــي تعدیلــه لســنة 

لـذلك المفهـوم تفیـد أن إشـاراتجاء خالي من مصـطلح المصـلحة العامـة، و نجـد فقـط 2016

هــو مــا نستشــفه مــن ؤســس جســد المصــلحة العامــة فــي بعــض المحطــات مــن الدســتور،  والم

یعتـــزم أن یبنـــي بهـــذا الدســـتور مؤسســـات، أساســـها ...إن الشـــعب الجزائـــري:"دیباجـــة الدســـتور

مشــاركة كـــل جزائــري و جزائریـــة فــي تســـییر الشـــؤون العمومیــة، و القـــدرة علــى تحقیـــق العدالـــة 

".ان الحریة لكل فرداالجتماعیة، و المساواة، و ضم

إذا تجسید هـذه المفـاهیم بتسـییر الشـؤون العمومیـة مـن قبـل المـواطنین، تحقیـق العدالـة 

ـــرة المصـــلحة  ـــة األفـــراد كلهـــا تصـــب فـــي دائ ـــدأ المســـاواة، ضـــمان حری ـــة، تحقیـــق مب االجتماعی

ال یمكـن أن تكـون الوظـائف و العهـدات فـي "التي تنص على أّن 23العامة، و تنص المادة 

، فالمقصــود مــن هــذا "مؤسســات الدولــة مصــدرا للثــراء، و ال وســیلة لخدمــة المصــالح الخاصــة 

النص أن عمل مؤسسات الجمهوریة یجـب أن یهـدف إلـى تحقیـق المصـلحة العامـة، و بالتـالي 

ة بـــأو یتـــولى عهـــدة فـــي مؤسســـة منتخ اإلدارةال یمكـــن ألي شـــخص یتـــولى منصـــب معـــین فـــي 

مركـــزه لتحقیـــق مصـــالح شخصـــیة ذاتیـــة، و المقصـــود لیســـتعمطبقـــا للدســـتور و القـــانون، أن 

عهــدة رئــیس الجمهوریــة و البرلمــان و المجــالس المحلیــة المنتخبــة، و أي مؤسســة ،بالعهــدات

.یتم تعیین المشرفین علیها بواسطة االنتخابإداریةعمومیة ذات صبغة 

و من ثّم كل عمل تمارسه المؤسسات الدستوریة یجـب أن یحقـق المصـلحة العامـة، و 

ذلـــك ســـواء كـــان صـــادرا علـــى الســـلطة التنفیذیـــة أو التشـــریعیة أو القضـــائیة أو علـــى أي هیئـــة 

و المـادة "اإلنسـانتضمن الدولة عدم انتهـاك حرمـة ":على أنه40عمومیة، و تنص المادة 
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انون علــى المخالفــات المرتكبــة ضــد الحقــوق و الحریــات و علــى كــل یعاقــب القــ" علــى أن  41

حرمـة انتهاكال یجوز : " على أن 46، و المادة "البدنیة و المعنویة اإلنسانما یمس سالمة 

ال یحتجـز أحـد و ال "59، و المـادة "صة، و حرمة شـرفه یحمیهمـا القـانونحیاة المواطن الخا

، "التـي نـص علیهـا لإلشـكاللمحـددة بالقـانون، و طبقـا یوقف أو یحتجز، إال ضـمن الشـروط ا

هــذه النصــوص علــى ســبیل المثــال و لــیس الحصــر، هــي نصوصــا دســتوریة مجســدة للحقــوق 

األساسیة،  فترجمة تلك النصوص في الواقع هو في نهایة المطاف لتحقیق المصلحة العامـة، 

.الدستوريتقع كلها على عاتق المشرع و تخضع لرقابة القاضي ةالمهمتلك 

و یبقــى دائمــا مضــمون المصــلحة العامــة غامضــا مــن الناحیــة العملیــة، و مــن ثــّم یقــع 

على كاهل القاضي الدستوري تفسـیر و تقـدیر تحقیـق المصـلحة العامـة، مـن خـالل النصـوص 

القانونیــة التــي تحــال علیــه لمراقبــة دســتوریتها، و علیــه یمكــن للمجلــس الدســتوري الجزائــري أن 

تلــك النصــوص لفــرض المصــلحة العامــة كشــرط أساســي لشــرعیة أعمــال الســلطة یســتند علــى

و التنظیمـات،التشریعیة و التنفیذیة، طالما أن له مهمة مراقبة دستوریة المعاهـدات و القـوانین

و لكن لقلة نشاط المجلس في مجال الرقابة الدستوریة نجده لحد اآلن لم یتطرق لـذلك المفهـوم 

من الدستور حیز التطبیـق سـیجد المجلـس 188ته، و بدخول نص المادة في آرائه و في قرارا

.نفسه ال محالة أمام استعمال المصلحة العامة كمعیار لحمایة و كفالة الحقوق األساسیة

نجده لم یعـرف صـراحة المصـلحة 1958و بإجراء مقارنة مع  الدستور الفرنسي لسنة 

ق ذات القیمـة الدسـتوریة، المتمثلـة فـي إعـالن حقـوق العامة و نفس األمر نلمسه بالنسبة للوثائ

، و 2004، و میثـــاق البیئـــة لســـنة 1946، دیباجـــة دســـتور 1789و المـــواطن لســـنة اإلنســـان

لكـــن نجـــد هنـــاك إشـــارات لـــذلك المفهـــوم و یمكـــن أن نستشـــف المصـــلحة مـــن خـــالل تفســـیرنا 

و  اإلنســــان  للنصــــوص الناظمــــة للحقــــوق األساســــیة فــــي عــــدة حــــاالت، ففــــي إعــــالن حقــــوق 

المصلحة العامة كإطار دسـتوري یحكـم نشـاط السـلطة،  إقرارالمواطن هناك إشارات تدل على 

ضــمان حقــوق اإلنســان و المــواطن ":منــه التــي تــنص علــى أنــه12و ذلــك مــن خــالل المــادة 
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یتطلب قوة عامة و قد أنشئت هذه القـوة لصـالح الجمیـع و لـیس لمصـلحة أولئـك الـذین عهـدت 

مــن ثــم نجــد أصــحاب الثــورة وضــعوا حــدود علــى المصــالح المكلفــة بتحقیــق األمــن و ، و"إلــیهم

، فــإن هــدفها ال یكــون ســوى لتحقیــق المصــلحة العامــة مــن اإلكــراهالتــي تتمتــع بعنصــر القــوة و 

و المــواطن، و هــو مفهــوم جدیــد لعالقــة الحــاكم بــالمحكوم، بعــدما اإلنســانأجــل ضــمان حقــوق 

الســلطة مطلقــة،  أنه لفــرض الســلطة ال تحــده أي حــدود باعتبــار كــان اســتخدام القــوة و اإلكــرا

و  اإلنســانفــإن فلســفة حقــوق اإلنســان جــاءت لتضــع القــوة العمومیــة لخدمــة و ضــمان حقــوق 

.المواطن  بواسطة تحقیق المصلحة العامة

یشیر للمصلحة العامة تحت مصطلح الضـرورة العامـة 1789و نجد كذلك أن إعالن 

آنــذاكالمــذهب اللیبرالــي، الــذي كــان ســائدا لوحــده  إطــارلمــا كــرس حــق الملكیــة الخاصــة فــي 

كحق طبیعي غیر قابل للتقادم مثله مثل الحریـة األمـن و مقاومـة الطغیـان، و لكـن ذلـك الحـق 

فنجــد المــادة عامـة، و هــي تتطــابق مـع مفهــوم  المصــلحة العامـة،ضــیات الضــرورة التحـدده بمق

الملكیــة حــق مقــدس ال ینتهــك و ال "تــنص علــى أن 17، و هــي المــادة األخیــرة مــن اإلعــالن

ونـا بشـرط یجوز أن یحرم منه أحد إال إذا اسـتعدت الضـرورة العامـة ذلـك بوضـوح و تأكـدت قان

مكــن تحدیــدها بــأي حــدود إال تلــك التــي تتعلــق ، فــإن الملكیــة ال ی"أداء تعــویض عــادل و مســبق

ي تنـزع لـه ملكیتـه، و مـن ذبالمصلحة العامة شرط أداء تعویض عـادل و منصـف للشـخص الـ

ـــّم فالســـلطة ال یمكـــن أن تلجـــأ لهـــذا  إذا بـــررت أنهـــا تهـــدف مـــن نـــزع  إال االســـتثنائياإلجـــراءث

یضـع قیـود علـى  أنة یجب الملكیة تحقیق مصلحة عامة، فالمشرع لما ینظم مسألة نزع الملكی

تحترمهـــا، تلـــك القیـــود تتعلـــق مـــن جهـــة بالجانـــب الشـــكلي، و التـــي یجـــب أن  أنیجـــب  اإلدارة

نـــزع الملكیـــة وصـــف الشـــرعیة القانونیـــة، و مـــن جهـــة ثانیـــة بالجانـــب إجـــراءاتتضـــفي علـــى 

ر بتبریـ اإلدارةالموضوعي، و في هذه الحالة یجب علـى القـانون الـذي یضـعه المشـرع أن یلـزم 

الهــدف مــن خــالل عملیــة نــزع الملكیــة و هــو تحقیــق المصــلحة العامــة، و هــي المســائل التــي 

.تخضع بطبیعة الحال لرقابة القاضي الدستوري
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الفرنســــي أنــــه یشــــیر هــــو األخــــر إلــــى 2004و قــــد نستشــــف مــــن میثــــاق البیئــــة لســــنة 

حافظـة علـى المصلحة العامة، و ذلك بجعلـه مـن صـمیم مواضـیع المصـلحة العامـة لألمـة، الم

البیئة و اتخاذ التدابیر العمومیة التي تهدف لتجسید المحافظة علـى المـوارد الطبیعیـة و التنـوع 

البیولـوجي، كضــروریة حتمیــة ال یمكــن بــأي حــال مــن األحــوال تجاهلهــا مــن أجــل تحقیــق تنمیــة 

ة مستدامة، و یلـزم المیثـاق كـل شـخص المشـاركة فـي حفـظ و تحسـین البیئـة و أن تنـتهج الدولـ

و  الحاضـرمان حیـاة جیـل ضـسیاسة تعلیمیة و تثقیفیة في مجال المحافظة علـى بیئـة سـلیمة ل

المســتقبل، كــل ذلــك یصــب فــي مجــال تحقیــق المصــلحة العامــة، هــذا مــا نصــت علیــه أجیــال

أن الحفـــاظ علـــى البیئـــة یجـــب أن یكـــون هـــدفا : " علـــى أن 2004ة میثـــاق البیئـــة لســـنة دیباجـــ

المصـالح "، و المقصـود بــ "األخـرى لألمـةنسـبة للمصـالح األساسـیة منشودا كمـا هـو الحـال بال

.هو المصلحة العامة"لألمة األخرى

ع یستشف من روح الدسـتور إذا وجوب تحقیق المشرع للمصلحة العامة من وراء التشری

كـافي و هـو  ل، و یشترط القضاء الدستوري أن یحقـق التشـریع المصـلحة العامـة بشـكو تفسیره

دیسـمبر 29المـؤرخ فـي 530–2005ه من قرار للمجلس الدستوري الفرنسي رقـم ما نستشف

، الـــذي مـــن خاللـــه المجلـــس قـــام بمراقبـــة أحكـــام 2006المتعلـــق بقـــانون المالیـــة لســـنة 2005

قانونیة تعمل على تسـقیف بعـض المزایـا الجبائیـة، و أعتبـر المجلـس تلـك األحكـام جـد معقـدة، 

أحكامـــا قانونیـــة معقـــدة، فإنـــه یشـــترط فـــي تلـــك األحكـــام أن تكـــون و إن كـــان یجـــوز أن  تكـــون 

.1تهدف لتحقیق مصلحة عامة كافیة

الــنص القــانوني اعتبــارو فــي نفــس الســیاق ال یتــردد المجلــس الدســتوري الفرنســي علــى 

المعروض علیه مخالفا للدستور بمجرد معاینـة أن الهـدف منـه ال عالقـة لـه بتحقیـق المصـلحة 

دیســـمبر 30مـــؤرخ فـــي 302-91ا نلمســـه مـــن خـــالل قـــرار لـــه تحـــت رقـــم العامـــة، و هـــو مـــ

، بمناســـبة مراقبـــة المجلـــس لحكمـــا قـــانوني 1992بمناســـبة مراقبـــة قـــانون المالیـــة لســـنة 1991

1- CC 2005- 530 DC du 29 décembre 2005, cf. site : www.conseil constitutionnel. fr.
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التفرقـة بـین عقــود الهبـة التـي تسـجل أمـام الموثــق، و عقـود الهبـة العرفیـة مـن أجــل  إلـىیهـدف 

لــس أنــه و علــى عكــس نوایــا المشــرع، فــإن التفرقــة المجأعتبــرمحاربــة  التهــرب الضــریبي، و 

یجــــب أن تكــــون فــــي مجــــال األمــــوال التــــي یــــتم التصــــریح بهــــا محــــل الهبــــة، و األمــــوال الغیــــر 

لمجـال االمصرح بها، و لیس بین العقود العرفیة و العقود الرسمیة، و أعتبر المجلـس فـي هـذا 

ـــانون غیـــر مبـــررة العتبـــارات ا"  أن العامـــة التـــي لهـــا عالقـــة لمصـــلحةالتفرقـــة المقـــررة فـــي الق

،1..."بالموضوع

إن المجلـــس الدســـتوري الفرنســـي فـــي هـــذه الحالـــة وقـــف ضـــد المســـاس بحریـــة التعاقـــد 

بوضع تدابیر غیر متناسـبة تحـد مـن تلـك الحریـة، و التـي تـنعكس بالسـلب علـى حریـة وسـرعة 

اقیـل وشـكلیات فـي التعامالت، و هو عكس ما نجده في التشریع الجزائري الذي یضـع عـدة عر 

التصرفات المختلفة، و هو األمر الذي ینعكس سلبا على سرعة التعامالت المدنیة و التجاریـة 

و على الحیاة االقتصادیة ككل، كاشتراط الرسمیة في كل التعـامالت المتعلقـة  بالعقـارات دون 

التـي لـم تحـال الخ، و هي التشریعات...اإلیجار التجاري استثناء، و اشتراط الرسمیة في عقد 

علــى المجلــس الدســتوري لحــد الســاعة، و إذا أخــذنا علــى ســبیل المثــال و لــیس الحصــر، إلــزام 

التجــاري بشــكل رســمي تحــت طائلــة الــبطالن بالبحــث إن كــان اإلیجــارالمشـرع بــأن یكــون عقــد 

ذلــك الــنص یحقــق المصــلحة العامــة ، نجــد أن المشــرع قــد یبــرر ذلــك بوجــوب فــرض رســوم و 

، فــي حــین أن الرســمیة فــي حــد ذاتهــا ال صــلة بفــرض اإلیجــارات التجاریــةقــود ضــرائب علــى ع

اإلیجـــاراتالرســـوم الجبائیـــة، و ذلـــك ألن لهـــا مـــن الوســـائل القانونیـــة التـــي تمكنهـــا مـــن مراقبـــة 

التجاریة و من ثم فرض الرسوم و الضرائب الالزمة على مؤجري المحالت التجاریـة، كـالعودة 

من ثم معرفة الوضعیة القانونیة للمحل التجاري هـل هـو مسـتأجر لمركز السجالت التجاریة و

، و مــن ثــم ال یمكــن لالزمــة علــى المــؤجرأو غیــر ذلــك، و مــن ثــم یمكــن لهــا فــرض الضــرائب ا

1- CC 91- 302 DC du 30 décembre 1991 ,cf. site : www.conseil constitutionnel. fr.
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النشاط التجاري لمعاییر غیر موضوعیة ینعكس علـى حـق ممـارس التجـارة الـذي یعـد إخضاع

.هو اآلخر حقا من الحقوق األساسیة

حمایة المجلس الدستوري للمصلحة العامةضوابط:الثاني الفرع

إن لعنصر المصلحة العامة دور فعال في حمایة الحقوق األساسیة، التي قد یسـتعملها 

طة البرلمـــان فـــي حالـــة مـــا إذا انتهـــك الحقـــوق األساســـیة لالمجلـــس الدســـتوري فـــي الحـــد مـــن ســـ

القاضـــي الدســـتوري یســـتند علـــى المضـــمونة بموجـــب الدســـتور، و لكـــن فـــي حقیقـــة األمـــر نجـــد 

، و ذلـــك ألن مفهـــوم المصـــلحة العامـــة غیـــر محـــدد فهـــو فضـــفاض و ال یمكـــن 1المبـــدأ بحـــذر

بنـــاء  إلـــىالــتحكم فیـــه، و مــن ثـــّم التعمـــق فــي المبـــدأ سیوصـــل فــي النهایـــة القاضـــي الدســتوري 

السیاســیة التــي تحــد بشــكل صــارم صــالحیات القاضــي الدســتوري، و االعتبــاراتقضــائه علــى 

هـــو األمـــر الـــذي نلمســـه مـــن خـــالل موقـــف المجلـــس الدســـتوري الفرنســـي الـــذي حـــاول تجنـــب 

تحـــت  اإلدارةالموجهـــة لمجلـــس الدولـــة الفرنســـي الـــذي یعـــاب علیـــه أنـــه حـــل محـــل االنتقـــادات

حــدود حمایــة مــن ناحیــة مــدى تحقیقهــا للمصــلحة العامــة،و لمعرفــة  اإلدارةغطــاء مراقبــة عمــل 

احتـرام، یجب معرفة نطاق رقابة المجلـس الدسـتوري حـول العامةالمجلس الدستوري للمصلحة 

فـــي مجـــال المصـــلحة و كـــذا رقابـــة مبـــدأ التناســـب،)أوال(مشـــرع للمصـــلحة العامـــة الدســـتوریة ال

.)ثانیا(العامة 

إن :نطاق رقابة المجلس الدستوري حول احترام المشرع للمصلحة العامـة الدسـتوریة -أوال

لفرنســـي بـــأن علـــى المشـــرع أن یبـــرر مـــن خـــالل التشـــریع تحقیـــق تقریـــر المجلـــس الدســـتوري ا

المصــلحة العامــة، یترتــب عنــه وضــع شــرط موضــوعي و هــو وجــوب تحقــق المصــلحة العامــة 

1 - Guillaume MERLAND, « L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits

fondamentaux? », Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 16 (Prix de thèse 2003), juin 2004, disponible

en ligne à l’adresse :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-

conseil/cahier-n-16/l-interet-general-instrument-efficace-de-protection-des-droits-

fondamentaux.51983.html.
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مــن خــالل التشــریع، و هــذه المســألة تخضــع لرقابــة المجلــس الدســتوري،  و فــي حقیقــة األمــر 

عرفـــة النیـــة التـــي تكتنـــف القاضـــي الدســـتوري الفرنســـي  یمـــارس رقابـــة محـــدودة تقتصـــر علـــى م

العمــل التشــریعي، فرقابــة المجلــس ال تهــدف إلــى إفشــال إرادة المشــرع، أو معارضــة طموحاتــه، 

أو دوافـــع التشـــریع، و لكـــن دور المجلـــس تكمـــن فـــي ضـــمان بـــأن یكـــون القـــانون متناســـق قـــدر 

.1اإلمكان مع ما تتطلبه المصلحة العامة

و في هذا الصدد یذهب مجلس الدولة الفرنسي على التأكید بـأن المصـلحة العامـة هـي 

فـي حـول المصـلحة 1999جوهر عمله و هو ما نستشفه من خالل تقریر مجلس الدولة سنة 

یرجــع للقاضــي الــدفاع علــى فكــرة المصــلحة العامــة، و التــي تتجــاوز عملیــة "العامــة علــى أن 

أو التحكــیم بــین المصــالح العمومیــة، فحقیقــة ال یمكــن للقاضــي التركیــب بــین المصــالح الفردیــة

أن یحل محل المشرع الذي یتمتع بشـرعیة كافیـة لرسـم معـالم مبـادئ المصـلحة العامـة، و لكـن 

مـــن ناحیـــة المصـــلحة العامـــة، فإنـــه اإلداریـــةبمجـــرد مراقبـــة القاضـــي اإلداري شـــرعیة األعمـــال 

، و رغــم أن مجلــس الدولــة "المصــلحة العامــة یحــق لــه بــل هــو ملــزم بتبیــین محتــوى و حــدود 

اعتبر أن المصلحة أسـاس لرقابتـه علـى مبـدأ شـرعیة أعمـال اإلدارة، فإنـه مـن جهـة أخـرى مـن 

"خــــالل نفــــس التقریــــر یؤكــــد علــــى أنّ  ــــك المهمــــة : أي رقابــــة تحقــــق -حتــــى و إن كانــــت تل

رئیسي في رقابة تحقـق ، فإن الدور التوجیهي و الاإلداريمنوطة بالقاضي -المصلحة العامة 

.2"حیزا كبیرا من اجتهاداته تأخذالمصلحة العامة هي من مهام المجلس الدستوري، و الذي 

على المصلحة العامة االعتمادفنالحظ أن الدور الذي یلعبه القاضي اإلداري في 

ل هو على غایة من األهمیة، نلمسها من خالاإلداریةكمرجعیة للرقابة على شرعیة األعمال 

اجتهاداته الغزیرة في هذا المجال، فیعتمد على المصلحة للحد من ممارسة بعض المبادئ 

السامیة في النظام القانوني، و التي تمكنه من الحد من ممارسة بعض الحریات الفردیة، 

كحق الملكیة، حریة المقاول، و كذا یحد من التمتع ببعض المبادئ األساسیة و التي نجد 

1- Élisabeth ZOLLER, Introduction au droit public, Dalloz ,Paris, 2006,pp. 189-190.
2- Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999, op.cit.
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المساواة و األمن القانوني، فمواجهة كمبدأالمضمونة في الدستور، ألساسیةامنبعها الحقوق 

نتائج ثابتة، بل ینتج لنا بناء  إلىتلك المبادئ بمبدأ المصلحة العامة ال یؤدي بالضرورة 

، و لكن ذلك البناء ال یكتمل إال 1قانوني متمیز یشكل كأساس لجمیع فروع القانون العام

الذي هو لوحده یتمتع باالختصاص في تقدیر تحقق المصلحة بعمل القاضي الدستوري،

  .اإلداريالعامة لدى المشرع، و هي مهمة تتجاوز لحد بعید مهمة القاضي 

مقتصر على استعمال المصلحة العامة كحدود على ممارسة  اإلداريفدور القاضي 

ابة شرعیة الحریات العامة و لیس الحقوق األساسیة، على ضوء رقابته لإلدارة، أي رق

القرارات التنظیمیة و الفردیة التي تجد أساسها في التشریع، أما القاضي الدستوري في هذه 

المعادلة هو الذي یراقب تحقق المصلحة العامة من عدمها بناء على تفسیر الدستور، و هو 

یحد في بعض الحاالت من ممارسة الحقوق األساسیة بناء على المصلحة العامة التي تجد 

.عها في إرادة السلطة التأسیسیةمنب

المجلس الدستوري اجتهاداتو لكن ذلك لیس كقاعدة عامة كما شاهدناه من خالل 

موضوعیة خاصة بكل العتباراتالفرنسي في هذا المجال، بل معالجته لتلك المسألة تخضع 

.حداتشریع على 

المصـلحة العامـة، و  األساسـیةإن القاضي الدستوري لما یفاضل و یـوازن بـین الحقـوق 

فهـــو بمثابـــة إجـــراء مفاضـــلة بـــین حریـــة الفـــرد و حریـــة الجمیـــع، وال یقتصـــر ذلـــك علـــى النظـــام 

القـــانوني الـــوطني بـــل كـــذلك الخـــارجي أي الـــدولي و اإلقلیمـــي، فالكـــل نجـــدهم یســـتندون علـــى 

تعزیــز الحریــة، و كــذا مفهــوم المصــلحة العامــة علــى اعتبــار أنهــا مبــدأ علــى غایــة مــن األهمیــة 

ضفاء الشرعیة على أعمال السـلطات العمومیـة، و  نجـد كـل المؤسسـات العمومیـة، الوطنیـة إل

و بالتــــالي فــــالفكرة ال 2و الدولیــــة تعمــــل علــــى توجیــــه أعمالهــــا نحــــو تحقیــــق المصــــلحة العامــــة

1- Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999, op.cit.
2- Nirmal NIVERT , op.cit, p. 48.
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ینحصـــر نطـــاق تطبیقهـــا علـــى القـــانون الـــداخلي بـــل یتعـــداه للقـــانون الـــدولي، و علـــى المســـتوى 

و  األساسـیةلدسـتوري یلعـب الـدور المحـوري فـي الموازنـة  بـین الحقـوق الـوطني نجـد القاضـي ا

.المصلحة العامة

ـــوازن بـــین  و تكمـــن العالقـــة بـــین الحقـــوق األساســـیة و المصـــلحة العامـــة فـــي إقامـــة الت

مقتضــیات مصــلحة الجماعــات، و مصــالح األفــراد لتحقیــق الحریــة، و مــن ثــم تلــك العالقــة ال 

الواجهــة و هــو مــن صــمیم عمــل القاضــي الدســتوري فــي دولــة یمكــن النظــر إلیهــا إال مــن تلــك

القــانون، التــي تجعــل مــن المصــلحة العامــة مصــلحة جماعیــة لكــل عناصــر المجتمــع، فــي هــذه 

الــــدائرة السیاســــیة ال نعتــــد بمصــــلحة اإلنســــان التــــي تتمیــــز باألنانیــــة و مصــــادرها االجتماعیــــة 

ـــد بمصـــلحة ـــه و المـــواطن المتجـــردة عـــنالتمییزیـــة، و لكـــن نعت ـــك عـــن اإنتمعالقات ـــه، و ذل ئات

العامـــة، فهـــي وســـاطة سیاســـیة تـــؤدي  اإلرادةطریـــق مســـاهمته بواســـطة االنتخـــاب فـــي تكـــوین 

.1اإلتحاد، من أجل تأسیس حد أدنى من التوافق حول المصالح االجتماعیة إلىبالمجتمع 

Jacques(و فــي نفــس الســیاق یــرى جــاك شــوفالیي Chevallier(الدیمقراطیــة ":بــأن

الســلطة بواسـطة المؤسسـات المنتخبــة ممارسـة القائمـة علـى نظریــة التمثیـل، والتـي تتولــد علیهـا 

هـــي حجـــر األســـاس للمصـــلحة العامـــة، بحیـــث تعمـــل علـــى جعـــل الحكـــام محمیـــین، فـــإن كـــانوا 

، بـــل مـــن أجـــل تحقیـــق مصـــلحة یمارســـون الســـلطة فلـــیس ذلـــك لتحقیـــق مصـــالحهم الشخصـــیة

المؤسســات التــي ینتســبون إلیهــا،  إرادةتهم فــي ترجمــة مــام هــم وكــالء تكمــن مه، فالحكــالجماعــة

وهــي التــي تكــون لنــا فــي النهایــة أســاس وحــدها هــي التــي تشــكل مصــدر الســلطة،تلــك اإلرادة ل

، و علــى 2لشــرعیة المؤسســات، التــي یجــب أن تــتالزم فــي دولــة القــانون بالشــرعیة الدیمقراطیــة

1 Jacques CHEVALLIER, Réflexions sur l'idéologie de l’intérêt général, Variations autour de

l'idéologie de l'intérêt général, volume 1, CURAPP, Paris, 1978, p. 16.

مصلحة العامة ال تستند علیھا فقط الدولة الدیمقراطیة، بل كذلك الدولة الدیكتاتوریة التي كذلك تزعم بأن الھدف من ـ إن فكرة ال2

أعمالھا في تسییر الشؤون العامة ھو تحقیق مصلحة الجماعة، و لكن تختلف معاییر التطبیقیة للمصلحة العامة بین نظاما دیمقراطي و 

ففي األول تلك المصلحة العامة نجد أساسھا المعیاري في الدستور الذي یسمو على جمیع المؤسسات ذلك الدستور نظاما دیكتاتوري،

یجب أن یقوم على مبدأین أساسیین و ھما تكریس الحقوق األساسیة و مبدأ الفصل بین السلطات و كذا تقریر مبدأ الرقابة على دستوریة 

قاللیة تسھر على حمایة الدستور و من ثم على بسط رقابتھا على السلطات العمومیة و باألخص القوانین من قبل مؤسسة تتمتع باالست
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، التــي تتجســد مــن خــالل 1"المصــلحة العامــةإلیدیولوجیــةهــا ذلــك األســاس تكمــل المؤسســة بنائ

العمــل التشــریعي و التنفیــذي، الــذي ال یمكــن أن نتصــوره فــي ظــل نظریــة دولــة القــانون إال فــي 

.دائرة المصلحة العامة الخاضعة لرقابة القاضي الدستوري

رط إن القاضي الدستوري یجیز للمشرع الحد من ممارسة حق من الحقـوق األساسـیة شـ

یثبـت بـأن هنـاك مصـلحة عامـة قویـة قائمــة، و مـن ثـم علـى المشـرع أن یأخـذ فـي الحســبان  أن

معیـــارین، األول ذو طبیعـــة سیاســـیة یجـــب علـــى أن یثبـــت مـــن خـــالل التشـــریع أن المصــــلحة 

العامة تسمو على المصالح الفردیة أو الفئویة، و المعیار الثاني هـو ذو طبیعـة قانونیـة فیجـب 

، و 2صــــلحة العامـــة یمكـــن لهــــا أن تحـــد مـــن ممارســــة حقـــا أو حریـــة فردیــــة أن یثبـــت بـــأن الم

بالنتیجــة فتحدیــد نطــاق ممارســة الحقــوق األساســیة هــو مــن الناحیــة العملیــة محــدود بالمصــلحة 

.العامة

العامة فـي عـدة و في هذا السیاق عنّي المجلس الدستوري الفرنسي العتداد بالمصلحة

ماحه برجعیة النصوص غیـر ، و بسبیل المثال حریة التعاقدید على س، لتقیقرارات صادرة عنه

األعمـال، و یسمح بان تكون المصلحة المالیـة مبـررا لرجعیـة قـانون بتصـحیح بعـض الجنائیة

أخطـــار تهدیـــد  إلـــى، و أعتبـــر مـــن المصـــلحة العامـــة تفـــادي الخصـــومات التـــي تـــؤدي اإلداریـــة

علــــى الوضـــعیة االقتصــــادیة العامــــة التـــوازن المــــالي للنظـــام المصــــرفي الـــذي ســــینعكس حتمـــا 

.3للدولة

التشریعیة و كذا التنفیذیة من ناحیة مدى تجسید أعمالھا للمصلحة العامة المقررة في الدستور و معالجة المصلحة العامة في دولة 

.جده في الدولة الدیكتاتوریة القانون یخضع لمبدأ التناسب ، تلك البناء المعیاري ال ن

1- Jacques CHEVALLIER, op.cit, pp. 23-24.
2- François SAINT BONNET, L’intérêt général dans l’ancien droit constitutionnel, publié in extenso

et dans sa version définitive, aux Editions Dalloz, dans la collection des Cahiers Constitutionnels de

Paris I, pp.14-15, disponible en ligne à l’adresse:

http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/saintbonnet.pdf.

.108.ـ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص3
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على  1997نوفمبر 19بتسبیب المجلس لقرار صادر عته بتاریخ االستشهادویمكن 

وحده، أن یثبت صحة العمل لیحق له  وناحیة أخرى، إذا كان یحق للمشرع، و من ":أنه

التي لها قوة قرارات المحاكمتحت تحفظ بأن یحترم المصلحة العامة، تحقیقداري بهدفاإل

؛ في حالة قیامهاالجزاءاتعقوبات و ومبدأ عدم رجعیة الالمقضي فیه في حالة وجودها،شيء

المصادق علیه مع أي قاعدة أو مبدأ ذي قیمة عمل اإلداريال یتعارض الن أ و یجب على

ذو  الغرض من المصلحة العامة التي یشملها التصدیق هو في حد ذاتهیكون أن و دستوریة، 

المجلس الدستوري، التوفیق بین رقابةة دستوریة؛ وفي هذه الحالة، یكون للمشرع، تحت قیم

ضوء هذه المبادئ یجب تقییم مدى  علىأنه و ،ات الدستوریة المعنیة فیما بینهامختلف المتطلب

، المالحظ من القرار 1"للدستورالمجلس الدستوري القانونیة المعروضة علىألحكام ل متثالاال

المجلس قرر القیمة الدستوریة للمصلحة العامة،و القول بذلك أن تلك المصلحة هي أن 

قاعدة دستوریة تشكل مرجعیة للمجلس الدستوري في عملیة الرقابة الدستوریة، و یبقى تكییف 

المصلحة العامة یخضع للسلطة التقدیریة للمجلس الدستوري بحسب طبیعة كل قانون یعرض 

.علیه

على ضرورة إحداث المشرع عند سنه للتشریع لدستوري الفرنسي و یحث المجلس ا

توازن بین الحقوق األساسیة التي تعد أحد المتطلبات الدستوریة التي یسهر المجلس 

و بالنتیجة فتحدید نطاق ممارسة المصلحة العامة، مقتضیاتالدستوري على حمایتها، و 

.مصلحة العامةالحقوق األساسیة هو من الناحیة العملیة محدود بال

القاضي الدستوري نحو المصلحة انسیاقإن :مبدأ التناسبل مالزمةالمصلحة العامة-ثانیا

بعضالتقلیص من ممارسة  إلىالعامة لتقدیر الشرعیة الدستوریة للقانون، قد تؤدي به 

من محتواها، و هنا القاضي الدستوري كي یحقق التوازن بین بإفراغهاالحقوق و الحریات 

الموضوعي الذي یحكم  اإلطارالحقوق األساسیة والمصلحة العامة، و عدم الخروج على 

1- CC, n° 97-390 DC du 19 novembre 1997, cf. site:www.conseilcontitutionnel.fr.
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ذلك المبدأ یرجع أصله للقانون األلماني، الحقوق األساسیة، فإنه یعتمد على مبدأ التناسب،

ومیة بشكل الئق ومحترم للحقوق األساسیة، الذي یهدف على أن تكون أعمال السلطات العم

لسنة األلمانيمن القانون األساسي  20و  19و یجد أساسه الدستوري في المادة 

.1اللتان تضمنان الحمایة الدستوریة للحقوق األساسیة، ودولة القانون1949

و فـــي هـــذا اإلطـــار ال یمكـــن فـــي دولـــة القـــانون للمشـــرع أن یحـــد مـــن ممارســـة حریـــات 

، و مـن ثـم یجـب 2المواطنین إال في الحاالت الالزمة الرامیة لتحقیـق الحمایـة للمصـلحة العامـة

ــــوق  ــــه باســــم األساســــیةعلیــــه ضــــمان الحق ــــین تــــدخل المشــــرع بواســــطة أعمال ، بالموازنــــة مــــا ب

.ة على حقوق و حریات المواطنینالمصلحة العامة، و المحافظ

ذلك  التوازن یحققه مبدأ التناسب ضـمانا لوحـدة النظـام القـانوني فـي حمایتـه للحقـوق و 

فرقابــة التناســـب تبـــدو أداة مثالیـــة لتمكــین القاضـــي مـــن إجـــراء ، 3الحریــات و للمصـــلحة العامـــة

زم للمصـلحة العامـة ، و من ثم فإن مبدأ التناسـب مـال4التوازن بین المصالح الخاصة و العامة

التي هي في حركیة و تطور مستمر تتسایر مع ظهور قـیم اجتماعیـة جدیـدة ال تكـون موجـودة 

فـــي الماضـــي، تفـــرض نفســـها علـــى المشـــرع كـــي یتـــدخل لتكرســـها و ضـــمانها عـــن التشـــریع، و 

یمكـن إعطــاء أمثلـة علــى ذلــك فمصـلحة الطفــل كانــت غیـر معروفــة بشــكل مطلـق فــي القــوانین 

في حین الیوم تأخذ هـامش جـد واسـع فـي أحكـام القـانون المـدني و الجنـائي، و حقـوق القدیم ، 

فــي حـین الیــوم نجــد حقوقهــا 5المـرأة كــذلك كانــت مغیبـة فــي أهــداف أعمــال السـلطات العمومیــة

 – Jean – Marc Sauvé , «  Le principe proportionnalité , protecteur des libertés », intervention de Jean ـ1
Marc Sauvé à l’ Institut Portalis , Aix- en – Provence , Vendredi 17 mars 2017,p. 2 , disponible en
ligne à l’adresse:http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-principe-de-
proportionnalite-protecteur-des-libertes.

