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 إشكالية الملتقى
نما  الدولة المعاصرة لم تعد تلك الدولة االستبدادية التي يختلط فيها القانون بإرادة الحاكم ومشيئته، وا 
الدولة المعاصرة هي في األساس دولة قانونية تسودها الشرعية ومبدأ سيادة القانون، حيث أن من 

ؤدي هذا الخضوع إلى حماية المسلمات في العصر الحديث أن الدولة القانونية البد أن تخضع للقانون، وي
حقوق األفراد وحرياتهم، مؤسسا لمظهر من مظاهر المدنية الحديثة المتحضرة، ويبقى وصف الدولة كذلك 

ما دامت تخضع للقانون بغض النظر عن شكلها الدستوري، وتبقى كذلك إلى أن  -أي دولة القانون –
 ان لبقائها إال البطش واالستبداد.ُيهدر مبدأ الشرعية لتتحول إلى دولة بوليسية التي ال ضم

لذا قيل بأن الدولة القانونية هي التي تخضع للقانون بجميع نشاطاتها التشريعية والتنفيذية 
والقضائية، فهي كما وصفها الفقيه الفرنسي "جيركه" تلك التي تخضع نفسها للقانون، وليست تلك التي 

هو القانون بالمفهوم الواسع الذي يضم كافة القواعد تضع نفسها فوق القانون. والمقصود بالقانون هنا 
 الدستورية في قمة ذلك التدرج.

ويعد وجود الدستور أساس لقيام دولة القانون، فهو الذي يقيم نظاما في الدولة، ويؤسس الوجود 
القانوني للهيئات الحاكمة في الجماعة، محددا من يكون له حق التصرف باسم الدولة، ومحددا أيضا 

ائل ممارسة السلطة، كما يبين طريقة اختيار الحاكم وحدود سلطاته واختصاصاته، ويمنحه الصفة وس
الشرعية، إذ هو أسمى من الحاكم، وعلى ذلك تكون السلطة التي مصدرها الدستور مقيدة بالضرورة، 

ال فقدت ص فتها القانونية، وبذلك يحيط الدستور الهيئات الحاكمة بسياج قانوني ال يمكنها الخروج عليه، وا 
 ولجأت إلى إجراءات قهر مادية.

ووجود الدستور يعني تقييد جميع السلطات المنشأة في الدولة، أي السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية والسلطة القضائية، ألن الدستور هو الذي أنشأها ونظمها وبّين اختصاصاتها، وألنها سلطات 

لمفهوم الذي ُقدم يتعذر وجود الدولة القانونية بدون وجود الدستور، تابعة للسلطة التأسيسية، ومع هذا ا
 ومن هنا كان الدستور أول مقومات الدولة القانونية واإلطار العام األساسي لها.

وقد سعى المؤسس الدستوري الجزائري إلى تكريس أسس دولة القانون من خالل تبني مقوماتها 
هو تكريس دولة القانون  2016يسي من التعديل الدستوري لعام وضمانات قيامها، بحيث كان الهدف الرئ

لى أي مدى في الجزائر، لذلك أمكننا طرح اإلشكالية التالية:  فيما تكمن أساليب حماية الدستور؟ وا 
 ؟2016استطاع المؤسس الدستوري الجزائري تكريس دولة القانون من خالل التعديل الدستوري لعام 
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تجسيد دولة القانون القانونية كآلية لحماية لدستور و الصياغة   
 اشي عاللد/ ق                                                                    

 أستاذ محاضر قسم " أ "                                                                     
 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                     

 2ة  جامعة البليد                                                                    
 الملخص 

إن ضمان التوازن بين سلطات و صالحيات الحاكم وحريات المحكومين تتجسد في الدستور مهما كان       
، ونظام الحكم فيها،  ة المكتوبة التي تبرز شكل الدولةوطريقة وضعه، ألنه مجموعة من القواعد القانوني ه، شكل
 . مانة األولى لتحقيق دولة القانون ، وهو بذلك يمثل الضيم السلطات، والحقوق والحريات وتنظ 
مكن  وال ي له،درجة مطابقة ، و تأتي القواعد القانونية األخرى األدنى منه فهو أسمى وثيقة في الدولة     

 . للمؤسسات أن تحيد عن الدستور
إن سمو الدستور ال يعني عدم خضوعه للتعديل ألنه المعبر عن الظروف التي تشهدها الدولة خالل فترة      

 الجديدة.و لذا كان واجبا إلغاء النصوص القائمة التي ال تتماشى مع الظروف   معينة،
يكون ، و غة دقيقة تمكنه من اإلعمار طويالأو تعديله يجب أن يحظى بصيا ة، إن وضع الدستور ألول مر      

 مجسدا لدولة القانون وال يكون مجرد وسيلة الحتواء بعض األزمات.معبرا و 
القانونية إلى  إن الصياغة القانونية هي آلية مهمة في وضع الدستور أو في تعديله وتعني إخراج القاعدة      

 .حكم، وتتطلب فرض و عن طريق الوسائل الفنية الالزمة مكتوب حيز الوجود في قالب 
، الصياغة الموضوعية، الدستور الجامد  ،دولة القانون ، تعديل الدستوروضع الدستور،  الكلمات المفتاحية:

 الفصل بين السلطات، السلطة والحرية، الصياغة الجامدة.  ،الصياغة اإلجرائية

  مقدمة 
، ألن الصياغة هي علم وفن خاصة  ة أهم أمر يواجه المختصين في ذلكلقانونياتعتبر صياغة القواعد      

، ومن ثمة يجب أن يصاغ الدستور صياغة جامدة  تورية التي تمثل القانون األساسيبالوثيقة الدسإذا تعلقت 
 :  لكون أن كل قواعده تتعلق بالنظام العام وال يجوز مخالفتها أصال مع مراعاة
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، وأن تكون األفكار  في حسن اختيار المصطلحات ودقتهاحد ذاتها و المتمثلة ضوابط الصياغة في  -
 .نى بعيدا عن التعقيدات والتكرارمترابطة تؤدي إلى مع

 واالعتماد على المبادئ العامة التي يراد تجسيدها.  ،خلو الدستور من التفصيالت والجزيئات  -
وضمان احترام االتفاقيات   درجة،درجة منها إلى األعلى  مبدأ تدرج القواعد القانونية، وخضوع األدنىاحترام  -

وأال تكون القوانين الداخلية   للدستور،مخالفة بحيث ال تكون هذه االتفاقيات  فيها،التي تكون الدولة طرفا 
 االتفاقيات. مخالفة لهذه 

ء من الناحية يهدف إلى تنظيم مسائل واقعية من خالل تنفيذ هذه القواعد سواإن وضع قواعد قانونية  -
 الحريات.وهذا يكفل الحقوق و  الموضوعية،اإلجرائية أو 

، وبناء على ذلك تلجأ كل دولة ى وضع حلول لمراكز وأوضاع معينةتهدف إلإن صياغة قواعد قانونية      
، ويؤدي هذا إلى  در محددة ضمن منظومتها القانونيةإلى القيام بهذه الصياغة مستلهمة قواعدها من مصا

نونية متشابهة، ويعود ذلك إلى التأثير والتأثر الموجود بين مختلف األنظمة القانونية الكبرى  أنظمة قاوجود 
 . ، الشريعة اإلسالمية()الالتينية، األنجلوسكسونية

وحتى الدساتير التي تنتهج   االشتراكية،والدول  الرأسمالية،ولذا نجد اختالفات في الدساتير بين الدول      
 بينها. نجدها مختلفة فيما   اإليديولوجي نفس األسلوب 

، وبذلك يكون كل عه الصائغ، وثانيهما )الحكم(إن الصياغة تتكون من أمرين أحدهما )الفرض( الذي يض     
يدين بالوالء للشعب، أو  ، وعلى الصائغ بصدد تعديل دستور أن تضمن فرضا وحكما أو أكثر من ذلكنص ي

 ذي يحكمه التشريع. ال على األقل إلى الفئة من الشعب 
سواء عند  للدستور،إلى أي مدى تكرس الصياغة حماية  هي:وبناء على ذلك فاإلشكالية المطروحة      

 خصوصا. أو تعديله عموما وفي الجزائر  إعداده،
، وتحليلي في بعض الحاالت في حدود نقدي، ومقارن منهج اإلجابة عن هذه اإلشكالية تكون وفق      

   .ي للدراسةوالمكان اإلطار الزماني 
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 الصياغة الموضوعية و مدى احترامها في الدساتير الجزائرية  األول:المطلب      
الدستور محل خالف  من حيث مضمون المواد ) المتن ( المتعلقة بتعديل أحكام  تعتبر أحكام الدساتير     

ارجة عن القانون، وكذلك بالنسبة  التي تفتقر إلى دستور تكون خفقهي كبير، حيث يرى البعض بأن الدولة 
 .حالة من أجل المحافظة على الدولةإذ أنه ال يعمل بالدستور في هذه الللدولة التي تعيش ظروفا استثنائية 

الدول تريد أن تحافظ على دستورها ، فإن هناك بعض ات الفكرية والتاريخية للدساتيروبالجوع إلى المنطلق     
و الضرورة إلى ذلك، كما هو الحال بالنسبة للدستور األمريكي  كلما دعت الحاجة األول وتدخل عليه تعديالت 

  الحاصلة في الوثيقة الدستورية ، مع اإلشارة إلى التعديالت تعديال 25الذي خضع إلى و  1787الصادر في 
رة إلى آخر ، وهذا من أجل تمكين األجيال من معرفة التعديالت التي عرفتها البالد من أول مالمعَدَلة ذاتها

  .1يكون فيها الدستور ساريا مرة 
تجابه بعض األوضاع واألزمات، وهذا ما أما بعض الدول فإنها تصدر دستورا لكل مرحلة تمر بها و      

،  1963هي دستور منذ االستقالل و عرفت العديد من الدساتير  تكرسه الدول النامية ومنها الجزائر التي
وهذا  2016، و2008، و2002المعدل في  1996المعدل، دستور  1989المعدل، دستور  1976دستور 

وهذا ما صرح به رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة " في شهر فيفري األخير في حاجة إلى تعديل 
2019. 
وعية ألنها تتضمن  الموضإن الدساتير التي تعمر طويال وتلحقها بعض التعديالت تتميز بالمرونة      

هذه الدساتير مسايرة التطورات ، وبذلك تستطيع ما التفصيالت فهي متروكة للتشريع، أالعامة المبادئ
 الحاصلة.

والتحكم   وتفصيالتها من أجل ضبط عمل المؤسسات أما الدساتير التي تسعى إلى اإلحاطة بكل المسائل      
، ومن شأن ذلك أن  ي تعترضهفي ذلك يؤدي إلى تطويع الدستور لكي يستجيب إلى كل الظروف والحاالت الت

 يؤدي إلى إلغاء أو تعديل ذلك الدستور.
الصعوبات التي يواجهها الحكام  "إن التغيرات الدائمة في الدستور تعكس يقول: 2هذا ما جعل بعض الفقه     

 في إيجاد الحلول المقبولة لمشاكل الحكم".
و المراجعات الدستورية تعكس  ائم فإن التحوالت إنه على الرغم من االستقرار الد وهناك من يؤكد ويقول:"     

 للحقائق االجتماعية والثقافية لكل دولة". مالئمةرغبة البحث عن هياكل وإجراءات أكثر 
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إن تغطية الحقائق االجتماعية والثقافية من شأنها أن تجعل أي دستور غير مستقر بل يتطلب المراجعة      
 هذا ال يشجع على تأسيس سلطة الدولة.استقرار و التي تثبت صراحة عدم وجود 

ال بد وأن   تتضمن فرضا وحكما، فعند صياغة دستور، أو تعديلهوكما ذكرنا سابقا بأن الصياغة القانونية      
وتحقيق االستقرار، وهذه أهداف يجب  يكون ذلك من أجل حل أزمة سياسية أو إيجاد توازن بين المؤسسات 

 الحسبان.على صائغ الدستور أن يضعها في 
ظهرت فيه بصمات الجنرال " ديغول " من خالل   1958أكتوبر  04فمثال الدستور الفرنسي الصادر في      

المتعاقبة في ظل  ة الخامسة نتيجة اإلطاحة بالحكومات اشتراطاته الخاصة، أين تم وضع دستور الجمهوري
ا الدستور  تحتفظ بهذ ، وال زالت فرنسا ةداخلي الفرنسي والحرب الجزائريالجمهورية الرابعة نتيجة الوضع ال

لكون أن هذا الدستور أضفى هالة معنوية على "  3مصطبغ بالشخصنة ، ورغم أنه ( رغم تعديالته1958)
منه على ما   5د نصت المادة الذي كان قائد للجيش، وهو الذي بادر بتعديل الدستور، وقالرئيس ديغول " 

سير السلطات العامة المنتظم  الدستور، ويضمن عبر تحكيمه  "يسهر رئيس الجمهورية على احترام يلي:
 ، والسالمة الترابية واحترام المعاهدات".هو حامي االستقالل الوطنيواستمرارية الدولة، و 

فذلك يعتبر تهديدا الستمراره وديمومته، حيث أن مصطلح  بالشخصنة  ونسجل بأن الدستور إذا اتسم     
 .1956الفقه الفرنسي بصدد التعليق على دستور ل مرة حديث استعمله ألو "الشخصنة" 

على السلطتين التشريعية والقضائية وفي ذلك داللة واضحة على تكريس  وفيه تغليب السلطة التنفيذية      
وبذلك يتسنى له وضع    ،أفكار رئيس الدولة الذي يكون وراء عملية المراجعة الدستورية ) التعديل الدستوري (

وإن كان مشروع التعديل يقدم من    ، وسياساته المنتهجة ،ية أساسية على مقاسه تعبر عن أفكارهوثيقة دستور 
بحكم سلطته القانونية والفعلية التي يمارسها على باقي  هيئات أخرى، لكن تظل بصمات الرئيس فيه بارزة 

 األجهزة والمؤسسات األخرى.
هو  و  1789دخل حيز التنفيذ في و  1787ة الصادر في وبالرجوع إلى دستور الواليات المتحدة األمريكي     

ت قوة عالمية سواء كانت مواد لكنه استطاع أن يؤسس مؤسسات ذا 7أقدم دستور مكتوب نجده يتضمن 
، وهذا ، وذلك بالنظر إلى احترام هذه الوثيقة من قبل الكافة )الشعب، الحكام(، أو قانونيةأو اقتصاديةسياسية،

ات الحاصلة دون تعديال من أجل مواكبة التطورات والمستجد  27ستور، بل عرف هذا الد ال يعني جمود 
 المساس بالجوهر. 
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السياسية  ونشير إلى أن ظاهرة المراجعة الدستورية هي ظاهرة صحية ألنها تحقق التجديد الفعلي للحياة      
 .4وتبعدها عن أي أزمة تمس بمستقبل المؤسسات الدستورية في الدولة

يرها  رفت الدول العربية بداية من التسعينات موجة وحركية دستورية أدت بها إلى تعديل دساتوقد ع     
ال منها تعدي 15(  1959، وعدلت تونس دستورها ) 1996دلت الجزائر دستورها في استجابة لألوضاع، فع

 . 2012و  2007و  2005( في  1971، وعدلت مصر دستورها )  1993تعديالت بداية من   8
، وبعدها يتم صياغة المشروعية  القانون )الشرعية الدستورية(ا كان الدستور هو أحد مقومات دولة ولم     

، أو ما أطلق عليها فيعصر النهضة األوروبية  ة للدستور من خالل قواعد دستوريةالسياسي
Constitutionalisme   سية  ة السيااكتملت المشروعي) الدستورالية ( وظهرت الدساتير المكتوبة وهنا

 . بالمشروعية القانونية
وجود الشرعية الدستورية بمفهومها السياسي والقانوني فإن التعديل الدستوري وإذا كان الدستور هو أساس      

المعّدل من خالل إعادة صياغته وإضافة وحذف هو أساس تطوير الشرعية الدستورية القائمة في الدستور 
مراعاة التناسق  لى المبادئ العامة دون تفصيلها و حاالت، والتركيز عاإل بعض المسائل واجتناب التكرار وكثرة 

 الغامضة التي تحتمل التأويل. والترابط بين األفكار واالبتعاد عن العبارات 
 نظرة عامة حول الدساتير الجزائرية المعدلة   األول:الفرع 
قتضى األمر حلها ومواجهة بعض عرفت الدولة الجزائرية عدة دساتير لمراحل مختلفة وأزمات متنوعة ا     

 الدستورية الحاصلة.الفراغات 
ووافق عليه   1963أوت  28الذي صادق عليه المجلس الوطني يوم  1963فأول دستور هو دستور      

مع المغرب ، وتّم تجميد العمل به نتيجة النزاع الحدودي 1963سبتمبر  8االستفتاء يوم الشعب بواسطة 
وتم إنهاؤه بطريقة غير طبيعية نتيجة االنقالب ) التصحيح الثوري ( الذي قاده  ،1963أكتوبر  3بتاريخ 

 . 1965جوان   19" في هواري بومدين"الرئيس الراحل 
إذ قبل صياغة هذا الدستور تم عرضه على المؤسسات واألجهزة   1976أما ثاني دستور فهو دستور      

، المرافق ذات الطابع اإلداري والصناعي( التي اإلدارية ، المؤسسات وى الدولة )الواليات، البلديات على مست
الخاليا، تناولته بالمناقشة وبعدها تم رفع تقاريرها إلى أجهزة الحزب من أدنى مرتبة إلى أعلى مرتبة )
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ه  وأصدر  1976/ 11/ 19على هذا الدستور يوم  ، اإلدارة المركزية للحزب( وتم االستفتاءالقسمات، المحافظات 
 . 22/11/1976رية يوم  رئيس الجمهو 

المؤرخ في   79/06، حيث حصل التعديل األول بموجب القانون رقم ثالثة تعديالت  1976عرف دستور      
عدم التمييز بين  ، و لالستفتاء الشعبي ، وتميز بعدم إشارتهالتعديل على البرلمان ، عرض هذا1979/ 07/ 07

إلغاء المادتين  و  117، 116، 113، 112، 111، 110، 108، 105لمواد: ، وشمل ااإلصدار والنشر
179 ،198. 
ومضمون التعديل هو   1980/ 01/ 12المؤرخ في  01/ 80بموجب القانون رقم أما التعديل الثاني حصل      

المدة الزمنية التي يتم  ، لكنه لم يحدد ، حاز على موافقة البرلمان190مجلس المحاسبة في المادة النص على 
 .روع التعديللها الموافقة على مشخال

الذي بموجبه تم  1998/ 11/ 05المؤرخ في  223/ 88أما التعديل الثالث حصل بموجب المرسوم رقم      
ولم يعرض على موافقة ، 03/11/1988ستفتاء الشعبي بتاريخ نشر التعديل الدستوري، وعرض على اال

،  154، 153، 148، 147، 116، 115، 114، 113، 111، 104، 5ان، شمل المواد: أعضاء البرلم
لجهاز التنفيذي  ، إحداث نظام الثنائية في انه توسيع صالحيات رئيس الجمهورية، ومضمو 157، 156، 155

، ونص على هذا التعديل بين اإلصدار والنشر، لم يميز )رئيس الحكومة(، مسؤولية الحكومة أمام البرلمان
 النشر دون اإلصدار.

الذي جاء إثر األحداث الحاصلة في بعض الواليات في  و  1989أما ثالث دستور فهو دستور      
وبموجب ذلك لجأت السلطة التنفيذية إلى إقرار والتي شكلت منعرجا هاما في الحياة السياسية  1988/ 10/ 05

التخلي عن مبادئ النظام االشتراكي ومن بين المبادئ  الذي كرس مبادئ جديدة و تم  02/1989/ 23دستور 
   : 5المكرسة

 منه الدستور. 40ل من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية حسب المادة التحو  -
 . 153تأسيس المجلس الدستوري لتجسيد الرقابة الدستورية المادة  -
 في مجال التشريع. إلغاء نظام التشريع بأوامر وترك السيادة للسلطة التشريعية  -
 عبي الوطني. تبني المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الش -
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،  1992والذي جاء نتيجة الفراغ المؤسساتي الذي عرفته الدولة سنة  1996فهو دستور أما رابع دستور      
نتيجة األزمة السياسية والدستورية نتيجة األوضاع التي آلت إليها البالد  1989أين تم توقيف العمل بدستور 

، أما مبررات هذا الدستور وعلى الرغم مما قرره  ل"من طرف الرئيس " اليامين زرواوتم وضع هذا الدستور 
وبرز ذلك في  معترك السياسة واالنتخابات،من تعددية حزبية، ودخول بعض األحزاب  1989دستور 

وفوز   26/12/1991في دورها األول ، وانتخابات تشريعية 1990لمحلية التعددية األولى سنة االنتخابات ا
لالنتخابات  بانتخابات رئاسية مسبقة بعد الدور الثاني بحت تطالب التي أص  ( Fis )أحزاب المعارضة 

    .التشريعية
بحل المجلس لكن األوضاع السياسية آنذاك كانت متدهورة فقام رئيس الجمهورية " الشاذلي بن جديد "      

إلى  مما أدى  1989جانفي  11و قّدم استقالته في  30/12/1991الشعبي الوطني الذي انتهت عهدته في 
لم ينص على الهيئة المكلفة برئاسة الدولة عند اقتران   1989وأقّر بأن دستور اجتماع المجلس الدستوري 

الحل،  شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب االستقالة ) اإلقالة ( مع شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب 
استشارية بإنشاء هيئة تتولى رئاسة  ه هيئة ، و قام مجلس األمن باعتبار 6و تم إعالن حالة الفراغ الدستوري 

 أرضية الوفاق الوطني." المجلس األعلى للدولة " و بعدها جاءت : وهي الدولة 
تنظيما  من أجل التعديل الدستوري الذي تضمن  28/11/1996و تم بعدها إجراء استفتاء شعبي في      

 القوانين.جال تشريع جديدا للسلطات و تم استحداث الغرفة الثانية ) مجلس األمة ( في م
   :7لكن بالرجوع إلى األنظمة الدستورية المقارنة فإن مبرر وجود الغرفة الثانية في مجال التشريع هوو      
 .1787فيدرالية مثل " و م أ " منذ تمثيل الدويالت الداخلة في االتحاد في الدول ال -
 إلى الظهور. كان مجلس اللوردات هو السباق  تمثيل الطبقة األرستقراطية كما هو الحال في انجلترا، حيث  -

 : ات لكننا نسجل المالحظات التاليةو نظرا ألن مجلس األمة جاء لتجسيد مبدأ الفصل بين السلط     
تقليص دور مجلس األمة في العملية التشريعية ألنه ليس من حقه المبادرة بالقوانين، و أن هذا المجلس  -

، أما عند حصول خالف مجلس الشعبي الوطني دون أي تعديلذي يمارسه اليوافق على القوانين بالشكل ال
 تعلق باألحكام محل الخالف.وإنشاء اللجنة المتساوية األعضاء يكون له الحق في اقتراح ي

التي تتم وفق إجراءات نص على نوع جديد من القوانين وهي القوانين العضوية  1996كما أن دستور      
 :  معينة منها
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كما أبقى دستور  فقة البرلمان عليها باألغلبية المطلقة و يوافق عليها مجلس األمة بنسبة ¾ أعضاء موا -
:  هيديالت و ، و أنه خضع إلى تعورية وحدهعلى حق المبادرة بتعديل الدستور من طرف رئيس الجمه 1996
نطقة القبائل ، و حصل هذا التعديل بعد أحداث م" اللغة األمازيغية " بخصوص دسترة  2002تعديل 

ترة  وتم دس ،من رجال الدرك الوطنيوالمطالبة ببعض األمور من طرف السكان منها إخالء المنطقة 
 .األمازيغية دون استفتاء شعبي

ب  و كذا األحزافي االنتخابات في المجالس االنتخابية و تم إلغاء قيد العهدتين  2008و كذلك تعديل      
 .السياسية و اإلعالم و الجمعيات 

اب رئيس الجمهورية  ، و نص على أن إعادة انتخالذي دستر العديد من المسائل 2016تعديل و كذلك      
ية،  الديمقراطية التشارك، بدأ الدفع بعدم دستورية القوانين ، وعلى م نتخابات رقابة االنص على ، و مرة واحدة فقط

دسترة االستثمار   ،دسترة األراضي الفالحيةمازيغية الجزائري للغة األ، المجمع المجلس األعلى للغة العربية
، دسترة البيئة والسكن وعدم تشغيل األطفال و  والتجارة، الحصول على المعلومة، حقوق األحزاب السياسية

 حقوق الطفل...
  الفرع الثاني: نماذج عن الصياغة التي حصلت بموجبها وضع دساتير أو تعديلها 

دستور أو تعديل دستوري بل أشير إلى أهمها و لعل  عرض بالتفصيل إلى ذلك في كل ال يمكنني أن أت     
اغة من  و هنا ال بد من تحديد عيب الصي 2016بعض الصياغات المرفوضة مازالت مكرسة حتى في تعديل 

   :8خالل النص القانوني فأذكر
و هي   2016من تعديل  102ة و الماد  1996من الدستور  88الواردة في المادة  الصياغة الطويلة : -1

، و إجماع أعضاء بشغور آخرمادة طويلة جدا تضمنت تفصيالت و افتراضات تمثلت في الشغور المرتبط 
، وثبوت ة وعالقة ذلك بالبرلمان بغرفتيهرئيس الجمهوريالمجلس الدستوري على إثبات الشغور في منصب 

يوما   60 الة المرض المزمن ( و مدة) حيوما  45، و نص على مدة األعضاء 2/3المانع بنسبة 
 . يوما 90  فجعل أقصاها 2016، أما تعديل )االستقالة(

 من األجدر معالجة هذا المشكل بأحد األمور التالية :  و كان      
رئيس الدولة دون ربطهم بمجاالت شغور  تعيين نائب الرئيس، أو بتحديد األشخاص التي تتولى منصب  -

 الشغور المتعلق بأحد هذه الحاالت(.لمرض المزمن، الوفاة، االستقالة، منصب رئيس الجمهورية )ا
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"يصبح   و هي : 1996من دستور  176الواردة في المادة  الصياغة غير المقبولة وغير المنطقية: -2
القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الغيا إذا رفضه الشعب، وال يمكن عرضه من جديد على الشعب خالل  

المقابلة للمادة   1996من دستور  176، وكذلك المادة 2016من تعديل  209وهي المادة  شريعية"الفترة الت
"... وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل   :2016من تعديل  210

ضاء غرفتي  اع ¾ أصوات أعأن يعرضه على االستفتاء الشعبي متى أحرز ثالثة أربالدستوري مباشرة دون 
 ".البرلمان

السلطة القضائية مستقلة و تمارس في  :" 1996من دستور  138دق على المادة و نفس المالحظة تص     
، و هو مكرس  يرأس المجلس األعلى للقضاءتنص على أن رئيس الجمهورية  154إطار القانون " لكن المادة 

 . 173و المادة   156في المادة  2016في التعديل الدستوري 
من دستور   182، المادة 177/2، 174/2 المواد  حيث نصت المكررة في مجال اإلصدار الصياغة  -3

 . 211/2،  208/3في المواد  2016في تعديل  على ذلك و تكرر األمر  1996
  168، 165في المادتين  1996و هذا ما تضمنه دستور الصياغة التي تفتقر إلى التناسق بين المواد  -4

و الصواب هو أن  تنص على الرأي و القرار الذي يبديه المجلس الدستوري قابة إذ أن األولى المتعلقتين بالر 
على أن المجلس الدستوري يفصل   2016من تعديل  186يتم ذلك بموجب رأي و ليس قرار، و نصت المادة 

ئيس ر ة )إما من السلطة التنفيذي  من اإلخطار الذي يتلقاه المجلس الدستوري  2016، و وسع تعديل برأي
(  رئيس مجلس األمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإما من السلطة التشريعية ) ، الوزير األول(الجمهورية

 .مةوكان من المفروض أن تكون هذه الصياغة مرتبة ومقس 
  2)      1996كما أن من أعضاء المجلس الدستوري باعتباره هيئة رقابية نجد القضاة سواء في دستور      
بة  قضاة ( مما يجعلنا نطرح السؤال عن نوعية هذه الرقابة ؟ هل هي رقا  4)  2016أو في تعديل  (،قضاة

 .سياسية أو قضائية ) قانونية (
دة و الما 1996من دستور  158و هي ما ورد في المادة  :ة التي ال يعمل بها ) المهجورة (الصياغ -5

التي  ختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن األفعال عليا ت"تؤسس محكمة  :2016من التعديل الدستوري  177
، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما  يمكن وصفها بالخيانة العظمى

 لمهامهما".
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  : 2016من تعديل  179/2وهي المادة  1996من دستور  160/2و كذلك ما نصت عليه المادة      
يخص البرلمان بالتصويت على قانون تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل  "تختتم السنة المالية فيما 

 كل غرفة من البرلمان". 

 الصياغة اإلجرائية و مدى احترامها في الدساتير الجزائرية  الثاني:المطلب 
في الدستور  المتبعة في التعديالت الدستورية تختلف من دولة ألخرى، وتتباين حتى  إن الطرق اإلجرائية     

محددة من طرف الدول تتعلق بتعديل دساتيرها، و قد توصل الفقه إلى القول   الواحد، وبذلك ال توجد طريقة
 في تعديل دستورها و تحاول أن تقنع غيرها من الدول بذلك.بأن كل دولة لها تجربتها 

  .9الجزائرونشير إلى كل ذلك باختصار في      
حيث تعود المبادرة بتعديل هذا الدستور  ( 74إلى  71عليه المواد من ) نصت  1963إن تنقيح دستور  -1

، فإذا تحقق هذا الشرط ال بد من إتباع طريقة  للمجلس الوطني معاإلى رئيس الجمهورية واألغلبية المطلقة 
باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس الوطني يفصل بينهما أجل إجرائية تتمثل في وجود تالوتين وتصويتين 

، و منح الفرصة للنواب لمراجعة التعديل الدستوري هرين، و قد يكون القصد من ذلك هو الشعور بأهمية ش
 التعديل الدستوري.

إن التالوتين والتصويتين لم يحدد لهما طريقة فإذا فرضنا أن البرلمان كان رافضا للتعديل في المرتين       
وكذلك الحال إذا كانت التالوتين والتصويتين مقبولين   ،التعديل على االستفتاء أصالفهنا لن يعرض مشروع 

 . ن ذلك يعرضهما لالستفتاء الشعبيفال يطرح أي إشكال ألمن البرلمان 
أم أن العبرة هي بالتصويت  ، و الثانية بالقبول إذا حظيت التالوة األولى بالرفض  و لكن ما هو الحكم     

 األخير؟  
ا أصال في الدستور وإن كان الجواب يقترب في هذه الحالة إلى  إن هذه المسائل غير منصوص عليه     

إلى عرض هذا المشروع بموافقة أعضاء البرلمان بنسبة األغلبية المطلقة فيؤدي ذلك التالوة الثانية، فلو حظي 
إصداره من طرف رئيس أو يرفض المشروع، فإذا قبله الشعب يجب  المشروع على استفتاء الشعب الذي يقبل

 .( 74لية للموافقة عليه ) المادة أيام الموا  8رية خالل الجمهو 
واضعوه " أحمد بن بلة " إلى بناء دولة قوية في مدة أقصر و تشديد الخناق إن هذا الدستور كان يهدف      

، و تضمن الدستور التشريع بأوامر حيث مارس  المؤقتةحكومة العلى المعارضين للرئيس في الداخل و في 
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ر الدفاع أنذاك تغييرات في النظام و المؤسسات خوفا من خصمه وزيل " أحمد بن بلة " و أحدث الرئيس الراح
 . " هواري بومدين "

( و جعلت حق   196إلى  191فقد نصت عليها المواد من )  1976إن الوظيفة التأسيسية في دستور  -2
الدستور الشكل الذي يتم فيه هل من  المبادرة بتعديل الدستور من صالحيات رئيس الجمهورية فقط، و لم يبين 

 أو من لجنة حكومية معينة ؟  ،لمانأو من طرف البر ، طرف الشعب  منتخبة منطرف جمعية تأسيسية 
، أما عندما يتعلق األمر باألحكام  أعضائه 2/3بأغلبية إن المبادرة بالتعديل تعرض على البرلمان ليقرها      

ال تسري  بأغلبية ¾ أعضاء المجلس الشعبي الوطني ولكن م اإلقرار بتعديل الدستور فال بد و أن يتالخاصة 
 .ن الدستور التي ال تقبل أي تعديلم 195هذه األحكام على المادة  

يحظر تعديل مضمونها و أن مشروع التعديل محظور ألن هذه  من الدستور فإنه  195وبحسب المادة      
هذا الدستور لتعديل ودون اعتبار ألي مبرر قد يقدم كما أن المادة تمثل مقومات المجتمع وبالتالي ال تخضع ل

عرض مبادرة التعديل على الشعب، لم ينص على المدة التي يجب على السلطات في الدولة أن تقدم خاللها 
 .بغي تحديد المدة بدقةو كان ين 

تعديل المبادرة ب( حيث أن حق  167إلى  163نصت عليه المواد من )  1989إن تعديل دستور  -3
و بعدها يعرض المشروع على البرلمان للموافقة عليه بنفس الدستور هو لرئيس الجمهورية بشكل منفرد، 

، و هنا نسجل الشدة والصرامة المعتمدة في تعديل الدستور وكذلك الحظر الطريقة المتبعة في القوانين العادية
 .)قيود التعديل(الكلي أو الجزئي لتعديل أحكام الدستور 

)ال يتم  ومن جهة ثانية نالحظ بأن تعديل هذا الدستور يتم وفق إجراءات بسيطة وكأن الدستور مرن      
 . رغم من أنه يوصف بالدستور الجامد تعديله كما يتم تعديل القوانين العادية( على ال

ع عرض  وقد نص الدستور على المدة الزمنية لمبادرة التعديل فقد رئيس الجمهورية بضرورة عرض مشرو      
 .ا الموالية من إقرار البرلمان لهمشروع التعديل على االستفتاء الشعبي خالل الخمسة و أربعون يوم

الرئيس الراحل " الشاذلي بن جديد " لكنه لم يشخصن الدستور، بل حول   باسمإن هذا الدستور ارتبط      
ات الضغط االجتماعي الذي بدأت ، و محاولة إخماد و إسكالديمقراطية من باب إرضاء الشعب  تبني مبادئ

 . 1988أكتوبر   5من  ابتداءحه تظهر مالم
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التي منحت المجلس الدستوري اختصاصا ال   164و تضمن هذا الدستور حكمين غريبين و هما المادة      
محل الشعب من أجل الموافقة على مبادرة تعديل الدستور و حرمان الشعب من دور له فيه و هو إحالله 

 ذلك.
" بمفهوم  "... وال يمكن عرضه من جديد على الشعب خالل نفس الفترة التشريعية 166و كذلك المادة      

و المالحظ أنه لو كان أعضاء البرلمان  ، رضه بعد انتهاء الفترة التشريعيةالمخالفة أن مشروع التعديل يمكن ع
البرلمان الجديد هذه أعضاء  هم الذين رفضوا مشروع التعديل لكانت الصياغة معبرة إذ يمكن أن يقبل 

، و من غير المعقول أن تعرض مسألة على  السابق و هذا أمر منطقيالصياغة التي رفضها أعضاء البرلمان 
 . الرفض فهذه صياغة إجرائية مرفوضةالشعب سبق له االستفتاء فيها ب

روع التعديل على الشعب ( الفترة الزمنية التي يتم فيها عرض مش 165و تضمن هذا الدستور ) المادة      
يوما مع   50إلى   45رفع المدة من  1996ألجل مع العلم أن دستور يوما فما هي الحكمة من هذا ا 45وهي 

 عدم ذكر أسباب ذلك ؟ 
( وجعل الحق بالمبادرة بتعديل   178إلى  174نصت عليه المواد من )  1996إن تعديل دستور  -4

من البرلمان بغرفتيه وفق الشروط التي تطبق على نص  ت على ذلك الدستور لرئيس الجمهورية و بعد التصوي
 إلقراره.يوما الموالية   50تشريعي و بعدها يعرض التعديل على استفتاء شعبي خالل 

وهي نفس المالحظات  الفترة،ويلغى مشروع التعديل إذا رفضه الشعب وال يعرض من جديد خالل نفس      
 المواد.ل هذه بخصوص ك 1989المسجلة على دستور  

تضمن في الباب الرابع منه أحكام التعديل الدستوري وهي المواد  2016ونشير إلى أن التعديل الدستوري      
  212إضافة فقرة ثامنة في المادة المعدل و  1996وهي نفس الصياغة الواردة في دستور  212إلى  208من 

 تتعلق بعدد عهدات رئاسة الجمهورية. 
مادة جاءت صياغته في الكثير من الحاالت غير دقيقة   216الذي تضمن  2016عديل وعموما فإن ت     

، قد يكون ذلك من أجل تجسيد اإلصالحات العميقة التي وعد تفصيالت وأورد كل شيء في ثناياهوأنه تضمن 
ت بأن  السيد "عبد العزيز بوتفليقة" خالل مسيرته الرئاسية ألنه لمح في عدة مناسبابها رئيس الجمهورية 

، وفي ذلك إشارة واضحة  الموجود ومع المؤسسات الموجودة ال يحبه ولكنه سيعمل مع الدستور  1996دستور 
 . ديل هذا الدستور الذي حصل بالفعلإلى تع
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 ، وأصبح للمرأة حق التمثيل السياسي والنيابي. ورسميةوأصبحت اللغة األمازيغية لغة وطنية      
 10والثقافية للمجتمع الجزائري يله تقتضي مراعاة الخصائص السوسيولوجية إن صياغة أي دستور أو تعد      

مع الدستور االجتماعي الذي من دين و عادات و تقاليد وأعراف، أي مراعاة تطابق الدستور السياسي للدولة 
 . ال يمكن تجاهله أو االنتقاص منه يعتبره البعض بأنه دستور مطلقو

ضع في الحسبان بأن الدستور هو نص لواقع معين يجب أن تتم معالجته  الدستوري أن يوعلى المؤسس      
على مجتمع يختلف  ، وال يتم استيراد الدساتير وتطبيقها يقة مستوحاة من البيئة المجتمعيةوعم معالجة دقيقة 

 . المجتمع الذي وضعت له باألساس عن
، فمثال دول 11بل أصبحت سمة العصرالعربية فقط  استيراد الدساتير لم تقتصر على الدولإن ظاهرة      

فمثال  أمريكا الجنوبية تأثرت بالنظام الرئاسي اعتقادا منها بأنه يؤدي إلى التطور ولكن الواقع أثبت عكس ذلك 
 . ويال ظهرت فيها أنظمة ديكتاتوريةقواتيماال و سيرالنكا و فنز 

، لكن بريطانيا  كتاتورية و تترك الديمقراطيةالديو كذلك األنظمة الملكية و هب منتقدة اليوم ألنها تمارس      
 . ن الرجل اإلنجليزي هو ذاته مزاجيو لعل سبب ذلك هو أ  االستثناءتمثل 
  وعلى  ،ا على استقرار المجتمع و ديمومتهسلبكما أن التسرع في إعداد الدستور أو مشروع تعديله يؤثر      

فحتما أنه ال  يوما  21تم إعداده خالل  1989 فبراير 23مؤسسات الدولة بوجه عام، فمثال دستور سبيل 
 ، و بذلك يجب أن يكون الدستور معاينة سياسية لواقع معين، أي يوصف بالعقالنية والواقعية.يعطي الحلول

وفي   2019أفريل  18وقد صرح الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" بأنه بعد االنتخابات الرئاسية المقررة في      
ضمن مضامين ذلك هو استحداث ولعل من  2016كرئيس يتم تعديل الدستور المعدل في  انتخابهحالة إعادة 

 الجمهورية وأمور أخرى تتالءم مع الوضع ومع تحقيق مزيد من الديمقراطية.منصب نائب رئيس 
 

     الخاتمة
و أن احترام ما    الدولة،الدستور هو المرجع القانوني األعلى ألي دولة ألنه ينظم كل نواحي الحياة في      

باإلضافة إلى توفير الضمانات التي تكفل   القوانين، تضمنه الدستور أمر واجب على الجميع وفقا لفكرة تدرج 
 احترامه. احترام الدستور و 
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باإلضافة إلى أن صالحية الدستور تنبع من الصفة الدائمة له، ألن وضع الدساتير يكون من أجل       
المؤسس الدستوري الذي يصطدم في أي نظام بفكرة التغيير المستمر  ذا أمر يواجه ديمومتها لفترة طويلة ، و ه

 من أجل التعامل مع هذا التطور الحاصل.للمجتمع، فال بد يحيط الدستور بهذا التغيير 
والميوالت  و هنا ال بد من الترفع عن المعطيات اآلنيةو لذا نجد إلغاء دستور واستبداله بدستور جديد،      

 انبية عند إعداد الوثيقة الدستورية لضمان ديمومتها. الج
ة من أجل تحقيق أمد طويل  الصياغة القانونية الدقيق وكل هذه األمور ال بد من ضبطها عن طريق     

لتنصيص ا، و القانون كمبدأ الفصل بين السلطات ، و أن يتضمن الدستور ما يعتبر من مقومات دولة للدستور
 .ية للمواطن مع وجود رقابة قضائيةاألساسعلى الحقوق و الحريات 

، وأن العمل ببعضها لم  جزائرية في عمومها كانت مرحليةلنا أن نخلص إلى القول بأن الدساتير الويمكن      
، و أنها كانت مشوبة بعدة نقائص من حيث الصياغة سواء أن إعداد بعضها كان بسرعة فائقة ، ويدم طويال

 . مهجورة، أو غير متناسقة، أو متناقضة  كانت مطولة، أو مكررة، أو
و هناك أمور يجب  سياسي،و تعددية حزبية و انفتاح اقتصادي و  كبير،ديمقراطي و مع ذلك فيه تحول      

، مع اإلشارة إلى  من أجل اكتمال البناء الديمقراطيتداركها في التعديل الدستوري لما بعد االنتخابات الرئاسية 
 . تالفيهااحتوى تفصيالت كان من الواجب  2016لسنة  أن التعديل الدستوري 

، أو من حيث إعادة ما تضمنه  أكثر من ذلك سواء من حيث األسلوب و أن الصياغة كانت تحتاج إلى      
 . مراجعة أو تنقيحمن نقائص دون  1996دستور 

جزائري  جتمع الأملنا الوحيد هو صياغة دستور جديد منفتح على كل األصعدة ومراعيا خصوصية الم     
 . و الديمومة لمدة معقولة و مقبولة، ومحققا لالستمرارية  ومكرسا للحقوق والحريات 

و نقترح وضع دستور يعبر عن كل آمالي الشعب الجزائري و تبرز فيه الصياغة التقنية والموضوعية       
 تعديله.المحكمة عند واإلجرائية 

  قائمة الهوامش والمراجع
التعديالت : كتاب الملتقى الدولي الثاني حول ، مقال منشور فيالقانونية ، تعديل الدستور بالصياغة لةمحمد ناصر بوغزا -1

كلية الحقوق و العلوم االجتماعية، قسم الحقوق، جامعة  ، 2008ماي  7إلى  5ة في الفترة من الدستورية في البلدان العربي
   . 176ص   ، نةعمار ثليجي، األغواط، المطبعة العربية، غرداية، دون س
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 .  177محمد ناصر بوغزالة ، المرجع السابق ، ص   -2
الدستورية في الجزائر ) مرجعية تضخم الوثائق الدستورية الجزائرية ( مقال  رابحي أحسن ، النقائص المتعلقة بالمراجعة  -3

،   2008ماي  7إلى  5الفترة من الدستورية في البلدان العربية في منشور في كتاب الملتقى الدولي الثاني حول : التعديالت 
جامعة عمار ثليجي، األغواط ، المطبعة العربية ، غرداية ، دون سنة ، ص  ، كلية الحقوق و العلوم االجتماعية، قسم الحقوق 

186   . 
، دار  2008يوليو  23حين حسب آخر تعديل م 1958دستوري الواليات المتحدة األمريكية و فرنسا لعام ، مولود ديدان -4
 . 01، ص الدار البيضاء، الجزائر، دون سنة، يسبلق
، مقال منشور في لجزائر وسيلة لتجسيد الديمقراطية، أم لحل األزمات الوطنية، التعديالت الدستورية في اهوام الشيخة  -5

العلوم   لحقوق و، كلية ا2008ماي  7إلى  5ة في الفترة من : التعديالت الدستورية في البلدان العربيالدولي حول كتاب الملتقى 
 . 697، دون سنة، ص االجتماعية، قسم الحقوق، جامعة عمار ثليجي، األغواط، المطبعة العربية، غرداية 

،  دون سنة، ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديو زائري و وسائل التعبير المؤسساتيالنظام الدستوري الج، أوصديق فوزي  -6
 .  24ص 

 .   701، ص  هوام الشيخة ، المرجع السابق -7
 .  178، المرجع السابق ، ص  محمد ناصر بوغزالة   -8
في الجزائر بين مواضع الجمود والمرونة ، مقال منشور  ، إشكالية تعديل النص الدستوري بن عطية لخضر و قاوي إبراهيم -9

، كلية الحقوق و   2008ماي  7إلى  5الملتقى الدولي حول : التعديالت الدستورية في البلدان العربية في الفترة من في كتاب 
 . 713،  712، قسم الحقوق ، جامعة عمار ثليجي، األغواط ، المطبعة العربية، غرداية، دون سنة، ص العلوم االجتماعية 

 . 192رابحي أحسن، المرجع السابق، ص  -10
 .  193المرجع السابق ، ص   أحسن،رابحي   -11
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 الدستور جودة القاعدة الدستورية ضمانة لحماية 
The quality of the constitutional rule is a guarantee of constitutional 

protection 
 خالد روشو  /د                                            

 أستاذ محاضر "أ"                                           

 حقوق وعلوم سياسية ،مسؤول فريق ميدان التكوين                                         

 تيسمسيلت -معهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي                                        

 rouchoukha@gmail.comالبريد اإللكتروني:                                        
 

 ملخص:
تعتبر جودة القاعدة الدستورية بحق صمام أمان لحماية الدساتير من كثرة التفسيرات والتأويالت          

أو االنتهاك و التجاوز، ذلك ألنها تؤسس لدولة  القانون على اعتبار أنها تبين شكل و نظام حكم، كما 
دة لهذه القواعد من شأنها تتضمن الحقوق و الحريات األساسية في المجتمع، و من ثم فالصياغة الجي

العمل على استقرار المنظومة القانونية و السياسية، و حتى االقتصادية و االجتماعية في الدولة، لذا 
تعتبر القاعدة الدستورية الجيدة بمثابة الخطوة األولى و المفصلية لبناء دولة الحق و القانون، فهي إذا 

االستقرار و الثبات، على اعتبار أنها مصدر الشرعية، لجميع تعمل على حماية الدستور نفسه، بل تمده  ب
القواعد القانونية األقل منها تدرجا في منظومة الهرم القانوني وذلك في إطار نصوص قانونية واضحة 
المعالم ومحددة األهداف، في ظل منظومة متكاملة تحضى باحترام و مكانة كبيرة من قبل أفراد المجتمع 

لمشكلة لنسيج الدولة، لذلك تعتبر جودة القاعدة الدستورية ضمانة لحماية الوثيقة و كذا السلطات ا
 .الدستورية نفسها

Abstract: 
The quality of the constitutional rule is the right of a safety valve to protect 

constitutions from frequent interpretations, interpretations, violations and 
transgressions, because they establish the rule of law as constituting a form of 
government and the basic rights and freedoms of society. This is the basis for 
the establishment of a state of truth and law. If it works to protect the 
constitution itself, it will provide it with stability and stability. Source of In 
accordance with a clear and defined legal framework, within an integrated 
system that is respected and respected by the members of society and the 
authorities that are the problem of the fabric of the state. Therefore, the quality 
of the constitutional rule is considered as a guarantee for the protection of the 
document Constitutional itself. 

mailto:rouchoukha@gmail.com
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 مقدمة:
مماال شك فيه أن جميع األنظمة السياسية في العالم على اختالف مشاربها تتغنى بمطلب الدولة 
القانونية، ذلك أنها منتهى النظريات التي أسس لها الفقه الدستوري الحديث، كون أن سمو الدستور إلى 
جانب تدرج القواعد القانونية على شكل هرمي من شأنه العمل على احترام هذه األخيرة، بحيث تستمد كل 

عنه حتما خضوع النظام  قاعدة قانونية قيمتها ومكانتها من القاعدة التي تعلوها، األمر الذي ينتج
 المؤسساتي في الدولة ألعلى قمة هذا التنظيم القانوني، و الذي يتربع في قمته الدستور.

و تبعا لذلك فقوة النظام السياسي أو ضعفه تحّدد أساسا بقيمة الدستور، ذلك أن هذا األخير هو 
يعة نظام الحكم، و هو الذي الذي يضمن المبادئ األساسية لدولة القانون، فهو الذي يبين شكل و طب

يحّدد مهام السلطات و يبين درجة التكامل بينهما أو درجة التوازي فيما بينها، و هو في نفس الوقت حامي 
نظام الحقوق و الحريات، لذا نجد كثير من الدول تركز على هذه الوثيقة، و ذلك من خالل تضمين 

القانون، ذلك أن هذه األخيرة تعتبر مطلب و غاية  نصوصها المبادئ العامة التي من خاللها نحقق دولة
 في نفس الوقت.   

إن القواعد الدستورية بوصفها الضابط الناظم في أي نظام سياسي فهي تحضى باحترام كبير من 
قبل أفراد المجتمع و كذا السلطات المشكلة لنسيج الدولة، لما تكتسيه من أهمية قصوى و مفصلية في 

لشعوب، األمر الذي يؤهلها بحق بأن تكون في قمة تنظيم الهرم القانوني في الدولة، حياة الدول    و ا
ومن ثّم فاستقرار القواعد الدستورية و ثباتها من شأنه العمل في خانة استقرار باقي القوانين، وهذا راجع 

لعادية، ومن ثّم كان أساسا إلى تلك الصفات التي تمّيز هذه القواعد، فهي أكثر القواعد ثباتا من القواعد ا
 لزاما على المشرع الدستوري أن يخص هذه القواعد بصفات تمّيزها عن غيرها في الهرم القانوني.

ثم إن القواعد الدستورية تستمد قيمتها من الدستور نفسه، بل تعتبر الحجر األساس في بناء الدولة 
قانونية األخرى، غير أن حديثنا عن هذه القانونية، و من ثّم فهي التي تعطي الشرعية لباقي القواعد ال

القواعد يجرنا حتما إلى الحديث عن الدستور نفسه، على اعتبار أنه الركيزة األساسية التي من خاللها 
تستمد جميع التصرفات القانونية في الدولة قيمتها و شرعيتها، األمر الذي يدفعنا أيضا للحديث عن جودة 

للتجاوز أو للتغير أو حتى للتجاهل، سواء من قبل السلطات الفاعلة في هذه القاعدة حتى ال تكون عرضة 
المجتمع و نقصد بذلك السلطات الثالث، أو حتى من قبل األفراد، ذلك أن جودة القواعد القانونية من شأنه 

 حماية الدستور ابتداء من عوامل االنتهاك أو الخرق.
الدستور بصفتي الثبات و الديمومة، األمر الذي و عليه فجوة القاعدة الدستورية من شأنها إمداد 

في بناء دولة القانون، ثّم إن هذه الجودة تستهدف استقرار المراكز القانونية وثبات  يساعد وبشكل مباشر
أوضاع العالقات في المجتمع، سواء بين األشخاص العامة أو الخاصة، إضافة إلى ذلك فهي تعمل أيضا 



 د/ خالد رشو، المركز الجامعي تيسمسيلت                              جودة القاعدة الدستورية ضمانة لحماية الدستور

 

  2019أفريل  25يوم      الجزائر" ناء دولة القانون فيملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساس لب 18

 

الممنوحة لألفراد، لذا نجد أن معظم الدول تضمن دساتيرها هذه الحقوق حتى على ثبات الحقوق والحريات 
 التطالها التغيرات و التحريفات، ومن ثّم المّس بالمراكز القانونية للمواطنين.

و تأسيسا على ما سبق تبيانه فإن جودة القاعدة الدستورية من شأنها التأسيس لدولة القانون في ظل 
ت الممنوحة لألفراد، و لعّل ذلك يعتبر مؤشر على مصداقية التعامل الدولي مع كفالة الحقوق و الحريا

المجموعة الدولية، التي تتبنى دائما فكرة المزيد من الشفافية و الديمقراطية، في إطار نصوص قانونية 
مراكز واضحة المعالم بّينت األهداف من خالل منظومة قانونية متكاملة و متوازنة، تعمل على استقرار ال

القانونية و األوضاع السياسية، و عليه فإن اإلشكالية التي نراها جدير بالمعالجة في هذا البحث تتمثل 
إلى أي مدى يمكن لجودة القاعدة الدستورية أن تؤسس لدولة القانون؟ و ما هي أهم األطر أساسا في 

بالنظر إلى مخرجاتها القانونية  الناظمة لذلك؟ و فيها تتمثل أهم مستهدفات القاعدة الدستورية الجيدة
 ؟ و حتى نبّين أهم المفاصل التي تثيرها هذه اإلشكالية نتطرق إلى ذلك وفق المطالب التالية.و الواقعية

 المطلب األول : المقصود بجودة القاعدة الدستورية                              
 المطلب الثالث: األسس الناظمة لمخرجات جودة القاعدة الدستورية.                              
 المطلب الثالث: مستهدفات جودة القاعدة الدستورية                       

   

 المقصود بجودة القاعدة الدستورية األول:المطلب 
ستورية دورا هاما في استقرار المعامالت والعالقات مما تجدر اإلشارة إلى ذكره بداية أن للقاعدة الد

فيما بين األفراد و دولتهم ممثلة في مؤسساتها، وفيما بين المواطنين بعضهم مع بعض، ذلك أن الدستور 
هو الناظم لجميع المعامالت القانونية في الدولة، و من ثّم فكلما كانت قواعده واضحة من حيث الصياغة 

لنظر إلى إجراءات الوصول إليها، كانت هذه القواعد عامال مثبتا لما تنشئه من و المدلول، بسيطة با
حقوق و ما تقّرره من واجبات، ألن المواطن نفسه في تطلع مستمر إلى هذه القواعد التي تصون حقوقه و 

تمع، و تحمي حرياته، فهو دائما يريد إصباغ عليها طابع الجودة حتى تكون فّعالة ومنتجة ألثارها في المج
عليه حتى تتصف القاعدة الدستورية بصفة الجودة ينبغي أن تحقق فيها جملة من المسائل نذكرها فيما 

 يلي:
 الفرع األول: وضوح القاعدة الدستورية 

لعّل من أهم الصفات التي قد تفقد من القاعدة الدستورية لقيمتها هو الغموض الذي قد يكتف بعضا 
االنسجام بين مفاصل التنظيم الهرمي للقانون، إضافة إلى غموض وتعقيد منها أو كلها،و ال سيما عدم 

بعض القواعد األمر الذي يتطلب من واضعي القواعد الدستورية الوضوح فيما يتعلق بصياغة النص 
 القانوني، و كذا مدلوله حتى ال يكون عرضة لكثرة التأويالت و التفسيرات.

تصاف بالوضوح بالنسبة للمخاطبين به، ذلك أن مسألة تم إن جودة النص القانوني من شأنه اال
وضوح النص عامل حاسم في تطبيقه و نفاذه، ومن ثّم تحقيق غاياته و مستهدفاته األمر الذي يجعل من 
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و هذا يعني وجود فهم و ثقة في النص  1األهداف المتوخاة من النص قابلة للتحقيق بالنسبة للمعنيين به،
 مستقبل في ظل الثبات و االستمرارية . القانوني،والذي يؤسس لل

 و لعّل من بين أهم الحواجز التي تقف أمام النص القانوني فهما و تطبيقا نذكر:
 التعقيد المبالغ فيه للقواعد القانونية .  -
 عدم جودة النص صياغة و مدلوال .  -
 صعوبة فهم النص القانوني.   -
ولعّل من أهم المحطات التي ينبغي أن تفعل في هذا المجال هو ما يسمى بالتقييم القبلي، و الذي        

يكون عند سن القاعدة القانونية، حيث يتعين على المختصين في ذلك مراعاة عدة عوامل مرتبطة بتحسين 
رأي العام، إضافة إلى ما يسمى تطبيق القاعدة، كالمصلحة العامة، الفئة المستهدفة، و مدى تقبلها لدى ال

في التضخم القانوني، و عدم االنسجام بين مختلف النصوص   بالتقييم البعدي  والذي يبحث أساسا
 2القانونية.

ولعل من أهم مخرجات جودة القاعدة الدستورية هو تلك الصياغة العلية للنص القانوني والتي تعني ''      
مجموع األدوات التي تخرج القاعدة القانونية إلى الوجود العلمي، إخراجا يحقق الغاية التي يفصح عن 

  3من فرضها'' جوهرها، أو أنه عملية اإلخراج الفعلي للقاعدة القانونية بما يحقق الهدف
وبالعكس فقد تكون القاعدة القانونية غامضة الشيء الذي يفقدها الجودة، وغالبا ما يكون الغموض     

الذي يكتنف القواعد الدستورية راجعا للمشرع أساسا عندما يكون يفتقد لإلمكانيات الداعية لذلك، كما قد 
شرع خاضع لعوامل خارجية، وغير هذه يكون ألسباب تتعلق بظروف االستعجال، أو عندما يكون الم

         4األسباب كثير، والتي تؤدي في النهاية إلى غموض الصياغة القانونية
 الفرع الثاني: سهولة وصول النص القانوني للفئة المستهدفة منه

إن من أهم التحديات التي تواجه جودة النص القانوني هو تلك التعقيدات التي يمكن أن يتصف بها 
نفسه، أو كثرة النصوص القانونية و تبعثرها في عدة تقنينات، األمر الذي يصعب من وصول هذا  النص

 5النص  إلى الفئة المستهدفة منه، أو باألخرى عدم قدرة هذه األخيرة إلى الوصول إلى النص.
زام وعلى اعتبار أن اللغة القانونية ذات خصوصيات ترتبط عادة بالشكل والمضمون لذا ينبغي االلت

بها واحترامها، ولذلك فهي تتطلب الدقة في إيصال المعلومة إلى الفئة المستهدفة منها بسهولة ويسر، وهذا 
   6ما يتطلبه النص القانوني، الذي ينبغي أن يكون ذا جودة عالية.

و حتى نحقق هذا المطلب ينبغي  استخدام جميع الوسائط اإلعالمية و اإلشهارية سواء المكتوبة أو 
رئية من أجل الوصول إلى القاعد الدستورية، أو أي قاعدة قانونية أخرى، و ألن ذلك يعتبر بحق عامال الم

ألة  مؤسسا لقاعدة حاسما في معاقبة المخالفين لهذه القواعد، و لقد أشار الدستور الجزائري إلى هذه المس
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ومفصلية، تؤسس لتطبيق القانون في مجموعه، و ذلك عند النص على أنه" ال يعذر بجهل  جّد هامة
 .7القانون"

 الفرع الثالث: قابلية النص للتوقع
إن مسألة صياغة النص القانوني بشكل دقيق وواضح من شأنه اكتساب الثقة و المشروعية، األمر 

 الذي يجعل منه نصا قابال للتطبيق قابال للتوقع.
بعا لذلك تعرف إمكانية التوقع أنها " التفكير في حدوث أمر ما في المستقبل بناء على شواهد،     و ت

و أدلة في الحاضر " كما قد يعرف على أنه " ما يمكننا أن نخطط له و الذي يجب أن يكون منطقيا 
لية، ومن ثّم تحقيق مرتقبا"   و تبعا لذلك ينبغي للتوقعات أن تكون وفق معطيات حاضرة لها مآالت مستقب

ما هو كائن و توقع ما يجب أن يكون، وعليه فالنص القانوني الذي يفتقر إلى هذه الصفة، هو نص قابل 
 للزوال و عدم الثبات و االستمرارية.

 لمخرجات جودة القاعدة الدستورية المطلب الثاني: األسس الناظمة
سياسي كان تعّد ضمانة أساسية و هامة  مما ال شك فيه أن جودة القاعدة الدستورية في أي نظام

لهذا الدستور، ذلك الطبيعة القانونية هي أصال تؤسس لذلك ، فهي تمتاز باإللزامية كونها تأتي  في أعلى 
هرم التنظيم القانوني للدولة، و من ثم فهي أساس الدولة القانونية، بل و تعتبر ركيزتها األولى في ذلك، 

ورية تلعب دورا هاما في استقرار الحقوق و الحريات التي يقّرها الدستور، ومن كما أن جودة القاعدة الدست
ثّم فهي عامل تدار عليه المعامالت الدولة في إطار من الثقة و المصداقية، و حتى نتبين هذه األسس 

 فإننا نتطرق إلى ذلك في الفروع التالية:
 اس دولة القانون الطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية أس األول:الفرع  

على اعتبار أن القواعد الدستورية تأتي في قمة التنظيم الهرم القانوني، فهي بحق تؤسس للنظام 
السياسي للدولة، و من ثم تحّدد فكرة الشرعية لباقي القوانين األخرى في إطار تدرج القيمة القانونية 

  8للقواعد.
د من خالل القواعد الدستورية، على اعتبار أنها و تبعا لذلك فإن شكل النظام السياسي للدولة يحدّ 

تمثل إرادة المجتمع و توجهاته السياسية و االقتصادية و االجتماعية، ولذلك فجودة القاعدة الدستورية من 
شأنها توضيح معالم النظام و مؤسساته الفاعلة، ومراكزه المفصلية، وكذا تحديد المهام والصالحيات لكل 

فة إلى تحديد الحقوق و الحريات، كل ذلك مضمن في هذه القواعد، و على اعتبار هيئات المجتمع، إضا
أن هذه األخيرة تكتسي أهمية قصوى تبعا للطبيعة القانونية الناظمة لها، فأي تجاوز لها يقع تحت طائلة 

 الحظر و المنع.
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االستقرار في النظام  ثم إن القيمة القانونية التي تتمتع بها هذه القواعد من شأنها إرساء الثبات و
القانوني و المجتمعي للدولة، إذ يترتب على ذلك خضوع المشرع و اإلدارة و القضاء و األفراد كل في 

 مجال اختصاصه لهذه القواعد، وذلك بالنظر إلى طبيعتها و قيمتها.
غير و تأسيسا على ذلك  فإن القواعد الدستورية هي قواعد قانونية  من حيث الشكل و المضمون، 

أن ما تتميز به هو السمو، ذلك أنها مضمنة في وثيقة الدستور الذي يأتي موقعه في أعلى قمة التنظيم 
القانوني، ومن ثّم فهذه القواعد تعلو على غيرها من القواعد القانونية، و في نفس الوقت هي المصدر 

لقواعد المطبقة في الدولة، لذا فهي لجميع القواعد القانونية في الدولة، بل تمنح الصفة القانونية لجميع ا
  9تكتسي أهمية بالغة.

جماال نقول أن كل قاعدة قانونية تنظم شأنا عاما أو تتعلق بالنظام العام فهي ضمن القواعد اآلمرة  وا 
التي الينبغي ألي كان تجاوزها أو مخالفتها، وخصوصا إذا كانت هذه القواعد تنظم حياة الدولة من جميع 

ا ما تقوم به القواعد الدستورية تماما، فهي إذا تمثل إرادة المجتمع العليا وتوجهاته األساسية جوانبها، وهذ
 في كل مجاالت الحياة.

 الفرع الثاني: جودة القاعدة الدستورية أساس دولة القانون 
ال يخفى على أحد ما للقاعدة الدستورية من قيمة مفصلية في حياة الدول، على اعتبار أنه األساس 
الذي تقوم عليه الدولة القانونية، بل بدونها ال نستطيع الحديث عن المنظومة القانونية الناظمة لشأن 
الدول، لذا تعتبر جودة هذه األخيرة من المطالب التي ينبغي العمل على تحقيقها، ذلك أن هذه  الجودة من 

النظام القانوني في الدولة، ومن  شأنها التمثل في مخرجات الدستور نفسه، على اعتبار أنه هو الذي يبين
ثّم قواعد ممارسة السلطة و ضبط العالقات فيما بين الهيئات المشكلة للدولة، وكذا فيما بين هذه الهيئات 
و األفراد كل ذلك ينبغي أن يكون في صورة جيدة و متقنة حتى تتبين الحدود الفاصلة و الناظمة في نفس 

األمر الذي من شأنه العمل على تقيد السلطة بأحكام القواعد الوقت لمفاصل التسيير و التنظيم، 
  10الدستورية.