ألساسیة، كما ھو الشأن في حالة الطوارئ التي تخول للمشرع اتخاذ تدابیر غیر اعتیادیة تقلص من جوھر و مضمون الحقوق ا-2
الخ، من أجل تحقیق المصلحة العامة ...كالحق في التنقل، حریة اإلقامة، حریة الرأي و التعبیر، حریة االتصال، الحق في الخصوصیة، 

و ھي مواجھة الظرف الطارئ الذي قد یھدد المؤسسات الدستوریة، و لكن تلك التدابیر یجب أن تأخذ بعین االعتبار بمبدأ التناسب، أي 
.متناسبة مع ما یجب اتخاذه لموجھة الظرف الطارئ أو االستثنائي ، كحالة الحرب، اإلرھاب، الكوارث الطبیعیةتكون 

3- Jean – Marc Sauvé, « Le principe proportionnalité, protecteur des libertés »…, op.cit , p.2.
في القرار اإلداري دراسة مقارنة بین فرنسا و مصر   و لبنان ، المؤسسة ــ مایا محمد نزار ابودان، الرقابة القضائیة على التناسب 4

).تھمیش(.10.، ص2011،طرابلس لبنان،الحدیثة للكتاب
5- NoëlleLENOIR, « L’intérêt général, norme constitutionnelle ? », Actes de ce colloque publiés, aux

Editions Dalloz, dans la collection des Cahiers constitutionnels de Paris I, p.3, disponible en ligne à
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: علـى أن 35السیاسیة و االجتماعیة مكرسة في الدستور كنص الدستور الجزائري في المـادة 

ظــــوظ تمثیلهــــا فــــي المجــــالس ة الحقــــوق السیاســــیة للمــــرأة بتوســــیع حتعمــــل الدولــــة علــــى ترقیــــ"

"36، أو ما نصت علیـه المـادة ..."المنتخبة تعمـل الدولـة علـى ترقیـة التناصـف بـین الرجـال :

، تلـــك النصـــوص الدســـتوریة تلـــزم المشـــرع كســـلطة عمومیـــة علـــى "و النســـاء فـــي ســـوق العمـــل 

ة و هــو مــا نلمســه مــن خــالل أیــز حقــوق المــر ع التشــریعات الالزمــة لتعز ضــتحمــل مســؤولیتها بو 

علــى المشــرع فــي وضــع األحكــام التشــریعیة التــي مــن  العــبءقــانون االنتخابــات مــثال ، و یقــع 

شأنها أن تعـزز دخـول المـرأة لعـالم الشـغل فـي قـانون العمـل تطبیقـا للـنص الدسـتوري، كمـا أنـه 

، وهـــدافین لنظـــام الدســـتورياجـــزء مـــن أصـــبحتانالحـــظ أن حمایـــة البیئـــة و التنمیـــة المســـتدامة 

جدیـدة فـي ظـل دسـتور أساسیین للسلطات العمومیة، و هو ما نلمسه من دسترة هذه الحقـوق ال

.2004و في فرنسا بصدور میثاق البیئة لسنة ،الجزائري2016

 إلىالتي یتم ترجمتها في الحقوق األساسیة یؤدي االجتماعیةإذا بظهور القیم الجدیدة 

بین ممارسة  نالتواز ظهور مصالح عامة جدیدة، و یدخل مبدأ التناسب كمعیار لتحقیق 

لتحقیق المصلحة العامة، باعتبار أن وضع حدود على حق من الحقوق األساسیةالحقوق 

األساسیة هو من أجل ضمان حق أساسیا آخر له قیمة دستوریة كذلك، و إن كان المجلس 

من الدستور تحدید القواعد بشأن 34للمشرع طبقا للمادة ":الدستوري الفرنسي یعترف بأنه

، فعلى المشرع 1"المخولة للمواطنین من أجل ممارسة الحریات العامة األساسیةالضمانات 

أن یحقق من خالل التشریع الموازنة بین الحقوق األساسیة في حالة دخولها في تنازع و ذلك 

ا دستوریا آخر، و یجب أن یأخذ بعین االعتبار بتحدید حقا من الحقوق من أجل حمایة حق

l’adresse:http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/lenoir.

pdf.

1 - CC 2003-467DC, du 13mars 2003, cf. site: www.conseilcontitutionnel.fr.
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المشرع مراقبةالموازنة، و یرجع للمجلس الدستوري لتلكفي ذلك مبدأ التناسب في المعالجة 

.1إن حقق تلك الموازنة

اآللیاتالمصالحة بین الحقوق األساسیة بواسطة مبدأ التناسب یمثل أحد إجراءإن   

دستوري في المنازعات الدستوریة لحمایة الحقوق األساسیة، و الرقابیة التي یمارسها القضاء ال

المنصوص اإلضرابهو ما نلمسه من خالل اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي، فحق 

یمارس حق اإلضراب ":التي تنص على أن1946من دیباجة دستور 6علیه في المادة 

.، فإن ذلك الحق غیر مطلق بل محدود"القوانین التي تنظمه إطارفي 

و علیه فالمجلس الدستوري لضمان المصلحة و بواسطة مبدأ التناسب قام بتحدید 

ممارسة حق اإلضراب و ذلك بالموازنة بین ممارسة حق اإلضراب الذي هو حق أساسي، و 

"حقوق أساسیة أخرى، فأكد المجلس على أن قیام بالموازنة الالزمة بین على المشرع ال:

الدفاع على المصالح العمالیة التي یشكل اإلضراب أحد أدواتها من جهة، و من جهة أخرى 

، و اعتبر "المحافظة على المصلحة العامة التي یمكن أن تنتهك بممارسة حق اإلضراب

و ذلك من أجل ضمان سیر اإلضرابللمشرع صالحیة تحدید ممارسة حق "المجلس أنه 

، إذا 2"اإلضرابالمرافق العامة باستمرار، و الذي هو مبدأ ذو قیمة دستوریة مثله مثل حق 

من النظام العام، المستمدة القاعدة التي توجب إقامة التوازن بین الحق و المصلحة العامة 

.3الحق في اإلضراب و حمایة اعتبارات المصلحة العامةبین بالموازنة ،هي مبدأ التناسب

الدستوري من خالل الموازنة التي یجریها بین الحقوق و الحریات، فهو یبتدع فالمجلس 

اجتهادات لمبادئ غیر مكتوبة من قیمة دستوریة، و ذلك بالموازنة بین المصالح الخاصة 

1- Questionnaire, La proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle, 5e Conférence des Chefs

d’Institutions de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français

(A.C.C.P.U.F.), Libreville, 8-13 juillet 2008, p. 4, disponible en ligne à l’adresse:http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/Bilan_2008/confV_accpuf_libreville_juillet200

8.pdf.

2- CC n° 79-105 DC du 25juillet 1979, cf. Site: www.conseilcontitutionnel.fr.

.93.أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص-3
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حتى و إن كانت من طبیعة جماعیة، و المصلحة العامة، و في حالة ما إذا كانت المصالح 

ي صراع مع المصالح العمومیة، یرجع للمجلس الدستوري الخاصة و حتى الجماعیة تدخل ف

التوازن الالزم و المعقول بین تلك المصالح التي قد تكون إجراءأیجاد حلول لذلك بواسطة 

و ذلك بتطبیق مبدأ التناسب، و من ثم یلعب ذلك المبدأ دور جوهري 1لهم خلفیات متناقضة 

.في تأطیر المصلحة العامة في دولة القانون

كمــا ذلــك التـــوازن بــین الحقــوق و الحریـــات مــن ناحیــة و بـــین المصــلحة العامــة مـــن 

ناحیة أخرى، فـي إطـار مبـدأ التناسـب نلمسـه مـن مراقبـة المجلـس الدسـتوري الفرنسـي  للمشـرع 

فیما یخص الحدود التي یضعها عند ممارسة بعـض الحقـوق الفردیـة كحـق الـذهاب و اإلیـاب، 

إن  : "علـى أنّ 1980جانفي 20جاء في تسبیب المجلس لقراره المؤرخ في على اعتبار كما

تطبیق األحكام القانونیة المتعلقة بتوقیف األشخاص یبقـى محـدود، باعتبـار التوقیـف ال یتعـدى 

ستة ساعات، و للمعني في كل وقت الحق في المطالبـة بـإعالم وكیـل الجمهوریـة الـذي لـه أن 

للتحقق في هویته، كما یجب أن یمكن الشخص الذي یطلب منـه یأمر بإخالء سبیل الموقوف 

، بــدون نقلـــه لمركــز الشـــرطة إال فــي حالـــة إلثباتهـــاأي وســـیلة مالئمــة یختــارإثبــات هویتـــه أن 

الضــرورة، و ذلــك بتمكــین المعنــي بالبحــث أن یتصــل بعائلتــه، أو أي شــخص یمكــن أن یثبــت 

ي، فتلـــك المـــدة هـــي محـــددة فقـــط هویتـــه، كمـــا أن ســـتة ســـاعات تحـــدد مـــن وقـــت ضـــبط المعنـــ

هــي محــدودة و موجهــة لألشــخاص الــذین اإلجــراءاتبالوقــت الــالزم للتأكــد مــن الهویــة، وتلــك 

ا قیمــــة قتضــــیها المصــــلحة العامــــة التــــي هــــي كــــذلك لهــــتهــــویتهم،إثبــــاتتعــــذر أو یرفضــــون 

.2"األشخاصالتحقق من هویة دستوریة، و لتكریسها یستوجب

إذا فالمالحظ جلیا من خالل تسبیب المجلس لقراره هو أنه اعتمد على مبدأ 

التناسب للحد من أحد الحقوق األساسیة، التي تشكل جوهر الحقوق الشخصیة آال و هي 

1 - Frédéric COLIN, L’essentiel de la jurisprudence constitutionnelle , L'extenso édition, Paris, 2009,
p.60.
2 - CC n° 80-127 DC du 20 Janvier 1980, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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الحریة من أجل حمایة حقوق و حریات حریة التنقل، بحیث أجاز الحد من ممارسة تلك

أخرى، تعد هي كذلك حقوقا من قیمة دستوریة من جهة، و من جهة ثانیة من أجل تحقیق 

.المصلحة العامة التي هي كذلك مبدأ ذو قیمة دستوریة

ال  و و لكن تلك الحدود التي وضعها المشرع هي متناسبة مع ممارسة حریة التنقل

تلك الحریة، طالما أن الهدف من التحقق في هویة األشخاص تفرغ أو تنقص من موضوع 

التي تقوم به الضبطیة القضائیة هو من أجل تحقیق المصلحة العامة، و تلك الصالحیة 

محدودة هي األخرى بالنسبة لموظفي الشرطة، فالقاعدة القانونیة ترسم معالم التناسب الذي 

ن خالل الشروط التي تضعها القاعدة القانونیة، یتم التعبیر عنه لتطبیق القاعدة القانونیة، م

فال یمكن لمصالح الشرطة ضبط األشخاص ألكثر من ستة ساعات، و یجب تمكین 

هویتهم، و إلثباتاألشخاص المضبوطین على الفور من  االتصال بأقاربهم، أو أي شخص 

له أعاله، و شارةاإلللرقابة القضائیة بواسطة وكیل الجمهوریة كما تم اإلجراءاتتخضع تلك 

، و المصلحة قوق و الحریات المختلفة من ناحیةمن ثم یظهر لنا جلیا الموازنة بین الح

.مبدأ التناسب إطارالعامة من ناحیة أخرى في 

دســــتوریة القــــانون الــــذي ال یحقــــق  مو نجــــد المجلــــس الدســــتوري الفرنســــي قضــــى بعــــد

الفاصـل  677ـــ  2017تحـت رقـم 2017دیسـمبر 1التناسب من خالل قرار له بتاریخ فـي 

في مسألة أولیة دستوریة مثـارة مـن قبـل رابطـة حقـوق اإلنسـان، و  المحالـة علیـه مـن مجلـس 

"الدولة، و الذي أكد فیه علـى أنّ  لـة الطـوارئ، و الدسـتور ال یمنـع لجـوء المشـرع لتنظـیم حا:

الحقـوق احتـراملكن یقع علیه ضمان التوازن بین المساس بالنظام العام مـن جهـة، و ضـمان 

و الحریــات المعتــرف بهــا لكــل شــخص یقــیم علــى تــراب الجمهوریــة، مــن بــین هــذه الحقــوق و 

"، وتبـین للمجلـس أنـه1..."الحریات هي حریة الـذهاب و اإلیـاب مـن  1ـــ  8بموجـب المـادة :

، في المناطق من اإلقلیم التي تقرر فیهـا إجـراء حالـة الطـوارئ یجیـز 1955أفریل  3ن القانو 

1 - CC n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017, cf.site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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Le)للوالي  préfet) بقرار مسبب أمر الشـرطة القضـائیة بمباشـرة مراقبـة هویـة األشـخاص، و

فـیهم، و تفتـیش األمتعـة، و كـذا تفتـیش المركبـات التـي یـتم االشتباهبمجرد األشخاصتفتیش 

.1"كونة في الطریق العمومي،أو في األماكن العمومیة توقیفها، أو المر 

"و قــد عــاین المجلــس بــأن ذلــك الحكــم التشــریعي الــذي  یجیــز اللجــوء لتلــك التــدابیر، :

فـــي األمـــاكن التـــي یحـــددها قـــرار الـــوالي، تجـــاه كـــل شـــخص، مهمـــا تكـــون تصـــرفاته و بـــدون 

، والحــق اإلیـابالـذهاب و رضـاه، ینجـر علـى تطبیقهـا بصـفة عامـة و تقدیریـة مخالفـة لحریـة 

تلـك التـدابیر فـي كـل األمـاكن اتخـاذالمشـرع سـمح لـإلدارة ألنفـي احتـرام الحیـاة الخاصـة، 

التــي تشــملها حالــة الطــوارئ، بــدون أن تكــون حالــة الضــرورة قائمــة و مبــررة بظــروف خاصــة 

تمــس بالنظــام العــام فــي األمــاكن العمومیــة، و مــن ثــّم فالمشــرع لــم یضــمن التوافــق و التــوازن 

هاب و اإلیــاب، بــین األهــداف ذات القیمــة الدســتوریة المتمثلــة فــي النظــام العــام، و حریــة الــذ

الحــق فــي احتــرام الحیــاة الخاصــة، و بــدون مناقشــة األوجــه األخــرى، فــإن األحكــام المطعــون 

.2"فیها هي مخالفة للدستور

و فـي حقیقـة األمــر المجلـس الدسـتوري الحــظ عـدم وجـود تناســب فـي اإلجـراءات التــي 

الشخصـیة مـن تضمنها الحكم التشـریعي، ممـا یجعـل تطبیقـه یمـس بجـوهر الحقـوق األساسـیة 

حریــة ذهــاب و إیــاب و حریــة الحیــاة الخاصــة، و ذلــك أن التــدابیر التــي قررهــا المشــرع فــي 

-أي التـدابیر–الحكم التشریعي ال تتناسب مع مواجهة حالة الطوارئ، والحـظ المجلـس أنهـا 

غیـــر مبـــررة و لیســـت ضـــروریة لحمایـــة النظـــام العـــام الـــذي یشـــكل أحـــد العناصـــر الجوهریـــة 

.عامةللمصلحة ال

1- CC n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017, cf.site: www.conseilconstitutionnel.fr.
2- CC n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017, cf.site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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التحول في الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري من السیاسیة إلى :الثانيالمبحث

القضائیة دافع نحو تجسید حمایة فعالة للحقوق األساسیة

ــــــس ا ــــــة للمجل لدســــــتوري یجرنــــــا للحــــــدیث بالدرجــــــة إن التحــــــول فــــــي الطبیعــــــة القانونی

یفــــرض نفســــه فــــي النظــــام أن  ســــتطاعأولـــى علــــى المجلــــس الدســــتوري الفرنســــي الــــذي األ

ـــــــــى حـــــــــامي المؤسســـــــــاتي الفرنســـــــــي  كقاضـــــــــي  المنازعـــــــــات الدســـــــــتوریة، و بالدرجـــــــــة األول

مجموعـــــة الحقـــــوق و "، التـــــي یمكـــــن تعریفهـــــا علـــــى أنهـــــا 1للحقـــــوق و الحریـــــات الدســـــتوریة

ــــــاتهم مــــــع ســــــلطات  ــــــراد فــــــي عالق ــــــرف بهــــــا لألف الضــــــمانات فــــــي النظــــــام الدســــــتوري المعت

ـــــة  ـــــالتحول 2"الدول ـــــي دفعـــــت ب ـــــي المنازعـــــات الدســـــتوریة الت ـــــه ف ـــــى اجتهادات ـــــاءا أوال عل ،  بن

ــــــراره الشــــــهیر لســــــنة  ــــــذ ق ــــــى التعــــــدیالت 1971من ــــــاء عل ــــــا بن ــــــات، و ثانی ــــــق بالجمعی المتعل

1974الدســـــتوریة التـــــي عـــــززت دور المجلـــــس فـــــي الحیـــــاة القانونیـــــة، و هـــــي تعـــــدیل ســـــنة 

1991لمجلـــــس الدســـــتوري ثـــــم تعـــــدیل ا إخطـــــارالـــــذي فـــــتح البـــــاب للبرلمـــــانیین الحـــــق فـــــي 

.بخصوص توسیع حق اإلخطار المتعلق بالمعاهدات

فالتعـــــدیلین  خلـــــق حركیـــــة فـــــي عمـــــل المجلـــــس الدســـــتوري مـــــن خـــــالل تزایـــــد عـــــدد 

ـــــــي البرلمـــــــان، و  ـــــــس الدســـــــتوري بواســـــــطة المعارضـــــــة ف ـــــــى المجل ـــــــة عل اإلخطـــــــارات المحال

ـــــوق األساســـــیة  ـــــى مخالفـــــة الحق ـــــي جـــــل طعونهـــــا عل ـــــي تســـــتند ف ـــــة الت المضـــــمونة فـــــي الكتل

أخیــــرا بتعــــدیل ســـــنة األساســــیةالدســــتوریة، و قــــد تعــــزز دور المجلــــس فــــي حمایـــــة الحقــــوق 

ــــــدفع بعــــــدم دســــــتوریة األحكــــــام التشــــــریعیة 2008 ــــــذي یتــــــیح للمتقاضــــــین الحــــــق ال ــــــاءال أثن

.النظر في منازعاتهم القضائیة أمام المحاكم المختلفة

الجزائري قد تتداخل صالحیة المجلس الدستوري مع صالحیة رئیس الجمهوریة في مجال حمایة الدستور، 2016ــ بالرجوع لدستور 1

و هي نفس الصالحیة المنوطة بالمجلس الدستوري الذي یسهر ، )84المادة (لنص الدستور على أن رئیس الجمهوریة حامي الدستور 

قبل رئیس الجمهوریة لها طابع سیاسي، أما =، لكن هناك فرق بین المهمتین فحمایة الدستور من )182المادة (على احترام الدستور 

لفرنسي بین رئیس الجمهوریة و حمایة المجلس الدستوري للدستور لها طابع قانوني، و هو نفس األمر الذي نجده في الدستور ا

.المجلس الدستوري الفرنسي

2-Anne – Charlène BEZZINA ,op.cit, p.607.
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ــــــــك المنازعــــــــات یفصــــــــل فیهــــــــا المجلــــــــس الدســــــــتور  ي كقاضــــــــي یراقــــــــب تطــــــــابق تل

العمــــــل التشــــــریعي مــــــع الدســــــتور، فهــــــو قاضــــــي المنازعــــــات الدســــــتوریة، و بمقارنــــــة ذلــــــك 

بتطــــــور المجلــــــس الدســــــتوري الجزائــــــري فــــــإن إرادة المؤســــــس فــــــي تفعیــــــل دور المجلــــــس لــــــم 

اســــــــــتقاللیةبالتأكیــــــــــد علــــــــــى 2016تتجســــــــــد إال فــــــــــي ظــــــــــل التعــــــــــدیل الدســــــــــتوري لســــــــــنة 

مـــــن ثـــــم ال یمكـــــن الحكـــــم علـــــى فعالیـــــة تلـــــك التعـــــدیالت و  اإلخطـــــارالمؤسســـــة، و بتوســـــیع 

 أنإال فـــــي المســـــتقبل، و لكـــــن هـــــذا ال ینفـــــي األساســـــیةعلـــــى الحمایـــــة الدســـــتوریة للحقـــــوق 

ـــــس فـــــي العدیـــــد مـــــن  ـــــه مواقـــــف جریئـــــة فـــــي مجـــــال كفالـــــة الحقـــــوق المـــــراتالمجل كانـــــت ل

.األساسیة

األساسـیةلحقـوق و علیه سنحاول من خالل هذا المبحـث إعطـاء لمحـة عـن المعالجـة ا

لحقــوق فــي المنازعــات الدســتوریة مــن قبــل المجلــس الدســتوري، و ســنتطرق لحمایــة الدســتوري ل

ماعیـة و و االجتمجلـس الدسـتوري للحقـوق االقتصـادیة، حمایـة ال)المطلـب األول(الكالسـیكیة 

و لمعالجة ذلك سنركز الدراسة علـى اجتهـادات القضـاء الدسـتوري ، )المطلب الثاني(الجدیدة 

الفرنسي، و كذا الجزائـري إن وجـد لقلـة أراء و قـرارات هـذا األخیـر، باقتصـار رقابتـه الدسـتوریة 

علــى الرقابــة الوجوبیــة المتعلقــة بــالقوانین العضــویة و األنظمــة الداخلیــة لغرفتــي البرلمــان ، فــي 

  .في الواقع 2016ستوري الجزائري لسنة ار تفعیل التعدیل الدظانت

حمایة المجلس الدستوري للحقوق األساسیة الكالسیكیة عملیة مستمرة:األولالمطلب

صعب التمییـز بـین الحـق و الحریـة و قـد یتـداخل المفهـومین مـع بعضـهما الـبعض، و ی

علــى أســاس أن ،الفرنســي حــاول التمییــز بــین المفهــومین1789لكــن یمكــن القــول أن إعــالن 

أن یطلـب لصـاحبه، أمـا الحـق یسـمح اآلخـرینال یـؤذي شـرطالحریة هي إمكانیـة القیـام بعمـل

د من اآلخرین، أي من بقیـة األفـراد أو مـن السـلطات العمومیـة، أمـا الحریـة فهـي ال تسـمح للفـر 

لك فإن الحریة هي بالضرورة حـق و لكـن الحـق لـیس ذ، و لأن یطلب من الغیر سوى االمتناع
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و هنـا یجـب التأكیـد أن مفهـوم الحقـوق األساسـیة یشـمل الحقـوق و الحریـات ، 1بالضرورة حریـة

معــا باعتبارهــا ذات قیمــة دســتوریة،  فــالحقوق األساســیة الكالســیكیة نقصــد بهــا حقــوق الجیــل 

2و هـــي الحقـــوق المدنیـــة و السیاســـیة و التـــي یمكـــن تقســـیمها كمـــا قســـمها الفقیـــه كولیـــاراألول

)Colliard( إلى حقوق شخصیة، و حقوق فكریة، و المالحظ مـن خـالل اجتهـادات المجلـس

الدســتوري الفرنســي فــي مجــال الحقــوق الكالســیكیة، أن هنــاك عمــل مســتمر للمجلــس لالرتقــاء 

و الثقافیــة، و هــو مــا االقتصــادیةو  االجتماعیــةتطــورات البتلــك الحقــوق و ذلــك بتكییفهــا مــع 

تــــه للحقــــوق ســــنعالجه فــــي فــــرعین، الحركیــــة فــــي اجتهــــاد المجلــــس الدســــتوري مــــن ناحیــــة حمای

، و كــذا الحركیــة فــي اجتهــاد المجلــس الدســتوري مــن ناحیــة حمایتــه )الفــرع األول(الشخصــیة 

).الفرع الثاني(فكریة للحقوق ال

األساسیةي من ناحیة حمایته للحقوقالحركیة في اجتهاد المجلس الدستور :الفرع األول

الشخصیة

اإلنســان أخیــهمــن االعتــداءات التــي تــرد مــن اإلنســانإن النظــام القــانوني یعمــل علــى حمایــة 

، و مـن ثـم كـان مـن الضـروري وضـع قـوانین و أنظمـة 3الدولـة ویـاتلأو فتلك الحمایة هي احـد 

، و فـــي حقیقـــة األمـــر أن المـــذهب ككـــائن مســـتقلاإلنســـانلحمایـــة هـــذا وفـــق مـــا تـــراه مناســـبا

هو الذي أبرز و أعلن هـذه الحقـوق فـي إعالنـات و مواثیـق األولالفردي واضع حقوق الجیل 

.507.المرجع السابق، ص...ـ زھیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء األول،1
حریات أساسیة أو حریات ثالثة أصنافإلى، الحقوق و الحریات في كتابھ الحریات العامة ریقسم الفقیھ الفرنسي جون كلود كولیا-2

ني ھما حقوق و حریات فردیة، الحریات الفكریة أو الحریات الثقافیة، و الحریات االقتصادیة و االجتماعیة، فالصنفین األول و الثا
لثاني، و یمكن لنا إضافة لما بھ الفقیھ كولیار أن نضیف حقوق الجیل أما الصنف الثالث ھما حقوق و حریات الجیل ا، الجیل األول

Claude...الخ ...الثالث و ھي الحقوق الجدیدة كالحق في البیئة، و الحق في التنمیة المستدامة Albert COLLIARD, Liberté
public, Dalloz, Paris, 1982.

یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و : " على أن 2016من الدستور الجزائري المعدل سنة 41المادة ــ تنص3

، فهذا النص یقرر متابعة و معاقبة االعتداءات على الحقوق و "الحریات، و على كل ما یمس سالمة اإلنسان البدنیة و المعنویة

نتصورها واردة من أشخاص القانون الخاص، طبیعي، معنوي، أو أشخاص القانون العام، و الحریات بشكل عام، تلك االعتداءات قد

یة هو المفهوم الذي یسایر نظرة الفقه لدولة القانون، التي هي نقیض الدولة االستبدادیة التي نجد فیها القواعد المتعلقة بالحقوق األساس

القانون القواعد المتعلقة بالحقوق األساسیة تطبق على أشخاص القانون تطبق فقط على أشخاص القانون الخاص، في حین في دولة 

.الخاص و العام على حد سواء



485

و المــواطن لســنة اإلنســانالحقــوق و فــي الدســاتیر، و هــو مــا نلمســه مــن خــالل إعــالن حقــوق 

حقـــوق و و موضـــوع الإلنســـانافـــي المقاربـــة بـــین ،الـــذي یغلـــب علیـــه الطـــابع الفـــردي1789

، كالجمعیــات أو التجمعــات أو حتــى لألســرة، فــالحقوق الحریــات، و ال یشــیر إطالقــا للجماعــة

و ال یكـون ،الفردیة هي عبارة عن حقوق و حریات مقررة للفرد یمتنع على الدولة التدخل فیها

فــي نهایــة لهــا موقفــا إیجــابي نحوهــا هــذه الفلســفة التــي طغــت علــى حقــوق و الحریــات الفردیــة

.19و بدایة القرن  18ن القر 

بأنـه ال یمكـن القـول بوجـود حریـات و "للقول  اإلطارو یذهب جانب من الفقه في هذا 

1،"نسـان كشـخص مسـتقل و صـاحب حـق لإل عتـرافاالنسان قابلة للوجود من دون حقوق لإل

الحریــة الشخصــیة أصــل "مــن الفقــه اآلخــر للقــول أن أخــر و فــي نفــس الســیاق یــذهب جانبــا 

، و بصــمیم كرامتــه، فــذلك كلــه و مــا یتعلــق بــه اإلنســاننهــا تتعلــق بــنفس نســانیة ألالحریــات اإل

نســــان و مصــــدر قیمتــــه كإنســــان أو كفــــرد و ســــبب تقدمــــه نحــــو المثــــل العلیــــا أســــاس حیــــاة اإل

المجلــس الدســتوري جتهــادابــراز موقــف إلو علیــه ســنحاول مــن خــالل هــذا الفــرع ،2"اإلنســانیة

ـــــ ـــــبعض الفرنســـــي و الجزائ ـــــا ل ـــــه للحقـــــوق الشخصـــــیة مـــــن خـــــالل تحلیلن ـــــي مجـــــال حمایت ري ف

االجتهـــادات الدســـتوریة لمختلـــف الحقـــوق األساســـیة الشخصـــیة و هـــو مـــا ســـنتناوله مـــن خـــالل 

حریـة الـذهاب و اإلیـاب أسـاس ، ) أوال( الفرد اطمئنانضرورة حتمیة لتحقیق  نااألمالحق في 

الحیــــاة الخاصــــة شــــرط أساســــي لكفالــــة الحقــــوق احتــــرامالحــــق فــــي ، )یــــاثان(للحریــــة الشخصــــیة

.)ثالثا(الشخصیة

حـد أن ایشـكل حـق فـي األمـ:الفـرد اطمئنـانضـرورة حتمیـة لتحقیـق  ناالحق في األم -أوال

شخصیة، و نقصد به عدم جواز توقیف، أو حبس شخص بصـفة العناصر األساسیة للحریة ال

لرقابة قضائیة، و في هذا اإلطـار یعـرف الفقیـه جـون اإلجراءات، إال إذا خضعت تلك تعسفیة

Jean(ریفیرو Riviro( یتجسـد فـي الیقـین الـذي یعیشـه الفـرد بـأن "الحق في األمان على أنـه

.308.ـ أمین عاطف صلیبا، المرجع السابق، ص1
.310.ـ المرجع نفسھ، ص2
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تــدابیر تعســفیة تســلبه حریتــه المادیــة مثــل التوقیـــف و  أليمــن قبــل الســلطة  ةال یكــون عرضــ

Dominique(توربــان الصــدد الفقیــه دومینیــكو یــرى فــي هــذا،1"االحتجــاز Turpin(،نــهإ:"

، و لكـن فیمـا یخـص حقـه فـي یمكـن حرمـان شـخص مـن حریتـهتطلبات األمـن العمـومي ن ملم

و هــو مصــطلح ال یتوافــق إطالقــا مــع  ،األمــان الشخصــي یمنــع المســاس بحریتــه بشــكل تعســفي

بتفتــیش قضـائیة ســواء تعلـق مـن الضـروري أن یكــون تـدخل ســریع للسـلطة الو مـن ثــمّ ، العدالـة

بمعنــــى أن كــــل مســــاس باألمــــان یجــــب أن ، 2"إلبعــــادهماألجانــــب مؤقتــــا احتجــــازو ، أالمنــــازل

و المالحــظ أن الفقیــه دومنیــك توربــان یخضــع مباشــرة و بــدون تمهــل لرقابــة الســلطة القضــائیة، 

الحــق لــه صــبغة ، و ذلــكاألمــان لحــق أخــر و هــو حرمــة المنــزلمــن مفهــوم الحــق فــي وســعّ 

، فـــال الحـــق ذلكبـــمواطنألجنبـــي بـــنفس الحـــق كـــالذ یتمتـــع اإ، فة المـــواطننســـانیة تتجـــاوز صـــإ

بـأن ،شـرعیة قواعـد بإتبـاعقلـیم الدولـة إال إفي وضعیة غیر قانونیة على أجنبيیمكن احتجاز 

Guy(كاركاســــون قــــي األســــتاذینالعدالــــة، و یــــذهب إشــــرافتحــــت اإلجــــراءیكــــون ذلــــك 

Carcassonne( و مارك قیوم ،)Marc Guillaume(،عطاء مفهوما واسعا لحق األمانإلى إ،

، فهـــــو یشـــــمل الشـــــخص للتوقیـــــف، یتجـــــاوز التوقیـــــف بمفهـــــوم العقوبـــــةإخضـــــاع":بــــالقول أن

بس حـــ، و كـــذا الب المفـــروض علـــى شـــخص بـــدون موافقتـــهالحرمـــان مـــن حـــق الـــذهاب و اإلیـــا

Magistrats(االحتیـاطي الـذي یقـرره القضـاة الجالسـین  du siège(ضـافة إلـى كـل صـیغ ، باإل

شـخاص، فلـیس التوقیـف األاإلبعـادالطـرد أو  ارظـنتالألجانب في أمـاكن مغلقـة فـي حتجازاال

التعســـفي أو الطـــابعالـــذي یحظـــر هـــو الشـــيء، و لكـــن مـــن قبـــل مـــن القـــوة العمومیـــة محظـــور

الفرنسـیة المنظومـة، و یرجع تقریر حق األمـان فـي 3"االحتجاز أوالكیفي للتوقیف أو الحبس 

.311.، صرجع السابقأمین عاطف صلیبا، الم-1
2- Dominique TURPIN, op.cit,p. 296.
3-Guy CARCASSONNE, Marc GUILLAUME , op.cit, p .328.
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 ذامــن الدســتور الفرنســي ، كمــا أن الدســتور كــرس هــ66و كرســته المــادة  1789 إعــالنإلــى 

.1من الدستور 61إلى  59الحق في المواد 

المتعلقة بالحریة الشخصـیة التـي یشـكل حـق  هقراراتو یركز المجلس الدستوري في جل 

، یجــب أن األشــخاصحتجــاز ااألمــان جــزء منهــا علــى أن مســألة مراقبــة التوقیــف و حــبس و 

و رقابــة الســلطة القضــائیة، و ذلــك لتجســید مبــدأ الفصــل بــین الســلطات إشــرافتكــون تحــت  

باعتبار أن القوة العمومیـة هـي تابعـة للسـلطة التنفیذیـة، و السـلطة القضـائیة هـي مسـتقلة علـى 

الســــلطة التنفیذیــــة، و مــــن ثــــّم تكــــون هــــي صــــاحبة االختصــــاص األصــــیل فــــي مراقبــــة توقیــــف 

ـــة، فالرقابـــة القضـــ طـــارإاألشـــخاص فـــي  ائیة هـــي بمثابـــة صـــمام التحریـــات الجزائیـــة و الجنائی

صــراح المعتقــل، فهــي بــإطالقطة القضــائیة عنــدما تــأمر لن حــق األمــان فالســاألمــان لتضــمی

تقــوم بإعمــال مبــدأ الفصــل بــین الســلطات بتوقیــف الســلطة التنفیذیــة فــي حــدود صــالحیاتها، و 

و  الســـلطةاســـتعمالالـــذي نتجنـــب معـــه التعســـف فـــي هـــذا هـــو مبـــدأ الســـلطة توقـــف الســـلطة ،

.نحفظ في األخیر الحریة

و وجـه ،خارجیيإّن ضمان مبدأ الفصل بین السلطات له مفهوما واسع فیكون له وجه 

داخلـــي أي داخـــل الســــلطة فـــي حــــد ذاتهـــا، و یتخـــذ طــــوال اإلجـــراءات الجزائیــــة باألخـــذ بعــــین 

ریة كقرینـة البـراءة، المحاكمـة العادلـة، الحـق فـي ذات قیمـة دسـتو األخرىبمبادئ هي االعتبار

د أبـــرز الـــخ، كلهـــا تصـــب فـــي بوتقـــة واحـــدة و هـــي ضـــمان الحریـــة الشخصـــیة، و قـــ...الـــدفاع 

-95تحـت رقـم 1995فیفـري 2ذلك من خالل قـراره المـؤرخ فـي القاضي الدستوري الفرنسي 

1789بصریح العبارة كما هو الشأن بالنسبة إلعالن "حق في األمن أو حق األمان "لم یستعمل الدستور الجزائري مصطلح -1

ل المادة من الدستور الفرنسي، و هذا ما نلمسه من خال66بها المادة جاءت الفرنسي، فیكون المؤسس الجزائري تأثر بالصیاغة التي 

ال یتابع أحد و ال یوقف أو یحتجز، إال ضمن الشروط المحددة بالقانون، و طبقا لألشكال التي نص "من الدستور الجزائري، 59

"تنص على أن60، و المادة "یعاقب القانون على أعمال و أفعال االعتقال التعسفي...علیها یخضع التوقیف للنظر في مجال :