فالقاعدة الدستورية الجيدة من شأنها تدليل الصعوبات المتعلقة بالفهم و التطبيق، ذلك أن هذه 
القاعدة هي التي تعكس فلسفة المجتمع السياسية و االقتصادية و االجتماعية، وتبعا لذلك فهي األساس 

يع النظم لجميع األنظمة األخرى المشكلة للهرم القانوني في الدولة، بل وتعتبر مصدر جم الشرعي
وتبعا لذلك فجودة القاعدة الدستورية من شأنها بث الثقة المشروعة في النظام القانوني  القانونية األخرى،

سلطات الدولة على حّد للدولة، األمر الذي ينتج عنه حماية اإلطار القانوني الذي يتفاعل به األفراد و 
سواء، بل األكثر من ذلك أن هذا اإلطار هو الذي يتعامل به و من خالله األفراد و ينتظمون بالنسبة 

 . 11اللتزاماتهم اتجاه السلطة العمومية تبعا لما تقتضيه هذه القواعد الجيدة
 الفرع الثالث: جودة القاعدة الدستورية ضمانة لحماية الحقوق و الحريات
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تجدر اإلشارة إلى تبيانه في هذه النقطة هو أن من أهم ما يتطلع إليه المواطن اتجاه دولته هو مما 
توسيع دائرة الحقوق و الحريات مع كفالة هذه األخيرة في أدق وثيقة قانونية في الدولة، و تبعا لذلك فقد 

بغي التنبيه له في هذا حرص المشرع على تضمين هذه القضايا في الدستور كضمانه لحمايتها، لكن ما ين
الباب هو أن هذه الحقوق و الحريات ينبغي أن تصاغ في قواعد دستورية واضحة وجيدة من حيث 
الموضوع و المدلول، و أن تكون في متناول الجميع، و بالطبيعة التي يتميز بها المواطن البسيط، ألن 

 هذا شأن يعنيه بالدرجة األولى.
قاعدة دستورية إذ ا لم تكن تتضمن هذه القضايا، بل و أن تكون في  و تبعا لذلك فإنه ال قيمة ألي

متناول المخاطبين به، و سواء كان ذلك من خالل أبواب أو فصول، أو حتى من خالل الديباجة التي 
أصبحت جزء من الدستور، كما هو الشأن في الدستور الجزائري، الذي ركز على هذه القضية في ديباجة 

 12لرابع المتعلق بالحقوق و الحريات.وكذلك في الفصل ا
بل األكثر من ذلك هناك من يضمن هذه الحقوق و الحريات في وثائق أعلى من النصوص 
الدستورية    وذلك بقصد  سهولة وصولها إلى المواطن، على اعتبار أن هذه األخيرة ما هي إال تعبيرا 

ت هي تعبير عن المبادئ األساسية الدستورية عن إرادة الشعب، أو اإلدارة العليا لألمة، فهذه اإلعالنا
وكون أن الحقوق و الحريات تعتبر قيم أساسية النفكاك عن  13المستقرة في الضمير اإلنساني العالمي،

 14في القواعد الدستورية.ع على تضمينها المجتمع عنها، لما لها من ارتباط باإلنسان نفسه، فقد دأب المشر 
و الحريات قضية مصيرية حساسة في كل نظام سياسي، بل من  وعلى اعتبار أن مسألة الحقوق 

 خالل هذه القيم نستطيع معرفة مدى ديمقراطية الدولة في تسيير شأنها، و عالقتها بموطنيها.
لذا ينبغي أن تصاغ القواعد الدستورية المتعلقة بالحقوق و الحريات بالشكل الذي يفهمه المواطن 

طرف المخاطب بها، لذ ينبغي أن تكون هذه القواعد جيدة من جميع البسيط، ألنه في النهاية هو ال
جوانبها، حيث ال تكون غامضة، و ال مبهمة و غير قابلة للتفسيرات و التأويالت، وهذا ما يعني تماما 

 بالمقصود وبجودة القاعدة الدستورية.
 جودة القاعدة الدستورية أساس التعامل الدولي الفرع الرابع:

العالم اليوم أصبح على شكل قرية كونية متداخلة المصالح متشابكة النظم  مما ال شك أن
والسياسات، وخصوصا بعد عولمة كل شيء، و من ثم ظهور الكثير من المفاهيم التي تعبر على أن 
هناك نظام دولي جديد، مثل النظام الدولي لحقوق اإلنسان، دمقرطة األجهزة المسيرة للشأن العام، التداول 

ي على مراكز تسيير شؤون الدولة، ومن ثم فإن رضى المجموعة الدولية أصبح يتمثل في مدى السلم
من  وكذلكقابلية القواعد الدستورية لألنظمة السياسية من وجهة الوضوح و الشفافية و حتى المصداقية، 

حيث سّن القاعدة الدستورية التي أصبحت بحق مطلب ذو أبعاد سياسية اجتماعية، اقتصادية، وعنصر 
 مثبت ألمن و استقرار الدول.
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و على اعتبار أن هناك ارتباط بين شعوب العالم وخصوصا بين الدول المتجاورة، فهذا يحتم على 
ليمية، األمر الذي يحتم عليها أن تكون منظومتها الدول االنخراط في هذه المنظمات سواء الدولية أو اإلق

القانونية منسجمة و لو بشكل نسبي مع المنظومة القانونية الدولية، األمر الذي يساعد بشكل كبير على 
ثبات القواعد الدستورية للدولة، الشيء الذي ينتج عنه ثبات العالقات الدولية، و من ثّم استقرار المعاهدات 

برمة مع الدول، و ال يكون ذلك فّعاال إالّ  من خالل قواعد دستورية واضحة و قوية ذات واالتفاقيات الم
 مصداقية، وكفاءة عالية من حيث الشكل و المضمون، وهذا ما يعبر عنه بالجودة للقاعدة الدستورية.

 المطلب الثالث: مستهدفات جودة القاعدة الدستورية
س للمنظومة القانونية في الدولة، فهو المحدد الناظم على اعتبار أن الدستور هو المرجع األسا 

لجميع التصرفات التي تقوم بها  السلطات في إدارة الشأن العام، كما أنه اإلطار الحامي للحقوق 
والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها األفراد في مواجهة الدولة، كما أنه يعتبر الوثيقة األساسية التي تحدّد 

ومن ثّم فهو الضامن الذي يوفر الحماية للمبادئ األساسية التي تقوم عليها األمة من شكل نظام الحكم، 
والمنطلقات المجتمعية، ومن ثّم فجودة القاعدة الدستورية تلعب دورا أساسا في يث المرجعية و الهوية، ح

تقرار المنظومة استقرار المنظومة القانونية في الدولة في كافة مستوياتها كما تعتبر عامال مهما في اس
السياسية الناظمة لتسيير شؤون األمة، األمر الذي ينتج عنه استقرار المراكز القانونية واألوضاع  
المعامالتية، كل ذلك يعتبر مستهدف تعمل جودة القاعدة الدستورية على تحقيقه و هذا ما سنبينه في ما 

 يلي: 
 الفرع األول: استقرار المنظومة القانونية

لقاعدة الدستورية بالشكل الذي تم تبيانه يعتبر مؤشر جّد هام و مفصلي في حياة الدول      إن جودة ا
واألفراد على حّد السواء، ذلك أن تبيان الخطوط العريضة التي يسير عليها نظام المجتمع من شأنه العمل 

لدستورية هي التي على معرفة الحقوق و الواجبات في آن واحد دون غموض، و على اعتبار أن  القاعدة ا
تبين النظام القانوني في الدولة و قواعد ممارسة السلطات لمهامها، وكذا الحدود الفاصلة بين هذه 

 15السلطات، األمر الذي ينتج عنه حتما تقييد السلطة الحاكمة  وفق قواعد الدستور.
وضوح الدستور بالشكل و لعّل من بين األسباب المباشرة الستقرار المنظومة القانونية في الدولة هو 

الذي ال يترك معه التفسير و ال الغموض، ثم إن استقرار و ثبات و وضوح القاعدة الدستورية من شأنه 
 القواعد.المنشئة جراء هذه  القانونية واألوضاعديمومة المراكز 

و تأسيسا على ذلك فإن هذا في حد ذاته يعد مطلب هام تسعى جميع الشعوب و الدول على 
إيديولوجياتها العمل على تحقيقها، لذا نجد أن جودة القاعدة الدستورية تؤسس و بشكل كبير في  اختالف

 هذا المجال للعمل على استقرار المنظومة القانونية للدولة.
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وتبعا لذلك فإن استقرار المنظومة القانونية في الدولة معناه ثبات فلسفة المجتمع و قيمته في جميع 
ية االقتصادية أو الثقافية االجتماعية، لذلك هي األساس الشرعي لجميع األنظمة المجالت سواء السياس

القانونية الموجودة في الدولة، بل تعتبر المصدر األساس لجميع ما في الدولة من أنشطة قانونية، ثم إن 
ساء مبدأ ر جودة القاعدة الدستورية معناه بشكل مباشر ثبات المنظومة القانونية، األمر الذي يؤدي إلى إ

ن أن ذلك والذي بدوره يعمل على استتباب األمن القومي في المجتمع و لألمة ككل، كو األمن القانوني، 
والفاعلين القانونيين واالقتصاديين وحتى السياسيين الحماية واالستقرار بالنسبة لإلطار يوفر لألفراد 

 16القانوني الذي يتعاملون به وينشئون التزاماتهم  بمقتضاه.
 لفرع الثاني: استقرار منظومة الحكم في الدولة ا

لعل من أهم مخرجات جودة القاعدة الدستورية في أي مجتمع كان هو استقرار و ثبات منظومة 
الحكم    والتسيير في الدولة، ذلك أن غياب القواعد التي تدار عليها اللعبة السياسية و أبجديات الحكم  

لسياسي، وحتى الثقافي و االجتماعي، األمر الذي يؤدي إلى ظهور من شأنه توليد ما يسمى بالتطرف ا
 17التهديدات الخطرة التي تعمل على تفتيت و تفكيك المجتمع.

إن استقرار منظومة الحكم في الدولة من شأنه التأسيس للكثير من المجاالت الحيوية في الدولة 
الديمقراطي التداولي وضوحا وتبيانا، و من ثم  كونه يبين ما للحاكم و ما للمحكوم، كما أنه يزيد في الحكم

العمل على حماية الشرعية، األمر الذي من شأنه دخول أكبر عدد ممكن من المواطنين الخانة السياسية 
 18و المشاركة الفعالة للدولة الشيء الذي يجنب إلى حد كبير التهميش السياسي.

 الفرع الثالث: استقرار المراكز القانونية 
القاعدة الدستورية من شأنه العمل على استقرار هذه األخيرة، ولعّل من أهم األسباب  إن جودة

 عدم رجعية هذه األخيرة، أي أنها ال تمس بالمراكز القانونية التي تكونتداعمة لثبات القاعدة القانونية و ال
 19وأصبحت منتجة آلثارها.

من شأنه العمل على ثبات هذه األخيرة ذلك أن عدم الرجعية و عدم الرجوع بالقانون إلى الماضي 
ة نيشكل كبير على بث السكينة والطمأنومن ثم ثبات األوضاع التي أنشئت في ظله، األمر الذي يساعد ب

  20لدى المواطنين و المتعاملين من خالله.
ال يخفى علينا أنه كلما كانت هناك قواعد دستورية واضحة المعالم بينة األهداف  مضبوطة 

كانت هناك جودة حتى في الدستور نفسه، األمر الذي يحول دون كثرة التأويالت والتفسيرات، المرامي 
الشيء الذي يجنب المنظومة الدستورية  كثرة التعديالت و التصحيحات، كما هو الشأن في بعض الدول، 

ت التي من ثم استقرار و ثبات جميع المعامالنظومة، و الشيء الذي ينجر عنه فعال استقرار هذه الم
أنشأت تبعا لهذه المنظومة،و تأسيسا على ذلك نكوم أمام مراكز قانونية مستقرة وثابتة لدى كل فئة 
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مخاطبة بنص دستوري، و كل في مجال اختصاصه، و ال يكون ذلك حقيقة مفّعلة إال من خالل جودة 
 القاعدة الدستورية، في ظل وثيقة تحضى برضا المواطنين قبل رضا المسيرين. 

 مة:خات
إن مما الشك فيه أن الدستور يتربع على قمة هرم التنظيم القانوني، ذلك لما يكتسيه من أهمية            

بالغة في التأسيس لدولة القانون، بل نستطيع القول أنه ال يمكن الحديث عن هذه المقاربة في غياب 
، و السلطات الفاعلة في دستور ضامن لجميع مفاصل هذه الدولة، فهو الذي يبين شكل نظام الحكم

الدولة، و حدود اختصاص و مهام كل منها، كما أنه يتضمن أيضا جميع الحقوق و الحريات األساسية 
التي ينبغي لألفراد أن يتمتعوا بها في مواجهة بعضهم بعض، و في مواجهة دولتهم، ذلك أن وثيقة 

في الدولة، بل هو مصدر لجميع القواعد  الدستور هي المحدد الناظم لكل التصرفات و األنشطة القانونية
 المتدرجة من بعد، حيث تستمد قوتها و شرعيتها منه.                               

وتبعا لذلك فإن القاعدة الدستورية ينبغي أن تكون على درجة من الوضوح، من حيث الصياغة        
المشرع الدستوري في كل مرة يعمل على جودة والمضمون، و األشكال التي تتضمنها، و من ثم نجد أن 

هذه القاعدة، حتى ال تكون عرضة للتأويل، و التفسير، أو حتى ربما لالختراق أو االنتهاك، وبمفهوم 
 المخالفة أنه كلما كانت هناك قواعد دستورية عالية الجودة فإن ذلك صمام أمان لحماية الدستور نفسه.

أهمية كبرى للقواعد الدستورية على اعتبار أنها الضامن للحقوق  لذا نجد أن الفقه الدستوري يولي
الحريات، والضابط ألنشطة سلطات الدولة، بل تعتبر الحجر األساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية، و 

فجودة القاعدة الدستورية من شأنها إعطاء الدستور صفة الثبات و االستمرارية، و من ثّم الحفاظ على 
لقانونية التي أنشأت في ظل هذه القواعد بما في ذلك األوضاع التي تّم تأسيسها تبعا لهذه المراكز ا
 القواعد.

 ولعل من أهم النتائج التي يمكن لنا أن نسجلها في هذا المقام نذكر ما يلي:
الحماية من كل تعتبر صمام أمان يعمل على ثبات واستقرار الدستور و أن جودة القاعدة الدستورية  -
 امل التأويل أو التجاوز.عو 
استقرار المعامالت الداخلية  والدولية مل على ثبات المراكز القانونية و أن جودة القاعدة الدستورية تع -

 التي أنشأت في ظالل هذه القاعدة.
أن جودة القاعدة الدستورية من شأنها العمل على استقرار المنظومة السياسية ذلك أنها تبين الخطوط  -

 للتداول السلمي الديمقراطي على الحكم.العريضة 
 القانون.أن جودة القاعدة الدستورية تعتبر بحق الخطوة األولى و المفصلية في مسار تأسيس دولة  -
كلما كانت القاعدة الدستورية جيدة الصياغة و المضمون كانت فاعلة، ذلك لسهولة وصول الفئات  -

 المستهدفة منها بسهولة و يسر.
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لقاعدة الدستورية تعتبر بحق أساس التعامل الدولي، ذلك أنها تمد المجموعة الدولية بالثقة           أن جودة ا -
 والمصداقية، األمر الذي ينعش العالقات الدولية.

 من شأن القاعدة الدستورية الجيدة استقرار منظومة الحكم في ظل المبادئ و األطر المتفق عليها. -
نوصي ببعض المقترحات التي من شأنها المساهمة و لو بالشيء القليل في كما أنه يمكن أن         

 التأسيس لدولة القانون من خالل جودة القاعدة الدستورية.
 غموض، وكذا كثرة التأويالتالعمل على صياغة القواعد الدستورية بالشكل الذي ينفي عليها ال -1

 والتفسيرات.
لدستورية تتضمن المحاور الكبرى كلما كانت كلما كانت المواضيع المعالجة في القواعد ا -2

 القواعد الدستورية بعيدة عن التعديالت و التصحيحات التي تقتل الدستور من أساسه.
العمل على تجنب التضخم القانوني للقواعد الدستورية، األمر الذي يعطي الثقة والمصداقية  -3

 لهذه القواعد.
الدستورية حتى يسهل الوصول إلى فهمها دون إتباع األسلوب البسيط في صياغة القواعد  -4

 حاجة إلى كثرة الوسائط و الشروحات.
االستعانة بالوسائط اإلعالمية بكافة أنواعها إليصال القاعدة الدستورية، من شأنه توفير الجهد  -5

 والوقت و تجنب الصعوبات التي يمكن أن تعترض التأسيس لدولة القانون.
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 فعالية مبدأ تدرج القواعد القانونية في النظام الدستوري الجزائري 

 سيهوب سليمد/                                         
 محاضر ب أستاذ                                      

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                     
 جامعة ابن خلدون تيارت                                    

 ملخص

 األهميةوعليه فانه من  ،للدولة القانون  األساسية حد المستلزماتأالقانونية يعد تدرج القواعد  إن مبدأ
ال  تجسيده حتى تكون هناك آليات لضمان نأو  ،يكون هذا المبدأ واضحا في النظام الدستوري  أن بمكان

تدرج  القواعد    مبدأيتبنى  أصبح 1989 عامالدستور الجزائري منذ   إن. أجوفيكون مجرد شعار 
من خالل  تكريسه  للدفع  بعدم  الدستورية  كآلية   هامة    2016القانونية  ولقد  عززه  تعديل  سنة 

 األدنى  األحكامستبعاد  سلطة  القضاء في  ا اآلليةهذه   إلىلضمان  سمو  القواعد  الدستورية وتضاف 
 قيمة  قانونية  وبذلك  تكون  هناك  فعالية للتدرج  القواعد  القانونية . األعلىمرتبة وتطبيق 

 الدفع بعدم الدستورية.، الكتلة الدستورية ،تدرج القواعد القانونية:  الدستور، الكلمات المفتاحية

Résumé 

Le principe de la hiérarchie des normes est l’un des fondements de l’Etat de 

droit,  c’est pourquoi il est important qu’il soit bien déterminé par  le régime  

constitutionnel et aussi qu’il soit garanti  .La constitution de 1989 a consacré ce 
principe et la révision de 2016 l’a consolidé en adoptant la question prioritaire 

de constitutionnalité comme moyen nécessaire afin de garantir la supériorité des 
règles constitutionnelles .S’ajoute à ce moyen le pouvoir de juge d’exclure les 

règles méconnaissant des dispositions supérieures .Ainsi, le principe de la 
hiérarchie des normes est doté de l’efficacité nécessaire.   

Mots clés : Constitution –hiérarchie des normes –bloc de constitutionnalité 
–la question prioritaire de constitutionnalité.    

 مقدمة
 الذي  نظر لها  "هنز كلسن"الفقيه  النمساوي  الشهير    إلىتنسب نظرية  تدرج  القواعد  القانونية 

ترتيب القواعد  القانونية  أساسهذه النظرية  تقوم  على   إن. 1في  كتابها "النظرية الخالصة للقانون"

                                                             
1 Théorie pure du droit, 2e édition, traduite par Charles Eisenmann, Dalloz, 1962, Paris 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_pure_du_droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Eisenmann
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 أنة منطقية  بمقتضاها ينبغي بحسب  قيمتها  القانونية لضمان تناسق وقوة النظام  القانوني ،وهي فكر 
 سمى عنها .األتخضع القاعدة  القانونية للقاعدة  

يسللتوجب تكريسلله ووضللع  األساسللية لدولللة القللانون ولللذلك إن مثللل هللذا المبللدأ يعتبللر مللن المقتضلليات
بحيللت تبنللى  1989دسللتور  بعللد تبنللي بتللدرج القواعللد القانونيللة العمللل بللدأولقللد . لتجسلليده اآلليللات الضللرورية

 األخير الرقابة على دستورية القوانين وهو ما يمنح السمو للقاعد الدستورية. هذا

فانه  ثم  تبني آلية  الدفع  بعدم  الدستورية    2016  عاموبعد  تعديل  الدستور الجزائري في  
ة دراسة األهمي وعليه فانه من. أخرى   إضافات  إلىوهو  ما  يدعم  تدرج  القواعد  القانونية  باإلضافة  

ونتساءل ما إذا  2016في سنة  بعد التعديل الدستوري الجزائري  النظام الدستوري  مضمون هذا المبدأ في
 للتجسيد تدرج القواعد القانونية بشكل فعلي ؟ كانت هناك آليات

  إلللىثللم    ،المبحثثا الو مضللمون  تللدرج  القواعللد  القانونيللة     إلللىسللنتطرق  فللي  هللذه  المداخلللة  
 .  المبحا الثانيآليات تجسيده  

 القواعد القانونية في النظام الدستوري الجزائري مضمون تدرج : المبحا الو 

األسللمى الللذي  هللو القلانون  علللى قمللة القواعلد القانونيللة ذللك أن الدسللتور إن القواعلد الدسللتورية تتربلع  
 .راسة القواعد القانونية التي تلحقهتستمد منه جميع السلطات اختصاصها وعليه وجب دراسته أوال قبل د

  - تدرج القواعد القوانينهرم  في أعلى - القواعد الدستورية: الو المطلب 

ن   ،2في النظام القانوني تبعا لمبدأ تدرج القواعد ألقانونية األسمىتحتل القواعد الدستورية المكانة  وا 
تشمل  جميع  القواعد  الدستورية  سواء    أنها  إذ ،من  فكرة  الدستور  المكتوب أوسعالحديت  عنها 

التي  يتم  استنباطها  من  قبل   أو  األخيرهذا  إليهاالمدونة  منها  في  صحيفة  الدستور والتي يحيل 
 الذي تتضمن جميع أي الكتلة الدستورية الواسع للدستور األمر يتعلق إذن بالمفهومالقضاء  الدستوري. إن 

تتميز  الكتلة  الدستورية   في  النظام  الدستوري   نفسها على السلطات داخل الدولة. فرضالتي تالقواعد 
 .بالمفهوم  الموسع  للدستور  باألخذالجزائري  

                                                             
2 YELLES CHAOUCH ,Bachir ,le conseil constitutionnel en Algérie ,OPU ,2002 ,Alger ,p 03. 
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في  توسعت الكتلة الدستورية بإدراج ديباجة الدستورفانه  2016وبعد تعديل الدستور في سنة 
 .3باإلضافة إلى حقوق أخرى  الكتلة الدستورية

 بالمفهوم  الموسع  للدستور   الخذ : الو  الفرع

لم  يقتصر  على    األخيرفان  هذا   19894المجلس  الدستوري بمقتضى دستور   إنشاءبعد  
مهمة القواعد  القانونية  وتجلى  ذلك  في    إلىبل  اضطلع   ،التطبيق  الجامد  للنصوص  الدستور

غياب تكريس صريح  لمبدأ الفصل بين السلطات فان المجلس الدستوري تدخل لتكريسه وذلك من  أمام
المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس  1989 أوت 28. وذلك في رأيه بتاريخ اإلنشائيخالله دوره التفسيري 

سلطات لتنظيم ال األساسية األسسمبدأ الفصل بين السلطات هو احد  أنالشعبي الوطني بحيت على 
    5العامة 

نلله يسللتنبم المبللدأ : أهللذا المبللدأ يسللتدعي مالحظتللين وهمللا إقللرارن إفلل "يلللس شللاو " األسللتاذبحسللب 
المالحظلة الثانيلة فهلي علدم  أملا ،إنشلائهالمؤسس الدستوري وبذلك ال يعتلرف بلدوره فلي  إلىوينسبه مباشرة  

 تبرير المبدأ وال تفسيره .

بللين مضللمون  مبللدأ الفصللل بللين السلللطات 6للنائللب  األساسلليولكللن فللي قللرار الحللق متعلللق بالقللانون 
كلللل سللللطة تملللارس اختصاصلللاتها فلللي المجلللال المحلللدد لهلللا ووفلللق الحلللدود المقلللررة لضلللمان  أنبحيلللت يعنلللي 

 .7التوازن المؤسساتي القائم

ه  للليس  جللزءا مللن  الدسللتور ونفللس الشلليء بالنسللبة  لميثللاق  المصللالحة  الوطنيللة  الللذي  رغللم  انلل 
فللان  المجلللس  الدسللتوري اعتبللره  بشللكل ضللمني جللزءا مللن  الكتلللة  الدسللتورية  حينمللا عللاب علللى  القللانون  

الميثللللاق  ولقللللد  اعتبللللره  بللللان " ميثللللاق السلللللم   إلللللى اإلشللللارةعللللدم   السياسلللليةالمتعلللللق بللللاألحزاب  04 -12
السلللليدة  اإلرادةي ، ويعللللد  التعبيللللر  المباشللللر عللللن والمصللللالحة  المدنيللللة تمللللت  تزكيتلللله فللللي  اسللللتفتاء  شللللعب

 ملن  القلوانين العضلوية  العاديلة أو أسلمىللشعب، ومن ثلم  فانله يحتلل  فلي تلدرج  القواعلد  القانونيلة مرتبلة 
                                                             

 07المؤرخللة  14د الجريللدة الرسللمية عللد الدسللتوري،المتضللمن التعللديل  2016مللارس  06المللؤرف فللي  01-16القللانون 3 
ينظللر فللي ذلللك لموقللع  البرلمللان،مللن قبللل  2016فيفللري  07مشللروت تعللديل الدسللتوري بتللاريخ  إقللرارم تلللقللد  2016مللارس و

 : مجلس األمة
 http://www.majliselouma.dz/travaux/com_travaux/2016/detail.php?id_com=201602 

 1989-03-01المؤرخة في  09الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 4 
  1989 غشت 28للمجلس الدستوري بتاريخ  01رقم  رأي 5 
  1989سبتمبر  04بتاريخ  37الجريد رقم  أوت 30بتاريخ   02قرار رقم  6 

7 YELLES CHAOUCH ,Bachir ,le conseil constitutionnel en Algérie ,op cit  

http://www.majliselouma.dz/travaux/com_travaux/2016/detail.php?id_com=201602
http://www.majliselouma.dz/travaux/com_travaux/2016/detail.php?id_com=201602
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وبلذلك اعتبلر الميثلاق والمصلادقة  والرقابلة الدسلتورية ."   إعلداداخلتالف  إجلراءات   إللىالعضوية  بلالنظر  
  القوانين. ستوريةأساس للمراقبة د

   :القضاء  الدستوري الفرنسي صفة  القاعدة  الدستورية على  النصوص التالية  أضفىولقد  

بتاريخ   Liberté d’associationديباجة  الدستور قبل  قرار المجلس  الدستوري الشهير  أوال
فان  الرقابة على  الدستورية كانت  تتم  بشكل  جامد، أما  بعد  هذا  القرار  فان   1971جويلية   16

الطابع  الدستوري على  ديباجة  الدستور وبالتبعية  على    أضفىالمجلس  الدستوري  الفرنسي 
والمواطن لسنة   ناإلنساحقوق  إعالنوكذلك   1946النصوص التي ذكرتها  وهي ديباجة  دستور 

فإن المجلس  إعالني. بقيامه بإضفاء الدستورية  على  نصوص  لم  لكن  لها  إال  طابع  1789
 .  8حماية  الحقوق والحريات إلىالدستوري كان  يهدف  

 إدراج التعديل الدستور للديباجة  :الفرع الثاني

على ديباجة  الصفة الدستورية أضفىفان المؤسس الدستوري  2016بعد تعديل الدستور في سنة 
الديباجة  بصفة  عامة  تفصح  عن   إن. التاريخ قبل هذالها  ثابتة بعدما لم تكن تلك الصفة الدستور

اتخاذ  نص  قانوني وهو  فيما  يتعلق بالدستور  فانه  يؤكد  على  القيم  الوطنية  والتاريخية   اببأس
وهي  تكون  مصاغة   .عليها  التنظيم  السياسي  للدولةالتي  يقوم    األساسيةوكذلك  على  المبادئ  

في  شكل  فقرات  وليس مواد   وهو ما  يطرح  التساؤل  حول  قيمتها  القانونية كما  حدت  في  
على    أضفىآنفا الذي    إليهالمشار   44-71القانون  الفرنسي مع  قرار  المجلس  الدستوري لسنة 

  إجابة. وهو التساؤل  الذي  كان مطروحا  في  القانون الجزائري ولم يجد  1958 لعامور ديباجة الدست
  يتجزأجزء  ال   الديباجة أنبحيت  نص  التعديل في الديباجة  نفسها  على  9 2016شافية  قبل  سنة  

 من  الدستور.

بعللض المبللادئ  يللد علللىاالسللتناد عليهللا للتأك عللن مضللمون ديباجللة الدسللتور الجزائللري فانلله يمكللن أمللا
 األساسية وهي:

                                                             
8 VEDEL.G, « La place de la déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité », in la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, colloque des 25 et 26 
mai 1989 au conseil constitutionnel, Paris, PUF ,1989 . 

C.ROUAUT, Droit administratif, Berti, Alger -.R.ZOUAIMIA et Mر حلول قيملة الديباجلة     وينظل 9 
2009, p25  

 : موجود في موقع المجلس الدستوري الفرنسي liberté d’asscociation 1971جويلية 16القرار
 http://www.conseil-constitutionnel.fr  . 
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 السالم الوحدة الحرية الديمقراطيةوهي  الشعب الجزائري    القيم األساسية التي يستند عليها -
 بتعاد عن العنف والتطرف وكذلك الطابع الجمهوري للدولة.االوالرقي 

   .اإلنسانعلى  متطلبات الديمقراطية  والعدالة  وحقوق    التأكيد -
 .والمستقبليعلى  البعد  الحضاري  للجزائر  ودورها  التاريخي    التأكيد -

 التكريس  الدستوري  للحق  في  البيئة والتنمية  المستدامة   :الفرع  الثالا

ملن  خلالل    األخيلرةالديباجلة  فلي  الكتللة  الدسلتورية  فانله  ثلم  توسليع  هلذه   إدراج  إللىباإلضافة 
كبيلرة  لكونله  يفلرض  نفسله  عللى    أهميلةالحق  في  البيئلة والتنميلة المسلتدامة  وهلو  حلق  يحتلل    إدراج

 المشرت  في  مجاالت  عديدة  . 

فللم  يهلتم  فلي  تكلريس  هلذا  الحلق    تلأخروجدير  بالذكر  بان  المؤسس الدستوري  الجزائري  قلد  
تحلت  عنللوان مكافحلة  التلللوت  وحمايلة  البيئللة    فأكلد 1976ميثللاق   أملابمسلالة  البيئللة ،  1963دسلتور  
علللللى  ضللللرورة  صلللليانة  المحلللليم  وحمايللللة  السللللكان مللللن  المضللللار وفللللرض  االلتللللزام  علللللى    أكللللدالللللذي  

لوضللع  حيللز    أساسللياالجماعللات  المحليللة  وكللذا  مسللؤولية االقتصللادية واالجتماعيللة والثقافيللة للللبالد  دورا  
 سة  مقاومة  التلوت وحماية  البيئة .التنفيذ  فيما  يخص سيا

 وتطللللوير المنشللللآت بتهيئللللة ألعمرانيللللة الخللللاص 05ضللللمن الفصللللل  1986 وكللللذلك بالنسللللبة للميثللللاق
 المعيشة. وأيضا على ضرورة تحسين إطارالقاعدية 

وحمايللللة الثلللللروة  تهيئللللة اإلقللللليم والبيئللللة التشللللريع فلللللي مجللللال فمللللنح اختصللللاص 1976 أمللللا الدسللللتور
 والتلاريخي وكلذا النظلام العلام للغابلات والنظلام العلام للميلاه اتية والمحافظة على الترات الثقافيوالنب الحيوانية،

المجلللس  الشللعبي  الللوطني  مهمللة    إلللى، الللذي  اسللند   1989. وهللو  نفللس  مللا  نجللده  فللي  دسللتور  10
طلار المعيشلة بملا  فيهلا  حمايلة  الثلروتين  الحيوانيلة   التشريع  في مجلال  تحديلد القواعلد  العاملة  البيئيلة  وا 
والنباتية  والمحافظة  عللى  التلرات  الثقلافي والتلاريخي والنظلام  العلام للغابلات  واألراضلي  الرعويلة والنظلام  

 العام  للمياه .

الحفللا   علللى  البيئللة  فللي     أهميللة إلللىفللان  المؤسللس  الدسللتوري  قللد  تفطللن    2016فللي سللنة  و 
 إنديباجللة  الدسللتور التللي  نصللت  علللى  "  أوالإطللار  التنميللة  المسللتدامة  وقللام  بتكريسللها  مللن  خللالل  

                                                             

نوفمبر المتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشلعبية ،الجريلدة الرسلمية  22المؤرف في  97-76االمر رقم   10 
 . 1976نوفمبر  24المؤرخة في  94عدد 
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عللى  ....  فللي   الشلعب  الجزائلري متمسلك  بخياراتله  مللن اجلل  الحلد  ملن  الفللوارق االجتماعيلة والقضلاء 
 " .11إطار  التنمية  المستدامة  والحفا   على  البيئة

ملن  الدسللتور عللى  أنلله للمللواطن  الحلق  فللي  بيئلة  سللليمة  وعللى  انلله  تعمللل    68ونصلت المللادة 
للمللواطن التللي يضللمنها النظللام  األساسلليةالحللق فللي البيئللة ضللمن الحقللوق والحريللات  أصللبحوعليلله ، الدولللة 

تكثثون موضثثوع  أنالغيثثر بابلثثة مللن بللين المجللاالت  212الدسللتوري الجزائللري، والتللي تعتبللر بموجللب المللادة
 12تعديل دستوري . 

جديلد وهلو  إجلراءالحق في البيئة من الحقوق والحريلات التلي يمكلن حمايتهلا ملن خلالل  أصبحوأيضا 
الثثدفع بعثثدم دسثثتورية  إمكانيثثةمكثثرر التثي نعثثت علثثى  188المثثاد   أوردتثث الثدفع بعثثدم دسثثتورية  الثثذي 

 13حكم تشريعي يتوبف علي  مآ  النزاع ينتهك حقوق وحريات يضمنها الدستور. 

التوجلله  الللذي  اخللذ  بلله المؤسللس الدسللتوري  الجزائللري فللي تكريسلله  للحللق  فللي  البيئللة  يختلللف    إن
التلي ضلمنت  الحلق  فلي البيئلة فلي  مواثيلق   أخلرى وقوانين  عن  التكريس  الدستوري  في  القانون الفرنسي

نصلا  قانونيلا  متكلامال  مخصللص   أصلدرتمسلتقلة  علن  الوثيقلة  الدسلتورية ، كملا  فعللت  فرنسلا  التلي  
 الكتلة  الدستورية  إلىالقواعد  التي  تضمنتها   أدمجتبشكل  كامل للحماية  البيئية  شرعة  البيئة ولقد  

  -مبلدأ  االحتيلا     -المبادئ  الثالثة  الكبلرى  للقلانون  البيئلي وهلي  مبلدأ  الوقايلة    ولقد  كرست
منها  الحق  الفلردي  لكلل  شلخص فلي  العلي    األولىالملوت  الدافع  وكرست  هذه  الشرعة في  المادة 

 . 14في  بيئة  متوازنة  ومحترمة  لصحته

                                                             

الحلق فلي البيئلة يتعللق" بحقلوق االنسلان ملن الجيلل الثاللت وهلو يخلص الحفلا  عللى الملوارد اعتبر المجللس الدسلتوري ان 11 
واعتبلارا بالنتيجلة ان هلذه االضلافة التملس –الطبيعية وحماية البيئلة حيلت يعتبلران ملن الشلرو  االساسلية للتنميلة المسلتدامة " 

يتعللللق بمشلللروت  2016ينلللاير  28د الملللؤرف فلللي ر ت د/م  16/ 01البتلللة حقلللوق االنسلللان والملللواطن وحرياتهملللا " راي رقلللم 
 . 2016فبراير  03مؤرخة في  60القانون المتضمن التعديل الدستوري ،جريدة الرسمية عدد 

    ولقد  سبق االهتمام الدستوري   بالبيئة   اهتمام  تشريعي  12
المتعلللق بحمايللة البيئللة فللي اطللار التنميللة المسللتدامة ، جريللدة رسللمية  2003يوليللو  19المللؤرف فللي  10-03القللانون رقللم  12

 2003يوليو  30المؤرخة في  43عدد 
اعتبر المجلس الدستوري ان الحق في البيئة يتعلق" بحقوق االنسان ملن الجيلل الثاللت وهلو يخلص الحفلا  عللى الملوارد   13 

واعتبلارا بالنتيجلة ان هلذه االضلافة التملس –ماية البيئلة حيلت يعتبلران ملن الشلرو  االساسلية للتنميلة المسلتدامة " الطبيعية وح
يتعللللق بمشلللروت  2016ينلللاير  28ر ت د/م د الملللؤرف فلللي  16/ 01البتلللة حقلللوق االنسلللان والملللواطن وحرياتهملللا " راي رقلللم 
 .. 2016فبراير  03مؤرخة في  60 القانون المتضمن التعديل الدستوري ،جريدة الرسمية عدد
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 -سمو فوق التشريع -الدولية القواعد االتفابية  : المطلب الثاني

معاهدات الدولية تحتل المرتبة الثانية في تدرج القواعد القانونية فهي بعد المصلادقة عليهلا بحسلب  إن
    .  150الشرو  التي نص عليها الدستور تسمو على القوانين المادة من الدستور.المادة 

  :ة وهييجب التمييز بين ثالثة حاالت من االتفاقيات الدوليوهنا 

المجللس  الدسلتوري   وكلذلك    رأيتلقلي    إللىاتفاقيات  الهدنة  ومعاهدات  السلم  وهلي  تحتلاج   -1
 من  الدستور  . 111الموافقة  الصريحة  من  قبل  البرلمان .  .المادة    إلى

التللي والمعاهللدات   بحللدود الدولللة، واالتحللاد والمعاهللدات المتعلقللة إن المعاهللدات الخاصللة التحللالف -2
 أو المتعللللددة اإلطللللرافالثنائيللللة  تالدولللللة، واالتفاقيللللا غيللللر واردة فللللي ميزانيللللةنفقللللات  تترتللللب عليهللللا

 صللريحة مللن قبللل كللل غرفللة ملللن االقتصللادي تحتللاج إللللى موافقللةوبالتكامللل  بمنللاطق التبللادل الحللر
 البرلمان.

 . أخرى ات  باقي  المعاهدات فهي  تحتاج  فقم  للمصادقة رئيس الجمهورية دون  إجراء  أما -3

 -سمو فوق التنظيمات -القواعد التشريعية: الثالاالمطلب 

المقصللود بالنصللوص التشللريعية هللي النصللوص القانونيللة الصللادرة مللن قبللل المشللرت سللواء فللي مجللال 
العضلللوية والتلللي تتنلللاول الكثيلللر ملللن المجلللاالت التلللي تتعللللق بالبيئلللة  ،ونلللذكر ملللن هلللذه  أوالقلللوانين العاديلللة 

القواعلللد العاملللة المتعلقلللة –الصلللحة العموميلللة والسلللكان  : ملللن الدسلللتور 140فلللي الملللادة  وردا مللل المجلللاالت
النظلام العلام للغابلات –حمايلة التلرات الثقلافي والتلاريخي والمحافظلة عليله  –بحماية الثروة الحيوانيلة والنباتيلة 

  . النظام العام للمياه-واألراضي الرعوية 

 142ن  قبلللل رئللليس  الجمهوريلللة  بحيلللت  نصلللت الملللادة مللل  أيضلللاويالحلللب  بلللان التشلللريع  يملللارس  
 أوالمجللللس  الشلللعبي  اللللوطني   ورشلللغلللله  هلللذه الصلللالحية  فلللي  الحلللاالت العاجللللة فلللي  حاللللة   نأعللللى 

األواملللر علللرض  هلللذا التشلللريع مقيلللد بضلللرورةخلللالل العطلللل  البرلمانيلللة  بعلللد  رأي  مجللللس  الدوللللة . ولكلللن 
التللي  لللم  تللتم  الموافقللة  األوامللر الغيللهفللي  أول  دورة للله وتعللد   علللى  كللل  غرفللة  مللن البرلمللان المتخللذة
 عنها .

                                                                                                                                                                                              
14 B.MATHIEU, la constitutionnalisation du droit del’environnement :La Charte adossée à la 
Constitution française , Xèmes Journées juridiques franco-chinoises ,Paris 11-19 octobre 
2006 ,p03 
 



ي الجزائري د/ سيهوب سليم، جامعة تيارت                       فعالية مبدأ تدرج القواعد القانونية في النظام الدستور   

 

 2019أفريل  25"     يوم في الجزائر ملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساس لبناء دولة القانون  35

 

 -في تدرج القواعد المكتوبة الخير  المرتبة-القواعد التنظيمية : المطلب الرابع

ملن الدسلتور  143ويأتي في مقدملة النصلوص التنظيميلة المراسليم الرئاسلية التلي تصلدر طبقلا الملادة 
للقانون وبناء على ذللك فانله  يمكلن القلول  بلان رئليس الجمهوريلة يملارس  ملا  في غير المسائل المخصصة 

قصلد بله الللوائح التلي تخلتص السللطة التنفيذيلة بوضلعها فلي حلدود يعرف  يسمى  التشريع  الفرعي وهو  ما
اختصاصها التي يبنيه الدستور حيت تفصل أحكامه دون أي تعلديل أو إضلافة و يكلون اختصلاص السللطة 

ية للتشريع الفرعي اختصاصا أصليا ال استثنائيا وتتشكل هلذه الللوائح ملن نصلوص مرتبلة ملن األعللى التنفيذ
 .   إلى األدنى وفقا للتدرج الداخلي للسلطة التنفيذية

صللللالحية وضللللع  قواعللللد عامللللة  خللللارج  مجللللاالت    بأنهللللاوهنللللاك  مللللن  يعللللرف السلللللطة  التنظيميللللة 
 التشريع .

تطبيقلللا للنصلللوص تشلللريعية  األولثلللم بعلللد ذللللك تلللأتي النصلللوص التنظيميلللة التلللي تصلللدر علللن اللللوزير 
ويالحب بان هذه الصالحية قد ثلم التقلليص منهلا  الدستور .من  99وذلك من خالل مراسيم تنفيذية .المادة 

يل أعادهللا التعلللد 2016بحيللت أخضلللعت إلللى موافقللة رئلليس الجمهوريلللة وفللي سللنة  2008تعللديل  بمقتضللى
 للوزير األول دون قيد.

 : ضمان تدرج القواعد القانونية أمام القضاءالمبحا الثاني

الرقابلللة عللللى  إن تلللدرج القواعلللد القانونيلللة يقتضلللي أن يلللتم ضلللمانه بشلللكل فعللللي أملللام القضلللاء ذللللك أن
فلان خالل المجلس الدسلتوري ال يلتم بشلكل مسلتمر بلل يكلون مرتبطلا باإلخطلار وعليله  دستورية القوانين من

نقسللم دور القضللاء فللي ضللمان تللدرج القواعللد  أن وهنللا يمكللن محوريللا.يكللون  دور القضللاء فللي تجسلليد المبللدأ
  .للتكريس سمو الدستور ثم دوره للضمان تدرج القواعد الغير الدستورية القانونية إلى دور

 دور القضاء في ضمان سمو القواعد الدستورية: الو المطلب 

 ثم بعده. 2016   ينبغي أن نتطرق إليه أوال قبل القواعد الدستوريةإن ضمان القضاء للسمو 

 2016الدستورية ببل  ضمان القواعد :الو الفرع 
حالللت  دون  ممارسللة   loi  écran نسللي  فللان  نظريللة  القللانون الشاشللةالقللانون  الفر  غللرارعلللى  

فللي  عللدم اختصاصلله للنظللر أعلللن القضللاء Arrighi 15 ففللي قضللية الرقابللة  علللى دسللتورية القللوانين  .

                                                             
15 CE section, 6 novembre 1936, Arrighi  . 
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دسللتورية تنظيمللات تسللتمد عللدم دسللتوريتها مللن  الرقابللة علللىفللي  القللانون وبالتبعيللة عللدم اختصاصلله دسللتورية
 نصوص تشريعية.

 يخللللالف مباشللللرة األخيللللر وعليلللله فللللال يراقللللب القاضللللي اإلداري دسللللتورية قللللرار إداري إال إذا كللللان هللللذا
 الدستور دون االستناد على إي نص تشريعي.

  2016ضمان القواعد التشريعية بعد  :الفرع الثاني
وهلي    األهميلةفانله  ثلم  تبنلي  آليلة  قانونيلة  فلي  غايلة   2016بعد التعديل  الدسلتوري  فلي سلنة  

 الدفع  بعدم  الدستورية  وهو  ما يمكن القضاء  من  المساهمة  في  الرقابة  على  دستورية  القوانين. 

  اإلخطلارابة الالحقة  على  دستورية  القلوانين  لكونهلا   تتوقلف عللى  سللطة  نظرا  للمحدودية  الرق
-  األمللةرئلليس  مجلللس –معينللة  وهللي رئلليس  الجمهوريللة   جهللاتمحللددة  فللي    األخيللرةهللذه   أنذلللك  

 عضوا . 30-نائبا   50-الوزير األول –رئيس  المجلس  الشعبي  الوطني 

القلللوانين  فهلللي غيلللر مخوللللة للتحريلللك الرقابلللة عللللى دسلللتوريةأملللا المتقاضلللين أو المؤسسلللات األخلللرى 
للقواعللد مخالفللة  سللواء تلللك التللي صللدرتسللارية المفعللول  الغيللر الدسللتورية وبالتللالي تظللل العديللد مللن القللوانين

 التي أصبحت غير دستورية الحقا. أو تلك دستورية

تبنلي  آليلة  تلدعم  سلمو  الدسلتور  عللى  بقيلة  القلوانين  وهلي  المتعلقلة  باللدفع    أهميلةوهنا  تبدو  
ثللم  وضللعه  فللي  القللانون  الفرنسللي  بمقتضلللى    األسللللوببعللدم  الدسللتورية  ، والجللدير  بالللذكر بللان  هللذا 

ت  فلللي  ية التلللي  ظهلللر ئولقلللد  اسلللتلهم ملللن  الرقابلللة  القضلللا  2008جويليلللة  23التعلللديل  الدسلللتوري بتلللاريخ 
 .16في  القضية  الشهير   1803في  سنة    األمريكية ةالمتحدالواليات  

لالسللتجابة لللدعوة بعللض الفقلله لتحويللل  جللاء نتيجللة اقتبللاس هللذه اآلليللةفللإن  إمللا فللي القللانون الجزائللري 
 الرقابة القضائية بل الرقابة السياسية. إلى نظام إي التحولمحكمة دستورية  المجلس الدستوري إلى

بصلللياغة قريبلللة ملللن تللللك    2016ملللن  الدسلللتور  بعلللد  تعديلللله  فلللي   188جلللاءت  صلللياغة الملللادة 
جويليللة  23بمقتضللى  القللانون  الدسللتوري ل  2008التللي  جللاءت  فللي  تعللديل  الدسللتور  الفرنسللي سللنة  

: أولللىفقلرة    61فلي  الملادة  2008   " « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours 
devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte 
aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut 
                                                             
16 Delphine Dyèvre, « La QPC, une jeune procédure teintée d'imperfections » [archive], sur 
www.slate.fr, 30 mai 2012 

http://www.slate.fr/story/56831/qpc-imperfections
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F56831%2Fqpc-imperfections
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être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de 
cassation qui se prononce dans un délai déterminé.  

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent 
article. »  

حكملللا  تشلللريعيا يملللس بلللالحقوق   أن إثلللارةسلللير   دعلللوى  أثنلللاءهلللي  كالتلللالي  عنلللدما يلللتم   وترجمتهلللا
  إحالللةينظللر فللي  الللدفع بنللاء  علللى  نأالدسللتور فللان  المجلللس  الدسللتوري يمكللن   يوالحريللات مضللمونة فلل
  .النقض التي  تنظر في  اجل  محدد  محكمة  أومن  مجلس  الدولة 

يمكلللن إخطلللار  ملللن  الدسلللتور  الجزائلللري فلقلللد  نصلللت  عللللى  ملللا  يللللي  188نلللص  الملللادة    أمللا
 عنللدما ء علللى إحالللة مللن المحكمللة العليللا أو مجلللس الدولللة،بالللدفع بعللدم الدسللتورية بنللا المجلللس الدسللتوري 

 يتوقللف عليلله مللآل النللزات الللذي المحاكمللة أمللام جهللة قضللائية أن الحكللم التشللريعي أحللد األطللراف فللي يللدعي
تطبيللق هللذه الفقللرة بموجللب قللانون  وكيفيللاتتحللدد شللرو   .يضللمنها الدسللتور ينتهللك الحقللوق والحريللات التللي

 . .عضوي 

وعللللى غلللرار  القلللانون  الفرنسلللي  فلللان  هلللذا  اللللدفع  للللم  يلللدخل حيلللز  التطبيلللق  مباشلللرة  بلللل  كلللان  
 . 188وهو  ما  نصت  عليه  المادة   لتطبيقهيستلزم  صدور  قانون  عضوي 

أي  فقلللم  بعلللد  17  2009فلللي  فرنسلللا  فلللي  سلللنة  1523-2009 ولقلللد  صلللدر  القلللانون  العضلللوي 
سلللنوات ملللن  تبلللين   03ل   بينملللا  صلللدر  القلللانون  العضلللوي  فلللي الجزائلللر  بعلللد سلللنة  ملللن  تبنلللي  التعلللدي

عللى  هلذه  الملدة  وذللك  ملن  اجلل    215التعديل  وهذا  مبلرر لكلون  التعلديل  نفسله  نلص  فلي  الملادة 
 "توفير  جميع الظروف  الالزمة ومن  اجل  التكفل  الفعلي 

 188عللى  الشلرو   التلي  وضلعتها  الملادة    أكلدتعامة    أحكاماشتمل  القانون  العضوي على 
هلذا    أنيلتم  تلقائيلا ملن  قبلل  القاضلي  وهلذا  يعنلي    أنوبينت  بان  الدفع بعدم  الدسلتورية  ال  يمكلن  

 الخصوم  لتحريكها  .     إرادةالنوت  من  الرقابة  يبقى  متوقفا  على  

القضلائية  التلي  تنظلر    الجهلاتملن    ابتلداءوبين  القانون  شرو  وكيفيلات  ممارسلة  هلذا  اللدفع  
مجلللس  الدولللة  والمحكمللة العليللا   ثللم    أمللامالمتبعللة    ءاتااإلجللر   إلللىثللم  تطللرق     األصللليفللي  النللزات  

 المجلس  الدستوري .  أمام  إتباعهاالتي  يتم    ءاتااإلجر عن    أخيرا

                                                             
17 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 [archive] relative à l'application de 
l'article 61-1 de la Constitution. 

https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0902104L
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FWAspad%2FUnTexteDeJorf%3Fnumjo%3DJUSX0902104L
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  إجللراءالقضللاء  يسللاهم  فللي    أصللبحالللدفع  بعللدم  الدسللتورية   إقللراره  بعللد  أنلل  إلللىوبللذلك  ننتهللي  
  اآللية يشوبها نقص وهما: ولكن رغم ذلك فان هذه الرقابة  على  دستورية  القوانين.

م  التشلللريعية  وهلللذا  يعنلللي  علللد  األحكلللامفلللي  مواجهلللة    إاليكلللون   أنيمكلللن   اللللدفع  ال  نإ :أوال
  األفلرادمجحفلة فلي  حلق  حريلات  أحكاملااالتفاقيات  الدوليلة  للرقابلة  حتلى  وللو  تضلمنت   أحكامخضوت 

منتهكللللة لهللللذه الحقللللوق  وأيضللللا ال يمكللللن أن يللللتم فللللي مواجهللللة نصللللوص تنظيميللللة.  األساسلللليةوضللللماناتهم 
 والحريات.

 أنفللللي  حالللللة  انتهللللاك  حقللللوق  وحريللللات  دسللللتورية وهللللذا  يعنللللي    إالالللللدفع ال  يوجلللله   إن :ثانيللللا
 . األفرادمن  قبل   إثارتهاالتي  تمس  اعتبارات  دستورية  ال  يمكن   األخرى االنتهاكات 

 دور القضاء في ضمان تدرج القواعد القانونية غير دستورية: المطلب الثاني
يسلمح  للقضلاء  بالمسلاهمة   أصلبحالتطور  اللذي  شلهده  القلانون  الدسلتوري  اللذي    رأيناما  بعد 

فلي    األخيلرنتساءل  عن اللدور  اللذي  يقلوم  بله  هلذا   نأعلى دستورية  القوانين  وبقي  لنا   الرقابةفي  
علللى  القواعللد    بمعنللى يكيللف  يصللمن  سللمو  القواعللد االتفاقيللة  األخللرى ضللمان تللدرج  القواعللد  القانونيللة  

 على  النصوص  التنظيمية  .  األخيرةهذه   وأيضاالتشريعية  
 ضمان سمو القواعد التشريعية على النعوص التشريعية والتنظيمية    :الو الفرع 
معاهدات الدولية تحتل المرتبة الثانية في تدرج القواعد القانونية فهي بعد المصلادقة عليهلا بحسلب  إن

وعليلله بالللذكر .    150الشللرو  التللي نللص عليهللا الدسللتور تسللمو علللى القللوانين المللادة مللن الدسللتور.المادة 
 إعملالينبغلي عللى القاضلي في حالة التعارض بين قاعلدة قانونيلة اتفاقيلة دوليلة ملع نلص تشلريعي فانله  بأنه

البللدني فللي المللادة المدنيللة  اإلكللراه أحكلامذلللك المحكمللة العليللا مللع  تكمللا فعلل األسللمىالقاعلدة االتفاقيللة ألنهللا 
. وهللو  18المدنيلة نظللرا لتعارضلها ملع العهلد اللدولي للحقلوق المدنيلة اإلجلراءاتالتلي كلان يلنص عليله قلانون 

 .'octobre 1989arrêt Nicolol 20) ,19راره الشهير ما كرسه سابقا مجلس الدولة الفرنسي في ق

                                                             

 ذكر في مؤالف  2003فبراير  26بتاريخ   295653قرار المحكمة العليا تحت رقم  18 
Rachid ZOUAIMIA    Marie Christine ROUAULT, Droit administratif, Berti, p29  

فللي الحقيقللة ان محكمللة الللنقض والمجلللس الدسللتوري فللي فرنسللا قللد اكللدا قبللل مجلللس الدولللة علللى اسللتبعاد النصللوص   19 
بتلاريخ  Arrêt Jacques Vabreالتشلريعية المخالفلة  للقواعلد اتفاقيلة دوليلة مصلادق عليهلا .انظلر قلرار محكملة اللنقض    

 décision du 15 janvier 1975وقرار مجلس الدستوري الفرنسي  1975ماي  24

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_Nicolo
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الدوليلة فلال ينبغلي أن  الحقلا لالتفاقيلة االستبعاد للحكلم التشلريعي يلتم حتلى وللو كلانهذا  ويالحب بان
الالحق يلغي السابق ألنهلا تنطبلق عللى قاعلدتين ملن ة  تطبيق القاعد إذ انه ال يمكن يتردد القضاء في ذلك

 نفس الدرجة.

حيلال  إعماللهاالتفاقية الدولية يجلب    األحكامنفس االستبعاد  لألحكام  التشريعية  في  مواجهة   إن
  إطللار التنظيميللة  والمقصللود بهللا  تلللك  التنظيمللات  الصللادرة  مللن  قبللل  رئلليس  الجمهوريللة  فللي   األحكللام
غيللر  قابللة  للللدعوى المشللروعية  فانلله    الرئاسلليةوعليلله  فانلله  حتلى ولللو  كانللت   المراسليم    143الملادة  

 وكللللذلك  بخصللللوص  ،اتفاقيللللة  دوليلللةالمخالفللللة  للنصلللوص    أحكامهلللاينبغلللي  علللللى  القاضلللي  اسللللتبعاد  
 المراسيم  التنفيذية.

 التنظيمية التشريعية على النعوص  الحكامضمان القضاء سمو  :الفرع الثاني
استخدام القيلاس يمكلن أن يكلون مفيلدا ملن اجلل حلل التعلارض بلين نصلوص تشلريعية  إن اللجوء إلى
حكللم تشللريعي متعللارض مللع اتفاقيللة دوليللة  ذلللك انلله إذا كللان مستسللاغا أن يلتم اسللتبعاد ونصلوص تنظيميللة.
 تشلريعية. ا النصلوص التنظيميلة المخالفلة لألحكلاميلتم توسليع هلذا االسلتبعاد ليشلمل أيل فانه ملن المنطقلي أن

تللللدوس  عللللى  اختصللللاص  التشلللريعي  بللللل  هلللي  تتخللللذ  خللللارج   أنالمراسللليم  الرئاسللللية  ال  ينبغلللي    إن
بالنسلبة  للمراسليم  التنفيذيلة    وأيضلاملن الدسلتور    143الملادة    إليله  أشلارتمجاالت التشلريع  وهلو  ملا 

التصلللدر  فقلللم  تنفيللذا  للنصلللوص  تشلللريعية  وال  تخالفهلللا    بأنهلللافانلله  ملللن  المفتلللرض   كانلللت  غيلللر    وا 
 إجلللراء إالالطعلللن  فيهلللا باإللغلللاء وبلللذلك ال  يبقلللى   بإمكانيلللةمشلللروعة  ولكلللن  لللليس  ملللن  السلللهل  الجلللزم  

 .األسمىاالستبعاد  وتطبيق  القاعدة  القانونية 
 التنظيمية ضمان القضاء تدرج القواعد  :الفرع الثالا

فللللي  المرتبللللة    تللللأتيلقللللد سللللبق وان  اشللللرنا  فللللي  المبحللللت  السللللابق  بللللان  النصللللوص  التنظيميللللة  
ضللمان  احتللرام  لاخللل  النصللوص  التنظيميللة  ينبغللي  فللي  هرميللة القواعللد  القللانوني  ولكللن  فللي  د األخيللرة

التنظيميلة  نظلرا   فلي  مقدملة  النصلوص  تلأتيتدرج  النصوص  التنظيمية وعليه  فلان  المراسليم  الرئاسلية 
وهللي  تتلدخل  فلي غيللر  مجلاالت  التشلريع  ولللذلك  فانله  فللي    التنفيذيلةالسللطة   رأستصلدر  عللن   ألنهلا

 وتللللأتي بعللللدهبللللالتطبيق .   أولللللىتكللللون   فإنهللللا أخللللرى حالللللة  التعللللارض  بينهللللا  وبللللين  نصللللوص تنظيميللللة  
 .غيرها من نصوص تنظيمية تسمو على التنفيذية فأنهاالمراسيم 

علللللى النصللللوص التللللي تسللللموا  عللللن الللللوزراءالصللللادرة  النصللللوص التنظيميللللة بعللللدها مباشللللرة التلللليو   
قبلللل  الصللادرة مللن إلللى النصلللوص التنظيميللة المحليلللة وال يفوتنللا اإلشللارة عللن الجماعللات التنظيميللة الصللادرة

 التللي تخصللها. سلللطة ضللبم البريللد والمواصللالت التللي تطبللق علللى المجللاالت سلللطات الضللبم علللى غللرار
عللن  قللرارات الللوالة بصللفتهم المفوضللين الصللادرة عللن الجماعللات المحليللة فتكللون التنظيميللة  تللأتي النصللوصو 
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البلديللة بصللفتهم  المجللالس الشللعبية الصللادرة عللن رؤسللاء العللام مللن نصللوص للمحافظللة علللى النظللام الدولللة
 مراعاة هذا التدرج.والقضاة  اإلدارة وجب على عن الدولة ولذلك ممثلين

 اإلسالمية الشريعة  أحكامضمان سمو  :الفرع الرابع
  كوللللللذلالمرتبلللللة  الثانيلللللة  بعلللللد  النصلللللوص  المكتوبلللللة    اإلسلللللالمية عةيالشلللللر   أحكلللللاماحلللللتالل    إن
مللن  القللانون  المللدني  " يجعلهللا  تكللون  اقللل  قيمللة  قانونيللة  ولكللن  هللذا ال  يمنللع مللن   األولللىبمقتضللى  

فلللي  فهلللم  نصلللوص    أوالخلللاص    أولعبهلللا  دورا  فلللي  تكمللللة  النظلللام  القلللانوني سلللواء  القلللانون  العلللام  
لعلللام  فهلللذه  ا  واآلدابالقلللانون  الوضلللعي  وتوجيههلللا  ونلللذكر  كمثلللال  عللللى  ذللللك  فكلللرة  النظلللام  العلللام  

  إلللللىالفكلللرة  وان  كانللللت  فللللي  الحقيقللللة  تخللللض  القللللانون  الوضلللعي  ولكللللن محتواهللللا  يللللؤدي  بالضللللرورة  
كمعيلللار  بالخصلللوص  وان  الملللادة  الثانيلللة  ملللن  الدسلللتور  تلللنص  صلللراحة    اإلسلللالميةتحكللليم  الشلللريعة 

 .دين  الدولة  اإلسالم إنعلى  
  :الخاتمة

النظلام القلانوني   أسلاستلدرج  القلوانين  يعتبلر   مبلدألة  المتواضعة  بان تبين  من خالل هذه  المداخ
لضللمانه  وهنللاك آليللة موضللوعة   اآلليللاتداخللل  الدولللة ولللذلك  فللان نصللوص الدسللتور تؤسللس للله  وتضللع  

يلات لآ إللىبيد  القضاء  من  أجل  تجسيد  المبلدأ .ورغلم  ذللك  فلان  تفعيلل التلدرج  بشلكل  كاملل يحتلاج  
اللللدفع  بعلللدم الدسلللتورية المقلللرر حلللديثا هلللو محلللدود  فلللي  النصلللوص التشلللريعية المخالفلللة  أن. ذللللك  أخلللرى 
يشلللمل  كلللل االعتبلللارات الدسلللتورية  حتلللى يلللتم    أندسلللتورية مقلللررة للحقلللوق وحريلللات  بينملللا  ينبغللي  ألحكللام

يمللس جميللع  أنذلللك فانلله  ينبغللي  إلللى  وباإلضللافة ،لنصللوص التشللريعية الغيللر  دسللتوريةمواجهللة  جميللع  ا
 النصوص وليس  فقم  التشريعية منها.
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 في بناء دولة القانون في الجزائر إسهامهالتحقيق البرلماني ومدى 
 

 د/ مديحة بن ناجي                                 د/ عبد الرحمن بن جياللي            
 أستاذ محاضر قسم )أ(                                  أستاذ محاضر قسم )أ(         
 كلية الحقوق والعلوم السياسية                          كلية الحقوق والعلوم السياسية     

 جامعة خميس مليانة                                    جامعة خميس مليانة         
dbkm.dz-m.bennadji@univ                      dbkm.dz-djilali@univ-a.ben 

 

 مقدمة:
يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات كما صاغه الفقيه الفرنسي "مونتسكيو" من أهم مقومات الدولة 
القانونية، والذي يقوم على أساس التعاون والرقابة بين السلطات، خاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية، 
حيث يتيح هذا المبدأ إمكانية تعاون السلطة التنفيذية مع التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى رقابة 

 السلطة التشريعية ألعمال السلطة التنفيذية.

شاركة في العمل التشريعي من خالل مشاريع القوانين، كما يمكن للسلطة فيمكن للسلطة التنفيذية الم
التشريعية التأثير في بعض اختصاصات السلطة التنفيذية عن طريق التصويت على الميزانية ومناقشة 
برنامج عمل الحكومة والتصويت عليه، مع العلم أن هناك تباين بين األنظمة السياسية في أخذها بإلزامية 

 النواب على برنامج الحكومة قبل الشروع في تنفيذه. موافقة

كما تؤثر السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية من خالل دورها في تشكيل البرلمان ودعوته 
إلجراء االنتخابات، وكذا تعيين أعضاء من المجالس النيابية، وتملك السلطة التنفيذية دورا في عمل 

 لالنعقاد واختصاصها كذلك في التشريع وحل البرلمان.البرلمان يتمثل في حق دعوته 

وفي إطار تأثير السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية في الجزائر، تتمتع السلطة التشريعية 
بمجموعة من الوسائل الدستورية للتأثير في السلطة التنفيذية والتي تندرج في نطاق أعمال المسؤولية 

س الشعبي الوطني، تتمثل في حق السؤال واالستجواب وحق طرح موضوع السياسية للحكومة أمام المجل
 عام للمناقشة وحق إجراء تحقيق...

فالتحقيق البرلماني يعد من أهم الوسائل الرقابية؛ فهو يساهم في بناء دولة القانون وحمايتها من 
مبدأ الفصل بين  خالل رقابة البرلمان على أعمال الحكومة، والتي تعد من بين وسائل ضمان تجسيد

-السلطات من جهة وحماية مبدأ المشروعية الدستورية وسيادة القانون من جهة أخرى، وكذلك يحقق

mailto:m.bennadji@univ-dbkm.dz
mailto:m.bennadji@univ-dbkm.dz
mailto:a.ben-djilali@univ-dbkm.dz
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مبدأ أساسي وجوهري يقوم عليه الحكم الراشد والمتمثل في مبدأ الشفافية والنزاهة. وبذلك أمكننا ان  -ابتداء
 لقانون في الجزائر؟نتساءل عن مدى مساهمة التحقيق البرلماني في بناء دولة ا

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية تطرقنا إلى الخطة التالية:

 المبحث األول: التحقيق البرلماني أداة رقابة على الحكومة
 المطلب األول: مفهوم التحقيق البرلماني

 المطلب الثاني: األساس الدستوري والقانوني للتحقيق البرلماني
 قيق في الجزائرالمبحث الثاني: أساليب تقييد التح

 المطلب األول: تقييد التحقيق من حيث الشكل
 المطلب الثاني: تقييد التحقيق من حيث الموضوع وضعف وسائل التحقيق

 

 المبحث األول:
 التحقيق البرلماني أداة رقابة على الحكومة

التي يملكها يعتبر التحقيق البرلماني أو ما يسمى بلجان تقصي الحقائق من أهم الوسائل الرقابية 
البرلمان للتأثير في أعمال السلطة التنفيذية، والتي يمكن من خاللها الوقوف على حقيقة ما قد يثار من 
خالل هذه الوسائل من موضوعات أو مشكالت مالية أو إدارية أو اقتصادية، ناتجة عن نشاط إحدى 

أو أي مشروع من المشروعات المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري 
 العامة.