، و قد قررت مسؤولیة الدولة في حالة حبس أو توقیف أو احتجاز شخص خطئا بجبر الضرر ..."لرقابة القضائیةالتحریات الجزائیة ل

، إن ضمان حق "یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة :"من الدستور61الالحق بهذا األخیر،  كما نصت علیه المادة 

یة و كذا التعویض عن الخطأ القضائي  هو مكرس في قانون اإلجراءات الجزائیة و األمان في اإلجراءات و التحریات الجزائیة و الجنائ

).األساسیة(قانون العقوبات تطبیقا لتلك القواعد الدستوریة  
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"الذي جاء فیه بأن360 و المـواطن اإلنسـان حقـوق من إعـالن 9باعتبار أنه طبقا للمادة :

مـن 66، و طبقـا للمـادة إدانتـهحتـى تثبـت بـريء، التي تؤكد على أن كـل إنسـان 1789لسنة 

احتــرامالدســتور، التــي تــنص علــى أن الســلطة القضــائیة حامیــة للحقــوق الفردیــة، و وفقــا لمبــدأ 

في قوانین الجمهوریة، و المكرسـة حق الدفاع الذي یشكل أحد المبادئ األساسیة المعترف بها

، فإنـــه 1958والتـــي تحیـــل علیهـــا دیباجـــة دســـتور 1946أكتـــوبر27دیباجـــة دســـتور بموجـــب

تضــمن التــوازن بــین یتعــین فــي المــواد الجزائیــة أن تخضــع لقواعــد إجرائیــة مشــروعة، و عادلــة

المكلفـــة فـــي مــواد الجــنح و الجنایـــات، و مــن ثـــّم فــإن الفصــل بـــین الســلطاتحقــوق األطــراف 

.1"بالدعوى الجزائیة، و السلطات المكلفة بالحكم یشكل دعامة لحمایة الحریة الفردیة 

و یواصـــل المجلـــس فـــي نفـــس الســـیاق بعـــدما بـــین المرجعیـــات الدســـتوریة التـــي ترتكـــز 

الجزائـــي علیهـــا الحریـــات الشخصـــیة أو الفردیـــة، نـــاقش مســـألة األوامـــر القضـــائیة فـــي المجـــال 

أن بعض التـدابیر التـي قـد تكـون محـل أمـر جزائـي یمكـن باعتبار":ه بأنهحیث جاء في تسبیب

فمـا .تـم النطـق بهـا مـن قبـل المحكمـة إذامـا أن تشكل مساس بالحریات الفردیة، إال فـي حالـة 

كانـت دام تلك األوامر الجزائیة  تتضمن عقوبـات جزائیـة فـي منطوقهـا و تنفیـذها، فحتـى و إن 

بالمتابعـــة، ال یمكـــن أن نعتبرهـــا بأنهـــا تـــدخل فـــي إطـــار قمـــع تلـــك اإلجـــراءات برضـــى المعنـــي

جــرائم القــانون العــام، طالمــا مــن یشــرف علــى الفصــل فــي تلــك األوامــر الجزائیــة هــو المكلــف 

یكــون الفصــل فـي الــدعوى الجزائیــة مـن قبــل قاضــي  أنبالـدعوى العمومیــة، و علیــه  یسـتوجب 

.2"ورة أعاله حكم و ذلك بناء على االعتبارات الدستوریة المذك

و قد شاب حق األمان لبسا في الصیاغة الدستوریة، فذلك الحق محدد بالقانون و هـي 

مـن الدسـتور الفرنسـي، بـربط حـق األمـان 66و المـادة  1789إعـالن  ي جاء بهاتالصیاغة ال

بمـــا یحـــدده القـــانون، فكـــل مـــا یخـــرج علـــى تحدیـــد القـــانون فهـــو جـــائز و بالتـــالي فاالعتقـــال و 

، و ذلـك األمـانالتوقیف یكون مشروع، و قد رفع المجلس الدستوري الفرنسي اللبس على حـق 

1- CC n° 95-360 DC du 2 février 1995 , cf. Site: www.conseilcontitutionnel.fr.
2 -Ibid.
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"البحـث فـي مسـألةمفهوما واسـعا لـه، فهـو یركـز علـى بإعطاء إن كـان الحرمـان مـن الحریـة :

تعریـــف لحـــق األمـــان، و قـــد وضـــع حـــدود علـــى  إعطـــاءو تجنـــب "یوصـــف بالتعســـف أم ال؟

التــــي تتخــــذ مــــن قبــــل الســــلطة التشــــریعیة و التــــي قــــد تــــنعكس علــــى حــــق األمــــان، اإلجــــراءات

تجــاوز زمــن فاالعتقــال أو حجــز األشــخاص ال یكــون إال فــي حالــة الضــرورة، و ال یجــوز أن ی

غیــر معقــول، و یجـــب أن تضــمن اإلجـــراءات مــن بـــدایتها للشــخص حـــق الــدفاع، و یجـــب أن 

التوقیف قاضي حكم، هذا ما قرره المجلس فـي قـرار لـه إجراءاتیتدخل و بدون تمهل لمراقبة 

.1091-79تحت رقم 1980جانفي 9بتاریخ 

1992فیفــري 25المجلــس فــي قــرار لــه بتــاریخأعتبــراألجانــب اعتقــالو بخصــوص 

فـي مراكــز عبــور، األشــخاصســلطة حجـز  لــإلدارةمــنح المشـرع ":بـأن307-92تحـت رقــم 

لصـالح السـلطة القضـائیة فـي آجـال معقولـة، یجعـل اإلجـراءبدون منح حـق الـتحفظ علـى ذلـك 

-8بالمـادة 1945نوفمبر 2الفرع الرابع منها، و المضافة لألمر المؤرخ في 35من المادة 

إجــــراءاتأي حتــــى و إن كانــــت تخضــــع 2"القــــانون المحــــال، هــــي مخالفــــة للدســــتورمــــن 1

.الحجز لرقابة قاضي فال یجوز أن تتجاوز مدة زمنیة غیر معقولة

شخصـــا مـــن قبـــل فاعتقـــال، اإلیـــابو قـــد یتـــداخل حـــق فـــي األمـــان بحریـــة الـــذهاب و 

و من ثـم بحریتـه الشخصـیة، و فـي  هـذا اإلیابتعسفي یمس بحریة الذهاب و الشرطة بشكل

المتعلـــق 1977جـــانفي 12بقـــرار المجلـــس الدســـتوري المـــؤرخ فـــي االستشـــهادالشـــأن یمكـــن 

ـــر فیـــه  ـــذي یعتب ـــیش الســـیارات ال ـــانون تفت أن توســـیع ســـلطة ضـــباط الشـــرطة القضـــائیة، و "بق

هم فـــإن ذلـــك العمومیـــة بـــدون تحدیـــد لســـلطتاألمـــاكنأعـــوانهم لتفتـــیش الســـیارات المركونـــة فـــي 

، و یـرى الفقیـه 3..."تقوم علیها حمایة الحریة الشخصیةیشكل مساس بالمبادئ األساسیة التي 

أن الحریــة الفردیــة لیســت مفهومــا كالســیكیا یقتصــر علــى "دومنیــك روســو فــي نفــس الســیاق  

1- CC n° 79-109 DC du 9 janvier1980 , cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
2-CC n° 92-307 DC du 25 février 1992, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
3 - CC n° 76-75 DC du 12 janvier1977, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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و ال یجیزهـا القـانون، بـل تشـمل حریـة التنقـل بأسـالیبأو احتجـازه إنسـانالحیلولة دون توقیف 

، أي أّن الحریـة 1"1979جویلیـة 12ما یتفرع عنها، كما تم تقریـره منـذ قـرار المجلـس بتـاریخ 

جـــانفي 20الفردیـــة لهـــا مفهومـــا واســـع، و هـــو مـــا  ســـار علیـــه المجلـــس فـــي قـــراره المـــؤرخ فـــي 

الذي تطرقنا لـه سـابقا، و الـذي مـن أجـل حمایـة النظـام العـام أجـاز توقیـف األشـخاص 1980

ـــذین یتعـــذر أو یرفضـــون  لمـــدة ســـت ســـاعا ـــات هـــویتهم، و ت فـــي مراكـــز الشـــرطة لل أعتبـــر إثب

، أي أن المجلـس اعتبـر أن اإلیـابالمجلس أن ذلك ال یشـكل مساسـا مفرطـا بحریـة الـذهاب و 

ال تشـكل مساسـا مفرطــا بـالحق فـي األمــان، طالمـا أن الشـخص محــل بالتبعیــةاإلجـراءاتتلـك 

ســاعات لــدواعي األمــن العــام الــذي هــو كــذلك مــن الرقابــة علــى هویتــه یحتجــز فــي حــدود ســتة 

.طبیعة دستوریة

الترابط الموجود بـین الحـق فـي األمـان و حریـة الـذهاب و  إطارو في نفس السیاق في 

المتعلـــق بمســـألة أولیـــة 139/140تحـــت رقـــم 2011جـــوان 9، فـــي قـــرار مـــؤرخ فـــي اإلیـــاب

حتى بوضع المریض بدون رضاه فـي ، فإن  المساس بحق األمان قد یتعلق QPC)(دستوریة 

وضــع شــخص مصــاب "  إنمصــحة استشــفائیة لألمــراض العقلیــة، كمــا جــاء فــي تســبیبه علــى 

یحتـرم المبـادئ  أنبخلل عقلي  بـدون رضـاه فـي مصـحة مختصـة فـي األمـراض العقلیـة یجـب 

مــن الدسـتور، و التــي تقتضــي بــأن الحریـة الفردیــة ال یمكــن أن تلحقهــا 66المنبثقـة مــن المــادة 

تــدابیر صــارمة غیــر الزمــة، و علیـــه فالمشــرع ملــزم بضــمان التوفیـــق، مــن جهــة بــین، حمایـــة 

ـــأمراضصـــحة األشـــخاص المصـــابین  ـــالزم ب ـــاألمن العـــام ال ـــة مـــن المســـاس ب ـــة، و الوقای عقلی

فظــــة علــــى الحقــــوق و المبــــادئ ذات القیمــــة الدســــتوریة ، و مــــن جهــــة أخــــرى ،بممارســــة للمحا

و احتـــــــرام الحیـــــــاة اإلیـــــــابالحریـــــــات الدســـــــتوریة المضـــــــمونة  مـــــــن بینهـــــــا حریـــــــة الـــــــذهاب و 

.2..."الخاصة

1-Dominique ROUSSEAU , Droit du contentieux constitutionnel,…op.cit , p. 410.
2- CC n° 2011-135/140 QPC du 11 Juin 2011, cf.site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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المشـــرع فـــي أي ینظمـــهفــأي وضـــع یتعلـــق بحرمــان أو تقلـــیص مـــن حریـــة األشــخاص 

یسـهر علـى مراقبـة مـدى احتـرام األخیـرجلـس فـإن هـذا مجال من المجاالت، و یحـال علـى الم

، تلـــــك 1789مـــــن إعـــــالن  9و  2مـــــن الدســـــتور و المـــــادة 66المـــــادة لمقتضـــــیاتالمشـــــرع 

المرجعیـات الدســتوریة یســتند علیهــا المجلــس لحمایــة الحریـة الفردیــة بواســطة تركیــزه علــى مــدى 

لقضــائیة التــي تســهر علــى تــوافر الضــمانة المعطــاة للفــرد، مــن خــالل وجــوب تــدخل الســلطة ا

.حراسة الحریة الفردیة، و تلك المبادئ كررها المجلس في عدة قرارات صادرة عته

أما المجلس الدستوري الجزائري یسعى إلى حدا ما للوقوف على كـل لـبس فـي األحكـام 

ممـــا یـــنعكس ســـلبا علـــى حمایـــة الحقـــوق ،التشـــریعیة و التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى تأویـــل النصـــوص

 11فــي الــرأي المــؤرخ وجــب هــذا مــا أثــاره المجلــس بم،بالضــبط الحــق فــي األمــانساســیة واأل

5، و بخصـــوص المـــادة االنتخابـــاتالمتعلـــق بالقـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام  2016 أوت

كـــل مـــن تـــم الحجـــز و الحجـــر نتخابیـــةاالال یســـجل فـــي القائمـــة ":نّ أالتـــي تـــنص علـــى منـــه 

الحجــز كمــا تناولتــه هــذه المــادة قــد ال یكــون إال واعتبــارا أنّ ":المجلــس أنــهعتبــرأ، و "علــیهم

، و ادةعلـــى العقـــارات والمنقـــوالت، ممـــا قـــد یضـــفي غموضـــا علـــى المعنـــى الـــوارد فـــي هـــذه المـــ

وبـذلك یكـون قـد أغفـل ،جـردة مـن طابعهـا القضـائيم)حجـز(استخدام كلمـة المشّرع أناعتبار 

النص على إجراء قضائي جوهري من شأنه إضفاء طابع الشرعیة القانونیة على الحجز الـذي 

عتقـــالاالجـــواز ب" زحجـــ"كلمـــة تأویـــل، أي یمكـــن 1"دونـــه یعـــد اعتـــداء علـــى الحریـــات الفردیـــة

فـي حـین كـان علـى المشـرع أن یسـتخدم ،التعسفي الذي یشكل اعتداءا على الحریة الشخصـیة

و هــــي حالــــة یوضــــع فیهــــا الشــــخص فــــي المؤسســــة االستشــــفائیة "الحجــــر القضــــائي "عبــــارة 

.ي طبقا لقانون العقوبات الجزائريأمر قضائ أوبناء على حكم ،العقلیةلألمراض

، یتعلـق بمراقبة مطابقة القانــون العضــوي المتعلــق بنظــام 2016أوت 11مؤرخ في 16/د.م/ع.ق.ر/02رأي رقـم -1

www.conseilconstitutionnel.dz.ر على الموقعاالنتخابـات، للدستـــور منشو
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تعتبــر حریــة الــذهاب و اإلیــاب :أســاس للحریــة الشخصــیةحریــة الــذهاب و اإلیــاب-ثانیــا 

باإلنسان، ألنهـا تخـول للفـرد التنقـل داخـل و حریة مالزمة لكل مجتمع دیمقراطي، فهي لصیقة 

اإلقامـة ومكـان اإلقامـة بحریـة، و تعـد هـذه الحریـة ذات اختیـارخارج الوطن، التجول، السـفر، 

یـات أخـرى فحریـة التظـاهر أهمیة بالغة لجانبها التقني لوجوب تحقیق التوافق بینهـا، و بـین حر 

تخــول لمــن یریــد التظــاهر ممارســة حریــة التعبیــر و حریــة الــذهاب و اإلیــاب، و لكــن فــي هــذه 

الحالــة تحــد مــن ممارســة حریــة الــذهاب و اإلیــاب بالنســبة لألشــخاص الــذین ال یتظــاهرون، و 

مهمـــا یكـــون مـــن أمـــر فـــإن تصـــادم الكثیـــر مـــن الحقـــوق األساســـیة، ال یبـــرر المســـاس بـــبعض 

.1وانب حریة الذهاب و اإلیابج

و أعتبر المجلـس حریـة الـذهاب و اإلیـاب  بأنهـا حریـة أساسـیة، و هـذا منـذ صـدور 

بالحریـــة الفردیـــة أو اإلیـــاب، ثـــم تـــم ربـــط حریـــة الـــذهاب و 1979جویلیـــة 12القـــرار المـــؤرخ 

، و بموجـب قـرار صـادر 1980جـوان 9الشخصیة بموجب قرار صـادر عـن المجلـس بتـاریخ 

، 2و الحریـــة الفردیـــةاإلیـــابفصـــال المجلـــس بـــین حریـــة الـــذهاب و 1999جـــوان 16بتـــاریخ 

فاعتبر بموجبه المجلـس أن مسـألة موضـوع سـحب النقـاط مـن رخصـة السـیاقة مـن قبـل أعـوان 

66ي ال یشكل في حد ذاته مساس بالحریة الفردیـة لالسـتناد علـى تـدابیر المـادة األمن العموم

.3"من الدستور، مما ال یشكل مساس بحریة الذهاب و اإلیاب 

طرقـا للطعـن القضـائي علـى سـحب رخصـة السـیاقة "و قد أكد المجلس على أن هناك  

ثابــت فهــو یكیــف مـــن ، و لكــن ذلــك الموقــف غیـــر4"ري ادالقضـــاء اإلأمــاممــن بینهــا الطعــن 

طــرف القاضــي الدســتوري بحســب الحالــة المعروضــة علیــه فــي المنازعــة الدســتوریة، و هــو مــا 

1 -Xavier PHILIPPE , « La liberté d’ aller et de venir » , in Libertés et droits fondamentaux, 21e

édition , Dalloz, Paris,2015, pp. 424-425.
2- Patrick WACHSMANN , op.cit , p. 395 , et voir :Annabelle PENA , « Allez et venir (Liberté d’) »,

in Dictionnaire des droits fondamentaux, sous la direction de Dominique CHAGNOLLAUD, et

Guillaume DRAGO, Dalloz, Paris, 2010, p.3.

3 - CC n° 99-411 DC du 16 Juin 1999, cf. site:www.conseilconstitutionnel.fr.
4 -Ibid.
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نالحظه فـي إطـار التوفیـق بـین القـیم الدسـتوریة المختلفـة لكفالـة الحقـوق األساسـیة علـى رأسـها 

حریـــة الـــذهاب و"2017دیســـمبر 1حریـــة الـــذهاب و اإلیـــاب،  فـــأعتبر فـــي قـــرار لـــه بتـــاریخ 

و : " ، و  قد أكـد المجلـس علـى أنـه1"الشخصیة أواإلیاب هي إحدى عناصر الحقوق الفردیة 

یتحتم علیه التوفیق بین منع انتهاكـات النظـام إن كان للمشرع صالحیة تنظیم حالة الطوارئ، ف

لجمیـــع المقیمـــین علـــى حقـــوق وحریـــات المحافظـــة علـــى أخـــرىمـــن جهـــة، و مـــن جهـــة  العـــام

"، و أعتبـر أن 2..."الـذهاب و اإلیـابتشمل هذه الحقوق والحریات حریـة أراضي الجمهوریة و 

اإلجـــراءاتتخویـــل المشـــرع اتخـــاذ تـــدابیر تتعلـــق بـــإجراء التفتـــیش، و زیـــارة األمـــاكن فـــي إطـــار 

بشـكلالتـدابیرالقضائیة ضد كل شخص مهما یكون تصرفه و بدون رضـاه،  فـإن اتخـاذ تلـك 

، و 3"و الحـق فـي احتـرام الحیـاة الخاصـة اإلیـابعام و بدون حدود  یخالف حریة الـذهاب و 

حركیـة 2008قد خلقت المسألة األولیة الدستوریة المستحدثة بموجب التعدیل الدسـتوري لسـنة 

مستمرة في مجال حمایة الحقوق األساسیة الشخصیة بصفة عامة و بحریـة الـذهاب و اإلیـاب 

ذ یحــرص المجلــس لحمایــة تلــك الحقــوق بمراقبــة مــدى تحقیــق المشــرع للتوافــق ، إبصــفة خاصــة

.4بین متطلبات النظام العام من جهة و المستلزمات األساسیة للتمتع بحریة التنقل

أما المجلـس الدسـتوري الجزائـري فنجـده هـو األخـر تطـرق لحریـة الـذهاب و اإلیـاب، 

المتعلـقمراقبـة مطابقـة األمـر المتضـمن القـانون العضـوي ، و ذلـك بمناسـبة اجتهاداتهرغم قلة 

لألعضـــــاء المؤسســـــین للحـــــزب منتظمـــــةبـــــاألحزاب السیاســـــیة للدســـــتور، الـــــذي اشـــــترط إقامـــــة 

أن ذلــك الشــرط هــو بمثابــة تضــییق لحــق "المجلــس أعتبــرالسیاســي علــى التــراب الــوطني، إذ 

مـــن المـــادة  األولـــىفـــي الفقـــرة إنشـــاء األحـــزاب السیاســـیة الـــذي یعتـــرف بـــه و یضـــمنه الدســـتور 

السیاســـیة، فـــإن  باألحـــزاإنشـــاءالمتعلقـــة بحـــق 42، و إن اســـتند المجلـــس علـــى المـــادة 5"42

1- CC n° 2017-667 QPC du 1 Décembre 2017, cf.sit site : www.conseilconstitutionnel.fr.
2- Ibid.
3 - Ibid.
4- CC n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017,cf.sit site :www.conseilconstitutionnel.fr.

بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق ، یتعلق1997مارس سنة 6د المؤرخ في .م/ق عضـ .أ.ر01رأي رقم 5-
www.conseilconstitutionnel.dz.منشور على الموقع، باألحزاب السیاسیة للدستور
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المؤسســین للحــزب السیاســي هــو مســاس بحریــة لألعضــاءفــرض اإلقامــة علــى التــراب الــوطني 

، ألن اختیــار 1996مــن دســتور ســنة 44علیهــا المــادة الــذهاب و اإلیــاب، التــي كانــت تــنص

اإلقامة بحریـة تعـد أحـد العناصـر التـي ال یمكـن فصـلها علـى حریـة التنقـل، و یالحـظ مـن رأي 

المجلـــس أنـــه وضـــع مبـــدأ علـــى غایـــة مـــن األهمیـــة لحمایـــة الحقـــوق األساســـیة، و ذلـــك بـــإقرار 

واعتبـــارا أن دور "بـــالقول أن القـــانون لمضـــمون و أهـــداف الحقـــوق األساســـیةاحتـــرامضـــرورة 

القانون هو تطبیق المبدأ الدستوري بالنص على إجراءات وكیفیات ممارسته ولـیس تقلیصـه أو 

".إفراغه من محتواه بفرض قیود علیه

ـــدابیر غیـــر متناســـبة مـــع مضـــمون الحـــق  ـــه ال یمكـــن للمشـــرع أن یســـتعمل ت و علی

غیـــر بشـــكلحریـــة المضـــمونة فـــي الدســـتور األساســـي، و التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى إمـــا بتقلـــیص ال

.من ممارستها و التمتع بهاالمرءمتناسب، أو قد تحرم 

متمسـك بموقفـه تجـاه عـدم جـواز فـرض 2012و بقى المجلس فـي أرائـه الصـادرة سـنة 

، و كذا لمدیر المسـؤول علـى 1اإلقامة على التراب الوطني بالنسبة لمؤسسي الحزب السیاسي

، و المالحـــظ أن المجلـــس فــــي 1996مـــن دســــتور443لمخالفـــة ذلــــك للمـــادة 2نشـــریة دوریـــة

علــى الــنص الدســتوري المكــرس لحریــة الــذهاب و أســتند2012علیــه ســنة الصــادرینالــرأیین 

اجتهاداتــــهكمرجعیــــة فـــي الرقابــــة الدســـتوریة، و لكــــن المجلـــس لــــم یتطـــرق مــــن خـــالل اإلیـــاب

رود أي إخطـار یتضـمن ذلـك الموضـوع، كمـا هـو األخرى لمسألة التنقـل فـي حـد ذاتهـا، لعـدم و 

الشأن للمجلس الدستوري الفرنسي الـذي لـه كـم هائـل مـن القـرارات فـي مسـألة حریـة الـذهاب و 

.في مجال التحریات الجزائیة لضبط جرائم القانون العاماإلیاب

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باألحزاب السیاسیة ، 2012جانفي 8المؤرخ في  12/ د . م. ر/ 01رأي رقم  -1

www.conseilconstitutionnel.dz.على الموقع منشور، للدستور

.المرجع نفسه-2

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 55نفس مضمون المادة -3
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عدم  و في المالحظ أّن المجلس الدستوري الجزائري تناقض مع موقفه الثابت حول

، و ذلك 1996من دستور 44على التراب الوطني لمخالفتها المادة اإلقامةاشتراطجواز 

، الذي 2016في رأي المجلس المتعلق بمراقبة دستوریة مشروع التعدیل الدستوري لسنة 

دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر إقامةإثبات"اشترط على المترشح لرئاسة الجمهوریة 

اإلنسان و ال یمس حقوق "المجلس أن ذلك أعتبر، و "إیداع الترشحقل قبل سنوات على األ

6، و خالف اجتهاداته الثابتة الصادرة منذ رأي المجلس المؤرخ في "المواطن و حریتهما 

، خاصة 1و قراراتهألرائهو من ثم یكون المجلس قد خالف الحجیة المطلقة ، 1997مارس 

ال یمس  هفاعتبر و أنه لم یقدم التبریرات الالزمة للقول أّن ذلك الشرط یتوافق مع الدستور، 

الحقوق األساسیة دون تبیین األسباب، مما قد یشكل ذلك خرق لحریة اختیار اإلقامة 

.المضمونة دستوریا

إن الحـق :حقـوق الشخصـیةال شرط أساسـي لكفالـةالحیاة الخاصةحتراماالحق في -ثالثا 

ضرورة لحمایة دائرة مالزمة لشخصیة اإلنسان ال یمكن للغیـر یعد2الحیاة الخاصةحترامافي 

أن یتجاوزها، فالحیاة الخاصة تمنـع أي شـكل مـن التـدخل مـن قبـل السـلطة العامـة، و فـي هـذا 

Jean(یـرى الفقیـه جـون ریفیـروالشـأن Rivero("بأنـه" (یمكـن لنـا التمییـز الحیـاة الخاصـة :

Vie privée( باعتبارهـــا نقـــیض للحیـــاة العامـــة)Vie publique( و ذلـــك باالســـتناد علـــى ،

، …...)القـانون العـام ، المؤسسـات العامـة (المصطلحات القانونیة المستعملة في ذلـك الشـأن 

سنوات ، مفاده االرتباط الوثیق بالواقع الوطني المعاش، فال یمكن أن نتولى 10ـ و یرى األستاذ شریف كایس حول شرط اإلقامة 1

نقیم خارج الوطن بعیدین عن الواقع االجتماعي و االقتصادي، و قد الحظنا خالل االنتخابات منصب رئیس الجمهوریة و نحن 

جانفي 18لقاء صحفي منشور بجریدة الجزائر بتاریخ ...الرئاسیة األخیرة تقدیم ترشح من طرف جزائري یقیم في فرنسا بصفة أساسیة 

.http://www.eldjazaironline.net، و منشور على موقع الیومیة 2016

إن حرمة الحیاة الخاصة لصیقة بحیاة اإلنسان، و تبدأ بالحق في االسم، الحق في الصورة، الحق في الحیاة الخاصة العائلیة، الحق -2
العمومیة، الحق في الكرامة اإلنسانیة، سریة المراسالت، و تطور و تعقد مدلول ھذا الحق مع تطور  ماكنفي الحیاة الخاصة في األ

وسائل االتصال عبر شبكة االنترنیت، و ذلك إلمكانیة المساس بحرمة الحیاة الخاصة بجمیع جوانبھا، عن طریق تكنولوجیة األنترنیت، 
معین، أو المساس بسریة الرسائل االلكترونیة، و المساس بالمعلومات ذات كنشر في تلك الشبكة لمعلومات شخصیة خاصة بشخصا 

Voir:Agahte...الطبیعة الشخصیة  LEPAGE, « Les droits de la personnalité confrontés à internet » , , in
Libertés et droit fondamentaux, sous la direction de Rémy CABRILLAC ,20e édition , Dalloz, Paris,

2014, p.299.
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و هــي المجــاالت التــي تتــدخل فیهــا الســلطة، عكــس المجــاالت التــي تحكــم عالقــات األفــراد، و 

ـــة فـــي  ـــاة الخاصـــة ال یمكـــن تعریفهـــا فقـــط مـــن ناحیـــة عـــدم  تـــدخل الســـلطة العمومی لكـــن الحی

العالقات التي تحكم األفـراد، فالحـدود التـي تفصـل بـین الحیـاة  الخاصـة، و الحیـاة العامـة هـي 

أن الحیــاة الخاصــة هــي دائــرة ال یمكــن ألي جهــة مهمــا كانــت التــدخل تبــاراعأمــرا آخــر، علــى 

الـتحكم فیـه بمـا لـه للمـرءلكل شخص مجاال للنشاط خاص بـه، تخـول باالعتراففیها، و ذلك 

.1"من صالحیة منع الغیر التدخل فیه

أن الكتلــــة الدســــتوریة فــــي فرنســـا لــــم تخصــــص نصــــا ،المالحـــظ مــــن حیــــث النصـــوص

و  ،2رمـن الدســتو 46الخاصــة كمـا هـو الشــأن للدسـتور الجزائـري طبقــا للمـادة صـریحا بالحیـاة 

یكــون بــذلك المؤســس الجزائــري قــد ســایر عــدة دســاتیر فــي القــانون المقــارن التــي نصــت علــى 

، ســـبانياإلو الدســـتور ، األلمـــانيقـــانون األساســـيكال ،حمایـــة الحیـــاة الخاصـــة فـــي دســـاتیرها

ـــا البرتغـــالي، و و  ـــاة الخاصـــة وفق ـــالنص الصـــریح علـــى الحی یقتصـــر النظـــام القـــانوني الفرنســـي ب

مـــن العهـــد األوربـــي لحقـــوق 8قـــا للمـــادة كمـــا هـــو الحـــال طب،ةیـــالدول لتزامـــاتاالللمعاهـــدات و 

التشـریع كمـا هـو الحـال ، و 3وربـياأل لالتحـاداألساسـیةالحقـوق  إعـالنمن  9ة و الماداإلنسان

، و 4من القانون المدني الفرنسي في الباب المتعلق بـالحقوق المدنیـة 1الفقرة  9بالنسبة للمادة 

دراج فـي إتعـدیل الدسـتور بـالمكلفة بوضع مشـروع1993سنة Videl)(قد طالبت لجة فیدال 

1 -Jean Rivero explique qu’«on ne saurait caractériser la vie privée par opposition à la vie publique en
donnant à ce dernier mot le sens qu’il a habituellement dans la langue juridique (droit public,
entreprise publique etc.) où il marque l’intervention du pouvoir par rapport au domaine des relations
entre particuliers. La vie privée ne se définit pas seulement comme celle dont l’autorité publique est
exclue: la ligne de partage entre la vie privée et la vie publique est autre. (...) La vie privée est une
sphère de chaque existence dans laquelle nul ne peut s’immiscer sans y être convié. La liberté de la vie
privée est la reconnaissance, au profit de chacun, d’une zone d’activité qui lui est propre et qu’il est
maître d’interdire à autrui.»... Bernard BEIGNIER, « Vie privée et vie publique », disponible en ligne
à l’adresse : http://www.philosophie-droit.asso.fr/APDpourweb/19.pdf.

"على أنھ2016دستور الجزائري لسنة المن  46ــ تنص المادة 2 و حرمة شرفھ، ال یجوز انتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، :
".یحمیھا القانون

3 - MAZEAUD Vincent , « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée » , les

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 48, 2015/3, pp. 7 – .8

4- Article 9 alinéa 1 du code civil Français: « Chacun a droit au respect de sa vie privée… ».
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یتمتع كـل شـخص "من الدستور الفرنسي نص خاص بالحیاة الخاصة التالي بیانه 66المادة 

.1لكن لم یتم اعتماد النصو " شخصیة ه الخاصة ، و كرامته البحرمة حیات

و لقـــد خضـــع تفســـیر اإلطـــار الدســـتوري للحیـــاة الخاصـــة بواســـطة اجتهـــادات المجلـــس 

الدســـتوري فـــي مجـــال حمایـــة الحقـــوق الشخصـــیة،  التـــي تســـتمد حمایتهـــا الدســـتوریة مـــن نـــص 

بشـكل واضـح أعترفأن المجلس الدستوري الفرنسي اعتبارمن الدستور، و یمكن 66المادة 

1995جـانفي 18ال یشوبه اللبس بالقیمـة الدسـتوریة للحیـاة الخاصـة بموجـب قـرار لـه بتـاریخ 

l’installation(فیمــــا یخــــص الحراســــة بواســــطة الفیــــدیو  de systèmes de vidéo

surveillance(
، بمــا فیهــا الوقایــة مــن المســاس بالنظــام العــامإن "  :، فجــاء فــي تســبیب القــرار2

مـــن ، كـــل ذلـــك هـــو تكبـــي الجـــرائمر بـــأمن األشـــخاص و ممتلكـــاتهم، و البحـــث علـــى مالمســـاس 

الدســـــتوریة هـــــداف ذات القیمـــــةالمشـــــرع، الـــــذي علیـــــه أن یحقـــــق التوافـــــق بـــــین األ اتصـــــالحی

، و الحـق فـي بینها الحریة الشخصـیة، حریـة الـذهاب و اإلیـاب، حرمـة المسـكنمنالمضمونة 

فــإن تجاهـــل حرمــة الحیـــاة الخاصــة یمكـــن أن یشـــكل ،اآلراءعبیــر الجمـــاعي و الفــردي عـــن الت

وضـع سـندا 1999نـوفمبر 9،  و في قـرار المجلـس بتـاریخ 3"على الحریة الشخصیة اعتداء

"و هــو مــا جــاء فــي تســبیبهدســتوریا أخــر لحرمــة الحیــاة الخاصــة  مــن 2باعتبــار أن المــادة :

"تـــنص بأنـــه1789ان و المـــواطن لســـنة إعـــالن حقـــوق اإلنســـ الهـــدف مـــن كـــل تجمـــع یكـــون :

سیاسي الحفاظ على حقـوق اإلنسـان الطبیعیـة  غیـر قابلـة للتقـادم، و هـذه الحقـوق هـي الحریـة 

، فالحریـة المقـررة بموجـب هـذا الـنص تشـمل حرمـة الحیـاة "الملكیة و األمـن و مقاومـة الظلـم و

1-Bernard BEIGNIER, « La protection de la vie privée », in Libertés et droit fondamentaux, sous la
direction de Rémy CABRILLAC, 21e édition, Dalloz, Paris, 2015, p. 221.
2 -Ibid.
3 - CC n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, cf.sit: www.conseilconstitutionnel.fr.
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بعـد ، و كرس المجلس الدسـتوري الفرنسـي  حرمـة الحیـاة الخاصـة فـي عـدة قـرارات1"الخاصة 

.20102الدستوریة حیز النفاذ بعد سنة األولیةدخول المسألة 

فیــه أعتبــرالــذي  2017أكتــوبر 27بقــرار المجلــس المــؤرخ فــي االستشــهادیمكــن لنــا 

مـن إعـالن حقـوق اإلنسـان و المـواطن 2الحریة المنصوص علیهـا فـي المـادة ":المجلس بأن

، و كـذا اإلطـالع و نشـر المحادثـاتحفـظ تشمل حریة الحیاة الخاصـة، و مـن ثـم فـإن جمـع و

تحقیــق المصــلحة العامــة، بشــكل یــتم بمقتضــیاتالمعلومــات الشخصــیة، یجــب أن تكــون مبــررة 

.3"تطبیقها یتسم بالمالئمة و التناسب مع األهداف التي یترجى المشرع الوصول لها 

المجلــس الدســتوري المتعلقــة بالحیــاة الخاصــة، هــو أّن اجتهــاداتالمالحــظ مــن الشــيء

مـن الدسـتور 66هذا الحق كان المجلس یستمده من الحریة الشخصیة المقررة بموجـب المـادة 

مـن إعـالن حقـوق 2الفرنسي، و لكن المجلس أصبح یستند في اجتهاداته األخیرة على المادة 

رمـة الحیـاة الخاصـة هـي غیـر مطلقـة و المواطن  هذا من جهة، و من جهـة أخـرى حاإلنسان

النظــام العــام باألســاس، و أمــا مقتضــیاتفهــي تخضــع للتوفیــق بــین حرمــة الحیــاة الخاصــة و 

.فإنه لم یتصدى لهذا الحق األساسي،المجلس الدستوري الجزائري

حقوق الفكریةللالحركیة في اجتهاد المجلس الدستوري من ناحیة حمایته :ثانيال الفرع

ــــة فــــي  ــــوق الفكری ــــدون ضــــمان الحق ــــالحقوق األساســــیة ب ــــع ب ال یمكــــن ممارســــة و التمت

الدولة،فهي تتعلق بروح اإلنسان، فهي حقوق شخصیة للفرد یشعر في نطاق دائرتهـا، أنـه حـرا 