 المطلب األول: مفهوم التحقيق البرلماني
التحقيق البرلماني هو أحد وسائل الرقابة البرلمانية، يجريها البرلمان بنفسه، أو بإحدى لجانه  

الدائمة، أو بلجنة يشكلها من أعضائه للوقوف على حقيقة أمر ما حول أحد أنشطة السلطة التنفيذية أو 
ر ذلك مما يدخل في نطاق االختصاص الرقابي للبرلمان، وتتمتع اللجنة في سبيل ذلك بالصالحيات غي

 1التي تخولها لها النصوص، وتنتهي مهمتها برفع تقريرها إلى البرلمان بما يجب اتخاذه حيال المسألة".

ه أو بواسطة " بأنه مجموعة االستقصاءات التي يقوم بها المجلس بنفسpierreكما عرفه الفقيه "
أعضاء يعينون لهذه الغاية بوكالة محددة، وهذه التحقيقات يمكن أن تنصب على كافة المسائل التي تهم 
الدولة، وحق كل عضو في أن يجري هذه التحقيقات بحرية غير منصوص عليها في قوانين الدستورية، 

 2ولكنه يستمد من السلطات العامة الممنوحة لممثلي األمة.

حقيق البرلماني شكل من أشكال الرقابة التي يمارسها المجلس النيابي على الحكومة، وبذلك فالت
حيث تقوم لجنة مؤلفة من أعضاء يكلفهم البرلمان بالتحقيق في مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة بهدف 
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ق الكشف عن كافة العناصر المادية والمعنوية لها، ويحق للجنة االطالع على كل المستندات والوثائ
 3المتعلقة بها، واالستفسار عن جميع مالبساتها ووقائعها، كما يحق لها استدعاء المسؤولين للمثول أمامها.

ويرى بعض الفقهاء أن هناك ثالثة أنواع من التحقيقات البرلمانية والمتمثلة في التحقيق السياسي، 
التحقيق الذي تقوم به لجنة التحقيق عن التحقيق التشريعي والتحقيق االنتخابي. وأما التحقيق السياسي فهو 

وضع من األوضاع داخل أجهزة السلطة التنفيذية للكشف عما بها من مخالفات سياسية أو إدارية أو 
مالية، أما التحقيق التشريعي فيقصد به مجموعة اإلجراءات التي تتخذها السلطة التشريعية بغرض وضع 

ة التشريعية انطالقا من اختصاصها التشريعي، ولقد أخذت قواعد معينة سليمة، وهذا الحق مخول للسلط
مصر بهذا النوع من التحقيق لبحث قانون أو دراسة أحد الموضوعات الهامة وذلك في صورة لجان 

 4االستطالع والمواجهة.

أما التحقيق االنتخابي فنعني به التحقيق الذي يجريه البرلمان للفصل في صحة عضوية أعضائه 
 5صحة عضويتهم، حيث تتولى لجنة التحقيق استظهار مدى شرعية إجراءات انتخابهم.المطعون في 

ويتميز التحقيق البرلماني عن التحقيق القضائي واإلداري في كون أن األول يستهدف األعمال 
التنفيذية للحكومة ذات الطابع السياسي واإلداري، فموضوعاته سياسية يقف عندها وال يتجاوزها، حيث 

تقرير المسؤولية السياسية أو انتفائها، ويتم إجراؤه للتحقق من وجود تجاوز ما أو عدم وجوده، ينتهي ب
وعلى أساسه يثير مسؤولية الوزير أو الحكومة، فهو ال يحقق في جرائم القطاع العام المعاقب عليها في 

 6صل بين السلطات.قانون العقوبات، ألن هذا يعد تدخال في أعمال السلطة القضائية وخرقا لمبدأ الف

أما التحقيق القضائي فيهدف إلى تتبع األدلة المؤكدة للجريمة المرتكبة، وجمع األدلة وتقدير فيما لو 
حالته على المحكمة، وينتهي هذا النوع من التحقيق باالستمرار في نظر  كانت غير كافية لمعاقبة المتهم وا 

اإلداري يلجأ إليه عن طريق استجواب الموظف اإلداري الدعوى أو انقضائها أو انتفائها. غير أن التحقيق 
بخصوص اتهام معين بعبارات صريحة، وبإتاحة الفرصة لهذا األخير إلبداء دفوعه، وينتهي بتحميله 

 7المسؤولية اإلدارية أو انتفائها، وال يتم التحقيق إال استنادا إلى وجود مخالفة محققة.

عن المخالفات السياسية للجهاز التنفيذي، وذلك من أجل  ويهدف التحقيق البرلماني أساسا للكشف
تحريك المسؤولية السياسية، فقد يكون األمر خطيرا كخلل في جهاز من أجهزة الدولة أو فضيحة سياسية 
أو مالية مثال، هنا المجلس قد ال يعتمد على ما قدمته الحكومة إليه من معلومات أو بيانات، حيث يرغب 

ت بنفسه ويتحقق من األمر عن طريق إجراء تحقيق تقوم به لجنة يكونها من أعضائه، أن يستقي المعلوما
 وهو ما يعد نوعا من الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية التي تدخل في دائرة التحقيق.
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وبذلك فالغاية من تمتع البرلمان بهذا الحق هي معرفة حقيقة األوضاع في أجهزة الحكومة، لكي 
من إعمال رقابته عليها وهو على بينة من األمر؛ وحتى يتحقق من صدق وكمال يتمكن المجلس 

 8اإلجابات التي يتقدم بها الوزراء أمامه.

 المطلب الثاني: األساس الدستوري والقانوني للتحقيق البرلماني
نصت الدساتير الجزائرية المتعاقبة على تكريس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة عن طريق 

بين نوعين من الرقابة، حيث جاء  1976، حيث ميز دستور 1963إنشاء لجان التحقيق ما عدى دستور 
النص على حق النواب في ممارسة الرقابة البرلمانية عن طريق انشاء لجان تحقيق أكثر تفصيال مقارنة 

الشعبي الوطني  من هذا الدستور:" يمكن للمجلس 188وهو ما نصت عليه المادة  9مع الدساتير الالحقة.
في نطاق اختصاصاته أن ينشئ في أي وقت لجنة تحقيق في أي قضية ذات مصلحة عامة، يعين 

على:" يمكن للمجلس  189المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من النواب". ونصت المادة 
 الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات االشتراكية بجميع أنواعها'.

منه والتي تنص: "يمكن  151ص على إنشاء لجنة تحقيق من خالل المادة فن 1989أما دستور 
المجلس الشعبي الوطني، في إطار اختصاصاته، أن ينشئ في أي وقت، لجنة تحقيق في أية قضية ذات 

بحذف رقابة المجلس الشعبي الوطني للمؤسسات االشتراكية  1989مصلحة عامة". وبذلك قام دستور 
، لكنه أبقى تنظيم هذه اآللية في القانون 1976من دستور  189نص عليها المادة العمومية التي كانت ت

والنظام الداخلي  10المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني 04-80رقم 
 للمجلس.

منه:" يمكن كل غرفة من  161على آلية التحقيق البرلماني في المادة  1996ونص دستور 
في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة"، البرلمان، 

حق إنشاء لجان تحقيق  -1996باعتباره هيئة مستحدثة من خالل دستور –وبذلك تم منح مجلس األمة 
 في القضايا ذات المصلحة العامة، مع احتفاظ المجلس الشعبي الوطني بهذا الحق كذلك.

على: " يمكن كل غرفة من البرلمان،  180نصت المادة  2016الدستوري لعام  ومن خالل التعديل
في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة. ال يمكن 

من هذا الدستور  181إنشاء لجنة التحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي". ونصت المادة 
رية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع على:" المؤسسات الدستو 

 الدستور وفي ظروف استخدام الوسائل المادية واألموال العمومية وتسييرها".
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ومن خالل المادتين السابقتين نستنتج أنه تمت دسترة عدم إمكانية إنشاء لجنة تحقيق بخصوص 
 منه. 97في المادة  02-99ي سبق وأن نص عليها القانون العضوي وقائع تكون محل إجراء قضائي والت

أما فيما يخص األساس القانوني للجان التحقيق فقد نصت عليها األنظمة الداخلية للهيئات 
التشريعية وكذا القوانين العضوية والعادية التي عرفتها الجزائر، بداية بالنظام الداخلي للمجلس الوطني 

المتعلق بممارسة  40-80، والقانون 1977الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام والنظام  1964لعام 
المتضمن تنظيم المجلس الشعبي  16-89وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،  القانون 
المحدد  02-99، القانون العضوي 1997الوطني وسيره، النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 

مجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لتنظيم ال
، والقانون العضوي 2000، والنظام الداخلي لمجلس األمة لعام 2000والنظام الداخلي للمجلس لعام 

 .2017والنظام الداخلي لمجلس األمة لعام  16-12

بالنظام الداخلي لعام  1997شعبي الوطني لسنة ومن خالل تعديل النظام الداخلي للمجلس ال
والذي تم تعديله  02-99والتي تحيل للقانون العضوي  69تم االحتفاظ بمادة وحيدة وهي المادة  2000
 والتي جاء نصها كالتالي:1112-16بالقانون  2016عام 

ي يحدد تنظيم "تنشأ لجان التحقيق وتباشر أشغالها طبقا ألحكام الدستور والقانون العضوي الذ
المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وتقدم 

( يوما 30تقريرها إلى رئيس المجلس فور انتهاء أشغالها، يوزع التقرير على النواب في أجل أقصاه )
ديد األجل المنصوص عليه في المادة ابتداء من تاريخ استالم الرئيس التقرير يمكن لجنة التحقيق طلب تم

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس األمة وعملهما  02-99من القانون العضوي  80
( أشهر، تسلم لجنة 06وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة مرة واحدة على أال يتعدى ستة )

 إلى مكتب المجلس عند انقضاء المدة المحددة أعاله".التحقيق وجوبا الوثائق والمستندات التي بحوزتها 

في الفصل الرابع منه على إجراءات إنشاء  2017كما تطرق آخر نظام داخلي لمجلس األمة لسنة 
 100، حيث نصت المادة 107إلى المادة 100لجان التحقيق وذلك من خالل ثمانية مواد، بداية بالمادة 

 12جان تحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك.على أنه يمكن لمجلس األمة إنشاء ل

على كيفية إنشاء لجان التحقيق والتي تتم من  12-16من القانون العضوي  78ولقد نصت المادة 
طرف غرفتي البرلمان بالتصويت على اقتراح الئحة يودعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 

 ( عضوا في مجلس األمة.20أو عشرون) ( نائبا20مجلس األمة ويوقعه على األقل عشرون )
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ويجب أن تحدد بدقة في اقتراح الالئحة الوقائع التي تستوجب التحقيق والتحري، ويتم التصويت 
 على اقتراح الالئحة بعد االستماع إلى مندوب أصحاب اقتراح الالئحة ورأي اللجنة المختصة بالموضوع.

بين أعضائه لجان تحقيق حسب نفس الشروط  ويعين المجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة من
التي يحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة، وتعلم الغرفة التي أنشأت لجنة التحقيق 
الغرفة األخرى والحكومة بذلك، وال يمكن إنشاء لجنة تحقيق في وقائع تكون محل إجراء قضائي إذا تعلق 

 ونفس الموضوع ونفس األطراف.ذات اإلجراء بنفس األسباب 

وتمارس لجنة التحقيق مهامها من خالل االستماع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع 
على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها عالقة بموضوع التحقيق، ويرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو 

اء الحكومة، ويضبط برنامج االستماع رئيس مجلس األمة إلى الوزير األول طلبات االستماع إلى أعض
 .12-16من القانون العضوي  84إلى أعضاء الحكومة مع الوزير األول، وهذا طبقا للمادة 

كما تخول لجنة التحقيق االطالع على أية وثيقة وأخذ نسخة منها، ما عدا تلك التي تكتسي طابعا 
قتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، سريا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية لال

 .85وهذا طبقا للمادة 

ويسلم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس مجلس األمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، 
حسب الحالة، إلى رئيس الجمهورية والوزير األول، كما يوزع على النواب وأعضاء مجلس األمة. ويمكن 

لس الشعبي الوطني أو مجلس األمة نشر التقرير كليا أو جزئيا بناء على اقتراح مكتبه أن يقرر المج
ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة، ويبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة، حسب 
ق الحالة، في ذلك دون مناقشة بأغلبية األعضاء الحاضرين، اثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقي

ويبين فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا، ويمكن كال من المجلسين أن يفتح 
من القانون  87والمادة  86مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير، وهو ما نصت عليه المادة 

 .12-16العضوي 

ي مهمتها بإيداع تقريرها أو على وتجدر اإلشارة إلى أن لجان التحقيق تكتسي طابعا مؤقتا، وتنته
( أشهر قابلة للتمديد، ابتداء من تاريخ المصادقة على الئحة إنشائها، وال 6األكثر بانقضاء أجل ستة)

( شهرا، ابتداء من تاريخ انتهاء 12اثني عشر ) ليمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أج
 .12-16قانون العضوي من ال 81مهمتها، وهو ما نصت عليه المادة 
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 المبحث الثاني: أساليب تقييد التحقيق في الجزائر
الحق في تشكيل لجان التحقيق لكل من غرفتي البرلمان من  2016منح التعديل الدستوري لعام 

، حيث لم تقيد هذه األخيرة حق الغرفتين في تشكيل لجان التحقيق من حيث الزمن ومن 180خالل المادة 
 وضع قيودا شكلية وموضوعية من أجل إنشائها. 12-16حيث مالئمة إنشائها. غير أن القانون العضوي 

 تحقيق من حيث الشكلالمطلب األول: تقييد ال
المشرع الجزائري مسألة إنشاء لجان التحقيق من خالل المبادرة بالئحة، وكيفية إنشاء هذه  قيد

 اللجان والتي تسيطر عليها األغلبية البرلمانية، باإلضافة إلى التذرع بمبدأ الفصل بين السلطات.

لجان التحقيق، والتي  على كيفية إنشاء 12-16من القانون العضوي  78و 77نصت المادتان 
تكون من طرف المجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة بالتصويت على اقتراح الئحة يودعه لدى مكتب 

( نائبا أو عشرون 20المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة ويوقعه، على األقل، عشرون )
 ( من مجلس األمة.20عضوا)

اوى بين الغرفتين في عدد المبادرين بالئحة إلنشاء ومن خالل المادتين نالحظ أن المشرع قد س
لجنة تحقيق رغم االختالف الشاسع بين عدد نواب كال الغرفتين، وهذا خالفا لما كان عليه العمل من قبل 

كان نصاب إنشاء لجنة  1998األنظمة الداخلية السابقة، حيث أنه في النظام الداخلي لمجلس األمة لعام 
عضوا، وهو عدد معقول مقارنة بعدد أعضاء مجلس األمة  15ألمة يتمثل في تحقيق من طرف مجلس ا

 والذي يقل عن عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

كما يجب أن تحدد بدقة في اقتراح الالئحة يعد االستماع إلى مندوب أصحاب اقتراح الالئحة ورأي 
مجلس األمة من بين أعضائه لجان اللجنة المختصة بالموضوع، ثم يعين المجلس الشعبي الوطني أو 

تحقيق حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة، بحيث تقوم 
اللجان الدائمة بتوزيع مقاعد أعضائها بالنسبة لكل غرفة  بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي للمجموعات 

به في كيفية تشكيلها اللجان الدائمة؛ فهي بذلك تتضمن األغلبية البرلمانية، وباعتبار ان لجان التحقيق تش
 البرلمانية المسيطرة داخل البرلمان، وهذا ما قد يمنعها من أداء دورها بنزاهة وحياد.

قد اشترط إقصاء المبادرين بالالئحة من عضوية  12-16وتجدر اإلشارة إلى أن القانون العضوي 
، 12-16من القانون العضوي  82الحياد وهو ما نصت عليه المادة اللجنة من أجل ضمان تحقيق مبدأ 

إال أننا نرى أن هذا اإلجراء قد يؤدي إلى عدم فعالية هذه اللجان خاصة إذا تم تعيين أعضائها من نفس 
 13التيار أو العائلة السياسية أو لهم مصلحة في عدم تسليط الضوء على القضية محل التحقيق.
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-16من القانون العضوي  80فقرة أخيرة والمادة  79لجزائري من خالل المادة كما اشترط المشرع ا
أن تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة التحقيق الغرفة األخرى والحكومة بذلك. وال يمكن ألي من الغرفتين  12

ذا إنشاء لجنة تحقيق عندما تكون الوقائع قد أدت إلى متابعات ما تزال جارية أمام الجهات القضائية إ
 تعلق األمر بنفس األسباب ونفس الموضوع.

وبذلك نالحظ أن المشرع الجزائري قد تذرع بمبدأ الفصل بين السلطات لمنع التحقيق البرلماني، 
وذلك باعتبار انه مساس بهذا المبدأ من خالل تدخل السلطة القضائية في صالحيات السلطة التشريعية، 

تحقيق سياسي يختلف تماما عن التحقيق القضائي وال وجود ألي  إال أننا نرى أن التحقيق البرلماني هو
 تدخل للسلطة القضائية في صالحيات البرلمان.

لم ينص على مصير لجنة تحقيق تشكلت ثم  12-16كما تجدر اإلشارة إلى أن القانون العضوي 
ة شرط ابتدائي تم بعد ذلك فتح تحقيق قضائي، حيث يرى البعض أن احترام استقاللية السلطة القضائي

لقبول تشكيل اللجنة فقط، وهذا يعني أن فتح تحقيق قضائي بعد إنشاء لجنة تحقيق برلمانية ال يؤثر على 
وجودها ويبدو هذا الرأي غير منطقي ألن احترام استقالل السلطة القضائية ال يمكن أن يسري أو يطبق 

ه في مرحلة اإلنشاء ويتم خرقه في مرحلة أخرى جزئيا، ففي هذه الحالة ال يكون له من أهمية إذا تم احترام
نما يتعلق أيضا باالختصاص.  14ألن المبدأ ال يتعلق فقط باإلجراءات وا 

أما النطاق الزماني للتحقيق فتحدده النظم الداخلية، أو يحدده البرلمان منشئ اللجنة، لئال تطول مدة 
الزمن لدى البرلمان نفسه أو لدى الرأي العام، التحقيق فيفقد نجاعته وأثره، وقد يصبح بدون معنى بمرور 

لجان التحقيق بمهلة زمنية قدرها ستة  12-16من القانون العضوي  81ففي الجزائر قيدت أحكام المادة 
 15أشهر على األكثر، وهي قابلة للتمديد، وهي نفس الفترة التي تحددها فرنسا.

 وسائل التحقيق المطلب الثاني: تقييد التحقيق من حيث الموضوع وضعف
على ارتباط موضوع التحقيق بالمصلحة  2016من التعديل الدستوري لعام  180المادة  نصت

لجنة تحقيق من قبل المجلس  إنشاءولقد تم  .العامة، حيث تعد هذه األخيرة قيدا على موضوع التحقيق
على نتائج وتوزيع  بمناسبة االنتخابات المحلية، حيث قامت نزاعات 1997الشعبي الوطني في افريل 

والتي كان موضوعها االعتداء  2004لجنة تحقيق في جانفي  إنشاءالمقاعد على األحزاب، وكذلك تم 
 على حصانة النواب، حيث يرى البعض أن موضوع كلتا اللجنتين ال عالقة له بالمصلحة العامة.

 1980الوطني لسنة المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة للمجلس الشعبي 04-80ولقد نص القانون 
على ضرورة منح كال من المجلس الشعبي الوطني والحكومة للجنة التحقيق والمراقبة الوسائل الالزمة 
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ألداء مهامها، كما سمح هذا القانون للجان التحقيق البرلمانية والمراقبة بطلب المساعدة واالستعانة 
 16حسابي إذا اقتضت القضية تخصصا معينا.أو المالي أو ال بمصالح الدولة المختصة في المجال التقني

فنص على الوسائل التي تستعملها اللجان إلجراء تحقيقها والمتمثلة  12-16أما القانون العضوي 
في  االستماع، المعاينة، واالطالع على الوثائق، وبذلك نالحظ أن هناك تراجع ونقص في اإلمكانيات 

 .04-80بالقانون والوسائل التي منحها المشرع للجان مقارنة 

على إمكانية استماع لجنة التحقيق إلى أي  12-16من القانون العضوي  84كما نصت المادة 
شخص ومعاينة أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها عالقة بموضوع التحقيق، ويقوم 

إلى أعضاء الحكومة، رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس األمة بإرسال طلبات االستماع 
ويضبط برنامج االستماع باالتفاق مع الوزير األول، ويوجه االستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيارات 
إلى إطارات المؤسسات واإلدارات العمومية وأعوانها قصد المعاينة الميدانية لالستماع إليهم عن طريق 

 ومعاينتهمضاء لجان التحقيق أن يتقيدوا بسرية تحرياتهم السلطة السلمية  التي يتبعونها، كما يجب على أع
 .12-16من القانون العضوي  83ومناقشاتهم، وهو ما نصت عليه المادة 

 إتباعمن القانون العضوي السابق الذكر قد أكدتا على ضرورة  84و 83وبذلك نالحظ أن المادتين 
حقيق، إال أننا نرى أن سرية التحقيق هي السرية في اإلجراءات وذلك يعود لضمان فعالية ونجاعة الت

افتقار لضمانات جودة التحقيق ونجاعته، بل بالعكس فعلنية التحقيقات تساهم وبشكل كبير في ضمان 
 النزاهة والشفافية في التحقيق؛ وهو ما يعد مبدأ من مبادئ الحكم الراشد.

ي تعرقل عملها فإن هناك قيد وتجدر اإلشارة إلى أنه إضافة إلى سرية أعمال لجان التحقيق والت
آخر يمنع هذه اللجان من ممارسة أعمالها في ظل دولة قانونية، والمتمثل في صعوبة الحصول على 
الوثائق، حيث أن المشرع نص على إمكانية االطالع على أية وثيقة وأخذ نسخة منها إال أنه استثنى من 

ا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية لالقتصاد هذا الحق الوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجي
الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، ويتعين على الجهة التي تتمسك بهذا االستثناء أن تبرر وتعلل 

 ذلك.

وبذلك نستنتج أن المشرع لم ينص على جزاء من يمتنع عن تقديم الوثائق للجان، خاصة وأن لجان 
ت منها مدة نشاطها؛ وهو ما يؤثر سلبا على نتائج التحقيق خاصة إن كانت التحقيق مقيدة بعدة إجراءا

 تلك الوثائق من أساسيات ومستلزمات التحقيق.

 12-16من القانون العضوي  81وتقييد لجان التحقيق بمدة زمنية محددة ومؤقتة طبقا للمادة 
لقضية عالقة بسبب التأقيت وانتهاء تحقيقاتها وبذلك تبقى ا إنهاءتمكن اللجان من  إمكانيةيؤدي إلى عدم 
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قد تؤثر سلبا في عملية  إنشائهامدة التحقيق، فمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ المصادقة على الئحة 
 التحقيق.

كما تقدم لجنة التحقيق تقريرا عند االنتهاء من أشغالها لرئيس الجمهورية والوزير األول ويوزع هذا 
( يوما ابتداء من تاريخ استالمه من قبل رئيس 30أجل أقصاه ثالثون ) التقرير بعد ذلك على النواب في

المجلس. ويصوت هذا األخير على نشر التقرير كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه الحاضرين ودون مناقشة 
بعد أن يقدم مقرر لجنة التحقيق عرضا موجزا يبين فيه الحجج المؤيدة والمعارضة لنشر التقرير كليا أو 

مناقشة حول نشر التقرير إال في جلسة مغلقة، وبذلك فاألغلبية هي التي  إجراءوال يمكن للمجلس  جزئيا،
 تحدد مصير التقرير عن طريق المقرر، وكذلك هي التي تقرر إمكانية النشر من عدمها.

وذلك فمصير التقرير الذي يتوج أعمال لجنة التحقيق حبيس األدراج مكتب الغرفة البرلمانية التي 
نشأت اللجنة كما هو موجود في الواقع، وحتى إن حالف الحظ النواب الذين بادروا بالئحة إنشاء اللجنة أ

وتم نشر تقرير تحقيقها، فمحتواه ال يتعدى تقديم التوصيات، فال يؤدي إلى توقيع الجزاء على المسؤولين 
ثارة مسؤولية الحكومة. بمعنى انه يظل دور لجان التحقيق  ن لم  إنوهذا  فقط، إعالميوا  تم نشر التقرير وا 

 يتم نشره فال يلعب حتى هذا الدور اإلعالمي.

 :خاتمة
يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم مقومات الدولة القانونية، والذي يقوم أساسا على وجود 

ددة السلطة التنفيذية، حيث يمارسها البرلمان من خالل آليات متع أعمالرقابة للسلطة التشريعية على 
 أخطرها لجان التحقيق، وبممارسة هذا اللجان لدورها تضبط العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

فبممارسة لجان التحقيق لدورها المنصوص عليه دستوريا ودون قيود أو حدود يضعها المشرع من 
في دعم مقومات الدولة  خالل النصوص القانونية تتحقق الغاية الحقيقية من وجود هذه اللجان والمتمثلة

القانونية، إال أن المشرع الجزائري قلص من دور هذه اللجان باعتبارها آلية من آليات رقابة البرلمان على 
 الحكومة.

قليلة جدا من  إحداثهافإمكانية  اإلنشاءلجان التحقيق من حيث  12-16حيث قيد القانون العضوي 
درة بها، وكذلك منح للحكومة الحق في كبح هذه المبادرة خالل تقييدها بنصاب مرتفع في مسألة المبا

 بالتذرع بمبدأ الفصل بين السلطات إذا تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع ذاته.

كما ال يمكن للجان التحقيق ممارسة دورها بسبب تجريدها من وسائل التحقيق ومن سلطة توقيع 
تحري قليلة جدا ومحدودة خاصة مع غياب الجزاء، الجزاء، فالوسائل واآلليات الممنوحة لها للبحث وال
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فعمل هذه اللجان يفتقر للشفافية والنزاهة وذلك يعود لسرية عملها وذلك في جميع مراحله، وهو ما يمس 
 مبادئ الدولة القانونية. أهمبمبدأ الحكم الراشد الذي يعد من 

ثائق والمستندات التي تساعد لجان ويمكن للسلطات واإلدارة عرقلة التحقيق بامتناعها من تسليم الو 
التحقيق من أداء مهمتها، خاصة إن كانت تلك الوثائق ضرورية في عملية التحقيق، حيث قيد المشرع 
صالحية لجان التحقيق للوصول إلى المعلومة، فهي ال تمتد صالحيتها إلى فحص ودراسة الوثائق التي 

ي والمصالح الحيوية لالقتصاد الوطني وأمن الدولة تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطن
 الداخلي والخارجي.

وهناك قيد آخر يمس بشفافية ونزاهة عمل لجان التحقيق والمتمثل في مصير التقرير الذي تعده، 
فقد يتم نشره كما قد يمنع من النشر ويبقى حبيس األدراج مكتب الغرفة البرلمانية التي أنشأت اللجنة، 

نشرها فالتقرير يحتوي فقط على مجرد توصيات، وال يؤدي إلى توقيع الجزاء على المسؤولين  وحتى إن تم
ثارة مسؤولية الحكومة، وبذلك يبقى دور لجان التحقيق إعالمي فقط.  وا 

فلجان التحقيق في الجزائر ذات دور معدوم، وال يمكن لها المساهمة في إرساء أسس دولة القانون 
التي تحول بينها وبين قيامها بدورها في ضبط العالقة بين السلطتين التنفيذية  في ظل القيود والعوائق

 والتشريعية.
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  تفعيل دولة القانون من خالل مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الجزائري 
 

 سهام بن دعاس د/                                                               
 أستاذ محاضر "أ"                                                               

 كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                      
  2سطيف  ،جامعة محمد لمين دباغين                                                    

           bendaas.siham @ gmail . com               
 الملخص

السلطات ضمانة أساسية من ضمانات ممارسة حرية األفراد ، و ذلك بتوزيع مبدأ الفصل بين يعد        
مثل هذا عليه أن غياب  ها في هيئة واحدة ، و من المتفقسلطات الدولة بين هيئات مختلفة ، و عدم تجميع

 لياتفهو من أهم اآل المبدأ قد يؤدي إلى االستبداد بالسلطة ، و الطغيان و قمع الحقوق و الحريات العامة .
وساهمت في بناء األنظمة الديمقراطية التي تهدف إلى ضمان ، ة التي تصدت ألنظمة الحكم المطلقة الفعال

 .، و من ثم تكريس دولة الحق و القانون  األساسيةحقوق اإلنسان و حماية حرياته 

تبنيه بصورة  2016في تعديله الدستوري لسنة  األمر الذي حتم على المؤسس الدستوري الجزائري      
 ذلك أن إنشاء وضبط   السلطات.يكفل الفصل بين الدستور أن ب فقد أوضح بجالء من خالل ديباجته صريحة،
ة التعاون ، و أن قيامها بالمهام المنوطة بها ومراعا من قبل الدستورو تنظيمها  األساسية في الدولة السلطات

من خالل  حماية للدستور في حد ذاته نها ، و ممارسة آليات الرقابة المتبادلة بينها ، يعدالقانوني المقرر بي
 و ضرورته في تفعيل دولة القانون . الذي أدرك المشرع الدستوري أهميته ، مبدأ الفصل بين السلطات

 الكلمات المفتاحية : الدستور ، السلطة ، مبدأ الفصل بين السلطات ، دولة القانون ، الحقوق  و الحريات

 Résumé: 

  Le principe de la séparation des pouvoirs est une garantie fondamentale de 
l’exercice de la liberté des individus par la répartition des pouvoirs de l’État entre 

différents organes et non pas en un seul organe, mais il est entendu que l’absence de 

ce principe peut conduire à l’autoritarisme, à la tyrannie, à la suppression des droits, 

Libertés publiques. Il s’agit de l’un des mécanismes les plus efficaces ayant trait aux 
régimes absolus et ayant contribué à la mise en place de systèmes démocratiques 
visant à garantir les droits de l’homme et à protéger leurs libertés fondamentales, 

consacrant ainsi l’Etat de droit. 
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 Ce qui, dans son amendement constitutionnel de 2016, obligeait le 
fondateur constitutionnel algérien à l'adopter explicitement, en précisant 
clairement par son préambule que la Constitution  garantissait la séparation des 
pouvoirs. L’établissement et le contrôle des autorités de base de l’État et de leur 

organisation par la Constitution, ainsi que l’exécution des tâches qui leur sont 

confiées et la prise en compte de la coopération juridique entre eux, ainsi que 
l’exercice de mécanismes de contrôle mutuel entre elles, constituent la 

protection de la Constitution elle-même par le principe de la séparation des 
pouvoirs, Importance constitutionnelle et nécessité d'activer l'Etat de droit. 
 

Mots-clés: constitution, pouvoir, séparation des pouvoirs, Etat de droit, droits et 
libertés. 

 مقدمة: 

أساسا فهي  البشرية،أهم و أرقى تنظيم سياسي و قانوني و اجتماعي و اقتصادي عرفته  تعد الدولة 
أهمها تمتعها بالشخصية المعنوية  متميزة،تتسم بعدة خصائص ذاتية  دوليا.و معترف به ذو سيادة كيان قانوني 

كما  الوطنية،سلطة الدولة و سيادتها و تحتكر  الدوام،القانونية العامة األصيلة التي تضمن لها االستمرارية و 
  تلقائيا، و حامية حقوق و حريات شعبها.و تخضع له و تعمل في نطاقه  القانون،بسن التشريع و  ةأنها المكلف

مؤسساتها الدستورية في و تفعل سلطتها و  وفي شتى المجاالت،عليه فإن للدولة عدة وظائف  و 
دقيقة مبادئ دستورية و قانونية و  سأسهذا بتبني و  المتبع،ري التنظيم السياسي و الدستو  ضوابطو إطار 

و من أهمها و تضمن أداءها لوظائفها على أكمل وجه.  أفرادها،و تحمي حريات و حقوق القانون، تفعل دولة 
 مبدأ الفصل بين السلطات، الذي ترسخ في عملية تنظيم سلطة الدولة المعاصرة و بتطبيقات مختلفة.

 يضبط اإلطار العام دستور وجود أهمها ،مبادئ و أسس على إال القانون ال تقوم  دولةذلك أن 
 يحدد و اختصاصاتها يبين للدولة ، بحيث يحدد شكل الدولة و نظام الحكم فيها ، و ينشئ السلطات و

 وباعتبارهالدستور ف . القضاء استقالليةحريات األفراد ، و يضمن  حقوق و يقر بينها ، و العالقة طبيعة
هذه السلطات و تنظيمها حماية له ، و  ضبطالقانونية و اإلطار األساسي لها ، فإن  أول مقومات الدولة

، و لن  أيضا حماية للدستورله ، أن قيامها بالمهام المنوطة بها و مراعاة التعاون القانوني المقرر بينها 
ه أحد دعائم دولة السلطات ، الذي يعد بدور يتأت لها ذلك إال بمراعاة قواعد و أسس مبدأ الفصل بين 
 القانون ، و ألنه باألساس آلية من آليات حماية الدستور .

ألهمية هذا المبدأ باعتباره دعامة أساسية لبناء الدولة المؤسس الدستوري الجزائري و إدراكا من 
يكفل الفصل بين السلطات و استقالل العدالة و الحماية القانونية  هعلى أنالدستور  القانونية ، نص في ديباجة
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فإلى و رقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ، و يتحقق فيه تفتح اإلنسان بكل أبعاده . 
أي مدى وفق المؤسس الدستوري في ضبط مبدأ الفصل بين السلطات ؟ و هل ساهم تطبيقه و تبنيه في 

 م الدستور و من ثم تفعيل دولة القانون؟حماية أحكا

و بيان دوره في تكريس  المبدأ،التحليل لهذا و و للوقوف على حقيقة ذلك وجب التعرض بالدراسة  
 التالية:دولة القانون و الحقوق و الحريات و هذا بالتعرض للعناصر 

 مبدأ الفصل بين السلطات مفهوم أوال / 
  ةر الجزائرياتيالسلطات في الدسثانيا / تطور مبدأ الفصل بين 

 ثالثا / مظاهر تفعيل دولة القانون من خالل مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الجزائري 
 مبدأ الفصل بين السلطات  مفهومأوال / 

إذ  القانون،يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ األساسية التي تساعد في تجسيد دولة 
حريات لصيانة حقوق و و من المبادئ الضرورية  ،تعتمد عليه الديمقراطيات الحديثة في بناء أنظمتها القانونية

و  تحدد إطاره المفاهيميفإن تدارسه و بيان دوره في تفعيل دولة القانون يحتم التعرض ، لتفاصيل لذا  األفراد.
 التي يمكن تناولها على النحو التالي :  

يرجع الفضل للفقيه الفرنسي مونتسكيو في إبراز قواعد مبدأ الفصل بين  : مبدأ الفصل بين السلطاتنشأة  -1
، إال أن جذور المبدأ ترجع إلى ما قبل  كمبدأ أساسي لتنظيم العالقة بين السلطات العامة في الدولةالسلطات ، 

فالطون و أرسطو دور هام في وضع ألعالم الفكر السياسي اإلغريقي كأ بقرون عديدة ، فقد كان 18القرن 
 األساس الذي قام عليه مبدأ الفصل بين السلطات .

أن وظائف الدولة يجب أن تتوزع على هيئات مختلفة مع إقامة التوازن بينها أفالطون إذ أوضح 
لكي ال تتفرد إحداها بالحكم و ما قد يؤدي إليه ذلك من وقوع االضطرابات و الثورات للتمرد على هذا 

 .1االستبداد

على  العدالة،وظيفة المداولة و وظيفة األمر و وظيفة  ثالث،أما أرسطو فقسم وظائف الدولة إلى 
 العام،مع قيام التعاون بينها جميعا لتحقيق الصالح  األخرى،أن تتولى كل وظيفة منها مستقلة عن الهيئات 

 .2بحيث ال تتركز الوظائف في يد هيئة واحدة

                                                             
ما و  120ص  ،2005 الجزائر، للكتاب،دار النجاح  السياسية،مباحث في القانون الدستوري و النظم  ديدان،مولود  1

 بعدها. 
 .  121، ص   نفسهمولود ديدان ، المرجع  2
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أول من أبرز أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في العصر الحديث في مؤلفه  "جون لوك"و كان 
إلى إعالن التي أدت  انجلترافي  1688سنة بعد الثورة الجليلة  1690 "الحكومة المدنية " الذي صدر سنة

و تختص بسن القوانين سلطات الدولة إلى السلطة التشريعية  "لوك". حيث قسم  1689وثيقة الحقوق سنة 
السلطة ة لألولى والممنوحة للملك ثانيا، و الخاضعالسلطة التنفيذية ها األولوية و الهيمنة على غيرها، و منحو 

حرب و السلم و عقد المعاهدات، االتحادية وهي صاحبة االختصاص في المسائل الخارجية ، كإعالن ال
 اج البريطاني حتى اآلن.ظ بها التسلطة التاج أو مجموعة الحقوق واالمتيازات الملكية التي يحتفو 

ووضعها في يد هيئتين الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، على ضرورة  "لوك"أكد  و قد
مختلفتين مسألة ضرورية ، غير أنه ال يتصور انعقاد السلطة التشريعية بصفة دائمة و مستمرة ألن مهمتها 

يجب أن التنفيذية التي ى فترات ، خالفا للسلطة سن القوانين فقط ، لذلك يمكن أن تكون اجتماعاتها عل
تبقى مستمرة في عملها المتمثل في تنفيذ القوانين و متابعتها ، حتى أنه منحها حق عدم تنفيذ القوانين إذا 
كان ذلك االمتناع يحقق مصلحة عامة . و إذا كان اإلنسان حسبه مياال بطبعه إلى االستبداد و االستغالل 

لطتين في يد واحدة يؤدي إلى االستبداد ، لذلك يجب توزيعها بين سلطات مختلفة حتى ، فإن تركيز الس
 . 3تراقب كل هيئة غيرها و توقفها عند حد اختصاصها

تتبلور التي نالها ، و لم يتضح مضمونه و الفصل بين السلطات لم يأخذ األهمية الكبيرة بيد أن مبدأ 
 .  1748مؤلفه الشهير " روح القوانين " سنة  "مونتسكيو"معالمه و حدوده ، إال بعد نشر 

ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات باسم الفقيه : "مونتسكيو"مضمون مبدأ الفصل بين السلطات عند  -2
الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العالقة بين السلطات العامة في  ،الفرنسي مونتسكيو

 .ولة الد

الفردية عن طريق توزيع السلطات فحسبه أن هذا المبدأ ضروري لحماية الحقوق و الحريات  
في يد سلطة واحدة ، باعتبار أن التمركز يؤدي حتما إلى استبداد تفتيتها على كيفية تحول دون تمركزها و 

خرى عند تلك السلطة و إلى الطغيان على حقوق و حريات األفراد دون أن يكون إلحداها أن توقف األ
 .4حدود مهمتها طبقا لمقولته الشهيرة " البد على السلطة أن توقف السلطة " 

                                                             

الشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، الجزء الثاني ) النظم السياسية ( ، الجزائر ، ديوان  سعيد بو 3 
 . 165، الطبعة الثانية ، ص  المطبوعات الجامعية و المؤسسة الوطنية للكتاب

ظل التعديل الدستوري الجزائري  " مستجدات مبدأ الفصل بين السلطات فيبن السيحمو محمد المهدي ،نقال عن :  4 
 .   128، ص  2، العدد  6، جامعة الجلفة ، المجلد  مجلة البحوث السياسية و اإلدارية،  " 2016لسنة 
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فقد انطلق في معالجته للمبدأ من الفكرة التي تقضي بتقسيم وظائف الدولة إلى ثالث وظائف، 
سلطة و لطة صنع القانون وسلطة تنفيذه الوظيفة التشريعية و الوظيفة التنفيذية و الوظيفة القضائية ، أي س

. و حتى ال يساء استعمال هذه البت في الخالفات التي تنشأ عن مخالفة أحكامه أثناء القيام بتلك الوظائف
السلطات وجب إقامة توازن بينها ، من غير أن يكون باستطاعة إحداها شل أعمال سلطة أخرى عندما 

 . تمارس عمال له عالقة بأعمال سلطة أخرى 

و نظرا ألهمية التعاون بين السلطات فقد دعا مونتسكيو إلى تنظيم اإلجراءات الضرورية إلقامته 
بين السلطات التي يتوجب عليها العمل بكل انسجام بينها ، و منح كل عضو سلطة الحكم و سلطة الردع 

طة األخرى للوصول أن تمنع تنفيذ القرارات الخاطئة الصادرة عن السل، أي وسائل العمل التي من شأنها 
 . 5إلى إقامة التوازن و التعاون بين السلطات

و الجدير بالمالحظة في هذا الصدد أن مونتسكيو لم يذهب إلى المطالبة بالفصل المطلق بين 
فإن هذه السلطات مضطرة للتعاون السلطات كما يرى البعض ، فقد كان متيقنا أنه مهما كانت شدة الفصل 

 . 6يقة منسقة هدفها المصلحة العامة ألن الفصل التام مستحيل في عالم الواقعالتضامن و العمل بطر و 

إن لمبدأ الفصل بين السلطات عدة مزايا جعلت األخذ به يؤدي إلى :  مبدأ الفصل بين السلطاتمزايا  -3
 ضمان و تحقيق اإليجابيات التالية : 

 : يؤدي نظام تركيز السلطات في هيئة واحدة إلى إساءة استعمال  صيانة الحرية و منع االستبداد -
لذلك فالفصل بين السلطات يسمح بالعمل في  حقوقهم،التي تنتهي بالقضاء على حريات األفراد و  السلطة،

االتجاه المعاكس الذي يعطي األمل في ضمان الحرية لألفراد و الجماعات و يحميهم من مخاطر الفرد 
 .7بد بالحكمالوحيد المست

 والعمل : إن الدولة المعاصرة تقوم في مختلف جوانبها على تقسيم مبدأ تقسيم العمل و التخصص -
هذه األخيرة مخولة  السلطة.و يستقيم األمر بأهم عنصر من عناصر الدولة و هو  التخصص،

عظيمة ، ال يمكن لجهة  ما مهما أوتيت من قوة و إمكانيات أن تضطلع بها على بمهام جسيمة و 
لذلك اعتمد الفقه الدستوري الحديث على التقسيم الذي وضعه مونتسكيو و لوحدها . و الوجه األكمل 
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 8سلطة القضاءن سلطة التشريع و سلطة التنفيذ و بشأن اختصاصات السلطة العامة، حيث يميز بي
. 
نوع من التخصص و اضطالع كل سلطة بعملها  يخلقذلك  أن توزيع السلطات بين هيئات عديدة  

، مما يؤدي إلى  تكون أي هيئة معطلة للنظام ككلالتركيز على الفعالية حتى الومجال اختصاصاتها، و 
 . 9سير العمل بمرونة و تعاون و يجنب الصراع و االنسداد

 يرى مونتسكيو أن الحرية السياسية ال توجد إال في ظل حكومة  : حماية الحقوق و الحريات العامة -
غير مستبدة ، و الحرية ال توجد إال عندما ال يساء استعمال السلطة ، فهو يرفض كل تركيز معتدلة 

 . 10للسلطة، ألنه يؤدي إلى تهديد وجود الحرية ذاتها
 و شرعية الدولة  عادال،و تطبيقها تطبيقا سليما و ذلك بكفالة احترام القوانين  :الدولةتحقيق شرعية  -
خضوع الجميع حكاما و محكومين و سلطات للقانون ، بخالف االستئثار بالسلطة الذي سيؤدي إلى تعني 

 .11عدم استقرار القوانين و االستهتار بها
 يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من الركائز األساسية التي يقوم  :الديمقراطيةأحد عناصر تجسيد  -

بين هيئات مختلفة يسمح بالعمل الحر ، فتوزيع السلطات عليها الحكم الديمقراطي ألية دولة تطمح إلى ذلك 
المرن ضمن القانون، فيساعد على ترقية وضمان الفكر الديمقراطي والعمل على تجسيده في الواقع 

 .12العملي

يعتبر ضمانة أكيدة للشرعية السلطات الفصل بين  أن مبدأرغم :  انتقاد مبدأ الفصل بين السلطات – 4
أنها ال تنقص من دوره في تفعيل دولة القانون ،  إالالسياسية إال أنه لم يسلم من االنتقادات و التحفظات ،  

، و يمكن إجمال أهم  العامةن حقوق األفراد و حرياتهم و إسهاماته في إحالل الديمقراطية و ضما
 :يلي  في ماالتي وجهت إلى هذا المبدأ  االنتقادات

مترابطة و تشكل جسما واحدا، و أن تقسيم هذه الخصائص و العناصر بين هيئات خصائص السيادة  أن -
مختلفة مستقلة غير ممكن، و الفصل بين السلطات يتعارض مع فكرة السيادة التي تتطلب كيانا واحدا. 

                                                             

مجلة ،  الجديد و مبدأ الفصل بين السلطات "" التعديل الدستوري الجزائري عبد الحليم مرزوقي ، صالح بنشوري ،  8 
 . 25( ، ص  2016أكتوبر  14، ) عدد  3، عدد  7جامعة الوادي ، الجزائر ، المجلد  ، العلوم القانونية و السياسية

 . 179، ص   المرجع السابقد/ الطاهر غيالني ،  9
 .130، ص  1988،  3الطبعة  ،، مصرالعربيةلنظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة سعاد الشرقاوي ، ا 10
 . 25، ص  المرجع السابقنقال عن : عبد الحليم مرزوقي ، صالح بنشوري ،  11 

 . 179، ص   المرجع السابقد/ الطاهر غيالني ،  12 
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و إال توقفت و لم  اآللةو كذا  بعضها،لجسم رغم كونه مشكال من عدة أجزاء إال أنه ال يمكن فصلها عن فا
 مهامها.تعد قادرة على أداء 

كل هيئة أن تحمل غيرها  لتهرب من المسؤولية ، حيث تستطيعأن توزيع السلطات يشجع على ا -
 . 13المسؤولية في حدوث العديد من المشاكل

المطلق بين السلطات يتعارض مع وحدة السلطة في الدولة ، فالهيئات التشريعية و التنفيذية الفصل أن  -
و القضائية حينما تمارس وظائفها ال تمارسها باعتبارها سلطات يمثل كل منها جانبا من جوانب السيادة ، 

حدة هي سلطة التي تصدر من سلطة واة من االختصاصات المنوطة بها، و بل تمارسها باعتبارها مجموع
 . 14الدولة، و من ثم فإن سلطة الدولة تمثل وحدة ال يمكن تجزئتها

إذ ال تلبث إحدى هذه  ،هو أمر خيالي غير واقعي إن الفصل بين السلطات عند البعض من الفقهاء  -
السلطات حتى تستولي على اختصاصات السلطات األخرى ، لكن إذا كان ذلك ممكنا في القرون التي تلت 
ظهور المبدأ ، فإن االستقرار الدستوري الذي يحققه جعل الخطابات السياسية و الدساتير الحديثة تحتفي به 

 .15راطية النيابيةو تقره ، بل و جعلته أساسا لتصنيف األنظمة الديمق

بين  هذه االنتقادات مقبولة إذا كان الهدف من تطبيق هذا المبدأ الفصل المطلق و بناء عليه تعتبر       
ال تستطيع أي مساواة سلطات الدولة و استقاللها عن بعضها ، بحيث  السلطات ، أما إذا كان الهدف منه

تقوم على احترام حقوق األفراد و  عماد للديمقراطية التيمنها عزل األخرى ، فالفصل يكون مقبوال باعتباره 
 هيئات مختلفة يتولى الدستورخير ضمان لهذه الحقوق والحريات هو توزيع السلطات بين م ، وأن حرياته

من يعد وأن احترام تلك القواعد وضبط آليات رقابتها المتبادلة ، وترتيب العالقة بينها تحديد اختصاصاتها
  آليات حمايته.
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  ةر الجزائرييتاثانيا / تطور مبدأ الفصل بين السلطات في الدس

، في ظل توزيع بتغير مفهوم الدولة في حد ذاته ين السلطات بارتبط تطور مفهوم مبدأ الفصل  
ما تنسيق و تعاون فيما بينها نتيجة عدم تطبيق فصل مطلق ، و هذا  ضبط و األساسية لها ، للسلطات

 . أثبتته التجربة الدستورية الجزائرية ، من خالل الدساتير المتعاقبة و التعديالت المدخلة عليها 

و تكريس نظام ديمقراطي فعال أسوة  القانون،رغبة من المؤسس الدستوري الجزائري في بناء دولة ف
وظائفها و من أجل تجنب تداخل السلطات و  السلطات،تبنى مبدأ الفصل بين  باألنظمة القانونية المقارنة،

لكنه مر في ذلك بمراحل مختلفة تباينت  السلطات.و احتمال استبداد سلطة معينة على باقي  صالحيتها،
رغم إدراكه التام بضرورته و حتميته في تفعيل دولة القانون ، لذا وجب التعرض ، فيها مواقفه تجاه المبدأ 

 لي : لمراحل تطوره على النحو التا

الوطنية تولت بعد استرجاع الشعب الجزائري للسيادة  :1963مبدأ الفصل بين السلطات في دستور  -1
إعداد أول وثيقة دستورية للجمهورية الجزائرية، و التي تعود في األصل  قيادة حزب جبهة التحرير الوطني

صالحية تحضيرها بحكم المؤسس الدستوري للمجلس الوطني التأسيسي ، غير أنه أوكل تحضير الوثيقة 
. 16إلى ندوة اإلطارات ، ووافق عليها البرلمان في شكل قانون عرض عليه ثم عرض على الشعب إلقرارها

الشعبي إلى مبدأ دستوري، بموجب لى ذلك تحول نظام الحزب الواحد عن طريق االستفتاء و تأسيسا ع
التي أفادت بأن " جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الوحيد في الجزائر  1963من دستور  23المادة 

. " 

ث نظم نجده ظاهريا أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، بحي 1963ما جاء في دستور  و حسب         
المواد (، السلطة القضائية ) 59إلى  39التنفيذية ) المواد  السلطة( ، و  28-27التشريعية ) المواد  السلطة
إذ آمن واضعو هذا ( ، إال أنه في حقيقة األمر لم يعتمد مبدأ الفصل بين السلطات ،  62إلى  60من 

الدستور بأنه ال ضمان لالستقرار إال بالنظام القائم على قاعدة تغلب الشعب صاحب السيادة والحزب 
 الواحد. 

و بناء على ذلك قام النظام الدستوري على أساس عدم الفصل بين السلطات لكون المؤسس    
. وتأكد هذا األمر بعد 17ة الوطنيةحيث يرى فيه تجزئة للسياد الفصل،الدستوري آنذاك ينفر من ذلك 

التي جعلت نظام الحكم يقوم على أساس تركيز و  المرحلة،عرفتها الجزائر في تلك األحداث والتطورات التي 
 .السلطات
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جمدت اختصاصات المجلس الوطني التأسيسي كسلطة أصبحت سلطات الرئيس واسعة و حيث  
تشريعية ، هذا فضال عن افتقار النظام لمبدأ دولة القانون التي يخضع فيها الحاكم و المحكوم على السواء 
لحكم القانون ، و بذلك تأكد نظام الحكم الفردي المطلق كنظام دستوري . فرئيس الجمهورية هو في ذات 

 الدولة.أصبح يجسد وحدة القيادة للحزب و  و عليه للحزب،هو األمين العام و  الحكومة،الوقت رئيس 

و قد ترتب عن وحدوية القيادة للحزب و الدولة خضوع جميع مؤسسات الدولة إلدارة الشخص 
المنفرد بالسلطة، مما أثر سلبا على عمل الحزب و الدولة، ألن الهيئات في هذه الحالة أصبحت مقيدة، 

عليها الرجوع دائما لرئاسة الجمهورية من أجل طلب موافقة أو إذن بالبدء في حيث يتطلب من المشرفين 
املين عليها ، فأدى ذلك إلى عمل ذو أهمية أو اتخاذ قرار معين ، مما أدى إلى قتل روح المبادرة لدى الع

  . 18انعدام فاعليتها

جوان  19دستور حدث انقالب البعد تعليق العمل ب:  1976مبدأ الفصل بين السلطات في دستور  -2
 . 10/7/1965، و هذا بموجب األمر الصادر في  1963، الذي أنهى و بصفة مطلقة دستور  1965

التي نعت بها هذا النظام فإنه من حيث الشكل يعتبر خرقا للشرعية مهما كانت األوصاف و  
الدستورية التي كانت قائمة، و إحالل شرعية ثورية مكنت من اإلطاحة بالرئيس و بالنظم و المؤسسات التي 

، دون أن تنسلخ السلطة الجديدة من االختيارات و االتجاهات التي كان ينادي بها النظام السابق ، وضعها 
 المتمثل أساسا في الديمقراطية االشتراكية التي تمارس في ظل الحزب الواحد.و 

و ذلك بتضمين بابه  السلطة،صدر دستور آخر أعمق من مبدأ وحدة  22/11/1976و بتاريخ 
اد و الم( و الوظيفة التنفيذية )103إلى  94الثاني السلطة و تنظيمها كال من الوظيفة السياسية ) المواد من 

المواد من )( و الوظيفة القضائية  163إلى  126( و الوظيفة التشريعية ) المواد من  125إلى  104من 
 يطلق تسمية الوظيفة و ليس السلطة. 1976المؤسس الدستوري لدستور ( . فهنا نجد  182إلى  164

لة و مؤسسات الدو و للتوضيح أن ممارسة السلطة السياسية في هذا الدستور و توزيعها بين أجهزة 
المتمثلة في شخص رئيس و  األخرى،تقوم على سيادة مؤسسة واحدة على مؤسسات الدولة  المختلفة،

 .بوصفه المؤسسة السياسية التي تتحقق من خاللها وحدة الدولة ووحدة السلطة ووحدة القيادةالجمهورية 

أداة من أدوات األنظمة الليبرالية تتميز بوصفها مؤسسات شتى تمثل كل واحدة منها فإذا كانت 
باحتكار كامل للسلطة ، فإن النظام الدستوري الجزائري يقوم  التوازن حتى ال تسود و تنفرد مؤسسة واحدة

                                                             

، مخبر مجلة االجتهاد القضائي ،  " الجزائريةفي الدساتير " مبدأ الفصل بين السلطات ،  نبيل قرقور،  فريد علواش 18 
 –و ما بعدها  231أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العدد الرابع ، ص 

 . -بتصرف
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على فكرة التقسيم الوظيفي للسلطة في ظل وحدة القيادة ، و هي فكرة ال ينتج عنها فصل للسلطات بل 
المزج بين المركزية و بين أجهزة مختلفة و  ها و توزيعهاتساعد على عدم تفتت السلطة ، و تمكن من تنظيم

المؤسسة األساسية في الالمركزية بمفهوم القانون اإلداري ، ولكن ذلك ال يفقد رئيس الجمهورية بوصفه 
حتى إن لم يحل لدولة ، كلما ارتأى ذلك ضروريا و النظام صالحيات الحلول محل المؤسسات األخرى في ا

 . 19المكمل لها في أداء وظيفتها ، فبدونه تكون غير قادرة على أداء مهامهامحلها مباشرة فإنه يبقى الجهاز 

في نهاية الثمانينات عرفت الجزائر تحوالت عميقة  :1989مبدأ الفصل بين السلطات في دستور  -3
منحى دستوري  بحيث تم اختيار ،1989فيفري  23أسفرت على وضع دستور  السياسي،على نظامها 

 للقانون.يتطلع لفترة دستورية تخضع  جديد،

و إعادة  الواحد،التعددية الحزبية بعد اإلعالن عن نهاية سيطرة الحزب  1989حيث أقر دستور  
و خص كل سلطة منها بفصل  السلطات،في بابه الثاني تحت عنوان تنظيم توزيع وظائف الدولة المختلفة 

المواد من ، و السلطة التشريعية )( 91إلى  67المواد من تنفيذية ) فنص على السلطة الخاص و مستقل. 
 ( . 148إلى  129( ، و السلطة القضائية ) المواد من  128إلى  92

أنه و رغم عدم نصه صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات، إال  1989فالمالحظ على دستور  
و اتجه كذلك نحو جعله فصال مرنا ، به  يأخذأنه يفهم من خالل نصوصه أن المؤسس الدستوري الجزائري 

متخذا موقفا وسطا بين النظام الرئاسي و البرلماني ، بإحداث هيئات مستقلة و متوازنة تتميز العالقة بينها 
 .20بالتعاون و التنسيق ، بحيث ال يمكن ألي منها أن تؤدي مهمتها إال إذا تعاونت مع السلطة األخرى 

بمبدأ الفصل بين السلطات من خالل موقف المجلس  ري المؤسس الدستو و يمكن استخالص أخذ  
من أجل رقابة دستورية القانون المتضمن النظام الداخلي الدستوري ، الذي أخطر من قبل رئيس الجمهورية 

للمجلس الشعبي الوطني ، حيث أكد على أن محرر الدستور أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره 
طات العمومية . و أن مثل هذا االختيار يترتب عليه أن كل سلطة لها عنصرا أساسيا في تنظيم السل

 .21صالحية تنظيم عملها الداخلي و ضبطه

المتسارعة التي  على الرغم من األحداث المؤلمة و:  1996مبدأ الفصل بين السلطات في دستور -4
دولة جديدة تتماشى و تطلعات الوالتي حتمت تبني قواعد دستورية ،  شهدتها الجزائر في فترة التسعينيات

، نجد أن المؤسس الدستوري ظل وفيا لمبدأ الفصل متها األمن و االستقرارسلطة و شعبا لحياة سياسية س

                                                             

 . -بتصرف –و ما بعدها  233فريد علواش ، نبيل قرقور ، المرجع السابق ، ص  19 
 . 235، ص نفسيد علواش ، نبيل قرقور ، المرجع نقال عن : فر  20 
 . 1989لسنة  37، ج ر  28/08/1989 -ر.ق.م.د – 1رأي المجلس الدستوري رقم  21 
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بين السلطات ، حيث تضمن بابه الثاني المعنون بتنظيم السلطات ، كال من السلطة التنفيذية ) المواد من 
( ، 158 -138( و السلطة القضائية ) المواد من 137 -98( و السلطة التشريعية ) المواد من 70-97

 منه على استقاللية القضاء . 138و أكد في المادة 

على ضرورة فصل كل من السلطات التشريعية و التنفيذية و مؤكدا 22 1996و بهذا جاء الدستور 
يعني انفصال هذه القضائية و استقاللها عن بعضها البعض عضويا و وظيفيا ، غير أن هذا الفصل ال 

قة و نوع من التعاون فيما بينها ، السلطات عن بعضها البعض بصفة كاملة و جامدة ، و إنما هناك عال
حافظ كما أدرج آليات رقابة مختلفة بينها من أجل ضمان أداء كل سلطة للمهام المسندة على أكمل وجه ، 

 القانون و الحريات . على إدراجها و تنظيمها في الدستور الالحق ، تفعيال لدولة

و بموجب التعديل الدستوري لسنة :  2016مبدأ الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري  -5
، فقد أوضح بجالء من خالل مبدأ الفصل بين السلطاتبصورة صريحة  تبنى المؤسس الدستوري  201623

الحماية القانونية و رقابة عمل و استقالل العدالة و ، ديباجته بأن الدستور يكفل الفصل بين السلطات 
السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ، و يتحقق فيه تفتح اإلنسان بكل أبعاده . و هذا إدراكا منه 

 بأهمية المبدأ و ضرورته في تفعيل دولة القانون .

مقراطي على مبادئ التنظيم الدي تقوم الدولة"  أنه:منه بجالء على  15/1المادة كما نصت        
 . و باستقراء و تحليل أحكام هذا التعديل الدستوري نجده  الفصل بين السلطات و العدالة االجتماعية... "و 

و اعتمد  ،قد دعم عملية تنظيم سلطة الدولة الجزائرية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات المرن و الواقعي
و ذلك من خالل نظام الثنائية في تنظيم كل من السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية 

بتوسيع و ضبط دورها التشريعي ، و توسيع و تشديد رقابتها على أعمال  تعزيز السلطة التشريعية وظيفيا
لزام هذه األخيرة باالنضباط و التجاوب إبية جديدة على أعمال الحكومة ، و الحكومة بإضافة آليات رقا

 معها ، باإلضافة إلى تكثيف تمثيلها في المجلس الدستوري.

قانونية قاللية القضاء بضمانات دستورية و مبدأ است هذا إلى جانب تدعيم السلطة القضائية و تعزيز         
اسق داخل السلطة التنفيذية ، جديدة ، كما جدد التعديل الدستوري الجديد و طور عملية التوازن و التن

تطبيق مبدأ استشارة األغلبية و ، الوزير األول و خاصة فيما يتعلق بتوزيع الصالحيات بين رئيس الجمهورية 

                                                             
 25المتضممن التعمديل الدسمتوري ،ج ر 2002أفريل  10المؤرخ في  03-02الدستور بموجب  القانون رقم وقد عدل هذا  22
 .  63المتضمن التعديل الدستوري ج ر  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08وكذا القانون رقم ، 
 . 14المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  23 
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البرلمانية قبل تعيين هذا األخير. فكل ذلك يضبط و يرشد عملية تنظيم سلطة الدولة الجزائرية في ظل مبدأ 
 .24التناسق و التكامل الوظيفي الفصل بين السلطات في إطار القوة و

ثالثا / مظاهر تفعيل دولة القانون من خالل مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور 
  :الجزائري 

السلطات ال يقصد به أن تستقل كل هيئة أو سلطة عن األخرى مبدأ الفصل بين  التوضيح أنسبق 
تمام االستقالل ، بحيث تكون كل منها بمعزل عن األخرى ، و لكن المقصود به هو عدم تركيز صالحيات 
و سلطات الدولة في يد واحدة ، بل توزيعها على هيئات و سلطات منفصلة و متساوية ، بحيث ال يمنع 

على بعضها البعض . لذا أصبح عنوانا ل من قيام تعاون و رقابة من السلطات هذا التوزيع و االنفصا
لألنظمة الديمقراطية في العصر الحالي، بحيث تنتظم العالقة بين السلطات على أساس من التعاون و 
التوازن وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، و في سبيل تحقيق التوازن بين السلطات لم يكن من سبيل لتحقيق 

  لك إال باالعتراف لكل سلطة بوسائل تمكنها من أن تمنع األخرى أن تضل أو تطغى بسلطاتها . ذ

ضبط وظائف كل سلطة ، بحيث  و على ذلك و من أجل تفعيل دولة الحق و القانون كان البد من
وضع مع  و يضمن استقاللية كل سلطة في القيام بالمهام المسندة إليها ،  ، يحدد الدستور مهامها بدقة

قدسية ، حتى يضمن احترامه و يحدد أطرها و يضبطها الدستور نونية رقابية بين السلطات الثالثآليات قا
أسس مبدأ الفصل بين السلطات تعد بال شك آلية هامة من آليات أحكامه ، ذلك أن احترام مقومات و 

، و هو األمر الذي يتأكد و يتجلى من خالل حماية الدستور، و ضمانة من ضمانات تفعيل دولة القانون 
    :2016الواردة في التعديل الدستوري لسنة و المظاهر التالية 

  د أن رئيس الجمهورية يجسد السلطةاألكي: التشريعيةمظاهر تأثير السلطة التنفيذية على السلطة  -1
من خالل ما يملكه من سلطات و صالحيات، تجعل من أعضاء الحكومة و الوزير األول بمثابة  التنفيذية

و باستقراء نصوص التعديل الدستوري  الحكومة.الساهرين على تنفيذ برنامجه، من خالل مخطط عمل 
التعاون بين السلطتين و الرقابة المتبادلة من أجل على ، يتبين جليا أخذه بالفصل المرن القائم  2016لسنة 

 في مظاهر أهمها :  ما يتضح تجسيد دولة القانون و تفعيلها، وهذا 

المتفق عليه أن البرلمان هو صاحب االختصاص األصيل  :التشريعيأ/ قيام السلطة التنفيذية بالعمل    
فقد تم حصر مجال اختصاصه من  .25التصويت عليهاله السيادة في إعداد القوانين و  و التشريع،بعملية 

                                                             

 . -بتصرف  – و ما بعدها 831، ص   المرجع السابقد/ الطاهر غيالني ،  24 

 ( . 2016الدستور ) التعديل الدستوري لسنة من  112ة دطبقا للما 25 
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بواسطة قانون أو  فقطمة او التي يشرع بموجبها في إطار القواعد الع ،141و 140خالل نص المادتين 
 . قانون عضوي 

بل و العتبارات متعددة وأهمها تكريس دولة  فحسب،غير أن هذه المهمة لم تعد حكرا على البرلمان 
سمح الدستور  أفرادها،على التعاون و التوازن من أجل ضمان حقوق و حريات قانونية تقوم سلطاتها 

 للسلطة التنفيذية و برأسيها المشاركة في عملية التشريع على النحو التالي:

المجال من الدستور فتح  143حيث نجد نص المادة  :التشريع* مساهمة رئيس الجمهورية في عملية 
بموجب مرسوم و هذا في المجاالت غير المخصصة للقانون  واسعا،لرئيس الجمهورية  للسلطة التنظيمية

في مسائل عاجلة ، في  رئيس الجمهورية مشرعا بموجب أوامررئاسي دون حدود. كما يمكن أن يكون 
أو خالل العطل البرلمانية ، و هذا بعد أخذ الرأي االستشاري لمجلس حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

من الدستور ، مع وجوب  107الدولة ، كما يمكنه أيضا أن يشرع في الحالة االستثنائية المحددة في المادة 
عرض هذه األوامر على البرلمان بغرفتيه في أول دورة له لتوافق عليه ، ومن ثم تصبح لهذه األوامر قوة 

 . 26وز على موافقة البرلمان و بغرفتيهالقانون في حال الموافقة عليها ، و تعتبر الغية األوامر التي ال تح

إذا استوفى شروطه  انون إصدار القمهمة  رئيس الجمهوريةمن الدستور ل 144كما أسندت المادة 
 يخطر المجلس الدستوري كما يحق له و باعتباره حامي الدستور أن يوما من تاريخ تسلمه ،  30في ظرف 

في شأن دستورية مخرجات السلطة التشريعية من قوانين ، مما قد يؤدي إلى إلغاء النص القانوني كامال أو 
 جزء منه أو تعديل بعض مواده و بذلك يكون رئيس الجمهورية قد ساهم فعليا بتصويب نصوص تشريعية .