الـرأي مـن قبـل اتخـاذفي تفكیره تجاه الغیر الذي ال یمكن له التدخل و توجیـه كیفیـة التفكیـر و 

السلطات العامة، التي ال یمكـن لهـا أن تنتهـك حرمـة تلـك الـدائرة، و علـى الفرد، و تجاه كذلك

1- CC n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, cf.sit: www.conseilconstitutionnel.fr.
2 - Voir les décisions: CC n° 2012-227 QPC du 30 Mars 2012, CC n° 2012-248 QPC du 16 Mai 2012,
CC n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017, et CC n° 2016-567/568 QPC du 23 septembre 2016,
cf.sit: www.conseilconstitutionnel.fr.
3- CC n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017, cf.sit: www.conseilconstitutionnel.fr.
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ذلك فالحریات الفكریة هـي علـى درجـة بالغـة فـي دولـة القـانون، و فـي كـل نظامـا دیمقراطـي و 

ــــد شــــكلت محــــور أساســــیا  ــــة جماعیــــة، و ق ــــات فكری ــــة، أو حری ــــات فكریــــة فردی ــــد تكــــون حری ق

و التعبیـر و التظـاهر نعالجه من خالل حریة الـرأيالجتهادات القضاء الدستوري، و هو ما س

، و حریــــــة االتصــــــال و )ثانیــــــا (السیاســــــیة ، و حریــــــة تكــــــوین الجمعیــــــات و األحــــــزاب )أوال(

.)ثالثا(التعلیم العالي و حریة التعلیم أساتذةاستقاللیة 

القضــاء الدســتوري دائمــا یســعى:ظــاهر أســاس الدیمقراطیــةالتالتعبیــري و أحریــة الــر   -أوال

إلـــى التوفیـــق بـــین ممارســـة الحقـــوق و الحریـــات فیمـــا بیـــنهم مـــن جهـــة، و بـــین تلـــك الحقـــوق و 

الحریــــات و المبــــادئ ذات القیمــــة الدســــتوریة مــــن جهــــة أخــــرى، و هــــو مــــا نلمســــه مــــن خــــالل 

.، و حریة التظاهرلدیمقراطیة حداثیةمعالجتنا لحریة الرأي و التعبیر و العقیدة شرط

و التعبیـر تعتبـر حریـة الـرأي:و التعبیـر و العقیـدة شـرط لدیمقراطیـة حداثیـة أيالـر  حریة-أ

أســاس قیــام النظــام الــدیمقراطي، فهــي منبــع الحریــات الفكریــة مــن حریــة معتقــد، حریــة التجمــع، 

الخ، و مـن ثـم تشـكل مهمـة حمایتهـا أهمیـة بالغـة ...ن الجمعیات، و الصحافة و االتصالتكوی

القاضــي الدســتوري، باعتبــار أن هــذه الحریــة بمعناهــا الواســع تعطــي اإلنســان إمكانیــة مــن قبــل 

الكــــالم، (ســــیلة التــــي یراهــــا مناســــبة التفكیــــر و االعتقــــاد كمــــا یریــــد، و التعبیــــر عــــن ذلــــك بالو 

.1"، عبر الموجات المرئیة و المسموعة )، المسرح الكتابة

المتعلــــق بــــالتوقیف اإلرادي 1975جــــانفي 15ففــــي قــــرار المجلــــس المــــؤرخ فــــي  

للحمــل حفظــا لحریــة الــرأي التــي تــرتبط و تشــتق مــن حریــة الضــمیر، فــإن المجلــس و إن أجــاز 

التوقیـــف اإلرادي للحمـــل وفقـــا لشـــروط التـــي حـــددها قـــانون الصـــحة العامـــة، و ذلـــك باعتبارهـــا 

ء و أنـــه لحفـــظ حریـــة األطبـــاأعتبـــرحریـــة شخصـــیة تتمتـــع بهـــا المـــرأة، فإنـــه مـــن جهـــة أخـــرى 

الممرضین و الطاقم الطبي العامل في مصلحة طب النسـاء، فإنـه یجـوز لهـم رفـض المشـاركة 

.329.أمین عاطف صلیبا، المرجع السابق، ص-1
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فــي عملیــة التوقیــف اإلرادي للحمــل دون أن یترتــب علــى ذلــك أي عقوبــات مهنیــة، و مــن ثــم 

.تحفظ حریة الرأي و الضمیر

، و 17891مـــن إعـــالن  10المـــادة مقتضـــیاتالمجلـــس فـــي ذلـــك علـــى أســـتندو قـــد  

أحــد المبــادئ األساســیة 2، و علــى اعتبــار حریــة الضــمیر1946مــن دیباجــة دســتور  5رة الفقــ

، و قــد اخــذ القاضــي الدســتوري الفرنســي بالمقاربــة الفقهیــة 3التــي تقــوم علیهــا قــوانین الجمهوریــة

القائلة بأن حریة الضمیر هي حریة اختیار رأیا مهما كان نوعه حول موضـوع مـن المواضـیع، 

"، بحیــث أبطــل قانونــا یجیــز 1976جویلیــة 15خــالل قــرار المــؤرخ فــي و هــو مــا جســده مــن

یســـأل  أنتـــدوین المعتقـــدات الدینیـــة أو الفلســـفیة أو السیاســـیة لطالـــب الوظیفـــة، و التـــي یمكـــن 

، و مـــن جهـــة أخـــرى 4"عنهـــا أمـــام لجنـــة التوظیـــف، ألنهـــا تخـــالف مبـــدأ حریـــة الـــرأي و التعبیـــر

یا مــع التطــورات التكنولوجیــا فــي میــدان المواصــالت عــن تكریســا لحریــة الــرأي و التعبیــر تماشــ

ـــإعت،االنترنیـــتطریـــق  ـــه بتـــاریخ ب أن تلـــك الوســـائل 2009جـــوان 10ر المجلـــس فـــي قـــرار ل

"التكنولوجیـــا هـــي علـــى غایـــة مـــن األهمیـــة مـــن ناحیـــة مســـاهمتها فـــي الحیـــاة الدیمقراطیـــة، و :

، و مـن 17895من إعالن 11المادة ، ذلك الحق مقرر بموجب اآلراءو  األفكارالتعبیر عن 

ال یجوز إزعاج أحد بسبب أرائه حتى و إن كانت : " على أن 1789من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 10المادة ــ تنص1

"1946من دیباجة دستور 5، و الفقرة "دینیة شریطة أال یخل اإلعالن عنها بالنظام العام المحدد في القانون على كل شخص واجب :

".ل، و ال یجوز أن یضار أحد في عمله أو وظیفته بسبب أصوله أو أرائه أو معتقداته العمل و له الحق في الحصول على عم

و لقد دأب الفقه على إعطاء ثالث مقاربات لحریة الضمیر، األولى مستمدة من القانون الوضعي على أنها تشكل عنصرا من ــ   2

مان بأي معتقد، و المقاربة الثانیة  لحریة الضمیر على أن لها عناصر حریة المعتقد، التي تخول للشخص اإلیمان بمعتقد، أو عدم األی

مفهوما واسعا فهي تعني االنتماء لآلراء المختلفة مهما كانت، و هي بذلك  تشمل حریة االعتقاد الدیني، و حریة تبني اآلراء الفلسفیة، 

:Voir...عة مستقلة عن حریة الرأي، و حریة المعتقدالسیاسیة، و االجتماعیة، و أما المقاربة الثالثة هي أن حریة الضمیر لها طبی

Louis FAVOREU, Loïc PHILIP , Les grande décision du conseil constitutionnel…, op.cit, p.350.
3- CC n° 75-54 DC du 15 janvier 1975, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr, et voir également Louis
FAVOREU, Loïc PHILIP , Les grande décision du conseil constitutionnel…, ibid. , pp. 299-326.
4- CC n° 76-67DC du 15 Juillet1975, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.

"تنص على أنھ1789من إعالن 11المادة -5 األفكار و اآلراء ھي واحدة من أغلى حقوق اإلنسان بھا یستطیع حریة التعبیر عن :
".كل مواطن التحدث و الكتابة و النشر بحریة، ما لم یقع التعسف في استعمال ھذه الحریة وفقا للحاالت التي یحددھا القانون 
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بحریـــة الولـــوج لخـــدمات التواصـــل المفتوحـــة للجمهـــور فـــي  األفـــرادثـــّم مـــن الضـــروري أن یتمتـــع 

.1"شبكة االنترنیت 

فحریــة الــرأي و التعبیــر تمثــل معیــارا  للمجتمــع الــدیمقراطي و هــي تــرتبط بكــل الحقــوق 

الــرأي و مرهــون بــالتمتع بحریــة یةاألساســو التمتــع بحــق مــن الحقــوق فاالســتعمال، األساســیة

،  فهــي شــرط للحكــم علــى المجتمــع أنــه حــر ، فكــل انحــراف نحــو نظامــا تســلطي أول التعبیــر

، و العكــس مـن ذلـك فـإن الكفــاح مـن أجـل الحریــة الـرأي و التعبیـرحریـة تنتهـك فیـه هــي حریـة 

دود علـــى ،  و قـــد یوضـــع القاضـــي الدســـتوري الفرنســـي حـــ2یمـــر حتمـــا بحریـــة الـــرأي و التعبیـــر

لكن تبقى حدودا موضوعیة ال تفرغ الحریة من محتواهـا، فهـي حـدود یضـعها التعبیر، وحریة 

مــــن طبیعــــة لمقتضــــیاتلحمایــــة حقوقــــا أساســــیة أخــــرى أو  مالــــالز القاضــــي الدســــتوري بالقــــدر 

جبـة االسـتعمال فـي المرفـق دستوریة كالمصلحة العامـة و النظـام العـام، ففیمـا یخـص اللغـة الوا

مــن الدســتور الفرنســي التــي 2، و علیــه فحریــة التعبیــر یجــب أن تتوافــق مــع المــادة العمــومي

فـإن اسـتعمال  اللغـة الفرنسـیة هـو ،، و مـن ثـم"لجمهوریـة هـي الفرنسـیةلغـة ا"  :تنص على أن

ـــى األشـــخاص الخاضـــعة  ـــى كـــل شـــخص معنـــوي خاضـــع للقـــانون العـــام ، و كـــذا عل ملـــزم عل

.3المرفق العامللقانون الخاص في إطار أداء مهام 

و فـــي نفـــس الســـیاق تعـــد حریـــة المعتقـــد أحـــد الحریـــات األساســـیة المرتبطـــة بحریـــة 

الـــرأي و التعبیـــر و الضـــمیر، و هـــي حریـــة شخصـــیة تـــرتبط باإلنســـان فضـــماناتها یتـــأتى مـــن 

فـي  1789المساواة أو حریة المواطنین، و قـد نـص علیهـا صـراحة إعـالن مبدأوجوب احترام 

من الدستور الجزائـري، و فـي هـذا الصـدد ال یمكـن للمشـرع بـأي حـال 42و المادة 10المادة 

، و لكــن یجــوز الحــد اإلنســانمــن األحــوال أن  یتــدخل فــي تلــك الحریــة التــي تــربط بخصوصــیة 

1 -Patrick WACHSMANN , « La liberté d’ expression » , , in Libertés et droits fondamentaux, sous la
direction de Rémy CABRILLAC,21e édition , Dalloz, Paris, 2015, p.496.
2-Ibid., p. 425.
3- François LUCHAIRE , Le Conseil Constitutionnel , tome 4 , 2e édition , Economica , Paris, 2006,
p.22, et voir également: CC n° 99-412 DC du 15 juin 1999, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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با قائمـــا و واضـــحا یتعلـــق بالنظـــام العـــام، و هـــو مـــا مـــن ممارســـتها إذا بـــرر المشـــرع وجـــود ســـب

، والـذي عـالج 2010أكتـوبر 7نلمسه من خالل قرار القاضي الدستوري الفرنسـي المـؤرخ فـي 

یمنـــع علـــى أي شـــخص أن یرتـــدي لبـــاس فـــي األمـــاكن "فیـــه دســـتوریة الـــنص القـــانوني الـــذي  

تعلــق بــاألمن العــام، فجــاء ، و قــد بــرر المشــرع ذلــك بأســباب ت"العمومیــة مــن أجــل إخفــاء وجهــه

"فـــي قـــرار المجلـــس بـــأن المشـــرع صـــادق علـــى أحكـــام قانونیـــة،  محققـــا التـــوازن بـــین حمایـــة :

النظام العام من جهة، و ضمان الحقوق الدستوریة المضمونة من جهة ثانیة، تلـك الموازنـة ال 

ل خرقـا جسـیما یشوبها عدم التناسب، و من ثم منع إخفاء الوجه في األماكن العمومیـة ال یشـك

الدینیــــة فــــي أمــــاكن العبــــادة ، و التــــي تحــــدد ممارســــة الحریــــة 1789مــــن إعــــالن 10للمــــادة 

.1..."المتاحة للجمهور

الل تبنـي البالد الدیمقراطیة تحقیق حمایة فعالة لحریة المعتقد، من خاستطاعتو قد  

تتعلــق بوجـــدان ي بواســطته تجعــل مــن حریــة المعتقــد حریــة شخصــیة مبــدأ علمانیــة الدولــة الــذ

العقیـدة  دائـرة فحریـةعقیدة أو لـم یختـار، أختارسواء العقائدیةاختیاراتهاإلنسان فهو حر في 

بــــین أفـــــراد 2ال یمكــــن ال للســــلطة و ال للغیــــر التــــدخل فیهــــا، كمـــــا حققــــت العلمانیــــة المســــاواة

1- CC n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.

إن مبدأ المساواة یحكم جمیع الحقوق األساسیة، و ال یمكن معالجة موضوع الحقوق األساسیة و التمتع بها و ضمانها إال في ظل -2

Maurice)(مبدأ المساواة، و كان المبدأ أساس الثورة الفرنسیة و هدفها و شعارها، و كما وصفها الفقیه موریس هوریو Hauriou  على

في عدة  1958، و نص علیه دستور 1946و في دیباجة دستور 1789، وقد تم تجسیده في إعالن "القوة المحركة للثورة"أنها 

، و جسدته جمیع الدساتیر الحدیثة، و نص علیه المؤسس الجزائري في لدستور لم یعالج للحقوق األساسیةنصوص في حین أن نفس ا

"المساواة أمام القانون"32عدة نصوص نذكر منها المادة  ضمان المؤسسات مساواة المواطنین و المواطنات في 34، و المادة ...

، و یشكل المبدأ أحد المرجعیات التي ..."المساواة بین الرجال و النساء في سوق الشغل"36، و المادة ..."الحقوق و الواجبات

و 1973یة ، فاستعماله المجلس الدستوري ألول مرة  في قرار له في سنة    یستعملها القاضي الدستوري في  عملیة الرقابة الدستور 

منذ ذلك القرار أصبح كثیر االستعمال و تم اعتباره حق أساسي، كما أنھ یستعمل في كل اجتھادات القضاء الدستوري األوربي  
و قرارات، فھو مبدأ جد =في عدة أراء  1989منذ سنة  كألمانیا، و التمسا، و بلجیكا، و إیطالیا، وأستعملھ المجلس الدستوري الجزائري

هام لمكانته في كل الحقوق األساسیة بدون استثناء، فالمساواة تمثل من جهة حقا أساسي، و من جهة أخرى شرطا لممارسة الحقوق 

الدستوري الفرنسي، و یبدو أن وهناك عدة تطبیقات لمبدأ المساواة على جمیع فروع القانون التي تحال على المجلس.األساسیة األخرى

فمن جهة، توجد رقابة صارمة ال تنطبق إال .رقابة المجلس  الدستوري الفرنسي للمساواة تتأرجح بین درجتین من الشدة على األقل

من .ساسیة،عندما یتم فحص التمییز الذي یحظره الدستور تحدیدًا، أو التمییز الذي یترتب علیه التشكیك و مساس بممارسة الحقوق األ

ناحیة أخرى، فإن المجلس الدستوري یمارس سیطرة طبیعیة في جمیع الحاالت األخرى، أي بوجود اختالفات في المعاملة بین حاالت 

ة القانون أو الحقیقة المتماثلة،وفي الحالة األخیرة، تكون الرقابة التي ُتمارس شبیهة بمراقبة التناسب الذي یقتصر على التحقق من كفای
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ضــمانة علــى  هــي  المجتمــع، بمنــع حقیقــي و ملمــوس لكــل تمییــز بــین األفــراد أساســه دینــي، و

.سیاسي للدیناستعمالمنع أي تغایة من األهمیة في أي دیمقراطیة حداثیة 

و  ةظـاهر هـي مشـتقة مـن حریـإن حریـة الت:حریة التظاهر مظهـر للدیمقراطیـة المباشـرة -ب

و عــــن أرائهــــم و أفكــــارهم، فــــراد ممارســــة حقهــــم فــــي التعبیــــر الجمــــاعي، و تخــــول لألالتعبیــــر

جــد ضــیق فــي دولــة بشــكل، و مــن ثــم ال یمكــن تحدیــده إالبطریقــة ســلمیةالمطالبــة بحقــوقهم 

، و لـم تـنص الكتلـة الدسـتوریة فـي فرنسـا صـراحة علـى هـذه الحریـة، و إن كـان هنـاك 1القانون

، و لكــــن ذلــــك المشــــروع لــــم یعتمــــد، و لــــم یتطــــرق 1946مشــــروعا لدســــترة هــــذه الحریــــة ســــنة 

و  1995جــانفي 18ى غایــة قــرار لــه بتــاریخ المجلــس الدســتوري الفرنســي لحریــة التظــاهر إلــ

Olivier(لكن بشكل محتشم كما وصفه Le Bot( ، حریة التظـاهر  أنبحیث أكد المجلس على

بحریـــة التظـــاهر بواســـطة أعتـــرف،فـــالمجلس "فكـــاراألو  راءلـــآلحریـــة التعبیـــر الجماعیـــة  :"هـــي

.2تعریفها

ائل المستخدمة والغایات المتبعة، و في هذه الحالة یجیز التمییز في بعض الحاالت الخاصة وفقا لمبدأ التناسب كتقریر نظام الوس

.الكوطة بالنسبة لتمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، أو التمییز الذي قرره المجلس الدستوري لبعض المقاطعات لخصوصیتها

Voir: Ferdinand Mélin-SOUCRAMANIEN, « Le principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel. Quelles perspectives pour la question prioritaire de constitutionnalité ? », Les
Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n °29,2010/3, p. 89, et p.96.

طار حالة الطوارئ إ، السلطات الفرنسیة حول انتهاكها لحریة التظاهر في 2016ــ لقد انتقدت منظمة العفو الدولیة في تقریر لها سنة 1

، و لذلك استعملت 2015، لمجابهة الهجمات اإلرهابیة التي شهدها اإلقلیم الفرنسي سنة 2015المقررة منذ شهر نوفمبر من سنة 

متظاهر، و كما خول قانون الطوارئ لإلدارة 155لمنع التظاهر السلمي، و عاینت المنظمة الحقوقیة أنه تم منع اإلدارة تلك الذریعة 

لمنعهم من 639تحدید اإلقامة لألشخاص لحفظ النظام العام من أجل مجابهة خطر اإلرهاب، و قد أستعمل هذا التدبیر ضد 

لصد خطر اإلرهاب، بل تم منعم دون سبب جدي، و تم حرمانهم من حقهم التظاهر، و لم تثبت السلطات لتبریر ذلك المنع أنه

سلمي، كما انتقدت السلطات الفرنسیة على استعمالها القوة المفرطة ضد المتظاهرین السلمیین، و بشكلالمتمثل في التعبیر عن أرائهم

التصویر المستعملة من قبل المتظاهرین، و حتى من انتهاكات الحقوق األساسیة التي تشوب تلك المظاهرات السلمیة، كمصادرة أجهزة

قبل الصحافة مما یشكل انتهاك لحق اإلعالم و إیصال المعلومات، و كذا محاصرة المتظاهرین من قبل الشرطة بتعنیفهم و منعم من 

و اعتداء على السالمة التحرك لمدة ساعات، لمنعهم إما من التظاهر أو إما لاللتحاق بمظاهرة، مما یشكل خرق لحریة التظاهر 

:أنظر...الجسدیة لألشخاص

« France : le droit de manifester menacé », disponible en ligne à l’adresse :
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/droit-de-manifester-en-france.
2- Olivier LE BOT, « La liberté de manifestation en France: un droit fondamental sur la sellette? », in

La liberté de manifester et ses limites: perspectives de droit comparé, publications extraites de

colloque, Faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence, 18 et 19 mars 2016, p.33.
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المالحـــظ فـــي النظــام الفرنســـي أن النظـــام القـــانوني الــذي یحكـــم حریـــة التظـــاهر الشــيء

أخضعها لرقابة ضیقة بالنظر لحریات أخرى، و ذلـك لخطـورة هـذه الحریـة فـي بعـض األحیـان 

و التـــي قـــد تخـــرج عـــن نطاقهـــا المرســـوم لهـــا فـــي الدســـتور و القـــانون، فقـــد ینـــتج عـــن مظـــاهرة 

علـى األمـالك یعتـديعـرض أشـخاص للمـوت، و قـد أحداث عنف، و یسـقط جرحـى أو حتـى ت

العامة و الخاصة، فإذا أخذنا على سبیل المثـال حریـة الجمعیـات فـاالنحراف فـي ممارسـة تلـك 

الحریـة كممارســة أعمـال تشــكل خـرق للنظــام العــام یـؤدي فــي نهایـة المطــاف كحـال جــذري إلــى 

تعبیر كالقـذف، و السـب، صدور حكم قضائي بحل الجمعیة، و االنحراف في ممارسة حریة ال

مظهــر خطیــر یتمثــل فــي التحــریض علــى الحقــد و العنــف، فتلــك االنحــرافو قــد یشــكل ذلــك 

.1الحاالت مهما بلغت درجة خطورتها فإنها ال تشكل خطرا داهم و حال

رقابـة ضـیقة و هـو مـا  إلـىو لذلك خطورة ممارسة حریة التظاهر تستلزم بـأن تخضـع 

من الدستور الجزائري بتأكید المؤسـس علـى حریـة التظـاهر  49دة نلمسه من خالل تفسیر الما

یــات ممارســتها، و ذلــك للتمـــاس یفرس فــي إطــار القــانون الــذي یحــدد كیالســلمي یجــب أن تمــا

الموجــود بــین ممارســة هــذه الحریــة و النظــام العــام، رغــم كــل ذلــك فــإن المشــرع ال یمكنــه إفــراغ 

.من حیث التقدیر اإلدارةطة هذه الحریة من محتواها، و جعلها تخضع لسل

تحقیق التوازن بین حریـة  إلىو نالحظ أن القاضي الدستوري الفرنسي استطاع لحد ما 

ـــة بـــل حتـــى فـــي ،2مقتضـــیات النظـــام العـــامالتظـــاهر و  ـــیس فقـــط فـــي الحـــاالت العادی ـــك ل و ذل

1- Olivier LE BOT,op.cit, p.35.
و لیس نظام الترخیص ، )Déclaration(أوال، أن التظاھر یخضع لنظام تبلیغ السلطة اإلداریة بالتظاھر :یظھر ذلك من خاللـ2

)(Autorisation أن اشتراط قرار إداري یرخص مسبقا 1934فیفري 4، و في ھذا الشأن أكد مجلس الدولة الفرنسي بقرار بتاریخ

للتظاهر هو غیر مشروع ، ثانیا، هناك بعض المظاهرات معفیة حتى من التصریح في حد ذاته، و ثالثا، أنه في الواقع ال یتم التصریح 

و یمكن لإلدارة أن تمنع المظاهرة .بق بالمظاهرات حتى و إن كان القانون یعاقب على ذلك الفعل، فإنه ال یتم تحریك المتابعات، المس

اإلداري للحریات، الذي یراقب إن كانت تشكل خطر أالستعجاليألسباب تتعلق بالنظام العام، و ذلك القرار قابل للطعن أمام القاضي 

و یستند القاضي اإلداري على جملة  من المعاییر لتقریر الخطر، األول الظرف الزمني المتعلق باالضطرابات التي یهدد النظام العام،

r قد تلحق النظام العام، المسلك التي تأخذه المظاهرة أو المكان، خاصة و إن كان ذلك یشكل عائقا لتأمین المظاهرة بواسطة قوات
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3مـن القـانون المـؤرخ فـي  3فقـرة  5الحاالت الغیر العادیة كحالة الطوارئ، فقد نصـت المـادة 

)واليللـ" المتعلـق بحالـة الطـوارئ علـى أن 1955أفریـل  Le préfet) فـي  اإلقامـةسـلطة منـع

، و لقـد "لعرقلـة أعمـال السـلطات العمومیـةالمحافظة على كل شخص یسعى إقلیمجزء أو كل 

المتدخلـــة فـــي النـــزاع علـــى أن الـــنص مخـــالف اإلنســـانالـــدفع و رابطـــة حقـــوق اســـتند صـــاحب 

المنبثـــق مـــن حریـــة  األفكـــارو  لـــآلراءللحریـــات الشخصـــیة، مـــن بینهـــا حریـــة التعبیـــر الجمـــاعي 

ال تشكل بالضـرورة تهدیـدا للنظـام )عرقلة أعمال السلطات العمومیة(، على اعتبار 1التظاهر

، اإلقامـةالعام، و ذلك النص لم یتضمن الضمانات الالزمة طالما أنه لـم یحـدد مـدة المنـع مـن 

و أعتبــر المجلــس أن ذلــك الــنص مخــالف ...،اإلقامــةو لــم یســتثني ســكن المعنــي بــالمنع مــن 

المشــرع لــم یحقــق مــن خــالل الــنص التــوازن الــالزم ببــین األهــداف : " أن للدســتور علــى اعتبــار

ذات القیمــة الدســتوریة للمحافظــة النظــام العــام مــن جهــة، و حریــة الــذهاب و اإلیــاب، و الحــق 

".في حیاة عائلیة عادیة

یحــد مــن الحریــة إال  أنفإنــه یتبــین حتــى فــي حالــة الطــوارئ ال یمكــن للمشــرع ،و علیــه

م العـــام، و لكــــن لـــیس بــــدون حـــدود فیجــــب أن یبـــرر ذلــــك فـــي صــــلب األحكــــام لتحقیـــق النظــــا

التشریعیة، و كل خلل في التوازن بـین الحریـة و النظـام العـام یـؤدي حتمـا بالقاضـي الدسـتوري 

.بتقریر عدم دستوریة الحكم التشریعي

حریض من قبل المنظمین على القیام بأعمال شغب، رابعا السوابق، بمعنى الظروف التي میزت الشرطة، ثالثا مراقبة إن كان هناك ت

...المظاهرات السابقة المنظمة من قبل نفس األشخاص الطبیعیة أو المعنویة

BOT ,op.cit,pp.35-37.ـ Voir:Olivier LE  

، والتي جعلت من 2016إن أسباب المسألة األولیة الدستوریة المثارة، تتعلق بالمظاهرات المناهضة لقانون العمل في شهر جوان 1-

محافظ الشرطة یصدر عدة قرارات ضد الناشطین لمنعهم من الوصول للمظاهرات، و ذلك بمنعهم  من اإلقامة في اإلقلیم طبقا للمادة 

المنظم لحالة الطوارئ، جل تلك القرارات تم إلغائها من قبل المحكمة اإلداریة لباریس، و اعتبرها القاضي 1955من قانون  3فقرة  5

"اإلداري أنها .مساسا خطیر  و غیر شرعي لحریة الذهاب و اإلیاب     و حریة التظاهر: :ربط االلكترونيلا أنظر"

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/06/09/01016-20170609ARTFIG00106-interdiction-de-
sejour-le-conseil-constitutionnel-censure-l-etat-d-urgence.php.
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یـات و حریـة الجمع:أساس التمثیل الدیمقراطيالسیاسیةاألحزابحریة الجمعیات و -ثانیا 

السیاســـیة، هـــي حریـــات أساســـیة للتمتـــع بـــالحقوق المدنیـــة و السیاســـیة و شـــرط لقیـــام األحـــزاب

النظــــام الــــدیمقراطي و دولــــة القــــانون، و هــــي حــــریتین مالزمتــــین لحریــــة الــــرأي و التعبیــــر، و 

.و الحریات السیاسیة،الجمعیاتسنتناول حریة 

القــانوني الفرنســي و وفــق النظــام القــانوني إن الجمعیــات وفــق النظــام :ــــــ حریــة الجمعیــات أ

، أنهــا تتعلــق بتجمــع عــدة أشــخاص بصــفة دائمــة، و اني تقــوم علــى ثالثــة عناصــر، األولاأللمــ

، و ثالثــا یكــون غرضــها تحقیــق هــدف غیــر corporation)(ثانیــا هــي منظمــة فــي شــكل إتحــاد

نقطـــة النظــــام ربحـــي و ذلـــك مـــن أجـــل تمییزهـــا عـــن الشـــركات التجاریـــة، و یجیـــز فـــي هـــذه ال

، 1الفرنســـي  للجمعیـــات أن تنشـــط لتحقیـــق أربـــاح مـــادام تلـــك األربـــاح ال تقســـم علـــى أعضـــائها

فالجمعیـــات تشـــكل روح المجتمـــع المـــدني و هـــي مالزمـــة لحریـــة الـــرأي و التعبیـــر، ویمكـــن أن 

نجــزم بــأن الحكــم علــى مــدى تقــدم و ترســخ النظــام الــدیمقراطي فــي المجتمــع یقــاس علــى الــدور 

، كما أن رفاهیـة المجتمـع االقتصـادیة و االجتماعيبه الجمعیات في الحیاة و النسیج الذي تلع

.االجتماعیة مرهونة بوجود حركة جمعویة قویة تشارك في تسییر الشؤون العمومیة

الـذي حـول المجلـس الدسـتوري الفرنسـي مـن حكـم بـین السـلطات االجتهـادو الثابـت أن 

، المتعلــــق 19712جویلیــــة  16إلــــى قاضــــي للحقــــوق األساســــیة هــــو القــــرار الصــــادر بتــــاریخ 

، مـــن أجــــل حمایـــة حریــــة تشــــكیل 1958مـــة الدســــتوریة لدیباجـــة دســــتور بالجمعیـــات مــــنح القی

ألساسـیة المعتـرف بهـا فـي قـوانین أن هذه الحریـة هـي منبثقـة مـن المبـادئ افأعتبرالجمعیات، 

، 1958التـــي كرســـتها دیباجـــة دســـتور 1946الجمهوریـــة، التـــي جـــاءت بهـــا دیباجـــة دســـتور 

فالمبدأ المعترف به في قـوانین الجمهوریـة أصـبح ذو قیمـة دسـتوریة بعـدما أعتـرف و ألول مـرة 

1 - Anne RORHEL , « Le droit comparé de l’ association dans les pays européens », in L’
Association , Septièmes Journées René Savalier , Poitiers 8 et 9 juin 2001 , PUF, Paris, 2002, pp. 45-
48.
2- CC n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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ذلك وضــع حــد للجــدل فــي المنظومــة القانونیــة الفرنســیة بالقیمــة القانونیــة لدیباجــة الدســتور، و بــ

.الفقهي الذي ثار حول الجدل القیمة القانونیة للدیباجة

و فیما یخص حریة تكوین الجمعیات فإن المشـرع لـم یخضـع تشـكیلها لنظـام التـرخیص 

حریـــة المتعلـــق بالجمعیـــات، مثلهـــا مثـــل النظـــام الـــذي یحكـــم1901المســـبق منـــذ قـــانون ســـنة 

.القانوني للجمهوریةفي النظام التظاهر، و أصبح ذلك راسخا

المشرع الترخیص المسبق لتشـكیل بعـض اشتراطالمجلس أن اعتبرعلى ذلك األساس 

بإنشـــاء  اإلدارةأنــواع الجمعیــات هـــو مخــالف للدســـتور، یخضــع تشـــكیل الجمعیــات إلـــى إعــالم 

هــو الــذي خلــق نظریــة الكتلــة الدســتوریة التــي أصــبحت الیــوم تشــكل جتهــاداالالجمعیــة، فــذلك 

االقتصــارالمجلــس الدســتوري فــي مراقبــة دســتوریة القــوانین، و خولــت للمجلــس عــدم مرجعیــة

علــى النصــوص الدســتوریة فقــط كمرجعیــة للرقابــة الدســتوریة، بــل شــكل قواعــد إســناد ذات قیمــة 

، و علیـــه دســـتوریة شـــكلت فـــي النهایـــة بمـــا یســـمیه الفقـــه الدســـتوري الفرنســـي الكتلـــة الدســـتوریة

الجمعیات وفق النظام القانوني الفرنسي هي رقابة الحقـة و ال یمكـن أن فالرقابة اإلداریة على 

.تكون سابقة

و لكن أجاز المجلس الدستوري للمشرع إخضـاع بعـض أنـواع الجمعیـات لنظـام قـانوني 

فیمــا یخــص فیــدرالیات 20001جویلیــة 20خــاص، كمــا جســده المجلــس بموجــب قــرار بتــاریخ 

لرقابـــة الدولـــة بـــالنظر ألدائهـــا  بعـــض صـــالحیات بإخضـــاعها، فـــألزم تلـــك الجمعیـــات الصـــید

للمـداخیل المعتبـرة التـي ، و قمـع الصـید الغیـر المشـروع، و المرفق العام، كحمایة الحیاة البریـة

تجنیها تلك الجمعیات، و اإلیـرادات التـي تقـع علـى عاتقهـا الناتجـة عـن نشـاطها، و لـم یتطـرق 

.ع من الحریاتالمجلس الدستوري الجزائري لهذا النو 

1 - CC n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, cf. Site: www.conseilconstitutionnel.fr, et voir :

Commentaire de la décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 Loi relative à la chasse, Les Cahiers

du Conseil constitutionnel Cahier n°9, cf. Site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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إن الحریــات السیاســیة هــي أحــد تفرعــات حریــة الــرأي و التعبیــر، و :الحریــات السیاســیة2-

عكـــس جـــل الحقـــوق األساســـیة التـــي اكتســـبت القیمـــة الدســـتوریة مـــن خـــالل فكـــرة الكتلـــة  ىعلـــ

، فـإن الحریـات 1971مجلس الدستوري الفرنسي لسـنة الدستوریة التي نشأة على خضم قرار ال

 تمنه التي جسـد4الفرنسي بموجب المادة 1958سیة تجد مصدرها مباشرة من دستور السیا

، و هــي مرجعیــة المجلــس الدســتوري لحمایــة حریــة إنشــاء 1األفكــارو  اآلراءمبــدأ التعددیــة فــي 

األحـــزاب السیاســـیة، و هـــو مـــا جســـده فـــي عـــدة قـــرارات صـــادرة عنـــه، فنجـــده فـــي قـــرار صـــادر 

یجــوز للدولــة أن تقــدم إعانــات للجماعــات و "المجلــس بــأن اعتبــر1990جــانفي 11بتــاریخ 

ال تؤدي إلى خلق عالقة تبعیـة الحـزب السیاسـي للدولـة، و اإلعاناتشریطة أن تلك األحزاب

، و "األفكـــــارو  اآلراء    مـــــن التعبیــــر الـــــدیمقراطي لمختلـــــف أوجـــــه اإلنقـــــاصال تــــؤدي إلـــــى 

الحكم القانوني الذي یحـرم الحـزب المتحصـل علـى :"یستكمل المجلس بناءا على ذلك التفسیر

مـــن الدســـتور، باعتبـــار أن ذلـــك 4أو أقـــل مـــن إعانـــات الدولـــة هـــو مخـــالف للمـــادة  ةبالمائــ05

ســیؤدي إلــى تقییــد حریــة التعبیــر للجماعــات و األحــزاب التــي تشــكل توجــه جدیــد للتعبیــر عــن 

.2"فكارو األ اآلراء

السیاسیة ما هو إلى تجسید لحریـة الـرأي األحزابو من ثم المالحظ أن مسألة تأسیس 

و التعبیـــر فـــي ظـــل نظامـــا تعـــددي و هـــو شـــرط  البـــد منـــه فـــي المجتمعـــات الدیمقراطیـــة، و ال 

یتــردد القاضــي الدســتوري الفرنســي علــى تقریــر جــزاء عــدم الدســتوریة كلمــا كــان هنــاك مســاس 

و األفكـــار، و ذلـــك مـــا نلمســـه مـــن خـــالل قـــرار المجلـــس الدســـتوري  اآلراءبجـــوهر حریـــة تعـــدد 

متعلــق بمســألة أولیــة دســتوریة أحیلــت علــى المجلــس مــن مجلــس الدولــة، بنــاء علــى دفــع حــزب 

فـي یات سیاسي بعدم دستوریة نص قانوني یحـدد الـزمن المخصـص للحملـة االنتخابیـة للتشـریع

تساهم األحزاب و المجموعات السیاسیة في التعبیر عن االقتراع ، و هي ":الفرنسي على انه1958من دستور 4تنص المادة -1

تتكون و تمارس نشاطها بكل حریة و یتعین علیها احترام مبادئ السیادة الوطنیة و الدیمقراطیة، كما تشارك في تطبیق المبدأ الوارد في 

یكفل القانون التعددیة في التعبیر عن اآلراء و المشاركة العادلة.الفقرة الثانیة من المادة األولى وفق الشروط التي یجددها القانون

"ة في الحیاة الدیمقراطیة لألحزاب و المجموعات السیاسی
2- CC n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 , cf. Site: www.conseilcontitutionnel.fr.
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و وسـاعة و نصـف األولالث سـاعات فـي الـدور الوسائل السمعیة البصریة، حیث حـددتها بـث

الممثلة في الجمعیة الوطنیة، و حددتها بسـبعة األحزابفي الدور الثاني بالنسبة للجماعات و 

دقـائق فــي الــدور األول و خمســة دقــائق فــي الـدور الثــاني بالنســبة لألحــزاب و الجماعــات التــي 

.فقدت تمثیلها أو التي لم تمثل بعد في الجمعیة الوطنیة

:المجلـس الدسـتوري مخالفـا للدسـتور، و أكـد علـىأعتبـرهإن ذلك التمییز في المعاملة 

الممثلــة فــي للمشـرع تحدیــد القواعــد التـي تــنظم كیفییــات وصـول األحــزاب و الجماعــات الغیـر"

الجمعیـــة الوطنیـــة لوســـائل الســـمعیة البصـــرة العمومیـــة لضـــمان المشـــاركة المتوازنـــة فـــي الحیـــاة 

، و لكــن المجلــس اعتبــر التمییــز "اآلراءو  لألفكــارالدیمقراطیــة لألمــة، و كــذا ضــمان التعددیــة 

":ة و الغیــر الممثلــة  هــو غیــر جــائزمن بــین األحــزاب و الجماعــات و األحــزاب الممثلــفــي الــز 

الزمن الممنـوح لألحـزاب و الجماعـات إلىلعدم تناسب تلك التدبیر مع مسألة التمثیل، بالنظر 

إنقـاص، فیظهـر أن المجلـس یقضـي بعـدم الدسـتوریة إذا عـاین 1"الممثلة في الجمعیة الوطنیة 

.و األفكار الذي هو مالزم للنظام الدیمقراطي اآلراءضوع تعدد أو تقلیص من مو 

الجزائــري تصــدى للحریــات السیاســیة منــذ اســتحداث القــوانین و أمــا المجلــس الدســتوري

للرقابــة الوجوبیــة، فأصــبحت القــوانین العضــویة ٕاخضــاعها، و 1996دســتورالعضــویة بموجــب 

بصــفة آلیــة علــى المجلــس لمراقبــة مطابقتهــا المتعلقــة بــاألحزاب السیاســیة و االنتخابــات تطــرح 

و التنظیمـات، ففـي ر مـع رقابـة المعاهـدات و القـوانینمع الدستور، و هي رقابة صارمة بالنظ

و الــذي حــرص فیــه المجلــس علــى أن ال یخــرج المشــرع فــي 1997مــارس 6رأي لــه بتــاریخ 

ذهبـــت إلیـــه إرادة السیاســـیة، علـــى مـــا زابحاألمـــر المتضـــمن القـــانون العضـــوي المتعلـــق بـــاأل

.42المؤسس الذي حدد شروط تأسیس األحزاب السیاسیة بموجب المادة 

.