في دورة  لالنعقاداستدعاء البرلمان مبادرة هذا و قد منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية 
. و ذلك ألن رئيس الجمهورية يلعب دورا بارزا 27إما بمبادرة منه أو بطلب من لهم حق في ذلك عادية،غير 
، بطريق مباشر أو غير مباشر، و يتجسد هذا الدور أساسا في العنصر البشري للبرلمان تشكيلفي 

كذا التي تسبق إجراء االنتخابات ، و  أشهر 3بموجب مرسوم رئاسي في غضون  استدعاء الهيئة الناخبة
من الكفاءات والشخصيات الوطنية، و يتم تجديد نصفهم كل ثالث األمة  تعيينه لثلث أعضاء مجلسفي 

 من الدستور. 112سنوات ، حسب المادة 

ا يخضع في ممارسته لمهامه مو للعلم أن هذا الثلث في حقيقة األمر ال يعبر عن إرادة الشعب و إن
لتمرير ما يالئم رئيس الجمهورية و إيقاف ما ال يالئمه ، فهو يسمى بالثلث المعطل . و هو بذلك يشكل 

                                                             

 من الدستور . 143حسب ما أفادت به المادة  26 
 .من الدستور 351لمادة طبقا ل 27 



جزائري تفعيل دولة القانون من خالل مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور ال     2د/ سهام بن دعاس، جامعة سطيف   

 

 2019أفريل  25يوم      "لبناء دولة القانون في الجزائر وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساسملتقى  66

 

خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات و تجاوزا خطيرا له ، و من ثم فإن التطبيق السليم للمبدأ يقتضي استبعاد 
 .28، و ال يهم أن يكون مباشرا أو غير مباشراب طريقة التعيين و استبدالها بأسلوب االنتخا

و عالوة على ما سبق تعداده حول المهام المخولة لرئيس الجمهورية في مجال التشريع ، فإن  
بنفس الصيغة و بغرفتيه ، وبعد أن يصوت عليه البرلمان  ي تعديل الدستور بال حق المبادرةالدستور منحه 

( 50الشعب خالل خمسين)حسب الشروط التي تطبق على نص تشريعي ، يعرض التعديل على استفتاء 
  . 29يوما الموالية إلقراره ، و يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب

صالحيات لها تأثير على يختص الوزير األول أيضا بعد :  * مساهمة الوزير األول في عملية التشريع
، بحيث  المبادرة بمشاريع القوانين ئيس الجمهورية ، يمكن إجمالها فيالبرلمان ، بالموازاة مع صالحيات ر 

من الدستور أن يبادر بمشاريع للقوانين ، و تعرض على  136يمكن للوزير األول و استنادا إلى المادة 
توى مجلس الحكومة ، و بالتالي عرضها في مجلس مجلس الوزراء ، بعد أن يكون قد ناقشها على مس

الوزراء في الحقيقة هو عرض على رئيس الجمهورية ، و األمر هنا منطقي ألن مشاريع القوانين التي سوف 
يطرحها على البرلمان آتية في سياق تنفيذ مخطط عمل الحكومة ، الذي هو مستنبط من برنامج رئيس 

ليه خالل مجلس الوزراء، وال يملك الوزير األول التغيير والتعديل إال الجمهورية ، و الذي اطلع ووافق ع
 .30بموافقة رئيس الجمهورية

، المجال التنظيمي للوزير األولمن الدستور أن تطبيق القوانين يندرج في  134كما بينت المادة   
صدر عن البرلمان من مما يمكنه من السهر على حسن تطبيقها عن طريق المراسيم التنفيذية بناء على ما 
 قوانين و رئيس الجمهورية من أوامر و مراسيم رئاسية في إطار سلطته التنظيمية .

أليام معدودة الستكمال نقطة في جدول  طلب تمديد الدورة العادية للبرلمانو للوزير األول  
 من الدستور.  135كما أوضحت المادة  الجمهورية،كما يمكنه طلب اجتماع البرلمان من رئيس  األعمال،

خالف بين غرفتي البرلمان يمكن للوزير األول أن يطلب  و باإلضافة لذلك و في حالة حدوث
يوما إليجاد حل  15و المشكلة من ممثلي كلتا الغرفتين في أجل  اللجنة المتساوية األعضاء اجتماع

هو يعتبر في نظر ، و بالثقةطلب التصويت كما يمكن للوزير األول  أيضا.يوما  15للخالف خالل 
الكثيرين من وسائل ضغط الحكومة على البرلمان أمام عدم موافقته على سياستها، على اعتبار أنه في حالة 

                                                             

مجلة االجتهاد ،  " 1996" تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور ، حاحة عبد العالي، يعيش تمام آمال 28 
 . 632، ص 4حركة التشريع ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد على، مخبر أثر االجتهاد القضائي القضائي 

 من الدستور . 208حسب المادة  29 
 . 65، ص  المرجع السابق، مرزوقي ، صالح بنشوري  عبد الحليم 30 
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عدم منح الثقة يقدم الوزير استقالة الحكومة ، و في هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن ينتصر لوزيره 
 . 31ية بحل البرلمانمن الدستور و القاض 147األول ، و يطبق نص المادة 

رئيس الجمهورية وحده من إمكانية  147في مادته  مكن الدستور :المجلس الشعبي الوطنيب/ حق حل    
، و إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس مجلس األمة ، و حل الغرفة السفلى للبرلمان

، و الوزير األول . و هو حل رئاسي استنادا  رئيس المجلس الشعبي الوطني ، و رئيس المجلس الدستوري 
 تقديرية لرئيس الجمهورية .السلطة الإلى 

كما أن هناك حل وجوبي بقوة القانون في حالة رفض عمل مخطط الحكومة للمرة الثانية حسب ما     
قبل األول و جة عدم منح الثقة للوزير باإلضافة إلى الحل الرئاسي نتي الدستور،من  96أفادت به المادة 

 الدستور.من  98طبقا لنص المادة  استقالته،قبول 

لقد منح المؤسس الدستوري الجزائري السلطة  مظاهر تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية : -2
تقع فيها  أنجل وضع حد للتجاوزات التي يمكن أمن ، التشريعية هي األخرى مجموعة من اآلليات الرقابية 

منها أدوات للرقابة الفاعلة وذات أثر على  ومن تلك اآلليات نجد ،32السلطة التنفيذية أثناء القيام بمهامها
 عمل السلطة التنفيذية ، وأدوات أخرى ال تعدو أن تكون مجرد إجراءات تفتقد للفاعلية تماما. 

 كاآلتي : نتعرض لهذه اآلليات

يلي  النوع من الرقابة تترتب عليه مساءلة الحكومة سياسيا ، و تتمثل في ماوهذا أ/ آليات الرقابة الفاعلة: 
 : 

من الدستور يقدم الوزير األول مخطط عمل  94استنادا لنص المادة  الحكومة:* مناقشة مخطط عمل 
للموافقة عليه بعد مناقشة عامة ، و بالتشاور مع رئيس الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني أوال 

الجمهورية يمكن للوزير األول تعديل مخطط عمله ، على أن يقدمه بالشكل الذي وافق عليه المجلس 
الشعبي الوطني أمام مجلس األمة ، و لهذا األخير أن يصدر الئحة . وفي حالة عدم موافقة المجلس على 

 .33لوزير األول استقالة حكومته لرئيس الجمهوريةيقدم ا الحكومة،مخطط عمل 
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مهما كان نوعه ، رغم كونه صاحب  وجب األخذ بعين االعتبار أن رئيس الجمهورية بعيد عن تأثير السلطة التشريعية 32 
التأثير البارز و القوي في مواجهة البرلمان ، في حين ال يملك هذا األخير تجاهه أية سلطة ، و ال يملك مساءلته ، و هو 

  قصور وجب تداركه .
 من الدستور . 95طبقا للمادة  33 
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عن منه أن الحكومة ملزمة بأن تقدم بيانا سنويا  98أفاد الدستور في المادة * مناقشة بيان السياسة العامة: 
خاصة في الحكومة و مناقشة من قبل النواب لعمل السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني ، و تعقبه 

يتولى مكتب و . كان البرلمان قد وافق عليه لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعيينهاالذي شقه المالي 
 التنظيم و اإلشراف على المناقشة، و التي تختتم جلساتها إما باقتراح الئحة أو إيداع ملتمس رقابة.المجلس 

حق مخول دستوريا للنواب يمكنهم من إبداء رأيهم  اقتراح الالئحة لبيان السياسة العامةعلما و أن  
و يخضع لشروط و ضوابط حددها القانون العضوي الذي يحدد تنظيم  دوريا،و مراقبة نشاط الحكومة 

في  الحكومة.المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة و عملهما و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بين 
بالئحة اللوم مرتبط ببيان السياسية العامة للحكومة ، و هو يعد  أو ما يعرف ملتمس الرقابةحين أن 

اإلجراء الثاني الذي يلجأ إليه النواب للضغط على الحكومة ، بل و إجبارها على تقديم استقالتها إذا توافرت 
 . 34شروطه

 ،35صارمةبشروط أحاطه فإن المؤسس الدستوري  (ملتمس الرقابة) و نظرا لخطورة هذا اإلجراء 
 اآلتي : تلخيصها في ألن نتيجته بتوافرها قد تكون إسقاط الحكومة ، يمكن

 األقل.( عدد النواب على 1/7إال إذا وقعه سبع )  ملتمس الرقابةال يقبل  -
 ( النواب .2/3تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي ) -
 .36ملتمس الرقابة ال يتم التصويت إال بعد ثالثة أيام من تاريخ إيداع -

ال يترتب عليها عديمة األثر المباشر على الحكومة ، و و هذه اآلليات  :الفاعلةغير آليات الرقابة ب/ 
  : و يمكن إجمال أهمها في اآلليات التالية،  إسقاطها عن طريق إعمال مسؤوليتها السياسية

دستوريا، كما أنه وسيلة إعالمية ورقابية أحد اآلليات الرقابية المنظمة  السؤاليعد :  * مساءلة الحكومة
مواضيع هذه األسئلة ، حيث تصبح هذه األسئلة واألجوبة  الحكومة بالنسبة ألحد للنواب حول تصرفات

 عنها رسمية بعد نشرها في جريدة المحاضر الرسمية لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة.

ذا كان المؤسس الدستوري من خالل نص الم  ات اإلجابة عن السؤال قد نظم إجراء 152ادة وا 
يوما الموالية لتبليغه ، فإنه أغفل الجزاء المترتب على حالة عدم اإلجابة عن  30التي تتم خالل الكتابي، و 

                                                             

 .-بتصرف  – 652، ص المرجع السابق ، حاحة عبد العالي ، يعيش تمام آمال  34 
 من الدستور . 155و  154،  153حسب المواد :  35 
إعطاء  الالزمة و االتصاالتوجبت اإلشارة في هذا الصدد أن هذه المدة قدرت من أجل السماح للحكومة من إجراء  و 36 

 .المجال للمساعي الودية إلخفاق هذا اإلجراء على اعتبار أن نتيجته إسقاط الحكومة
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يوما المحددة لإلجابة عن  30السؤال الكتابي ، إضافة إلى سكوته عن حالة تجاوز الوزير المعني مدة 
 . 37السؤال

وسيلة دستورية يستطيع بموجبها النواب طلب توضيحات حول إحدى  الستجوابيعد ا :الحكومةاستجواب  *
من الدستور، و بدرجة أولى القضايا المتعلقة باألداء المالي للحكومة  151قضايا الساعة كما أفادت المادة 

يتعداه إلى درجة  ، و هو أخطر من السؤال ، ألنه ال يقتصر على مجرد االستفسار حول مسألة معينة ، بل
 . 38محاسبة الوزير أو الحكومة على تصرفاتها ، فهو يتضمن توجيه اتهام أو نقد ألعمال الحكومة

بأنه يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار من الدستور  180أفادت المادة : * التحقيق البرلماني
في قضايا ذات مصلحة عامة ، إال إذا كانت وقائعها  لجان تحقيقاختصاصاتها ، أن تنشئ في أي وقت 
 محل إجراءات قضائية سارية المفعول .

و في المقابل يالحظ أن المشرع الدستوري أغفل نتائج التحقيق و أثرها على الحكومة، أو على أي  
و أن تاريخ شخص آخر يثبت التحقيق إدانته، و ما مصير التقرير النهائي للجنة أمام الرأي العام، خاصة 

لم تظهر يق بقيت نتائجها حبيسة األدراج و العمل البرلماني في جزائر التعددية الحزبية أفرز عدة لجان تحق
 .   39للعامة بإيعاز من الحكومة و قبول من البرلمان

منه  156حة في المادة اأكد المؤسس الدستوري صر  :ية نفيذالسلطة التب و عالقتهاالسلطة القضائية  -3
استقالل السلطة القضائية التي تمارس في إطار القانون ، و بضمان من رئيس الجمهورية ، فالقاضي على 

يصدر أحكامه باسم الشعب الجزائري و ال يخضع إال للقانون ، و هو محمي من كل أشكال الضغوط و 
م المجلس مسؤول أماخالت و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته ، أو تمس نزاهة حكمه ، وهو التد

دم مبدأ الفصل بين السلطات، و تطبيقها الفعلي يحقق دولة الحق و فكل هذه العناصر تخ األعلى للقضاء.
 القانون.

و بخاصة رئيس الجمهورية يمتلك و من خالل ما ورد في الدستور نجد أن السلطة التنفيذية لكن،  
  يلي:نذكر أهمها في ما  القضائية،يمكن أن تلعب دورا في التأثير على عمل السلطة  منافذ،عدة 
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رئيس الجمهورية هو المخول دستوريا بتعيين الرئيس األول للمحكمة : أ/ التعيين في المناصب القضائية 
 . 40العليا، رئيس مجلس الدولة ، والقضاة ، و هذا بموجب مرسوم رئاسي ، و بالتبعية يملك سلطة العزل

من الدستور يتولى رئيس الجمهورية رئاسة  173ب المادة و حس ب/ رئاسة المجلس األعلى للقضاء :
المجلس األعلى للقضاء ، و غالبا ما ينوبه وزير العدل ، و إذا عرفنا الدور المهم الذي يضطلع به هذا 
المجلس، ندرك األهمية الكبيرة التي تعنيها رئاسة أعلى هيئة في السلطة القضائية من طرف السلطة 

 .ها تتحكم في تعيين القضاة و نقلهم و سير سلمهم الوظيفي التنفيذية، خاصة و أن

حق يس الجمهورية سلطة إصدار العفو و قرر المؤسس الدستوري لرئج/ إصدار العفو و تعديل العقوبات :
تخفيض العقوبات أو استبدالها ، و هذا بموجب قرار غير قابل للطعن فيه ، و ال يدخل في مجال التنظيم 

 .41رأفة بالمحكوم عليه نهائيا ، و ال يلتزم الرئيس بتقديم تبريرات و دوافع اتخاذ هذا القرارإذ يتخذه الرئيس 

إن إخراج هذا النوع من األعمال من دائرة الرقابة  :لرقابة القضاء  السيادةأعمال عدم إخضاع د/ 
مور الدولة ، و عادة على عاتق السلطة التنفيذية في تسيير أالقضائية تفرضه المسؤوليات الجسيمة الملقاة 

ما يأخذ المشرع بمعيار الباعث السياسي لتقرير أن األعمال التي تقوم بها الحكومة تصنف ضمن أعمال 
السيادة ، كما أنه وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات اعتاد القاضي اإلداري الجزائري حصر دوره تجاه أعمال 

تفسيره أو وقف تنفيذه ، أو التعويض القرار اإلداري أو  اإلدارة القانونية في مجال المشروعية ، وفي إبطال
 . 42عن القرار المعيب، و لكن دون أن يتدخل في مسألة المالئمة و توجيه أوامر لإلدارة

الفصل بين السلطتين التشريعية  يتطلب مبدأ :عالقتها بالسلطة التشريعية السلطة القضائية و  -4
. و بهذا ال يحق للسلطة التشريعية باألعمال المنوطة بالسلطة األخرى القضائية التزام كل منهما بعدم القيام و 

الفصل في الخصومات بإصدار قانون يبين وجه الحكم في قضية معينة بذاتها ، أو تعديل حكم صادر عن 
شريعات الصادرة عن السلطة التشريعية القضاء ، و في المقابل تلتزم السلطة القضائية بتطبيق القوانين و الت

و إال اعتبرت مرتكبة لجريمة إنكار العدالة ، كما يمكن للسلطة القضائية ممثلة في المجلس الدستوري أن 
  . 43تقضي بعدم دستورية التشريعات ، إذا ما تجاوزت تلك التشريعات السلطة الممنوحة لها

 :الجزائري من خالل اآلليات التالية في الدستوره التداخل بين السلطتين يمكن أن نلمح أوج و  

 العدل.حق أعضاء البرلمان في توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي ألعضاء الحكومة بما فيهم وزير  -
                                                             

 .من الدستور  92المادة  40 
 من الدستور . 91حسب المادة  41 
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حق أعضاء البرلمان في استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة ، و التي من شأنها أن تؤثر على  -
 .مباشر في حال استجواب وزير العدلسواء بشكل مباشر أو غير  العمل القضائي و إجراءات المتابعة ،

و هو مرتبط  ،يعني استقالة الحكومة ووزير العدل من تشكيلتها ويت البرلمان على ملتمس الرقابةتص  -
 بالمجلس األعلى للقضاء و رئيس النيابة العامة.

كالتصويت على القانون األساسي  ئية،القضاتقر السلطة التشريعية النصوص القانونية المرتبط بالسلطة  -
و إنشاء التشريعات المتعلقة بالتنظيم القضائي العادي و اإلداري  بتنظيمه،للقضاء و النصوص المتعلقة 

كذا النصوص القانونية التي تعتمد عليها ، سواء بالتعديل أو اإلثراء أو االقتراح. و الهيئات القضائية
ة كإقرار قانون العقوبات و اإلجراءات الجزائية ، قانون السجون ، السلطة القضائية في مهمتها األصلي

 القانون المدني و قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ....

 الخاتمة 

في الجزائر أنه يعد أحد المبادئ  المستخلص مما سبق عرضه حول مبدأ الفصل بين السلطات 
تقوم عليها الدعامات التي ت الدولة ، وهذا باعتباره أهم األساسية التي اعتمدها الدستور في تنظيم سلطا

المرن و على أساس التطبيق الواعي و دولة القانون . هذه األخيرة التي حاول المؤسس الدستوري تجسيدها 
، بحيث تم تبني عملية تنظيم سلطة الدولة في النظام الدستوري  الواقعي لمبدأ الفصل بين السلطات

، و قد راع المشرع الدستوري العيوب التي شابت اون و التوازن و التكامل بين السلطات الجزائري حكمة التع
، و حامية حقوق األفراد و  سعيا لوضع نظام مرن يحقق بناء دولة المؤسسات، الممارسة العملية السابقة 

 . حرياتهم

لمظاهر تفعيل دولة القانون من خالل مبدأ الفصل بين السلطات المتبنى من و من خالل تدارسنا  
النفوذ ،المتبادل بين السلطات وقفنا على نتائج هامة مفادها  و القائم على التعاون ، الدستور الجزائري 

دام التوازن ، في مواجهة السلطة التشريعية و انع الواسع الذي تملكه السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية
التام بين الرئيس و بينها ،  وهذا من شأنه أن يخلق هيمنة و سيطرة السلطة التنفيذية التي قد تتعسف في 

 في الحد من حقوق األفراد و حرياتهم ، أو المساس بها . استخدام االمتيازات الممنوحة لها

الدولة ، خاصة و أنه لحكم في أما السلطة القضائية فيفترض فيها االستقاللية  مهما كانت فلسفة ا 
في الديمقراطيات الحديثة يؤمن القضاء رقابة الحكام عبر مبدأ الشرعية ، و يضمن عمل باقي السلطات 
بكل شفافية و سالسة ، فهي السلطة األقدر على استعادة التوازن المفقود بين السلطات ، و رغم ذلك يبدو 

 ية من الناحية العضوية أكيد ، أما وظيفيا فيحتاج للتفعيل . من خالل الدستور أن استقالل السلطة القضائ
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لتجسيد أكثر لمبدأ الفصل بين السلطات و تفعيل دوره في بناء دولة القانون في الدستور و  
 الجزائري نقدم التوصيات التالية : 

التشريعية بمنح هذه األخيرة آليات هامة لمواجهة هيمنة لسلطتين التنفيذية و تحقيق أكبر توازن بين ا -
و هذا لضمان  الفاعلية.الرقابة بينهما متبادلة و على قدم التأثير و وسيطرة السلطة التنفيذية، و جعل 

استقرار الدولة و حسن سير هيئاتها ، و تجنب التجاوز و التعسف في استخدام االمتيازات المقررة لكل 
 سلطة .

باعتبارها  أيضا،عالقة بين رأسي السلطة التنفيذية بجعلها عالقة واضحة و متكاملة و مرنة ضبط ال -
 عليها.و لها من األدوات و الوسائل الهامة و الفاعلة للرقابة  األخرى،السلطة األكثر تأثيرا على السلطات 

ابة ، من خالل تزويدها يجب تفعيل دور السلطة التشريعية في ممارستها ألهم وظائفها التشريع و الرق -
 تحقيق ذلك .بكل الوسائل و الضمانات الكفيلة ل

تفعيل دور السلطة القضائية في مراقبة عمل السلطات و بخاصة أعمال السلطة التنفيذية ، بإخضاعها  -
للرقابة القضائية و بمختلف تدرجاتها من أجل تكريس دولة القانون التي يخضع لها الجميع . و تعزيز سبل 

 تقاللية القضاء و بخاصة على المستوى العضوي .اس



 

 

 

 

 

 

 رئيس الجلسة:    13:00 – 11:30

 يعقر الطاهرد/ 
 عنوان املداخلة الجامعة أسماء املتدخلين

 16 - 18الدفع بعدم دستورية القوانين في ظل القانون رقم  جامعة املدية د/ عبد الصديق شيخ

 جامعة تلمسان د/ رمضاني فاطمة الزهراء
الجيدة على قواعد التعديل انعكاس مبادئ الصياغة 

 2016الدستوري الجزائري لسنة 
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 16-18في ظل القانون رقم  الدفع بعدم دستورية القوانين

 عبد الصديق شيخد/                                                            
 "أ" محاضر أستاذ                                                             

 جامعة يحي فارس بالمدية                                                       
                         abdelseddik@yahoo.fr  

 الملخص:
وهو  ،2016من المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة الدفع بعدم الدستورية  يعد

وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد منح  إجراء قضائي يكرس الرقابة البعدية على دستورية القوانين،
أمام مختلف الهيئات القضائية، حيث  بة البعدية على دستورية القوانينللمتقاضين إمكانية تحريك الرقا

 ةمن أي هذه الرقابة ضمانة حقيقية لحماية حقوقه وحريات المواطنين التي يضمنها الدستور تشكل
 .في مجال الرقابة الدستورية المجلس الدستوري  ما يعزز كذلك من مهاموهو  ،تجاوزات

 الدفع بعدم الدستورية، اإلحالة، الحقوق والحريات، المجلس الدستوري الكلمات الدالة: 

Abstract : 
The un constitutional recourseis one of the latestevolution in the constitutional 

amendment for the year 2016, which is a judicial procedure that en shrines the post-
constitutional supervision of the constitutionality of the laws. 

Thus, the constitutional founder has granted the litigants the possibility of moving the 
remote control of the constitutionality of laws before the various judicial courts.  

Where this control constitutes a real guarantee for the protection of the rights and 
freedoms of citizens guaranteed by the Constitution fromany abuses, which also strengthens 
the functions of the Constitutional Council in the field of constitutional oversight. 

 مقدمة:

يهدف إلى التأكد من مدى مطابقة القانون مع أحكام  يعمل قانون الرقابة على دستورية القوانين 
الرقابة على دستورية  تعتبرحيث ، الركائز األساسية لدولة القانون إحدى أهم  فهي تعدالدستور، ولذلك 

من أنجع الوسائل التي ابتكرها الفقه الدستوري ة بشكل خاص القوانين بشكل عام والدفع بعدم الدستوري
 . 1لحماية سيادة القانون 

mailto:abdelseddik@yahoo.fr


16-18د/ عبد الصديق شيخ، جامعة المدية                         الدفع بعدم دستورية القوانين في ظل القانون رقم   

 

 2019أفريل  25يوم    بناء دولة القانون في الجزائر"  الدستور كأساس لملتقى وطني حول: "آليات حماية  74  

 

خاص بالرقابة البعدية على دستورية القوانين، وهو من  الدفع بعدم الدستورية إجراء قضائي يشكل
ة في حيث أحدث المؤسس الدستوري نقلة نوعي ،2016المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 

فهي ال تلغي  ،2، خاصة وأن هذه الرقابة بمثابة تصحيح وفحص للقوانينمجال حماية الحقوق والحريات
نما تعدم تطبيقه وتعتبر هذه الرقابة خطوة نحو تمكين المواطن من تحريك الرقابة  ،3القانون إلغاء كليا وا 

، خاصة وأن الهدف األساسي للدولة هو شكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستوريةالقوانين وت على دستورية
مادة جديدة مخصصة كلها  42مواد من مجموع ، حيث تمت إضافة أكثر من عشرة 4ضمان حقوق األفراد

 .20165للحقوق والحريات في إطار التعديل الدستوري لسنة 

، بالنموذج الفرنسي في الرقابة على دستورية القوانين كون المؤسس الدستوري لم يعد يكتفوبهذا ي
نما وسع هذه الرقابة ريك الرقابة البعدية إلى النموذج األمريكي من خالل منح المتقاضين إمكانية تح وا 
، عن طريق الهيئات القضائية العليا ممثلة في كل من المحكمة العليا ومجلس على دستورية القوانين

، وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد أدرج الرقابة الدستورية عن طريق الدفع دون التخلي عن الرقابة الدولة
 1976يع الدساتير الجزائرية باستثناء دستور السياسية التي كان يضطلع بها المجلس الدستوري في جم

 .     6كان يأخذ بمبدأ وحدة السلطة أنهباعتبار 

لحماية  وتشكل ضمانة حقيقية ،المجال للدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتفتح هذه الرقابة 
القيام به وهو ما لم يكن باإلمكان حقوقهم من أي تجاوزات حتى ولو كانت متضمنة في نصوص قانونية، 

بة التي يمارسها المجلس الدستوري، كما تسمح هذه الرقابة بتأسيس عالقة قانونية جديدة بين في ظل الرقا
القضاء والمجلس الدستوري من خالل الرقابة الدستورية عن طريق اإلحالة من طرف المحكمة العليا أو 

 مجلس الدولة.

 ومما تقدم يتسنى لنا طرح اإلشكالية التالية:
في تفعيل الرقابة الدستورية من أجل رقابة الدفع بعدم الدستورية أن تساهم  أي مدى يمكن إلى
 حقوق والحريات المكفولة دستوريا؟ضمان ال

 :وعليه سنتناول دراسة هذا الموضوع من خالل المحاور التالية
 الدفع بعدم الدستورية طبيعةالمحور األول: 

 الدستوريةالمحور الثاني: شروط الدفع بعدم 
 المحور الثالث: إجراءات الدفع بعدم الدستورية
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 الدفع بعدم الدستورية طبيعةالمحور األول:
لألطراف المتخاصمين في دعوى منشورة أمام القضاء،  2016أجاز التعديل الدستوري لسنة  

الجهات  الطعن في دستورية القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور أمام جميع
وبإقرار هذه اآللية الجديدة يكون المؤسس الدستوري قد القضائية سواء التابعة للقضاء العادي أو اإلداري، 

، وسمح 7عزز من دور المجلس الدستوري وجعله أكثر ديناميكة ونجاعة في حماية الحقوق والحريات
 .للمجلس الدستوري  للمتقاضين عن طريق إجراء الدفع بعدم الدستورية من إخطار غير مباشر

بأنه" يمكن إخطار  ،من الدستور السالفة الذكر 188جاء في الفقرة األولى من المادة  ولقد
المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما 
يدعي أحد األطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع 

ن هذه المادة حددت اإلطار العام لإلخطار ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، وعليه نجد أ
المبادئ التوجيهية الرئيسية المتعلقة باإلصالحات الجديدة وهي تشكل  عن طريق الدفع بعدم الدستورية،

والذي يمكن أن يتقدم به  ،8للمجلس الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور
يرى بأن تطبيق القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع  عنوي،سواء كان شخص طبيعي أو م كل متقاض

سوف يؤدي إلى انتهاك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، على أن يتم هذا اإلخطار بناء على 
 .لس الدولةإحالة من المحكمة العليا أو مج

 2المؤرخ في  16-18من الدستور صدر القانون العضوي رقم  188تطبيقا للمادة و 
في حق المتقاضين  على حيث أكد، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،2018سبتمبر

بناء على إحالة من  أمام مختلف الجهات القضائية، إخطار المجلس الدستوري بتقديم دفع بعدم الدستورية
يتوقف عليه مآل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد األطراف أن الحكم التشريعي الذي 

ساري المفعول  تشريعلهم بالطعن في  وهو ما يسمح،النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور
 يضمنهامن شأن تطبيقه على النزاع المعروض أمام الجهات القضائية أن ينتهك حقوقهم وحرياتهم التي 

يعية من العيوب الدستورية التي قد النصوص التشر  تصفيةالدستور، وهو ما يمكنهم من المشاركة في 
 .المؤسس الدستوري الجزائري  احتذى بهباعتبارها النموذج الذي  ،التجربة الفرنسيةب استئناساتشوبها، وذلك 

من الدستور وما جاء في أحكام القانون العضوي  188يتبين لنا من خالل نص كل من المادة 
السالف الذكر، أن الطعن في دستورية القوانين عن طريق الدفع يكون عن طريق المتقاضين  16-18رقم 
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 القضاء، وبذلك فإن الجهة أمامخالل نزاع مطروح على القضاء، وليس بواسطة دعوى ترفع مباشرة 
القضائية المختصة بالفصل في القضية محل الخصومة، ال يحق لها التصريح بعدم دستورية القانون 
نما يحصر اختصاصها في االمتناع عن تطبيقه في النزاع المعروض عليها ، 9المطعون في دستوريته، وا 

ري دون يبقى من صميم اختصاص المجلس الدستو  10أو فاقد ألثره ألن مسألة جعل القانون غير نافذ
وبالتالي فالرقابة القضائية على القوانين تنحصر في إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري الذي يبقى سواه، 

 صاحب االختصاص في اتخاذ قرار دستورية القانون محل اإلخطار من عدمها.

فإن الرقابة الدستورية عن طريق الدفع تعتبر آلية مبتكرة في مجال حماية الحقوق الحريات وعليه 
التي يكفلها الدستور، باعتبارها تساهم في تصفية النصوص القانونية المخالفة له، وستجعل من عمل 

جرد إلى المجلس الدستوري أكثر فعالية، حيث سيتمكن باإلضافة من ممارسة رقابة المطابقة في إطار م
 .11قد تم تطبيقها فعليا في إطار نزاع قضائي حكام تشريعيةأتقدير دستورية 

 شروط الدفع بعدم الدستورية المحور الثاني:

 16-18رقم  العضوي  من القانون  8و2 المادةمن الدستور و  188باستقرار كل من المادة  
يقدم الدفع بعدم الدستورية من قبل أحد يمكن تحديد شروط الدفع بعدم الدستورية، وهي أن ، السالف الذكر
وأن ينصب الدفع على قانون يمس ، خالل النظر في القضية أمام إحدى الجهات القضائية أطراف الدعوى 

 بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وهذا على النحو التالي:

 أمام القضاء الدعوى المعروضة فع بعد الدستورية من قبل أحد أطرافأوال: يقدم الد

ع بعدم الدستورية من قبل اكتفى كل من المؤسس الدستوري والمشرع بالنص على أن يقدم الدف 
حدد دون أن ي، أي أصحاب الصفة والمصلحة فقط من يملكون حق إثارة هذا الدفع ،الدعوى  أحد أطراف

كما أنه ال يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية  مامية،صلية أم اإلنضاأل ما إذا كان يقصد بهما األطراف
وهو  ء يخص أطراف الخصومة القضائية فحسب،فالدفع بعدم الدستورية إجرا،12تلقائيا من طرف القاضي
كل شخص يكون طرفا في الدعوى يمكنه أن يثير مدى مطابقة الحكم التشريعي ال يتعلق بالنظام العام ، و 

للدستور، فالدفع بعدم الدستورية يعد حقا يتوقف عليه مآل الدعوى  إذا كانالمتعلق بالحقوق والحريات 
 للمتقاضي له مطلق الحرية في ممارسته، وال يجوز للقاضي الفاصل في النزاع إثارته من تلقاء نفسه

 .اره ال يتعلق بالنظام العام كما سبق ذكرهباعتب
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 ر في القضية أمام إحدى الجهات القضائيةالنظ بمناسبةنيا: يجب أن يقدم الدفع ثا
يجعل هذا الشرط من المنازعة الدستورية منازعة حقيقية، ألنها مرتبطة بنزاع حقيقي معروض أمام  

في كل محاكمة وأمام جميع يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية ، و 13الجهات القضائية بمختلف درجاتها
وبذلك يكون المشرع قد استبعد الدفع أمام محكمة التنازع  الجهات القضائية سواء منها العادية أو اإلدارية

دون النص صراحة على ذلك، باعتبارها محكمة مختصة بالفصل بين تنازع االختصاص فقط بين جهات 
 محكمة الجنايات االبتدائية، كما استثنى كذلك تقديم الدفع أمام، هات القضاء اإلداري القضاء العادي وج

ن  .14في حالة استئناف حكمها هأجاز تقديم وا 

 ثالثا: أن ينصب الدفع بعدم الدستورية على قانون 
فإن الدفع بعدم  ،السالف الذكر 16-18رقم  العضوي  من القانون  8و 2المادة  كل من وفقا لنص 

األوامر  وحتى سواء قانون عادي أو عضوي  دستورية القوانين يجب أن ينصب على قانون 
وهذا على  ،حكم تشريعيال كل من المؤسس الدستوري والمشرع قد استعمال عبارة نالتشريعية،خاصة وأ

طريق الدفع  ري عنالفرنسي، وبالتالي ال مجال ألن يكون محل إخطار للمجلس الدستو  المشرع غرار
باعتبارها نشاطات إدارية  ،،النصوص التنظيمية والقرارات اإلدارية الفردية والتنظيميةبعدم الدستورية

 .تخضع لرقابة القضاء اإلداري 

 رابعا: أن يمس القانون المطعون فيه بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور
تبوئها مكانة مرموقة ومميزة في مختلف لقد أدى انتشار ثقافة احترام الحقوق والحريات إلى 

وهو ما أخذ به المؤسس التشريعات الوطنية،  العديد من الدساتير، وتم وضع تدابير حمائية خاصة لها في
األحكام على تقديم الدفع بعد الدستورية  يجب أن ينصبحيث في ذلك، الدستوري وتبعه المشرع 

، وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد ربط 15يضمنها الدستورالتشريعية التي تنتهك الحقوق والحريات التي 
الدفع بعدم الدستورية بالمساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وهو األمر الذي يثير العديد من 

من سع  التساؤالت حول مفهوم وتعداد هذه الحقوق والحريات، خاصة وأن المجلس الدستوري كان قد و 
حيث كانت القواعد  ،بمناسبة فصله في العديد من اإلخطارات الموجهة إليه االتي يمارسه مفهوم الرقابة

ما أكد عليه المؤسس  تشمل ديباجة الدستور وهوالمرجعية التي يستند عليها إلصدار قراراته وآرائه 
يتجزأ من  الدستوري في الفقرة األخير من ديباجة الدستور بنصه على أنه " تشكل هذه الديباجة جزءا ال

 .الدستور"
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كما يجب أن يشكل الحكم التشريعي المطعون في دستوريته خرقا للحقوق والحريات التي يضمنها 
ن كان مفهوم هذه الحقوق والحريات ال يزال غامضا ومصدر خالفات بين الفقهاء وله عدة  الدستور، وا 

ا يتطلب ضبط هذا المفهوم من م ، وهو16دالالت ال سيما بالنسبة إلى الخصوصيات الثقافية والدينية
 للقضاة.  واالجتهاد الشخصيلتقدير لطرف مجلس الدولة وعدم تركه 

 إجراءات الدفع بعدم الدستورية المحور الثالث:
عند الدفع بعد  إتباعهااإلجراءات التي يتعين  ،السالف الذكر 16-18حدد القانون العضوي رقم  

أمام المجلس  المحكمة العليا أو مجلس الدولة وكذلكسواء أمام من طرف المتقاضين، دستورية القوانين 
 الدستوري وهذا على النحو التالي:

 أوال: إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة
، تفصل 17بعد أن يقدم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مكتوبة ومسببة وهذا تحت طائلة عدم القبول 
القضائية المعروض عليها النزاع فورا وبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إما إلى الجهة 

 .18المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بد استطالع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة

يقوم قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة بمهمتين مختلفتين بعد تلقيهم الدفع بعدم الدستورية من  
ضاة المحاكم في الدرجة السفلى، فهم من جهة ملزمون بقبول القضية وفقا لقانون اإلجراءات المدنية ق

 واإلدارية، ومن جهة ثانية فهم قضاة تصفية بحيث يتحققون من توفر شروط المسألة الدستورية المطروحة
 .19أو رفض اإلحالة محل اإلخطار إلحالتها إما على المجلس الدستوري 

منح المشرع إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام جميع الجهات القضائية سواء الخاضعة ولقد 
يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب انتماء الجهة حيث للقضاء العادي أو اإلداري، 

داء من أن تفصل في إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين ابت ،القضائية المخطرة بالدفع
من  13و 9وفقا لكل من المادة ،وهذا تاريخ استالم قرار إرسال الدفع مع عرائض األطراف ومذكراتهم

 السالف الذكر. 16-18رقم  العضوي  القانون 

، يتعين مجلس الدولة وأالمحكمة العليا في حالة إثارة الدفع بعدم الدستورية مباشرة أمام  إال أنه
من نفس  13وخالل اآلجال المحددة في المادة  ،على سبيل األولوية في هذا الدفع عليهما أن يفصال

 القانون. 
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القرار المسبب للمحكمة العليا أو إليه يرسل ال بد من أن عند إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري و 
ويتم إعالم الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم مجلس الدولة مرفقا بمذكرات وعرائض األطراف، 

، في أجل عشرة أيام من تاريخ صدورهالدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلغ لألطراف 
ويتعين على هاتين الهيئتين القضائيتين إرجاء الفصل في النزاع إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، 

 :20اليةإال في الحاالت الت

 إذا كان الطرف المعني بالدفع بعدم الدستورية محروما من الحرية بسبب الدعوى.-

 عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد لحرمان الطرف المعني بالدفع بعدم الدستورية من الحرية.-

جل محدد أو على سبيل في أإذا كانت كل من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ملزمين قانونا بالفصل -
 الستعجال.ا

كما أنه في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ  
، يحال الدفع بعدم من نفس القانون  9وفقا لما جاء في المادة  استالم قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية
قد وضع أجل  أن المشرع كن مالحظته، وما يم21للفصل فيه الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري 

ال يتم إرسال هذا الدفع إلى المجلس  يتعين على كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة محدد االلتزام به، وا 
ن كان قد استعمل عبارة تلقائيا إال أن ما يعاب عليه أنه لم يحدد كيفية إرسال  الدستوري، غير أنه حتى وا 

 ي. الدفع بعد الدستورية إلى المجلس الدستور 

 ثانيا: إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري 

بإعالم رئيس الجمهورية،  من الدستور 188بعد إخطاره وفقا للمادة  فورا يقوم المجلس الدستوري 
كما يقوم كذلك بإعالم جميع السلطات التي يحق لها إخطار المجلس الدستوري حول دستورية القوانين، 

مة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير األول، الذين يمكنهم توجيه مالحظاتهم وهم رئيس مجلس األ
، وجميع األطراف الممثلين من قبل محاميهم وممثل 22إليه حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه

 . 23الحكومة بشكل وجاهي

من طرف المجلس  إتباعهابعد دراسة الدفع بعدم الدستورية حدد المشرع اإلجراءات التي يتعين  
عندما يخطر المجلس الدستوري من الدستور بأنه "  189نصت الفقرة الثانية من المادة  حيثالدستوري، 

( التي تلي تاريخ إخطاره. 4أعاله، فإن قراره يصدر خالل األشهر األربعة ) 188على أساس المادة 
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بناء على قرار مسبب من المجلس ( أشهر، 4ويمكن تمديد هذا األجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة )
 ."ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة اإلخطار

على المجلس الدستوري أن يفصل في اإلخطار المرسل إليه بقرار خالل أربعة وعليه يتعين 
يتم تبليغ الجهة  ، على أنأشهر، مع إمكانية تمديد هذا األجل مرة واحدة بناء على قرار مسبب منه

 القضائية صاحبة اإلخطار.

السالف الذكر، بأنه في حالة انقضاء  16-18من القانون العضوي رقم  23كما جاء في الماد  
فإن ذلك ال يؤثر على  ،الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية ألي سبب من األسباب

 خطار المجلس الدستوري به.الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تم إ

بعد انتهاء المجلس الدستوري من دراسة الدفع المعروض عليه، يقوم بإصدار قراره وتبليغه و 
 ضائيةالمحكمة العليا أو مجلس الدولة، بقصد إعالم الجهة الق للجهة القضائية التي قامت بإخطاره، سواء

 .24التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية

 خاتمة:

ل حماية وصيانة حقوق وحريات المواطنين، اأحدث المؤسس الدستوري نقلة نوعية في مجلقد 
للدفع بعدم الدستورية إلى ضمان سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات من  ييهدف النظام القانونحيث 

فرصة  ومنحهم وهو ما يعد بمثابة انفتاح فعلي للقضاء الدستوري على المتقاضينأي اعتداء أو مخالفة، 
، وهو ما لم نهاء تطبيق النصوص القانونية المخالفة لهذه الحقوق والمقيدة لحرياتهمالدفاع عن حقوقهم وا  

حيث يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين آلية جديدة ، 2016كان قبل التعديل الدستوري لسنة يكن باإلم
بة الدستورية ولو بطريقة غير مباشرة، للرقابة البعدية تسمح لجميع المتقاضين من إمكانية تحريك الرقا

 بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.  

كما سيسمح الدفع بعدم الدستورية للمجلس الدستوري بتعزيز صالحياته في مجال حماية الحقوق 
 والحريات التي يكفلها الدستور، حيث سيكون مطالبا بممارسة نوع آخر من الرقابة الالحقة على

  النصوص التشريعية السارية المفعول والتي لم يسبق أن خضعت لرقابة المجلس الدستوري.
 ومما تقدم يمكن لنا تقديم االقتراحات التالية:
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نما من خالل - إن نجاعة الرقابة الدستورية عن طريق الدفع ال يمكن أن تتحدد بإدراجها في الدستور وا 
 التطبيقات الفعلية لهذه الرقابة.

، بتوفير تكوين وتأهيل عالي المستوى في القانون الدستوري نجاح الرقابة عن طريق الدفع يتوقف -
محل اإلخطار بهذه الرقابة، فال يجب أن يشكل الدفع بعدم الدستورية عامال  واف يكونللقضاة الذين سو 

 إضافيا للتأخر في معالجة القضايا على مستوى الجهات القضائية المختلفة. 

ري بالمشرع أن يجعل رقابة الدفع بعدم الدستورية من النظام العام، وأن يمكن القاضي من كان ح-
إخطار المجلس الدستوري بشكل تلقائي، بعدم دستورية كل تشريع يقدر أنه مخالف للدستور بمناسبة 

 .إذا كان يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور فصله في نزاع مطروح أمامه

سيكون ال بد من توضيح العالقة بين النظام القضائي والمجلس الدستوري، باعتبار أن هذا األخير  -
 .في إطار الدفع بعدم الدستوريةخاصة به بممارسة وظيفة قضائية  امطالب

 الهوامش:
                                                             

 .69، ص 1995عبد العزيز محمد سلمان، رقابة دستورية القوانين، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
محمد محمد عبده إمام، الوجيز في شرح القانون الدستوري، المبادئ العامة ورقابة دستورية القوانين، دراسة مقارن في 2
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استئناسا بالتجربة الفرنسية، مجلة  2016ليلى بن بغيلة، دعوى الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  9
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 من نفس القانون. 2/1المادة  15
 .17محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص 16
 .16-18العضوي رقم  القانون من 6المادة  17
 .القانون نفس من  7المادة  18
الدستوري، )النموذج الفرنسي( مجلة البحث والدراسات القانونية جمال بن سالم، حق المواطن في إخطار المجلس 19

 .204ص ، 2016 والسياسية، العدد التاسع،
 .16-18من القانون العضوي رقم  18و 17المادة  20

 21 المادة 20 من نفس القانون.
 القانون.نفس من  21 المادة 22
 من نفس القانون. 22المادة  23
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-عبد القادر بوراس، لخضر تاج، الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري بين المكاسب واآلفاق -
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مبادئ الصياغة الجيدة للقواعد الدستورية                                                              رمضاني.د  
 

1 

 

 

 على قواعد التعديل  مبادئ الصياغة الجيدةإنعكاس 

 6102الجزائري لسنة  الدستوري

 
س لبناء دولة القانون في حول آليات حماية الدستور كأسااركة في فعاليات الملتقى الوطني مقال مقدم للمش

ن بالتعاو"ائرفي الجز مية الشاملة وآفاق التن نالقانو ةولد"PRFU ث بحالقة فر،المنظم من طرف الجزائر
ياللي بونعامة،خميس القانون الخاص ،جامعة الجفي  تو التصرفاد عقولالقانوني ل مالنظا"مع مخبر 

 ..5102أبريل 52مليانة،المزمع عقده في 

 .جودة الدستور في جوانبه الشكلية:المحور األول

 .مواصفات الدستور الجيد – 0                  

 :من إعداد

 اطمة الزهراءرمضاني ف:الدكتورة

 (أستاذة مؤهلة في القانون الدستوري) -أ –أستاذ محاضر 

 تلمسان-كلية الحقوق و العلوم السياسية-جامعة أبي بكر بلقايد

fatimazohra_ramdani@yahoo.fr 

1990591551 

 :الملخص
  إطوول ا ال وو   تخضووو  وو  Rechtsstaatالوو ص غووللف الف ألووف ا لموول   مفهوو ا الئوولدو لدالوون ال وول  نإن ال    

ال وول      ل  وو  معاووو ال ووان ال اعوود االعئووا ن موون   وو غووألللن مفه مهوو العم مألوون لا وول  نلا الوو ص توو  إعوولد 

أسوو ه اوو ا المفهوو ا عاوو  الدالوون الاوو  تووو ن  ألهوول الضوو ا ه ال ل   ألوون  الوو ص    Hans Kelsenا سووااال 

 . لاغووو ل إلووو  أسوووم  ال  اعووود المامواووون  ووو  الدسوووا اامألووول  ئوووو   تعووو    تهووول م دد  ماساسوووان تساسوووا

 للدسووووا    وووو  ا  مموووون الد م ااطألوووون .أسلسوووول ي اا وووول  وووو   ألوووولا الدالوووون ال ل   ألوووون ال د ووووون عللألوووول   ئووووو 

المعلغوووا ل  عا وووا مموووا  لمسووول  سأللسووو  ايامووولع ل ا الووولدص ام ووول   ط  ووو   اخووو  الم عووول  الاووو  تموووا 

معوول ف  عماألوون الووو الدسووا    وو  المتامعوول  ل اوو  موون أاوو  العماألوول  الاوو  تاتووو  عاألهوول أ  وولن  هوول المتا

مووون  ووول  ل  ن  ووولألي أسوووي دالووون اسوووا ووود سوووع  المدسوووي الدسوووا  ص الت ادووواص إلووو  ت  .ال ل   ألووون   .الدالووون

ألوووا  أامألووون    غوووألللاهللا عماألووون امنهتألووون غووونلعن الدسووولتألا ل   أللمهلل  ووود أالألووو    م  ملتهووول الوووملنوووت 

 .6102لسنن ا  ألا   الاعد ا  المااللألن الا  عا اهل منم مانللا  لغن الاعد   الدسا  ص 

ط عووول ا ل  خفووو  عاألنووول ا امألووون الاووو  تووونعوي  لد تووولق عاووو  أ  ووولن الدالووون ال ل   ألووون  مووون  ا ال  ووون     

ن شووو  ف أن  سووولا   ووو   لوووألللن دسوووا   يألووود سووواأل  مووون النلعألووون الفنألووون الا نألووون مووو.للوووألللن امأل اهووول ا سلسوووألن

ات وووون عاوووو  الاتد وووودا  المااللألوووون الاوووو   وووود  عا هوووول المتامووووولا    وووو  ا  ل وووول   ا الاهد وووودا  المتفوووولدص اد

الدسفففتور ففففي  6102كيفففم حمفففى المؤسففف  لسفففنة :ا عاألوووف  اسوووله   ووو  اووو ا المدا اووون عووو   .ا مووون ال ووول    

كيفففم يمكففففن أن  مفففول بعففففا عالميفففا جانبفففه الشفففكلي محاولفففة منففففه لتبنفففي مواصففففات الدسففففاتير الجيفففدة المع

 و إلفففى أي مفففد  يمكفففن للصفففياغة الجيفففدة للدسفففتور أن .تكفففون صفففياغة الدسفففتور وسفففيلة أساسفففية لحمايتفففه

 تنعك  على تحقيق األمن القانوني الذي يعد أهم معالم دولة القانون 

 

Résumé : 

Le concept de l'état de droit formulé par le juriste allemand Rechtsstaat se 

début du XXIe siècle par le juriste australien Hans Kelsen, qui a pu reflété ce 
base   sur   la   soumission   de   la   force   générale   au   droit,   il   a   été   remaniée   au

concept   sur      un   État   où   les   normes      juridiques   sont   hiérarchiquement
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séquentiels, jusqu'aux plus hautes règles : la Constitution. La Constitution 

dans les démocraties contemporaines est le fruit d'une longue politique 

socio-économique et culturelle qui résume les stations dans lesquelles les 

sociétés évoluent, le processus de constitution d'une société étant l'un des 

processus les plus importants sur lequel reposent les piliers de l'État. Oh Le  

constituant  algérien a adopté les fondements de l'état de droit en adoptant.Le 

processus et la méthodologie de l'élaboration de la constitution ont  une 

grande importance dans les amendements successifs apportés à notre 

système, en particulier le récente révision constitutionnelle de 2016. 

    Bien entendu, nous sommes conscients de l’importance que revêtent les 

piliers juridiques de l’État en donnant la priorité à l’élaboration de son 

document de base, ce qui contribuerait à éviter les dérapages et les menaces 

d’innovations successives que la société pourrait réaliser et assurer la 

sécurité juridique. 

  Donc on se demande   dans cette intervention Comment le constituant de 

2016 a-t-il protégé la Constitution dans sa forme , dans le but d'adopter les 

spécifications des règles  de libellées de bonnes constitutions en vigueur dans 

le monde? Comment la rédaction de la constitution peut-elle être un moyen 

essentiel de la protéger? Dans quelle mesure la bonne formulation de la 

constitution peut-elle être reflétée dans la réalisation de la sécurité juridique, 

qui est l'élément le plus important de l'état de droit? 
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 :المقدمة

ا  ا ادياملعألوون الو ل ألوون لألالوول   اوول   موول اوو  إلل اد أل وول االوو ل  وولن مهموول الدسووا   إن    

 إلألووف اغو  الوو ص الاعو   ىمسووا  إلو   لدلوول ن نممفل الو ص ووللمتامو  الم ألعوون االسأللسووألن اد الولد ن

 وليففام" ال ا عوول    وول   موول الدسووا  ا إدا  وولن الوود م ااط ل  ووللاع   إ ت لطووف اموودى السأللسوو  النموولا

 الوعنل  و  :"مفاديزون جفور "  للوف مول عاألوف  لود  أ وف إللدمول  أ اتوف مو ع أ ود  او  :"غالدسفتون

) ا يألوول  الّاوو  سووا دمهل الاغألألوواا   غفوو  أل  يألل لعاألنوول  سوواما أن  الو  لنمولا
1
  وو نّ  ا للاوولل  ".(

    و  الّو ص اموولمتا ا ال لاو ا  للد يون لامتاموو الملوا ن العلمون عمل ون او  لادسولتألا ا سلسو  الهود 

 ا ئوو   ول اا   وو ن  و ن اذلو  نألوال ا  او ا اا و  إذا إل لوف  ألمون ل تع  لاالدسوا  ا  نألوعا   و  لدادمو

 اذلو  ل ت ود  ا سلسوألن الاو  الاعو  ا   سول ا أن  ا ود .ا الضواا   ال ليون أسول  عاو  للتعفديل دائفم

 .تعد اف طا   عن لامتامو لاماعا ل  التد د   لدساتل ن

  موول اتعد اهلاغووألللاهل إعوودادال  لغوون  وو  الدسووا   نلعنل ن لا  اعوود نالخلغوو الع ألعوون اتاعاوو    

 الف ووف يعوو  مموولا  اادل اعا وول  ع وو   ا ألننلالعلموو الملووا ن  ووألن الاوو ا ن ا ادسووا اا   ضوومن

 مل   عوود عنهوول لاوو ا ال  اعوود اتعوود   الووو  وو  ال وول     المعألوول   وووا  إلوو   اتووف المعلغووا الدسووا  ص

 .الغم ض ا العم مألن

ا ووود  ألنووو  الاتووول ق لمووول  موووون أن  نتوووا عووون عووودا غوووألللن مووولد  مووون مووو اد الدسوووا    عا  ووون يألووود  أا أن    

توووو ن مد يووون  ووو   الدسوووا    عا  ووون لألوووا مد اسووونلمن   اووولدت ا ألمووون عاووو  مخااووو  المتووولل  السأللسوووألن ا 

ن عووودا ا مووول  موووون أن  ووونت  عووون  الانل ضووول  الدا األووون لاووون  الدسوووا  ص مووو... ياملعألووون الووولد ن ا اداد

).إ سداد مل  د  دا  إل  علل  ت تّا اسا اا  اعا ان لمدسسل  الدالنلاد
2
) 

 ـووـا   دووألي التمه   وون الم ووولد    مئوواا  تعوود   الدسووا   مووا  أ ووواى  عوود الاعوود   الت دوو  الووو ص ا  وود   

هد  ل ل وووو  إطوووول  م اغووووان مسوووول  ادغوووواعل  السأللسووووألن6112ل وووو  سوووونن 0992أيوووواص عاوووو  دسووووا  

 ن ا سووووم  لاوووو اد مووووو الماعا وووول  الدسووووا   ن الاوووو  أ ا اوووول الاعوووو   السووووا و لمتامعنوووولل ال وووول  مادموووون

. )االا  ل  العمأل ن التل  ن ع ا العلل 
3
) 

 ا و  ال ول     المتول   و  عللألون  نألّون   وا  الدسوا   لمضولمألن ال ل   ألون اللوألللن عماألون تسوا ي    

).  اوون ت نألوون عماألوون الاغوو صل ه  المتوول 
4
 مئوواا  غووألللن عماألوون موون  اتوو أ ل يوو ها تئووّو  ااوو (

                                                 
1
م ل   االو ل ألنل السأللسألن االع لمن  اللد ناد الع لمن  ألن العا    ال طن    ال ل   ألن الاعد ا  الد نل  ألا شملمن:م   ذ  من -

 ادالالت  ا ل اطل ماألت  عمل  يلمعن العا ألنل ال ادان    الدسا   ن الاعد ا  ع   الول   الدال  لماا  م دا    إطل   عللألل  

 . 10/6112/ 10-12-10أ لا
2
 ال ل  ن ا  ا الدسا  ص المدسي  سا دمهل الا  ال  اعد  ألن الاعل   د ين  ا د ا ماا ن دسا   نل امأل ن أ ن  تلح إن- 

    ف الف هله  عض  عا اا ال ص ا  ألا ادياملع ل ا ا  للدسا   لادالن السأللس  الدسا   تعل   مدى  ل عاى أا لادالنل الدسا  ص

 .041 ا    أعسنلالمايو السل  لص. عنف الاخا   مون ل معا  اله ا دسا    مو 

  ألئن عن  عألدا السأللسألألن المنما ن " ادا إ" من  ل عاى أا الدسا  ص المدسي إياهلد من امأل ن متاد الدسا    لن إذا ا للعويل

 "المفاعان" ال ا    ألن ادغعداا مملاا سا ا  ال من اا م امو أ دال النتلح لهل  وا  لن ال مأل ن ا ا   ن المتامول اسمن

 .لامتامو ال  أل ألن االمئل  
3
لادألي ا ل - اف  علق   " بوتفليقة العزيز عبد" ا د  ألمألن ت  ل دسا   ن ا ل لسألن  اخل ل لد     ا ع   ا اد ل  ا

لا  لسل و    تنمألمهل ت  ا فإ  ادغاعل  مسل  ساومل إ غاح    ل6104 علا أ ا   عئا ا لعهد  سألن      ا

د  لتد  لت ادا ل مل ن ا لا اشل   اغفهل ممل ا لخل يألن ل داامن ا ل لهل ا     ادغاعل  م اغان  ل نلا   شول

لمتلل ل شا  لدسا  ل تعد  " لاا  عا  ا دل مول  ن ا لفسل لاش   ا لمللل ن مسل  ساومل إلا اا ل طنألن ا  ا

لسألل   عن ان م ل . ..6104  د د  ل نن. لت ادا ادغاعل  ل مس ساومل د يد  ل لئ ون عا  منئ      ا

عنو  تألن ل لم  و عا  ا                                                : ا

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141229/23865.html  
4
اماا   م دا أما اللألللن التألد  لان     دع  م دأ ا من ال ل    ل : عن ان م ل  مضل    لطمن ال اااهل  .د- ل طن  ل  ا

لسل و ل ل     ا من ع   ا لت ادال    ا لمنم  ا مخ ا ) يلمعـن الد ا     ـ   ـل    للمد ـن  األـن ال  ـ       من ا

 .6104    م ا 06 ا 00    م  ( السأللد  االع لمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مضولمألن ت د وود عماألوون عون أامألوون الدسووا   لمضولمألن ال ل   ألوون الوال وون عماألون ت و ّ   ووو لال الدسوا  

 .التد د الدسا   مئاا 

 موا   وا  مون الدسوا  ص لاون  ال ل   ألون اللوألللن م لو   ال  و  مون التو ه او ا  و  اسونانلا   

  لالنوول ال  وو    لالول ألون الن عوون أمول .الدسووا   ن ال ل   ألون اللووألللن  اعود    ا الوو  الن عون تاعاّوو  .  ولط

لموووو  علالنوووول ت وووود    ووووااه  ما الووووعن لالووووألللن   6102لن ال ل   ألوووون المعاموووود  لسوووون دسووووا  عاوووو  اللووووألل

لموووون  الهوووول   وووولا  اديل وووون عاوووو  ادشوووووللألن 6102  مئوووواا  الاعوووود   الدسووووا  ص لسوووونن لمعاموووود   ووووا

 و إلفففى أي مفففد  يمكفففن .ساسفففية لحمايتفففهكفففن أن تكفففون صفففياغة الدسفففتور وسفففيلة أكيفففم يم:نا سلسوووألن الاللألووو

 من القانوني الذي يعد أهم معالم دولة القانون ة للدستور أن تنعك  على تحقيق األللصياغة الجيد

 :ا ذل    عاملد الخعن الاللألن

 

 للدساتير الصياغة القانونيةقواعد :الفقرة األولى

غة القانونية للتعديالت  الدستوريةمعنى الصيا :أوال  

 الدستورية للمواد القانونية السليمة الصياغة:ثانيا

 

 6102الصياغة القانونية للتعديل الدستوري لسنة :الفقرة الثانية

 6102مد  توافر عناصر الصياغة القانونية في بعض مواد الدستور المعدل في  :أوال

 6102د  التعديل الدستوري لسنة بعض مواعيوب الصياغة البارزة في :ثانيا

 

 6102الصياغة الدستورية للتعديل الدستوري لسنة لضبطمقترحات :الفقرة الثالثة

 سليما6102أمثلة إلعمال بعض قواعد الصياغة ليكون النص المتضمن التعديل الدستوري لسنة : أوال

 معنية المكلم بالصياغة القانونية للقواعد الدستورية:ثانيا :ثانيا
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 للدساتير الصياغة القانونيةقواعد :ولىالفقرة األ

 

  المواووو   موووون ال ووو  ل  لوووفن علمووونل ا غوووض النموووا عووون  ألووول ا  الووودا   ألمووول  اعاووو   ع ألعووون الهألوووو    

إن  ال اووووف تسوووواا ا ال ألوووولا  عماألاووووألن مخاافاووووألنل اإن  ل اوووول ماووووولمااألن اأعألل وووول   عووووداد  مئوووواا  الدسووووا  ل

وكتابففففة هففففذي المضففففامين فففففي ل ففففة قانونيففففة موووون يهووون تفففففاق علففففى مضففففامين الدسففففتور اإلل اموووول ماووودا ااألن

لوو ال ت مووو  ماعاوون إعوووداد مئوواا  الدسوووا    عوود ن  ووو  ذا  . تتعاووف  ووول ا لااع ألوو  مووون يهوون أ ووواى صففرفة

  . عدا سأللسألل ا عدا ت نألل: ال   

دال السأللسووو   للدسوووا    وووللال  مووون ال   وو  ال عووود الا نووو  لعماألووون غوووألللن مئووواا  الدسوووا   أامألوون عووون  عووو  

.)طل عوووف السأللسووو  ل  ئوووو  متووواد  عووولق أا إعوووان سأللسووو ل  هووو  أاووو  امأل ووون  ل   ألووون  ووو  الدالووون
5
 مووول  (

 ؟.د الا  ت  ا عاألهل ل   ألن لادسلتألا ا مل ا  ال  اعالم ل د  لللألللن ال

الدستوريةالقانونية للتعديالت   صياغةالمعنى  :أوال  

أولعفففا الكتابفففة    ووو  د اسوووانل لالوووألللن ال ل   ألووون لااعووود   الدسوووا  ص  وووألن موووا  مفووولاأل ل  ن غووو  أن  مألووو     

 ووووألن ماموووون أ وووو ا  موووون الوال وووول  ال ل   ألوووون اوووو  الوال وووون ال ل   ألوووون "بعاتيففففا"عألوووو   مألوووو  الف ألووووفلالقانونيففففة

(.ا  لد مألن ا الوال ن ال ضلدألن ا الوال ن الائا عألن
6

( 

أعووودامل  ل عألووو   نعووو ص مفه مهووول عاووو  شووو ألن  دألسوووألألنلة القانونيفففةالمفعفففوم الثفففاني فعفففو الصفففياغا أمووول 

مفهووو ا اللوووألللن "ديكرسفففون  "ا  لووو  الف ألوووف.ا اآل وووا  اعاووو   ل سوووا ق الاغووو صماعاووو   للئوووو  أا ال للووو ل

)ال ل   ألن  لل ل  ن ال  لد 
7
). 

  مووووون المنمووووو   الضووووأل  لاملوووووعا ل  معنووووو  غوووووألللنلالمفعفففففوم الثالفففففا فعفففففو الصففففياغة التشفففففريعيةأموووول 

الائوووا عل ل عألووو  أن انووولو مامووون أ ووو ا  مووون الائوووا عل ل اووو  الدسوووا  ل الائوووا و العووولدصل مووو  الائوووا و 

 .الفاع 

 لللووألللن الائوووا عألن لألسوو  متووواد شووووا موون أشوووول  اللووألللن ال ل   ألووونلإ مل تعا وووا أغووع  مووون اللوووألللن   

لا  لووو  ن ت نووو  الائوووا عل لاووو  تلووولع  عماألوووال ل   ألووون  سووو   تع ووود المئووووا  الاووو  تانلالهووول ا الن اعووول  ا

أن المئووووا  ا سلسوووألن  ووو  اللوووألللن الائوووا عألن ا اللوووألللن ال ل   ألووون ماملماووونل  ووو ن المئووووا  الائوووا عألن 

 .أ وا تع ألدا من النلعألن الفنألنل ا أ وا أامألن من النلعألن ادياملعألن

)الائا عألنل  السأللسن الائا عألن لألس   ا  ن غ  ادشل   أن  اللألللن
8
 .اغألللن سأللسن  و للائا(

)ا نلدوف الئو ه تهألئون :   هول لغونا  اللوألللن ا  موون تعا و    
9

 المولد  لا   و  أدا     هول: منهتول اتعوا ( 

    و    و  عاو  الفعاو ل لااع ألو  غولل ن عماألونل   اعود إل ال ل   ألونل ال لعود  منهول تاوو ن الاو  ا الألون

  للاايمون الوفألاوف اا داا  ال سولد  األول  إ طا و  عون ذلو  لا وا  ي اااول عنهول  فلو  الاو  الغل ون

 سوهان الفهو ل سوهان    اعود لااع ألو   وف تلوا  الو ص العماو  الئوو  ال لعود لا إععلدهول لمضوم ن اللولد ن

 .لاا ا    ل ان للألا الاع أل 

                                                 
5 
 نا ا  ذا ط ألعن سأللسألن عألن   ايف ال ل  ن  ت ه من ال ألل  العلم:أن ال ل  ن  اضمن عنلا ن اى الف ألف ا لمل   سل ألألن ل-

من   الئلاصل اسفن ال ل  ن الع عن .د .عألن  اى  ألف عما عامألل ل   ا  ف المخال ن ال ل   أل ن لائع لا الول   ذا ط ألعن تونألوألن

 .619لص6119 ن لانئا ا الا   ولعملن لا  دنلا ال لدا  الو ل
6
 -Bocquet Claude ,la traduction juridique fondement et méthode , Bruxelles ,De Boeck , (Coll 

"Traducto" dirigée par Mathieu Guidère) , Paris ,2008 ,p10-11 . 

.90لص6100ل ل   ألن  الع عن ا ال لدا  المسألا  لانئالعملنل سا ن سامن م لسننلمهل ا  ال    ا الوال ن ا.د- :ا أ ضل    
7
ل المتاد  االسأللسألن ال ل   ألن لاعا ا ال ل  ن  األن التنلدألنلمتان لانل ص ال ل   ألن اللألللن اللف لأسللأل  ع د هللا عا       .د- 

 .12لص6102لتلمعن  ا  ولالعاا لل 2ل الغدا 0لالعدد 6

.616ال ل  ن لالمايو السل  لصمن   الئلاصل اسفن .د -
8
  

9
 : معن   اغألغ الواا  ل"ام و  يألد"  معن  "اللألللن عسن   اا"ا  ل   ل" ا  تَّ األ  العا ألن     " َغل " : امن تعن  - 

   عألن ا تََّ ل  األلا   لد  هل    ذا  الاغن   " Draft" للفع " غل " تاأل  ن  ألع ا عن  امن اد    أمل .تاا أل ف ا ع ل اتف

غ اا م م د دمحم عا ل أغ   اللألللن ال ل   ألن  Draftsman" . عا  عا  الئخ  ال ص  ل   ال ملد  ال ل   ألن من م ا ا 

 .61لص6110 تاأل  نلدا  الوا  ال ل   ألن لال لاا ل للعا ألن ا اد
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 اعاوووو  . للووووألللنعنلووووا العاوووو  اعنلووووا ا: اووووو ن موووون عنلووووا نال لعوووود  ال ل   ألوووون ت وموووول اوووو  معاوووو ا     

منهووول ال ووول  ن لا للع امووو  الاووو  تووو اا ال ووول  ن ام لووو عفلأص  للمووولد  ا الألووون الاووو   اوووو ن   عنلوووا العاووو  

عنلوووا اللوووألللن  ألاموووو   ووو  إ ووواا  اووو ا المضوووم ن  أمووول .توود    ووو  مضوووم  ف أص ال ووو ى الخا ووون لا ووول  ن

 الا مووون د ئوووله ال لعووود  ال ل   ألووون االاع ألوووا عنهووولل اتسوووم  إلووو  عألووو  العمووو  مووون  وووا  ال سووولد  الفنألووون

 . ال ل  ن   سللأل  غنلعن أا غألللن

العنلغووا الاوو  تئووو  التماوون ل منوو  موول    وود عوون  ووان ا لوو  ل George  Coode الف ألووف أالوو ا  وود 

 :من مل  ا    او ن الاع ألا عن أص  ل  ن  ئو  أسلس :ل  لداالقانونية الصياغة عناصرأص  ال ل   ألن 

 (من؟)الفلع  ال ل    -

 (ملذا؟)الفع  ال ل     -

(.)شوووااط ا داه الاووو  تنع ووو  عاووو  الفعووو  ال ووول    .) اغووو  ال للووون الاووو    الوووا عاألهووول الفعووو - 
10
ا الاووو   (

 :  لد  هل

الئووخ   اوو  ال وول     الفلعوو  أن "كففود" الف ألووف  وواى (:ال وول     الفلعوو )القففانوني بالفعففل المخاطفف -0

ا   مو  ال ص   .لف  ت   ل أا لف  ت   ال ص الئخ  اا  مسدالألن أا ماألل اا إ أا ع ل

ذلوو  التوو ه موون التماوون الوو ص  ع ووا عوون ":الفعوو  ال وول        ووف "جففور  كففود" عووا   :يالقففانون الفعففل -6

أا سووواعن أا إلاووو اا أا مسووودالألن تخووو   أا تفووواض عاووو  الفلعووو  ال ووول    ل ا الووو ص   ووول   ألوووف  عووو  أا إماألووول 

أن  فعوووو  أا ل  فعوووو  أص أن شخلوووول موووول  توووو   لووووف أا ل  توووو   لووووفل أا  توووو  عاألووووف أا ل  توووو  عاألووووفل 

 ."تلا ل أا  خضو لفع  مل

 ال ول     الفعو   سواص اإ مول ال ولل  يمألوو عاو  ال ول     ال وو   سواص مول  ولد ا : الحالفة وصفم -2

 ايو ه  موو     وف ال ول     اللولدغ عمو  مون يو ه اإد ايهول ال للون او ا ت د ود ا عا وا معألنون عللون عاو 

ا   . ال ل   ألن التمان من مهمل

 :الدستورية للمواد السليمة القانونية الصياغة قواعد:اثاني

 ا ال لوا  لو    ال ول     الون  ألفول   و   لودا ا المئوا  إ اد  إ واا  ن او ذ إ ال ل   ألون اللوألللن   

 ا ال لوا  اعاو  ا .عنوف   لوا ل ا المئوا ل موااد ال ل   ألون المولد   و   اتولا  ل أن  معنو  .الئوم  

 أا ال لود  وا  الا ا و  معوف  مانوو  مول ال لو ح مون عللألون د يون عاو  لفول ا  توو ن أن انول الئوم  

 .م اضلا  ل  

 مودل لتهل ا ال ول    ل الون  يسود او  ألفل هول أن عألو  مون او ا أامألاهول ال ل   ألون اللوألللن تسوامد ا   

 النمولا األون لع ا  و   عاألهول ت نو   للاولل  ا . لعاألاوف ا   توف منهول  سوامد الاو   اعوف الاو  او  الاغ  ون

 اد وا  عودا ت اضو  الاو  الائوا و أاودا     و  ماوولما  سو ال  اوف ذلو  لألئوو  .علمون  لو    ال ول    

 .الاع أل  عند

 ال لوو ح أاّمهلم ددألوونل   اعوود عوودّ  عاوو  الدسووا   لمضوولمألن ال ل   ألووناللووألللن  منهتألوون ات وو ا   

   :االانلس لا ا  مل سن ل ف  ألمل  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10
 الق مااي  إل  )املع  الد م ااط لي  الاغألألا اديأ ألسألوألاصلاللألللن الائا عألن من أآن سألدملنل ا ا  سألدملنل للألألن -

  :  ا عن.622لص6110الاغن العا ألن  دع  من  ا لمت ا م  الما د  اد ملد   موا ن غ اا لاا لأل  ا الاايمنلملا 

George Coode ,On legislative expression or the language of written, house of commons  papers 

1843volxx printed Sparately,London1845. 
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 :الدستوري صالن وضوح -0

 الألووا االوو ن ايمو  امفه موون د أل وون ا امول  ع وول ا  سوواعمل إ اللوألللن  وو  لل لوو ح    لود    

.)تا أل اهول  و  مع ّود 
11

 أن تفسوا  و   موون الاو   همهوللأا  لوع  أن  موون الاو  التمو  تفولدص لو ا  تو  (

  لو    الا سألسوألن السواعن م لود عون الدسوا   مو اد مون مولد   و  تع ّوا أن  اعوألن إذ .مخاافون تتلاول إ

.)  لائ ّ  متل  أص تاو ادان ام لشا  اال ن
12

) 

 أن ...على" أا "يج " مو  ع ل ا  ساعمل إ  سا سن "واإللزام الوجوب"  وا  عن لااع ألا  موا   

.) .اادمول ألن اد لعن تفألد الا  "أن ... ل " أا "يمكن" ع ل   عن ع لل "
13
) 

 :وتماسكه الدستوري النص تناسق -6

 إذ .ماتل سون لغون  و  ملوللن توو ن اأن اماملسوون مانلسو ن الدسوا  ص الون  م اضوألل  توو ن أن   تو 

 ادلا ول  ا الخاوه  سو ّ  الو ص والتكفرار والتنفاقض التضفارب مون  للألون الدسوا   أعوولا توو ن أن  تو 

 أعوولا ا و ت  عو   إ اا ول  االاملسو  الانلسو  عودا عون لع ول  ااتّو    ود .االفهو  ال وااه   و  االلوع  ن

 .تفلد ف  سا سن أما تع أل فلاا     اغع  ل  االمخالألن الم اطنألن عم ا     من الدسا  

 :إسفففففففففففففففففففففففففففففففففففتخدام الل فففففففففففففففففففففففففففففففففففة ففففففففففففففففففففففففففففففففففففي الصفففففففففففففففففففففففففففففففففففياغة القانونيفففففففففففففففففففففففففففففففففففة-2

)اووو  أدا  لن وووو  ا  وووول   ووو  اوووو  أدا  الافوألوووا اال ووووي االئوووع  ل الاغووون    
14
اووو   وووو  متووول  اللووووألللن ا (

إلوووو  م وووود  موووون  وووو    وووولصل أل اوووو  الم وووود  ال وووول     تع ووووا عوووون ال ووووي ال وووول     لات ألوووو  ال ل   ألوووون 

)ا إذا  ل ووو   الاغووون العا ألووون  ".المشفففر "االملوووعا  عاووو  تسووومألاف  وووـ 
15
 عا ووول مووون يماووون تسوووامد أامألاهووول إ(

 أن  د د   ألن غ      هل تمو  الاا ه الال  خ  اال ضل ص ال ص  ئد أ نلهال إلألهل لأس لقل    ا منهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.001 سا ن سامن م لسننلالمايو السل  لص.د-
11

  
12
 أذالن عا  تخعا أن  مون الا   للمعل   الان د عا  عللألن  د   ال ل   ألن اللألللن  مهمن المواّفن التهن لدى تو ن أن ل ا  ت  -

 علل     مول هل اأد    الدسا   ن مفلاأل اال الملعا ل  سا عن إا  سا ع  إ  د   اتهل ا  تو ن أن  سا ي  مل لاا  ال ّااه

 المعن  ااعدافاا  معن  إل ت    ل غألللن ت ن  عا  ال د      الدسا   لم اد ال ل     الا ا ا  نّ  ا ومن .  الدسا   ن ا  ول 

  604.المايغ السل  لص"   غلنل أ ع    للصل  لش   تا  ل يأل   اا د ل مألئ  .المدّسس ن أ ادا ال ص
13

 نل    هله اللألللن ال ل   ألن   ساخداا الوامل  الم ل  ن  دل من الوامل  الغا  ن ا الوامل  المام سن  دل من الوامل      - 

المتاد  ا الوامل  المفاد   دل من الوامل  الما  نل ا الوامل  ال لألا   دل من الوامل  الع  ان ا من ا  ض  أ ضل إساخداا 

 دل من الوامل  المساعل   أا المعا نل ا الوامل  ال سألعن -ا  ل غل    ال مأل ن الدسا   ن–اغن ال ل   ألن الوامل  ا غاألن    ال

ا من أموان الوامل  ا الع ل ا  الا  تساخدا    الاغن ال ل   ألن . دل من اللع نل ا المعلغا   دل من الوامل  ال د من المهت   

 ه ا الوامل   د تضف  عا  ال مأل ن شوا .ا مل  نل اال"ذل "ا"ا ا"  ا لملدا ادشل  إساخداا  امن الم   : دان دا  مل  ا 

 .  ل ل إل أ هل ل تسلعد    ت لأل  الن 
14

مل  ل -متان علل  الفوال المتاد الالسو عئا لالعدد الاا ول نل ا" الاغن العا ألن االنهضن العامألن المنئ د " ل ا السألد لنأل ل - 

 .21-20ل الو   ل ص 0929
15
ا  الوامل  الا   ع ا  هل العاق عن ألااله لا العا ا العا ألن ا  الا   ا غ   هل إل  علمن الاسلن ا :ا الاغن العا ألن -

اللا  ا ادعااقلا الاس  االمعل  لاال أللن اال د ولا العااض ا ال  ا  لا اض :ا ا  مامن عئا عامل.ال ا  عن الخع 

 ا  أ  عف ا)يلمو الد ا  العا ألن ل الئألخ ملعف  الغا ن  ل .تل  خ ا دق ا مان الاغنالئعالا اد ئله ا الخعل نلا

لمنئ  ا  دمحم عا   ألض نلدا  الوا  العامألن 14ا ل الع عن لالت ه ا (ع د المنع   األ  ا اااأل . لتفلاش اادا الئعا نلدأ

 .10ل ص 6112ل ألاا ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90ملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساس لبناء دولة القانون في الجزائر"     يوم 25 أفريل 2019



مبادئ الصياغة الجيدة للقواعد الدستورية                                                              رمضاني.د  
 

8 

 

)لغن ال ل  ن ال ل   ألن ل دن  عا  أامألن الاغن    اللألللن
16

 ا  لغن لل عن لف   مفاداتهل اتاا أل هل ( 

. ) ضوووا عووون الماااد ووول  سووواعاادا  ال ال ئووو  أا ادطنووولقل ال متووول   ألهووول لإ
17

لمووولا  وووا  ووود مووون اد ( 

 .   اعد الاغن العا ألن دساخدامهل    غألللن ال  اعد الدسا   ن

 :للقاعدة الدستورية المختلفةملة القانونية و الصيغ بناء الج-4

 لل لووو ح ا الد ووون الااووولن  ن غووو    .  لووود   نوووله التماووون ال ل   ألووون  الااا ألووو  لالمسووواخدمن للوووألللن التماووون    

 وووا  ووود مووون ال ووواص عاووو  " امفففاذ" فعووو  " مفففن"ت  ألهمووول عنووود إعوووداد النل صل فالووولن ت د ووود ا ت لوووأل  

إن لوو    وو   وو  اللوولدغألن عاوو  أن ت اوو ص التماوون  أن تووو ن التماوون موافألوون ذاتألوولل ا موون انوول   وواص ألاوو 

ال ل   ألووون  ووودا اهل عاووو   ووو  مووول  الووو   هووولل   ألووو  تضووو   ووودا اهل  وووو  مووول  ا مهووولل ا مووون انووول  ئووو   عووولد  

ت ألألوود معوول   أيوو اه التماوون  وو  دا وو   فووي التماوونل ا أ ضوول تفوولدص عئوو  التماوون  ووو  الافلغووأل  الاوو  تاعاوو  

). هل
18
) 

 :غة القواعد القانونية و الدستورية، ما يليمن بين أصول حسن صياف   

).تخلأل  يمان لو   وا  ا ل تخل  أ وا من  وا  لاتمان ال اعد -0
19
) 

)إسووواخداا التمووو  ال لوووألا  -2
20
ا ما سوووعن العووو   عألووو   عا وووا أ ضووو  ما سوووه عووودد لاوامووول   ووو  التماووون (

لووولدغألن ال ووول   ألألنل  موووون أن ا  للنسووو ن لا. امووون  ووو  التماووون20الاووو  تانووولا  م لووو عل  مع ووود  أا  نألووون اووو 

ا  لوو  أن تن  ووو طوو   التماوون معاوو ق لافوولدص ادعسوول  . اموون  وو  التماوون25إلوو 20 اوواااح اوو ا الووا   موون

 . امن35 للا ل ن ا الما     ف عا  أط   التم   ت  أل ت  د عن

).ساخداا الا ا ص ا الا ا ن     إساخداا الوامل  الاواا  ن الاا أل ألنإ-3
21
) 

. )وامل  الا  تال    عضهل ال عض ماتلا     د  ادمولنالو ال -4
22
) 

                                                 
16

 أا طا   يل  ال ل  ن  للم لم  من   لغن تساعم   لفن الا   ل امن الملع متم عن أ هل عا  ال ل   ألن الاغن تُعاا   - 

 :ايهألن عا  ال ل   ألن  للاغن الاعلم   ا و ن.  الف ألف ال ل     أا ال لل  أا الم م  

 La plaidoirie . للماا عل  :شف  ل إمل -  

 : ا  وا شأل عللاا ا مل  د دا ا  ال ل   ألن نلاغ الوال   ال ي د ا    ... ال ألل  سن الائا عل  ا المااسأل   أا -

Cornu  Gérard  

 « L’expression orale et écrite sont les deux méthodes d’expressions du langages de droit .au moins 

les deux modes linguistiques »  Cornu  Gérard ,linguistique juridique ,Montcrestien ,Paris, 1990 

,p274  

 لفظ عا  الو  طلدفن ادغعاح إتفل   ا أل    ألنهملل لمنلس ن آ ا إل  لغ ص معن  من  إ اا  الافظ :ادغعاح أمل الم ل د ق

 .المااد ل أللن آ ا معن  إل  لغ ص معن  عن  إ اا  الئ ه ادغعاح ا أل      اه معن ل

ال ل      الملعا  لأمل28 ص ل 1988 لونلدا  الوا  العامألن  ألاا  لالتايل   الئا   عا   ن دمحمل الق الاعا فل لالع عن الول

الدا  عا  مفه ا متاد ا م س   لدا   متل  العا ا ال ل   ألنلا المسدا  عا  ت د د   ه  ذل  الافظ أا الع ل   أا الام 

 .م ل   الد اسن

.001 سا ن سامن م لسننلالمايو السل  لص.د -
17

  
18

لأ ف     عض ا عأللن ادطنلق ا ال ئ   و ن م ل د ا  ال ن من المئا   س لق ماعدد لا ت ل   للألن  ألسوألاس - 

 ألسألوألاصأآن سألدملنل ا ا  سألدملنل للألألن  .ت ل هللم  ت ااح  أسللأل  ل  لد  الد ن
 

 .210لالمايو السل  لص
19

عن الفوا ل  مون الات ه إل   عض ال داد  أ ف إذا تع   إساعمل  يمان ااعد   لألا  لااع ألا "  سا ن سامن"تاى ا سالذ  - 

ا تعع  أموان عن    عللن من الائا و .لمنهل إساعمل  عد  يم   لألا  لا ت عألعهل  للف اغ لأا إساخداا أسا ق الاعداد     ن د

 .029 سا ن سامن م لسننلالمايو السل  لص.د. ا  د  
20
ض ل ال  ن غ  أن تو ن أط   ممل ا  لاا صف   ن ادطللن المفاطن  د  تلد   وألا من النل    ن الدسلتألا ال لألا  ا  ا   -

ه ال ااه  الد أل ن  مل أن الوامل  لألا الضاا  ن  د تعا   الافسألا الل أل   أ ع    للصل  لش   تا  ل يأل   اا د ل مألئ .تو ـِّـّ

 .600المايو السل  لص   غلنل
21

 معن  تواا   امل  ش ألهن  نفي الااتأل  ال ص ا د   ألف . ن سل  ن    التمانساخداا تا أل ن مملمان لاا ألإا   لد  للا ا ص  - 

ا   لد .ساخداا متم عل  من الوامل  ماسلا ن    العدد أالهل  في الع   ت ا  لإمن        التمان أمل الم ل د   للا ا ن 

 .ما ا ص أا ما ا ن للوامل  الاواا  ن الاا أل ألنل تواا  أا   امن    الاا أل ن الموا       لل  

ساخداا ا سللأل  السل  ن لا لأل  المعن     التمان ال ل   ألنل  لغن عندمل إا  ات  الللدغ ن ال ل   أل ن ماا ا ا تواا ا إل  

 .ساخداا ا ا ا سللأل  تل   التمان غع ن الفه إت ا ص التمان عا  تفلغأل   وألا  ا  دان 
22
آن  .لن االوامل  الاغ نل ل ال  ت  ا  عم  التمان لا ا  اى للل ل مل تو ن عاا ل ألن الوامل  الفعل  Widick مأل  ا سالذ-

 .621 ألسألوألاصلالمايو السل  لصأسألدملنل ا ا  سألدملنل للألألن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .ال ده  للفع  -5

 .ساخداا الم ن  لامعا اإ-6

 :لألغ الاللألنتساعم  الفلفرض اإللتزام،للصيغ المختلفة للجملة القانونيةل ا  للنس ن

 ." ت  عا   ان أن  فع "غألغن-

 ." ان ما ا   ن  فع "أا" اا ا  ان   ن  فع "غألغن-

 ." اعهد  ان   ن  فع "غألغن-

 ."عا   ان أن  فع ( ن غ ) اعألن"غألغن-

   ." فع   ان"غألغن-

 :لألغ الاللألنتساعم  ال ولحظر القيام بعمل

 ...."مل من أعد  ت  عاألف"-

 ...."ل  ت  عا  أص شخ "-

 ..."ل  ت    ص شخ "-

سوووألفألد  وووا   ل ووون المدسووويل ألنمل  ل سوووا ق ا ا   فألووود عووووي ال موووا لووو ا  نلووو   لد اعووولد عنوووف   وووف 

 . عا ا الاعألألا المساخدا    ال للن الوللون ا  وا إساعملل 

 

 6102الصياغة القانونية للتعديل الدستوري لسنة :الفقرة الثانية

 

مووون  وووا  مووول ت ووودا  ووود    ألمووول  اووو  عنلغوووا اللوووألللن ال ل   ألووون ا  نوووله التمووو  ال ل   ألووون مووو   اعوووا     

الوووو ص أُ ضووووو  ل1996 ووووله الواموووول لا سوووو    انوووولا   للد اسوووون لادسووووا   الت ادوووواص لعوووولالا لوووو ح ا إ ا

عألووو    ووولا  الوووامعن  ووو   6102مووو  لااعووود   الئووولم   ووو  سووونن ل6112لااعووود   الدسوووا  ص الت دووو   ووو  سووونن 

 لووو ص الدسوووا   ا الماعمووول  الاووو   خوووا   هووول مووون  وووا  ا غووو   العلمووون لالوووألللن ال ل   ألووون ا اووو  

 ؟.الدسا  ت  ا      ل ص 

 6102مد  توافر عناصر الصياغة القانونية في بعض مواد الدستور المعدل في  :والأ

إن الفلعوووو  ال وووول     ا الفعوووو  ال وووول     الولموووو  اموووول العنلوووواان الت اا وووولن لووووو  يماوووون  ل   ألوووونل ا      

 . دا همل ل  مون  ال ن أص  ل  ن

  المففففادة  :الدسووووا   نل   د المووووول  الاوووولل  للنسوووو ن لعنلغووووا اللووووألللن ال ل   ألوووون  وووو   عووووض ال  اعوووود

الحكومففة لففرئي  الجمعوري ففة فففي حالففة عففدم موافقففة المجلفف  الش ففعبي     يقففد م الففوزير األول اسففتقالة   : 59

  . الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففوطني  علفففففففففففففففففففففففففففففففففففففى مخ فففففففففففففففففففففففففففففففففففففط عمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففل الحكومفففففففففففففففففففففففففففففففففففففة

 " . يعي ن رئي  الجمعوري ة من جديد وزيرا أول حس  الكيفي ات نفسعا
 .ا ال   ا ا : الفلع  ال ل    

 .سا للنت د   اد: الفع  ال ل     

 .عللن عدا م ا  ن المتاي الّئع ّ  ال طنّ  عا  مخعه عم  ال و من: اغ  ال للن

ا مووون   اعووود عسووون اللوووألللن أن  وووو ن الفعووو  ال ووول      ووو   مووون المضووول  ل ا لننموووا إلووو  الموووول     

كيفيفففات ت بيفففق  القفففانون  يحفففدد" :عاووو  مووول  اووو 3عألووو  تووون  المووولد    وووا  6102الاووولل  مووون دسوووا   

 ."الفقرة الثانية سابقا

  ووو   امووون تفألووود معنووو  "ال"أداة النففففيا  ووود  نفووو  الفعووو  ال ووول       سووواخداا عامووول  النفووو  لأا تسووواخدا     

التنففازل أو التخلففي عففن أي جففزء مففن  البتففةيجففوز  ال" :عألوو  توون موون الدسووا   04النفوو   ع ألعاهوول  للموولد 

ال يمكفففن بفففأي حفففال مفففن األحفففوال أن يجسفففلم أو يج فففرد الجففف  سياسفففي يتمتففف  :" 22و المفففادة ."التفففراب الفففوطني

مفففن األحفففوال أن يففففوض رئفففي  الجمعوريفففة  بفففأي حفففاليجفففوز  ال:"010ا المووولد   "قانونفففا بحفففق اللجفففوء

سفففل ته ففففي تعيفففين رئفففي  الحكومفففة و أعضفففائعا و كفففذا ريسفففاء المؤسسفففات الدسفففتورية و أعضفففائعا الفففذين 

 ."خر  لتعيينعمينص الدستور على طريقة أ

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ووود  منوووو الفلعووو  مووون ال ألووولا  للفعووو  ال ووول     ل ألوووو ن منفألوووللا مووون أمواووون  الفلعووو  المنفووو   ووو    مووول 

لألحفففزاب ال يجفففوز " ":6102الف وووا  الاا عووون  مووون دسوووا    06مضوووم ن المووولد  الدسوووا   الت دووو   الاعووود  

) "ففففي الفقفففرة السفففابقة اللجفففوء إلفففى الدعايفففة الحزبيفففة التفففي تقفففوم علفففى العناصفففر المبينفففة السياسفففية
23

ا  .(  

ا إسوووووانلدا لووووواأص .لااع ألوووووا عووووون ال موووووا"مفففففا مفففففن أحفففففد"إسووووواخداا غوووووألغن"ديكرسفففففون"  اووووواح الف ألوووووف

مفففا مفففن حفففزب "مووون الدسوووا   الت ادووواص لالووو   06 موووون تعووود   الف وووا  السووول  ن مووون المووولد  "ديركسفففون"

 ."....سياسي أن يلجأ إلى الدعاية الحزبية
 موننووول إ وووااد ا مواووون الاللألووون مووون الدسوووا   لا لوووأل  إسووواخداا الضوووملدال ا  ووود  وووو ن الفلعووو  لووومألاالا   

هفففي تمل  غووو  ":4ا  ووو ل  المووولد "الاغووون ال طنألووون ا الاسووومألن هفففيالاغووون العا ألووون ":عاووو 3عألووو  تووون  المووولد 

لغووون اطنألووون ا  سووومألنل تعمووو  الدالووون لاا ألاهووول ا تع  ااووول  وووو  تن علتهووول الاسووول ألن المسووواعمان ع وووا  كفففذل 

).".....الاااق ال طن 
24
) 

يمففففارس الشففففع  سففففيادته ":توووون  عاوووو 2  ووووا 2 لدلوووول ن إلوووو  إسوووواخداا  ا سوووومله الم غوووو لنل  للموووولد   

)"يختارها التيبواس ة المؤسسات الدستورية 
25
) 

 ووووو  الاغووووون ال ل   ألووووونل  عا  ووووون   دألسوووووألن ل غووووو  "إذا"ا لااع ألوووووا عووووون ال للووووون تسووووواخدا غوووووألغن 

فففل مفففن جديفففد موافقفففة المجلففف  الشفففعبي الفففوطني ينحفففل لفففم ت إذا: " 52المفففادة موووو  مووول  ا د  ووو  .ال للووون حصج

تسفففتمر الحكومفففة القائمفففة ففففي تسفففيير الشفففؤون العاديفففة إلفففى غايفففة انتخفففاب المجلففف  الشفففعبي  .وجوبفففا

 ل غووو   ووو  اووو ا ا  ألوووا  أ هووول أدا  "متفففى"ا ع ووول   ".أشفففعر( 1)الفففوطني وذلففف  ففففي أجفففل أقصفففاي ثالثفففة 

ا  للنسووو ن ل غووو  ال للووون أص لمووواا  الاووو   .ل للووونشووواط لا مووولن لألوووا يل مووون ا تسووواخدا انووول  ل غووو  ا

ا . نع وو  عاألهووول ال وووو  ا الاوو  عنووود الاع ألوووا عنهووول   لوو ح  ووو  التماووون تتعووو  ال وول  ن أ ووووا الووو عل ا د ووون

لففم  إذا" :موون الدسووا   عاوو  موول  اوو 92موون أمواوون ذلوو  موول  وو  عاألووف المدسووي الدسووا  ص  وو   وو   الموولد  

 ."...لوطني، ينحْل وجوباالمجل  الشعبي ا موافقة جديد تحصْل من
 لل للووون  ووو  اووو ا المووولد   تع وووا عووون ا الووول  الاووو   سووواص  ألهووول ال وووو  ال ووول    ل ا مووون مووو   سووولعد عاووو    

ت د ووود ا الووول  ا ال ووولل  الاووو   وووو ن  ألهووول ال وووو  ال ووول      ل ووو ا ا ل  وووا  الاع ألوووا عووون ال للووون إل عنووودمل 

)ن و ن أداه الفع  ال ل     م ل  ا عا   اا  معألن
26
). 

ا  ااووو ا  ووو  اللوووولدغألن ال ووول   ألألن ت ا  ووول ا موووونه  اللووولدغ ا المدسوووي الت ادووووا ألن  هووو ا ال لعووود  العلموووونل 

رتففأ  المجلفف  إإذا " :عاوو  موول  اوو 090لألووا أ ووف انوولو إسوواونلها  لااوو  ال لعوود  ا مووول  ذلوو   وو  الموولد  

بتففففداء مفففن يففففوم قففففرار إالدسفففتوري أن نصففففا تشفففريعيا أو تنظيميففففا غيففففر دسفففتوري،يفقد هففففذا الفففنص أثففففري، 

 :ا  مون ت األ  عنلغا ا ا الملد  عا  الن   الالل ."المجل 

 .إذا ا ت ى المتاي الدسا  ص:ال للن

 .أن  لل تئا عألل أا تنمألمألل لألا دسا  ص:الئاط

 .المتاي الدسا  ص:الفلع  ال ل    

 . ف د ا ا الن  أماال ا اداه من   ا  اا  المتاي:الفع  ال ل    

 

 

                                                 
23

الفلع  انل ا ع اق السأللسألن الا  تمنو من ال أللا  للفع  ا ا  الات ه لادعل ن ال لدمن عا  عنلغا س   لامدسي الدسا  ص ا  - 

  .ن  ألنهلأ
24
مال  ل منفل  ل  ل   ل : الضمألا مل  ون   ف عن ماوا  أا مخلط  أا للد ل ه   لد  م لا مل  ون   ف عنفلا ا  س عن أ  ا -

 لتفلاش اادا أ ا  أ  عف ا)يلمو الد ا  العا ألن ل الئألخ ملعف  الغا   ل :لام  د .مسااا لما   لمنل ق لمتاا 

 6112لمنئ  ا  دمحم عا   ألض نلدا  الوا  العامألن ل ألاا ل14ا ل الع عن ل الت ه ا (اااأل ع د المنع   األ  إ .الئعا نلد

 .22لص
25

الئألخ  .....مل  د  عا  معألن   اسعن يمان ت  ا   افلتسم  ا ا التمان غان الم غ  لمو  ال ص لالا لالاالن:س  الم غ  اد- 

 .92ملعف  الغا ن ل في المايولص
26
ا .ا الول   مضل علليل     الت اق الت ا ا الا و" ل "ا     التمان الئاطألن  مللألل أا مضل عل مس   ل قإذا  لن الفع  ا -

 .046-026ن ل في المايول ملعف  الغا .إذا ا  أدا  شاطألن  ا ألن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األمثلفففففة خفففففص وضفففففوح القواعفففففد الدسفففففتورية و التناسفففففق فيمفففففا بينعفففففا يمكننفففففا إيفففففراد و فيمفففففا ي 

  موون معألّنونل  األتون  ا  ألو  الدالون إلو اا او  الهود   ولن إذا اال ا ول ل ال  و   متول   فو :التاليفة

 أّمول ."...ففي الحفق   ضفمان الدولفة علفى" أا "...ففي الحفق   الدولفة تضفمن" موو  ع ول ا  سواعمل إ عنودال

 الهود ل ذلو   او     ايو  إل امهول دان معوألّن اود  لا  ألو  التهود   و   الدالون إلو اا او  الهود   ولن إذا

 الدولفة تسفعى" أا "...تفوفير علفى الدولفة تعمفل" لواا  عاو  أ واى تع ألواا  سواعمل إ عنودال  ألسا سون

 "....ل

  نوات أن  موون امول  لالدسوا   عوولا المخاافون الاو ا ا  لافولدص أ وف الم ل  ونل الاتول ق مون ا ممول  سوافلد

  و  المسواعمان المعق فدة القانونيفة المصف لحات تعريفم إلو  المدّسسوألن  عوض عمود   اعول ل مون عنهول

 ا عوولا  هو  عاو  االم ول   االسأللسوألألن المو اطنألن الخألول  او ا ا سولعد ذاتوفل الدسوا   لومن الدسوا  

.)اتع أل هووول ت ا اهووول االم ووول   اددا   عاووو  ا سوووّه  الدسوووا   نل
27

 سووولعد ال لووو ح  ووو  اللوووألللن ( 

ال ل   ألوون  لووفن علموون عاوو  إ الوون ادلا وول  ا الغمووو ض ا انوولو عوود  إعا وول ا  علموون  ن غوو  مااعلتهوول  ووو  

 .يألّود  ئوو  معول تعمو   ن  ل اون لألوا توو ن  ود أعوولا أا آلألول  عاو  الانلوأل   وا ّ   ود .او ا الخلو ص

 أو قيفد دون مضفمونة اإلضفراب ففي الحفق   ممارسفة" أنّ   عاو   لو لف أعود  و  الدسوا    ون ّ   و ن

  و  العم م لال و ّ  ال عول   و  العولما ن  وأله   مون العولماألنل لوو ّ    و ّ  أ وف منوف  فهو  مول ااو ) "شفرط

 ففي الدولفة واجف " عاو  آ وا  لو   ون ّ  ا أن الن ول  ل ال و ّ  ممل سون إطول   و  إلوااق  و  الود   

 لااو  ادسواماا  ن لوملن آلألول  ص خلو  ت لوأل  أصّ  دان "العموميفة المراففق إسفتمرارية ضفمان

 عمو م ّ  ما و  إسواماا  ن مون  مويّ  أن شو  ف مون  ولن إذا منوف ال ودّ  أا ادلوااق منوو مون الدالون  موون مول

  وو  المدّسسوألن  لود  او    مون تمّوون الاو  ال الو ن اللوألللن  ألول ا  عون ا مواون  عوض  او  ا ألمول.مول

 .ال ح ا د ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 .0992لسنن  012      م ي  ال ل  ن 14/06/0992الللد      0992إ ا  ألل ين ق دسا   :ذل  عا  من ا موان - 

 : ئم  ال طن  الائا و :ذل   ا  إل  السألل   ئا ل  مل الدسا  ل تعا فل    :)  239 الملد  

 ا  المل  ل  ل  ن  م ي  العف  ا ّ  ال ص الائا و .أ

 .ال طنألن ال و من     من االمنف  النفلذ عألّ  الدسا   د   عندمل سل  ل  لن ال ص الائا و .ق

 : عن  الدالن يهل 

 أا ل الم اّ  أا الته ص أا ال طن  المسا ى عا   ل   س اه إدا  ل أا الدالن    ا ا      .أ

 ....(مدّسسن أا م    أص .ق

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :عنعا التعبير المراد للفكرة نس األ الصياغة اختيار كيفية عن أمثلة

 

 

 مناسبة صياغات

 

 

 مناسبة غير صياغات

 

 ففففي إدراجعفففا المفففراد القاعفففدة

 الدستور
 

 أداء مففواطن كففل   علففى يجفف " -

 "الضرائ 

 كل   على واج  الضرائ  أداء" -

 "مواطن

 يفففدف  أن المفففواطن علفففى" -

 الضرائ 

 "المستحق ة

 أداء للمفففواطن يمكفففن" -

 ."الضرائ 

 ."الضرائ  دف  اطنللمو" -

 بفل اإللفزام تفيفدان ال صفياغتان(

 تفيدان

 المففواطن وتمنحففان اإلمكانيففة

 وعفدم الضفريبة أداء بفين الخيفار

 .)أدائعا

 أداء واج  المواطن تحميل

 الضرائ 

 الت  ية توفير الدولة على" -

 ."مواطن لكل   االجتماعية

 االجتماعية الت  ية في الحق  " -

 ."المواطنين لكل   مضمون

 الت  يفة لتفوفير الدولفة تسفعى"

 االجتماعية

 "المواطنين لكل  

 محاولفة علفى الدولفة تعمفل" -

 لكفل   االجتماعيفة الت  يفة تفوفير

 ."المواطنين

 الدولففة تلزمففان ال صففياغتان) 

 تفوفير وهفي أال نتيجفة بتحقيفق

 .(للجميفف  االجتماعيففة الت  يففة

 فقفففط ملزمفففة تجعلعفففا بفففل

 مففن التففي الوسففائل باسففتعمال

 بلففو  علففى تسففاعد أن اشففأنع

 .العدف

 الت  ية توفير بضمان الدولة إلزام

 المواطنين لكل   االجتماعية

 القرارات الحكومة رئي  يت خذ" -

 الففرأي أخففذ بعففد ... ب المتعل قففة

يعفففد " "الدولفففة لفففرئي  الوجفففوبي

 .." .االخد براي

 القرارات الحكومة رئي  يت خذ" -

 / م  بالتوافق ... ب المتعل قة

 "الدولة رئي  فقةبموا

 الحكومفففة رئفففي  يت خفففذ" -

 بعففد ...ب المتعل قففة القففرارات

 هفذي ( "الدولفة رئفي  رأي أخفذ

 مفا معرففة مفن تمك فن ال الصفياغة

 الدولففة رئففي  رأي كففان إذا

 .)الحكومة لرئي  ملزما

 الحكومففة رئففي  يستشففير" -

 القففرارات حففول الدولففة رئففي 

 الصفياغة هفذي( "...ب المتعل قفة

 وجفوب مفد  وضفوحب تبفي ن ال

 الدولفففة رئفففي  استشفففارة

 .)برأيه وااللتزام

 تتخذ القرارات بعض جعل

 الحكومة رئي  بين بالتوافق

 الدولة ورئي 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ووو  د الخاووو  الووو ص  ووولن م يووو د  :و عفففن إسفففتخدام قواعفففد الل فففة و بنفففاء الجملفففة للقاعفففدة الدسفففتورية 

) :"ن  مووول  اووو ا الاووو   ل ووو  ملووولل 0992 مووون دسوووا    4  وووا  061   ووو  غوووألللن المووولد
28

ففففي حالفففة (: "...

حففففدوف خففففالف بففففين ال ففففرفتين، تجتمفففف  ب لفففف  مففففن الففففوزير األول لجنففففة متسففففاوية األعضففففاء تتكففففون مففففن 

 .قتراح نص يتعلق باألحكام محل الخالفإأعضاء كلتا ال رفتين من أجل 

 تعففففرض الحكومففففة هففففذا الففففنص علففففى ال ففففرفتين للمصففففادقة عليففففه، و ال يمكففففن إدخففففال أي تعففففديل عليففففه إال

 .بموافقة الحكومة

 ...."في حالة استمرار الخالف يسح  النص

الوووو ا د  وووو  " لجنففففة متسففففاوية األعضففففاء تتكففففون مففففن أعضففففاء كلتففففا ال ففففرفتين:"....موووول  فهوووو  موووون ملووووعا 

عضووو ل  044 لدووو  ا متاوووي ا مووون  426مووون الدسوووا   عووودد أعضوووله المتاوووي الئوووع   الووو طن  061المووولد 

أص أعضوووله ال المووولنل ا اووو ا  لألسووو   ألووون المدسوووي الدسوووا  ص  044+  426:   عضوووله  ااووول الغوووا األن اووو 

".من أعضله ال الملن: "  ف ل  أ اد ذل  لن  غااعن   

موو  أن الموولد  توواوا  عوون لتنوون ماسوولا ن ا عضوولهل  هوو  عوودد أعضووله الغا وون ا الوو  مسوولا  عضووله الغا وون 

.الول ألن؟ ط عل ل  

عووودد أعضوووله  22عألووو  يعاووو  المووولد   16-99العضووو ص ا اووو ا مووول ت  ووود ل منوووف  اي عنووول  عوووولا ال ووول  ن   

الوووو ص  غألل ووووف "إذن  لووووألللن اوووو ا الموووولد  تفا ووووا إلوووو  عووووا  التووووا ." -عئووووا  موووون  وووو  لا وووون -61الاتنوووون 

"من أعضله من  اال الغا األن" تغألا  غألللن الملد ل  ال   اللألللن    اي دا  

ي ل  الوزير    حالة حدوف خالف بين ال رفتين،   وفي ".......ال للألن 022من الملد  4ا ا  مل تدا  اف الف ا   

األول اجتما  لجنة متساوية األعضاء تتكون من أعضاء في   كلتا ال رفتين،   في   أجل أقصاي خمسة عشر  )09( 
  . يوما ( 09)  أجل أقصاي خمسة عشر   اللجنة نقاشاتعا في   .يتعلق باألحكام محل الخالف   القتراح نص   يوما، 

 

   ا .ادموووولن إسووواخداا غوووألغن اد تووولق  ووودل مووون النفووو ل   ووود    :ألمووول  خووو  اللوووألغ المخاافووون  تووود ا

 . مل س    أللتف" ال"أداة النفي د  نف  الفع  ال ل       ساخداا عامل  النف  لأا تساخدا 

      عاووو   ووو  مووو اطن أن   مووو   يجففف :"  00 لاووو اا مووول  لووو  عاألوووف المووولد ن غوووألغ  ووواض ادموووو

:"  02 مووو  الموووولد ..." .  الووو اد اسووووأللدتهل اسوووامن تاا هووول الووو طن  ايمألووووو  مووو   الدالووونا لووو ن إسوووا ا

إ اه الووو طن  إلتفففزام المفففواطن .مووو اطن أن  وووددص  ووو  اص ااي لتوووف تتووولا المتم عووون ال طنألووون علفففى كفففل

 ..".اإي ل  ن المئل  ن    الد ل  عنفل ااي لن م دسلن دادملن

 

   ا لااع ألا عن ال ل  ل صيغ الشرطلفن علمن  مل تاضمن  ل ص الدسا   ا ال ل  ن 

:  52المفففادة موووو  مووول  ا د  ووو  . ووو  الاغووون ال ل   ألووونل  عا  ووون   دألسوووألن ل غووو  ال للووون"إذا"تسووواخدا غوووألغن

ففل مففن جديففد موافقففة المجلفف  الشففعبي الففوطني ينحففل وجوبففا إذا" تسففتمر الحكومففة القائمففة فففي  .لففم تحصج

( 1)مجلففف  الشفففعبي الفففوطني وذلففف  ففففي أجفففل أقصفففاي ثالثفففة تسفففيير الشفففؤون العاديفففة إلفففى غايفففة انتخفففاب ال

 ".أشعر

 

 ل غوو   وو  اوو ا ا  ألووا  أ هوول أدا  شوواط لا موولن لألووا يل موون ا تسوواخدا انوول  ل غوو  "متففى"ا ع وول       

 .ال للن

  هوو  تسوواخدا ل غوو  ال للوون  وو  ال ووو  ال وول      لغوون   وو  التماوون ادسوومألن"فففي حالففة"إلوول ن إلوو  ع وول  

عففففدم  فففففي حالففففةيقففففدم الففففوزير األول اسففففتقالة الحكومففففة لففففرئي  الجمعوريففففة : " 90 موووولد ا مووووول  ذلوووو  ال

يعفففين رئفففي  الجمعوريفففة مفففن جديفففد وزيفففرا أول  .موافقفففة المجلففف  الشفففعبي الفففوطني علفففى مخ فففط عملفففه

 " .حس  الكيفيات نفسعا

 

                                                 
28
 02الم ا   لـ  0400يملدى الول ألن  2الللد        ا ا   عله  20من الدسا   الم ا سن من التا د  الاسمألن  061الملد  -

 .61ل ص0992أ ا  ا 
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ل لعووود  العلمووونل ص  هووو ا اا مووونه  اللووولدغ ا المدسوووي الت ادوووا ا  ااووو ا  ووو  اللووولدغألن ال ووول   ألألن ت ا  ووول    

ا الاووو  تووون   6102مووون دسوووا   010 لألوووا أ وووف انووولو إسووواونلها  لااووو  ال لعووود  ا موووول  ذلووو   ووو  المووولد 

يقففرر رئففي  الجمعوريففة الحالففة اإلسففتثنائية إذا كانففة الففبالد معففددة بخ ففر داهففم يوشفف  أن " :عاوو  موول  اوو 

....")يصي  مؤسساتعا الدستورية أو إستقاللعا أو سالمة ترابعا
29
) 

رتففففأ  المجلفففف  إذا إ" عاوووو  موووول  اوووو  6102 موووون دسووووا   090/0   ادطوووول  توووون  الموووولد وووو  اوووو ا ا  

بتففففداء مفففن يففففوم قففففرار إالدسفففتوري أن نصففففا تشفففريعيا أو تنظيميففففا غيففففر دسفففتوري،يفقد هففففذا الفففنص أثففففري، 

 :ا  مون ت األ  عنلغا ا ا الملد  عا  الن   الالل ."المجل 

 .إذا ا ت ى المتاي الدسا  ص:ال للن

 .أن  لل تئا عألل أا تنمألمألل لألا دسا  ص:الئاط

 .المتاي الدسا  ص:الفلع  ال ل    

 . ف د ا ا الن  أماال ا اداه من   ا  اا  المتاي:الفع  ال ل    

 

 ذل  من  ا إ عل  الساعن الا د ا ن ا ا  د تاد ال  اعد ال ل   ألن أ ضل  لللألغ اآلما ل أا غألغ 

ا تعا وووووا .لالوووووا   ووووو  أن  وووووددص الفعوووو  ال ووووول     أا ل  دد وووووفعنوووودمل  خووووو   الفلعووووو  ال ووووول     عا وووون ا

صفففيغ مفففن  ا  ألمووول  اووو  أمواووون عاووو  .أ ووووا اللوووألغ شوووأل عل ا أ وااووول د ووون"يجفففوز لففففالن أن يفعفففل"غوووألغن

 :   الدسا   الت اداص ال لل  المعد  ا المام   السل ة التقديرية

 ."مباشرة رئي  الجمعورية أن يلتج  إلى إرادة الشع ل" :  ا  2   الملد -

  ....لوزير األول أن ي ل  من المجل  الشعبي الوطني تصويتال" :0  ا 92   الملد -

يجفففوز للمجلففف  الشفففعبي الفففوطني و مجلففف  األمفففة أن يعقفففدا جلسفففات م لقفففة :"2   وووا 022 ووو  المووولد -

 ."ب ل  من رئيسعا، أو من أغلبية أعضائعما الحاضرين أو ب ل  من الوزير األول

 .للألغ الم      أعاا  تد غألغ تخ    الساعن ا اد اللص ا غألغ ادشاااط لدلل ن إل  ا*

عألووو  يوووله  6102 مووون دسوووا   90 ا مووون أمواووون غوووألغ تخ  ووو  السووواعن ا اد الووولص مووول تووون  عاألوووف المووولد 

يضفف ل  الففرئي ، باإلضففافة إلففى السففل ات التففي تخولعففا إيففاي صففراحة أحكففام أخففر  فففي الدسففتور، " : ألهوول

 "...يات اآلتيةبالسل ات و الصالح

 

 : 6102عيوب الصياغة البارزة في وثيقة التعديل الدستوري لسنة :ثانيا

 

الخعووو ل الغمووو ضل :  موووون إيمووول  العألووو ق الاووو   موووون أن تعاووواص النلووو ص  لوووفن علمووون  ووو  مامووون    

م وووووولالألن إل ووووووله  مووووووا  عاوووووو  الدسووووووا    اوووووو ا موووووول سووووووناعاض لووووووف  ووووووا  اوووووو ا الن عوووووون ل االاعوووووول ض

 . ووود   وووو أمنوووله سووون الووون  أا عنووود إغووودا ا أا عنووود  ئووواا  ووو  التا ووود  الاسووومألن ة للخ فففأفبالنسفففبلالت ادوواص

 :ا  للنس ن لالألللن  مون أن  اخ  أعد الل  تألن الاللألاألن

 .ذ ا لفظ مولن لفظ آ ا -

أا  عوو  أا " الوو اا"عوودا ذ ووا لفووظ  وولن  توو  أن  وو  ال  وود  ووو ن ع وول   عوون عووا  يووا أا عووا  ععوو   -

 .إس 

مففن  ا.طا  وون تاتألوو  الواموول  دا وو  التماوون إلوو  إعاموول  تفسووألا التماوون  عووا  األن أا أ وووا ا  وود تووددص    

بفففين كفففل األخ فففاء ففففي الكتابفففة، يعفففد وضففف  الكلمفففات ففففي أمفففاكن خاطافففة مفففن أكثفففر األخ فففاء شفففيوعا، و ربمفففا 

 .يؤدي ذل  إلى حاالت كثيرة من سوء الفعم

لاووووا ه  ووووألن إسوووومألن تسوووواخدا معهموووول "أا"الاخألألوووواا  وووود  نئوووو  ادلا وووول   األتوووون إسوووواخداا ااا الععوووو  أا     

 .ا من ا  ض     ا ا ال للن أن   ل  الللدغ ال ل     المعن  ال ص   لدا.غفن ااعد 

 نئووووا  وووو  " إسوووواد او"ا مووووون توووودا و اوووو ا ا  عووووله اتلوووو أل هل   اسووووعن إغوووودا   دووووألي التمه   وووون  

 .التا د  الاسمألن

                                                 
29

 .تسم  الع ل   الئاطألن الاع ن.622لالمايو السل  لص ألسألوألاصأملنل للألألن آن سألدملنل ا ا  سألد- 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
97ملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساس لبناء دولة القانون في الجزائر"     يوم 25 أفريل 2019



مبادئ الصياغة الجيدة للقواعد الدستورية                                                              رمضاني.د  
 

15 

 

لفووظ أا ع وول    وو   وو  موول  مووون أن توود  عاوو  معوولن مخاافوون   ألووااد  هوول إسوواعمل  :أمففا حالففة ال مففوض      

   ووا إلوو  الغموو ض  ايووو ا وود. لووع  ال  وو   عاوو  أعوود منهوولل  ن إعاموولل   هوو  الموولد  ماعوودد  

ا .االاا ألو  الافوظ  و  مع ود  سوا ق سواعمللف إ إلو  أا ال مولد  ال ل   ألونل  غولدغ لودى الاغ  ون ادمول ول 

داا الوامووول  الغلمضووون  ووو  اللوووألللن ال ل   ألووون   هووول توووددص إلووو  عووودا    لعووود  علمووون  ن غووو  تتنووو  إسووواخ

 .ت ا ا 

معا ووون المعنووو   ا  ووو ل   ووود   ووود  ادلا ووول  عنووود إسووواخداا  امووون لهووول مووودل لألن أا أ ووووا  ووو  سوووألل   اعووو  

 .الم ل د من الوامن

 

  اعووود  امووون أاووو   ل وووو ن الاعووول ض  وووألن  لوووألن أا أ ووووا مووون د يووول  مخاافووون :بالنسفففبة للتعفففارض و    

ال لغ  اأا   لعد  د الن الاعل ض ا  إ الن الاعل ضالافسألا ا  
(30)

: 

ال لعوووود  ا عاوووو  ت عوووو  ال لعوووود  ا د وووو  اعاألووووف    اعوووود ال وووول  ن تووووو ن سوووول  ن عاوووو    اعوووود الماسوووو ا * 

 .الادلس     عللن تعل لهمل ااو ا   اللا   اعد الدسا    للنس ن لا ل  ن

   اعوود الوون  :عوود  السوول  ن المسوولا ن لهوول  وو  ال وو   أا ا د وو  منهوول اعاألووف مووواال لعوود  الاع وون تاغوو  ال ل* 

 .ا يدد تساص عا    اعد الن  ا  دا اتساص عا  ال  اعد ا د   د ين منهل

أسوووللأل  غوووألللن  عوووض  لووو ص الدسوووا   الت ادووواص  ووو  د ا مواووون  عوووض العألووو ق  ووو  ا لا  ووو   عاووو   

 :الاللألن

 القصيرة فبالنسبة إلستخدام الجمل 

موون الدسووا   الاووو    016 توود أن انوولو  وو   عووض موو اد الدسووا   غوووألللل  ط  اوونل منهوول غووألللن الموولد     

 .عا  عللاألن لئغ   منل   دألي التمه   ن  ل  

متاووووي )انوووول  اوووو ل   دووووألي :شفففف ور مؤقففففة للففففرئي  بسففففب  المففففرض الخ يففففر والمففففزمن: الحالففففة األولففففى

ط عوووول  عوووود إم وووول  الموووول و موووون طووووا  المتاووووي الدسووووا  ص   وووو ال 45 دلسوووون الدالوووون لموووود   لوووو ى ( ا موووون

أعضووولها ايووو د المووول و  3/2 م ا  ووون  ووو  أعضووولها ا لديمووول   عووودال  وووا  إعووواا ال المووولن الووو ص  عاووون  وووـ 

  دلسووون الدالووونل اإذا مووول إ اوووان شوووغ   منلووو (متاوووي ا مووون) عووودال  اووو ل   دوووألي . لوووادألي التمه   ووون

 . ألا ل   دألي المتاي الدسا  ص ا ا المهمن( متاي ا من)الادلسن ل  ئغ   منل   دألي 

 اووو ل   دوووألي متاوووي ا مووون الادلسووون  للنألل ووون  :شففف ور نعفففائي بسفففب  اإلسفففتقالة أو الوففففاة: الحالفففة الثانيفففة

 .  ال  نفي اديااها  السل  ن 60لمد   ل ى 

عللووون  هووو ا المووولد  موووو ا سووو  مووون عألووو  المضوووم ن الووو ص إعامدتوووف تئوووم  تنل ضووول   وألوووا ل منهووول أ وووف  ووو  

 هنووول لووود نل مووواض مووو من دان أن  وووو ن اووو ا المووواض .المووواض المووو من الووو ص  موووي   دوووألي التمه   ووون 

عوووولدا دان ممل سوووون المهوووولا ا لوووود نل أ ضوووول موووواض موووو من  مووووون أن   وووو   دان ممل سوووون مهوووولا  دووووألي 

 .التمه   ن

 مووووا مهموووول  ووووون موووون أمووووا المسوووو لن الاوووو  تعا وووو  أ ووووف  ن غوووو  عاوووو  المتاووووي الدسووووا  ص أن  او وووو  موووون ا

 . لديمل 

مووو   ووو  إشووواااط المووود  ال منألووون  وووللن   مألووو   وووألن أموووا ن الئوووغ   المااتووو  عووون المووواض المووو من ا الووو ص  

  مووول؟ 60  مووول ا45  مووول  مووول اووو  المعألووول   وووألن60سوووا للن المات عووون  وووـ  مووول ا  وووألن اد45عا وووف الدسوووا   لوووـ

أن تووووو ن انوووولو م ووووا ا     موووولل ل وووود60سووووا للن  موووولل ا اد45التوووو اق ل شوووو هل لموووولذا الموووواض الموووو من

 .م ل عألن ل   ا ا ادشول  ا لألي انلو أص م ا   مون أن  سامدا من    الملد 

 ووو  عللووون شوووغ   منلووو   دوووألي التمه   ووونل مووو  الئوووغ   الموووات ه  للئوووغ  ل ا  016مووو  إن  ووو  المووولد   

سووو لن عووون  ووود انل  ووو   الوووألل  ل عا ووون لهووول ا  ووولن  موووون عووو  اووو ا الم.الئوووغ   الموووات ه  ئوووغ   الئوووغ  

 :طا   إعدى ال سألااألن

 .إمل تعألألن  لد  الادألي-

 ووو  عللووون شوووغ   منلووو   دوووألي التمه   ووون  اووو ل   دوووألي متاوووي ا مووون المنلووو ل ا  ووو  عللووون شوووغ   أا -

)منل   دألي متاي ا من  ا ل   دألي المتاي الدسا  ص المنل  
31
) 

                                                 
30-

 . 020سمألا تنلل ل المايو السل  ل ص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و فيما يخص بناء الجمل 

إذا وقفف  عففدوان فعلففي علففى الففبالد أو " :موون دسووا  019  الموولد  انا موو:ا  اضوو  لنوول ذلوو  موون المووول  الاوولل 

يوشفففف  أن يقفففف  حسففففبما نصففففة الترتيبففففات المالئمففففة لميثففففاق األمففففم المتحففففدة، يعلففففن رئففففي  الجمعوريففففة 

الحففففرب، بعففففد إجتمففففا  مجلفففف  الففففوزراء و اإلسففففتما  إلففففى المجلفففف  األعلففففى لألمففففن و إستشففففارة رئففففي  

 "...ةالمجل  الشعبي الوطني و رئي  مجل  األم
ا ت وو ا الع وول   . هوو  يماوون مع وود ل ا  وو  اوو ا النوو   موون التموو  تووو ن انوولو ع وول   تل عوون ا ع وول    دألسووألن

ل ا  مووون الووو الع وول   بففأداة إسففنادالال عوون  وودا  إععووله معا موول  عوو   الع وول   الادألسووألن ا عوولد  موول ت وودأ 

 .الال عن     الع ل   الادألسألن أا  عدال أا عا     دا اهل

  ألمووول  اووو    ووولا  تسووواأله الضووو ه عاووو  ادسووواخدامل  الئووولدعن الغلمضووون  إسفففتخدام الصفففيغ  اآلمفففرة،و عفففن 

 .لالألغ اآلما 

 ."لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَِخَ  و يجنتََخ ْ " من الدسا  26الملد 

ل ا لووووألي متوووواد أن ال ووووَ  ا  ُناََخوووو   موووو اطن لووووف عا وووون  فوووو  اوووو ا اللووووألغن أن لاموووو اطن ال وووو   وووو  أن  َناَخِّ

 .الالا      َناَخِّ   ا  ُناََخ  أا العوي

 ووو  أ هووول  موووون أن تفسوووا لمعووول   مخاافووون "لففففالن أن يفعفففل"ا تومووون المئووووان الادألسوووألن  ووو  إسووواخداا غوووألغن

 :عن المعن  ال ص  لدا المئا  الدسا  ص  مل    المول  الالل 

الشفففعبي الفففوطني تصفففويتا بالثقفففة و للفففوزير األول أن ي لففف  مفففن المجلففف  ":6102مووون دسوووا  010المووولد 

 ."في حالة عدم الموافقة على الئحة الثقة يقدم الوزير األول إستقالة حكومته

ل مووون أن الووو   ا ا ا  عوووا "لففففالن أن يفعفففل" هووو ا الف وووا  ل  موووون تفسوووألاالل ا  ووول لامعنووو  الئووولدو للوووألغن

لووو   ا ا ا  مخوووا  اعووودا دان ا إ مووول الم لووو د انووول اووو  أن ا. ووو  أن  عاووو  أا ل  عاووو  تلووو  ال  للو ووون

 .لألاا  عا  الال     للو ن

 :ا  و ن أعسن ل  غألغ   مل  ا . ه  تفألد اد اللص 

 خوووووا  الوووووو   ا ا ا  اعووووودا دان لألوووووواا  عاوووووو  الالووووو     للو وووووون موووووون طوووووا  المتاووووووي الئووووووع   "

 ."...ال طن 

اة بإصفففدار القضففف يخفففتص: ":الاووو  تووون  عاووو  مووول  اووو  024المووولد  ا  فوووي الماعمووون  خلووو ص غوووألللن 

 " ويمكن أن يجعينعم في ذل  مساعدون شعبيون حس  الشروط التي يحددها القانون .األحكام

لافألوووود اد الوووولص ا ل  موووون أن أعوووودا  مووووون أن  سوووولا ا الئوووو  عوووو   "يخففففتص"الاوووو  إسوووواخدم  غووووألغن

مووون  المعنووو  الموووااد الاع ألوووا عنوووف  ووو  اووو ا المووولد للون إ ااداووول  فهووو  منوووف أن ال ضووول  اعووودا  دان سووو اا 

 .  ا ان ملألا من  ألن أ د ه  

حالفففة شففف ور المجلففف  الشفففعبي الجمعوريفففة أن يشفففر  بفففأوامر ففففي  لفففرئي " 046 أمووول  ووو  غوووألللن المووولد 

ا  للاوووولل   ووووو ن "لفففففالن أن يفعففففل"دللوووون  لطعوووون عاوووو  أن للووووألغن ."...أو بففففين دورتففففي البرلمففففانالففففوطني،

ن  ئوووا   ووو ااما  ووو  عللووون شوووغ   المتاوووي ا ا  تفسوووألاال  معنووو  عووو   دوووألي التمه   ووون أأملمنووول  ألووول انل

 .الئع   ال طن  أا  ألن دا ت  ال الملن

 .ا الول  ل تفسألاال عس  معنلال الماعل   عاألف ا ا  إععله الفلع  الساعن الا د ا ن  داه الفع 

ال يجفففوز بفففأي حفففال مفففن األحفففوال،أن يففففوض رئفففي  الجمعوريفففة "010ل تووود المووولد    ولحظفففر القيفففام بعمفففل 

 .ساونله ه ا اللألغن ت عو المتل  لإ"....سل ته في تعيين الوزير األول

د المول  الالل لو عن إستخدام الجملة الشرطية   : 

إذا ارتففففأ  المجلفففف  الدسففففتوري أن مشففففرو  أي تعففففديل دسففففتوري ال يمفففف  البتففففة "موووون دسووووا  601الموووولد 

العامففففة التففففي تحكففففم المجتمفففف  الجزائففففري، و حقففففوق اإلنسففففان و المففففواطن و حريتعففففا، و ال يمفففف  المبففففادئ 

بفففففأي كيفيفففففة التوازنفففففات األساسفففففية للسفففففل ات و المؤسسفففففات الدسفففففتورية و علفففففل رأيفففففه، أمكفففففن رئفففففي  

الجمعوريفففففة أن يصفففففدر القفففففانون الفففففذي يتضفففففمن التعفففففديل الدسفففففتوري مباشفففففرة دون أن يعرضفففففه علفففففى 

 ."أصوات غرفتي البرلمان(3/4)تى أحرز ثالثة أربا االستفتاء الشعبي، م

                                                                                                                                                                  
31
الم     العا ألنل ال ادان    الدسا   ن الاعد ا  ع   الدال  الماا   ال ل   ألنل  لللألللن الدسا   تعد     ل النل  لغا دمحم - 

 .  10/10/6112-12-10:ل اطلأ لاا  عمل  ماألت ل يلمعنا ا ل
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 وو ا  موول  اعمووف  وو  الموولد  الموو      أعوواا اوو  أ نوول ل  سوواعألو الاعووا   سووه لن عاوو  ا يوو اه الادألسووألن  

 . س   ت لعدال عن  عضهل ال عض( ع  الئاطل ي اق الئاط:أدا  الئاط)لاملد 

تتصففففل ببعضففففعا الففففبعض متجففففاورة بقففففدر  وضفففف  الكلمففففات التففففيا انوووول أ ووووف موووون أغوووو   عسوووون اللووووألللن 

إذا وقففف  عفففدوان فعلفففي الفففبالد أو يوشففف  أن يقففف  حسفففبما : " 019ايوووله  المووولد  لا إذا مووول  يعنووول اإلمكفففان

نصفففة عليفففه الترتيبفففات المالئمفففة لميثفففاق األمفففم المتحفففدة ، يعلفففن رئفففي  الجمعوريفففة الحفففرب، بعفففد إجتمفففا  

ن واستشفففارة رئفففي  المجلففف  الشفففعبي الفففوطني مجلففف  الفففوزراء واإلسفففتما  إلفففى المجلففف  األعلفففى لألمففف

 .ورئي  مجل  األمة، ويجتم  البرلمان وجوبا

 ".ويوجه رئي  الجمعورية خ ابا لألمة يعلمعا بذل 

سوو   ت لعوود أيوو اه التماوون عوون  عضووهل  وو  اوو ا المووول ل اوو  إد وول  الع وول ا  الم ألوود  لامعنوو   ألموول  ألنهوول     

 .لا ألألد معل   أي اه معألنن    التمان

ا  وود  اتوو  اللوولدغ ال وول     إلوو  إسوواخداا  وو  موون أسووا ق ادسوونلد ا أسووا ق الععوو  معوول  وو   فووي التماوون 

 :ال ل   ألن ا مول  ذل 

كتفففابي إلفففى أي عضفففو  أويمكفففن أعضفففاء البرلمفففان أن يوجعفففوا أي سفففؤال شففففوي ":دسوووا  المووون 006المووولد 

 .في الحكومة

 .يوما(30)أقصاي ثالثون يكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خالل أجل و