1 -CC n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017, cf.site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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و ال یمكن وضع قیود جدیدة على حریة إنشاء األحزاب السیاسیة خارج الحدود التي 

من األمر و المتعلقة بعدم استعمال 3وضعها الدستور، و اعتبر المجلس اشتراط المادة 

و  ،اإلسالمساسیة للهویة الوطنیة بأبعادها الثالث و هي الحزب السیاسي للمكونات األ

و األمازیغیة ألغراض سیاسیة، و اشتراط أن یكون أعضاء الحزب المؤسسین ،العروبة

إقامةسنوات على األقل، و اشتراط 10حاصلین على الجنسیة الجزائریة أصلیة منذ 

ام ـــــاألحك هذه: " لى أساسعیة األعضاء المؤسسین على التراب الوطني، اعتبرها غیر دستور 

و  ،یكــون أثرهــا تضــییق حــق إنشــاء األحــزاب السیاســیة الــذي یعتــرف بــهــــــــــــا قــد وضــعت شروط

مــــن 42مــــن المــــادة 2، باعتبــــار الفقــــرة 42یضــــمنه الدســــتور فــــي الفقــــرة األولــــى مــــن المــــادة 

فـي ممارسـة حـق إنشـاء األحـزاب السیاسـیة، قیود التي یتعین االلتزام بهاالالدستور قد وضعت 

.1"و التي ال تمت بأیة صلة للشروط المذكورة 

لى غایة من األهمیة  و عبناء على ذلك التسبیب وضع المجلس اجتهادا دستوریا 

دور القانون هو تطبیق المبدأ الدستوري بالنص على إجراءات و كیفیات ممارسته و :" هو

أهمیة هذا المبدأ تظهر من خالل ، إن "محتواه بفرض قیود علیهإفراغه منلیس تقلیصه أو 

تحدید المجلس للقیود التي تقع على المشرع في مجال الحقوق و الحریات، فهامش معالجة 

المشرع للحقوق األساسیة هو محدود و لیس مطلق دون حدود، و یكمن دوره في وضع 

وضع قیودا غیر موضوعیة تفرع الحقوق التدابیر الالزمة للممارسة الحق أو الحریة، و لیس

المسألة  إطارمن المفروض یفعل بشكل كبیر في االجتهادمن محتواها، ذلك األساسیة

، و یواصل المجلس في نفس الرأي 2016الدستوریة المستحدثة بموجب دستور األولیة

"على التأكید ردیة و ــــــــــــــــــأن تدخل المشرع خاصة في مجال الحقوق و الحریات الف:

اـــــــــــــــــــــــــرف بهمـــــــــــدف إلى ضمان ممارسة فعلیة للحق و الحریة المعتــــــــالجماعیة، یجب أن یه

- ، یتعلق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس سنة 6د المؤرخ في .م/ق عضـ .أ.ر01رأي رقم 1
www.conseilconstitutionnel.dz.منشور على الموقع.السیاسیة للدستورباألحزاب 
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ـــــذي یحكـــــم الحقـــــوق 1"دســـــتوریا  ـــــدأ الدســـــتوري ال ـــــس وضـــــع المب ـــــّم المجل ، و مـــــن ث

.األساسیة، أال و هو سموها على إرادة المشرع، و بالتبعیة على إرادة السلطة التنفیذیة

بــاألحزابو قــد ســایر المجلــس نفــس الــنهج عنــد مراقبتــه للقــانون العضــوي المتعلــق 

، فیمــا یخـص موضــوع اسـتحداث المشــرع شـروطا غیــر تلـك الشــروط 2012السیاسـیة لسـنة 

مـــن القـــانون العضـــوي غیـــر 08المـــادة  أنمـــن الدســـتور، فـــاعتبر 42المحـــددة فـــي المـــادة 

مــن 42لألســس المحــددة حصــرا  فــي المــادة "فئــوي "كلمــة أضــافمطابقــة للدســتور لمــا 

"أســاسالدســتور التــي تمنــع تأســیس الحــزب  علــى  دینــي، لغــوي، عرقــي، جنســي، مهنــي، :

مــن 8أن المشــرع أدرج المــادة أعتبــرهــذا مــن جهــة، و مــن جهــة ثانیــة المجلــس "جهــوي 

42مــن المــادة  4و  3بنقلــه حرفیــا لــنص الفقــرتین انون العضــوي أحكامــا مــن الدســتور القــ

، ألنــه مطالــب ، و اعتبــر أن ذلــك یعــد تجــاوز للمشــّرع لصــالحیاته2"فئــوي "باســتثناء كلمــة 

عنـد ممارســته للتشـریع أن یحتــرم المجـال المحــّدد فـي الدســتور للـنص المعــروض علیـه، فــال 

، و لكــن المالحــظ مــن رأیــي3یــدرج ضــمنه أحكامــا تعــود دســتوریا لمجــاالت نصوصــا أخــرى

المجلس الخاصة بمراقبـة مطابقـة دسـتوریة القـانون العضـوي المتعلـق بـاألحزاب السیاسـیة و 

المــذكور أعــاله، و إن وّفــق لحــد مــا بوضــع المبــادئ الدســتوریة 1997نة  خاصــة رأیــه لســ

، یتعلق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي 1997مارس سنة 6د المؤرخ في .م/ق عضـ .أ.ر01رقم رأي-1
www.conseilconstitutionnel.dz.منشور على الموقع.المتعلق باألحزاب السیاسیة للدستور

لقانون العضوي المتعلق باألحزاب السیاسیة ، یتعلق بمراقبة مطابقة  ا2012جانفي  8المؤرخ في 12/د.ر م/01رأي رقم ــ 2
www.conseilconstitutionnel.dz.منشور على الموقع.للدستور،

إن المجلس الدستوري الجزائري في إطار الرقابة الوجوبیة على القوانین العضویة و األنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، و -3
التنظیمات یسھر على مراقبة مدى احترام مبدأ الفصل بین السلطات، و مدى احترام الرقابة الجوازیة، للمعاھدات و القوانین و 

 االمشّرع للتوزیع الذي حدده المؤسس للتمییز بین القواعد القانونیة المختلفة من حیث إجراءاتھا و موضوعاتھا، فالمؤسس وفق
ة و التنفیذیة، فالبرلمان حّدد لھ مواضیع القانون طبقا حدد مواضیع التشریع لكل من السلطة التشریعی"2016تعدیل سنة "دستورلل

، كما منح كل غرفة من غرفتي البرلمان صالحیة وضع نظامھما 141، و مواضیع القوانین العضویة طبقا للمادة 140للمادة 
في المجاالت غیر ، و منح السلطة التنفیذیة عن طریق رئیس الجمھوریة سلطة التنظیمیة 2فقرة 132الداخلیین طبقا للمادة 

، أي بمعني التشریع بواسطة 143المخّصصة للقانون، و للوزیر األول الّسلطة التنظیمیة في مجال تطبیق القانون طبقا للمادة 
المراسیم الرئاسیة والمراسیم التنفیذیة، كل موضوع من المواضیع المذكورة یختلف عن األخر شكال و موضوعا، و من ثّم كل 

/ع .ق.ر/07ذلك التوزیع یعد مخالف للدستور، و ھو ما كّرسھ في عدة أراء و قرارات للمجلس، كالرأي رقم تجاوز للمّشرع ل
اعتبارا أّن المشّرع حین أقّر أن الموافقة على النّظام الّداخلي لمحكمة التّنازع "الذي جاء فیھ 1998ماي 24المؤرخ في 98/د .م

أخّل بالمبدأ الّدستورّي المتعلق بالفصل بین الّسلطات القاضي بأّن كّل سلطة ملزمة بإدراج تتّم بموجب مرسوم رئاسي یكون قد 
إعتبر المجلس  1999نوفمبر  22المؤرخ في 99/م د/د.ن.ر/09و في رأي رقم ".أعمالھا ضمن الحدود الّتي رسمھا لھا الّدستور

"أنّ  ة إلجراءات تطبیقیة ھي من النظام الداخلي فإن االستناد إلى األحكــــام و اعتبارا أنھ إذا كانت نیّة مجلس األمة إیجاد مرجعی:
المرجعیة المعنیة في الدسـتـــور و القانون العضوي، المذكور أعاله، یعّد في حد ذاتھ كافیا، ألنھ في حالة العكس یكون قد نقل مواد 

لتالي یكون قد أخل بتوزیع االختصاصات كما حددتھ المادة من مجال القانون العضوي، المذكور أعاله، إلى النظام الداخلي، و با
."من الدستور في فقرتیھا األولى و الثالثة115
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ـــود التـــي تقـــع علـــى المشـــّرع فـــي هـــذا المجـــال، فـــإن  التـــي تحكـــم الحقـــوق األساســـیة، و القی

التـي فرضـها المشـّرع لتأسـیس األحـزاب السیاسـیة اإلجـراءاتالمجلس لم یذهب لحد مناقشة 

الداخلیـة فـي كـل حیثّیاتهـا، كمـا حـّددها القـانون التي هي جّد معقدة، و تخضع لسـلطة وزارة

ـــة  ـــة التصـــریح بـــالحزب السیاســـي، ثـــم مرحل الحـــزب السیاســـي، ممـــا قـــد یفـــرغ اعتمـــادبمرحل

.المجلسإلیهالحریة من محتواها كما ذهب 

و هـــو مـــا ســـینعكس علـــى ممارســـة الحریـــة، كـــون أن وزارة الداخلیـــة قـــد تمثـــل حزبـــا 

ض إبعــاد اإلدارة علــى عملیــة تأســیس األحــزاب السیاســیة، و منافســا، و مــن ثــّم فمــن المفــرو 

إســــناد مهمــــة اإلشــــراف علــــى تلــــك العملیــــة لهیئــــة مســــتقلة، و یمكــــن أن تكــــون فــــي نظامنــــا 

2016العلیـــا المســـتقلة لمراقبـــة االنتخابـــات المســـتحدثة بموجـــب دســـتور للهیئـــةالدســـتوري  

الجزائـــــري، باعتبارهـــــا تســـــهر علـــــى نزاهـــــة و شـــــفافیة االنتخابـــــات الرئاســـــیة و الّتشـــــریعیة و 

الــذي یجعــل منــه تعــدیل القــانون العضــوي فــي هــذا الجانــب الشــيءالمحلیــة و االســتفتاءات، 

.أمرا ضروري

یسـهر رقابته على القـانون العضـوي المتعلـق باالنتخابـات كما أن المجلس لما یبسط

كـــل ذلـــك یعـــد مالزمـــا النظـــام الشـــفافیةحـــق فـــي االنتخـــاب و حریـــة الترشـــح و حمایـــة  علـــى

ي العـــام أالـــدیمقراطي، و مـــن مظـــاهر الشـــفافیة فـــي النظـــام الـــدیمقراطي ضـــرورة معرفـــة الـــر 

محاســبته علــى إلمكانیــةد الترشــح لألمــالك المنقولــة و العقاریــة للمترشــح لرئاســة الدولــة عنــ

لـزم المجلـس المشـرع  بـأن أ، و لـذلك د نهایـة عهدتـه نظریـاسواء في عهدته أو عنـ،1أمالكه

، وطنیتـینفـي صـحیفتین تصـریح بالممتلكـات عـن طریـق النشـر لة العلنیة فـي الأیضیف مس

وري القاضـي واعتبـارا أّن المجلـس الدسـتوري، تكریسـا للحكـم الدسـت"هذا ما جاء في تسبیبه 

ممارسـة صـالحیاته مـن المترشـحین لالنتخابـات أثنـاءبعالنیة التصریح بالممتلكات، یشـترط 

یمكن أن تقرر مسؤولیة رئیس الجمھوریة وفق الدستور الجزائري في حالة الخیانة العظمى، إذ من الدستور، 177طبقا للمادة -1
رئیس الجمھوریة حول الخیانة العظمى، و یتم تحدید تشكیلة المحكمة و تنظیمھا تختص محكمة تسمى بمحكمة علیا للدولة لمحاكمة 

و سیرھا و اإلجراءات المطبقة فیھا بواسطة قانون عضوي، ذلك القانون لم یصدر لحد الساعة، مما یمكن القول انّھ ال توجد 
.اإلرادة السیاسیة لتفعیل ھذه المادة
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الرئاســیة التصــریح بممتلكــاتهم العقاریــة والمنقولــة داخــل الــوطن وخارجــه، مــن خــالل نشــرها 

.1"في صحیفتین من الصحف الوطنیة

حریـة لصـیقة ي و التعبیـر هـي أإذا كانـت حریـة الـر :حریـة التعلـیمو حریة االتصال -ثالثا

ودا جـد ضـیقة تتعلـق منهـا إال فـي حـداإلنقـاصاألحـوالحال مـن بأيو ال یمكن باإلنسان

، فــــإن تلــــك الحریــــة ال تكتمــــل إال بحریــــة أخــــرى و هــــي حریــــة االتصــــال أي بالنظــــام العــــام

التعلـیم ، و التي تشكل حریة أساتذة التعلیم العالي و حریـة بالغیر و التفاعل معهماالتصال 

.احد تفرعاتها

ــة االتصــال أ ـــ حری الحــدیث علــى حریــة الــرأي و التعبیــر ال یعبــر عــن معنــاه الكامــل إال :ـــ

بحریــة االتصــال، التــي تخــول للقــرد إیصــال المعلومــات و أفكــاره التــي یتصــورها فــي وجدانــه 

ـــادل  ـــك بتب ـــره مـــن بنـــي البشـــر، و ذل مهـــم و التفاعـــل معهـــم، و تجـــد هـــذه الحریـــة  اآلراءلغی

1789��ϥѧϣ�ΎѧϬΗέΑΗϋ�ϲѧΗϟ"�ϰѧϠϏمـن إعـالن 11مصدرها في النظام الفرنسي في المادة 

�ϭ�έΎѧϛϓϷ�ϥѧϋ�έΣϟ�έϳΑόΗϟΎϓ�ˬ˯έϵ�ˬέѧηϧϟ�ϭ�ΔѧΑΎΗϛϟ�ΔѧϳέΣ�ϊ"اإلنسانحقوق  ѧϣ�ϡί ϼΗѧϳ

�ΔϓΎΣλ ϟ�ΕΎγγ΅ϣΑ�ϕϠόΗϣϟ�ϩέέϗ�ϲϓ�α ϠΟϣϟ�έΑΗϋ�ϙϟΫ�ϰϠϋ�˯ΎϧΑ�ΦϳέΎѧΗΑ�έΩΎѧλ ϟ10

"على حریة االتصال1984أكتوبر 11و  ΔϧϳϣΛ�ΩΟ�Δϳγ�ΎѧϬϧ�ιساحریة أ: ϭѧλ ΧϟΎΑ�ϭ�ˬ

.2"الحقوق األخرى و السیادة الوطنیة الحترامضمانة أساسیة 

و لـــذلك المجلـــس الدســـتوري الفرنســـي لضـــمان هـــذه الحریـــة أكـــد علـــى عـــدة حریـــات 

La( " ءةة القـراحریـ" و هي  االتصال،تشكل عناصر ترتبط بحریة  liberté des lecteurs

Le("حریة اختیارات القراء"،) libre choix des lecteurs(.

، یتعلـق بمراقبـة مطابقة القانــون العضــوي المتعلــق بنظــام 2016أوت  11في  مؤرخ16/د.م/ع.ق.ر/02ــ رأي رقـم 1

www.conseilconstitutionnel.dz.االنتخابـات، للدستـــور، منشور على الموقع

2- CC n°84-181 DC, du 10-11 octobre1984, cf. Site www.conseilconstitutionnel.fr.
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ساســیین للحریــة القــراء هــم المعنیــین األ":أنّ و فــي هــذا الشــأن یؤكــد المجلــس علــى

أن  أعتبـرسـاس فـالمجلس ،و علـى ذلـك األ1" 1789عالن إمن 11المقررة بموجب المادة 

ي أالصــحافة معــروفین لــدى الــر مؤسســات  يلــزم بــأن یكــون مســؤولألمــا ":صــابأالمشــرع 

لتــي ي العــام آلیــات تمویــل الصــحف، و التبــادالت المالیــة اأ، و كــذا وجــوب معرفــة الــر العــام

، فهــذه "، و المصــالح التــي تترتــب علــى تلــك التبــادالت یكــون موضــوعها الصــحف المختلفــة

واضــح  رأي، و یكــون لــه أن یتخــذ حــرا فعلیــاكلبشــحریــة االختیــار "الشــفافیة تمــنح القــارئ 

خــذ تأ، و فــي نفــس الســیاق كــي 2"التــي تعرضــها الصــحافة المكتوبــة  اإلعــالمحــول وســائل 

أعتبـر، و مبدأ التعددیة فـي وسـائل اإلعـالممعناها الكامل یستوجب ضمانتصالاالحریة 

هو مـن أجـل ممارسـة حریـة االتصـال بشـكل التعددیة و الشفافیة أمبدالمشرع لما جسد نّ أ

.3األفراد واسع و كبیر من قبل

"181-84و جاء في حیثیات القـرار رقـم  أن تعددیـة الصـحف اإلخباریـة باعتبـار:

ة قیمــالسیاســیة و العامــة التــي جــاء البــاب الثــاني مــن القــانون، هــو فــي حــد ذاتــه هــدف ذو

مـن إعـالن حقـوق 11مونة بموجـب المـادة المضـ اآلراءو دستوریة، فحریـة إیصـال األفكـار 

ـــه أي مفعـــول، إذا كانـــت الصـــحف المنشـــورة 1789و المـــواطن لســـنة اإلنســـان ال یكـــون ل

الموجهـــة للجمهـــور لیســـت بعـــدد كـــافي، و لیســـت متنوعـــة مـــن حیـــث االتجاهـــات المختلفـــة 

القــراء  اختیــارتقــوم علــى حریــة 5جســد حریــة الصــحافة كحریــة دســتوریةبــذلك، و هــو 4..."

المجلـــس أختـــاربواســـطة ضـــمان مبـــدأ التعددیـــة الـــذي یعـــزز بواســـطة مبـــدأ الشـــفافیة، و قـــد 

لحمایــة حریــة الصــحافة االســتناد علــى األهــداف ذات القیمــة الدســتوریة، و لــم یعتمــد علــى 

المبـــادئ المنبثقـــة مـــن قـــوانین الجمهوریـــة، التـــي تشـــكل مرجعیـــة أخـــرى للمجلـــس فـــي عملیـــة 

، و ذلــك مــن أجــل 1881جویلیــة 29حریــة الصــحافة جــاءت بموجــب الرقابــة باعتبــار أن

1- Louis FAVOREU, Loïc PHILIP, Les grandes décisions du Conseil…, op.cit, p. 606.
2-Louis FAVOREU, Loïc PHILIP, op.cit, p. 606.
3 -Ibid, p. 607.
4 -CC n°84-181 DC, du 10-11 octobre1984, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
5- Frédéric COLIN, L‘ essentiel de la jurisprudence…, op.cit, p. 88.
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ــــى مؤسســــات الصــــحافة نطــــاقتوســــیع  ــــذي ال یقتصــــر عل الحمایــــة لحریــــة الصــــحافة، و ال

و یمكـن المكتوبة في حد ذاتها، بل یشمل كذلك من تتوجه لهم هذه الصـحافة و هـم القـراء،

عــدة حقــوق و تطلــب تفاعــل الفــرد و الجماعــات تبهــا عتــیتمكــي  تصــالاالالقــول أن حریــة 

، القــراء اختیــارات، حریــة یــة القــراءحر ،كحریــة الــرأي و التعبیــر،حریــات ذات قیمــة دســتوریة

.، و عدم خضوعها للترخیص المسبقالتعددیة و الشفافیة أمبد

التـــــي تشـــــكل حریـــــة تصـــــالاالالمجلـــــس الدســـــتوري مـــــنح حریـــــة  أنیتبـــــین جلیـــــا إذا 

ة قــد تســمو علــى حقــوق و حریــات أخــرى، مكانــة خاصــالرئیســیة عناصــرها الصــحافة أحــد 

التــي یجریهــا القاضــي الدســتوري بــین الموازنــةتنــازع مــن خــالل خاصــة إذا دخلــت معهــا فــي 

أجـاز  الـذي 181-84هـذا نستشـفه مـن خـالل القـرار رقـم الحقوق و الحریات األساسـیة، و 

لحمایــــة حریــــة ،لكیــــةو حــــق الم،المجلــــس وضــــع حــــدود علــــى حریــــة المقاولــــةمــــن خاللــــه 

االتصــال و التعـــدد و االختیـــار بـــین الصـــحف، والتـــي یجـــب فـــي دولـــة دیمقراطیـــة أن تكـــون 

.1و األفكار اآلراءمتعددة تشمل عدد غیر محدود من 

و لكــن یجیــز المجلــس أن یحــد مــن حریــة الصــحافة مــن أجــل حفــظ النظــام العــام، و 

"، بـــــالقول2یضـــــع ضـــــوابط علـــــى المشـــــرع یجـــــب أن یحترمهـــــا المســـــاس بممارســـــة حریـــــة  :

الصـحافة یجــب بالضـرورة أن یكــون متكیـف مــع الوضـعیة التــي ینظمهـا المشــرع و متناســب 

 5فقـرة  35، هذا ما نلمسـه مـن خـالل الـدفع بعـدم دسـتوریة المـادة "المنشودة  األهدافمع 

ائع ت حقیقـــة الوقـــمكـــن إثبـــام":التـــي تـــنص علـــى أنـــه1881مـــن قـــانون الصـــحافة لســـنة 

، و فـي "یعود تاریخها إلى أكثر من عشر سـنواتتلك الوقائع التيما عدا ، التشهیریة دائما

مـــن   الهـــدف"  :أن 2011مـــاي 20المجلـــس فـــي قـــرار لـــه مـــؤرخ فـــي أعتبـــرهـــذا الصـــدد 

وضـــع المشـــرع ذلـــك الـــنص هـــو مـــن أجـــل تحقیـــق مصـــلحة عامـــة تتمثـــل فـــي تحقیـــق الســـلم 

1- Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel …, op.cit, p. 418.
2-Bertrand de LAMY, « La Constitution et la liberté de la presse », Les Nouveaux Cahiers du

Conseil Constitutionnel, n° 36, 2012/3, pp. 24-27.
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الصـــیغة التـــي جـــاء بهـــا  المشـــرع المتضـــمنة حظـــر أعتبـــر، و لكـــن المجلـــس "االجتمـــاعي 

تنطبـق دون تمییـز علـى " و إثبات وقائع تشهیریة تتجاوز العشر سنوات هي صیغة عامة، 

أو العلمیــــة، فضــــال عــــن ،جمیــــع البیانــــات أو الكتابــــات الناتجــــة عــــن الدراســــات التاریخیــــة

التي تشـیر إلـى أحـداث فـإن االسـتدعاء أو التعلیـق هـو جـزء مـن مناقشـة عامـة فتراضاتاال

فــي حــین أن هــذا الحظــر، بحكــم طبیعتــه العامــة والمطلقــة، یجعــل منــه ،ذات أهمیــة عامــة

11ومـن ثـم فإنهـا تتجاهـل المـادة ،حریة التعبیر ال یتناسب مـع الهـدف المنشـودعلى تعدیا 

.1"1789من إعالن 

مجلس عن تقریـر جـزاء عـدم الدسـتوریة علـى كـل حكـم قـانوني یمـس و ال یتهاون ال

صــبح موضــوعها یطــرح بشــكل كبیــر مــع آلیــة أبشــكل غیــر متناســب حریــة االتصــال التــي 

عـن طریـق اإلنترنـت، و ظهـور االتصالالدستوریة، و مع تطور تكنولوجیة  ةاألولیالمسألة 

ذا مـــا نلمســـه مــن خـــالل قـــرار مســتجدات حدیثـــة تتعلــق بممارســـة و التمتـــع بهــذه الحریـــة، هــ

الـذي اعتبـر الــنص القـانوني الـذي یجــرم فعـل تصــفح 2017دیســمبر 15للمجلـس بتـاریخ 

المواقــــع عبــــر االنترنــــت المتعلقــــة بالجماعـــــات اإلرهابیــــة، هــــو مخــــالف للدســــتور، فـــــاعتبر 

"المجلس أنه مهام المشرع أن یضـع قواعـد للتوفیـق بـین مـن جهـة السـعي إلـى تحقیـق من :

ف المتمثـــل فـــي مكافحـــة التحـــریض لإلرهـــاب علـــى خـــدمات االتصـــاالت العامـــة عبـــر الهـــد

، ومـن نتهاكـاتاالاإلنترنت، التي تشكل هـدفا مـن قیمـة دسـتوریة لصـون النظـام العـام ومنـع 

جهــة ثانیــة ممارســة الحــق فــي حریــة االتصــال وحریــة الكــالم والكتابــة والطباعــة، ومــع ذلــك، 

بأهمیــة أكبــر نظــرا ألن ممارســتها هــي شــرط مــن شــروط تتســمتصــالواالفــإن حریــة التعبیــر 

مجـــرد ":و أعبـــر المجلـــس أن."الحقـــوق والحریـــات األخـــرىحتـــرامالالدیمقراطیـــة وضـــمانة 

، ال یشــكل فــي حــد ذاتــه لوحــده وجــود اإلرهابیــةباألعمــالاإلطــالع علــى المواقــع التــي تشــید 

، فالقـــــانون یقـــــرر عقوبـــــة دون وجـــــود بواعـــــث عنـــــد اإلرهابیـــــةاألفعـــــالإرادة الرتكـــــاب تلـــــك 

1 - CC n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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Sans(بیةإرهاالشخص الذي یطلع على تلك المواقع الرتكابه أعمال  que soit retenue

l'intention terroriste de l'auteur de la consultation comme élément constitutif

de l'infraction.(1، الحكـم التشـریعي مخـالف لحریـة  أنبناء على كل ذلـك اعتبـر المجلـس

، و المالحــظ أن الحمایــة الدســتوریة لحریــة االتصــال االتصــال و بالتــالي هــو غیــر دســتوري

ــــك التطــــورات  ــــي ذل عملیــــة مســــتمرة  یســــهر علیهــــا القاضــــي الدســــتوري الفرنســــي مســــایرا ف

.التكنولوجیة الحاصلة في ذلك المیدان

2012جــــانفي  8ؤرخ فــــي و قــــد صــــدر عــــن المجلــــس الدســــتوري الجزائــــري رأي مــــ

، و لكنـــه لـــم ینـــاقش بـــاإلعالم للدســـتوربمناســـبة مراقبتـــه مطابقـــة القـــانون العضـــوي المتعلـــق 

، لـــتمكن المشـــرع لحـــدا مـــا مـــن الموازنـــة بـــین حریـــة 2تصـــال فـــي حـــد ذاتهـــامســـألة حریـــة اإل

االتصـــال مــــن  جهــــة، و مــــن جهــــة أخــــرى مــــع متطلبــــات الحقــــوق و الحریــــات األخــــرى، و 

القیمـــة الدســـتوریة المتمثلـــة فـــي المصـــلحة العامـــة و النظـــام العـــام، و مـــن ثـــّم المبـــادئ ذات 

، تلـــك التعددیــــة فــــي رأینــــاهیتبـــین أن حریــــة الصـــحافة ال تتحقــــق إال بضـــمان التعددیــــة كمـــا 

.أساسیة حریة أساتذة التعلیم العالي و حریة التعلیماألخرىالتواصل تتولد علیها هي 

ـــ حریــة التعلــیم ب لــه وجهــین فهــو حــق و حریــة فــي نفــس الوقــت، فهــو حــق إن التعلــیم:ــ

للمـــواطن فــــي مواجهـــة الدولــــة علیهـــا أن تــــوفره، فكــــل دول العـــالم الیــــوم تكـــرس بمــــا یســــمى 

ـــة و البشـــریة  ـــوفیر كـــل الوســـائل المادی ـــیم و بت ـــة التعل ـــیم عـــن طریـــق مجانی بدیمقراطیـــة التعل

، بشــكل متســاوي بــین جمیــع المــواطنین و لضــمان التعلــیم، فــي كــل مكــان علــى إقلــیم الدولــة

دون أي تمییــز مهمــا كــان موضــوعه، و یكــون إجبــاري فــي الســن بــین ســت ســنوات وســتة 

عشــر ســنة مــن حیــاة اإلنســان، فنجــد الدســتور الجزائــري قــد كــرس هــذا الحــق بموجــب المــادة 

.منه65

1- CC n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017 , cf. sitewww.conseilconstitutionnel.fr
،یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باإلعالم، للدستور، 2012 جانفي 08المؤرخ في12/د .م .ر/02أي رقم رـ  2

www.conseilconstitutionnel.dz.منشور على الموقع
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كمـــا أن دیمقراطیـــة التعلـــیم تفـــرض كـــذلك حریـــة التعلـــیم و ذلـــك عـــن طریـــق ضـــمان

ــــذي الحظنــــاه أنــــه مــــرتبط بحریــــة "عنصــــر التعددیــــة" ــــیم و هــــو نفــــس العنصــــر ال فــــي التعل

نــوفمبر 23یخ  و هــذا مــا جســده المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي قــرار لــه بتــار االتصــال، 

"الــــذي جــــاء فیــــه1977 أن یكــــون -:تــــنص علــــى1946باعتبــــار أن دیباجــــة دســــتور :

، ذلـك -اني علـى جمیـع المسـتویات واجبـا علـى الدولـةالتنظیم للتعلیم العام المجاني و العلمـ

ال ینفي أن یكون هناك تعلیم یشـرف علیـه القطـاع الخـاص، و ال ینفـي أن یتلقـى هـذا النـوع 

، ذلــــك 1..."وفــــق الشــــروط التــــي یحــــددها القــــانونمــــن التعلــــیم مســــاعدات مــــن قبــــل الدولــــة

دیمقراطیــة، و التعددیــة هــي المنظــور للتعلــیم منبثــق مــن مبــدأ التعددیــة الــذي یمثــل أســاس لل

مــن إعــالن 11المنصــوص علیهــا فــي المــادة  اآلراءمالزمــة لحریــة التعبیــر عــن األفكــار و 

ــیم اســتقاللیة، التــي اســتخلص منهــا القاضــي الدســتوري الفرنســي  مبــدأ 1789 أســاتذة التعل

"العــــالي علــــى أنــــه ة لألســــتاذ المضــــمون اآلراءال یمكــــن تقییــــد حریــــة إیصــــال  األفكــــار و :

.2..."1789من إعالن 11لمادة بموجب ا

لمـا ،1984جـانفي 20و لقد كان المجلس واضحا في تسبیبه للقـرار المـؤرخ فـي 

"األســـاتذة الجـــامعیین، علـــى أناســـتقاللیةأصـــّر علـــى ضـــمان  مـــن خـــالل طبیعـــة وظیفـــة :

امعیــة األســاتذة و األســاتذة البــاحثین، تلــك الطبیعــة  تتطلــب لتحقیــق مصــلحة المصــالح الج

فـي القواعـد القانونیـة األسـاتذةحریـة التعبیـر و اسـتقاللیة لألسـتاذفي خد ذاتها، بان تضمن 

"فـــي هــذا الشــأن أنّ Vedel)(، و یـــرى الفقیــه فیــدال 3"التــي تحكمهــم لقـــد عاینــا أن قیـــاس :

، و مـن ثـّم یتبـین أّن حریـة "الجامعة حریة األشخاص تكون بالنظر  للحریة التي تتمتع بها

هـــي أســـاس لحریـــة االتصـــال، و هـــي كـــذلك أســـاس دســـتوري  اآلراءو  األفكـــارالتعبیـــر عـــن 

.لحریة األساتذة الجامعیین

1- CC n°77-87 DC, du 23 novembre 1977, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
2- CC n°84-165 DC, du 20 janvier 1984, cf. site : www.conseilconstitutionnel.fr.
3- Lois FAVOREU ,Loïc PHILIP , Les grandes décisions du conseil… ,op.cit, pp.586- 587.
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مـن الدسـتور الـذي 68و قد تطرق المؤسس الجزائري لحـق التعلـیم مـن خـالل نـص 

م دســـتوریا، و هـــي مبـــدأ نســـتخلص منهـــا ثالثـــة مبـــادئ دســـتوریة تـــرتبط بضـــمان حـــق التعلـــی

اسـتقاللیةو أمـا التعلـیم األساسـي، مبـدأ المسـاواة فـي التعلـیم، إجباریـةمجانیة التعلیم، مبدأ 