 .يوما(30)  ثالثين  الجواب  أجل  يتعد   أال    يج   الشفوية  لألسالة  بالنسبة

 تخصفص  أسفبوعية  جلسفة  بالتفداول  األمفة  ومجلف   الفوطني  الشفعبي  لف لمجا  مفن  كفل  يعقفد

 ألجوبة

 األمة  مجل   وأعضاء  للنواب  الشفوية  األسالة  على  الحكومة

كتابيفففا يبفففرر إجفففراء مناقشفففة، تجفففري  أوأي مفففن ال فففرفتين أن جفففواب عضفففو الحكومفففة شففففويا كفففان إذا رأت 

المناقشفففة حسففف  الشفففروط التفففي يفففنص عليعفففا النظفففام الفففداخلي للمجلففف  الشفففعبي الفففوطني و مجلففف  األمفففة، 

 ".تنشر األسالة و األجوبة طبقا للشروط التي يخض  لعا نشر محاضر مناقشات البرلمان

أايووود الم ومووون العاألووول ،عاووو  اللوووألللن المهتووو    لعألووو  أن اووو ا ا  ألوووا عامووولد إ ووو  اووو ا  لدلووول ن إلووو   

ن ا الووو   ا ا ا   عاووو   ووو   ا الاووو  ت لسووو   دوووألي التمه   ووو158لادالووون ا اووو ا مووول  لووو  عاألوووف المووولد 

 عووول  الماتو ووون منهمووول أمنوووله أدادهمووول ل  لدفهموووولل ا  لووو  عاووو  أن   ووودد  ووول  ن عضووو ص تئوووووألان مووون ا 

العاألووول ا تنمألمهووول ا سوووألاالل ا السووودا  المعوووااح أ ووون اووو  ال ووول  ن العضووو ص الووو ص تا ووود  عنوووف الم ومووون 

 الملد ل ا من  ما  الساعن لم ل من  دألي التمه   ن؟

 مووول  أايووود الدسوووا   أ ضووول   ل ووون المتاوووي الئوووع   الووو طن  لامأل ا ألووون عووون  ووو  سووونن مللألووون مووون  وووا      

  مووون إ وووااد أعولمووول  ووو  الدسوووا   ا ل  عمووو   هووول  ووو   هل ووون الفلدووودا  اسوووله  عووون  .  وووا  سووول عن120المووولد 

.)المعووول  
32

عاوووو  009ا  000 م اضوووو  الموووولدتألن 6102ا اوووو ا اللووووألللن توووو  العافوووول   هوووول  وووو  تعوووود   ( 

 .الا ال 

ئوووو  6102مووون دسوووا   619المووولد  :و عفففن ضفففبط الكلمفففات المسفففتخدمة و إسفففتعمال ألففففا  غريبفففة نجفففد 

الاعووود   الدسوووا  صل إذا   ضوووف الئوووع  إعا وووا للألووول أمووول الف وووا  الول ألووون أسلسووو  أ وووف عنووودمل  عووواض مئووواا  

 اوون  عاوو  عوودا إمول ألوون عوواض اوو ا المئوواا  عاوو  الئووع   ووا  الفاووا  -لألووا الم   لوون  -موون اوو ا الموولد 

 .الائا عألن

ادشووووول   عاحلعنوووودمل  تعوووواض اوووو ا ال مأل وووون عاوووو  الئووووع   ووووا   اووووا  تئووووا عألن موووولل ا   ضووووهل  وألوووو  

لووو   ل ووو  المسووو لن عالووو   أ وووف  ووو  الفاوووا  الائوووا عألن ا  ووواى  موووون عالوووهل  عاووو  الئوووع ؟ موووون ال ووو   

عاووو  ال المووولن ا   ضوووهل ال المووولن  ووو   ووو  تئووووألان معألنووون ا عووو  م اوووف  المووولن يد ووود ل  اووو  الفووووا  عاووو  

أسووول  أن ال المووولن ا ا   ا وووضل  موووون أن    اهووول ال المووولن الوووول  ل لوووون أن تعووواض عاووو  الئوووع  موووا  

 ن الئووع  عنوودمل   ووض اوو ا ال مأل وون موون . وو   اووا  تئووا عألن أ وواى ا اوو  أمووا لألووا م  وو   منع ألوولمل ألوون 

 .لألا المع    عالهل من يد دل عا  الساعن تو ن لألا شاعألن

                                                 
32
 مايو العا ألنل ال ادان    الدسا   ن الاعد ا  ع   الدال  الماا   ال ل   ألنل  لللألللن الدسا   تعد     ل النل  لغا دمحم - 

 .سل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  و فيما يخص إستعمال الكلمات المفردة بدال من العبارات الزوجية و الثالثية نجد: 

يمكفففن أن ....."الول ألووون ا الوللوووون منهووولل عألووو  يوووله  ألهووول ل الف وووا 6102مووون دسوووا  92مووول  لووو  عاألوووف المووولد  

ا إذ  توودال ت مووو  توووواا ل".........تختففتم هفففذي المناقشففة بالئحفففة، كمفففا يمكففن أن يترتففف  علففى هفففذي المناقشفففة

 نع ووو   فوووي الوووواا أ ضووول عاووو  إسووواخداا الع ووول ا  ال ايألووون ا الوامألووون  ووودل مووون إسووواخداا  امووول  مفووواد  ا 

 :الف وووا  الول ألووون عاووو  مووول  اووو 6102مووون دسوووا   044عألووو   لووو  المووولد  "نفففه إذاغيفففر أ"موووول  ذلووو  ع ووول  

ا  وووولن  لدمووووولن "....081غيففففر أنففففه إذا أخ ففففرت سففففل ة مففففن السففففل ات المنصففففو  عليعففففا فففففي المففففادة"

 .لاف   للغاض"إذا"اد افله   دا  الئاط

ل "واجبففففاتعمحقففففوق األشففففخا  و  041/0الموووولد  : إسوووواخدا المدسووووي الدسووووا  ص غووووألغن التمووووو موووووا موووول 

 041/62ل الموووووولد  "إحفففففداف الضفففففرائ  و الجبايففففففات و الرسفففففوم: "041/06ل الموووووولد  "الحريفففففات العامفففففة"

 ..".أوسمة الدولة و نياشينعا و ألقابعا:" 041/69ل الملد  "فاات المؤسسات"

إن إسوووا دا  أا  هووو   أص  ووو   يد ووود : اووو ا اللوووألغن المسووواعمان تفألووود ادطوووا ل  فووو  متووول  الضوووا  ن مووووا

 .ن الضااد   د   لمن إ اللص المئا  ممل   سو متللفم

 وووو   نوووو د " الضففففمانات"ل "الشففففروط"ل "النظففففام"ل "القواعففففد"ا إسوووواخدا المدسووووي الدسووووا  ص ملووووعا    

 ؟...ل  مل الم ل د من ا اه ذل ؟ ا  لاتن  الاواا 041الملد  

ا أ  ألوووول عاوووو  ال الموووولن إذ لأن اوووو ا الع وووول ا  تمووووو   ألوووود0992للنسوووو ن لدسووووا    " خرباشففففي"تووواى ا سووووالذ  

 اعوووألن عاألوووف ادماوووول  لوووفل لوووون عماألووول  تووود أن ال المووولن عووولد  مووول  وافووو    لوووو الخعووو ط العا ضووون لهووو ا 

.)الم الألو  لس ل المتل  لا و من ل لو الافلغأل  ا الت دألل 
33
) 

 ووو  " المجفففاالت"ا " الميفففادين"المدسوووي الدسوووا  ص  خلووو ص ت د ووودا لمتووول  ال ووول  ن إسووواخدا ملوووعا  

الاووووو   خللوووووهل لوووووف الدسوووووا   ا  ووووو ل   ووووو  المتووووولل   الميفففففادين ئوووووا  ال المووووولن  ووووو  : " 066لمووووولد  ا

 . خل ص ال  ا ألن العض  ن 062أ ضل       الملد  " المجاالت"ل ا إساخدا ملعا  ..."الاللألن

يمفففارس رئفففي  الجمعوريفففة السفففل ة التنظيميفففة ففففي المسفففائل " :  060 ووو  المووولد  " المسفففائل"ا ملوووعا  

".)لمخصصة للقانونغير ا
34
) 

إلووو  يل ووو  أ هووول تئوووألا إلووو  مضوووم ن الم لووو عل  الم ووودد   ووو    الووولصدا اووو ا الملوووعا ل  تفألووود ا  

متووول  إ الووولص ال المووولنل ممووول  عنووو  أ وووف  تووو  عاألنووول إذا أ د ووول ت د ووود المووو اد الائوووا عألن إيوووااه  وووااه  

.)م ل عألن ل ن د ا ا الم اد ااد اعلد عن عا ألن الن 
35
) 

الاايموووون ال ل   ألوووون  الاوووو  تعوووود موووون أغووووع  أ وووو ا  الاايموووول    غايففففة فففففي األهميففففة،  مالحظففففة أخففففر

اعاووو  . لخل غوووألاهل اد اهووول اعا ألاهووول اأسوووا  هل الم الووو  اتعدد ووون إ اللغووولتهل الغاهووول الملوووعا لتألن

الماوووواي  ال وووول     أن  اوووو   للملووووعا ل  ال ل   ألوووون الد أل وووون االمعاموووود   وووو  الدالوووون لاووووو ن تايماووووف د أل وووون 

ا ااال ن ا  ل   ألل  . ل اعاألف توألأل  الملعا  توألألفل

عاووو  الاووو ال  مووون  041-000ا  ووو  اووو ا المتووول   ئوووألا إلووو   إ ووواا  اللوووألللن المععووول  لنلووو  المووولدتألن  

 منهملـ 042ا  002ا   ا الملدتألن  6102-0929دسا  ص 

 مووون 041/0المووولد   ووو " التفففي يخصصفففعا لفففه الدسفففتور" فووو  عوووألن إسووواخدا المدسوووي الدسوووا  ص ع ووول    

لالاووو  تفألووود أن اووو ا الم لووو عل  م تووو    لا المووولن دان سووو اا يوووله الووون  الم ل ووو   للاغووون  6102دسوووا   

  "que lui attribue la constitution":الفا سألن

التفففي " 0929ا اووو  الع ووول   المسووواخدمن  ووو  دسوووا    attribuer=  ووو  ل أسوووندل  سووو  إلووو  : ا اووو  تعنووو   

 .ال لال ا الا  تفألد "خولعا إياي الدستور

 .0929أص أن إ اللص ال الملن م ألد    ا ا الملد     دسا   

                                                 
33
 .02ع ألان  ا لش  لالمايو السل   ل ص-
34

د ا  االلام  د إ يو إل   مضل    لطمن ال اااهلساعن ا ا الماعمل  ا لألاال  وألا تااه  لنل أمنله ت ضألا أطااعن ال- 

  .الا ا ا    النملا الدسا  ص الت اداصلالاسللن السل  ن
35
إذا مل ت ألد ل   ا ألن الن  عامنل المئا  من إ اللغف  للائا و    متل  المخللفل    ف ل   ا  الانلأل  عاألهل    المتل  -

 .ا  لد اعلد عن عا ألن الن    سو  عل  المئا ل ل 066/0الم ت   لا الملن لمن الملد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذن الووون  العا ووو   فألووود عتووو  اد الووولص لا المووولن  ووو   ووو  اووو ا المووولد  أمووول الووون  الفا سووو   ألفألووود    

 . 6102علا متللتف  ألهلل      دسا  

أن إ الووولص السووواعن  لوووألغاهل الفا سوووألن لا غوووانل إلووو   األتووون 041ا   ووون ا فنووول اط  نووول المووولد  ذ ووو      

 أمووول إذا ا فنوووول اللوووألللن العا ألووون الوووو ا د   ووو  الموووولد .041الائوووا عألن م ووودد علووووا ل  مووول ا د  ووو  الموووولد 

موووون الدسووووا   ل غووووانل إلوووو   األتوووون عوسووووألن ل  ألوووو  ل  غوووودا الاعووووداد الوووو ا د  ألهوووول سوووو ى عت  وووول ال 041

 "..علا ل

ا الاوووو    ل اهوووول .." ي  الجمعوريففففةيمففففارس رئفففف:  "6102موووون دسووووا  042 وووو ل  الئوووو ن  للنسوووو ن لاموووولد    

 "exerce" للفا سألن 

 :ا د  مل  ا  6102أمل    الاعد   الدسا  ص الفا س  لدسا   

du domaine de  relèvent"Les matières autres que celles réservées à la loi, 

…..". 

Relève تعن  تع د لف أص تند   لمن إ اللغلتف. 

اا عامووول  الاوووا أل   ووو  الاغووون ال ل   ألووون للألسووو  اووو ا العامووول   ووو  عووود ذاتهووول ا ا المئووووان  للنسووو ن إسووواخد

 .إ مل    العهل    لألا م اهل أا    ادعاملد ال ادد عاألهل        المعن 

ا موون  لعألوون أ وواىل  وو ن عوودا إسوواخداا اوو ا العاموول  موون شوو  ف أن  ووددص إلوو   اوو  لموو ض أا لوو ي  وو  

غوووع  ن  ووو   هووو  المعنووو  ال  أل ووو  الم لووو د الاع ألوووا عنوووف  ووو  ال مأل ووون   هووو  الووون  ال ووول    ل ا مووون مووو  تنئووو 

 .ال ل   ألن
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تعا ووووا اللووووألللن الائووووا عألن موووون ال سوووولد  الفنألوووون الا موووون د ئووووله ال  اعوووود ال ل   ألوووون لوووومن أسووووي         

معا ووون ملووولد   عااا ألووونل تاوووو ن م اداووول ا الألووون مووونإن معا اهووول اإت ووولن  ن  هووول  لووونلعن لدئ ل ووود موووام ووو

االاوووو   م ي هوووول  ووووا  تع ألووووا عوووون  لتئووووو  ا داا  العلموووون لووووو  ال نووووله الفنوووو   اوووولعا ل  ال وووول  ن المخاافوووون  

لد    اعوووود ال وووول  ن امضوووولمألنف موووون  ووووا  طووووا  عد وووود  أامهوووول المعا وووون الالموووون االملووووعا ل  ا لوووو

 .  ل    من     المئاغاألن  للعم  الال لعد  ال ل   ألن 

 وووللم اد الخووولا  وووا  الوووعهل  ووو    الووو  أا  مووولذ  تئوووا عألن (المدسوووي الدسوووا  ص)  عووود يموووو المئوووا      

 ل اووووون لافهووووو  اانووووول  ووووو ت  دا  اللووووولدغ الووووو ص  اووووو ل  ت   ووووو  المووووو اد الخووووولا إلووووو   لووووو ص  ل   ألووووون 

اوووو  ت د وووود السأللسوووون الائووووا عألن اا اوووودا   ا ا :سوووواماا   ا األن  عماألوووون موووون مسووووا  ألن ماوووودل للاالاع أل 

 .االول  ل ا  العهل    أطا م ننن  لالماس من لاائا و الم ااح

اطا  ووون الوووو النلووو ص الائوووا عألن  ”عااا ووو إ ووون ”  عض  وووألن اللوووألللن ال ل   ألووون لهووو ا  فوووا  الووو    

ل  ل وووو   عووووض عألوووو ق اللووووألللن ا  ألموووول  اوووو  سوووون  ا   ععووووله  عووووض الم ااعوووو(.عموووو   الموووول   سأللسوووو )

 مووول  فاووواض لمووو   اعوووا  دععوووله  عوووض الا غوووألل  الماعا ووون 6102الووو ا د   ووو  ال مأل ووون الدسوووا   ن لسووونن 

 .تو ن غألللاف ساألمن     الللدغ ال ل     عا
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 6102المتضففففمن التعففففديل الدسففففتوري لسففففنة الففففنص أمثلففففة إلعمففففال بعففففض قواعففففد الصففففياغة ليكففففون :أوال

 :سليما

 

عنووو  الغوووعاع  لافوووظ الوووألي الاغووو صل ا تووو  ادعافووول   ووونفي المعنووو  لهووو ا الافوووظ  ووو   ووو  إسووواعمل  الم -

.م  و    ا  ألف    ا ا الن  
(36)

 . 

اد اعوولد عوون أسووا ق الخعوولق الا وولنل  ن ا عووولا ال ل   ألوون الاوو    ااوول الوون ل  وود تووو ن منئووئن لوو عض  -

 ألوووف غوووع  ل   للنسووو ن لا ووول ئ أا الالوووا ل  أا مع  ووون لووو عض النلووو ص ت اووول  إلووو  أسوووا ق االووو  لوووألي 

 .ال لل  المع   لهلل  ن ا عولا الا  ل  ت ا   عنل ن  ل ألن  و ن  ألهل مسل   للم اطن

   وو  اد اووداه  للتموو  الفعاألوون  وودل موون التموو  ادسوومألن ااد اعوولد عوون الم سوونل  ال د عألوون االا ألوود  لل  اعوود  -

 .المون  االا  أل الن   ن االلا ألن   ألمل  اعا   للتمو موا أا 

 : مل  ت  تفلدص ا سا ق الالل 

تحففدد كيفيففات ت بيففق هففدي :" واوو   وودل منهوول " سففتحدد كيفيففات ت بيففق هففدي األحكففام عففن طريففق القففانون" 

أص إسووواعمل  الفعووو  المضووول   الووودا  عاووو  ال ووول  االمسوووا   ل د  إسووواخداا  "األحكفففام عفففن طريفففق القفففانون 

")س  "أا "السألن"
37
) 

 "خالفا لألحكام " د " نظر عن األحكام ب ض ال" وا  

 ن ا عوووووولا اووووو  ذا  ا موووووا ........" عمفففففال بالمفففففادة" ووووود  ....."مفففففن.....عمفففففال بأحكفففففام المفففففادة" واووووو  

 . ال ل     الألي     الملد 

حفففق إنشفففاء :"مووون دسوووا  06تتنووو  الاا أل ووون المع ووود  لاتماووون ال ل   ألووون  سووو   سووو ه اللوووألللن مووووا المووولد  -

سفففية معتفففرف بفففه و مضفففمون و ال يمكفففن التفففذر  بعفففذا الحفففق لضفففرب الحريفففات األساسفففية و األحفففزاب السيا

القفففيم و المكونفففات األساسفففية للعويفففة الوطنيفففة، و الوحفففدة الوطنيفففة و أمفففن التفففراب الفففوطني و سفففالمته، و 

 .إستقالل البالد، و سيادة الشع ، و كذا ال اب  الديمقراطي و الجمعوري للدولة

م هففذا الدسففتور، ال يجففوز تأسففي  األحففزاب السياسففية علففى أسففاس دينففي أو ل ففوي و فففي  ففل إحتففرام أحكففا

 .....أو عرقي أو جنسي

و ال يجففففوز لألحففففزاب السياسففففية اللجففففوء إلففففى الدعايففففة الحزبيففففة التففففي تقففففوم علففففى العناصففففر المبينففففة فففففي 

 .الفقرة السابقة

 .عات األجنبيةيحظر على األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصال  أو الج

 .ال يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنم أو اإلكراي معما كانة طبيعتعما أو شكلعما

 ."يحدد إلتزامات و واجبات أخر  بموج  قانون

اوو ا الموولد  يووله   ووللووألا موون الا ألألوود  وو  المعنوو  لافلعوو  ال وول     أل ا اوو  ال وو ق السأللسوو  ا  وولن  مووون 

 :لألللنل   سلطن  للات ه إل  الا نألد لال   الملد   مل  ا الاغا  عا  س ه ال

 

 .حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به و مضمون"

 :ال يمكن التذر  بعذا الحق للمساس بـ

 .الحريات األساسية .0

 .القيم و المكونات األساسية للعوية الوطنية .6

 .الوحدة الوطنية .1

 .أمن التراب الوطني .5

 .سالمة و استقالل البالد .9

                                                 
36-

إذا ا د    الن  لفظ مئااول   ن  لن مئاا ل  ألن معن  لغ ص امعن  إغعاع  اي  : " عد ذل  تع أل ل لا لعد  ا غ لألن

 .024أا دا سمألا تنلل ل المايو السل  ل ص " عماف عا  المعن  ادغعاع 
37
الفع  المضل  ل أل ا ا من الدللن عا   من ال ل  ا خالف لادللن عا   السألن عا  تنفأليل خا   للد    عا  -

المسا   لأمل س  لعا  تس   ل خا   للد    عا  الفع  المضل   المو  ل ألم لف لادللن عا  المسا    ال عألدلأاسو  مل ل 

 .من السألن
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 .سيادة الشع  .2

 .ال اب  الديمقراطي و الجمعوري للدولة .0

 :و في  ل إحترام أحكام هذا الدستور يحظر على األحزاب السياسية ما يلي
 .تأسي  الحزب السياسي على أساس ديني، ل وي، عرقي، جنسي، معني، جعوي-0

 .اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر السابقة.-6

 .من أشكال التبعية للمصال  أو الجعات األجنبيةكل شكل .-1

 .إستعمال العنم أو اإلكراي معما كانة طبيعتعما أو شكلعما-5

 ."تحدد التزامات و واجبات أخر  بموج  قانون

 للمووولد  أغووو    اآلن أ ووووا الووو عل ا أ ووو  إيهووولدا لووو ان ال ووول ئ ا  ووو  مووول عووود  اووو  أن المووولد   ووود      

 .أص ع   أا إلل ن   ألا  عاألهل مم   ئو  يألد دان إيااه 

لفووو  الاع ألووود ا ت األووو  عووودد الوامووول  ا تسوووهأل  الفهووو   ن غووو  عاووو  اللووولدغ إسووواخداا الا نألووودلعن طا ووو  عمووو  

 . لدمن  ل م   الا  علد  مل ت لو    التم  الع  ان لإذ  سلعد عا  ت لأل  ا  ول  المع د 

 .ا  د  ساعم  الاا أل أ( -) د  ا  الفل   ألن ا  ول  المخاافن لا لدمن  خه

ا   اعوووووو  ادسوووووواخداا اللوووووو أل  ا الفعوووووول  لعاموووووول  الاووووووا أل  دا ا مهموووووول  وووووو   وووووو   ا الوووووو ح الاغوووووون 

.)ال ل   ألن
38
) 

 :الا  تن   عا  مل  ا 6102 موا ل  إتخ  ل الملد  من دسا  

 ففي ئو تبتفد األقفل   علفى أشفعر  (10) عشفرة  مفدتعا نةيجتمف  البرلمفان ففي دورة عاديفة  واحفدة كفل سف"

 .سبتمبر  شعر  في  العمل  أيام  من  الثاني  اليوم 

   عون  د اسون  مون  ال اهوله لغواض  معوداد     ولا  العلد ون  الودا    تمد ود  طاو   ا ا   الو   ا   موون

    

 . ا عمل   يدا 

 .يمكن أن يجتم  البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئي  الجمعورية

 ثلثي من ب ل   أو  األو الوزير من ب ل  الجمعوري ة رئي  من باستدعاء تم يج أن كذل  يمكن و

 . الوطني   الش عبي   ل لمجا أعضاء (3/2) 

د غير الد ورة تجختَتَم  ". أجله من استدعي ال ذي األعمال جدول البرلمان يستنفد ما العادي ة بمجر 

 :ا  مون إعلد  غألللن    الملد  السل  ن عا  الن   الالل 

 :يجتم  البرلمان في"

 .األقل   على أشعر  (10) عشرة  مدتعا نةدورة عادية  واحدة كل س .0

 .دورة غير عادية بمبادرة من رئي  الجمعورية .6

أعضفففاء المجلففف  (2/3)بإسفففتدعاء مفففن رئفففي  الجمعوريفففة ب لففف  مفففن الفففوزير األول أو ب لففف  مفففن .1

 .الشعبي الوطني

لبرلمففففان جففففدول األعمففففال الففففذي إسففففتدعي مففففن تختففففتم الففففدورة غيففففر العاديففففة بمجففففرد مففففا يسففففتنفذ ا .5

 "أجله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.042 سا ن سامن م لسننلالمايو السل   لص.د-
38
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 معنية المكلم بالصياغة القانونية للقواعد الدستورية :ثانيا

لمئوووا  تنمألمهووول  ووو  شوووو   ووو   ووول    لإل    ووو ا اللووولدغ  اايمووون مووول  عووواض عاألوووف مووون أ وووول   ا ووود ا    

دا  إلوووو   لوووو ص االلووووألللن التألوووود  اوووو  الاوووو  تعوووألن عاوووو  ت   وووو  ا  ووووول  اا اوووو  اعووود م وووودد  م   نل

 مووول أن إيووولد  ال  اعووود الاغ  ووون علمووو  .  ل   ألووونل توووددص   وووه مووول اووو  معاووو ق دان أن تاضووومن مووول ل  وووااد

 األووول  ا لفووول  عاووو  لووو ه إد ا وووف  اووودا  االوووو إللن التألووود ل عألووو   ووود   اللووولدغ  ووو  علسووو   ووو  اللوووأل

  .الائا ول عا   ا    الغاض المعا ق من ال ل  ن

ألن موووون عألوووو  الضوووو ه االلووووألللن تسووووا ي  تهألئوووون يهوووول  ماخللوووون  وووو  ائووووا عإن سووووامن العماألوووون ال    

 اووااح ا نووله ال  اعوود ال ل   ألوون  وو  المااعوو  الاوو  تاوود    ألهوول اوو ا العماألوونل  موول اوو  اوو ا المااعوو  اموول اوو  إ

اوووو  ألا الووووو اد  ال ئووووا ن المنلسوووو ن ااعوووود  موووون الا وووود ل   . الاخللوووول  االخ وووواا  الا موووون لووووو  ماعاوووون

عاووو  ال يووووف الووو ص  ضوووومن    تووول  المهوووولا المن طووون  هوووول دالائووووا وا   ووو  ت  ألوووو   عللألووون ألن الموووودمالادألسووو

ادسووهلا  وو   نووله النموولا ال وول      وو  الدالوون  لوو  تف المال  وونل ا موول    وو  السووا اا   وو  ال ألوول  العلموونل 

 .اال ستلا مو المعل ألا الدالن

عاووواا  مهنووو   ووولد  عاووو  إ   ت األووو  عامووو  ا  تاووو  الما لوووان عاووون الوفووولها  المعا  ووون لهووو ا الغل ووون اوووإ    

تتا ووون ط  اووونل امعا ووون ااعألووون  ف وووف الائوووا و اأغووو لفل املووولد  الائوووا و االو ل ووون ال ل   ألووون السووولدد   ووو  

 ألئووون ال مووولن االموووولن ا  وووف ال ووول  ن الم ووول ن ا ووون الا األووو  االوال ووونل ا لدلووول ن إلووو  ذلووو  ل ووود مووون تووو  ا 

 ووووا   وووو  ال علعوووول  ال الوووولد ن االمللألوووون ا علعوووول  ا عموووول  عوووودد موووون المسائوووول  ن ذاص الا األوووو  االخ

ا ووود تهل عاووو   ل ذا  أموووا   ألوووا  ووو  يووو د  النلووو صاووو ا ا الموووداا  المادمووون الم غووو  ن انووو .المخاافووون

ال  غنوووو  توووو ا ا اوووو ا المووووداا  عوووون ايوووو د العوووودد المنلسوووو  موووون  ن ا لووووااض المايوووو   موووون سوووونهلتا ألوووو

 .ل  التهل  المعن   لألللن ال  اعد ال ل   ألنالمسلعد ن اال لعوألن المدااألن ل ام

 مووول ل  خفووو  الووودا  الووو ص   ووو ا  وووف الف وووف مووون شوووااح ا دا سووو  ال ووول  ن الدسوووا  ص ا أ ووولدمألألن اال ضووول     

االم ووولمألن اأسووولت   التلمعووول  ا ع ووو  ألألن مووون  وووا  ا   ووول  الاووو     مووو ن  هووول   ووو  إموووااه النلووو ص 

سوووووو مووووون  علعووووول  ا عمووووول  االمهووووون المخاافووووون ا  هوووووله الئوووووا عن ال ل   ألنل لللوووول ن إلووووو  التمهووووو   ال ا

 .ادسامألن ا  ل  الم  فألن اددا  ألن    أيه   الدالن

تسووولعد إلووو  د يووون   ألوووا   ووو  إموووااه التهووول  الاسوووم   معووول   مان عووون اآ اه ماعووودد  تسووولعد  ووو  إ ضووول   

 . ال لعد  ال ل   ألن  عد ادطا  عا  ايهل  النما الماعدد

  و  مون الئخلوألن المهول ا  ا الممألو ا  ال ول  نل عض الاخلو   عود  اللوألللن تاو  تاعاو  لو ا     

 تاو  أاو  مون ا .إ اايوف مون لاهود  الموددص اللو أل  الئوو  عاو  ال ول      وللن  تخوا   و   هولل   و ا

 الاغون  و  المفوادا  مون  ووألوا .دللتهول ا الاغون  مفوادا  التألود المعا  ونلادلملا الئخلوألن المهول ا 

 ال  أل ون  و  او  المعن ل ألنمول  فوي إلو  توددص أ هول العمو ا عاو  إلألهول  نموا  الموول  سو أل  عاو   العا ألون

إ موول تاعوودى , إن مسوودالألن اوودله ل ت الووا عاوو  شووو  الوون  الدسووا  ص   سوو  .مخاافوون معوولن إلوو  ت وو د

ااايووو  السوووا ن  ووو  امووون  ل اووون ال ووو   الاووو  ألا   ايووو  العنل ووون الفلد ووون    تووول  عماهووو   .ذلووو  إلووو  الم لووو  

 .اعدا تسا   أ ّن معا من أمنله الانفأل   العم 

 منهووول مووووا لع  ووول  الاووو    ايههووول الموافووو ن  لللوووألللنلا لألوووا أ وووف مووون النلعألووون العماألووون  ووود ت يووود  عوووض    

 وألووواا مووول تضوووعا لتووولن الوووو الدسوووا   دد ووول  تعووود ا  الا مووول  ،فتا ووو   الاعاألمووول  دعوووداد المضووولمألن

لووو ا  ا يووو  ال ووو   مووون الاعووود ا  الاووو  تووود   عاووو  مئووواا  ,  عض ال ووو ى السأللسوووألنا  ألوووا  إ لوووله لووو

ال وو   ل موول  ن غوو   الدسووا    وو  الا موون ا  ألووا  دان توواّا مموول  وودما عاوو  تنلسوو  الدسووا   اإمول ألوون  فوولذا

عوو   غوو ن الاعوود ا  موون  عووا   وودان النسووخن النهلدألوون لا مأل وون الدسووا   ن   هوول المايووو ل وو   وو   ووا  

. 
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 :خاتمةلا

  هموف  سوه  االو    سوا ق موا  ول  وو ن أن ذاتوف ال  و   و  ا اعوألن ا ل   ألون سأللسوألن امأل ون إن الدسوا  

 .اال ضلدألن االانفأل  ن الائا عألن الساعن     من لع ل لااع أل   ل ا  و ن الم اطنألنلاأن     من

اعووود عماألووون غووولل ن لااع ألووو  إن غوووألللن ال لعووود  ال ل   ألووون عماألووون لووواا  ن لاايمووون ي اااووول  إلووو        

العماووو   ووو  المتاموووو الووو ص ت يووود لانمألموووفل اذلووو  عووون طا ووو  اسووواعمل  اسووولد  اأداا  معألنووون  فألاووون  هووو ا 

 الا   ووو ل  هووو  عنلووواا المووول مووون عنلغوووا توووو  ن ال لعووود  ال ل   ألووون   هووول اووو  الاووو  تععووو  لا لعووود  الئوووو 

د ال ل   ألوون السووم   وو  الدالوون ا اوو    اعوود العماوو  الوو ص تلووا   ووفل لااع ألوو ل ا اوو  موول  نع وو  عاوو  ال  اعوو

اتخألوووا  الدسوووا   ن   ا  ووو  عاووو  الد ووون  ووو  غوووألللاهل تل  ووول   ألووواا مووون  تووولح ال لعووود  ال ل   ألووون  الدسوووا  ل

ل  توووو اا ال لعوووود   الوووو  موووون أياووووفأدااتهووووللإد  توووو   أن تووووو ن  للئووووو  الوووو ص  انلسوووو  االغوووواض الاوووو  

ن تخوووا   عوووا  أا اسووولد  معألنووون عاووو   ا  ووو  الهووود  االغل ووون املدتهووول ا الألووون  تووو  أالدسوووا   ن ال ل   ألووون 

 .منهل

 تاتاو  ا ال و  ل ا  لل ألعون  اسو  لغو ص  ون  األتون او  التألود  لا  اعود الدسوا   ن  ال ل   ألون االلوألللن 

   .عومهل ال ل     الن   ساهد  الا  لا  لدو المخاافن الفااض إسا ضل  ا النما   عد  ألف

 :د المقالالمراج  المعتمدة إلعدا

:النصو  القانونية  

مووول    10اللووولد    ووو   04التا ووود  الاسووومألن   ووو  الاعووود   الدسوووا  صالماضووومن  10-02ال ووول  ن   ووو  -

6102. 

اللوووولد    وووو   02التا وووود  الاسوووومألن  الماضوووومن  وووو  الاعوووود   الدسووووا  ص 422-92الماسوووو ا الادلسوووو  -

 .0992د سم ا2

 :الكت 

 . 1988 لاعا فل لالع عن الوللونلدا  الوا  العامألن  ألاا  لالتايل   الئا   عا   ن دمحمل الق ا-

ع وووود . لتفلاشوووو اادا الئووووعا نلدأ ووووا  أ  عووووف ا)يوووولمو الوووود ا  العا ألوووون ل الئووووألخ ملووووعف  الغا نوووو  ل-

لمنئووووو  ا  دمحم عاووووو   ألضووووو نلدا  الواووووو  العامألووووون 14ا ل الع عووووون لالتووووو ه ا (المووووونع   األووووو  ا ووووواااأل 

 .ل 6112ل ألاا ل

يوووووو  الاغألألووووووا ادياموووووولع  أ ألسألوألاصلاللووووووألللن الائووووووا عألن موووووون أا  سووووووألدملنل للألألن آن سووووووألدملنل ا -

 اووولق ماووواي  إلووو  الاغووون العا ألووون  ووودع  مووون  ا ووولمت ا مووو  الما ووود  اد مووولد   موا ووون غووو اا )الووود م ااط ل

 .6110لاا لأل  ا الاايمنلملا 

ا  الواوووووو  ال ل   ألوووووون  تاأل  وووووونلدأغوووووو   اللووووووألللن ال ل   ألوووووون  للعا ألوووووون ا ادغوووووو اا م موووووو د دمحم عا ل-

 .6110للال لاا 

 .6110العا ن ال  ألفألن  ألن ال و من اال الملنلدا  الخادا ألنلالت ادا ل لع ألان  ا لش -

متاووون عووولل  الفووووال المتاووود الالسوووو عئوووا " الاغووون العا ألووون االنهضووون العامألووون المنئووو د " ووول ا السوووألد لنوووأل ل-

 . 0929مل  ل -ل نل االو    لالعدد الاا و

الئلاصل اسوووووووووووفن ال ووووووووووول  ن الع عووووووووووون ا الووووووووووو لدا  الو ل ووووووووووون لانئوووووووووووا ا الا   ولعمووووووووووولن منووووووووووو   -

 .619لص6119لا  دنل

 :الدسوا  ص اادغواح الدسوا   الوو "   غولنل أ عو    لولصل  ولش   تا و ل يألو   اا ود ل مألئو -

ن لالاايمووون لاعا ألووو(منممووون عللمألووون مسوووا ان شوووا   إسووواااتألت  لألمووو  الما ووود )إ اوووا ألي ل"عماألووون  ألووول ا 

 .6106 دع  من  ا لمت ا م  الما د  اد ملد ل ط و    التمه   ن الا نل ألنل

 سوووووووا ن سووووووووامن م لسووووووووننلمهل ا  ال  وووووووو  ا الوال وووووووون ال ل   ألوووووووون  الع عوووووووون ا الوووووووو لدا  المسووووووووألا  -

 .6100لانئالعملنل

 الرسائل

 اووو  اا  ووو  ال ووول  ن م دأ تووود   المعووول ألا ال ل   ألووون  ووو  النمووولا ال ووول     الت ادووواصل  سوووللن د ا  ووو  أعسووونل-

 .611ل6110 ن عون ن يلمعن الت ادالالعلا  األن ال     
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 سوووللن د اووو  اا  ووو  ال ووول  ن   مضووول    لطمووون ال اااهلسووواعن الا ا وووا  ووو  النمووولا الدسوووا  ص الت ادووواصل-

  .6102-6106لتامسلنيلمعن  أ    وا  ا ل دلالعلا  األن ال     

   : الملتقيات

 أموووا اللوووألللن التألووود  لاووون   ووو  دعووو  م ووودأ ا مووون ال ووول    ل : عنووو ان ل م ووو  مضووول    لطمووون ال اوووااهل-

ا ووو  م ووودا لووو طن  لاما ل و ا ل     ا مووون عووو   السووو ل ووو دوووال  ووو  ا يلمعوووـن    ووو  مووون المووونم  الت ا

  ووو  م ا 06 ا 00   ووو م  ( مخ وووا السوووأللد  االع لمووون) الووود ا     وووـ   وووـل    للمد وووـن  األوووـن ال  وووـ  

6104. 

 السأللسوألن االع لمون  الولد ناد الع لمون  وألن العا و   الو طن  و  ال ل   ألون اعود ا ال الود نل  ألوا شوملمن-

 ال اوودان  وو  الدسووا   ن الاعوود ا  عوو   الووول   الوودال  لماا وو م وول  م وودا  وو  إطوول   عللألوول   االو ل ألوونل

 . 10/6112/ 10-12-10أ لا الت ادال ا ل اطل ماألت  عمل  يلمعن العا ألنل

 الدسوا   ن الاعود ا  عو   الودال  الماا و  ال ل   ألونل  لللوألللن الدسوا   تعود     ل الونل  لغوا دمحم-

 .  10/10/6112-12-10:ا ل اطلأ لا عمل  ماألت ل يلمعنالم    ا ا ل العا ألنل ال ادان   

  :المقاالت المنشورة

 لاعاو ا ال ول  ن  األون التنلدألنلمتاون لانلو ص ال ل   ألون اللوألللن اللف لأسوللأل  ع ود هللا عاو     و  .د-

 .6102لتلمعن  ا  ولالعاا لل 2ل الغدا 0لالعدد 6ل المتاد  االسأللسألن ال ل   ألن

 :االنترنية

ن...6104  دلسوووووألل   عنووووو ان م ووووول  نووووو اومل د يد ووووود  ل  للت ادا ادغووووواعل  مسووووول  سووووو   ووووو

                                               : الم  و عا  العنو  تألن الئ ون عا  منئ  

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141229/23865.html  

 :المراج  بالل ة االجنبية

-Bocquet Claude ,la traduction juridique fondement et méthode , Bruxelles 

,(De Boeck Coll "Traducto" dirigée par Mathieu Guidère) , Paris,2008. , 

-Cornu  Gérard  L’expression orle et écrite sont les deux méthodes 

d’expressions du langages de droit .au moins les deux modes linguistiques »  

Cornu  Gérard ,linguistique juridique ,Montcrestien ,Paris, 1990 . 
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 ملخص:
رتبط موضوع السلطة القضائية بمبدأ استقاللية القضاء وتحرر القاضي من أي ضغط أو تدخل من أي ا    

 القانون وضميره المهني. إالسلطة أخرى، وال سلطان عليه 
يرى المراقبون في مجال القانون ،أنه ال مجال للحديث عن قضاء مستقل، و رئيس الجمهورية هو      

 ونائبه هو وزير العدل ،وأن أغلب أعضائه يعينهم هذا الرئيس . رئيس المجلس األعلى للقضاء،
المنصب الذي يشغله رئيس الجمهورية يمنح له سلطات واسعة في تنظيم المسار المهني  إن     

 للقضاة، بدء من سلطته  في تعيين القضاة ، والحركة السنوية  التي ما فتئ  أن يقوم بها سواء ب:

 تقاعد،العزل،النقل..( .القضاة على ال إحالة)   
ملف  إحالةالمتعلق بالقانون األساسي للقضاء ،عهد  لوزير العدل سلطة   04/11قانون رقم  إن    

 .اإلنذارللقضاء ،ومنحه حق توقيع عقوبة  األعلىالدعوى التأديبية للقاضي على المجلس 
ال توحي بوجود قضاء مستقل في  إليهللقضاء وتشكيلته والمهام المسندة  األعلىأن مركز المجلس       

 الجزائر.
هذه الدراسة جاءت بغرض تسليط الضوء على مدى استقاللية القضاء في ظل التعديل  إن    

بالقاضي مراعاتها أثناء أدائه  المنوطوما هي المحددات القانونية والتنظيمية  2016الدستوري لعام 
 لوظيفته.؟

التعديل  ،مبدأ استقاللية السلطة القضائية ،نات حياد القاضيضما، حماية الدستور آليات كلمات دالة:
 .2016الدستوري لعام 

Abstract 

      The subject of the judicial authority is related to the principle of the independence of the 

judiciary. The judge is free of any pressure from any other authority and has no authority 

other than the law and his professional conscience. 
       According to observers in the field of law, there is no raison for talking about an 

independent judiciary. The president of the republic is the president of the Supreme Council 

of the Judiciary.      His  ad joint is the minister of justice and most of his members are 

designed  by this president. 
    The position held by the President of the Republic gives him wide powers to regulate the 

professional course of judges, starting with his authority to appoint judges, and the annual 

movement he has been carrying out, whether by: (referral of judges to retirement, segregation, 

transportation  ... ). 
     Law No. 04/11 on the Basic Law of the Judiciary provides the Minister of Justice the 

authority to refer the disciplinary case of the judge to the Supreme Council of the Judiciary 

and to sign the warning. 
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      That composition and functions of the Supreme Council of the Judiciary does not suggest 

an independent judiciary in Algeria. 
     This study is intended to highlight the independence of the judiciary under the 

constitutional amendment of 2016 and what are the legal and regulatory determinants that the 

judge is required to observe in the performance of his job.? 

Keywords: 
   Mechanisms for the Protection of the Constitution - Guarantees of the impartiality of the 

judge - the principle of the independence of the judiciary - the constitutional amendment of 

2016. 
 مقدمة:
القضاة من  إلىيحظى القضاء في نظر الناس بقدر كبير من المهابة والقداسة، ذلك لما يسند         

أحكام لها أثرا كبير على مركز األفراد وممتلكاتهم وحرياتهم ومعتقداتهم وعلى  إصدارصالحية 
 1أعراضهم.

تور وال لمبدأ الفصل بين مقومات الدولة القانونية ،فال قيمة للدس إحدىيشكل استقاللية القضاء وحياده      
بوجود رقابة قضائية تكفل احترام القواعد الدستورية، وتضمن  إال األفرادالسلطات  وال لضمان حقوق 

ممارسة كل سلطة لوظائفها  واختصاصاتها في حدود مبدأ الفصل بين السلطات ،ومنع السلطة التشريعية 
. بل ولقيام دولة القانون يستلزم توافر األخرىعلى  إحداهماوالتنفيذية من التدخل في شؤونها أو استقواء 

أسس ومبادئ أهمها  استقاللية  القضاء وحياد القاضي من خالل فرض حكم القانون  ليس على األفراد في 
سلوكياتهم فقط وإنما أبضا فرضه على كل هيئات الدولة المركزية والالمركزية)المحلية( تكريسا لمبدأ 

 2الشرعية والمشروعية.
سواء  األخرىاستقاللية السلطة القضائية  تعني االعتراف بها كسلطة تماما مثل باقي السلطات  إن    

بإعطاء أمر أو تعليمات وتوصيات للقضاة ،والقاضي وهو ينظر  في المنازعات المعروضة عليه ال 
حكمه  إصداري المشرع  على الوجه الصحيح ،وهو حر ف إرادة إدراكللقانون ،ومن ثم فعليه  إاليخضع 

 3.المهنيلضميره  إال األمروال بترك 

                                                           
، في إطار 10/09/63المؤرخ في  64)ج ر رقم63هيئة إدارية قضائية متخصصة ،أنشأت بدستور  يعتبر المجلس األعلى للقضاء-1

إصالح منظومة العدالة من أجل ضمان استقاللية أكبر للقضاة غير أن هذا الجهاز ال يتمتع باالستقاللية المطلوبة باعتباره أحد أجهزة 
طات .ويعد مجلس الدولة بمثابة هرم السلطة القضائية في الجزائر وتعو له السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض ومبدأ الفصل بين السل

صالحية افصل في النزاعات داخل مؤسسات الدولة األخرى وكذلك األحزاب،كما أن الحكومة تستشيره حول الجانب القانوني  في 
 مشاريع القوانين التي تصدرها كما ينص القانون المنظم لعمل المجلس.

 
 1/3/89في  9)ج ر رقم  28/02/89المؤرخ في  89/18الصادر بموجب  مرسوم  رئاسي رقم : 89من دستور  129المادة  -2

المعدل و الصادر بموجب   96تنص صراحة)السلطة القضائية مستقلة( ،وكما حرص دستور  إذ، (23/2/89باستفتاء الشعب حوله في 
( ،على تكريس مبدأ استقاللية القضاء وحياده في 8/12/96في  76) ج ر رقم 7/12/96المؤرخ في  96/438مرسوم رئاسي رقم 

مستوى النصوص الدستورية  إلىواالرتقاء به  مواجهة السلطات األخرى أو أية ضغوطات من خالل النص في صلبه على هذا المبدأ
منه)تحمي السلطة القضائية  139ما يلي:) وتمارس في إطار القانون( وأيضا المادة  138بغرض عدم المساس به.فقد جاء في المادة 

على حماية  المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم األساسية وال يكون الستقاللية القضاء أثر
 96من دستور  147لم يكن القاضي بدوره مستقال في أداء عمله، ويتمتع بحماية كفيلة يضمان استقالليته وأكدت المادة: إذاالحريات،( 

 على استقاللية القاضي في أداء مهام عمله القضائي، 
 .201،ص9ضمانات التقاضي، منشأة المعارف اإلسكندرية، -آمال الغزايرى-3
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يكون ألية سلطة في دولة أن تملي على المحكمة أو  إالان مبدأ استقاللية السلطة القضائية يقتضي           
في قضية ما وال أن تنتزع قضية ما من القضاء للحيلولة بينه وبين الحكم فيها وان تعدل في   إليهاتوحي 

 الحكم الذي أصدره القضاء أو توقف تنفيذه.
استقاللية القضاء أن يكون القاضي محايد ا في القضايا المعروضة عليه حسب  مبدأكما يتطلب        

قيود أو ضغوط وتهديدات أو تدخالت سواء مباشرة أو غير  تقديره للوقائع وفهمه السليم للقانون دون
الذي   اإلداريبالجهة الوصية أو النظام الهرمي والسلم  األمرمباشرة من أي جهة كانت ،حتى ولو تعلق 

وأقصد رئيس المحكمة أو رئيس المجلس  أو النيابة العامة( وال حتى من قبل زمالئه القاضي) إليهينتمي 
 ضائية أو خارجها.في نفس الجهة الق

المؤسس الدستوري الجزائري تناول موضوع استقاللية القضاء عبر دساتيره المتعاقبة بدء من دستور  أن
 .2016غاية التعديل الدستوري لعام  إلى 63

أهم السلطات المكونة لدولة القانون، وهي  إحدى إلىتنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تتطرق        
مبادئ العدالة وسيادة القانون، اذ ال يمكن تصور قيام دولة دون  إرساءة ،و دورها في السلطة القضائي

وجود سلطة قضائية ،وال يستقيم عود هذه السلطة ما لم تقم على استقاللية قضاتها وحيادهم حتى تضمن 
 4. ةواإلقليميسيادة القانون قبل كل شيء باعتباره معيارا  دوليا نصت عليه المواثيق العالمية 

محاولة اكتشاف النقص الموجود في التشريع القضائي حول موضوع استقاللية  إلىتهدف هذه الدراسة 
 التالية: اإلشكاليةالقضاء وبناء على ذلك نطرح 

لتكريس هذا مبد أاستقاللية السلطة  2016ما هي الضمانات التي أتى بها المؤسس الدستوري لعام 
التي جاء بها المشرع الجزائري لسد الفجوة وملء الثغرات  ضافاتاإلالقضائية في الجزائر ؟ وما هي 

 التي عرفتها الدساتير السابقة في  هذا الشأن؟
تقوم على استخالص مواطن ضعف  ألنهااعتمدت الورقة البحثية على المنهج الوصفي التحليلي      

في مجال تكريس  2016دستور التي جاء بها ال اإلضافاتالقواعد الدستورية في الجزائر والوقوف عند 
 استقاللية القضاء.

 وللتفصيل أكثر حول هذا الموضوع ارتكزت هذه الدراسة على الخطة التالية:
 (63/2016أوال/ تطور مبدأ استقاللية القضاء ضمن القواعد الدستورية الجزائرية:)

 حياد القاضي مبدأ-1
 مبدأ عدم قابلية للعزل-2

 والمالي للقضاة . اإلداريثانيا/ االستقالل 
 (2016-63أوال/ تطور مبدأ استقاللية القضاء ضمن القواعد الدستورية الجزائرية )

سواء  جذريالقد عرف مبدأ استقاللية السلطة القضائية في ظل الدساتير الجزائرية المتعاقبة تطورا        
لمؤسس الدستوري  في بداية لم تحظ  بالذكر كسلطة مستقلة بل اعتبرها ا إذفي شكله أو في جوهره ، 
مسار النظام االشتراكي وتكرسا لتوجهات وخطط حزب جبهة التحرير  إطاراألمر وظيفة تمارس في 

 األخرى(،غير أنه وبعد صدور باقي الدساتير  76و 63الوطني و اتضح ذلك  من خالل دستوري  ) 

                                                           
. والجزائر انضمت إلى 85وإعماال بمبادئ المؤتمر الدولي المنعقد بميالنو  10في مادته  48اإلعالن العالمي لحقوق االنسانمن ذلك -4

نشر بالجريدة  16/05/89المؤرخ في  89/67بموجب  مرسوم رئاسي رقم  66العهد الدولي الخالص بالحقوق المدنية والسياسية 
 .97لعام  11الرسمية عدد 
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من بنودها فبعدما كانت ال ،كرس المؤسس الدستوري فصال خاص موسوم ب: السلطة القضائية ،ووسع 
وتعديالته ( عدة 96و89وأصبح لها في ظل التعديالت الدستورية ) تتعدى موادها ثالث مواد أو أربع،

 قواعد دستورية تحكم هذه السلطة الهامة.
 635مبدأ استقاللية القضاء في ظل دستور:  - أ

جاء وبشكل مقتضب تحت عنوان: العدالة   وإنماموضوع القضاء في ديباجته ،  63لم يذكر دستور       
،تتحدث عن المبادئ العامة التي يقوم عليها  64المادة  إلى 63،تناول فقط ثالث مواد تبدأ من المادة 

وتحقيقا لمكاسب الثورة االشتراكية، وأن استقاللهم 6للقانون  إالجهاز القضاء ، وأن القضاة ال يخضعون  
 قضاء.لل األعلىمضمون بوجود المجلس 

 767مبدأ استقاللية القضاء في ظل دستور -ب
 182 إلى 164ما اختصت به المواد من  إالموضوع العدالة  إلىفي ديباجته  76لم يتطرق دستور      

في الفصل الرابع منه تحت عنوان) الوظيفة القضائية( ،والتي أكدت في مجموعها على المبادئ العامة 
 8(.178و 166وعلى مهامها في المادتين)  179ة العليا في المادة للعدالة ونصت على تنظيم المحكم

( من نفس  182و 181و 180المواد ) إليه ت، أشاروعمله هللقضاء، سير المجلس األعلىفي حين أن 
 الدستور.

 899 ظل دستور فيمبدأ استقاللية القضاء -ج
ذلك في الباب الثاني  في  إلىأشار  وإنماالقضاء في ديباجته،  إلىبصورة عامة  89دستور  شرلم ي    

المؤسس الدستوري بالقضاء كسلطة ،بعدما كانت عبارة  اعترف إذ ،بتنظيم السلطات الفقرة الثالثة  المتعلقة
 1976.10عن وظيفة في  ظل دستور 

 199611في ظل دستور  مبدأ استقاللية  القضاء -د
تطورا ملحوظا وهام، اتضحت معالمه ومؤشراته من خالل  96استقاللية القضاء في دستور  مبدأعرف 

ويعد هذا التنظيم 12لقواعد النظام القضاء اإلداري والقضاء العادي ، وإرساءظهور مبدأ ازدواجية القضاء 
 13محكمة العليا(.القضائي الجديد بمثابة قفزة نوعية في تحسين االجتهاد القضائي بنوعيه)مجلس الدولة وال

                                                           
منه التي تنص على:)ال يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم اال للقانون  62وخاصة المادة  63من دستور  61و 60لمواد طالع ا-5

 ولمصالح الثورة االشتراكية.،استقاللهم مضمون بالقانون وبوجود المجلس االعلى للقضاء.
على أن) القضاة  65في الفصل  26/5/2المعدل في  69،ما جاء  به دستور تونس  لعام 63ويقابل هذه المواد المذكورة بدستور -6

 مستقلون السلطان عليهم في قضائهم لغير القانون(.
، على أن القاضي محمي  1ف  173على أن القاضي ال يخضع اال للقانون. في حين تطرقت المادة  172في مادته  76تطرق دستور -7

 ر بأداء مهمته أو تمس احترام نزاهتنه.من كل أشكال الضغوط والتدخالت والمناورات التي قد تض
)القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير  91في المادة  71،دستور االمارات العربية المتحدة لعام  76ويقابل دستور -8

 القانون وضمائرهم(.
على  129القضائية( ،اذ أكدت المادة  السلطة( وخاصة الفصل الثالث منه الموسوم ب 23/02/1989المؤرخ في  89طالع دستور  -9

، وأن القاضي محمي من كل اشكال الضغوط والتدخالت  138أن السلطة القضائية مستقلة، وأن القاضي ال يخضع اال للقانون بالمادة 
 .139بالمادة 

 
والنظم الوضعية،  اإلسالمي(=عمار بوضياف، مبدأ حصانة القاضي ضد العزل، في الفقه  148الى  129وذلك من خالل المواد ) -10

 125،ص4،2011مجلة الحقوق، جامعة الكويت العدد 
على استقاللية القضاء وأنه ال يخضع سوى  138،اذ أكدت المادة  1996جاء ذكر السلطة القضائية في الفصل الثالث من دستور -11

 .147للقانون بالمادة 
ما يلي) القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة  86ادتهالذي جاء في م 96المغرب لعامدستور  96وبقابل دستور  -12

على ) السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية  89والذي نص في مادة  96المعدل في  91التنفيذية(. ودستور موريطانيا لعام 
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 201614استقاللية القضاء في ظل التعديل الدستوري مبدأ-ه
مبدأ استقاللية القضاء بعدة ضمانات قانونية ،تحفظ نزاهته  2016لقد عزز المؤسس الدستوري     

ومصداقيته،واتضحت مؤشرات تلك االستقاللية ،عن طريق دسترة ضمانات القاضي، وتأكد ذلك من 
:)أن رئيس الجمهورية ضامن استقالل السلطة  15في فقرتها الثانية على  156خالل فحوى المادة 

 16)يحظر أي تدخل في سير العدالة..(. 2ف166القضائية(،والمادة 
جملة من الضمانات القانونية ،تعمل على  إقرار إلىيحتاج  ،مبدأ استقاللية القاضي إدراجال شك أن          

 إليهباتت عبارة عن شعارات جوفاء ال طائل من وراءها. وهذا ما سنحاول التطرق  وإالتكريسه في الواقع 
 مبدأ حياد القاضي ومبدأ عدم القابلية للعزل. إلىمن خالل التعرض 

 مبدأ حياد القاضي -1
للتصرفات الصادرة عنها حتى تكون مشروعة وتحقق تعمل الدولة على وضع ضمانات موضوعية       

فالدساتير الجزائرية المتعاقبة نصت على استقاللية القضاء وعدم خضوع  ونزاهته.مبدأ حياد القاضي 
محيط مالئم لترقية ونموه من خالل التنصيص على العديد من  إيجادللقانون وأكدت أيضا على  القاضي إال
 17الضمانات. 

ضي هو قدرته على الحكم في الدعوى دون تحيز مسبق قبل النطق باألحكام  سواء لصالح يقصد بحياد القا
متحررا من جميع المؤثرات الخارجية -حين النظر في الدعوى–المدعي أو ضده ،بمعنى أن يكون القاضي 

مهما كان مصدرها ،وسواء كانت هذه االعتبارات تصب في صالح المتقاضين أو لغيرهم )أي للدولة أو 
 مؤسساتها العمومية(. إحدىالوالية أو 

يكون  وإالأي حزب أو جمعية ذات اعتبار سياسي  إلىونعني أيضا بحياد القاضي هو عدم االنتماء         
للقاضي أي مصلحة في الدعوى المعروضة عليه وال تتدخل أي عوامل  في شفافية صنع القرار القضائي 

 18تطبيقا للمحاكمة العادلة ال غير.
 بها،على حياد الجهة القضائية التي يعمل  وإنماأن حياد القضاء ال يقتصر فقط على حياد القاضي فقط، 

 كجهاز.كونها مرتبطة بمبدأ استقاللية القضاء 

                                                                                                                                                                                     

لمجلس االعلى للقضاء.ال يخضع القاضي اال ساعده في ذلك ا وعن السلطة التنفيذية.رئيس الجمهورية هو ضامن الستقالل القضاء ةوي
للقضاء في ضوء  األعلىمهمته من أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه(.=العلوي هاشم،المجلس  إطارللقانون وهو محمي في 

 79،ص 88التشريع المغربي والمقارن،
ضرورة نزاهة القاضي ومراقبة عمله  المتضمنتان النص على 1966من دستور  149والمادة  89من دستور  140عمال بالمادة -13

يشكل حافز في دعم تحقيق مبدأ استقاللية القضاء بصفته القاضي  96من دستور  158و154السلطة القضائية)المواد إشرافتحت 
 1،عسيةالسيافي الدعاوى التي ينظر لها،مجلة القادسية للقانون والعلوم  اإلداريفي البالد.=حيدر حسن شطاوي،حياد القاضي  األعلى

 18،ص2011،
منه على مبدأ استقاللية القضاء وأن رئيس الجمهورية ضامن لهذه االستقاللية. في حين 156،أكدت المادة 2016دستور مارس -14

على أن القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخالت والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة  166نصت المادة 
 من نفس المادة على حظر أي تدخل في سير مرفق العدالة.  األولىقرة حكمه. وأكدت الف

على) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والتنفيذية ولها االستقالل  123/2بالمادة  2005دستور السودان  لعام  أكد-15
 (.الالزم واإلداريالمالي 

دراسة مقارنة، ،دار شتات للنشر -بين الشريعة والقانون. صابر فاخر بايز مخموري، استقاللية القضاء -16
 98،ص2012والبرمجيات،مصر

في ميدان القضاء .وذلك تجسيدا لما  اإلداريةمنه على معاقبة كل تدخل من أعضاء السلطة  117ففي قانون العقوبات :نص بالمادة 17
 .85المتحدة عام  األمموعن   83)كندا( لعام العالمي  الستقالل العدالة الصادر في مؤتمر مونتريال اإلعالنجاء في 

 .08/09م وا رقم  إجراءاتقانون  883 إلى 877)طالع المواد-18
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ولتحقيق محاكمة عادلة  ينبغي أن يترفع القاضي عن أية مصلحة أو شأن في القضية مهما بلغت       
،أال  القضيةم.  و أن يبني حكمه على الوقائع المعروضة عليه  في ملف قيمتها وأهميتها بالنسبة للخصو

 19البث فيها. إلى إرادييكون له رأي سابق عنها ،حتى ال يلتبس ذلك في حكمه. أو يندفع يشكل غير 
فالقاضي وبحكم أنه هو صاحب الميزان والعدل ،فانه يحظى بعدة ضمانات تؤمنه من أي تدخل أو     

على حقوقهم وحرياتهم أثناء  األفرادتأثير خارجي يمس بحياده في الحكم بين المتقاضين وحتى يطمئن 
القضاء مرهون عرضهم لنزاعهم أمام محكمة محايدة ومستقلة لتفصل فيه بما يقره القانون. فاستقالل 

 بحماية القاضي وحصانته.
ضمانات معينة الختيار أعضاء القضاء ،والحرص على رفع  2016لقد وضع المؤسس الدستوري لعام 

كفالة  وإنماحمايتهم من كل أشكال التعسف وليس حمايته في شخصه فقط  إلىكفاءتهم المهنية سيؤدي 
 استقالل القضاء ككل.

 عزلمبدأ عدم قابلية القضاة لل-2
للمعاش  إحالتهال يجوز فصل القاضي أو وقفه عن العمل أو  إذ الضمانات،يعد هذا المبدأ من أبرز        
 وبالقيود التي نص عليها القانون. األحوالفي  إالوظيفة أخرى غير قضائية  إلىأو نقله  األوانقبل 

كان  وإالمبدأ عدم قابلية للعزل ينبع من الدستور وليس للقانون سوى تنظيم مساءلة التأديبية ال العزل  إن   
 20ال يمكن السماح للسلطة التنفيذية إصدار قرارات فردية بالعزل دون ضابط معين. إذغير دستوري 

ل القضاء والمكرسة بمبدأ لقد أصبح مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل من أهم الركائز الخاصة باستقال    
 خوف أو رعب. والبث بالوتحرر القضاة من أي تبعية بما يكفل لهم الحكم  السلطات،الفصل بين 

 إنزالعدم عزل القضاة، و تعني انه ال يمكن عزل القاضي وال  الحديثة قاعدةلقد أقرت غالبية الدساتير    
يرغب في االحتفاظ بها، وهي ضمانة  اافقته، طالممومركز مساو أو مركز أعلى، دون  إلىرتبته وال نقله 

 21هامة لحياد القاضي.
 وتمتيع القضاة بهذا المبدأ جاء على نوعين: حصانة وظيفية وحصانة مكانية    

 حصانة وظيفية: - أ
التي يمكن بها  اإلجراءاتاختلفت الدول في تقرير نطاق تطبيق الحصانة الوظيفية من خالل تمديد        

بقرار  القاضيعدة أساليب للعزل، منها  أسلوب عزل  األمريكيةعزل القاضي .وعرفت الواليات المتحدة 
 إحالتهمن السلطة التشريعية بناء على اتهام مجلس النواب للقاضي ،وأطلق عليها ب: ) سوء السلوك(، ثم 

واسطة المحاكم ، )سوء السلوك الوظيفي( على مجلس الشيوخ الذي يصدر قراره بعزله، وقد يتم العزل ب
 ذات طابع سياسي. إجراءاتوثمة أسلوب ثالث يتم به عزل القاضي بواسطة الناخبين عن طريق 

 22بناء على قرار من المحكمة العليا إالعدم جواز عزل القضاة  إلى األخرىفي حين اتجهت بعض الدول  
 24قضائيأو طبقا لقرار  23أو بواسطة الجهة التي انتخبته 

                                                           
لألمم المتحدة في المسلك الذي ينبغي على القضاة أن يتحلوا  به  بالشكل الذي يحفظ لهم كرامتهم  األساسيةقد فصلت المبادئ  -19

 97،ص1،ط2010ضان غسمون،الحق في المحاكمة العادلة،االلمعية للنشر والتوزيع ويصون هيبتهم ونزاهتهم واستقالليتهم  .=رم
 

قد أضفى على رجال النيابة  العامة ضمان عدم قابلية  72( المعدل لقانون السلطة القضائية في مصر  لعام 84) 35ان قانون رقم -20
للقضاة من حيث التعيين  الالزمةعلى) الضمانات  67المعدل  في الفصل  69منه، كما نص دستور توني لعام  67للعزل بالمادة 

للقضاء، يضبط القانون تركيبة واختصاصاته. وأكد أيضا دستور المغرب  األعلىوالترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها جلس 
 للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم(. األعلى) يسهر المجلس  87بالمادة  96لعام 

 
 المعدل على) يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ،ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين(. 52لعام األردننص دستور  -21
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 حصانة مكانية:-ب
المحكمة التي يشغل بها وتحميه من  إلىال تقتصر حصانة القاضي في وظيفته التي يتقلدها بل تمتد          

برضائه ال ن المحاكم على اختالف درجاتها تنتشر عبر التراب الوطني وفي  إالمحكمة أخرى  إلىالنقل 
كان األمر بيد السلطة التنفيذية لجعلت منه وسيلة  لو إذ مدن متفاوتة من حيث البيئة والظروف المعيشة.

بإبقائه في العاصمة أو في المدن  اآلخرأماكن نائية أو باستمالة  إلىللنكاية بالبعض عن طريق نقله 
 25الساحلية

) ..حق االستقرار مضمون 26من الفصل الثاني من القانون األساسي للقضاء ما يلي 6جاء في المادة     
سنوات خدمة فعلية، فال يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة  10حكم الذي مارس لقاضي ال

العامة  أو بسلك محافظي للمحكمة  أو باإلدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة 
بناء على  إالقضاء لل األعلىللمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو أمانة المجلس  اإلداريةلها، والمصالح 

 موافقته(.
سنوات خدمة فعلية ،ولم تمس باقي 10حكم هذه المادة  مس الحق  في استقرار القضاة الذين بلغوا  إن   

القضاة ،وهي من أهم الحقوق التي يتمتع بها القاضي للحفاظ على منصبه ألن القاضي الذي يخشي على 
 27.منصبه، ال يقدر على تحقيق العدل بين المتقاضين

وعلى  األحكامعزل القضاة أو نقلهم سالح يهدد استقالليتهم ونزاهتهم،الن ذلك يؤثر على سالمة  إن   
حسن سير مرفق القضاء بشكل عام. كما أن ضمانة عدم عزل القاضي ليست ضمانا للقاضي بقدر ما هي 

 28ضمانا للمتقاضين.
على هذا المبدأ أي عدم قابلية القضاة  لم ينص صراحة 2016ا لمالحظ أن التعديل الدستوري لعام     

 للعزل بالرغم من أهمية هذا المبدأ . .
لذلك كان من الضروري على المشرع الجزائري  أن ينص صراحة على مبدأ عدم قابلية للعزل بقانون 

للقضاء، و أن تضطلع بالعزل هيئة محايدة مكونة من رجال القضاء  األساسيالمتضمن القانون  04/11
 المبدأ من محتواه. إفراغ إلىبما يقطع أي سبيل أمام السلطة التنفيذية يؤدي  أنفسهم

 ضمانة العزل التأديبي-أ
من قانون   75الدعوى التأديبية على القاضي بالمادة  إقامةمنح المشرع الجزائري لوزير العدل حق         

يناء على تحقيق أولي  يتوافر على محضر سماع القاضي ومقابلته بالشهود والمستندات  04/11رقم 

                                                                                                                                                                                     
 االتحادية  وهولندا. وألمانياكما حال برازيل  -22
 ويوغسالفيا.لبانيا وروسيا -23
 إال 72على ذلك بقانون السلطة القضائية بالمادة  وأكدعلى عدم قابلية القضاة للعزل  168في مادته  71لقد أكد دستور مصر لعام -24

 126والنظم الوضعية، مرجع سابق،ص الميساإلقه فبالطرق التأديبية=عمار بوضياف، مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في ال
وبالكيفية المبينة  في  األحوالفي  إال وإعارتهم) ال يجوز نقل القضاة أو ندبهم 72لعام 46قانون السلطة القضائية في مصر رقم -25

 القانون(
 (. 8/9/4المؤرخ في  57للقضاء)ج ر رقم األساسيالمتضمن القانون  6/9/04المؤرخ في  04/11قانون عضوي رقم  -26
 األساسيالمتضمن القانون  04/11من قانون رقم 64المهنية المحددة بالمادة  األخطاءمهنة القضاة ،ولقد حددت مدونة أخالقيات -27

من ذلك  87محاسبة القضاة وعلى العزل لعدم الصالحية بالمادة  إجراءاتعلى  األساسيمن القانون  67و 65للقضاء.فلقد بينت المواد
 بلوغ القاضي لسن التقاعد أو االستقالة وغيرها.

تتحدث  04/12من قانون  19فالمادة  .04/12 والقانون 04/11حدد المشرع الجزائري ضوابط نقل القضاة وتحويلهم بالقانون    -28
 المهنية والصحة والحالة العائلية والمصلحة. نقلهم )الكفاءةعن نقل القضاة وضوابط 
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وتمكينه من الدفاع عن نفسه ، وأقواله يتلقاها عضو مقرر معين من قبل المجلس  إليهومواجهته بما ينسب 
 للقضاء. األعلى

للقضاء ،هو الجهة المخول لها  األعلىفأكدت على أن المجلس  04/11من قانون رقم  21مادة أما  ال  
أو تدخل من السلطة  إشراكللمحكمة العليا ،دون  األولقانونا النظر في الدعوى التأديبية برئاسة الرئيس 

 29ضاة.للق إنذاروزير العدل سلطة توقيع عقوبة التنبيه ،وهي بمثابة  إلىالتنفيذية، وعهد 
ان حق فرض عقوبة تأديبية على القضاة فيه مساس باستقالل القضاء،كونه جاء مخالفا ألحكام المادة 

 30من الدستور . 156
 تعيين القضاة  -ب

مبدأ استقالل القضاء ليس فقط من أجل المحافظة على حياد القاضي أثناء  إقرارأن  إلىلقد أشرنا     
 المتقاضين في حقوقهم. وإنصافمبدأ سيادة القانون  إرساءأيضا  وإنماألحكامه  إصداره

من متطلبات استقالل القضاء هو ضرورة اختيار أعضاء القضاء عن طريق وضع الضوابط والشروط   
لتولي مهام القضاء والرفع من الكفاءة الفنية والمهنية للقاضي ،وتدعيم  األصلحالتي تكفل اختيار 

 التخصص والدراية الكافية بالقانون .
تكوين مستمر إلعداد القضاة وتدريبهم لرفع كفاءتهم القضائية وتوسيع  إلىتقلد مهنة القضاء يحتاج  إن   

 معارفهم القانونية وفهمهم الصحيح للقانون.
قانونية تعمل على تخريج قضاة مؤهلين للبحث في المسائل القانونية  آلياتلقد أنشأ المشرع الجزائري عدة 

عدة مؤسسات علمية  إنشاءومن قبل الهيئات العمومية ،من خالل  األفرادوالمعروضة عليه من قبل 
 قضائية لتكوين طلبة القضاء ومنها خاصة المدرسة العليا للقضاء.

القضائية  األخرىالسلطات  إشراكالقضاة فجاء بمرسوم رئاسي باعتبارها سلطة للتعيين دون  أما تعيين   
كان رئيس الجمهورية هو رئيس  إذاما يمثل انتهاكا لالستقالل العضوي للقضاة وخاصة  والتشريعية ،وهو

المهني  للقضاء، فهذا المنصب الذي يشغله يمنح له سلطات واسعة في تنظيم المسار األعلىالمجلس 
للقضاة ،فضال عن الحركة السنوية التي يمارسها على سلك القضاء. وهي تعد عصا غليظة بيد رئيس 
الجمهورية  للضغط على القضاة الذي يرفضون االنصياع لتعليماته ،ومن ثم فان هذه الصالحية المخولة ، 

 تمثل تحكما في مهنة القضاء وتحد من استقالليتهم.
 ة بوزير العدل عالقة القضاطبيعة  -ج

العامة  األوامر للنيابة إصدار همنازع، وبيدأعضاء النيابة بدون  السلمي لكليعد وزير العدل الرئيس      
يقوم  الذييقوم بتقديم القضاة على رئيس الجمهورية  االحكم، كموالتأثير على العمل القضائي وقضاة 

 للقضاء فقط. األعلىبتعيينهم مع استطالع رأي المجلس 
للقضاء وهو الذي يحدد كيفية  األعلىويتمتع وزير العدل بحق الرقابة باعتباره نائب رئيس المجلس    

للقضاء  األعلىجلسات المجلس  أنفضال عن  في حالة الشغور في مناصبهم ، األعلىانتخاب المجلس 
                                                           

= لمزيد من االطالع حول موضوع حياد القاضي طالع رسالة جامعية موسومة ب"انعدام 04/11من قانون  71حسب المادة -29
 .256ص 10/2011شفيق شيخي ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،الجزائر  إعداداالستقالل الوظيفي للقضاة في الجزائر"  من 

 األعلىرئيس المجلس  إلىف الدعوى التأديبية على أن وزير العدل هو من يقوم بإحالة مل 04/11من قانون  65نصت المادة -30
في المقابل يختص مجلس  للقضاء الذي يدوره يقوم بجدولة القضية في أقرب اآلجال. وأن يبث فيها خالل شهر من تاريخ التوقيف.

ي مصر فيتم محاكمة التأديب في فرنسا ،مجلس القضاء األعلى  برئاسة محكمة النقض بدال من رئيس الجمهورية أو وزير العدل  أما ف
القاضي تأديبيا أما مجلس تأديب خاص يتشكل من رئيس محكمة النقض وعضوية ثالث من رؤساء محكمة االستئناف وأقدم ثالث من 

في  اإلنسانالشرعية الدستورية وحقوق -أحمد فتحي سرور من قانون السلطة القضائية.(= 98مستشاري محكمة النقض )مادة
 (.275/291ص 93ار النهضة العربية، القاهرة اإلجراءات الجنائية، د
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ل جلسات هذا تنعقد بمقر وزارة العدل ،ومن ثم فرئيس الجمهورية ووزير العدل له صالحية ضبط جدو
 المجلس.

ال توحي بوجود استقاللية القضاء ومن  إليهللقضاء وتشكيلته والمهام المسندة  األعلىمركز المجلس  إن   
ممثلين من السلطة التنفيذية حتى ال يكون القاضي عرضة للضغط  إشراكثم كان من الواجب عدم 

القول بأن المجلس العلى للقضاء يعد جهازا  إلىمن قبل الحكومة، وهو  ما سنح للبعض بالذهاب   واإلكراه
 سياسيا وضع تحت رحمة نفوذ السلطة التنفيذية.

 
 31والمالي للقضاة اإلداريثانيا/ االستقالل 

على أن يكون للقضاء تنظيم   األخرىحرص المشرع الجزائري كغيره من التشريعات القانونية     
 إليه، تضمن استقراره وتؤمن استقالليتهم  وهذا ما سنحاول التطرق واإلداريةيدير أمورهم المالية  ،خاص

 من خالل ما يأتي:
 للقضاة اإلدارياالستقالل -أ

 االستقالل المالي للقضاة-ب
 للقضاة  اإلداريضمانة االستقالل  - أ

والمالي للقضاة  اإلداريلقد أفردت المبادئ العامة للمواثيق الدولية على قواعد عامة تنظم االستقالل        
 إنشاءومن دون تدخل من أي سلطة أخرى. و ساير المؤسس الدستوري على هذا المنحى  من خالل 

عليا للسلطة القضائية، يتولى ضمان السير العمل القضائي  إداريةللقضاء باعتباره هيئة  األعلىالمجلس 
 32وتمتيع القضاة بعدة ضمانات .

يستخلص  وإنماللقضاة ، اإلداريلم ينص صراحة على االستقالل  2016التعديل الدستوري لعام  إن      
المالية، ويحدد القانون  اإلداريةللقضاء باالستقاللية  األعلىمنه :) يتمتع المجلس  176من خالل المادة 

 33العضوي كيفيات ذلك.(.
عن طريق الفصل الثالث منه بالقول أن  34للقضاء األعلىتشكيلة المجلس  04/12لقد بين قانون عضوي 

رئيس الجمهورية رئيسا ونائبه وزير العدل  وستة شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم 
 خارج سلك القضاء.

للقضاء في دراسة اقتراحات تعيين القضاة ونقلهم وتحويلهم وترقيتهم والفصل  األعلىويشارك المجلس    
على  إحالتهمأو العجز المهني أو  اإلهمالتسريحهم بسبب  استقالتهم أولنظر في في تظلمات القضاة أو ا

يستشار في طلبات  والقضاة، و يقوم المجلس األعلى للقضاء بإعداد مدونة أخالقية مهنة  35التقاعد.
 تكوينهم. القضاة وإعادةالخاصة بالعفو ومسائل تتصل بالتنظيم القضائي أو تكوين 

                                                           
والمالية للقضاة على نحو يجعل  اإلداريةفي فرنسا تنظيم الشؤون  2082/67نظام القضاء الصادر في  األساسي بشأنيتولى القانون -31

في الفقه والقانون اليمني حصانة القاضي )الحصانة القضائية -اختصاصا فعاال في هذا الشأن.=الخزان يحيى األعلىفيه لمجلس القضاء 
 .98، ص01، تونس، والتونسي( جامعة الزيتونة

 
 الجزائر، ص-معمريجامعة مولود –كلية الحقوق -انعدام االستقالل الوظيفي للقضاة في الجزائر-شفيق شيخي-32
على أن)السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية  2ف 123بالمادة  2005 السودان لعامأكد في هذا السياق دستور -33

 زم(.الال واإلداريولها االستقالل المالي 
 57للقضاء،عمله،سيره،تنظيمه،)ج ر رقم  األعلىالمتعلق بتشكيلة المجلس  6/9/04المؤرخ في  4/12قانون عضوي رقم -34
 (.8/9/4الصادر في  

في  53المتضمن تحديد شروط وكيفيات نظام التقاعد القضاة)ج ررقم  25/07/05المؤرخ في  05/267وم رئاسي رقم طالع مرس-35
31/07/05.) 
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التنفيذية بارزة وواضحة من خالل التمحيص والنظر في هذه التشكيلة الجديدة  سيطرة السلطة إن   
للمجلس  والمتمثلة خاصة في رئيس الجمهورية) رئيسا( ووزير العدل) نائبا له(.ومن ثم فهو يؤثر بشكل 

 156/2،وجاء ذلك واضحا من خالل المادة 36على جهاز العدالة  وعلى مبدأ استقاللية القضاء بآخرأو 
 )رئيس الجمهورية ضامن استقالل السلطة القضائية(. 2016التعديل الدستوري  من

للقضاء( التي  األعلىوأوكل المشرع الجزائري  مهمة ترقية القضاة للسلطة التنفيذية الممثلة في )المجلس 
بإمكانها أن ترقي من تراه مناسبا و تهين من تراه غير مواليا لها، باعتبار المجلس  له صالحية النظر في 

 20خاصة المادة  04/12ملفات الترقية والسهر على احترام الضوابط المحددة بالقانون العضوي رقم
 37منه.

نص المرسوم  إذ ،38ل التنظيم واالختصاصوعالج المشرع الجزائري مسألة التفتيش القضائي من خال
تنظيمها بموجب  وإعادةالمفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها  إنشاءالمتضمن  266-93التنفيذي رقم 

منه  على أن  05،حيث نصت المادة  322-05تحت رقم  14/09/2005صادر في  آخر مرسوم
تعيين المفتش العام يأتي بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل  من قضاة المحكمة 

 العليا أو مجلس الدولة أو قضاة مارسوا وظائف عليا في الدولة.
على صالحيات مفتشية العامة  في مجال 39 322-05مرسوم  فقد أشارأما بشأن االختصاص،      

 40التحري والمتابعة والوقاية  في سير مرفق العدالة.
 االستقالل المالي للقضاة -ب

تجعله  إذ، ،كفيلة بسمو  مركز القاضي ال شك أن ضمان احتياجات القضاة المالية  ودفع رواتبهم     
يتفرغ كليا لتحقيق العدالة ،وتصونه من كل تدخل خارجي،ومن ثم جاءت المطالبة باالستقالل المالي 

 41للقضاة وامتدادا لتكريس مبدأ استقالل القاضي وحياده ونزاهته.
على ضرورة أن يضمن القانون  83العالمي الستقالل القضاء الصادر في مونتريال عام  اإلعالنأكد    

تبات القضاة وظروف خدمتهم وعدم جواز تبديلها ،وكذا المرتب التقاعدي المناسب لمكانه كفاية مر
 .األسعارتسوية الرواتب والمعاشات بانتظام وفق ارتفاع معدل  وإعادةالمنصب وكرامته 

أن ترتبط بمزايا معينة حتى ال ينشغل القضاة  كما ال يجوز أن تتعدد مستويات القضاة لدى المحكمة أو   
 وأالالبحث عن الترقية، بل ينبغي خضوعهم جميعا لنظام مالي يكفل حسن المعاملة المالية دون استثناء ب

،ذلك أن المعاملة المالية  األخرىترتبط هذه المعاملة مجرد العمل في المحاكم العليا دون باقي المحاكم 
 أدنى شك. ينعكس على استقاللهم القضائي دون واألمانللقضاة وشعورهم باالطمئنان 

                                                           
 ومنها فرنسا والمغرب األوربيةت بذلك حتى الدول ذولقد أخ36
الصادر في  9رواتبهم)ج ر رم المتعلق بتحديد سير مهنة القضاة وكيفية منح  27/02/90المؤرخ في  90/75مرسوم تنفيذي رقم -37

 .02/325( المعدل والمتمم بمرسوم رئاسي :28/02/90
 المتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها. 14/09/05المؤرخ في  05/322طالع مرسوم تنفيدي رقم -38
 .05/322من المرسوم التنفيذي رقم  13-12-4-2بالمواد -39
للقضاء وفي مصر يعين القضاة بقرار من  األعلىن القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس في فرنسا يتم تعيي-40

( 84) 25( وقانون رقم81)138 بقانوني رقمالمعدل  72لعام  46طبقا لقانون رقم األعلىمجلس القضاء  بعد موافقةرئيس الجمهورية  
 (.األعلىاشتراط عرض على مجلس القضاء  ويعين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية دون

 
المتضمن القانون األساسي للقضاء والمادة  89-12-12المؤرخ في  21-898من قانون  17 الجزائري بالمادةلقد اهتم المشرع     41

االلتزام دد سير مهنة القضاة وكيفية صرف رواتبهم. كذا منح تعويضات عن المح 7/2/1990المؤرخ في  04/11ن من قانو 27
.وعليه فان تأمين القضاة من الجانب المالي وضمان الرواتب الشهرية بكفل لهم  02/322والتعويض عن التمثيل من خالل مرسوم 

 حياة كريمة ،بعيدة عن أي ضغط من أي سلطة .
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 خاتمة:
بحماية الحقوق  العدالة الرتباطهأي نظام دستوري هو تحقيق  القضائية فيمبدأ استقالل السلطة  إن    

 العالم.والحريات في 
خالل النص صراحة على أن  قوية منوضع ضمانات  غالى 2016لقد سعى المؤسس الدستوري لعام 

 القانون.  إالالقضاة مستقلين وال رقيب عليهم سوى ضمائرهم وال سلطان عليهم 
 واإلكراهتحديات خطيرة ،نتيجة الضغط   إلىيتعرض  الواقع العملي ال زال يبرهن على أن القضاء إن   

نية من أجل الحد من بطرق غير قانو النفوذالمسلط على القاضي بفعل تدخل الخصوم وخاصة أصحاب 
نزاهة القاضي وحياده في حكمه على حساب مبدأ الشرعية والمشروعية ،كدعائم أساسية لتحقيق المحاكمة 

 العادلة.
القاضي تتحكم فيه نزاهته واجتهاده في الحكم ،غير أن القواعد القانونية  المنظمة لسير الحياة المهنية  إن   

بدأ استقاللية السلطة القضائية تأثيرا كبيرا، خاصة في مجال للقضاة طرحت عدة مسائل أثرت  على م
تأديب القاضي ونقله  وتعيينه ،كما سبق وأن رأينا كيف أن وزير العدل )كعضو في السلطة التنفيذية( 

 األعلىملف الدعوى التأديبية على المجلس  إحالةسمحت له النصوص القانونية والتنظيمية  أن يقرر 
للقضاء  األعلىعلى تحكم السلطة التنفيذية في المجلس  آخرئبا لرئيسه، وهو مؤشر للقضاء الذي هو نا

.ومن ثم فإننا نرى أنه ومن الضروري ولتعزيز مبدأ استقاللية القضاء  وضمان حياد القاضي ونزاهته هو 
 الكافية  قضاة كبار على قدر المسؤولية ويتصفون باالحترافية والمهنية إلىأن تسند هذه المهمة الخطيرة 

 النتائج -أ
 من خالل ما تقدم يمكن أن نستخلص من هذه الدراسة النتائج التالية:         

 )التنفيذية والتشريعية.( األخرىاحترام مبدأ استقاللية القضاء ينبع من احترام السلطات  إن-
حكم القانون وما له  احترام السلطة التشريعية والتنفيذية للسلطة القضائية هي الضمانة األساسية لسيادة إن-

 من نتائج ايجابية على الحقوق والحريات ولتحقيق العدالة المنشودة.
للقضاة في الدستور ، يعد انجازا كبيرا الستقالل  واإلداريالتنصيص الصريح لالستقالل المالي  إن-

 طة القضائية وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات.السل
 التوصيات-ب

 على ضوء هذه النتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:      
 التصريح الواضح بمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل ضمن القواعد الدستورية.-
 ة التنفيذية.يكون عضوا في الهيئ وإالأحد القضاة،  إلىللقضاء  األعلىأن يعهد برئاسة المجلس -
السلطة التنفيذية)رئيس الجمهورية أو وزير  إشراكتأديب القضاة يكون من قبل قضاة بالفعل ودون -

 العدل(.
 بضرورة السعي ألداء وظيفته على أكمل وجه. وإحساسهمن استقالليته  هالقاضي، يمكنتنمية الوعي لدى -
للقضاء للحد من سلطات رئيس السلطة التنفيذية ووزير العدل على  األعلىتفعيل دور المجلس -

 الخصوص  بما يحقق التوازن داخل هذه الهيئة.
ترقية المدرسة العليا للقضاء وفق المتغيرات الحاصلة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات واالهتمام -

 الكم وليس العكس. أكثر بمجال تكوين القضاة وتوسيع دائرة التخصص والنوع على حساب
 قائمة المراجع:

 المؤلفات:-1
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الجنائية، دار النهضة العربية،  اإلجراءاتفي  اإلنسانالشرعية الدستورية وحقوق -أحمد فتحي سرور -
  93القاهرة 

 ،9،اإلسكندريةضمانات التقاضي، منشأة المعارف  -الغزايرى آمال-
الفقه والقانون اليمني والتونسي( جامعة حصانة القاضي )الحصانة القضائية في -الخزان يحيى-

 ،01الزيتونة،تونس،
  88للقضاء في ضوء التشريع المغربي والمقارن، األعلىالعلوي هاشم،المجلس -
 ،1،ط2010رمضان غسمون،الحق في المحاكمة العادلة، االلمعية للنشر والتوزيع -
دراسة مقارنة، ،دار شتات للنشر -صابر فاخر بايز مخموري، استقاللية القضاء بين الشريعة والقانون-  

 .2012والبرمجيات،مصر
 الدولية واإلعالناتالمواثيق -2
  10المادة  ،48 اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن-  
  66العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: -  

 .85مؤتمر الدولي المنعقد بميالنو     
 ومراسيم: دساتير وقوانين-3
 دساتير:-أ
 منه. 62 ، المادة10/09/63المؤرخ في  64ر رقم )ج 63دستور الجزائر لعام - 
 1ف  173 ، المادة172في مادته  76دستور - 

(  23/2/89باستفتاء الشعب حوله في  1/3/89في  9)ج ر رقم  28/02/89المؤرخ في  89دستور 
 . 129المادة 

 ،138، 129المادة  (،8/12/96في  76) ج ر رقم 7/12/96المؤرخ في  المعدل 96دستور     
139 ،147  

 .166، 156،  المادة 2016التعديل الدستوري 
 .65الفصل  ،26/5/2المعدل في  69تونس لعامدستور -
 . 91في المادة  71العربية المتحدة لعام  اإلماراتدستور -
  89مادة  ،96المعدل في  91دستور موريتانيا لعام -
 .123/2 ، المادة2005 السودان لعامدستور  -
 . 87بالمادة  96دستور المغرب لعام - 
 67المعدل  في الفصل  69دستور تونس لعام - 
 المعدل . 52لعام األردندستور  - 
  168،المادة  71دستور مصر لعام -  
 القوانين:-ب
 منه،  67 ، المادة72 مصر لعام( المعدل لقانون السلطة القضائية في 84) 35قانون رقم - 
 .72لعام 46قانون السلطة القضائية في مصر رقم --
 األعلىالمتعلق بتشكيلة المجلس  6/9/04المؤرخ في  4/12قانون عضوي رقم - 

 للقضاء،عمله،سيره،تنظيمه،
 (.8/9/4الصادر في  57)ج ر رقم 

( في مصر، ويعين النائب 84) 25( وقانون رقم81)138المعدل بقانوني رقم  72لعام  46قانون رقم -
 (.األعلىالعام من قبل رئيس الجمهورية دون اشتراط عرض على مجلس القضاء 
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 للقضاء . األساسيالمتضمن القانون  6/9/04المؤرخ في  04/11قانون عضوي رقم  -
 المراسيم-ج
المتضمن تحديد شروط وكيفيات نظام  25/07/05المؤرخ في  05/267م مرسوم رئاسي رق-   

 (.31/07/05في  53التقاعد القضاة)ج ر رقم 
 سير مهنة القضاة وكيفية صرف رواتبهم. . المحدد 02/322مرسوم تنفيذي رقم -  
نح المتعلق بتحديد سير مهنة القضاة وكيفية م 27/02/90المؤرخ في  90/75مرسوم تنفيذي رقم -  

 .02/325رئاسي:( المعدل والمتمم بمرسوم 28/02/90الصادر في  9رواتبهم)ج ر رم 
المتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة  14/09/05المؤرخ في  05/322مرسوم تنفيذي رقم -

 العدل وسيرها ومهامها.
 .97 لعام 11نشر بالجريدة الرسمية عدد  16/05/89المؤرخ في  89/67مرسوم رئاسي رقم  -

 . 61و 60طالع المواد 
 
 رسائل جامعية:-4

-معمريجامعة مولود –كلية الحقوق -انعدام االستقالل الوظيفي للقضاة في الجزائر-شفيق شيخي-        
 الجزائر

 مقاالت ودوريات:-5
في الدعاوى التي ينظر لها، مجلة القادسية للقانون والعلوم  اإلداريحيدر حسن شطاوي، حياد القاضي -

 ،2011، 1،عالسياسية
والنظم الوضعية، مجلة  اإلسالميعمار بوضياف، مبدأ حصانة القاضي ضد العزل، في الفقه -      

 4،2011الحقوق، جامعة الكويت العدد 
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 إلى السلطة المنقوصة المعدومةالقضاء في الجزائر من الوظيفة 

 د/ نوال لصلج                                                               
 دكتوراه علوم في القانون العام                                                      
 ةكلية الحقوق والعلوم السياسي                                  
 سكيكدة  1955أوت  20جامعة                                   

                       nawellasledj@hotmail.fr  
 

 ملخص ال

حقاق الحقوق  الدولة،تعتبر السلطة القضائية من أهم سلطات  نظرا لقوامها على أساس العدالة وا 
فال حديث عن المساواة وحماية الحقوق والحريات الفردية التي تعتبر  المجتمع،بين مختلف أطراف 

 دستوريا.المبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية إال إذا كان استقالل القضاء مضمونا 

والسلطة القضائية في الجزائر مرت بالعديد من المراحل التاريخية من مرحلة الحزب الواحد أين 
الوظيفة هدفه خدمة مكاسب الثورة االشتراكية، إلى غاية مرحلة التعددية الحزبية أين أصبح عرف القضاء ب

نما نسبية نتيجة تبعيته للسلطة التنفيذية.  القضاء يعرف بالسلطة ولكن استقالليته لم تكن كاملة ، وا 

Abstract  

  The judicial authority is considered one of the most important authorities 
of the state because of its strength based on justice and the realization of rights 
among the various parties in society. There is no talk of equality and protection 
of individual rights and freedoms which are the basic principles of the 
independence of the judiciary, unless the independence of the judiciary is 
constitutionally guaranteed. 

The judicial authority in Algeria has undergone many historical stages 
from the one-party stage where the judiciary has defined the function to serve 
the gains of the socialist revolution, until the multiparty stage where the 
judiciary became known as the authority, but its independence was not 
complete, but proportional to its subordination to the executive. 

 
 مقدمة 
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تقوم الدولة الحديثة على أساس وجود ثالث سلطات وهي السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية 
تطبيقا لمبدأ الفصل بين والسلطة القضائية، ولكل سلطة من هذه السلطات اختصاصات محددة دستوريا 

ولكن الواقع يؤكد بأن الفصل المطلق  ،" روح القوانين"نتسكيو في كتابه السلطات الذي نادى به مو 
نما هناك توازن بين السلطات  التنفيذية والقضائية ألن العالقة بينهما  السلطتين السيما ، يستحيل عمليا وا 

تبقى  السلطة القضائية في حين أنوفقا لطبيعة النظام السياسي في الدولة،  مبنية على التعاون والتكامل
نما إحقاق العدالة بين  عن السلطتينبعيدة كل البعد  التنفيذية والتشريعية ألن وظيفتها ليست سياسية وا 

وهي الدعامة األساسية وصمام أمان الحترام حقوق اإلنسان وحماية مصالح األفراد والجماعات  المتقاضين
  لبناء دولة الحق والقانون .

 استقاللية السلطة القضائية مبدأ عبر دساتيرها من بينها الجزائر لذلك كرست جميع دول العالم
تطبيقا لمبدأ المشروعية ، وتحريرا لسلطته من أي تدخل من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وبدونه 

ولكن الدساتير الجزائرية تباينت  في تحديد طبيعته  يفقد القضاء قيمته وهيبته في حماية الحقوق والحريات، 
، فهل يعني ذلك أن  الدساتير المتعاقبة اقيوب 1989في دستور  إلى سلطة 1936من وظيفة في دستور 

نحو االستقاللية ؟ أم  مستمر القضاء في الجزائر في تطور أن اختالف المصطلحات المستعملة يدل على
   أنه ال يتعدى التغييرات الشكلية والمضمون واحد ؟ 

 وهو ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل الخطة التالية :
المبحث األول : انعدام االستقالل المؤسساتي والذاتي للجهاز القضائي في عهد المبحث األول: 

 .األحادية
االستقاللية الشكلية للجهاز القضائي من الناحية العضوية والوظيفية في عهد  الثاني:المبحث 

 التعددية.
 في عهد األحادية للجهاز القضائيالذاتي و االستقالل المؤسساتي : انعدام  المبحث األول

عرف النظام السياسي الجزائري بعد االستقالل تطورات هامة ، مست العديد من الجوانب أهمها  
ودستور  1963جانب القضاء ، باعتباره خيارا استراتيجيا لبناء الدولة المستقلة ، تجلى من خالل دستور 

 كسلطة والقاضي كفرد الل القضاءاستق على النص على مبدأ الفصل بين السلطات و ، ولكنه لم ي 1976
بصفة عامة سواء من  الجهاز القضائي مما يعني أنه في ظل هي الفترة انعدمت أي ضمانة الستقاللية



قضائيةد/ نوال لصلج، جامعة سكيكدة                           القضاء في الجزائر من الوظيفة المعدومة إلى السلطة ال  

 

 2019أفريل  25يوم   ناء دولة القانون في الجزائر"   كأساس لبملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور  123

 

وبالتالي ال يمكن  نظرا ألن القضاء يعتبر وظيفة، لعضوية أو الوظيفية قبل أن يكون سلطةاالناحية 
 الحديث عن قضاء مستقل ,إنما قضاء خادم للسلطة والحزب .

 وظيفة القضائية  لل انعدام االستقالل المؤسساتيالمطلب األول : 

نعني باالستقالل المؤسساتي هو استقالل الجهاز القضائي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية من 
حتى ال يطال تأثيرهما قرارات وأحكام ين السياستين في الدولة ناحية عدم القضاة لسلطة وسيطرة السلطت

جاء مكرسا بموجب دساتير البرامج وهي  ، والذي مرحلة األحادية ظل في وهو ما انعدم  ،1القضاة 
 1969ماي  13، المؤرخ في 27 -69، باإلضافة إلى األمر رقم  1976ودستور  1963دستور 

 .المتضمن القانون األساسي للقضاء المعدل والمتمم 
 بموجب نصوص الدساتيرالفرع األول : 

  1963دستور  –أوال 
إذ نصت على اإلطالق  السلطاتأنه لم يكرس مبدأ الفصل بين  نجد 1963بالرجوع إلى دستور 

أن " ال يمكن للنظامين الرئاسي والبرلماني التقليديين أن يضمنا استقرار المؤسسات ديباجة الدستور على 
، في حين أن النظام القائم على سيطرة الشعب صاحب السيادة والحزب الواحد يمكنهما السياسية للدولة 
عالية ، إن جبهة التحرير الوطني التي تعتبر القوة الثورية لألمة سوف تسهر على هذا أن يضمناه بف

لم ينص  كما أن الدستور  2االستقرار وستكون أحسن ضامن لتطابق سياسة البالد مع تطلعات الشعب" 
نما أشار إلى مصطلح  عدالة بعد اإلشارة إلى المجلس الوطني والسلطة التنفيذية على السلطة القضائية وا 

 64إلى  61للقضاء وهي المواد من ، وتم تنظيمها بموجب ثالثة مواد  3 أي أنه لم يعطها أي وصف
بالسلطة القضائية كسلطة يدل على عدم اهتمام هذا الدستور  مما،  62ومادة واحدة للقضاة وهي المادة 

نما تكريس سمو حزب جبهة التحرير الوطني على جميع   السياسي الجزائري فاعلة في النظام  وا 
، وأصبح القضاة ال يخضعون في أداء وظائفهم لغير القانون ولمصالح المؤسسات الدستورية في الدولة 

 . 4الثورة االشتراكية 
                                                             

 الموقع االلكتروني : محمد عبد النباوي، استقالل السلطة القضائية ليس مطلبا بقدر ما هو ضمان لتحقيق العدل ،  - 1 
https://www.maghress.com : 13:21، ساعة اإلطالع :  2019 – 03 –12، تاريخ اإلطالع . 

 08، الموافق عليه في استفتاء شعبي بتاريخ  1963سبتمبر  10الصادر بتاريخ  1963الفقرة األخيرة من ديباجة دستور  - 2 
 ، صادرة بتاريخ  46، جريدة رسمية ، عدد 1963سبتمبر 

  3 - المواد : 27،39،60 من دستور 1963.
  4 - المادة 63 من دستور 1963.
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 .1976دستور  –ثانيا 
الذي أورد في الباب الثاني منه تحت عنوان السلطة  1976بالنسبة لدستور  الشيءنفس 

 وأناط الدستور للقضاء مهمة المساهمة في الدفاع عن مكتسبات، 5الوظيفة القضائية"وتنظيمها مصطلح "
وهو ما يعني أن المهمة األساسية للقضاء هي خدمة مكتسبات ،  6الثورة االشتراكية وحماية مصالحها

، وهي وظيفة اعتبرها البعض مقيدة ، فالعدالة ال تتحقق بدون وجود سلطة قضائية مستقلة الثورة االشتراكية
 .7، وبالتالي انعدام العدالة 1976األمر غير المعترف به في دستور

" لم يكن للعدالة من بقوله  آنذاك وهذا الوضع لخصه السيد علي بن فليس وزير العدل السابق
اعتبارها وظيفة متخصصة لسلطة سياسية وحيدة من أن تعكس توازن القوى بحكم  1976منظور دستور 

التي كانت تضبط تلك السلطة، ولم يكن في وسعها الحكم كونها تعبيرا عن القوة البنائية الفوقية أن تكون 
مستقلة وال قوية بحكم منطق السلطة الوحيدة...ولذا كان أول احتياط عمدت إليه السلطة حمل القاضي 

  . 8أداء يمين الوالء ال للعدالة بل للثورة..."على 
بالرغم من أنها عززت من الناحية الكمية  الوظيفة القضائية بأنلهذا الدستور يرى  فالدارسوعليه 

)  مادة  19، والتي بلغ عددها تقريبا  1963بالعديد من المواد تفوق تلك المنصوص عليها في دستور 
الدفاع عن  دفههالذي بقي  مضمونها شيئا من غير ي( ، إال أن ذلك لم  182إلى  164المواد من 

 واالحتفاظ بوحدة السلطة.مكاسب الثورة االشتراكية 
وقد ترتب على نعت القضاء بالوظيفة التأثير في سلطات القاضي والحد من صالحياته والخضوع 

 . 9ألوامر السلطة التنفيذية ، األمر الذي أدى إلى إعدام مبدأ استقالل القضاء 
 والمتممالمعدل  المتضمن القانون األساسي للقضاء 27 – 69بموجب األمر رقم  الثاني:الفرع      

جاء في ديباجة هذا األمر أن العدالة تساهم في حماية الثورة والدفاع عنها ، ولهذه الغاية يجب 
أن تأخذ بعين االعتبار عند تطبيق القانون المصالح العليا لألمة ، ونظرا ألن الدفاع عن الثورة يقتضي 

                                                             

المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  جريدة  1976نوفمبر  22، مؤرخ في  97 -76أمر رقم  - 5 
  . 1976نوفمبر  24، صادرة بتاريخ 94رسمية ،عدد 

  6 - المواد: 166، 173 فقرة 01 من دستور 1976 .
أمال عباس، السلطة القضائية في ظل الدساتير الجزائرية، رسالة دكتوراه في القانون العام ، جامعة يوسف بن خدة، كلية الحقوق   - 7

  46، ص  2016 – 2015، 01، جامعة الجزائر 

 .358 -357ص ، ص 1990المجلة القضائية، العدد األول ، مجلة صادرة عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا، الجزائر،  - 8 
شفيق شيخي، انعدام االستقالل الوظيفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق،  - 9 

 . 10،  ص 2011 -2010جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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وتجسيد ، 10الوحيدة..."  حتما إلزام العدالة التي تشكل من هذه الناحية وظيفة متخصصة للسلطة الثورية
   .11من نفس القانون القاضي أثناء تأديته لليمين بخدمة مصالح الثورة االشتراكية 03لذلك ألزمت المادة 

 االستقالل الذاتي  انعدامالمطلب الثاني: 
يقصد به إعطاء المبادرة لإلبداع واجتهاد أعضاء السلطة القضائية لتحفيزهم على إصدار أحكام 

قرارات منصفة وعادلة بزيادة الضمانات الممنوحة لهم وضمان الحياة الكريمة للقضاة لتحصينهم واتخاذ 
وهو ما نص عليه المبدأ العاشر من المبادئ األساسية التي ،  12وتأمينهم من المؤثرات المادية والمعنوية

ن 13تيار والتدريب" اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة بشأن استقالل القضاء تحت عنوان " المؤهالت واالخ ، وا 
والقوانين المرتبطة بهما انتهجت هذه المبادئ ولكنها تبقى في مضمونها  1976و 1963كان دستور 

 من ناحية التعيين والمسار المهني للقاضي . معدومة

 الفرع األول: تعيين القضاة في ظل تكييف القضاء بالوظيفة 
من  02وذلك بموجب نص المادة ، استند المشرع الجزائري إلى مبدأ التعيين في اختيار القضاة 

يعين القضاة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من " للقضاءالمتضمن القانون األساسي  27- 69األمر رقم 
هذه المادة وزير العدل حافظ األختام بعد استطالع رأي المجلس األعلى للقضاء" ، فالمالحظ على نص 

ولكن حسب رأينا مادام القضاء مجرد  رئاسي أم تنفيذي ؟ أنها لم تبين طبيعة هذا المرسوم هل هو مرسوم
وظيفة من وظائف الدولة فان مرسوم التعيين رئاسيا صادر عن رئيس الجمهورية باعتباره قائدا للسلطة 

 التنفيذية .

                                                             

 16، صادرة بتاريخ 42المتضمن القانون األساسي للقضاء، جريدة رسمية، عدد  1969ماي  13مؤرخ في  27 – 69أمر رقم  - 10 
 . 1969ماي 

المتضمن القانون األساسي للقضاء على أن " يؤدي القضاة عند تعيينهم األول وقبل  27 – 69من األمر رقم  03نصت المادة  - 11 
 توليهم الوظائف اليمين التالية: 

أقسم باهلل الذي ال إله إال هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وبإخالص، بتأدية أعمال وظيفتي، وأن أكتم سر المداوالت وأسلك في " 
   كل األمور سلوك القاضي الشريف وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للثورة " .

 محمد عبد النباوي، مرجع سابق . - - 12 
الموقع ،1985سبتمبر  06أوت إلى  26مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميالنو من  - 13 

  .10:00، ساعة اإلطالع :  2015 – 04 -28، تاريخ اإلطالع : https://www.aljazeera.netااللكتروني : 

https://www.aljazeera.net/
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 05المؤرخ في  150 – 64يمي رقم من القانون التنظ 07وهو ما يستشف من خالل المادة 
للقضاء " يعطي المجلس األعلى للقضاء رأيه بشأن كل تعيين المتعلق بالمجلس األعلى  1964يونيو 
 أعضائه.من قضاة الحكم بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد تقرير يقدمه أحد  قاض

  14 .المتعلقة باستقالل القضاة "ويستشير رئيس الجمهورية المجلس األعلى للقضاء في جميع المسائل 

من خالل نص هذه المادة يظهر بأن رأي المجلس األعلى للقضاء بخصوص تعيين القضاة هو  
سواء بطلب رئيس الجمهورية أو من وزير العدل  فقط وليس إلزامي االستئناسرأي استشاري على سبيل 

قتراح ، أما المجلس األعلى للقضاء فقد حافظ األختام أما هذا األخير ليست له أية سلطة سواء سلطة اال
، كما نصت على ذلك ، ويترأسه رئيس الجمهورية  1963من دستور  45تم تأسيسه بموجب المادة 

المتعلق بالمجلس األعلى  1964يونيو  05المؤرخ في  150 – 64من القانون التنظيمي رقم  01المادة 
كما أن تشكيلة األعلى للقضاء كلها تمثل الجهاز التنفيذي وخاصة حزب جبهة التحرير الوطني ، للقضاء

، ألن هذه بقدسية القضاء واستقاللهومن ثم  وهو ما يعني أن السلطة التنفيذية هي المعنية بعملية االختيار
  .15التشكيلة تعدم االستقالل العضوي للقضاة وتجعلهم خاضعين للسلطة التنفيذية 

 بالوظيفة.المسار المهني للقضاة في ظل تكييف القضاء  تتبع الفرع الثاني:
 05أصبحت مهمة القاضي في ظل هذه المرحلة مهمة سياسية أكثر منها قانونية حتى أن المادة 

أن " يستفيد القضاة أثناء تأديتهم بحرية لوظيفتهم في خدمة الشعب نصت على  27- 69من األمر رقم 
 للسلطة  ال يمكن اضييفهم من نص هذه المادة أن الق ، مماوالثورة، من حماية السلطة ضد كل تتدخل" 

ثبت ذلك ؟ أيعني ذلك أن القاضي البد أن يكون ينتمي يإلى إذا كان وفيا للثورة، ولكن كيف  حمايته
ولكن المشرع لم يضع في الحسبان أن الخطر الكبير  لتحرير الوطني لكي يكون وفيا للثورة ؟لحزب جبهة ا

 الذي يحدق بالقاضي هو خضوعه للسلطة التنفيذية .

أما بالنسبة لتأديب القضاة فإن المجلس األعلى للقضاء هو الذي يبت كمجلس تأديبي للقضاة ، 
 المجلس التأديبي من : يترأسه الرئيس األول للمجلس األعلى ، ويتألف

 مدير الشؤون القضائية ، ومدير اإلدارة العامة لوزارة العدل  -
 النائب العام لدى المجلس األعلى -

                                                             

 .1964يونيو  12صادرة بتاريخ  ،05عدد  رسمية،جريدة  - 14 
  15 - شفيق شيخي، مرجع سابق، ص 25.
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 ممثلين للحزب  -
 أعضاء المجالس المنتخبة باالقتراع العام  -
 16القضاة المنتخبين من طرف زمالئهم  -

لوجود ممثلين عن حزب جبهة التحرير المالحظ على هذه التشكيلة أنها ليست حيادية نظرا 
للضغط عليه  مما يجعل القاضي رهينة هذا الحزب ، وأعضاء المجالس المنتخبة باالقتراع العام الوطني

ال اعتبر القاضي مرتكبا لخطأ تأديبيا  ، مما يحتم على القاضي أن يبقى دائما في خدمة لتحقيق مآربه وا 
، وهو ما 17القاضي من ممارسة أي نشاط يتنافى مع وظيفته  سياسة الحزب ، وبالمقابل يمنع القانون 

 يعتبر تناقضا صارخا بين نصوص المواد القانونية.

في فقرتها األخيرة " ...يكون وزير العدل حافظ  27 – 69األمر رقم من  24كما نصت المادة 
ألعلى للقضاء وبعد أن األختام مؤهال ألن يوجه إلى القاضي إنذارا كتابيا بدون مشاورة مسبقة للمجلس ا

وعليه فان وزير العدل حسب نص هذه المادة باإلضافة   ،" إيضاحاتهيكون قد أمر المعني باألمر بتقديم 
كذلك بسلطة أوسع وهي توجيه  توجيه األوامر إال أنه يتمتع إلى رئاسته السلمية للقضاة  عن طريق الرقابة

 إنذار كتابي للقاضي أي أنه يتمتع سلطة تأديب القضاة .

والقوانين المرتبطة بهذه  1976وعليه وبعيدا عن الخوض في التفصيالت األخرى فان دستور 
وبالتالي فهو امتداد لهذا الدستور فيما يخص وظيفة  1963جاءت لتعمق أكثر مما جاء به دستور 

ن كان هذا األخير ) دستور القضاء ،  (  ركز على استقاللية القضاة دون الجهاز القضائي بحد 1976وا 
  ذاته فان هذا ال يغير من األمر شيئا مادامت ال توجد سلطة قضائية مستقلة أصال .

من الناحية العضوية والوظيفية في عهد  للجهاز القضائي االستقاللية الشكلية الثاني:المبحث 
 التعددية 

من تعديل دستوري سنة نتيجة األزمة السياسية التي عرفتها الجزائر منذ الثمانينات وما صاحبها 
بموجبه دخلت بموجبها الجزائر مرحلة سياسية جديدة تمثلت في التعددية السياسية ، أين انعكس  1988

تي كانت عبارة فتمت القطيعة مع الدساتير السابقة ال على الجهاز القضائيبصفة خاصة  هذا التعديل 
أين تحولت بموجبه  1989وهو ما تجلى في دستور  عن دساتير برامج  وتم التأسيس إلى دستور قانون 

                                                             

  16 - المادة 22 من األمر رقم  69 – 27 المتعلق بالقانون األساسي للقضاء .
  17 - المواد: 07، 08 من األمر رقم 69 -27 المتعلق بالقانون األساسي للقضاء.
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ن المعدل  1996الوظيفة القضائية إلى سلطة  ودستور  ، الذي سار على نفس نهج الدستور السابق ، وا 
 شكلية . أخلت تعديالت لضمان استقاللية السلطة القضائية ولكنها كانت تعديالت

 مظاهر االستقالل الشكلي للسلطة القضائية من الناحية العضوية األول:المطلب 
وقسمه  إلى تنظيم السلطات في الباب الثاني من الدستور أشار نجده  1989بالرجوع إلى دستور 

إلى ثالثة فصول، تضمن الفصل األول السلطة التنفيذية ، والفصل الثاني السلطة التشريعية ، الفصل 
، كما تم 18في الدساتير السابقة على هذا الدستور عرف بالوظيفةت التي كانتالسلطة القضائية الثالث 

 . 19زائري االعتراف باستقاللية السلطة القضائية ألول مرة في التاريخ السياسي الج

تم تجميد العمل بهذا الدستور  1989ونتيجة دخول الجزائر في أزمة سياسية بعد تطبيق دستور 
إلى غاية أن تمت مراجعة الدستور ، 20التي مرت بها الجزائر هذهضمنيا  وتأسيس أجهزة جديدة لتسيير 

، الذي سار على نفس الدرب فيما يخص تنظيم السلطة القضائية ، وأضاف هذا  1996نوفمبر  28في 
)  ، كما تم اعتماد االزدواجية القضائية21الدستور أن السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون 

نازع للفصل في تنازع االختصاص بين القضاء مع تأسيس محكمة الت قضاء عادي + قضاء إداري (
  .22العادي والقضاء اإلداري 

ولكنه لم يتعرض إلى أي تعديل على السلطة  ،2008 ،2002هذا الدستور الذي عدل مرتين في 
 .23نص ألول مرة على مبدأ الفصل بين السلطات  الذي 2016القضائية إلى غاية تعديل 

                                                             

 23المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  ،1989فبراير  28المؤرخ في  18 – 89مرسوم رئاسي رقم  - 18 
مارس  01، صادرة بتاريخ 09عدد  رسمية،في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جريدة  1989فبراير 
1989. 

  19 - المادة 129 من دستور 1989. 
وذلك  ها في هذه المرحلة هي المجلس األعلى للدولة تحت رئاسة المرحوم محمد بوضيافسألجهزة التي تم تأسيمن بين هذه ا - 20 

 .، ويعد بمثابة السلطة التنفيذية   1992جانفي  14في 
المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  ،1996ديسمبر  07المؤرخ في  438 -96المرسوم الرئاسي رقم  من 138المادة  - 21 

 08، صادرة بتاريخ 76جريدة رسمية، عدد  الجزائرية،في الجريدة الرسمية للجمهورية  1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء 
  .1996ديسمبر 

 .1996من دستور  152المادة  - 22 
 14، المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية، عدد 2016مارس  06مؤرخ في  01 – 16من القانون رقم  15المادة  -23  

  .2016مارس  07صادرة بتاريخ 
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ومع كل هذه التعديالت المتتالية للدساتير الجزائرية إال أن السلطة ممثلة في رئيس الجمهورية 
التي  2016من التعديل الدستوري  156وهذا بحس نص المادة  القضائية،بقيت مهيمنة على السلطة 

ة ما يعني أن السلط القضائية"، وهو.. رئيس الجمهورية ضامن استقالل السلطة ».نصت على أن 
 القضائية ال تستمد سلطتها من الدستور بل من رئيس الجمهورية ألنه حامي الدستور.

 هيمنة رئيس الجمهورية على سلطة تعيين القضاة األول:الفرع 
خالل الجهة التي تقوم بالتعيين  فمن،  استقاللية السلطة القضائية تبدأ من لحظة تعيين القضاة

نستطيع أن نحكم على استقاللية السلطة القضائية من عدمها، فإذا كان القضاة يعينون من قبل السلطة 
 التنفيذية فهذا يعني أنهم تابعين لها ، وهذا ما كرسه النظام السياسي الجزائري بعد الدخول في التعددية

" يعين   21 – 89من القانون رقم  02حيث نصت المادة واالعتراف بالقضاء كسلطة ، السياسية 
ن ،  24القضاة بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس األعلى للقضاء" وا 

كان اقتراح القضاة يتم من طرف وزير العدل بناء على مداولة المجلس األعلى للقضاء إال أن سلطة 
، بعد اجتياز مسابقة التوظيف وانتقاء المترشحين الناجحين في الجمهوريةالتعيين في النهاية تؤول لرئيس 

 .المسابقة 

صراحة إلى صالحيات رئيس الجمهورية في  1996من دستور  07فقرة  78وأشارت المادة 
ما عدا نص  25ولم يتغير األمر في بقية التعديالت المتتالية التي طالت هذا الدستور مجال تعيين القضاة

التي نصت على أن " يقرر المجلس األعلى للقضاء طبقا  2016من التعديل الدستوري لسنة  174المادة 
للشروط التي يحددها القانون ، تعيين القضاة ..." وهي ضمانة لتأكيد استقاللية السلطة القضائية تؤكد أن 

) تابع ة رئيس الجمهورية تعيين القضاة يخضع للقانون ، ولكن المجلس األعلى للقضاء موجود تحت رئاس
وهو ما يعني أن السلطة الفعلية تعود لرئيس الجمهورية في تعيين القضاة دون مشاركة للسلطة التنفيذية( 
على أنه " ال يجوز  المنصوص عليه في البند أما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي  ووه، أية جهة أخرى 

                                                             

، صادرة 53المتضمن القانون األساسي للقضاء، جريدة رسمية، عدد  1989ديسمبر  12المؤرخ في  21 – 89القانون رقم  - 24 
 المعدل والمتمم. 1989ديسمبر  03بتاريخ 

المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور،المصادق عليه في استفتاء  1996ديسمبر  07مؤرخ في  438 – 96مرسوم رئاسي رقم  - 25 
ديسمبر  08، صادرة بتاريخ 76، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية، عدد 1996نوفمبر  28

، 2002أبريل  14،صادرة بتاريخ 25، جريدة رسمية، عدد 2002أفريل  10المؤرخ في  03 -02بالقانون رقم  المعدل والمتمم 1996
 -16، والقانون رقم 2008نوفمبر  16، صادرة بتاريخ 63، جريدة رسمية،عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 – 08والقانون رقم 

  .2016مارس  07ادرة بتاريخ ، ص14، جريدة رسمية، عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01
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ياسية واحدة، السيما السلطة التنفيذية ، حيث قد يعني ذلك أن تقع سلطة القيام بالتعيينات في يد جهة س
عند اختيار وتعيين القضاة ، ومن المفّضل أن  أنها ستملك القدرة على ممارسة حرية تصرف واسعة

تحصل التعيينات القضائية عبر عملية تضمن مشاركة األطراف األخرى في الحكومة والمجتمع مثل 
أو األحزاب السياسية المعارضة أو المجتمع المدني أو السلطة التشريعية  القضاة وأصحاب المهن القانونية

 . 26أو أعضاء الحكومة المسؤولين عن اإلدارة القضائية " 

 الترقية، النقل،)المسار المهني للقضاة تحكم المجلس األعلى للقضاء في الفرع الثاني: 
 .التأديب(

المتعلق بتشكيل المجلس األعلى  12 – 04القانون العضوي رقم  من 19المادة  بالرجوع إلى
للقضاء نجد أن المجلس األعلى للقضاء كذلك هو الذي يسهر على المسار المهني للقضاة فيما يخص 
اقتراحات وطلبات النقل بالنسبة للقضاة ويتداول بشأنها ، ويأخذ بعين االعتبار طلبات المعنيين باألمر 

لهم وألزواجهم وألطفالهم، ويتم تنفيذ  المهنية وأقدميتهم ، وحالتهم العائلية ،واألسباب الصحيةوكفاءاتهم 
 . 27مداوالت المجلس األعلى للقضاء بقرار من وزير العدل

( سنوات خدمة 10فاألصل العام أن حق االستقرار مضمون لقاضي الحكم الذي مارس عشر )
جديد بالنيابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو باإلدارة  فعلية وال يجوز نقله أو تعيينه في منصب

المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لها أو المصالح اإلدارية للمحكمة العليا أو مجلس 
الدولة أو أمانة المجلس األعلى للقضاء إال بناء على موافقته، واستثناءا من ذلك يمكن للمجلس األعلى 

توفرت شروط ضرورة المصلحة أو حسن ء في إطار الحركة السنوية للقضاة نقل قضاة الحكم متى للقضا
سير العدالة ، مع منح للقاضي ضمانة هامة تتمثل في التظلم في أجل شهر من تاريخ تنصيبه في 

فير لهم يتم تو  ، أما بالنسبة لبقية القضاة لم28المنصب الجديد، ويفصل المجلس في التظلم في أقرب دورة 
ما يعد انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق ، كذلك أن تظلم قاضي الحكم يأتي بعد  نفس الحماية ، وهو

                                                             

ريشارد ستايسي ، سوجيت سودري، المعايير الدولية بشأن استقالل القضاء، مركز العمليات االنتقالية الدستورية في كلية الحقوق  - 26 
على الساعة:  2019مارس  12، أطلع عليه بتاريخ  www.democracy-reporting.orgفي جامعة نيويورك، الموقع اإللكتروني :

15:44. 
المتعلق بتشكيل المجلس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته،  ،2004سبتمبر  06المؤرخ في  12 – 04القانون العضوي رقم  - 27 

 .2004سبتمبر  08، صادرة بتاريخ 57جريدة رسمية، 
جريدة  للقضاء،، المتضمن القانون األساسي 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11 – 04من القانون العضوي رقم  26المادة  - 28 

 .2004سبتمبر  08، صادرة بتاريخ 57رسمية، 
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تنصيبه في المنصب الجديد هو ما يدل على عدم حرية القاضي في االختيار ومن ثم تقييد وجهته حسب 
ود في منصب جديد مفروض ما يقتضيه المجلس األعلى للقضاء ، فما الفائدة من التظلم والقاضي موج

   عليه ؟

كذلك التخوف الكبير عندما يتعدى غطاء المصلحة إلى اعتبارات أخرى تطغى عليها هيمنة 
ومن ثم تهتز إرادة السلطة القضائية  االستقرار،المجلس األعلى للقضاء والسلطة التنفيذية للمساس بحق 

      29.ويهتز حرصها على صيانة استقالل القاضي

 – 04من نفس القانون العضوي رقم  20، حيث نصت المادة  بالنسبة لترقية القضاة الشيءنفس 
على أن " يختص المجلس األعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية ويسهر على احترام  12

شروط األقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاة وفقا لما هو محدد القانون 
ته تكون بناءا على ، فتقييم القاضي وتنقيطه وترقي العضوي المتضمن القانون األساسي للقضاء ..."

باإلضافة إلى درجة مواظبتهم، مع  من طرفه في دورات التكوين المستمر كما ونوعا الجهود المبذولة
   .30 مراعاة األقدمية واألعمال العلمية التي أنجزوها ، والشهادات العلمية المتحصل عليها

ة التأهيل ، ثم يبلغ يكون قاعدة للتسجيل في قائمأما تقييم القضاة فيكون عن طريق تنقيط 
القاضي بنقطته ، وا عداد قائمة التأهيل من أجل الترقية إلى مجموعة أو رتبة أو وظيفة يتم سنويا بحيث 

   . 31تتم الترقية من مجموعة إلى مجموعة أو من رتبة إلى رتبة مستقلة عن الوظيفة 

فتكتسي أهمية خاصة ألنها تمثل ضمانة فعالة لحمل  ) المسؤولية التأديبية(  أما تأديب القضاة
، لذلك البد 32القاضي على احترام واجباته الوظيفية من جهة والمحافظة على هيبة القضاء من جهة ثانية 

من اسناد سلطة التأديب إلى جهة محايدة حتى ال تتم اساءة استعمالها أو تجاوزها لنيل من كرامة القاضي 
 وهيبة القضاء.

                                                             

 2014 01حورية زيالبدي، استقاللية السلطة القضائية، مذكرة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر  - 29 
  . 91،  ص 2015 –
 ، المتضمن القانون األساسي للقضاء.2004سبتمبر  06المؤرخ في  11 – 04من القانون العضوي رقم  51،   44واد : الم - 30 
، المتضمن القانون 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11 – 04من القانون العضوي رقم  56 ،55 ،03فقرة  51المواد:  - 31 

 األساسي للقضاء.
 . 92حورية زيالبدي، مرجع سابق، ص  - 32 
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ند المشرع الجزائري سلطة تأديب القضاة إلى المجلس األعلى للقضاء تحت رئاسة الرئيس وقد أس
يرأس الرئيس " 12 – 04رقم من القانون العضوي  21للمحكمة العليا وهو ما نصت عليه المادة األول 

األول للمحكمة العليا المجلس األعلى للقضاء عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات 
 وهو ما يعطي استقاللية نسبية للقضاء لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذيةالتأديبية المتخذة ضد القضاة " 

. 

ورؤساء الجهات القضائية سلطة  ولكن من جهة أخرى عهد المشرع الجزائري إلى وزير العدل
وهو ما  11 – 04من القانون رقم  71توقيع عقوبة التنبيه وهي عقوبة تأديبية منصوص عليها في المادة 

 يمس باستقاللية السلطة القضائية . 

من القانون  75أما إقامة الدعوى التأديبية فقد منحها المشرع الجزائري لوزير العدل بموجب المادة 
، حيث تتم بناءا على تحقيق أولي تتوافر فيه كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح  11 – 04رقم 

له ، ومواجهته بما هو منسوب إليه، وكفالته وضماناته ، المتمثلة في وجوب استدعاء القاضي وسؤا
وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وبيان توضيحات القاضي المعني بالتأديب، وهي في حقيقتها ضمانات 

يضاح الظروف التي  إثباتمكن القاضي من ت  .33به  أحاطتبراءته وا 
ألزم المشرع الجزائري المجلس األعلى للقضاء بتعيين مقررا من بين أعضائه يتولى مهمة كما 

 . 34ويتلقى أسانيده ويستمع إلى الشهود  بالتأديب،التحقيق واالستماع إلى أقوال القاضي المعني 
لكنه أوجد  للعزل،وعليه فان المشرع الجزائري لم يبين موقفه صراحة من عدم قابلية القضاة 

 واحد.مجموعة من الضمانات السالف ذكرها لحماية القاضي والمتقاضين في آن 

 .وظيفيةمظاهر االستقالل الشكلي للسلطة القضائية من الناحية ال الثاني:المطلب 
ويمنع على  ،ل القضاة باختصاصات معينة وحصريةهو استقالنعني باالستقالل العضوي للقضاة 

السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتدخل بتلك االختصاصات سواء مباشرة أو بالتعقيب ، وذلك بإصدار 
 .35تنفيذ أحكام القضاء  إيقافقوانين أو القرارات التي يكون الهدف منها 

                                                             

 ، المتضمن القانون األساسي للقضاء.2004سبتمبر  06المؤرخ في  11 – 04من القانون العضوي رقم  75المادة  - 33 
  34 - المادة 27 من القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004، المتضمن القانون األساسي للقضاء.

جامعة ، العدد الثالث مجلة الحقوق والعلوم السياسيةد / عالوة هوام ، ضمانات استقالل السلطة القضائية في الدساتير العربية ،  - 35
-13تاريخ اإلطالع :، https://www.asjp.cerist.dz، الموقع االلكتروني :  115، ص 2015جانفي عباس لغرور ، خنشلة، 

 .13:04، ساعة اإلطالع: 03-2019

https://www.asjp.cerist.dz/
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محتوى القسم الذي يؤديه القضاة تغير من المحافظة على المصالح العليا للثورة بالرغم من أن 
التي تنص على أن  21 – 89من القانون رقم  04إلى النزاهة والوفاء لمبادئ العدالة بموجب المادة 

ن أقوم "يؤدي القضاة عند تعيينهم األول وقبل توليهم وظائفهم اليمين التالية " أقسم باهلل العلي العظيم أ
خالص وأن أكتم سر المداوالت وأن أسلك في ذلك سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ  بمهنتي بعناية وا 

بالرجوع إلى وهو ما يعتبر مكسب هام الستقاللية القاضي عن المجال السياسي ، إال أنه   العدالة "
 االستقالل الوظيفي للقضاة من عدة نواحدساتير القوانين في الجزائر نجد أن السلطة التنفيذية أثرت على 

 سلب االختصاص في عدة مناسبات خاصة  ،من بينها حق العضو وتخفيض العقوبات واستبدالها 
 إلى عدم توفر قانون خاص بالقضاء اإلداري في الجزائر في ظل اعتماد االزدواجية القضائية. باإلضافة

 سلطة رئيس الجمهورية في إصدار حق العفو وتخفيض العقوبات واستبدالها  األول:الفرع 
التي  1989من دستور  08فقرة  47يمارس رئيس الجمهورية هذه السلطة بموجب نص المادة 

على أن " يضطلع رئيس الجمهورية ،باإلضافة لى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى تنص 
 الصالحيات اآلتية : في الدستور، بالسلطات و 

 .." استبدالها.وحق تخفيض العقوبات أو ...له حق إصدار العفو 

أهمها التعديل  ، والتعديالت الواردة عليه1996ادة المنصوص عليها في دستور وهي نفس الم
هو إجراء تشريعي يهدف إلى إزالة الصفة اإلجرامية عن الفعل  الشامل.فالعفو 36 2016الدستوري لسنة 

 .37المرتكب بحيث يصبح مباحا 

صدار العفو من قبل رئيس الجمهورية يكون بالنسبة لألحكام التي صدر فيها  ) العفو الرئاسي(  وا 
ي حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به في حق شخص أو أشخاص معينين بعد أخذ الرأي االستشار 

وهو ما  38 وذلك في عدة مناسبات وطنية مثل االحتفاالت الوطنية أو الدينية للمجلس األعلى للقضاء
                                                                                                                                                                                              

 
 

 
 . 2016من التعديل الدستوري  07فقرة  91،  1996من دستور  07فقرة  77المواد :  - 36 

 السابع نوفمبرفريدة بن يونس، العفو الشامل واالختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في القانون الجزائري، مجلة المفكر، العدد  - 37
  .209، ص 2011

قد يصدر العفو إلنهاء أزمة سياسية قد تتعرض لها البالد كما هو الحال في الجزائر : إصدار قانون الرحمة الصادر سنة  - 38 
 . 2006، وأخيرا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لسنة 1999انون الوئام المدني سنة ، وق1995

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10164
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يشكل اعتداءا صارخا على دور القاضي في مكافحة الجريمة ، مع العلم أن القضاء ليست له والية على 
، ألن 39جهة قضائية مراقبة مدى مالئمة إجراءات العفو ، كون هذا اإلجراء ال يخضع للطعن أمام أية 

 . 40رئيس الجمهورية هو القاضي األعلى للبالد 

 الفرع الثاني: سلب اختصاص السلطة القضائية في عدة مناسبات 
أين احتلت فيها اإلدارة محل السلطة  تم سلب اختصاص السلطة القضائية في عدة مناسبات

وهي المرحلة التي تم  1992القضائية وذلك في خالل فترة األزمة السياسية التي عاشتها الجزائر في سنة 
حالتي الطوارئ والحصار، اتخذت من خالل السلطة التنفيذية إجراءات في مجال االعتقال  إقرارفيها 

دون خضوع هذه اإلجراءات لرقابة القضاء وال تكون محل طعن اإلداري والوضع تحت اإلقامة الجبرية، 
 . 41أمامها 

كتب ووزير العدل " على الرؤساء والوكالء العامين  1996فيفري  10ففي منشور سري مؤرخ في 
لمجالس القضاء والرؤساء والوكالء العامين للمحاكم الجنائية أن يتبعوا ويحترموا التعليمات وأن يسهروا 

الحرفي دون تردد وال تأخير ودون اجتهاد وال تحوير لمحتواها، وعلى اإلطارات القضائية أن  على تطبيقها
تعلم أن التعليمات الصادرة عن اإلدارة المركزية تكتسي الصبغة الوجوبية واالستعجالية وبالتالي يجب إلى 

ادة التذكير بها ، ولن ، أن يتم السهر الحازم على تطبيقها العاجل دون الحاجة إلى إعالمصادقة عليها 
يقبل أي عذر مهما كان السبب وكل مسؤول عن تأخير أو امتناع عن التنفيذ سوف يحاسب شخصيا 

   ما يؤكد حقيقة ضعف سلطة القضاة. و، وه 42ويعاقب حسب خطئه"

 خاتمة 
سنة لم يوفر استقاللية  50أن المشرع الجزائري على مدار  نستنتج من خالل هذه الورقة البحثية

تدور في فلك هد االستقالل إلى يومنا هذا ، فالسلطة القضائية في الجزائر من ع حقيقية للسلطة القضائية
وهو ما الوظيفة بمباشرة  وانتهاءللسلطة التنفيذية من مرحلة تعيين القاضي مرورا بمساره الوظيفي التبعية 

، الذي وحمايتهاالصادر عن اللجنة االستشارية لترقية حقوق اإلنسان  2012كرسه التقرير السنوي لسنة 
                                                             

 التاسع صالعدد  األول،أمينة مخفي، معوقات استقاللية السلطة القضائية في الجزائر، مجلة بحوث جامعة الجزائر، الجزء  - 39 
240. 