 :علـى أن 3فقـرة  44بموجـب المـادة 2016تم دسترتها صراحة سـنة أساتذة التعلیم العالي

المجلــــس  هاعتبــــر و هــــو مــــا ..."و حریــــة البحــــث العلمــــي مضــــمومةاألكادیمیــــةالحریــــات "

المـؤرخ فـي الدستوري الجزائري متوافق مع روح الدستور و المبادئ الدستوري  بموجب رأیـه 

دســـترة الحریـــات األكادیمیـــة وحریـــة البحـــث العلمـــي تهـــدف إلـــى مـــنح ":2016جـــانفي 28

رقیــة البحــث العلمــي ضــمانات دســتوریة لألكــادیمیین والبــاحثین، وتــوفیر الظــروف الكفیلــة بت

شـأنها ن حریة االبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة دستوریا، ومنو أ...وتثمین نتائجه

، فـإن دسـترة الحریـة األكادیمیـة هـو 1"األفكار خدمة للتنمیـة المسـتدامةتحفیز المبادرة وتراكم

.تذة الجامعیین، و حریة البحوث العلمیة بوجه عاماضمانة لحریة األس

و الجدیدة حقوق االقتصادیة و االجتماعیة لدستوري للحمایة المجلس ا:الثانيالمطلب

  ةعملیة مستمر 

ـــــة و السیاســـــیة ـــــالحقوق المدنی ـــــع ب ـــــة إن التمت ـــــي دول ـــــل األول ف ـــــوق الجی و هـــــي حق

دیمقراطیة، ال یتحقق إال بالحقوق االقتصادیة و االجتماعیة و هـي حقـوق الجیـل الثـاني، و 

المتعلقـة مـن بینهـا حـق البیئـة، و 2ال یكتمل بناء الحقوق األساسیة إال بحقوق الجیل الثالث

التــي أخــذت مفهــوم إن تفاعــل أجیــال الحقــوق هــو الــذي تولــدت علیــه فكــرة حقــوق اإلنســان

دولي، و على المستوى الوطني تبلورت من هذه األخیرة فكرة الحریات العامة التـي تطـورت 

لمفهومهــا الحــدیث فــي ظــل نظریــة دولــة القــانون و هــي فكــرة الحقــوق األساســیة، و مــن ثــم 

سنتطرق لموقف القضاء الدستوري حول حمایة حق الملكیة و حق المقاولة یخضع للتـوازن 

منشور ، یتعـلق بمشروع القانون المتضمن التعـدیل الدستوري 2016جانفي  28م د المؤرخ في /ت د.ر16/01الرأي رقم ـ  1

www.conseilconstitutionnel.dz.على الموقع

رین و ــ  إن حقوق الجیل الثالث تتعلق بحقوق التضامن التي أصبحت مطلب لدول العالم الثالث في النصف الثاني من القرن العش2
.تضم عدة حقوق كالحق في التنمیة، الحق في السالم ، الحق في بیئة سلیمة، حق الشعوب في تقریر مصیریھا
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الفـرع الثـاني (حمایـة اجتماعیـة االجتماعیة، والحقوق )ولالفرع األ( سس الدستوریة مع األ

).الفرع الثالث(، حقوق البیئة محور جدید في الحمایة الدستوریة )

مقاولة یخضع للتوازن مع األسس الدستوریةال ریةحق الملكیة و ححمایة:الفرع األول

الملكیة و حریة المقاولة المشتق من حق الملكیـة  حقـان أساسـیان ذو أهمیـة بالغـة یعد حق

فــــي نظــــر القاضــــي الدســــتوري، فــــال یجــــوز تقییــــدهما دون مــــا تقتضــــیها ضــــرورة لمصــــلحة 

المقاولــة ریــة، ح)أوال(مقیــد بالمصــلحة العامــة مشــروعة، و مــن ثــم ســنتطرق لحــق الملكیــة 

).ثانیا(مقید بالمصلحة العامة 

إن حــق الملكیــة فــي المنظومــة الفرنســیة یجــد :مقیــد بالمصــلحة العامــةـــــ حــق الملكیــة أوال

، و لـــم 1789لســـنة و المـــواطناإلنســـانمـــن إعـــالن حقــوق 171و  2مصــدره فـــي المـــادة 

عـالن إل ةخیر القیمة الدستوریإال بعدما منح هذا األیتصدى له القاضي الدستوري الفرنسي 

لالعتمــادأمــام المجلــس ذلــك فــتح البــاب، 1971ة نالشــهیر لســجتهــاده ا مــن خــالل1789

القاضـــــي الدســـــتوري الفرنســـــي كمرجعیـــــة فـــــي الرقابـــــة الدســـــتوریة، و نجـــــد  اإلعـــــالنعلـــــى 

.بخصوص حق الملكیة یتكیف بحسب طبیعة المساس بحق الملكیة

فإن كان المساس بالملكیـة قـد یـؤدي للحرمـان منهـا، فالقاضـي الدسـتوري  یتأكـد إن 

كــان المشــرع قــد بــرر تــوافر عنصــر الضــرورة العامــة مــع تعــویض مســبق عــادل و منصــف 

، أمـا فـي حالـة مـا كـان المسـاس بحـق الملكیـة ال یـؤدي 1789مـن إعـالن 17طبقا للمـادة 

لحالـة القاضـي الدسـتوري الفرنسـي یفحـص مسـألة للحرمان من الملكیة الخاصـة، ففـي هـذه ا

"1789من إعالن حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 2ــ تنص المادة 1 یكون الھدف من كل تمتع سیاسي الحفاظ على حقوق :
"17وق ھي الحریة  الملكیة و األمن و مقاومة الظلم، و المادة اإلنسان الطبیعیة غیر القابلة للتقادم و ھذه الحق الملكیة حق مقدس :

ال ینتھك و ال یجوز أن یحرم منھ أحد، إال إذا استدعت الضرورة العامة ذلك بوضوح  و تأكدت قانونا بشرط أداء تعویض عادل و 
  ". منصف
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، فحــق 1المصـلحة العامـةبمقتضـیاتالمسـاس بشـروط التمتـع بحـق الملكیـة إن كانــت مبـررة 

.الملكیة و إن كان حقا مضمون بمقتضى الدستور فإنه ال یمكن أن یكون حقا مطلقا

1982جـــانفي16و لقـــد عـــالج المجلـــس حـــق الملكیـــة مـــن خـــالل قـــرار المـــؤرخ فـــي 

و یتعلـــق األمـــر ،المتعلـــق بقـــانون التـــأمیم الـــذي اتخذتـــه الحكومـــة لــــتأمیم بعـــض المؤسســـات

بتــــأمیم خمســــة مجمعــــات صــــناعیة الكبــــرى الفرنســــیة، تســــعة و ثالثــــون بنــــك، و مؤسســــتین 

مــالیتین، و أنــتهج المجلــس رقابــة محــدودة علــى الضــرورة العامــة التــي تبــرر الحرمــان مــن 

رى فإنــــه یمــــارس رقابــــة كاملــــة علــــى الطــــابع العــــادل و المســــبق الملكیــــة، و مــــن ناحیــــة أخــــ

الـذي بموجبـه أكـد علـى أن رقابتـه 1982للتعویض، و هو ما نلمسه من خـالل قـراره لسـنة 

یعود للمشـرع تحدیـد مـا إذا كانـت هنـاك مصـلحة عامـة أم ال، و هـو "محدودة، و ذلك بأن 

، و "نوني علـى المصـلحة العامـة صاحب الصالحیة في وضع الشروط الالزمة للتأكیـد القـا

1975التــي جــاء بهــا فــي قــانون التوقیــف اإلرادي للحمــل لســنة الصــیغةقــد ســار فــي نفــس 

، فـال یمكـن "و قـرار مماثـل لمـا یقـرره البرلمـانالمجلـس لـیس لـه سـلطة تقـدیر عامـة : " على

یعي مـــع ، فمهمتـــه تمكـــن بمراقبـــة توافـــق الـــنص التشـــر 2العامـــة  إلرادةا محـــلأن تحــل إرادتـــه 

.الدستور، و لیس الحلول محل المشرع في تقدیر التشریع المالئم

و لكـن ذلـك ال یمنـع الحرمـان مـن هـذا الحـق مـن قبـل السـلطات العمومیـة فـي إطــار 

1982القـــانون، شـــرط أن تتـــوافر ضـــرورة عامـــة تتطلـــب اللجـــوء لنـــزع الملكیـــة، فقـــرار ســـنة 

و شــرط 3مــن جهــة  اإلطــالقحــق الملكیــة بــدون مــنح هــذا الحــق  صــفة بمقتضــاه تــّم دســترة

أن یقابله تعـویض عـادل و منصـف و مسـبق، هـذا ال یعنـي أن المشـرع یسـتطیع إلغـاء حـق 

الملكیــة و حــل محلــه نظــام الملكیــة المشــتركة، و لكــن اعتــرف القاضــي الدســتوري  للمشــرع 

1 - Jean-François de Montgolfier, « Le Conseil constitutionnel et la propriété privée des personnes

privées », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n°31, 2011/2, p.42.

2 - Jean-François de Montgolfier, op.cit, p.44.
3- Frédéric COLIN, op.cit, p .71.
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ـــین سیاســـة اقتصـــادی ـــه صـــاحب الســـیادة  فـــي االختیـــار ب ة لیبرالیـــة أو سیاســـة اقتصـــادیة ان

الذي كان عضـوا مقـررا بصـفته Vedel)(یه فیدال قتدخلیة، و هو ما وضحه في تقریره  الف

ي لحـــق ، و تجـــدر المالحظـــة أن االعتـــراف بالقیمـــة الدســـتور 1آنـــذاكالمجلـــس أعضـــاءأحـــد 

ــــة كانــــت محــــل جــــدل فقهــــي ــــكالملكی ــــرى جانــــب مــــن الفقــــه لوی فلیــــب، و میلــــنج، فكــــان ی

Loïc)(كایسـر Philip, Mélanges Kayser" حـق الملكیـة لیسـت لـه قیمـة دسـتوریة و إن :

ـــى 1789كـــان مجســـد فـــي إعـــالن  ـــرتبط بحقـــوق عتبـــارا، عل ـــه ال ی أو الســـیادة اإلنســـانأن

Luchaire)(لوشیر و روبیرت، و فیما یخص"الوطنیة et Robert ّأكدا أن" حـق الملكیـة :

لتـي طالـت هـذا الحـق لم یبقى ذلك الحق المقدس الذي ال یمكـن خرقـه، بـالنظر للخروقـات ا

، و حتـــى و إن نعتـــرف بطبیعتـــه الدســـتوریة، فـــإن مضـــمونه طالتـــه عـــدة 1789منـــذ ســـنة  

مـن الصـعب ":، و علـى أنـه2"تغیرات دستوریة مترتبة عن المبـادئ األساسـیة لنظـام الملكیـة

.3"نعتبر أن حق الملكیة هو جزء من حقوق اإلنسان1981في سنة 

المتعلـــق بالتـــأمیم  1982و فـــي هـــذه النقطـــة بالـــذات فـــإن المجلـــس فـــي قـــراره لســـنة

حــق الملكیــة حقیقــة طالتــه تغییــرات بمــرور الــزمن بتوســع نطــاق تطبیقــه، و لكــن  أن أعتبــر

جـانفي  8و  7یخ  ذلك لم یغیر ذلك في مضمونه، و قـد اعتـرف المجلـس فـي قـرار لـه بتـار 

فأصــــبح یشــــمل العالمــــات "بتوســــع نطــــاق تطبیــــق حــــق الملكیــــة لمجــــاالت جدیــــدة 1991

ـــة و الخاصـــة بالخـــدمات،  ـــك أن یحمیهـــا فـــي فیخـــولالصـــناعیة و التجاری ـــك للمال  إطـــارذل

، و یــــــرى الفقیــــــه فــــــافوروا 4"القــــــانون و االلتزامــــــات الدولیــــــة التــــــي صــــــادقة علیهــــــا فرنســــــا

)(Favoreu ّاإلشـكال، و یبقـى قیقة حریة أساسیة دستوریة مضـمونةالملكیة هو ححق ":أن

، و كـــذا فـــي تحدیـــد خـــرىفـــي تحدیـــد طبیعتـــه الحقیقیـــة مـــن خـــالل عالقاتـــه مـــع الحریـــات األ

، إن تلـــك المهمـــة عكـــّف القاضـــي الدســـتوري الفرنســـي علـــى تحدیـــدها مـــن خـــالل 5"تعریفـــه 

1 - Jean-François de MONTGOLFIER, op.cit, p.44.
2- Lois FAVOREU, Loïc PHILIP, Les grandes décisions du Conseil…, op.cit, p.481.
3 - Louis FAVOREU, La Constitution et son juge, …op.cit, p .971.
4 - CC n°90-283 DC, du 8janvier 1991, cf. site :www.conseilconstitutionnel.fr.
5- Louis FAVOREU, La Constitution et son juge… op.cit, p .971.
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لــذي شــهده مفهــوم الملكیــة، الــذي جعــل بــالتطور ااالعتبــار اجتهاداتــه، و ذلــك باألخــذ بعــین 

.من المجلس یتكیف بحسب خصوصیات مفهوم الملكیة الحدیث

و نجـــد فـــي هـــذا الشـــأن أن المجلـــس الدســـتوري الفرنســـي، أكـــد علـــى ثـــالث مبـــادئ 

بمناســـبة تصـــدیه للمســـألة األولیـــة الدســـتوریة التـــي یتضـــمن موضـــوعها الحرمـــان مـــن حـــق 

الملكیـــــة ال یقـــــوم إال إذا كـــــان انتقالهـــــا بـــــدون رضـــــا الملكیـــــة، األول هـــــو أن الحرمـــــان مـــــن 

ال یحمــــي فقـــط المالـــك مــــن 1789مـــن إعـــالن 17، و الثـــاني أن تطبیـــق المــــادة 1المالـــك

الحرمــان مــن ملكیتــه لصــالح الجماعــات العامــة، بــل یحمــي كــذلك المالــك مــن الحرمــان مــن 

قـراره المـؤرخ ملكیته عنـدما یكـون لصـالح األشـخاص الخاصـة، و هـو مـا قـرره المجلـس فـي

مـن القـانون المـدني الفرنسـي متوافقـة 661المـادة :" أن أعتبرالذي  2010نوفمبر  12في 

مــــع الدســــتور تلــــك المــــادة تلــــزم صــــاحب العقــــار أن یــــؤدي تعــــویض بنصــــف قیمــــة الحــــائط 

 راعتبــــالمشـــترك و نصـــف قیمـــة األرض المبنـــي علیهـــا لصـــالح جـــاره المنشـــئ للحـــائط، و 

، 2"1789مـن إعـالن 17ال تـدخل فـي إطـار مجـال تطبیـق المـادة المجلـس أّن تلـك المـادة

المســألة  كفتلــوفیمــا یتعلـق بالعقوبــات، ، علـى أحكــام المصــادرة17وثالثـا، ال تنطبــق المــادة 

8مــادة طبقــا للمــدى تطابقهــا مــع الدســتور فــي ضــوء مبــدأ ضــرورة العقــاب مراقبــة یــتم تقیــیم 

الفاصــل 2010نــوفمبر 28بموجــب قــراره المــؤرخ فــي  قــرهأ، و هــو مــا 17893مــن إعــالن 

.4في مسألة أولیة دستوریة

ـــى المجلـــس الدســـتوري الجزائـــري و أمـــا  ـــه عل ـــة بمناســـبة رقابت فقـــد عـــالج حـــق الملكی

العامــة بحــذف ، الــذي طــال الــنص المتعلــق بنــزع الملكیــة للمنفعــةمشــروع التعــدیل الدســتوري

و التأكیـد علـى تعـویض عـادل و المنصـف فـي حالـة نـزع الملكیـة فـي "قبلـي"المشرع كلمـة 

واعتبــارا أن المؤســس الدســتوري حــرص علــى ":، بحیــث جــاء فــي تســبیبه بــأنالقــانون إطــار

1 - Jean-François de MONTGOLFIER, op.cit, p.45.
2 - CC n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010, cf.site: www.conseilconstitutionnel.fr.
3 Jean-François de MONTGOLFIER, op.cit, p.45.
4- CC n° 2010-66 QPC26 novembre. 2010, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr
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ضــــمان تعــــویض عــــادل ومنصــــف فــــي حالــــة نــــزع الملكیــــة فــــي إطــــار القــــانون باعتبــــار أن 

ن فـي الحصـول علـى حـق مـن مما یـوفر ضـمانا للمـواط1التعویض قد یكون سابقا أو الحقا

، فمــــا دام أن التعــــویض العــــادل و المنصــــف هــــو حقــــا مــــن الحقــــوق 2"حقوقــــه األساســــیة 

األساســیة  یقابــل الملكیــة، فــإن حــق الملكیــة هــو كــذلك حقــا أساســي وفــق منظــور القاضــي 

الدستوري الجزائري، و یتبین أن المجلس تبنى صـراحة نظریـة الحقـوق األساسـیة مـن خـالل 

لمــذكور أعــاله، و هــو یــوحي إلــى تــأثر مجلســنا بالقضــاء الدســتوري فــي القــانون التســبیب ا

الحقــــــوق ''المقــــــارن الــــــذي یعتمــــــد كمرجعیــــــة لحمایــــــة حقــــــوق األفــــــراد و الجماعــــــات علــــــى 

القاضــي الدســتوري الفرنســي، اجتهــادكمــا رأینــاه فــي عــدة محطــات مــن خــالل ،"األساســیة

ولهــا الدســتور األلمــاني، و كــذا  اإلســباني، خاصــة بعــد دســترة هــذا المفهــوم فــي الدســاتیر أ

.3و غیره يالفنلند

ـــة:مقیـــد بالمصـــلحة العامـــةثانیـــا ــــــ حریـــة المقاولـــة ـــة فـــي الفقـــه و القضـــاء حری المقاول

، و نجــــد القاضــــي الدســــتوري مــــن حــــق الملكیــــة ةمشــــتقهــــي حریــــةالدســــتوریین الفرنســــیین، 

"علــى أنّ 1789مــن إعــالن 4الفرنســي أســس حریــة المقاولــة اســتنادا علــى نــص المــادة :

تكمـن الحریـة فـي القـدرة علـى فعـل كـل مـا ال :تـنص علـى أنـه1789مـن إعـالن 4المـادة 

و تعســفیة للمســاس یضــر بــالغیر، فــال یمكــن ضــمان الحریــة فــي حالــة وضــع حــدود كیفیــة 

.4..."بحریة المقاولة

، على 1789من إعالن 17على أساس المادة 1982یختلف ذلك مع ما ذھب إلیھ المجلس الدستوري الفرنسي في قراره لسنة -1
أن التعویض یجب أن یكون مسبق یمنح للمنزوع ملكیتھ عند عملیة التبادل بحلول الدولة محل المالك،   و یشكل في ھذه الحالة 

لكیة، و نعتبر موقف المجلس تراجع على مبدأ دستوري ھام، فمن غیر المعقول یحرم الفرد التعویض المسبق دعم وضمانة لحق الم
.من ملكیتھ و ینتظر تعویض الحق

منشور على ،یتعـلق بمشروع القانون المتضمن التعـدیل الدستوري 2016جانفي  28م د المؤرخ في /ت د.ر16/01الرأي رقم  .ـ2
www.conseilconstitutionnel.dz.الموقع

3- Interview d'Henri Oberdorff, Professeur émérite à l'université Grenoble-Alpes, « Les libertés
fondamentales : théorie générale », Lextenso ajoutée le 8 août 2016, disponible en ligne à
l’adresse:https://www.youtube.com/watch?v=rFpjANFjrqI.
4- Guillaume DRAGO, « Droit de propriété et liberté d’entreprendre dans la jurisprudence du
Conseil constitutionnel: une relecture », CRDF, n° 9 : Conseil Constitutionnel et droits
fondamentaux,Paris, 2011, p. 35.
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و ال یعتبــر المجلــس الدســتوري الفرنســي أّن حریــة المقاولــة هــي حریــة مطلقــة، بــل 

یمكن وضع حدود تشـریعیة علیهـا، و لكـن تلـك الحـدود یجـب أن تكـون متناسـبة مـع الهـدف 

المنشـــود و مـــع ضـــمان حقوقـــا و حریـــات أساســـیة أخـــرى هـــي مـــن قیمـــة دســـتوریة، هـــذا مـــا 

"2009جویلیـة  16فـي  نلمسه من خالل تسبیب قرار المجلس المـؤرخ یجـوز للمشـرع أن :

، تلــك الحــدود 1789مــن إعــالن 4یضــع حــدودا علــى حریــة المقاولــة المنبثقــة مــن المــادة 

المصـــــلحة العامـــــة، شـــــرط أن ال یكـــــون بمقتضـــــیاتتتعلـــــق بمتطلبـــــات دســـــتوریة أو مبـــــررة 

.1"خاةغیر متناسب بالنظر لألهداف المتو انتهاكاإلنقاص من حریة المقاولة یؤدي على 

ـــةو بـــدخول إجـــراءات الرقابـــة الدســـتوریة الالحقـــة المتعلقـــة  المســـألة الدســـتوریة بآلی

، نالحــظ  أن  القاضـي الدسـتوري الفرنســي لـم یخــرج 2010حیـز التطبیــق منـذ سـنة األولیـة

على اجتهـاده فـي مجـال الحمایـة الدسـتوریة لحـق الملكیـة و حریـة المقاولـة التـي كرسـها مـن 

الرقابــة الالحقــة  إطــارالرقابــة الدســتوریة الســابقة، فقــد أكــد فــي  إطــارفــي خــالل عــدة قــرارات 

"2010نوفمبر 12في قرار مؤرخ في   17و  2حـق الملكیـة المضـمون بموجـب المـادة :

یمكـــن أن یعـــد أحـــد الحقـــوق و الحریـــات المضـــمونة بموجـــب الدســـتور 1789مـــن إعـــالن 

جـــانفي 17و فـــي قـــرار مـــؤرخ فـــي ، 2"ولیـــة الدســـتوریةیمكـــن إثارتـــه فـــي إطـــار المســـألة األ

لاللتزامـــات ...یحـــدد القـــانون المبـــادئ األساســـیة:مـــن الدســـتور34وفقـــا للمـــادة ":2017

مـن إعـالن 4المسـتمدة مـن المـادة مقاولـةحریة الیقیدللمشرع أن ة، فیجوزالمدنیة والتجاری

أو  ،بالمتطلبـات الدسـتوریةمـا دام تلـك القیـود تتعلـق، 1789حقوق اإلنسان والمواطن لعـام 

وذلــك شــریطة أال یــؤدي ذلــك إلــى انتهاكــات المصــلحة العامــة بمقتضــیاتتكــون مبــررة التــي 

و هــو نفــس التســبیب الــذي اعتمــده المجلــس ، 3"غیــر متناســبة فیمــا یتعلــق بالهــدف المتــوخى

17، و اعتبــر المجلــس فــي قــراره المــؤرخ فــي 20164مــارس 23فــي قــرار آخــر مــؤرخ فــي 

1- CC n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.

2- CC n°2010-60 QPC du 12 novembre 2010, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.

3- CC n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
4-CC n° 2015-529 QPC du 23 mars 2016, cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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إلزام المشرع موزعي مواد البناء، باسترداد نفایات مـواد البنـاء المباعـة ''، أن 2017ي جانف

للمهنیــین ال تمــس بحریــة المقاولــة، طالمــا أن تقییــد ممارســة نشــاط بیــع مــواد البنــاء و ربطــه 

.1''هو بیع مواد البناءطبیعة النشاط الرئیسي و النفایات ال تغیر مناستردادبعملیة 

مـن الدسـتور 43ولـة تـم دسـترتها بموجـب المـادة اللجزائر فـإن حریـة المقأما بالنسبة

التي نصت على حریة االسـتثمار و التجـارة و كـذا تشـجیع الدولـة ازدهـار المؤسسـات لـدعم 

الـوطني و االزدهـار، و لـم یشـیر المجلـس لحریـة المقاولـة بـل تقیـد بالصـیغة التــي  داالقتصـا

و المــواطن، كمــا اإلنســانالدســتور، و اعتبــر أن التعــدیل ال یتعــارض مــع حقــوق جــاء بهــا

اعتبارا أن المادة المذكورة أعاله موضـوع التعـدیل، ترمـي ":جاء من خالل تسبیبه على أن

إلـى إناطــة الدولـة بمهمــة تحسـین منــاخ األعمـال، وضــبط السـوق، وحمایــة حقـوق المســتهلك 

واعتبارا أن دسترة هذه المهام غایتها تـوفیر الشـروط ، النزیهةوالمنافسة غیر ومنع االحتكار 

قتصـادیة، الوطني، وضمان الحكامـة اإلقتصاداالالالزمة لممارسة األعمال، وتحقیق تنمیة 

، و إن اعتبـــر المجلـــس أن دســـترة حریـــة 2"وتأطیرهـــا بضـــمانات كفیلـــة بتحقیـــق هـــذه الغایـــة 

فـي منـع  ةالمتمثلـكـذلك ذات قیمـة دسـتوریة، و بالموازنة مع اعتبارات أخرى هي االستثمار

ال یمكـن فإننـاو المنافسة غیر النزیهـة هـي مبـادئ تتوافـق مـع الحقـوق األساسـیة، االحتكار

أن نحكـــم علـــى موقفـــه حـــول حمایـــة حریـــة المقاولـــة بشـــكل عـــام و موازنتهـــا مـــع االعتبـــارات 

.الدستوریة األخرى إال في المستقبل

دستوریة مستمرة الجتماعیة حمایة الحقوق ا:الفرع الثاني

ر تزامنــا مــع الحركــة الدســتوریة، لقــد كانــت الحقــوق المدنیــة و السیاســیة الســباقة فــي الظهــو 

ال إســــمیت مــــن قبــــل الفقــــه بحقــــوق الجیــــل األول، و لكــــن التمتــــع بتلــــك الحقــــوق ال یتحقــــق 

1- CC n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017 , cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
منشور على ،یتعـلق بمشروع القانون المتضمن التعـدیل الدستوري،2016جانفي  28م د المؤرخ في /ت د.ر16/01رأي رقم -2

www.conseilconstitutionnel.dz.الموقع
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و هــي حقــوق الجیــل الثــاني، و قــد كرســها النظــام الفرنســي فــي دیباجــة الحقوق االجتماعیــةبـ

، 1971، تلك الدیباجة منحها المجلس القیمـة الدسـتوریة بموجـب قـراره لسـنة 1946دستور 

و أما النظام الجزائري فـإن الحقـوق االجتماعیـة تضـمنها الدسـتور، و علیـه سنوضـح بعـض 

للحقـــوق االجتماعیـــة علـــى النحـــو المبـــین مواقـــف المجلـــس الدســـتوري الفرنســـي و الجزائـــري

.أدناه

ـــ  أوال هیــة و اإن العمــل هــو أســاس رف:االجتمــاعيضــرورة فــي الحــوار الحقــوق العمالیــةـ

لقـــد كـــرس و الـــدول فـــي العـــالم، سیاســـات ازدهـــار كـــل مجتمـــع و هـــو أولیـــة األولیـــات لكـــل 

،1946دستـــــــــــور المجلس الدستوري الفرنسي حق العمل و اسـتند فـي ذلـك علـى دیباجـة 

Jean(الفقیهان جون ریفیرو و جورج فیـدال  ااعتبرهو التي   Rivero et Georges Vedel(

"علــى أنهــا تمثــل un("نظــام للعمــال حقیقــي: véritable « statut du travailleur»(
1 ،

مـاي 28على ذلك من خالل  القـرار الصـادر عنـه بتـاریخ المجلس الدستوري الفرنسي وعبر 

علـى المشـرع أن یفـرض القواعـد اآلیلـة إلـى تـأمین حـق كـل :"فـي تسـبیبهالذي جـاء 1983

إنسـان بالحصــول علـى العمــل، و التـي تمكــن أكبـر عــدد مـن المــواطنین مـن الحصــول علــى 

، لــذا نالحــظ أن المجلــس یحـث المشــرع علــى وضــع القواعـد القانونیــة التــي تهــدف "وظـائف

متمســك  يتــوفیر العمــل للعــدد األكبــر مــن المــواطنین، و نجــد أن القاضــي الدســتوري بقــ إلــى

.س األسباب لحمایة حق العمل الیومبنف

المـذكور، كمـا هـو 1983یستعمل نفس الصیاغة التي جاء بها في قرار سـنة فهو  

ــــرار  ــــرار المــــؤرخ فــــي 20022جــــانفي 12ثابــــت مــــن الق ــــوبر 20، و  الق ــــي  2017أكت ف

"5یة رقـم الحیث وضـع المبـادئ األساسـیة لحـق مـن الدسـتور تخـول للمشـرع35أن المـادة :

1- Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, « Les normes constitutionnelles en matière sociale »,

Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 29,2010/3, p.195.

2 -Ibid.
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ــــه و...العمــــل ـــــید حــــق العمــــل، مــــع المصــــالحة بین ــــات یضــــمن المشــــرع تجســــــــ بــــین الحری

".1789من إعالن 4سیما حریة المقاولة التي تنبثق من المادة الدستوریة المضمونة، ال

المجلــس فــي قــراره المــذكور أتــه فیمــا عــادا األجــر، أن  رأعتبــو علــى ذلــك األســاس 

تغییر شروط عقـد العمـل و التـي قـد تنتهـي بتسـریح لرب العمل الحكم التشریعي الذي یجیز 

علـــى أنهـــا ال تتعـــارض مـــع الدســـتور، علـــى اعتبـــار أنـــه خـــول للعامـــل الطعـــن فـــي 1العامـــل

ط التسریـــــــــح طبقـا للقـانون، شـرو احتـرامالتسریح أمام قاضي الذي لـه صـالحیة تقـدیر مـدى 

و أكــد المجلــس علــى أن المشــرع لــم یخــل بــالتوازن بشــكل واضــح بــین المتطلبــات الدســتوریة 

المستمدة من حق الحصول على عمـل مـن جهـة، و حریـة المقاولـة مـن جهـة ثانیـة، و لكـن 

یح المجلــس قــدم تحفــظ  بضــرورة تحدیــد المشــرع األجــل القــانوني لــرب العمــل كــي یقــرر تســر 

.2العامل

المالحــــظ و إن كــــان القاضــــي الدســــتوري الفرنســــي متمســــك بــــنفس المبــــادئ العامــــة 

لحمایة حق العمل الیـوم، فـإن غلـّب الطـابع اللیبرالـي فـي عالقـة العمـل بتقویـة مركـز أربـاب 

و  ،3العمل في عقد العمـل علـى العمـال، بنـاءا علـى إعـالء حریـة المقاولـة علـى حـق العمـل

1- Commentaire Décision n°2017-665 QPC du 20 octobre 2017 Confédération générale du travail -

Force ouvrière (Licenciement en cas de refus d’application d’un accord en vue de la préservation

ou du développement de l’emploi) , cf. site:www.conseilconstitutionnel.fr.

2-CC n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017 , cf. site: www.conseilconstitutionnel.fr.
من خالل سعا،ا، جدال  سیاسي و اجتماعي و2016أوت  9الفرنسي  بقانون صادر بتاریخ ـ لقد أثار تعدیل قانون العمل 3

مظاھرات مناھضة لذلك القانون قبل و بعد سن القانون، و قد كان  القانون محل إخطار على المجلس الدستوري من قبل النواب و 
سارت الحكومة الجدیدة المشكلة 2017، و في سنة یقضي بدستوریة جل أحكامھ2016أوت 4الشیوخ فصدر بشأنھ قرار بتاریخ 

في نھج تغییر أحكام قانون العمل بإدخال إصالحات أعمق في قانون العمل بجعلھ أكثر مرونة، و لتجنب 2017بعد رئاسیات سنة 
عدیل قانون الجدل السیاسي على مستوى البرلمان حول أحكام قانون العمل، استعملت الحكومة طلب الترخیص من البرلمان لت

ق دالعمل باعتباره یدخل في صالحیة البرلمان بواسطة المراسیم خالل مدة محددة، و لكن ذلك الترخیص یكون بواسطة قانون مصا
من الدستور، و ھي أحد مظاھر تقویة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة،   38علیھ من البرلمان یجیزه  إعماال بنص المادة 

7في القانون المجیز للترخیص من قبل نواب حزبیین یساریین و صدر قرار على المجلس الدستوري بتاریخ و قد تم الطعن
تخدم  2018جانفي  1قضى برفض الطعن، و قد صدرت مراسیم معدلة لقانون العمل دخلت حیز النفاذ من تاریخ  2017سبتمبر 

، ، كتسھیل عزل العامل عن العمل من قبل رب العمللعمالبكثیر مصلحة أرباب العمل في عالقة العمل على حساب مصالح ا
:للمزید من التفاصیل راجع

CC n° 2016-736 DC du 4 août 2016, et Déc. n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017, cf. site:
www.conseilcontitutionnel.fr, et Marianne REY, « Réforme du code du travail: 9 mauvaises
nouvelles (et une bonne) pour le salarié », publié le 22/09/2017 à 13:38, mis à jour le 26/09/2017 à
09:21 disponible en ligne à l’adresse:https://lentreprise.lexpress.fr.
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ذلــك بفــتح البــاب للعامــل الحــق فــي الطعــن القضــائي، و یعــد ذلــك حســب لكــن تــم تضــمین 

.رأیینا تراجع على عناصر أساسیة یحكمها الحق في العمل

و ،بحق العمل یقابله كذلك الحق في الراحة و هو حقـا أساسـي للعامـلاالعترافإن   

مـن ذلك الحق هـو مبـرر 2005جویلیة 29قد تصدى له المجلس بموجب قرار له بتاریخ 

، و هو الحق فـي الصـحة، التـي تتطلـب أن یتمتـع العامـل بالراحـة اجتماعیةاألولى ناحیتین 

repos(اإللزامیـةفیها الراحـة التعویضـیة بشكل وجوبي بما  obligatoire compensateur( ،

reconstitutionتتمثـل فـي إعـادة قـوة العمـل للعامـلاقتصـادیةو الثانیـة  de la force de)

(travail
1.

كما أن المجلس یحمي مبدأ مشاركة العمال في التحدید الجماعي لقواعـد العمـل فـي 

لكـن فـي نفـس الوقـت یضـع لــه 1946المؤسسـات، عمـال الفقـرة الثامنـة مـن دیباجـة دســتور 

أن حـق التمثیـل فـي المجـالس :"2017أكتـوبر 19حدود، كما جاء في قراره الصادر  فـي 

مـــال لـــیس عـــام، بـــل یقتصـــر علـــى العلـــة للتحدیـــد الجمـــاعي لظـــروف العمـــل العمالیـــة المؤه

.2"ثیق في المؤسسةالدائمین و المندمجین بشكل و 

منــه القاضــي الدســتوري الفرنســي حقوقــا أخــرى تتمثــل فــي حــق أشــتقإّن حــق العمــل 

اإلضــراب، و الحــق النقــابي، و حریــة االنضــمام الحــر للنقابــة التــي هــي مجســدة فــي دیباجــة 

عـدة قـرارات صـادرة عنـه وال أعترف بقیمتـه الدسـتوریة فـي ضراب ، فحق اإل 1946ر دستو 

عمـومي الوظیـف الو أ االقتصاديیمكن للمشرع إلغاء ذلك الحق سواء في القطاع العمومي 

،  و لكن دائما یؤكد على أنـه حقـا غیـر مطلـق، بحیـث یخضـع للتوفیـق 3أو القطاع الخاص

، و هــي المحافظــة 4أخــرى هــي كــذلك مــن قیمــة دســتوریةاعتبــاراتبــین المصــالح المهنیــة و 

1- Pascal LOKIEC, Droit du travail, les relations individuelles de travail, PUF, Paris, 2011, p.395.
2- CC n° 2017-661 QPC du 13 octobre 2017, cf. site: www.conseilcontitutionnel.fr.
3- Lois FAVOREU, Loïc PHILIP, Les grandes décisions du conseil…, op.cit, p .372.
4 -Ibid. , pp. 373 382 ـ. 
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النظـــام العـــام، اســـتمراریة المرفـــق العـــام، المحافظـــة علـــى الصـــحة العامـــة و األمــــن،  ىعلـــ

.1المساواة و المسؤولیة المدنیة

ب لــبعض الفئــات ، وضــع قیــد علــى حــق اإلضــرا19792ففــي قــرار المجلــس  لســنة 

المرافـق استمراریة سیر "اعتبارعلى …)شكعناصر الشرطة و الجی(في الوظیف العمومي

، و یجـب التأكیـد 3"ذو قیمة دسـتوریة مبدأهو من طبیعة اإلضرابمثله مثل حق ...العامة

على أن القاضي الدستوري الفرنسي یلزم بأن یكون كل تقیید لممارسة حق اإلضـراب مبـررا 

.اإلضرابكنا أما انتهاك لحق  إالمن قبل المشرع في األحكام التشریعیة، و 

العمـال فـي القـرن نضالكما أنه تولد حق ذو أهمیة بالغة عن حق العمل ناتج عن 

التاسع عشر في خضم الثورة الصناعیة، و هو الحق النقابي الـذي یسـمح بتشـكیل النقابـات 

للـــدفاع علـــى مصـــالح و حقـــوق العمـــال، و تقریـــر اللجـــوء لإلضـــراب عملیـــا یكـــون بواســـطة 

نقابــــات، فــــالحق النقــــابي، التــــي تخــــول للعمــــال بواســــطة ممثلــــیهم الــــدفاع علــــى حقــــوقهم و ال

"1996أعتــــرف المجلــــس فــــي قــــرار لــــه ســــنة ، و قــــد االجتماعیــــةمصــــالحهم المهنیــــة و  :

المنظمات النقابیة لها حق طبیعي یتجلى في ضمان عن طریق التفـاوض الجمـاعي الـدفاع 

كـذلك علـى مسـألة أنصـبتالمنازعـات الدسـتوریة ، كمـا أن4"على حقوق و مصالح العمال 

یعتبـر 1988حمایة الممثلین النقابیین و في هذا المجال صدر عن المجلـس قـرار بتـاریخ  

، كمــا أن المجلــس فــي عــدة قــرارات صــادرة 5"الحمایــة تعــد أحــد المتطلبــات الدســتوریة"تلــك 

ـــة اإلضـــراب أو االمتنـــاع عـــن  ـــة فـــي مكـــاناإلضـــرابعنـــه جســـد مبـــدأ حری العمـــل، و حری

.للنقابة أو االمتناع على االنتماء ألي نقابةاالنتماء

1 - Jeun claud JAVILLIER , Droit du travail , LGDJ , 7e édition ,Paris, 1999 , p.722-721.

2 - CC n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, cf. site: www.conseilcontitutionnel.fr.
3-Ibid.
4 - Laurence GAY, « Droit de grève et liberté syndicale dans la jurisprudence constitutionnelle :
des libertés « particulières? », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 45, 2014 /4, p.45.
5 - Ibid, p.46.
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أمـــا فـــي نظامنـــا الجزائـــري المالحـــظ أنـــه لـــم یســـبق و أن تطـــرق المجلـــس الدســـتوري 

الجزائري للحقوق العمالیة لعدم إخطاره بقـانون متعلـق بـذلك الموضـوع، و لكـن هـذا ال ینفـي 

المؤسس الجزائري جعل من الحقوق حقوقا أساسیة بالنص علیها في الدستور بدایـة مـن  أن

مـن 71، الحـق فـي اإلضـراب المـادة 70، الحق النقابي المادة 69حق العمل وفق المادة 

.الدستور

 لإلفـرادتماعیـة یعـد حـق السـكن أحـد الحقـوق االج:تحقیق لكرامة الفردحق السكن-ثانیا 

-État(، و هــــــو حــــــق ظهــــــر و تطــــــور مــــــع تطــــــور دولــــــة العنایــــــة ولــــــةفــــــي مواجهــــــة الد

providence( ّیتحقـق إال بتـوفیر سـكن الالئـقنسـان الفتأمین العـیش الكـریم لإل، و من ثم،

و ال یمكـــن التمتـــع بـــالحقوق األساســـیة األخـــرى دون هـــذا الحـــق، و فـــي هـــذا الصـــدد یعمـــل 

البالغـة، و االجتماعیـةألهمیته المجلس الدستوري الفرنسي على حمایة هذا الحق األساسي

فــي قــرار لــه  بالقیمــة الدســتوریة لحــق الســكن فذا مــا جســده مــن خــالل عــدة قــرارات واعتــر هــ

نیة لكل شخص للحصول على سكن الئق یشكل هـدف ذو قیمـة منح اإلمكا":1995سنة 

.1"دستوریة 

و لحمایــة ذلــك الحــق یلجــئ القاضــي الدســتوري الفرنســي إلــى المصــالحة بینــه و بــین 

حقــوق أساســیة أخــرى كحــق الملكیــة، و هــو مــا عبــر علیــه مــن خــالل تســبیبه للقــرار المــؤرخ 

یجــب علــى المشــرع أن یجســد الهــدف  الدســتوري الــذي "  :علــى أن 1998جویلیــة  29فــي 

الهــدف یجــوز للمشــرع أن ا یخــول لكــل شــخص الحصــول علــى ســكن الئــق، و لتحقیــق هــذ

�ϰѧѧϠϋ�βال یضــع قیــود علــى حــق الملكیــة التــي یراهــا ضــروریة شــرط  ϜόϨѧѧΗ�ΓέϮѧѧτΧ�ϞϜѧѧθϳ

�ήѧѧϴϴϐΗ�ϕΎѧѧτ ϧϭ�ϰѧѧϨόϣ�Δϴѧѧμ Ψθϟ�ΔѧѧϳήΤϟ�ΔѧѧϳΎϤΣ�ϭ�ΔѧѧϴϜϠϤϟ�ϖѧѧΣ"�ϲѧѧϓ�ϭ�ˬنــهقــرار صــادر ع

"2000دیسمبر 7بتاریخ  الئـق یعـد منح اإلمكانیـة لكـل شـخص بـأن یحصـل علـى سـكن:

، و تبنـــى المجلـــس التعریـــف القـــانوني للســـكن الالئـــق بنـــاء علـــى "أحـــد األهـــداف الدســـتوریة

1- CC n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, cf.site: www.conseilcontitutionnel.fr.
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"تحدیـــد مواصـــفات هـــذا الســـكن مـــن الناحیـــة القانونیـــة علـــى أنـــه ال یتـــرك مجـــاال لظهـــور :

تنتهـــك الصـــحة العامـــة، و یحتـــوي علـــى عناصـــر تجعلـــه مخـــاطر تهـــدد األمـــن العـــام أو قـــد

.1"متطابق مع االستعمال السكني 

یجـــب التنویـــه أنـــه ال یوجـــد نـــص صـــریح فـــي المنظومـــة الفرنســـیة یقـــرر حـــق الســـكن 

"كحــق دســتوري، و لــذلك اســتمد القاضــي الدســتوري مصــدر حــق الســكن الالئــق  مــن مبــدأ 

(اإلنسـانیةالكرامـة  "Le principe de dignité de la personne humaine( الـذي یجـد

و هـو مـا كرسـه المجلـس فـي قـرار لـه ، 1946مصدره في الفقرة األولى من دیباجة دسـتور 

الفرنســـي علـــى ســـند أخـــر للتأكیـــد  يالدســـتور ، و یعتمـــد القاضـــي 1998جویلیـــة 29بتـــاریخ 

مـن دیباجـة  11و  10ة  على القیمة الدستوریة  لحق السكن الالئق و ذلك بنـاء علـى الفقـر 

، هـذا مـا كرســه اإلنســانیة، و التـي هــي األخـرى فـي الوقــع مرتبطـة بالكرامـة 19462دسـتور 

و مــن بعــد ذلــك فــي عــدة قــرارات صــادرة 3 2004أوت  12المجلــس فــي قــرار لــه بتــاریخ 

و كــذا مبــدأ الكرامــة  11و  10عنــه، و نجــد فــي احــد قراراتــه الحدیثــة اســتند علــى الفقــرتین 

هـذا مـا نالحظـه مـن الدسـتوریة، حـق السـكن الالئـق القیمـة  إلعطـاءفي آن واحد انیةاإلنس

الــذي أقــر مــن خاللــه المجلــس بــأن التـــزام 2016أكتــوبر 5خــالل القــرار الصــادر بتــاریخ 

الـــذین مســـتهم عملیـــة تهیئــــة تكـــون علـــى عـــاتق الهیئـــة العمومیـــة التــــي األشـــخاصن إســـكا

.4عملیة التهیئة باشرت

فإن حق السكن تم دسترته صراحة في دستور ، النظام الفرنسي و على عكس

تشجع الدولة على انجاز ":التي تنص على أن67الجزائري بموجب المادة 2016

1 - François LUCHAIRE, Le Conseil Constitutionnel, tome 4 , …op.cit, p. 31.
تضمن األمة للجمیع و السیما الطفل و األم و العمال المسنین "الفرنسي على أن 1946من دیباجة دستور 10الفقرة  تنص 2

حمایة الصحة و األمن المعیشي و الراحة و أوقات الفراغ، و یكون لكل إنسان غیر قادر على العمل بسبب سنھ أو حالتھ البدنیة أو 
تعلن األمة التضامن "11أما الفقرة ".ي الحصول على الوسائل المالئمة للوجود في المجتمع العقلیة أو وضعھ االقتصادي الحق ف

".و المساواة لكل الفرنسیین أمام األعباء الناجمة عن الكوارث القومیة 
Arlette HEYMANN-DOATـ3 et Gwénaële CAlVES, Libertés publiques et droit de l’homme…,
p.215.
4 - CC n° 2016-581 QPC du 5 octobre 2016, cf.site: www.conseilconstitutionnel.fr.
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، و قد عالج "تعمل الدولة على تسهیل حصول الفئات المحرومة على سكن .المساكن 

.ل الدستوريالمجلس الدستوري هذا النص بمناسبة رقابته على مشروع التعدی

یقـع جتمـاعياالصـحة هـو حـق الحمایـة إن الحـق فـي :الحـق فـي الحمایـة الصـحیة-ثالثـا

، و مـن ثـم الدولـة ملزمـة بوضـع سیاسـة ناجعـة ة ضمانه لكل األفراد على إقلیمهـاعلى الدول

علــــى اعتبـــار أنـــه ال یمكــــن ، و الوقایــــة مـــن األمـــراض و األوبئـــةلحفـــظ الصـــحة العمومیـــة

، و بالتــالي فــالحق فــي بالصــحة الجیــدةاإلنســانالحقــوق األساســیة بــدون تمتــع ضــمان جــل 

الصحة یـرتبط بجمیـع الحقـوق األساسـیة و المبـادئ ذات القیمـة الدسـتوریة، فـال یمكـن عـزل 

حریـــة التعبیـــر عـــن حـــق الصـــحة  و ال یمكـــن عـــزل حریـــة المقاولـــة عـــن حـــق الصـــحة و ال 

، فهـو حقـا اجتمـاعي البـد منـه و ال یمكـن الـخ ...الصـحةیمكن عـزل حـق التعلـیم عـن حـق

.للدولة أن تتحلل علیه

و یتفرع عن هذا الحق عدة حقوق یجب أن یضمنها المشرع في القـوانین المنضـمة 

للصــــحة العمومیــــة و هــــي حقوقــــا فردیــــة و جماعیــــة یمكــــن االستشــــهاد بهــــا كمــــا جــــاء بهــــا  

، و 2002مــارس 4بتــاریخ الصــادر"الدیمقراطیــة الصــحیة "المشــرع الفرنســي فــي قــانون 

و هـــي مبـــدأ المســـاواة فـــي تلقـــي العـــالج، رس عـــدة مبـــادئ تتعلـــق بحقـــوق شخصـــیة الـــذي كـــ

الحــق فــي التكفــل بــألم المــریض، الحــق فــي تلقــي العــالج األكثــر تناســبا، الحــق فــي احتــرام 

الحیــــاة الخاصــــة، الحــــق للقصــــر فــــي حالــــة خضــــوعهم للعــــالج أن یكتمــــون المــــرض الــــذي 

  . الخ...یائهمأصابهم على أول

11إن الحق في الحمایة الصحیة تم تجسیده في المنظومـة الفرنسـیة بموجـب الفقـرة 

المجلــس الدســـتوري الفرنســـي بالقیمـــة الدســـتوریةأعتـــرف، و قـــد 1946مــن دیباجـــة دســـتور 

الحمایـة الصـحیة بموجـب قـراره المتعلـق بـالتوقیف اإلرادي للحمـل الصـادر بتـاریخ للحق في 

لــم یعتبــر باعتبــارهالــذي تطــرق فیــه لحــق الصــحة و لــو بصــفة عرضــیة 1975جــانفي15
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الحمایـة "تقـرر للطفـل ، تلك الفقـرة 19461من دستور 11الجنین أنه طفال بمفهوم الفقرة  

.2"الصحیة 

المتعلـــق 1991ســـنة بقـــرار صـــادر عـــن المجلـــس الدســـتوري االستشـــهادو یمكـــن 

الخمـــور، الـــذي جعـــل مـــن حـــق الصـــحة أســـمى مـــن اســـتهالكبالقـــانون مكافحـــة التـــدخین و 

حقــوق أخــرى، فوضــع حــدود علــى حریــة المقاولــة المنبثقــة مــن حــق الملكیــة بمنــع اإلشــهار 

ـــة المقـــرر بموجـــب إعـــالن  ـــة الحـــق فـــي الصـــحة، فـــأعتبر أن حـــق الملكی ـــغ لحمای علـــى التب

1789" ة ق فــــي ملكیــــة العالمــــة الصــــناعیة المتعلقــــحتطـــور لیشــــمل میــــادین جدیــــدة كــــال:

طـــــار القـــــانون، و تطـــــور فـــــي میـــــدان إبالتجـــــارة، أو الخـــــدمات باســـــتعمالها و حمایتهـــــا فـــــي 

.3"الدولیة المصادق علیها من قبل الدولة الفرنسیة االلتزامات

فهـو : "  القاضـي الدسـتوري الفرنسـيإلیـةو لكن ذلك الحـق لـیس مطلقـا كمـا ذهـب 

مــن دیباجــة 11اءت بهــا الفقــرة المصــلحة العامــة بمــا فیهــا تلــك التــي جــبمقتضــیاتمحــدد 

اإلشــهارباســتعمالآال و هــي  حمایــة الصــحة، خاصــة  أن القــانون ســمح 1946دســتور 

:"، بنـاء علـى ذلـك اعتبـر القاضـي الدسـتوري الفرنسـي4"داخل متـاجر التبـغ و لـیس خارجهـا

رر بمبـدأ ذو منع اإلشهار لمواد التبغ ال یقلـص مـن حـق الملكیـة، و لكـن ذلـك المنـع هـو مبـ

، إذا یتبـــین أن المنازعـــة الدســـتوریة تتعلـــق 5"حمایـــة الصـــحة العمومیـــةقیمـــة دســـتوریة و هـــو 

كــذلك، و هنــا یلعــب القاضــي الدســتوري  اأساســی امــع حقــا أخــر  اباألســاس بتنــازع حقــا أساســی

دور الموفــق بــین الحقــوق األساســیة، و ذلــك بوضــع حــدود علــى ممارســة حقــا مــن الحقــوق 

فـي القـرار المـذكور بالنسـبة لحـق الملكیـة، لحمایـة حقـا أساسـي أخـر الحظناهاألساسیة كما 

".حمایة الحق قي الصحة"هو كذلك من قیمة دستوریة و هو 

1- Lois FAVOREU, Loïc PHILIP, Les grandes décisions du Conseil…, op.cit, pp .320 - 321.
.تبقى مسألة اعتبار الجنین لھ صفة اإلنسان أم ال محل خالف و جدل حتى في المجتمعات الغربیة في حد ذاتھ -2

3 - CC n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, cf.site: www.conseilconstitutionnel.fr.
4- Ibid.
5- Ibid.
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و ، 2015یتعلـــق بتطـــویر نظـــام الصـــحة ســـنة قانونـــا الفرنســـي و لقـــد ســـن المشـــرع 

ذلــك تبــغ، لمــواد التبــغ حتــى داخــل المحــالت المخصصــة لبیــع الاإلشــهارشــمل القــانون منــع 

قـد كانـت، و مـن قبـل النـوابإخطـاري بنـاء علـى القانون تم عرضه على المجلـس الدسـتور 

مواد التبغ داخل المتاجر الخاصـة إشهارمنع المشرع اإلخطاربین البنود التي كانت محل 

Le(23مـن المـادة األولببیـع التبـغ طبقـا للشـطر الثـاني مـن الفقـرة  2° du paragraphe

Ide l’ article -L.3511(المعدلة للمادة )23 من قانون الصحة العمومیة، و قد استند )3

، Buralistes(1(النواب على أن ذلك النص یحد من حریة المقاولة ألصحاب أكشاك التبـغ 

و لكن القاضي الدستوري الفرنسي غلـّب حـق حمایـة الصـحة العمومیـة علـى حریـة المقاولـة 

  .بالمثار من قبل النوا

باعتبــار أن "  :علــى أن 2016جــانفي 21فجــاء فــي تســبیبه للقــرار الصــادر بتــاریخ 

، المشـــــرع یهـــــدف تجنیـــــب األشـــــخاص الـــــذین ال 23كـــــام المتنـــــازع علیهـــــا مـــــن المـــــادة األح

د یســـتهلكون منتجـــات التبـــغ تعریضـــهم إلعالنـــات اشـــهاریة لصـــالح تلـــك المنتجـــات، ممـــا قـــ

قــق هــدفا دســتوري و هــو حمایــة فالمشــرع ح، و مــن ثــم تحرضــهم علــى اســتهالك مــواد التبــغ

، و ال بیــع مــادة التبــغ أو مــواد التبــغ، و ال توزیــع، و الصــحة، فهــذه األحكــام ال تمنــع إنتــاج

مادام أن أكشاك بیع التبغ لهم صالحیة بیع تلك المادة مع مـواد أخـرى، و مـن بـین زبـائنهم 

اد التبـغ فـي أمـاكن بیعهـا للتبـغ و مـو اإلشـهارأشخاص من غیر مسـتهلكي مـواد التبـغ، فـإن 

، مــع العلــم أن المجلــس حــریص علــى 2"ال تشــكل مساســا غیــر متناســب مــع حریــة المقاولــة 

حمایــة حــق المقاولــة بربطــه بضــرورة عــدم المســاس بمبــدأ التناســب فجــاء فــي تســبیبه للقــرار 

"األولیــة الدســتوریة علــى أنالمســألة  إطــارالصــادر عنــه فــي  یجــوز للمشــرع وضــع قیــود :

1- Commentaire Décision n°2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi relative à la modernisation de

notre système de santé, publiée sur le site : wwwconseil constitutionnel .fr.

2- CC n°2015-727 DC du 21 janvier 2016, cf. site:www.conseilconstitutionnel .fr.
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و المـواطن، و لكـن اإلنسـانمن إعالن حقـوق 4حریة المقاولة التي تنبثق من المادة على 

النظـــام بمقتضـــیاتتلـــك القیـــود یجـــب أن تكـــون لهـــا عالقـــة بمتطلبـــات دســـتوریة، أو مبـــررة 

العـــام، و ال یترتـــب علـــى تلـــك القیـــود المســـاس الغیـــر متناســـب مـــع األهـــداف التـــي یرســـمها 

العتبـار ،القاضـي الدسـتوري الفرنسـي نفـس األسـبابتعملأسـ، و فـي نفـس القـرار 1"المشرع

مظهــــرا خــــاص بحســــب إعطائهــــاأن إلــــزام المشــــرع أن تكــــون علــــب الســــجائر حیادیــــة دون 

qu’en(،العالمـة imposant une neutralité et une uniformisation des unités de

conditionnement( ، هـــدف حمایـــة الصـــحة العمومیـــة و بالتـــالي یجـــوز وضـــع حـــدودا بهـــو

.على حریة المقاولة و التقلیص من حق ملكیة العالمة التجاریة

 لعـدم فإنـه لـم یتطـرق لحـق الصـحة و ذلـكأما بالنسبة للمجلس الدسـتوري الجزائـري

.تعلق بالصحةخطار بقواعد قانونیة تمن أي سلطة من سلطات اإلإخطاره

محور جدید في الحمایة الدسـتوریةو التنمیة المستدامة حقوق البیئة :الفرع الثالث

تعــد حقــوق البیئــة و التنمیــة المســتدامة حقــوق الجیــل الثالــث و هــي حقوقــا ضـــروریة 

لعصــــــرنا، و جــــــاءت بعــــــد التكــــــریس الدســــــتوري للحقــــــوق السیاســــــیة و المدنیــــــة و الحقــــــوق 

و الثقافیــة، و یعـد موضــوع حمایــة البیئـة و ضــرورة حمایتهــا أمــرا  ةاالقتصــادیاالجتماعیـة و 

حدیثا، فلم تكن تهتم الدول بالبیئة، فكان جل اهتمامها حول تحقیـق التنمیـة االقتصـادیة مـع 

.ما یترتب عن ذلك من أضرار بیئیةإهمال

ـــدولي خاصـــة بعـــد الحـــرب :أساســـیةحمایـــة البیئـــة ضـــرورة  -أوال إّن تطـــور المجتمـــع ال

المیة الثانیة عقدت عدة معاهـدات و اتفاقیـات دولیـة تخـص حمایـة البیئـة و حمایتهـا مـن الع

ــّم انتقــل  بحــق البیئــة االهتمــامالتلــوث، خاصــة وأن الخطــر البیئــي لــیس لــه حــدود، و مــن ث

للتشــریعات الوطنیــة، التــي أصــبحت تضــع القواعــد الهادفــة لحمایــة اإلنســان فــي العــیش فــي 

الـرأي العـام بموضـوع البیئـة و مـا یترتـب علیهـا مـن مشـاكل اهتمـامبیئة سلیمة، و مـع تزایـد 

1- CC n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014 ,cf. site:www.conseilconstitutionnel .fr.
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ـــة تهـــدد وجـــود  فـــي حـــد ذاتـــه،  كتلـــوث البحـــار بـــالبترول، التغیـــر المنـــاخي، اإلنســـانحقیقی

تلـــوث المیـــاه و اســـتعمال النـــووي،اإلشـــعاعاالحتبـــاس الحـــراري، تســـییر النفایـــات، مخـــاطر 

السـاعة علـى المسـتوى الـوطني لتعلقهـا ، تلـك المخـاطر أصـبحت موضـوع 1الـخ ...المبیدات

.بوجود األجیال في الحاضر و المستقبل

أساسـیة كحقـوقبالبیئـة فـي الهـرم القـانوني، لتوضـع االرتقاءفأصبح من الضروري 

یجب أن تتمتع بها الجماعة الوطنیة و الفرد في آن واحد، و قـد تـم التكـریس الدسـتوري فـي 

، الـذي تـم دمجـه فـي دیباجـة الدسـتور 20042یئـة لسـنة فرنسا لحق البیئة بموجـب میثـاق الب

، و من ثّم أصـبح مرجعیـة للقاضـي الدسـتوري فـي عملیـة الرقابـة الدسـتوریة، أمـا 2005سنة

مـن 68بموجـب المـادة 2016رة حـق البیئـة لـم تـأتي إال مـؤخرا سـنة في الجزائـر فـإن دسـت

.الدستور

حیــز النفــاذ بعــدما تمــت المصــادقة علیهــا مــن 2004و بمجــرد دخــول میثــاق البیئــة لســنة

الصـادرة بالجریـدة الرسـمیة بتــاریخ 2005فیفـري 28بتـاریخ بغرفتیـهقبـل البرلمـان المجتمـع 

، بموجــب قــانون دســتوري، منحهــا المجلــس الدســتوري  و كــذلك مجلــس 2005مــارس  01

األحكـــام : " و هـــي الدولـــة الفرنســـیین القیمـــة الدســـتوریة بتأكیـــدهما معـــا علـــى نفـــس القاعـــدة

التــي تضــمنها المیثــاق االلتزامــاتالمختلفــة مــن میثــاق البیئــة، مثلهــا مثــل مجمــوع الحقــوق و 

هــي مــن قیمــة دســتوریة، و ملزمــة علــى جمیــع الســلطات العمومیــة و الســلطات اإلداریــة فــي 

.3"لتلك السلطات  ااختصاصاتهمجاالت 

1 - Michel PRIEUR , « Charte de l’ environnement droit dur ou gadget politique ? » , Revue
française d’études constitutionnelles et politique , n° 127, 2008 , p.51.

"...ـ تنص دیباجة میثاق البیئة على أنّ 2 تمثل  حیث مستقبل و بقاء اإلنسانیة ال یمكن فصلھ على وسطھا الطبیعي حیث البیئة:
"منھ01و تنص المادة ..."التراث المشترك لإلنسانیة ، و المادة "كل شخص لھ الحق في العیش في بیئة متوازنة تحترم الصحة :

"كل شخص ملزم بالمشاركة في حمایة و تحسین البیئة»:منھ02
3- Yann AGUILA , « Les acteurs face à la constitutionnalisation du droit de l’environnement » ,
Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 43,2014 , p.44, Voir aussi: CC 2008-564 DC du
19 juin 2008,cf. site:www.conseilconstitutionnel .fr.
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و قــد تضــمن میثــاق البیئــة حقوقــا لصــالح األفــراد مــن بینهــا الحــق لكــل شــخص أن 

یعــیش داخــل بیئــة صــحیة متوازنــة و كریمــة، الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة 

للبیئة، و الحق في المشاركة في وضع القرارات التي تـؤثر علـى البیئـة، كمـا وضـع المیثـاق 

فــي مجــال حمایــة البیئــة، مــن بینهــا علــى كــل شــخص و الجماعــات األفــرادالتزامــات علــى 

علــى إلحــاق أي ضــرر یصــیب االمتنــاعواجــب المشــاركة و حفــظ و تحســین البیئــة، و كــذا 

.1سالمة البیئة، و جبر الضرر في حالة حدوث الضرر

إن الحقــوق :ع للمنازعــات الدســتوریةو األســس الدســتوریة للحــق فــي البیئــة موضــ-ثانیــا

اجتهاداتــهمــن الحــق فــي البیئــة جســدها المجلــس الدســتوري الفرنســي مــن خــالل المنصــبة

إلى یومنا هذا، إما بتقریر عـدم دسـتوریة النصـوص التشـریعیة كلیـا أو 20052سنة العدیدة

بواسطة تقنیة التحفظات التي یسـتعملها المجلـس فـي عملیـة الرقابـة ، تلـك المنازعـات جزئیا

تثــار مســألة مخالفــة النصــوص القانونیــة لمیثــاق البیئــة فــي أسســت قانونــا دســتوري بیئــي، و

مــــن الدســــتور 61الرقابــــة الســــابقة التــــي تحركهــــا الســــلطات العمومیــــة طبقــــا للمــــادة  إطــــار

الرقابــة الالحقــة التــي یثیرهــا األفــراد بنــاء علــى إجــراءات المســألة  إطــارالفرنســي، و إمــا فــي 

.تور الفرنسيمن الدس1-61األولیة الدستوریة طبقا للمادة 

و یالحــظ جانــب مــن الفقــه الفرنســي بــأن المجلــس الدســتوري الفرنســي یتعامــل بحــذر 

مع حمایة میثاق البیئة، رغم قیمته الدستوریة المجسدة فـي الدسـتور فـي ذاتـه، كمـا نالحظـه 

1- la Charte de l'environnement, loi constitutionnelle n° 2005 - 205 du 1er mars 2005, cf. site:

www.conseilconstitionnel .fr.

فیما یخص حمایة مجال الدومین العام البحري، 1970تّم طرح مسألة حمایة البیئة على المجلس الدستوري الفرنسي منذ سنة 2-

و قد عالجھا المجلس من زاویة أن حمایة البیئة ھي ،1985لة سنة أذلك المجال لھ عالقة بحمایة البیئة، و طرحت كذلك نفس المس

الخ  ...العامة التي تمثل حمایة التوازن  البیولوجي، و حمایة المناظر الطبیعیةعنصر من عناصر المصلحة

Voir: Vadim JEANNE, La protection de l’environnement, composante de l’intérêt général,

Mémoire réalisé dans le cadre du Master 2 , Université Paris Sud Faculté Jean Monnet -Droit,

Économie, Gestion , Année universitaire 2014-2015, pp.15-16.
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أعضــاء، فــتم إخطــار المجلــس مــن قبــل 2005أفریــل 28مــن خــالل قــرار المجلــس بتــاریخ 

 فـــيالجمعیـــة الوطنیـــة و مجلـــس الشـــیوخ الـــذین طعنـــوا فـــي تـــدني الشـــروط الواجـــب توافرهـــا 

أن ذلــــك  اعتبــــرواالبحــــارین لتــــوظیفهم فــــي المالحــــة البحریــــة كمــــا یلزمــــه قــــانون العمــــل، و 

أن الحـوادث التـي وقعـت فـي سینعكس سلبا على األمن فـي المالحـة البحریـة، مشـیرین إلـى

جیة سببها هو عدم فهـم و التنفیـذ األمثـل لألوامـر، أو أخطـاء و سببت كوارث إیكولو البحار 

تقنیـــة فـــي أوامـــر المالحـــة خاصـــة فـــي الحـــاالت المســـتعجلة، و مـــن ثـــّم فـــإن تـــدني شـــروط 

أن المشــرع فــي باعتبــارالتوظیــف فــي المالحــة البحریــة ســیكون لــه أثــر علــى األمــن البیئــي، 

"لتي تنص على أنهن میثاق البیئة ام6هذه الحالة یكون مخالف للمادة  یجـب أن تشـجع :

، و تحقیقا لهذه الغایة فإنهـا توفـق بـین حمایـة و تحسـین سیاسات العامة التنمیة المستدامةال

.1"البیئة، و بین التنمیة االقتصادیة و الرقي االجتماعي 

ــــة الدســــتوریة، فــــإن  و رغــــم أن دفــــع أصــــحاب اإلخطــــار جــــاء مؤســــس مــــن الناحی

، كمــا أن 2مــن میثــاق البیئــة6حكــام القانونیــة ال تخــالف المــادة أن تلــك األأعتبــرالمجلــس 

تلــك المــادة تمــنح المشــرع تفســیر واســع فــي التقــدیر مــن ناحیــة التوفیــق بــین حمایــة البیئــة و 

و الرقي االجتماعي، فإن المشرع في الواقع یكون له سـلطة تقدیریـة االقتصادیةبین التنمیة 

تقریــــر عــــدم دســــتوریة نصوصــــه احتمــــال یخشــــى جــــد واســــعة لتحقیــــق ذلــــك التوفیــــق، و ال

.التشریعیة من ذلك الجانب

كما یرى جانبـا أخـر مـن الفقـه أن المسـألة األولیـة الدسـتوریة المسـتحدثة فـي التعـدیل 

ـــــــــانون 2008الدســـــــــتوري لســـــــــنة  ـــــــــات، و الق ـــــــــانون العقوب ـــــــــي مجـــــــــال ق ، و إن نجحـــــــــت ف

المنازعـات الدسـتوریة البیئیـة، ، فإنه یالحظ أنهـا لـم تسـجل نفـس النجـاح فـيالخ...الضریبي

، 1فقــرة  110و ذلــك یعــود حســب رأیهــم لعــدة أســباب مــن بینهــا أن قــانون البیئــة فــي مــواده 

التـي تقـوم علیهمـا المبـدأینأكثـر تـدقیقا، فیمـا یخـص جاءتـامن قانون البیئـة  2فقرة  110و

1- Saisine par 60 député – 2005-514 DC, cf. site:www.conseilconstitutionnel .fr.
2 - CC n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, cf. site:www.conseilconstitutionnel .fr.
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Le)(الحــق فــي البیئــة ســلیمة، و همــا مبــدأ الوقایــة  Principe de prévention و مبــدأ ،

Le)(االحتــراز  Principe de précaution و الســبب الثــاني هــو أن المتقاضــي یصــعب ،

حقوقــا تتعلــق بمصــلحته الشخصــیة مــن خــالل میثــاق البیئــة، و أمــا الثالــث اســتخالصعلیــه 

أن القاضي اإلداري یلعب دور كبیـر فـي تطبیـق أحكـام میثـاق البیئـة مـن حیـث موضـوعها، 

رقابتـه  إطـارالدولة الفرنسي المئات من القرارات في ذلك الشأن، فـي فصدرت على مجلس

.1الفردیةاإلداریةالتنظیمیة أو القرارات اإلداریةعلى القرارات 

هـــذا ال ینفـــي أن هنـــاك عـــدة قـــرارات للمجلـــس الدســـتوري الفرنســـي  ســـواء فـــي ظـــل 

ال حمایـــة البیئـــة و الرقابـــة الســـابقة أو الرقابـــة الالحقـــة كرســـت المبـــادئ الدســـتوري فـــي مجـــ

بقــرار االستشــهادالتنمیــة المســتدامة، تبــرز الیــوم بظهــور منازعــات دســتوریة بیئیــة، و یمكــن 

بناء على مسألة أولیة دسـتوریة أثیـرة فـي نـزاع قضـائي 2011أكتوبر 14المجلس بتاریخ 

مــن میثــاق البیئــة الــذي ینــتج عنــه7أحیلــت علــى المجلــس الدســتوري، و اســتند علــى المــادة 

حقین أساسیین، األول و هو حق لكل شخص الحصول على المعلومات المتعلقة بالبیئـة و 

هــي فــي حــوزة الســلطات العامــة، و الثــاني الحــق فــي المشــاركة فــي وضــع القــرارات العامــة 

التـي قـد المنشـآتالمشـرع حـدد ":و أكد القاضـي الدسـتوري الفرنسـيالتي تؤثر على البیئة،

ـــة بموجـــب المـــادة  L(تمـــس بالبیئ ـــة و هـــي المصـــانع، )511-1 ورشـــات مـــن قـــانون البیئ

الــخ، و لكــن فیمــا یخــص المراســیم المحــددة لكیفیــة تنظــیم ...المخــازن، الورشــات بوجــه عــام

مـن قـانون البیئـة، ال یمكـن للمشـرع )2511L-(المادة التي نظمها المشرع في  تآشنالمتلك 

، و من ثّم یكون المشـرع خـالف "كة الجمهور عند وضع تلك المراسیمأن یتجاهل مبدأ مشار 

.2"من میثاق البیئة 07المادة 

1- Christian HUGLO, « La QPC quelle utilisation en droit de l’environnement ? », Nouveaux
Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 43, 2014, p. 62-63 .
2 - CC n° 2011-183/184 QPC du 4 octobre 2011, cf. site:www.conseilconstitionnel .fr.
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بالقیمـــة الدســـتوریة لمیثـــاق اعتـــرفكمـــا القاضـــي الدســـتوري الفرنســـي و إن كـــان قـــد 

جــال شــروط المســألة األولیــة الدســتوریة، البیئــة، فإنــه فســر ذلــك المیثــاق بشــكل ضــیق فــي م

التـــي تشـــترط لقبولهـــا أن یكـــون الـــدفع حـــول مخالفـــة الـــنص التشـــریعي للحقـــوق و الحریـــات 

المیثـاق ال  :"2014مـاي 7فـي قـرار لـه بتـاریخ المضمونة في الدسـتور، فـأعتبر المجلـس

فــي حــد ذاتــه ، إن ذلــك التفســیر یمكــن رده للمیثــاق1"یقــرر حقــا أو حریــة یضــمنها الدســتور

الــذي جــاء واســعا فــي مفهومـــه، فهــو عبــارة عــن مبــادئ عامـــة ال یمكــن ضــبطها رغــم أنهـــا 

هــو  إالیشــكل جانــب منهــا حقوقــا أساســیة، و مــا دام أن المجلــس متمســك باجتهــاده الثابــت 

انه ال یملك سلطة تقدیریة مماثلة للمشرع ، فإنه ال یمكـن لـه تقریـر بعـض الحـاالت ظاهریـا 

بالســلطة التقدیریــة للمشــرع كمــا األمــرمیثــاق، فهــو ال یبســط رقابتــه لمــا یتعلــق تشــكل خرقــا لل

التـي جـاءت فـي من خالل قراره المتعلق بمسألة توظیف مالحین المالحـة البحریـةالحظناه

.الرقابة السابقة و لیست الالحقة إطار

من میثاق2 و 1المادة المجلس منستخالص االحقة لطار الرقابة اإو نجد في 

الحذر واجب ":بشكل صریح في میثاق البیئة و هوا غیر منصوص علیهالبیئة التزام

le("البیئي devoir de vigilance(،فراد و لیس فقط السلطات العمومیة الذي یلزم كل األ

1-SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA CHARTE DE
L'ENVIRONNEMENT : 4. Considérant, en premier lieu, que les dix articles de la Charte de
l'environnement sont précédés de sept alinéas qui disposent :
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre
évolution ;
« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines
sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive
des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts
fondamentaux de la Nation ;
« Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent
ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire
leurs propres besoins » ; 5. Considérant que, si ces alinéas ont valeur constitutionnelle, aucun d'eux
n'institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit; qu'ils ne peuvent être invoqués à
l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la
Constitution...voir: CC n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, cf.sit: www.conseilconstitutionel.fr.
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، و هذا ما جسده بتحلي بواجب الحذر البیئيداریة في مجاالت صالحیاتهاو السلطات اإل

من خالله صالحیة كدّ أ، بحیث 2011أفریل 8المجلس بموجب قرار صادر عنه بتاریخ 

بناءالمشرع في تحدید القواعد التي تحكم التعویض التي یلزم بها المسؤول عن التلوث

Principe("الملوث المسدد"، تجسیدا لمبدأ 1"واجب الحذر البیئي"على مبدأ  pollueur-

payeur( 2005من میثاق البیئة الصادر عام 4المجسد بموجب المادة.

یتبــین ممــا ســبق أن القاضــي الدســتوري الفرنســي وضــع قیــود علــى تطبیقــات میثــاق 

باســـتبعادالبیئـــة فـــي إطـــار الرقابـــة الالحقـــة فـــي إطـــار إجـــراءات المســـألة األولیـــة الدســـتوریة 

دســتوریة تتعلــق بطبیعــة تلــك  طبشــرو بعــض أحكــام المیثــاق مــن التطبیــق، یعــود الرتباطهــا 

علـى  تطبیقـات المیثـاق ال نجـدها لتـي هـي رقابـة محـددة، تلـك القیـود الرقابة فـي حـد ذاتهـا ا

فـــي الرقابـــة الســـابقة، إال فیمـــا یتعلـــق بالحـــدود العامـــة التـــي یعمـــل بهـــا المجلـــس الدســـتوري 

.الفرنسي و استقر علیها في اجتهاداته كعدم حلوله محل المشرع في التقدیر

 2016أوت  8فـي هــذا المجــال بقـرار المجلــس المــؤرخ فــي االستشــهادو یمكـن لنــا 

الذي بموجبه طعنوا الشیوخ في حكما قانوني یكرس مبـدأ عـدم الرجـوع علـى المكتسـبات فـي 

مجال حمایة البیئة، و أن تدخل التشریع و التنظیم في ذلـك المجـال، ال یكـون إال مـن أجـل 

و التقنــي بــذلك الوقــت، و التكنولــوجيلبیئــة تزامنــا مــع التطــور االرتقــاء نحــو حمایــة أفضــل ل

اعتبروا أعضـاء مجلـس الشـیوخ أن ذلـك الـنص القـانوني مخـالف لحریـة التشـریع المضـمونة 

مـــــــــن 3، و الســـــــــیادة الوطنیـــــــــة طبقـــــــــا للمـــــــــادة 1789مـــــــــن إعـــــــــالن 2بموجـــــــــب المـــــــــادة 

"الــخ، و اعتبــر المجلــس...الدســتور، ســتور باعتبــاره  یهــدف أن دلــك الــنص متوافــق مــع الد:

لتطــویر المســتمر لحمایــة البیئــة، و التــي ال تحــول علــى أن یقــوم المشــرع بإلغــاء أو تعــدیل 

1- La Charte de l'environnement de 2004, Juin 2014, disponible à l’adresse:
http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-la-une/juin-2014-la-charte-
de-l-environnement-de-2004.141685.html.
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مـن میثـاق 5لتكریس مبدأ االحتـراز  المكـرس هـو اآلخـر فـي  المـادة اتخذهاأحكام قانونیة 

.1"البیئة

الجزائــــري تطـــرق لحـــق البیئـــة مــــن خـــالل رقابتـــه علــــى الدســـتوريأمـــا المجلـــس 

الــذي تــم اســتحداثه ألول مــرة فــي الدســتور طبقــا 2016مشــروع التعــدیل الدســتوري لســنة ،

، و الـذي ركـز علـى ثـالث مبـادئ أوال حـق تمتـع المـواطن  بالبیئـة السـلیمة، ثانیـا 68للمادة 

ســات الناجعـة لتحقیــق ذلـك الغــرض، الدولـة بالمحافظــة علـى البیئــة أي باتخاذهـا السیاالتـزام

الطبیعیـة و األشـخاصالمشرع على إصدار القوانین الالزمة التي تحـدد التزامـات  إلزامثالثا 

.المعنویة للمحافظة على البیئة

و المالحظ أن المؤسس ربـط حـق البیئـة بـالمواطن، فـي حـین أن حـق حمایـة  البیئـة 

ال یفرق بین المواطن و األجنبي، فهو حق للبشریة جمعاء یشـكل جـزء مـن إنسانيهو حق 

الــذي هــو أحــد الحقــوق األساســیة التــي تتمتــع بحمایــة جــد متشــددة، و قــد اإلنســانیةالكرامــة 

، 2016المجلس الدستوري الجزائري بمناسبة رقابته لمشروع التعدیل الدستوري لسنة اعتبر

الطبیعیـة و الثـرواتللجیل الثالـث یهـدف لحمایـة نساناإلأّن حق البیئة هو حق من حقوق 

حق البیئة كحـق دسـتوري  أنللتنمیة المستدامة، و من ثّم یتبین أساسيحمایة البیئة كشرط 

هــو جــد حــدیث فــي النظــام الجزائــري، و ال یمكــن لنــا الحكــم علــى مــداه فــي نظامنــا القــانوني 

لتــي جــاء بهــا التعــدیل الدســتوري لســنة إال فــي المســتقبل فــي إطــار توســیع عملیــة اإلخطــار ا

2016.

1- CC n° 2016-737 DC du 4 août 2016 cf.sit: www.conseilconstitutionnel.fr.



544

:خالصة الفصل الثاني من الباب الثاني

یتبـــــــین لنـــــــا أن مســـــــألة حمایـــــــة الحقـــــــوق األساســـــــیة مـــــــرتبط بعـــــــدة عوامـــــــل، أولهـــــــا 

ــــــــــزاع للقاضــــــــــي  ــــــــــل الن ــــــــــب اإلجرائــــــــــي للمنازعــــــــــات الدســــــــــتوریة التــــــــــي تنق ــــــــــق بالجان یتعل

الدســـــــتوري، و الجانــــــــب اآلخـــــــر یتعلــــــــق بتقنیـــــــات و اآللیــــــــات التـــــــي یســــــــتعملها القاضــــــــي 

ط مفهـــــوم الحقـــــوق فـــــي الدســـــتوري لحمایـــــة الحقـــــوق األساســـــیة فالشـــــيء الظـــــاهر أن ارتبـــــا

ـــــــة القـــــــانون بمعیـــــــار األساســـــــیة، هـــــــو غیـــــــر مطلـــــــق بـــــــل یخضـــــــع فـــــــي بعـــــــض  ظـــــــل دول

الحـــــــاالت إلـــــــى معـــــــاییر هـــــــي األخـــــــرى مـــــــن قیمـــــــة دســـــــتوریة، تســـــــتوجب علـــــــى القاضـــــــي 

ــــة  ــــة الموازن ــــك لمســــناه مــــن خــــالل عملی الدســــتوري أن یحمیهــــا فــــي النظــــام القــــانوني، و ذل

ــــــوم بهــــــا القاضــــــي الدســــــتوري، أو و التوفیــــــق بــــــین الحقــــــوق األساســــــیة المختلفــــــة  التــــــي یق

الموازنـــــة بـــــین الحقـــــوق األساســـــیة و المصـــــلحة العامـــــة التـــــي تعـــــد هـــــي كـــــذلك مـــــن قیمـــــة 

.دستوریة

إن تلـــــــك التقنیـــــــات التـــــــي یســـــــتعملها المجلـــــــس الدســـــــتوري الفرنســـــــي ترجمهـــــــا مـــــــن 

ـــــه المختلقـــــة الفاصـــــلة فـــــي المنازعـــــات الدســـــتوریة للحقـــــوق األساســـــیة، ســـــواء  خـــــالل قرارات

ك المتعلقــــــة بالرقابــــــة التــــــي تحركهــــــا الســــــلطات العمومیــــــة، أو تلــــــك المتعلقــــــة بالفصــــــل تلــــــ

أن هنـــــاك نـــــوع مـــــن تنمیـــــة مســـــتمرة للحقـــــوق  افـــــي المســـــألة األولیـــــة الدســـــتوریة، و الحظنـــــ

األساســـــــیة مـــــــن قبـــــــل المجلـــــــس الدســـــــتوري الفرنســـــــي، و هـــــــو الشـــــــيء الـــــــذي لـــــــم نلمســـــــه 

ه، و ذلـــــــك منـــــــذ نشـــــــأته لحـــــــد بالنســـــــبة للمجلـــــــس الدســـــــتوري الجزائـــــــري لضـــــــعف حصـــــــیلت

الســــــــــاعة و لتغلــــــــــب االعتبــــــــــارات السیاســــــــــیة علــــــــــى نشــــــــــاطه، و قــــــــــد یخــــــــــرج المجلــــــــــس 

.الدستوري الجزائري من ركوده بدخول إجراء الدفع بعدم الدستوریة حیز النفاذ
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نســــتخلص مــــن البــــاب الثــــاني، أّن القاضــــي الدســــتوري یلعــــب الــــدور المحــــوري فــــي 

ا ذالحقــوق األساســیة مــن خــالل المنازعــات الدســتوریة المعروضــة علیــه، و لكــن هــضــمان 

إال بتحقیــق اســتقاللیة المؤسســة ،القاضــي ال یمكــن أن یــؤدي دوره كــامال فــي دولــة القــانون

أمـام انحـراف علـى السـلطات السیاسـیة، و إال سـنكون المكلفة بالسهر على احتـرام الدسـتور 

لـك سـینعكس سـلبا علـى تحقیـق دولـة القـانون، ذلمعیاریـة، و ساسـیة اعلى قواعـد الحقـوق األ

، المجلـس الدسـتوري الفرنسـي و الجزائـرياسـتقاللیةهذا ما لمسـناه مـن خـالل دراسـة مسـألة 

و علیـــــه فـــــإن موضـــــوع الطبیعـــــة القانونیـــــة للمجلـــــس الدســـــتوري ال یمكـــــن تحدیـــــدها بمجـــــرد 

المجلــس مــن و تحلیــل أعمــالبــل یتطلــب منــا دراســة،االقتصــار علــى كیفیــة تعیــین الهیئــة

.عمال لالعتبارات القانونیة أو السیاسیةخالل مدى خضوع تلك األ

كمــا الحظنــا أن المجلــس الدســتوري الفرنســي قــد حقــق اســتقاللیته مــن خــالل فــرض 

لـك أكثـر ذ و تعـزز،الفرنسـي ياتها في النظام المؤسساتذقائمة بحد مستقلة نفسه كمؤسسة 

، و خاصـــة بعـــد تبنـــي لحـــامي الحقـــوق األساســـیة بدایـــة بالرقابـــة المجـــردة همـــن خـــالل تحولـــ

الــــذي قــــرر لحمایــــة الحقــــوق ،جــــراء المســــألة األولیــــة الدســــتوریةإالرقابــــة المحــــددة بواســــطة 

.لحد اآلنسه بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائريماألساسیة، و لكن ذلك التحول لم نل

فــــي  لدســـتوري الفرنســـياات المجلـــس ة جمـــع و تحلیــــل اجتهـــادیـــو مـــن خـــالل عمل

،زیـرةغله قرارات جد ، الحظنا أن مجال الحقوق األساسیة على ضوء المنازعات الدستوریة

عملها المجلــس لتحقیــق تبنــاء علــى التقنیــات التــي یســو ثریــة بالمبــادئ الدســتوریة و القانونیــة

كما عاینا أن المجلس الدسـتوري الفرنسـي فـي قراراتـه تمكـن مـن ، حقوق و الحریاتالحمایة 

بالنسـبة للمجلـس كـذلك و هو مالم نلمسـه تحقیق مسح شامل لكل أجیال الحقوق بتفرعاتها، 

اللیته، و دة علــى عــدم تمكنــه مــن تحقیــق اســتقزیــا،الدســتوري الجزائــري لقلــة أرائــه و قراراتــه



546

الـدفع بعـدم الدسـتوریة حیـز إجـراءما سیكون فـي المسـتقبل القریـب بـدخول انتظاریمكن لنا 

.2019النفاذ في شهر مارس 

نمـوذج المنازعــات الدسـتوریة للحقـوق األساسـیة وفقــا فـإنّ ،و لكـن و مـع كـل مــا قیـل

على آلیة المسـألة باألساسالقائم حالیا ،للنظام الفرنسي و الذي تأثر به المؤسس الجزائري

ذلـك یبقـى ،ة الدستوریة، المسماة في النظام الدستوري الجزائري الدفع بعـدم الدسـتوریةاألولی

محــدود و محصــور بشــكل ال یحقــق الحمایــة الكاملــة للحقــوق األساســیة فــي النظــام النمــوذج 

في الهـرم  األخرىعلى النصوص التشریعیة دون القواعد اإلجراءاتالقتصار تلك ،القانوني

.قق المفهوم الكامل لدولة القانونمما ال یح،القانوني
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في الواقع خارج یتفإنها بق،دستوریةو إن كانت ذات طبیعة الحقوق األساسیة  إن

مجال التطبیق عكس فروع القانون األخرى، و كان ینظر لها على أنها بدون أهمیة، و 

في األخیر إثبات أن الحقوق األساسیة بما استطاعجهود الفقه الدستوري بتضافرلكن 

فیها قواعد القانون الدستوري األخرى، هي قواعد أساسیة ال تقتصر فقط على تنظیم 

المحكومة بالقانون، و و االقتصادیةاالجتماعیةالحیاة كلالنشاط السیاسي بل أنها تنظم 

الحقوق األساسیة من بفضل نظریة دولة القانون التي أسست المنازعات الدستوریة خرجت

إلى دائرة الواقع بجعلها قواعد أساسیة تحكم نشاط كل ،دائرة القیم األدبیة و الفلسفیة

.السلطات العمومیة

نقل موضوعصاحب الفضل في هو  ،في القانون المقارنالقاضي الدستوريإن 

لواقع بتحویلها منازعات الدستوریة على ضوء ال،ساسیةحقوق و الحریات األالدسترة 

قانوني،عن طریق عملیة مستمرة تتمثل في دسترة جمیع فروع القانون، و هو الذي یمكننا 

استطاع أن یؤسس قانون دستوري جنائي، قانون دستوري مدني، قانون :الیوم القول بأنه

أي دسترة جمیع فروع القانون، كما ،الخ...اجتماعيدستوري إداري، قانون دستوري 

ساسیة جدیدة یستلهمها من روح أیخلق حقوقا  أن استطاعلفرنسي، و لمسناه من النموذج ا

على المشرع الذي علیه أن ، تلك الحقوق تصبح قید ستور و القیم الدستوریة المختلفةالد

.یحترمها

تبقى دائما الحقوق األساسیة قائمة أنّ و یمكن القول في ختام هذه الدراسة 

و  االقتصاديو  االجتماعيو تفسر بالمستجدات التي تطال التطور السیاسي و مفتوحة

الظاهر أن هناك تحول ف ، و من ثمّ ذلك التطور على العملیة التشریعیةانعكاسالثقافي، و 

عمل المؤسسات و السلطة في قراءة الدستور الذي كان یقتصر على القواعد التي تحكم 

ولى هو منظم لعالقة ستوري أصبح الدستور بالدرجة األتطور القضاء الدب، و بشكل عام
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، من خالل التحول من دستور السلطة، إلى دستور الحقوق، فرادالسلطات العمومیة مع األ

و لكن یجب التأكید أن القاضي الدستوري في دولة القانون لیس المسؤول الوحید على 

عضها البعض من خالل بل هناك عدة عناصر تتفاعل مع ب،حمایة الحقوق األساسیة

لتحقیق تلك الحمایة، نذكر منها كحتمیة ت الدستوریة الدیمقراطیة عمل و وظائف المؤسسا

وجود قضاء مستقل و تكریس حقیقي لمبدأ الفصل بین السلطات، و وجود مؤسسات 

دولة القانون، و مقتضیاتمنتخبة ممثلة للشعب و إرادته، وفقا للمعاییر الدیمقراطیة و 

تمع مدني قوي و مهیكل بواسطة الجمعیات و األحزاب السیاسیة، یمكن له أن وجود مج

یؤثر في القرار السیاسي من خالل حرصه على حمایة حقوقه األساسیة في مواجهة 

السلطة، و لكن دور القاضي الدستوري في تلك المعادلة على غایة من األهمیة 

ضي المكلف بحمایة القاعدة بخصوص مسألة حمایة الحقوق األساسیة، ألنه هو القا

األساسیة في الدولة، ألن دولة القانون تفرض علیه معالجته مسألة الحقوق األساسیة على 

القانونیة المجردة، و التي على أساسها یتمكن لالعتباراتضوء المنازعات الدستوریة وفقا 

.من حمایة القاعدة األساسیة

الجزائر و إن تأثرت بالتجربة الفرنسیة، كما أن المالحظ بأن الرقابة الدستوریة في

فهي لم تخرج عن النموذج األوربي الكلسیني للرقابة الدستوریة القائمة على مركزیة 

الرقابة، بواسطة هیئة واحدة یحددها الدستور، إذ تكتسي قراراتها الحجیة المطلقة كما هو 

إلزامیتها على جمیع الشأن لقرارات المجلس الدستوري سواء في الجزائر أو فرنسا، ب

آلیة المسألة األولیة الدستوریة لحمایة استحداثو القضائیة، و مع عمومیةالالسلطات 

الحقوق و حریات األفراد، فإن القاضي الدستوري أثره یمتد حتما لموقف القضاء العادي و 

اإلداري حول موضوع الحقوق األساسیة هذا من جهة، و من جهة ثانیة تلك اإلجراءات 

و عادیة ات الحولت منازعات الحقوق األساسیة إلى واقع ملموس وحقیقة في المنازع
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اإلداریة، باعتبار الدفع یثار بعدم دستوریة الحكم التشریعي لمساسه بالحقوق و الحریات 

.المضمونة بالدستور أمام الجهات القضائیة

الباب المتعلق غالبیة الحقوق األساسیة في عالج المؤسس الجزائري بأن ونلمس

جیال األ 2016عدیل سنة بعد تالدستور و على العموم تضمن ،بالحقوق و الحریات

و  االقتصادیةالحقوق ،یة أي الحقوق المدنیة و السیاسیةساسالثالثة للحقوق األ

تكتنفها بعض الثغراتأساسیةحقوقهناك  ت، حق البیئة و التنمیة، و إن كاناالجتماعیة

یالحظ على العموم أن المؤسس ف، الضروریةاألساسیة ضماناتلخلوها من بعض ال

شكال مطروح في ، و لكن اإلساسیة في الدستورما في معالجته الحقوق األأصاب لحد 

طالقا إالتي نجدها ال تعبر ،سیة المختلفةاسالتشریعات المجسدة و المنظمة للحقوق األ

، مما یتطلب دعم مكانة المجلس الدستوري بین رادة المؤسس و على روح الدستورإعلى 

.الدستورحتراماالسهر على بالمكلفة المؤسسات الدستوریة باعتباره المؤسسة

سواء سمیت بالمحكمة ،كما أن الحكم على الهیئة المكلفة بالرقابة الدستوریة

بأنه من طبیعة سیاسیة أو قضائیة، ال یقاس بالدرجة دستوري المجلس الأو الدستوریة 

نا یقرر لهو الذي  األولى على كیفیة تشكیلها فقط، بل بتحلیل و تقدیر أعمالها و مناقشتها

یغلب علیها الطابع السیاسي الفصل في طبیعة الرقابة الدستوریة، فإن كانت تلك القرارات 

تلعب دورا سیاسیا محضا ال ،تصبح المؤسسة المكلفة بالرقابة تابعة للسلطات السیاسیة

فهي تخضع لألغلبیة الحاكمة و تتغیر مواقفها ،بأي صلة بمفهوم دولة القانونوحيی

، و یصبح القانون غیر مجرد بل یخضع السیاسي الحاكم في الدولةتجاهاالسب تغیر بح

و  الطبقة السیاسیة الحاكمة مما یشكل خطر حقیقي على الحقوق األساسیة،العتبارات

، كما أن تؤدي دورها بصفة مجردةللمؤسسة المكلفة بالرقابة الدستوریة یمكن ال من ثمّ 

، و إذا كانت المجلس الدستوري الجزائريخالل تحلیل بعض أراء، و قرارات لمسناه من

ففي  ،اقراراتهمن خالل أعمالها أي أحكامها و السیاسیةعتباراتاالتلك الهیئة بعیدة عن 
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و ذلك بصفة مجردة ،هذه الحالة ستؤدي دورها كامال في حمایة الحقوق األساسیة

، كما تجعل من عملها مجسدا لمبدأ سمو الدستورالقانونیة التيعتباراتلالبالخضوع 

.المجلس الدستوري الفرنسياجتهاداتلمسناه لحد ما من خالل 

، ألنه ركیزة مبدأ سمو یكتسي أهمیة بالغةالمجلس الدستوريستقاللیةامبدأ إن 

سلطات  فيلم یبقى ذلك المبدأ یهم الفاعلین السیاسیین نظریا و الدستور و دولة القانون،

بل یهم الرأي العام ككل مع التعدیالت الجدیدة في مجال من أغلبیة و معارضة،عامة

ة التي تتیح للمتقاضي الدفع باستحداث آلیة المسألة األولیة الدستوری،الرقابة الدستوریة

، و علیه لم یبق المجلس دستوریاللحقوق و الحریات المضمونةمخالفة األحكام التشریعیة ب

و للمتقاضي بشكل ري بعیدا عن الرأي العام بل أصبح مؤسسة قریبة من المواطنالدستو 

.عالقة بالسلطات العامةعام بعدما كانت مؤسسة تربطها 

المجلس الدستوري الجزائري في حوالي ثالثین سنة من الوجود لم أنّ المالحظو 

یؤدي دور ملموس في مجال حمایة الحقوق األساسیة، إال في بعض الحاالت النادرة التي 

غالبیةتتعلق أغلبها بمواضیع القوانین العضویة التي تخضع للرقابة الوجوبیة، و لم یعالج 

النحصارفي الدستور، و ذلك یرجع باألساس الحقوق و الحریات األساسیة  المضمونة

الحق في اإلخطار في رئیس الجمهوریة و رئیسي غرفتي البرلمان إلى غایة تعدیل 

طار للبرلمانیین و الوزیر األول، ، و بعد التعدیل تم توسیع اإلخ2016الدستوري لسنة 

دستوریة، و لكن ذلك لألفراد بواسطة الهیئات القضائیة عن طریق إجراء المسألة األولیة الو 

، و إننا نرى أنه في نظامنا 2019دخوله حیز النفاذ سنة انتظاراإلجراء لم یفعل في 

مازالت لم تترسخ الثقافة الدستوریة بإیمان المجتمع المدني، الطبقة السیاسیة، و المؤسسات 

وجب الدستوریة بقدسیة األحكام الدستوریة بشكل عام، و الحقوق األساسیة المضمونة بم

الدستور بشكل خاص، و هو في حد ذاته یشكل عائق نحو تحقیق العدالة الدستوریة في 

بالدنا، ألن في النهایة المؤسسات الدستوریة هي صورة للمجتمع ككل، مما یتطلب 
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جهود كل الفاعلین في المجتمع المدني و الطبقة السیاسیة لغرس الثقافة الدستوریة تضافر

توعیة و التحسیس المستمر، ذلك سیساهم ال محالة في دعم في المواطن، عن طریق ال

دور القاضي الدستوري الحامي للحقوق األساسیة، ألن ذلك الدور ال یمكن معالجته 

قواعد في النظام القانوني و هي المجتمع دیمقراطي حریص على حمایة أسمى  عنبمعزل 

.الحقوق األساسیة تكریسا لدولة القانون

ذلـــك فعینـــا أن المجلـــس الدســـتوري الفرنســـي تحـــول الیـــوم إلـــى و علـــى العكـــس مـــن 

محكمة دستوریة مهمتهـا األولـى هـي حمایـة الحقـوق األساسـیة، بعـدما كـان فـي بدایـة نشـأته 

وتبـیّن ذلـك التحـول جلیـا مـن خـالل تحلیلنـا دورها في التحكیم بین السـلطات، مؤسسة یكمن

فــي مجــال الحقــوق األساســیة البعیــدة عــن العدیــدة و الثریــة التــي حاولنــا جمعهــاالجتهاداتــه

السیاســیة فــي التفســیر، و قــد الحظنــا كیفیــة تعامــل المجلــس مــع كفالــة و حمایــة االعتبــارات

و الحقـــوق ة التوفیـــق بـــین الحـــق محـــل الحمایـــة،الحقـــوق األساســـیة، و ذلـــك عـــن طـــرق تقنیـــ

ـــى أســـاس أن الحقـــوق ـــادئ ذات القیمـــة الدســـتوریة، عل األساســـیة األساســـیة األخـــرى و المب

لیســت مطلقــة بــل یحكمهــا مبــدأ التناســب مــع القــیم الدســتوریة، و بــذلك یتجنــب الخــوض فــي 

السیاســیة التــي تــنعكس علــى عملــه القــانوني برفضــه الحلــول محــل المشــرع فــي االعتبــارات

.تقدیر مالئمة التشریع

:االقتراحات

قاضي في الدولة یسهر بمكانة الحقوق األساسیة إال بوجود الرتقاءا نتصور ال إننا

المجلس الدستوري الجزائري كمؤسسة  ردو فعال، ولذلك یجب تعزیز لعلى حمایتها بشك

ساسیة وفي المنازعات المتعلقة بالحقوق األ،فصل في المنازعات الدستوریة عامةبالمكلفة 

التي تهدف إلى تعزیز دولة القانون في بالدنااالقتراحاتخاصة، و یتبین ذلك من خالل

:وهي كاآلتي
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عادة النظر في طریقة تعیین المجلس الدستوري الجزائري، بإاستقاللیةتعزیز -1

تعدیل الاللذان یعینان بموجب ،المجلس الدستوري و نائب الرئیسرئیس 

من قبل رئیس الجمهوریة، مما یبسط تأثیر هذا األخیر 2016الدستوري لسنة 

على المجلس، من خالل الصوت الترجیحي الذي یتمتع به رئیس المجلس 

الدستوري في اتخاذ الرأي أو القرار في حالة تعادل األصوات، و ما له من 

یتعین جعل صالحیات في عملیة ضبط أعمال المجلس بشكل عام، و من ثّم 

مهمة تعیین رئیس المجلس الدستوري و نائبه من قبل  أعضاء المجلس في حد 

، كل ذلك من أجل زرع ثقافة دولة االنتخابذاتهم و ذلك عن طریق 

المؤسسات في بالدنا، و إضفاء عنصر التجرید على أعمال المجلس الدستوري 

.الجزائري الذي یفتقده لحد الساعة

في الدستور الجزائري، و ذلك "الحقوق و الحریات"ة إعادة النظر في مكان-2

الرابع األول الفصلللباب"الحقوق األساسیة"على عنوان  االعتمادبضرورة 

نحو لالرتقاء، و ذلك "الحقوق و الحریات"من الدستور، بدال من عنوان 

المفهوم الصحیح لدولة القانون، خاصة و أن المؤسس الجزائري جعل من 

و من ثّم فهي تسمو على قید على سلطة التعدیل الدستوري، ساسیة الحقوق األ

التمتع بالحقوق األساسیة نطاقغیرها من القواعد الدستوریة، كما یجب توسیع 

على جمیع األشخاص القانونیة، فهي ال تخص فقط األشخاص الطبیعیة، بل 

، ذلك من اطبیعتهیمتد نطاقها لألشخاص القانونیة المعنویة ما لم تتعارض مع 

شأنه أن یحقق لنا في األخیر التحول من فكرة الحقوق و الحریات، إلى فكرة 

.الحقوق األساسیة النواة الصلبة في الدستور

الحمایة، فإن كان آلیاتبتطویرالتجسید الفعلي للحقوق األساسیة ال یكون إال -3

الدستوریةالمسألة األولیة استحداثالمؤسس خطى خطوة إیجابیة فیما یخص 

، التي تخول للفرد الطعن في دستوریة "الدفع بعدم الدستوریة"تحت تسمیة 
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األحكام التشریعیة لحمایة حقوقه األساسیة المضمونة في الدستور، فهي آلیة 

موضوعها على الطعن في القانون الصادر عن البرلمان القتصارمحدودة 

ذلك یبقى غیر كافي في دولة فقط، دون القواعد األخرى في النظام القانوني، ف

و لذلك یجب القانون التي تقتضي كذلك إخضاع السلطة التنفیذیة للدستور، 

توسیع نطاق المنازعات الدستوریة لتشمل جمیع القواعد المعیاریة في النظام 

الدفع بعدم دستوریة المراسیم الرئاسیة متقاضي كذلك للفیجب تخویل القانوني، 

التشریعیة، والطعن بعدماألحكامالدفع بعدم دستوریة  ءاتإجراو التنفیذیة بنفس 

بعد و غیرهافردیة، و تنظیمیةإداریة راراتقعمال اإلداریة من األ دستوریة

و كذا إخضاع السلطة القضائیة للدستور ، الطعن القضائيطرق  نفاذاست

في األحكام القضائیة النهائیة الحائزة لصالح المتقاضيباستحداث آلیة للطعن

.لقوة الشيء المقضي فیه في حالة إذا ما كانت مخالفة للحقوق األساسیة

نشر عرائض اإلخطار الخاصة بالسلطات العمومیة و الموجهة للمجلس -4

الدستوري في إطار الرقابة السابقة على دستوریة القوانین، و نشر العرائض 

ل األولیة الدستوریة ئالمتضمنة مالحظات و موقف السلطات العامة حول المسا

لرقابة الالحقة في إطار ا ،المثارة من قبل المتقاضین أمام الهیئات القضائیة

، التي تمكن على دستوریة القوانین إلضفاء الشفافیة على المنازعات الدستوریة

.من إثراء نقاش الرأي العام حول تطبیقات الدستور

محاكم التابعة للقضاء العادي أو اإلداري على كافة دراجاتها حق ال تمكین-5

الموضوعمحكمةخلصت إذا ا اإلخطار الذاتي للمجلس الدستوري، في حالة م

، ألن مخالفة مخالف للدستورستطبقه في النزاع القضائيالذي  إلى أن القانون

القاعدة القانونیة للدستور تعد من صمیم النظام العام التي یجوز للقاضي 

إثارتها من تلقاء نفسه لحفظ مبدأ سمو الدستور، الذي یعلو كل السلطات 
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ي في دستوریة الحكم التشریعي العمومیة، و یبقى الفصل للمجلس الدستور 

.كقضاء مركزي للرقابة الدستوریة

و الوزیر ضرورة إعادة التوازن داخل السلطة التنفیذیة أي بین رئیس الجمهوریة-6

األول بتجسید مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة هذا من جهة، و من جهة ثانیة بین 

السلطة التنفیذیة و البرلمان من أجل تجسید حقیقي لمبدأ الفصل بین السلطات، 

بهیمنة مؤسسة الرئاسة على كل السلطات 2008المغیب تماما منذ تعدیل 

و الخارجي بین السلطات من شأنه عملیا، فإعادة النظر في التوازن الداخلي

المجتمع المبدأ الدستوري القاضي بأن أن یخدم الحقوق األساسیة، قیاسا على 

الذي ال یعرف مبدأ الفصل بین السلطات و ال یحمي الحقوق و الحریات هو 

.مجتمع بدون دستور
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الحقوق األساسیة، بعدما إطار حمایة موضوعنا یعالج دور القضاء الدستوري في :األطروحةملخص

من الدولة نتقالأصبح مفهوم دولة القانون ضروري لبناء الدیمقراطیة، هذا المفهوم ظهر على إثر اإل

الشرعیة القائمة على مبدأ سمو القانون و الحریات العامة، إلى مفهوم دولة القانون القائم على مبدأ سیادة 

وفقا لمبادئ قانونیة و میكانزمات مضمونة الّ ال یمكن حمایتها إاألخیرةو الحقوق األساسیة، هذه الدستور 

یضع القیود و الحدود ي هو بمثابة عقد اجتماعي بموجب الدستور في حد ذاته، فالقانون األساسي الذ

التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة، تلك السلطات تعد  اتالفصل بین السلطلمبدأ، وفقا على السلطات

ي نعني به وجود هیئات ذالقضاء، الاستقاللیةمؤسسات، فهي تخضع للقانون، و ینبثق من ذلك مبدأ 

ازعات التي تثور بین مختلف األشخاص القانونیة، بتطبیق مبدأ قضائیة مستقلة، مختصة للفصل في المن

و بالخصوص مع وفقا لتدرج القواعد القانونیةالشرعیة و بالسهر على أن تكون أعمال السلطات العمومیة

في الهرم  سمىو لذلك فدولة القانون لتقریر الجزاء على القواعد المخالفة للقاعدة األ، الحقوق األساسیة

أو  الفرنسيمثل المجلس الدستوري -، فهي تفرض وجود رقابة دستوریة من قبل هیئة مركزیة القانوني

–المنازعات الدستوریة –على أساسها تأسست منازعات جدیدة و هي التيالمجلس الدستوري الجزائري 

ساسیة، و ذلك ن یقوم القاضي الدستوري بمناظرة القواعد المختلقة مع القاعدة األأهذه األخیرة تستدعي ب

صادق علیهللفصل في شرعیتها، بما فیها القواعد التي لها مرتبة علیا في الهرم القانوني كالقانون الذي ی

.یتم إلغائها من قبل القاضي الدستوريمعاهدة مخالفة للدستورالبرلمان، و علیه فكل قانون أو

Résumé de la thèse: Notre sujet traite du rôle de la justice constitutionnelle, dans le cadre de
la protection des droits fondamentaux, après que le concept de l’Etat de droit soit devenu une
nécessité primordiale pour l’édification de la démocratie. Ce concept a vu le jour, suite au
passage de l’Etat légal, basé sur la suprématie de la loi et des libertés publiques, à l’Etat de
droit, basé sur la suprématie de la constitution et des droits fondamentaux. Ceux- ci ne
peuvent être protégés que par des principes juridiques et des mécanismes, garantis par la
constitution elle-même. En effet, la loi fondamentale, comme un contrat social, précise les
bornes et les limites des pouvoirs, régis par le principe de la séparation entre l’exécutif, le
législatif et le judiciaire. Ces pouvoirs sont considérés comme des institutions. A ce titre, ils
sont soumis au droit. Il découle de ce principe que le concept de l’indépendance de la justice,
suppose l’existence de juridictions indépendantes, compétentes pour trancher les conflits entre
les différentes personnes juridiques, en appliquant le principe de l’égalité et en veillant à ce
que l’action publique soit compatible avec la hiérarchie des normes juridiques en particulier
avec les droits fondamentaux. A cet effet et, également, pour sanctionner les normes
contraires à la norme supérieure dans la pyramide des normes, l’Etat de droit suppose donc
l’existence d’un contrôle de constitutionnalité par un organe centralisé – tel que le Conseil
Constitutionnel français, ou le Conseil Constitutionnel algérien -. Grace à ces nouvelles
prérogatives, le Conseil Constitutionnel a créé un nouveau contentieux, c’est le – contentieux
constitutionnel. Celui–ci préconise que le juge constitutionnel doit confronter les différentes
normes avec la norme fondamentale pour juger de leur légalité, y compris s’il s’agit de règles
ayant un rang élevé dans la hiérarchie, telle qu’une loi votée par le parlement. Ainsi, si une loi
ou une convention internationale est contraire à la Constitution, elle est abrogée par le juge
constitutionnel.