 . 2016من التعديل الدستوري  02فقرة  156المادة  - 40 
 .240أمينة مخفي، مرجع سابق، ص  - 41 
المتوسطية لحقوق اإلنسان  –مجيد بن الشيخ أمين سيدهم ، الجزائر ) استقالل وحياد النظام القضائي( ، الشبكة األوروبية  - 42 

  . 29ص  ،28011ر -+كوبنهاغن، أكتوب
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أكد على أن الدستور الجزائري ال يكرس استقاللية السلطة القضائية ، لذلك ال بد من الحاجة إلى وجود 
وحقيقية ال شكلية من أجل  دستور جديد يعمل على تكريس استقاللية السلطة القضائية بصفة فعلية

 الوصول إلى الدولة القانونية .
فإصالح الجهاز القضائي بصفة خاصة والسلطة القضائية بصفة عامة هو الضامن الحقيقي 
لمفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وسد الفجوة التي تعمل على تكريس الفصل بين السلطات نصوصا ال 

ئية إلى سلطة خادمة وتابعة للسلطة التنفيذية ال سلطة سيدة واقعا ملموسا ، مما يحول السلطة القضا
ومستقلة هذا من جهة، ومن جهة ثانية البد من تكريس ثقافة استقاللية السلطة القضائية في ذهن المواطن 

ثقة في لوالقاضي، ألن مجرد التخمين في أن القاضي تابع ال سيد في اتخاذ أحكامه يجعل المواطن يفقد ا
  القضاء .   



الحريات آلية  الدفع بعدم الدستورية كضمانة دستورية وقانونية  لحماية  الحقوق و  /افظي سعاد، جامعة تلمسان د/ ح
16-18والقانون العضوي  2016األساسية وتحدياتها دراسة على ضوء التعديل  الدستوري   

 

 2019أفريل  25يوم      "الجزائرملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساس لبناء دولة القانون في  136
 

  حماية الحقوق والحريات األساسية كضمانة دستورية وقانونية ل الدفع بعدم الدستوريةآلية 
 16-18والقانون العضوي  2016دراسة على ضوء التعديل الدستوري  وتحدياتها

 حافظي سعاد د/                                                                        

 أستاذة محاضرة أ                                                                      
 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                
 يد تلمسان بلقاجامعة أبوبكر                                                                 

             hafdi.souad @yahoo.fr 
 مقدمة 

ه في مجال تنظيم الحرية وتقييدها ، فنجد أّن األصل في دول العالم ، وفي الديمقراطيات الغربية أنو 
أّن الدساتير تحمي الحريات وتكفلها ، ولكي يتحقق ذلك أعطيت للسلطة التشريعية مهمة تنظيمها باعتبار 

السلطة التشريعية اّلتي أّن هذه األخيرة تمثل اإلرادة الشعبية ، غير أّن عيب االنحراف في استعمال 
ذكرناها سابقا ، يبقى قائما خاصة في دول العالم الثالث ، حيث أّن األغلبية البرلمانية ال تمثل إرادة 

من  5األغلبية الشعبية ، ومحاولة التفرقة بين تنظيم الحرية وبين تقييدها البّد من ذكر نص المادة 
نّصت : " أّنه ال يجوز للقانون أن يمنع إاّل التصرفات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواطن حيث 

الضارة بالمجتمع ، وكل ما ليس محظورا طبقا للقانون ال يجوز منعه  وما ال يأمر به القانون ال يجوز 
 جبر أحد على إتيانه ".

ى عاتق فمن خالل هذه المادة نالحظ أّنها تتولد النتائج التالية : أّنه ال يتولد أي واجب قانوني عل 
الفرد إاّل إذا نص التشريع على هذا الواجب ، واّنه إذا كان التشريع هو الناطق بالقاعدة القانونية ، فإّنه 
يجب على جميع سلطات الدولة احترام تلك القاعدة ، كما أّن المشرع من خالل هذه المادة ال يتمتع 

له أن يمنع أو يقيد إاّل التصرفات الضارة  بسلطة مطلقة في تنظيم الحقوق والحريات العامة ألّنه ال يجوز
 بالمجتمع.

فالقيد الوارد على الحرية ال يتصور إاّل إذا كان المشرع قد حظر نشاطا ال يشكل إضرار 
. ففي هذه الحالة بحق قد انتقص من الحرية لقيامه بمنع نشاط يمثل جانبا من جوانب ممارسة 1بالمجتمع

لنشاط أي إضرار بالمجتمع. وهنا يبتدئ التقييد الحقيقي للحرية، أّما الحرية دون أن تشكل ممارسة هذا ا
تنظيم الحرية فهو يدور دائما في إطار ا ضار بالمجتمع. فيقوم المشرع بدركه ألّن النشاط الذي يحضره 
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المشرع أن ينطوي على إضرار بالمجتمع ، وبالتالي تكون مهمته هي حظر كل نشاط يتمثل مع ممارسة 
 .2من هذا الضرر بالمجتمع إحداث شيء

هذا وتثور المشكلة في هذا الصدد ، فما هو معيار اإلضرار بالمجتمع ؟ فاإلضرار بالمجتمع  
يتحقق في كل نشاط يشكل زواال أو انتقاصا في قيمة من القيم األساسية اّلتي يرتكز عليها المجتمع في 

انتقاص للدعائم اّلتي تستند إليها أسس المجتمع كيانه وبقائه ، واإلضرار كذلك يتمثل في كل إهدار أو 
للتمتع بحرية كريمة ومعقولة. وال بّد أن يعطي للمجلس الدستوري في هذا المجال سلطة استنباط القيد 
الوارد على الحرية من خالل ما يحققه التشريع من خروج على قاعدة "األضرار االجتماعية" وذلك في كل 

له سلطة تفسير واستخالص وتحديد مضمون العديد من أفكار القانون العام حالة تصرح أمامه قد تكونت 
، وغيرها من أفكار القانون العام.  4، وفكرة الضرورة والنظام العام 3لمفكرة االستعجال والمنفعة العامة

حيث أّنه يمكن القول في مجال اإلضرار بالمجتمع ، يمكن أن يتدخل في مجال الحقوق والحريات العامة 
لتنظيمها ، ولكن سلطته التقديرية تظل محفوظة بالقدر الضار من نشاط اإلنسان الذي يكون قد حظره ، 

حرية من الحريات التى يتدخل المشرع لتنظيمها ،  5فمثال : ال يمكن أن تكون حرية اإلنسان في التنقل
أيدي العدالة ، أو  ولكن حين يترتب على تلك الحرية هروب المجرم المحكوم عليه بأحكام قضائية من

حين يترتب على هذه الحرية االطالع عليها للدولة ال يجوز اإلطالع عليها لمساسها بأمن الدولة الخارجي 
، فهنا يحق للمشرع التدخل لتنظيمها بشكل يكفل ممارستها وعد اإلضرار بالمجتمع. وهذا ينطبق أيضا 

من  5. وبالتالي نقول أّن المادة 6حافة....(حرية الص التعبير،على سائر الحريات األخرى... )حرية 
اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن قد فصلت ما بين سلطة المشرع في تنظيم الحريات وسلطته 

 في تقييدها وذلك بنصه على عدم جواز التدخل التشريعي إاّل لمنع األضرار اّلتي تلحق بالمجتمع.

إجراءات ممارسة حرية من الحريات ، نقول أّنه ينظمها. أّما إذا كان  ومن ثّم إذا كان المشرع يتولى ويبّين
المشرع قد انتقص من الحرية خارج اإلطار الذي قد يضر بالمجتمع بمعنى انتقص منها دون أن تكون 

 ضارة بالمجتمع ، فنقول أّن المشرع قيد الحرية.

طيات الغربية أّن الدساتير تحمي هذا وتجدر اإلشارة أّنه األصل في دول العالم ، وفي الديمقرا 
الحريات وتكفلها ، ولكي يتحقق ذلك أعطيت للسلطة التشريعية مهمة تنظيمها ، باعتبار أّن هذه األخيرة 

معانا في ذلك فقد نّص دستور فرنسا الصادر في  تمثل اإلرادة )دستور  1958أكتوبر  04الشعبية ، وا 
طة تنظيم الحريات العامة على البرلمان(. فال يجوز منه قص سل 34الجمهورية الخامسة في المادة 

التدخل في مجال الحريات إاّل بقانون بالحقوق والحريات العامة والضمانات األساسية المقررة للمواطنين 
على الموضوعات اّلتي يأتلف منها المجال المحتجز في النظام الدستوري الفرنسي وال غرابة في األمر ، 
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تشريع في الدول الديمقراطية اعتبر التعبير عن اإلرادة العامة لألّمة ، ومن ثّم بدت مسألة ذلك أّنه إجالال لل
إخضاعه لرقابة القاضي الدستوري متنافية مع التقليد الدستوري إذ ال يتصور أن يخضع إرادة الشعب ألية 

لعامة لألمة ، كما ذهب رقابة ، ألّن القانون يستمد قدسيته ، ليس فقط من اعتباره التعبير عن اإلرادة ا
الفكر الفرنسي ، بل أيضا من أسلوب صياغته ، فالقاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة يشترط لصدورها 
التصويت والموافقة عليها من جمعية نيابية منتخبة من الشعب وممثلة له تمثيال صحيحا ، وكما يقول 

مانات األساسية ألّن صدور قانون عام مجرد ال األستاذ روبير أّن ضمانة تنظيم الحرية بقانون من الض
 يمكن أن يستهدف أشخاصا معنيين بذواتهم حّتى ولو انطوى على قيود مفروضة على الحريات. 

كما أّن صدور القانون من السلطة المنتخبة يضمن تحقيق المساواة بين المواطنين في ممارستهم 
 لحرياتهم. 

يحققها التشريع في مجال الحريات العامة تبدو محل نظر كبير  أّما في الجزائر فإّن الضمانة اّلتي
حسب األستاذ "نبيل صقر" ، وذلك أّن القيود اّلتي أوردها المشرع الجزائري من خالل تشريعات عديدة 
متعاقبة قد قيدت جوانب عديدة من الحقوق والحريات األساسية المقررة دستوريا على نحو أدى أحيانا إلى 

لدستوري الكافل للحرية ، وهو ما يعبر عنه قصور المشرع الجزائري في مفهوم التدخل إزهاق النص ا
التشريعي في مجال الحقوق والحريات ، وأعتقد أّنه ال يقصد القيود الواردة على الحقوق والحريات في 

الحقوق  مجال الضبط اإلداري والمحافظة على النظام العام.فياترى ماهي  الضمانات  التي أقرت  لحماية
والحريات ؟ سوف نحصر دراستنا في  دور المجلس  الدستوري الفرع االول ثم الية الدفع بعدم الدستورية  

 .ودورها

 في الرقابة على دستورية التشريعات الماسة  بالحريات دور المجلس الدستوري : األول لفرعا

يطرح التساؤل عن كيفية ممارسة المجلس الدستوري للرقابة على دستورية التشريعات الماسة  
 بالحريات ؟ 

مهمته في فحص مدى دستورية التشريعات الماسة بالحريات أو المقيدة  7يباشر المجلس الدستوري  
التشريعي في مجال لها من خالل دوره المعتاد كقاضي يفحص دستورية القوانين . غير أّن طبيعة التدخل 

 كان إذا خالله من يفحص أكبر ومدى ،الحقوق والحريات العامة يفرض على القاضي أسلوبا متفي الرقابة 

 اّلتي اإلجراءات بعض على ينطوي  أّنه أم بالحرية التمتع في الدستور يوردها لم قيود على ينطوي  التشريع

 على الوارد القيد طبيعة حول التساؤل إلى دستوري ال المجلس يدعو ما وهذا استعمالها. كيفية وحسب تنظم

 من أمرا يبحث الدستوري  المجلس أنّ  المقام هذا في ونالحظ لممارستها. المنظم اإلجراء وطبيعة الحرية
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وجود مخالفة موضوعية لنصوص الدستور  -للحرية. المقيد النص دستورية بعدم يقضي لكي التالية األمور
ذلك باالستزادة عليها أو مخالفتها ، وهنا ال شّك أّن مهمة المجلس تبدو يسيرة ، إذ أو القيود اّلتي أوردها و 

يكفي إلتمامها المقارنة بين النص التشريعي والنص الدستوري الصريح ، والشروط اّلتي أوردها حّتى 
يستبين للمجلس مواضع مخالفة هذه الشروط في النص التشريعي محل الطعن. وكذلك وجود ما يعرف 

االنحراف التشريعي أو إساءة استخدام السلطة التقديرية للمشرع. وهنا يبدو لزاما على المجلس أن يبحث ب
ومعرفة ما إذا كان التشريع قد  للتشريع،في النية الظاهرة للمشرع وذلك من خالل معرفة الغرض الحقيقي 

نية السابقة على صدور وهذا ما تفصح عنه المناقشات البرلما ال.خرج عن قصد النص الدستوري أم 
أو عرض لألسباب اّلتي يرافق عادة مشاريع القوانين وانطالقا مّما ينشر في الجريدة الرسمية  القانون،

أّنه يصعب  و المعلوم لمداوالت المجلس الشعبي الوطني اّلتي تتضمن مناقشة النواب لمواد التشريع.
ّنما يكون ذلك من خالل تفحص إيجاد أو وضع معيار حاسم بين تنظيم الحرية وبين اال نتقاص   منها ، وا 

أثر تدخل المشرع على ممارسة الحق أو الحرية ، فهذا األثر قد يقطع المجلس الدستوري ، بكونه إجراء 
األمر ، وقد يقطع بأّنه يرد على استعمال الحق أو ينتقص من   منظم للحرية ، وهنا ال صعوبة في 

المجلس أن يقضي بعدم دستورية التشريع. كما ذكرنا سابقا فإّن وضع قاعدة الحرية في هذه الحالة على 
معيارية في هذا الصدد يصعب تصوره ألّن صور التدخل التشريعي غير الدستوري متعّددة فتارة يتمثل في 
االنتقاص من جوهر الحق أو الحرية ، وتارة أخرى يفرض قيودا تحول دون التمتع بها ، وتارة أخرى 

الحرية بحرمان بعض الفئات منها. وبالتالي على المجلس الدستوري أن ينظر إلى أثر التدخل يصادر 
التشريعي على الحقوق والحريات العامة ، وأن يتحقق من عدم المصادرة كلية أو جزئية لها. فهذه هي 

دستور وحمايته من األهداف اّلتي تنشدها الرقابة على دستورية القوانين والفلسفة اّلتي تقوم عليها صون ال
الخروج على أحكامه باعتبار أّن نصوص الدستور تمثل دائما القواعد واألصول اّلتي يقوم عليها النظام ، 
ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام اّلتي يتعّين التزامها ومراعاتها ، وا هدار ما يخالفها من تشريعات 

ة الفرد أو قب بصفة أساسية إذا ما كان التشريع يهدر حريأّن المجلس الدستوري يرا 8، ومن هنا نخلص
صحيح أّن  ها ، يحظر وجه من وجوه ممارستها.، أو يحرمه منها أو ينتقص منيفوت عليه التمتع بها

السلطة التشريعية تختص بتعيين الحدود اّلتي يباشر فيها الفرد حريته إاّل أّن هناك منوط بأن تتفق هذه 
التشريع  مالئمةالدستوري للحرية نموذجها المرسوم في الدستور. والمجلس ال يراقب هنا الحدود مع اإلقرار 

ال يتقّيد بالوصف الذي يفعله المشرع على  9وال األهداف األساسية للتشريع ، ومن ثّم فالمجلس الدستوري 
ّنما متى كانت بطبيعتها تتنافى في هذا الوصف وتخالفه ،  حق أو حرية بأّنه فقط في صدد تنظيمها وا 

 وهذا ال يغل يد المجلس في البحث في عدم الدستورية.
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 الدستوري،وهكذا يتضح لنا أّن التشريع الذي يخرج عن غاية كفالة الحرية أو ينتهك اإلقرار  
ومن ثم نقول أّن صون الحريات  صادرها.يقضي بعدم دستوريته طالما انتقص من الحرية أو قيدها أو 

ن كانت فكرة مثالية من خالل الواقع الذي  هدف كل الدساتير وضمان الحريات هو تجسيد دولة القانون )وا 
ومن ثّم نشأت  الدستور.وتقييد التشريع للحريات هو ضمان المحافظة عليها بشرط أن ال تخالف  نعيشه(،

ات نظريات التعسف في استعمال الحق ، ال بناء استعمال إطالق الحريات في اإلضرار باألفراد والمجتمع
 الدستور ، من بعده التشريع ضابطا لمبدأ ضمان الحريات وعاقال لها.  ومن ثم كان

 آلية الدفع بعدم الدستوريةي: الفرع الثان

متى  تكون  المسألة محل الدفع  بعدم الدستورية  مسألة أولية  دستورية  استبعد التعديل الدستوري 
القانون  من خالل الدعوى األصلية  المباشرة  ووضع  ضدووضع آلية   القانون  ضدأي عمل مباشر  

أو  المسألة  La question  prioritaireالدفع  بعدم الدستورية  اختار لها  شكل المسألة األولية  آلية
هذا وصفت  التي يجب الفصل فيها قبل الفصل في الموضوع   La question préjudicielleالفرعية

أي أنها ذات أولوية  بالنظر إلى وقت اإلجراء أي أنها مسألة يجب أن تعالج   المسألة  بأنها مسألة أولية
دون تأخير أو تأجيل  بحسبان أنها  تتعلق  بنص  تشريعي  يتضمن  اعتداء على  أحد الحقوق أو 

بمناسبة دعوى مقامة أمام إحدى   61الحريات  تثار  المسألة األولية  الدستورية وفقا لنص المادة 
باستثناء  محاكم  الجنايات  وان كان  يمكن إثارة  المسألة الدستورية  في مرحلة التحقيق   المحاكم

الجنائي أمام غرفة  التحقيق  ويمكن  إثارتها  في أية  مرحلة  من مراحل  الدعوى  ولو ألول  مرة أمام 
يجب أن يتحقق  مجلس الدولة أو  محكمة النقض  ويشترط  القانون األساسي شروط في مسألة  التي  

منها من قبل المحكمة  التي أثيرت أمامها المسألة الدستورية  األولية  قبل إحالتها إلى مجلس الدولة أو  
محكمة النقض  ويتمثل أولها  في أن  يكون  النص  محل النزاع مؤثرا  بحيث  يحسم نتيجة النزاع أو  

وثانيها أن  تكون المسألة المثارة  ذات طابع   يشكل األساس  في المحاكمة  االتصال بالنزاع  الموضوعي
خطير  الجدية  وهناك شرط شكلي  يتمثل في ضرورة  إثارة المسألة  األولية  الدستورية  في شكل مستقل  

أن تكون  61ومنفصل  من صحيفة الدعوى  األصلية  وأن تكون مسببة  ويرى البعض أن اشتراط المادة 
تورية  إلى المجلس الدستوري  من مجلس الدولة أو محكمة النقض  يعني أن إحالة المسألة  األولية الدس

لمجلس الدولة  ومحكمة   المحاكم  التي يجوز التمسك أمامها بعدم  الدستورية  هي المحاكم التابعة 
وأن المحاكم  غير العادية تستبعد  ضمنا  من هذه المحاكم  كمحكمة  التنازع أو المجلس  النقض

بوصفه قاضيا  بينما يرى البعض اآلخر أنه يمكن إثارة المسألة  األولية بعدم الدستورية أمام الدستوري  
إحدى المحاكم غير التابعة  لجهتي القضاء  العادي واإلداري  مثل محكمة التنازع  ومحكمة العدل العليا   
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ورية   خالل ثمانية والمجلس الدستوري  ويجب أن نفصل  محكمة الموضوع  في المسألة األولية الدست
أيام  فان رفضتها ال يجوز الطعن  في هذا الرفض   بل يتم الطعن فيه  عند الطعن  في الحكم النهائي  
الصادر في الموضوع  وان قبلتها  تقوم بإحالتها  إلى مجلس الدولة أو محكمة  النقض  والتي تقوم  بدور 

ة لتحقق  من توافر الشروط  الثالثة  السابق ذكرها  التصفية  حيث يتم فحص المسألة  الدستورية  المثار 
المجلس الدستوري في غضون  ثالثة أشهر   إلىتبين  لهما توافر  تلك  الشروط تتم إحالة  األمر  فإذا

ويقوم المجلس الدستوري فور تلقيه اإلخطار بإخطار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء  ورئيس الجمعية 
وخ  والذي يكون لهم  الحق في إرسال  مالحظاتهم حول المسألة  الدستورية الوطنية ورئيس مجلس الشي

المطروحة  ويفصل  المجلس الدستوري  في المسألة األولية  الدستورية  خالل مدة أقصاها  ثالثة أشهر 
 األطراف  المعنية  لتقديم مالحظاتهم وتعقد  بإخطارعلى أن  يقوم المجلس  الدستوري  اإلحالةمن تاريخ 

جلسات  استماع عامة   باستثناء  الحاالت  التي يحددها  النظام  الداخلي للمجلس الدستوري وفي 
لسنة   1التطبيق العملي  فقد صدر أول  قرار  المجلس الدستوري  بخصوص مسألة أولية  دستورية برقم 

بموجب  14/4/2010 من قبل مجلس الدولة بتاريخ  اإلحالةبناء على   28/5/2010بتاريخ  2010
من القانون  26يتعلق بمعاشات التقاعد  لقدامى المحاربين ومدى دستورية  المادة  اإلحالةوكان قرار  قرار

وقد انتهى المجلس الدستوري  في   2006لسمنة  100والمادة   2002من القانون   68والمادة  1981
والفقرة الخامسة   68قرة السابعة  من المادة من قراره  عدم دستورية تلك  المواد  باستثناء الف األولىالمادة 

 كما أكد المجلس الدستوري  في المادة الثانية  من قراره  على إرجاء  عدم الدستورية  100من المادة  
بالفصل  في المسألة  هالتزاموالواقع أن  المجلس الدستوري لفرنسي  أصبح مع    102011جانفي  1 إلى

من المحكمة العليا  سواء لجهة القضاء العادي  محكمة النقض أو لجهة  إليهالدستورية التي تحال 
القضاء اإلداري  مجلس الدولة  بمثابة  محكمة  بالمفهوم  الدقيق لهدا المصطلح  حيث أن استحداث  

 11يندرج  في تكريس  حقوق  جديدة  للمواطنين  إنمانظام الدفع  بعدم الدستورية  

إلجراء المسألة  األولوية  الدستورية أوال الطبيعة  القانونية    

وعليه فانه ينبغي أن ينطبق  على المجلس الدستوري  الفرنسي  في ممارسته  لهده الوظيفة الجديدة  
معايير القضاء  وال سيما على  ضوء االتفاقية  األوروبية  لحقوق اإلنسان  حيث تتطلب حياد القضاة  

المناقشة  الطبيعة  القانونية  للمسألة األولية  الدستورية  دفع  مبدأ المواجهة  وهكذا يطرح  على بساط
إجرائي أو مسألة أولية للفصل  في النزاع  ودلك  من واقع أن المسألة األولية  الدستورية  ال تعد دفعا 
 بعدم الدستورية  حيث إن  الدفع  بعدم الدستورية  ينبغي أن يقتصر  على غرار المعمول  به في الواليات 
المتحدة  األمريكية على األنظمة  التي يفصل  فيها  قاضي الموضوع  بنفسه  مسألة  دستورية قانون  
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تمسك  بها  أحد الخصوم  أثناء النظر  الدعوى أما  مع المسألة  األولوية  للدستورية  والتي يقرها  
 إلىألة  المثار أمامه  غالبية  األنظمة  األوروبية  فان قاضي الموضوع  ينبغي أن يحيل  هده المس

المحكمة الدستورية المختصة  لتقرير مدى  دستورية  النص التشريعي  محل  المناعة  يضاف إلى دلك 
أن المسألة  األولوية  الدستورية  ال تعتبر مسألة  فرعية  حيث يؤول فحص  جديتها  لمجلس الدولة أو 

تحليل الطعن  الفردي  إللغاء القانون   الذي   إلىلمحكمة  النقض حسب األحوال  األمر الذي يدعوا  
 يشكل  المسألة  األولوية  الدستورية 

المسألة  األولوية  الدستورية  والمسألة  األولية  للفصل في الموضوع  يستفاد  من التعديل   
لتمسك  تعريف بسيط  نسبيا للمسألة  األولوية  الدستورية  كسبب  قانوني  يقوم  على ا  2008الدستوري 

بمناسبة  دعوى منظورة أمام  محكمة  تتعلق  بمحكمة  النقض أو  مجلس الدولة  بأن  نص تشريعي  
موضوع  التطبيق  بشكل  اعتداء  على  الحقوق  والحريات التي  يكفلها  الدستور  وقد أوضح  مقرر  

ة القانون  مع المعاهدة  أن الدفع  اإلجرائي  بشأن  رقاب 61القانون  األساسي  بشأن  تطبيق المادة 
بين المتقاضين  حيث إن إقرار  القاضي  العادي  الذي يحكم أن يشكل   مصدرا  لعدم المساواة يمكن 

حجية نسبية  لألمر  المقضي  فيما  إالبمخالفة  نص مع قاعدة  اتفاقية  ال تكون له  من حيث المبدأ 
عد  في نزاع يستمر  في تطبيقه بالنسبة لآلخرين  بين أطراف النزاع  بعبارة أخرى أن النص  الذي يستب

مما  يعد مصدرا  لعدم  مساواة بين المواطنين  وهكذا فان المصطلح  الشائع للدفع بعدم الدستورية  ال 
من الدستور الفرنسي  إحالة   61أرساه  التعديل  الدستوري في المادة  الذييتالءم  للداللة  على اإلجراء  

ية  للمجلس الدستوري عن طريق التدخل  مجلس  الدولة أو محكمة  النقض  ودلك أن  المسألة الدستور 
واقع قاضي  الموضوع  ال يمكن أن يفصل  في مسألة  عدم الدستورية  إعماال للمبدأ التقليدي  والدي 

يل  بمقتضاه أن  قاضي  الدعوى  هو أيضا قاضي  الدفع  بعبارة أخرى  فان األمر يتعلق  بمقتضى التعد
بإنشاء آلية  المسألة األولية  مسألة تطرح أمام  قاضي الموضوع  بمناسبة  61الدستوري  في المادة 

نما ينبغي أن  دعوى  وضرورية لحل النزاع  ولكن ال يمكن أن يفصل  فيها قاضي الموضوع  بنفسه  وا 
س الدستوري  الذي يفصل المجل إلىيحل هده  المسألة  لقاضي  األعلى الذي يتبعه  ثم بصفة  احتمالية 

من الدستور الفرنسي  بمقتضى التعديل   61في هده  المسألة  وعليه  فانه ال يمكن الحديث  بصدد المادة 
عن إجراء  فرعي  لرقابة  دستورية القانون  دلك أن  تعبير  إال عن المسألة أولية أو 2008الدستوري 

ه  في منازعة  كان  لقاضي الموضوع أن يفصل  بنفس اإذ رية  ال يستقيم  استخدامه  إالالدفع  بعد الدستو 
ال   يمكن  تعريف    وهكذاا كانت  مسألة  الدستورية  مسألة  إجرائية  وليس موضوعية  إذالدستورية  وا 

المسألة  األولية لحكم  ما بأنها  تلك  التي يكون  محل  منازعة  وينبغي  الفصل  فيها  قبل الفصل  في 
المسألة األصلية  التي ترتبط  بها  والتي ال يمكن  مع دلك  للقاضي  المنظور  أمامه  الدعوى أن 
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صلي  لحين الفصل  في المسألة  األولية  يفصل فيها    بحيث ينبغي أن يوقف  الفصل  في الطلب  األ
من جانب القاضي المختص  وانطالقا  من هدا  المنظور  تتفق  المسألة  األولوية الدستورية  مع معيار  

بمقتضاه أن قاضي  الدعوى  هو قاضي دفع   الذيالمسألة  األولية  باعتبارها استثناء  على المبدأ  
من واقع أن المسألة  األولية  ينبغي حسمها  من جانب القاضي فالطبيعة  األولية  تستمد  فقط  

يتناول  مبدأ وقف الفصل   2009ديسمبر  10المختص  دلك أن القانون األساسي  الصادر  في 
باعتباره  اآللية التي تحكم  إجراء المسألة األولية  دلك أن المبدأ  الذي بمقتضاه أن القاضي  الذي يتحقق  

أولية  عليه أن يوقف  الفصل في الموضوع  لحين صدور  القرار من السلطة المختصة  من وجود  مسألة 
 12للفصل في المسألة  األولية 

يمكن القول أن المسالة األولية الدستورية  هي وسيلة دفاع  غير   ثانيا ذاتية المسالة األولية  الدستورية
من القانون األساسي المشار    23  للمادة أن القاضي ال يمكن أن يحل محل الخصوم  كما  وانه إعماال

إليه  آنفا  ليس  النقضاء الدعوى  ألي سبب  والتي بمناسبتها  طرحت  مسألة  األولوية  الدستورية  
تأثيرا  على فحص الملف  والواقع أن حماية  الحقوق  والحريات األساسية  التي يكفلها  الدستور  ال 

عهد  النظام القانوني  اذإحق شخصي  بمفهوم الرخصة القانونية  إال  يمكن أن تعبر  على اإلطالق  عن
ه  الحقوق والحريات  بقانون غير  دستوري  ذق اإلجراء  عند  االعتداء  على هلألفراد  إمكانية  إطال

قانون  غير الدستوري  لدا يمكن  النظر  إلى المسألة  األولية  الدستورية  على  غاءلإيسفر  عن  الذي
قانون  طعن  يستهدف  في المقام  األول   غاءلإلا  تعد قبل كل شيء  طعن موضوعي  وفردي  أنه

تحريك  رقابة مجرد  لنص تشريعي  على ضوء  الحقوق  والحريات  التي يكفلها  الدستور  والتي تسفر  
عدم  دستوريتها من الدستور  عن إلغاء  القاعدة التشريعية  محل الطعن  والتي يتقرر  62إعماال للمادة 

وهكذا يمكن  إثارة  مسألة  الدستورية  األولوية  ألول مرة  في االستئناف  كما أنه يؤول  عند إثارة هده 
مدى هده المسألة  على صحة اإلجراء  قيق الجنائي  لقضاء التحقيق ثاني درجة تقدير المسألة أثناء  التح

يتضمن  منطقيا  تقدير جدية  مسألة  األولوية    ودلك  باعتبار أن اختصاص  قاضي تحقيق  ثاني درجة
الدستورية  ودلك أن  هده المسألة  يمكن أن ترد على  النزاع أو على اإلجراء أو تشكل   أساس المالحقة  

 13بعبارة أخرى تأخذ  هده المسألة  كامل معناها في المجال  الجنائي .

غير أن هدا  النص التشريعي  محل المنازعة  ال ينبغي أن  يكون  قد سبق  تقرير أنه مطابق  للدستور   
سواء في  منطوقه أو في  األسباب  التي ترتبط  بالمنطوق  لقرار  المجلس الدستوري  ودلك  ما لم يكن  

لدستوري  األمر  الذي  يقلل  من هناك  تغييرا  في  ظروف الواقع  والقانون  والتي سلم  بها  القضاء  ا
مدى  حجية  األمر المقضي  لقرارات  المجلس الدستوري  ، وينبغي أخيرا  أال تتجرد مسألة  الدستورية  
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كانت  هده   اإذالنسبة  لتقديره  ودلك حسب  ما من طابع  الجدية ويشكل هدا  المعيار  محال  لتنوع  ب
أو القضاء األعلى  حيث  ينبغي  على  كل  منهما أن يتحقق   المسألة  مطروحة أمام  قضاء  الموضوع

من الطابع الجدي  لهده المسألة  بالنسبة للقضاء  الموضوع  وأن  هده المسألة  تتسم بطابع الجدية  
بالنسبة  للقضاء األعلى  ويتعلق  األمر  بالنسبة  لهدا  التدرج  تفادي ما يطرح  من مسائل عديمة 

 رة  على المجلس الدستوري  وتكديسه  بالتالي بالمنازعة الدستورية .األهمية أو مبتك

المادة األولى  من الالئحة     أنقيد المسألة  األولوية  للدستور  وا عالم  دوي الشأن : تجدر اإلشارة  
بأن يقيد  قرار مجلس الدولة  أو محكمة النقض  الذي يحيل  مسألة  الدستورية     قلم  السكرتارية 

عامة  للمجلس  الدستوري  وتقوم هده  السكرتارية  بإخطار الخصوم   في الدعوى أو عند الضرورة  ال
كان هناك   اإذؤساء  المجالس النيابية  كذلك  ممثليهم  ويخطر أيضا  رئيس الجمهورية  رئيس الوزراء  ر 

خالله أن يقدم  الخصوم مقتضى  رئيس الحكومة  لالق ليم الفرنسي ويبين اإلخطار الميعاد الذي  يمكن 
أو السلطات  مالحظات    مكتوبة  والوثائق  التي يمكن أن تدعم  عند الضرورة  هده المالحظات  
وتوجه هده المالحظات  والوثائق  إلى سكرتارية  وهكذا  اتجهت  الالئحة  الجديدة  للمجلس الدستوري  

ة  الدستورية  إلى تكريس  مبدأ المواجهة  وهدا ما في تحديدها  لإلجراء المتبع  في إطار المسألة  األولوي
أعلنه  صراحة  رئيس      المجلس الدستوري    حيث يقول أن  المسألة  األولوية الدستورية  سيوجد  

 دعوى دستورية حقيقية أمام المجلس الدستوري  وجلسات  عامة حقيقية  

انه لكل   4الدستوري  حيث نصت  المادة أشهر مع إمكان رد القاضي  3التحقيق في الملف خالل مدة 
عضو  من المجلس الدستوري  يرى ضرورة امتناعه أن يعلم  دلك لرئيس  المجلس وأنه  يمكن للخصم أو 
لممثله  المطالبة برد  عضو  من المجلس الدستوري  ودلك حتى  يتمكن  دوي الشأن  من تقديم 

للمجلس الدستوري أن يقرر  مخالفة النص  التشريعي    مالحظاتهم  خالل المدة المحددة لهم  وهكذا يمكن
الخصوم  على أن  تخضع    أثارهامحل  المسألة  الدستورية  لسبب أو  ألسباب أخرى  غير تلك  التي 

هده األسباب إلجراء  المواجهة  غير أنه  ال يمكن  للمجلس الدستوري أن يثير عدم  دستورية نص 
تشريعي  لم يشمله  قرار اإلحالة  من مجلس الدولة أو من محكمة النقض  إضافة إلى إجراء عالنية  

المجلس الدستوري للنظر فيه  وتحدد    مجلس الدولة جدية الدفع فيحال على مستوى  داري ا  و الجلسات  
 اإذدستورية  القوانين  واللوائح   من قانون المحكمة الدستورية  تتولى المحكمة  الرقابة  على  29المادة 

تراءى  إلحدى المحاكم أو الهيئات  ذات االختصاص القضائي أثناء النظر  إحدى  الدعاوى  عدم  
زم  للفصل في النزاع أوقفت  الفصل في الدعوى  وأحالت األوراق  دستورية نص  في قانون أو الئحة  ال

دفع أحد الخصوم أثناء   اإذللفصل في المسألة  الدستورية، المحكمة الدستورية  العليا  إلىبغير رسوم  
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المحاكم أو الهيئات  ذات االختصاص  القضائي بعدم الدستورية  نص  في  إحدىنظر  دعوى أمام  
ورأت المحكمة أو الهيئة أن  جدي أجلت  نظر الدعوى  وحددت لمن  أثار الدفع ميعادا    قانون أو الئحة

ال يجاوز  ثالثة أشهر لرفع الدعوى  بدلك أمام  المحكمة الدستورية  العليا  فادا لم ترفع  الدعوى في 
ل قضاء الموضوع  الميعاد  اعتبر الدفع  كأن لم يكن  وعلية فان االتصال  بالدعوى  الدستورية  من خال

يمكن  إما بإحالة  المسألة  الدستورية  مباشرة  من محكمة  الموضوع  إلى المحكمة  الدستورية  العليا  
من قانون المحكمة أو بطريق الدفع الفرعي  عندما  ترخص  محكمة   29وفق البند ا من المادة 

 الموضوع  للخصم  وفق البند ب  من المادة  المشار إليها  

تصال  بالدعوى  الدستورية  عن طريق الدفع   يتم  االتصال  بالدعوى الدستورية  من خالل أحد اال
الخصوم  في دعوى منظورة أمام محكمة الموضوع أو هيئة ذات اختصاص قضائي  بتقديم  دفع بعدم 

بعد تأكده  الدستورية  القانون أو الالئحة  المزمع تطبيقها  للفضل في الدعوى  فيمنحه قاضي الموضوع 
حكمة الدستورية من جدية  الدفع مهلة ال تجاوز  ثالثة شهور  لرفع  دعواه  في المسألة الدستورية أمام الم

لم يرفع  دعواه خالل هده المهلة  اعتبر دفعه  كأن لم يكن  ويستمر  نظر الدعوى  اإذالعليا  وبحيث  
كية اإلجرائية  عن سابقتها  في تحميل الخصم األصلية والفصل فيها  وهكذا تختلف هده الوسيلة  التحري

مشقة  الدعوى الدستورية  وتكاليفها كما تميز المشرع  المصري مقارنة  بنظيره الفرنسي  في تكريسه 
لرقابة  الدستورية الالحقة  في أنه عهد  أسلوب تنقية  المسألة الدستورية  لقاضي الموضوع  ذاته وليس 

به مما يفيد  إننا  بصدد  وسيلة  دفاع  متروكة لقاضي  الموضوع  ودلك  للقضاء األعلى  الذي يتعلق 
الفصل إعماال للمبدأ  التقليدي والدي بمقتضاه  أن الدفع  يأخذ  في اعتباره  من ناحية  ضرورة أن يكون 

  زما للفصل  في الدعوى الموضوعية  والميعاد  الذي يمكن  لمحكمة الموضوعفي المسألة  الدستورية  ال
 تحديده للخصم  لرفع  دعواه الدستورية  حده  األقصى ثالثة أشهر 

الوالية  العامة  ذاتاالتصال بالدعوى  الدستورية  عن طريق التصدي :تعد المحكمة الدستورية  العليا 
والوحيدة  في مجال دستورية  القوانين واللوائح  وبهده الصفة  يتعين أن يسلم  لهده  المحكمة  بحق 

جاء نص  المادة   وهكذابعدم الدستورية أي نص  يعرض  لها بمناسبة  ممارسة  اختصاصها    القضاء
من قانون المحكمة  الدستورية  العليا ليجيز  لها أن تتصدى  لفحص  مدى دستورية أي نص  27

 لو كان هدا النص  فيله صلة  بالنزاع المطروح عليها  حتى و معروض  عليها متى كانت  تشريعي  غير
ئحة  مختلفين عن  القانون أو الالئحة  المطعون فيهما  وعليه فانه من المفيد أن نتناول  قانون أو ال

من قانون المحكمة  الدستورية العليا التصدي يكون تلقائيا  27لنص المادة   إعماالالتصدي  وضوابطه 
د تقرير  الدستورية  غير من المحكمة  وينبغي أن  يكون مناط التصدي  هو عدم الدستورية  وليس مجر 
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أنه  يمكن  للقاضي الدستوري على غرار  قضاء المجلس  الدستوري  الفرنسي أن يحكم  بعدم دستورية  
فالبد  من قيد الدعوى الدستورية  فالمسألة  لإلجراءاتمجموع النصوص  القانون أو الالئحة أما بالنسبة 

دلك فان    اوفيما عدالمحكمة الدستورية  العليا تحال  من محكمة الموضوع  رأسا الى  قلم كتابة  
أو صحيفة  الدعوى  المقدمين   اإلحالةالوسيلتين  تتشابهان  من حيث وجوب تضمين  كل  من قرار 

لتشريعي  المطعون بعدم  دستوريته  والنص الدستوري  المدعي اللمحكمة  الدستورية بيان بالنص 
لنصوص التشريعية  هو افتراض تطابقها  مع أحكام الدستور  بمخالفته  وتأصيل دلك أن األصل  في ا

هده  إلىويتعين  بالتالي على غرار  ما أكدته  المحكمة الدستورية  العليا أن تكون  المطاعن الموجهة  
النصوص  جلية  في معناها واضحة  في الداللة  على المقصود  منها ال يحيطها  التجهيل أو يكتنفها  

خالص  كلما  كان النص التشريعي  المطعون فيه  مكونا من  عدة أجزاء  يقوم كل الغموض  ويوجه 
التي توجب أن   30في مضمونه  وقد قصد  المشرع أيضا من نص المادة  األخرمنهما مستقال  عن 

المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى  المرفوعة وفقا  لحكم  إلى  باإلحالةيتضمن القرار  الصادر 
بيان النص التشريعي المطعون  بعدم دستوريته  والنص الدستوري المدعي بمخالفته  وأوجه  29لمادة ا

المالحظات  تحضير  بإبداءالمخالفة  بحيث تتولى هيئة المفوضين  بعد انقضاء المواعيد  الخاصة 
تقرير  يشتمل  على زواياه  المختلفة  محددا بوجه خاص  المسائل   وا عدادالموضوع  المعروض عليها  

وقد أوجب قانون المحكمة الدستورية العليا على قلم  كتاب المحكمة  الدستورية    والقانونيةالدستورية 
الواردة مباشرة  من محكمة الموضوع أو صحف الدعاوى    اإلحالةسواء  من قرارات  إليهقيد ما يورد  العليا

المقدمة  من الخصوم  المرخ لهمك برفعها  في سجل مخصص  لدلك  ويتعين أن  تكون صحف 
المحكمة  موقعا عليها  من محام  مقبول للحضور أمامها أو  إلىالدعاوى  وكافة الطلبات  التي تقدم 

         .عضو  بهيئة  قضايا الدولة

ون المحكمة الدستورية العليا  هيئة المفوضين والتعقيب  وتهيئة  الدعوى للفصل  فيها جعل قان اإلعالن
أمام المحكمة  الدستورية  العليا هي الجهة المختصة  بتحضير  دعوى فحص الدستورية  وتهيئتها للفصل 

دوي الشأن  ومنهم  هيئة قضايا  بإعالنتحضير الدعوى  بقيام  كتاب  المحكمة    إجراءاتفيها  وتبدأ 
يوما وال  15خالل  إليهاريق قلم  المحضرين  بالدعوى الدستورية  التي ترد الدولة  ممثلة للحكومة  عن ط

سقاطأثر لغياب أحد الخصوم عن الدعوى الدستورية ويجوز التنازل   الدعوى الدستورية  وا 

هو خضوع  القوانين والتنظيمات للرقابة السابقة   2016والمالحظ أنه من خالل التعديل الدستوري لسنة 
من الدستور  باإلضافة  إلى  186ها المجلس الدستوري برأي  وهو ما تضمنته المادة بحيث يفصل في

االختصاصات األخرى  التي خولتها  إياه صراحة أحكام أخرى  في الدستور  يفصل المجلس الدستوري  
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 برأي في دستورية  المعاهدات  والقوانين  والتنظيمات  يبدي المجلس الدستوري  بعد أن يخطره  رئيس
الجمهورية  رأيه وجوبا  في دستورية  القوانين العضوية  بعد أن يصادق  عليها البرلمان  كما  يفصل  
المجلس الدستوري  في مطابقة النظام  الداخلي  لكل من غرفتي  البرلمان  للدستور  حسب اإلجراءات  

لس الدستوري  رئيس من الدستور يخطر  المج 187المذكورة  في الفقرة السابقة  كما نصت المادة 
الجمهورية  أو رئيس  مجلس األمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير  األول  كما يمكن  
إخطاره  من خمسين نائبا أو ثالثين عضوا   في مجلس األمة وال تمتد  هذه العملية  إلى اإلخطار  

ة شيء ايجابي وذلك لتمكن  من دفع بالدفع  بعدم الدستورية  والمالحظ أن توسيع حق اإلخطار للمعارض
بعدم دستورية بعض  النصوص الماسة بحقوق وحريات  إضافة إلى توسيع حق اإلخطار للوزير األول  

يمكن  إخطار  المجلس الدستوري  بالدفع   188باعتباره مسؤول عن تنفيذ قوانين . هذا وقد نصت المادة 
العليا أو مجلس الدولة  عندما يدعي أحد األطراف  في بعدم  الدستورية بناء على إحالة  من المحكمة 

المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه  مال النزاع  ينتهك الحقوق  والحريات  
التي يتضمنها الدستور  تحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي  ويتداول المجلس الدستوري 

طي رأيه أو يصدر  قراره  في طرف ثالثين يوما  من تاريخ اإلخطار  وفي  حال في  جلسة مغلقة  ويع
وجود طارئ  وبطلب من رئيس الجمهورية  يخفض هذا األجل  إلى عشرة أيام  عندما يخطر  المجلس 

فان قراره  يصدر خالل  األشهر  األربعة  التي تلي  تاريخ  إخطاره    188الدستوري  على أساس المادة 
ن تمديد  هذا األجل  مرة واحدة  لمدة أقصاها أربعة أشهر  بناء على  قرار مسبب  من المجلس  ويمك

ذا ارتأى  المجلس الدستوري  عدم دستورية  معاهدة أو  ويبلغ  إلى الجهة القضائية  صاحبة  اإلخطار وا 
ذا ارتأى  المجلس الدستوري أن نص ا تشريعيا أو تنظيميا اتفاق أو اتفاقية  فال يتم  التصديق عليها  وا 

غير دستوري  يفقد أثره  ابتداء  من يوم قرار المجلس  إذا اعتبر نص  تشريعي  ما غير  دستوري  على 
أعاله  فان هذا النص  يفقد أثره  ابتداء من اليوم  الذي  يحدده  قرار  المجلس   188أساس  المادة 

نهائية  وملزمة  لجميع  السلطات  العمومية   الدستوري  تكون  أراء  المجلس  الدستوري  وقراراته 
 14والسلطات  اإلدارية  والقضائية 

من النظام الداخلي للمجلس الدستوري  يخطر المجلس الدستوري  في ايطار  9وقد نصت المادة  
من المحكمة العليا أو مجلس الدولة    طبقا   إحالةالرقابة  البعدية  بالدفع بعد الدستورية بناء على 

 15من الدستور . 188للمادة 

ى كفل لألفراد  جميع حقوق المواطنة  وعل اذإ إالال يكتسب أي نظام  دستوري الطابع الديمقراطي  
الجهات القضائية   مختلفأمام  األساسيةدفاعا عن حقوقهم وحرياتهم رأسها  الحق في التقاضي 
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الدستورية  غير  اإلنسانالحق ضمن  قائمة حقوق   ذاوالدستوري  ويدون ه  واإلداري   القضاء العادي
مضمونة  وغير مشمولة  بالحماية القضائية  وعرضة لالنتقاص  ما بين سلطة  تشريعية  تقيد  من 

 16حدود  استعمالها  وما بين سلطة ادارية  تمنع ممارسة هدا الحق .

 الدستور فالرقابة الفعالة ألحكامالحماية  عمليا تفاوتا فيالدستورية أطهر  في الرقابة أسلوبينوجود  إن
مع حرمان الوقائية  على الرقابة الفرنسي تركزج ذالمجالس الدستورية وفقا للنمو طريق  السياسية عن

ويقلل من أهميتها    ضعف الرقابة  إلىالمجلس الدستوري  وهدا ما يؤدي   إلىالمواطنين  من اللجوء 
تغليب االعتبارات السياسية على  إلىضمانة الحترام أحكام الدستور  وال شك أن طبيعة  تكوينها تميل ك

الجهة  التي تقوم  على اختياره   رأيتغليب  إلىالقانونية    كما أن اختيار أعضاء المجلس تؤدي بداهة  
 تفعيل الرقابة القضائية إلىببعض الدول   أدىجعل هدا األسلوب غير مرغوب فيه  مما  الذياألمر 

 .2012واألردني  2011والمغربي  2005، والعراقي  2002كالدستور البحريني    

الشرط   إضافةالحقوق والحريات   بإحدىوالدفع بعدم الدستورية ال بد أن يكون قانونيا  وأن يكون متعلقا  
لسبق الفصل فيه  ويتميز الدفع بعدم الدستورية بأنه دو طابع قضائي منتج   اعضويال يكون قانونا  أن

على النزاع المعروض  على عكس تطبيق   القانون المطعون فيه  لالمتناع  مما سيقيد  القاضي بعدم
القانون المخالف  للدستور لمساسه   إلغاءيترتب  عليه  الذي  لإللغاءأسلوب  الدفع الفرعي المنتج  

المحاكم  بمختلف  أمامقوق والحريات المنصوص عليها  فيه والدي  يمارس وفق  قواعد خاصة تطبق بالح
في  به المشرع الفرنسي أخذ  الذي محكمة النقض ومجلس  الدولة الفرنسي  وهو االتجاه وأمامدرجاتها  
 2010/ 16/02المؤرخ في  1448/2010المرسوم 

وليس  عند تشريعه    إصدارهرية  غالبا ما تطهر عيوب القانون بعد بعدم الدستو   الدفع  آليةوالمالحظ أن 
وبدلك سوف  تمكن األفراد من الطعن  في القوانين ومعرفة عيوبها  التي ستبرز  من خالل التطبيق 
العملي  للقانون ،  فضال على أن الوقت  المحدد للطعن  في القوانين في ظل نظام الرقابة  السابقة أي  

ال يعطي مجال كبير لدراسة القانون من كافة جوانبه أما في الرقابة   إصدارهع القانون  وقبل بعد  تشري
ضرورات التطبيق  بعيدا عن تأثيرات   أفرزتهاالالحقة  فان الطعن سيكون بهدوء  اكبر وبدوافع قانونية  

تعرف في النموذج لفرنسي  الرأي العام  التي تترافق  غالبا  مع تشريع القانون  وهي الفكرة التي صارت  
بنظام الرقابة السابقة  الالحقة  وهي رقابة قضائية محضة  لوجود نزاع  بين األطراف وتبادل العرائض 
والمذكرات  وهي الفكرة التي صارت  تعرف في النموذج الفرنسي  بنظام الرقابة  السياسية الالحقة  على 

رية  حيث تحول  المحكمة الدفع  المثار أمامها  وفقا  دستورية القوانين عن طريق  الدفع بعدم الدستو 
جرائيةلشروط  موضوعية   المحكمة   إلىالمجلس الدستوري  للنظر  فيه  والدي يرسل  بقراره   إلى  وا 
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حتى تستأنف  النظر  في الدعوى األصلية  وهدا ما يسمى  بالسؤال ذي أسبقية  غير أن  اإلشكال  يبقى 
عن الدفع  الفرعي  هل هي نفس  الجهة  التي أثير   باإلجابةضائية  المختصة  في تعيين  الجهة  الق

أمامها الدفع الفرعي أ ي جميع  المحاكم أم أنها  مقصورة  على الجهة  قضائية في الدولة أم  يختص  
في مرتبط  بطبيعته    النظام  الدستوري   اإلشكالالمجلس  الدستوري  لوحده  وأمام  هده الحال  فان 

كل دولة   خصوصا في مجال الرقابة على دستورية القوانين  سواء عن طريق  تحريك دعوى قضائية 
أصلية أمام  محكمة دستورية  مختصة  دستوريا  بالفصل  في مدى  دستورية  القوانين أو  عن طريق  

نص صريح  وواضح  لم  يوجد الدفع أمام  القاضي  العادي  بعدم  دستورية  القانون المراد تطبيقه  ما
في الدفع  أن يكون  جديا  استبعاد الدفوع   ويشترطيمنع  القضاء  من النظر  في الرقابة الدستورية  

الفصل  في الخصومة  ويتعلق  مضمون  الدفع    إجراءاتالكيدية  التي يقصد منها  تعطيل وتطويل  
شرط  إلى  إضافة  اإلنسانلحريات  وحقوق ا بإحدىبالنزاع  المطروح أمام  القاضي ، وأن يكون  متعلقا  

أال يكون  القانون مطعون فيه بعدم الدستورية  قانون  عضويا  لسبق  الفصل  فيه  وأن ال تكون  
المسألة  قد  تطرق لها  المجلس  في مسألة   سابقة  على أن يشترط  في الطعن  بعدم دستورية نص  

األخرى  تحت طائلة  الدعوى    اإلجراءاتالتشريعي أن يكون  مكتوبا   ومسببا  ومنفصال  عن بقية  
أشهر  3المحكمة  النقض أم مجلس الدولة  ومدة  إلىالقضية   إحالةعدم القبول  وهنا على القاضي 

من الدستور الفرنسي   61ان يخرجان  به نهائيا  وقد دخلت المادة ذللفصل في الطعن  وبعد الحكم  الل
المجلس الدستوري  اإلخطاريل والموسعة  لجهة ا  التعدذالتي تمثل ثورة صامتة  على الرقابة  السابقة  به

دخلت هده المادة  حيز النفاد  في األول  الفرنسي  لصالح  األفراد ووفقا  لضوابط دستورية محددة  وقد
تطبيقا  للمادة  10/12/2009بتاريخ  1523/2009بعد صدور القانون  العضوي  2010 دارصإمن 
قصورا فقط  على الرقابة السابقة  لدستورية القوانين وقد طل  اختصاص المجلس  الدستوري  م 61

العضوية  والعادية  والمعاهدات  الدولية  واللوائح الداخلية  لكل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ  
لرقابة الدستورية  توزيع  االختصاص  بين القوانين واللوائح  وهي الخطوة التي شرعت  العديد   باإلضافة

الحال  رغبة منها  في تعميق  التحول الديمقراطي  كما هو إماربية  في تكريسها وتفعيلها  من  الدول الع
وهدا ما صرح    2011والدستور المغربي  2011والتعديل الدستوري األردني  2005في الدستور  العراقي 

القانون  منه تختص  المحكمة  الدستورية بالنظر  في كل دفع  متعلق بعدم  دستورية 133به الفصل 
سيطبق  في النزاع  يمس   الذي دفع أحد األطراف بأن القانون  اإذلك ذر أثناء النظر في قضية و أثي

جراءاتبالحقوق  والحريات  التي يضمنها الدستور  يحدد قانون تنظيمي  شروط  تطبيق هدا       وا 
أمام المحاكم   المنظورةمن الدستور األردني  في الدعوى   02فقرة  60الفصل  ويقابلها نص  المادة 

وجدت أن الدفع جديا   إن ع بعدم  الدستورية وعلى المحكمةالدف  إثارةيجوز  ألي  طرف  من أطراف  
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مة  الدستورية  وهو المحك إلى  إحالتهالمحكمة  التي يحددها القانون لغايات  البت في أمر  إلىتحيله 
 لتونسي  من خالل مشروع  الدستوريعتزم  أن يقوم  به المؤسس الدستوري ا الذيالدور 

يستلزم  تكريس مبدأ  سيادة الدستور وجوب أن  يتبوأ الدفع  بعدم  ثالث طبيعة  الدفع بعدم الدستورية :
الدستورية  مركز الدفع النظامي  لكونه يتوخى  المصلحة العامة  والن الدعوى الدستورية    بطبيعتها 
دعوى عينية  تستهدف مخاصمة القانون  خاصة  وأن قواعد الدستور  تسمو  وال  يعلو  عليها  ومن ثم  

فقه الدستوري  الدفع  بعدم الدستورية  من طائفة  الدفوع الموضوعية  لكونه  وسيلة  الدفاع  يعتبر ال
الوتثار قبل الدخول  في مناقشة  الموضوع    باإلجراءاتبخالف  الدفوع  الشكلية  التي تتصل   سقط   وا 

ي الدعوى الموضوعية  الحق في الدفع  علما بأن  المصلحة في الدعوى  الدستورية المرتبطة  بالمصلحة ف
من طائفة الدفوع  الموضوعية دعوى  الدفع  بعدم الدستورية   يتوقف  على الفصل في الموضوع   وتعتبر

وتثار قبل  الدخول  في مناقشة   باإلجراءاتلكونه  وسيلة  دفاع بخالف  الدفوع الشكلية  التي تتصل  
الالموضوع   لحة  في الدعوى الدستورية  مرتبطة بالمصلحة سقط  الحق في الدفع به علما بأن المص وا 

دعوى الدستورية  في الدعوى  الموضوعية  اعتبارا  ألن الفصل  الموضوعية  يتوقف  على الفصل  في ال
ثم  فان التكييف  األنسب للدفع  بعدم الدستورية  واألصلح  لحماية الحقوق  والحريات بأن  يكيف ومن 

وع الشكلية  التي تثار قبل أي دفع في الموضوع  كما أنه أيضا دفع بأنه دفع موضوعي وليس من الدف
قانوني  يمكن أن يثار  في أي مرحلة  من مراحل  الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة النقض   فمتى 

  ألخرتؤجل  الدعوى  وتضرب للخصم أجال  يختلف من قانون   فإنهارأت المحكمة أن الدفع جدي  
دستورية  كما أنه في القانون الفرنسي  يمنع على القاضي الدفع  بعدم دستورية  لرفع الدعوى بعدم ال

القوانين ضد بعض  القوانين   العضوية  وقوانين  المصادقة على المعاهدات  الدولية والقوانين  
تعارض  ا  لطبيعتها الخاصة  ومن ثم ال يمكن وفقا لمبدأ  تدرج  القواعد  القانونية  وعند ظر ن االستفتائية

واالمتناع عن تطبيق القانون  العادي  وهو االتجاه   األخيرالقانون العادي مع الدستور  فيجب تغليب هدا 
للمحاكم   المنظمةبه بعض  القوانين  وأخذتدافع  عنه الفقه  والقضاء الدستوري  المصري  الذي

يتعلق بالنظام العام  وهدا خالفا    الدستورية  حيث اعتبرت  المحكمة الدستورية العليا  في مصر أن الدفع
 إضافةألول مرة  من خالل مرحلة  الطعن بالنقض    إثارتهكما قررت محكمة النقض  التي استعبدت 

بموجب   إليهادلك  فان المحكمة  الدستورية  العليا في مصر   تمارس حق التصدي   المسند   إلى
ة  العليا  التي أجازت  لها  فحص  دستورية  القانون أو الفقرة  من قانون  المحكمة  الدستوري 29المادة 

يملك   ال الذيالئحة  تلقائيا  بمناسبة نزاع معروض  عليها  وهدا على خالف قاضي الموضوع  الفرنسي 
سلطة الدفع التلقائي  كما يتميز  الدفع  بعدم الدستورية   بأنه  دو طابع قضائي  منتج لالمتناع  مما 

بحكم تطبيق  القانون المطعون على النزاع   المعروض عليه على عكس أسلوب  الدفع سيقيد القاضي  
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المؤرخ  في  1448/2010أخد به المشرع  الفرنسي  رقم  الذيوهو االتجاه   لإللغاءالفرعي  المنتج 
وكيفية مباشرتها    إجراءاتهاضمن ما يعرف بالمسألة  األولية الدستورية  حيث حددت  16/02/2010

المحكمة  النقض أو مجلس الدولة  لممارسة التصفية  وفي هده الحالة  تحيله  إلى اإلحالةومن أهمها  
المحكمة التي أحالته  عليها  إلىالمجلس  ليمارس الرقابة المركزية أو برفضه وبالتالي ترجع   إلى

لدستوري  فان الدستور  لم يمنع دلك  صراحة لمواصلة النظر  في الدعوى  ولهدا فال خالف  بين الفقه ا
برقابة  الالحقة  على دستورية    األخذكما هو الحال  في سويسرا  وقد نادى الفقه  كثيرا بضرورة  

تتغلب عليها  اعتبارات  سياسية أكثر منها قانونية  لدلك دعى الفقه الدستوري   األخيرةالقوانين  ألن هده  
الدفع  بعدم دستورية  نص أو قانون  أنه يثير  مسألة أولية  خيارتبني   وحجية  األخذضرورة  إلى

أساسية  ال تستطيع المحكمة النظر  في الدعوى أن تفصل فيها  ولكن ليس كل دفع  جدي بل البد  من 
يقدر جدية الدفع  من عدمه ويحكم برفض  الدفع   الذي ة أو التصفية  وقاضي الموضوع هومسألة الغربل

لطعن فيه أمام محكمة االستئناف  وليس أمام محكمة الموضوع  وقد جاء التعديل الدستوري لسد قابل ل
حيث كان الدستور عمليا  يتمتع بحماية  قانونية أقل من الحمية  التي   إقرارهالثغرة  كانت قائمة قبل  

 تتمتع بها المعاهدات .

ط وكيفيات  تطبيق الدفع بعدم الدستورية المتضمن  لتحديد شرو  16-18هذا وقد صدر القانون العضوي 
17 

الدفع بعدم الدستورية أمام جهات القضاء العادي وجهات   إثارةمنه بأنه يمكن  23حيث تنص المادة  
ذالالستئناف أو الطعن بالنقد  األولىللمرة   إثارتهاكما يمكن   اإلداري القضاء  الدفع بعدم  إثارةتمت  وا 

الدفع   إثارةمنه ال يمكن   3الدستورية أثناء التحقيق  الجزائي  تنظر فيه غرفة االتهام  كما تنص المادة 
الدفع  بعدم الدستورية  عند استئناف   إثارةبعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات االبتدائية  غير أنه يمكن 

موجب  مذكرة مكتوبة  ترفق بالتصريح  باالستئناف  حكم صادر  من محكمة الجنايات  االبتدائية  ب
  4تنظر محكمة الجنايات  االستئنافية  في  الدفع  بعدم  الدستورية  قبل فتح باب المناقشة  وتنص المادة 

من  هذا القانون مع مراعاة    5الدفع بعدم الدستورية تلقائيا أمام القاضي  هذا وتنص المادة  إثارةال يمكن 
الجزائية  واإلجراءاتالمدنية   اإلجراءاتالمنصوص عليها في هذا القانون  تطبق أحكام قانون األحكام 

 أمام الجهات  القضائية 

يقدم  الدفع  بعدم  الدستورية  بمذكرة  6: تنص  المادة  شروط وكيفيات  ممارسة الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية   إرسالمكتوبة  ومنفصلة ومسببة  وتفصل الجهة القضائية  فورا بقرار مسبب  في 

كانت تشكيلة الجهة القضائية  إذاالمحكمة  العليا أو مجلس الدولة  بعد استطالع رأي النيابة العامة   إلى
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 16-18من القانون العضوي  8عدين  غير القضاة  تفصل دون حضورهم  هذا وتنص  المادة تقدم  مسا
يتوقف على الحكم التشريعي مال النزاع  أنبتوافر شروط تالية   إالالدفع بعدم الدستورية   إرسالأنه  يتم 

تغير الظروف  باستثناء  حال   هبمطابقتأو أن يشكل  وأن ال يكون الحكم التشريعي  قد سبق التصريح 
الدفع بعدم الدستورية  مع عرائض    إرساليوجه  قرار  9أن يتسم الوجه المشار بالجدية  وحسب المادة 

أيام من صدوره  ويبلغ لألطراف  10المحكمة العليا أو مجلس الدولة  خالل  إلىاألطراف ومذكراتهم  
األطراف وال يمكن  محل  إلىرية  الدفع بعدم الدستو   إرسالويكون قابال للطعن  يبلغ قرار  رفض 

القرار الفاصل  في النزاع أو جزء منه  ويجب أن يقدم بموجب مذكرة  ضدبمناسبة الطعن  إالاعتراض  
غاية صدور  قرار من المحكمة العليا أو مجلس  إلىمنفصلة ومسببة في النزاع  وترجئ الفصل في النزاع  

ترتب على ذلك توقف  سير التحقيق  ويمكن  الجهة القضائية الدولة أو المجلس الدستوري  غير أنه  ال ي
ال ترجئ الجهة القضائية الفصل في  11أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية  الالزمة  وتنص المادة 

 إلىالموضوع  عندما يكون الشخص المحروم من الحرية  بسبب دعوى أو عندما تهدف هذه األخيرة  
وعندما ينص القانون على وجوب الفصل في النزاع  في أجل محدد   وضع حد   للحرمان من الحرية

قرار  الدفع بعدم الدستورية وتم  انتظارفصلت جهة قضائية  ابتدائية دون  إذاوعلى سبيل االستعجال  
في الحاالت  المنصوص  عليها في الفقرة  إالاستئناف  قرار ها ترجئ  جهة االستئناف   الفصل فيه 

تم  تقييم طعن بالنقض  وكل قضاة الموضوع  قد فصلوا في القضية ودون  إذا 12المادة السابقة  وتنص 
 بإرجاء إليهالدفع    إحالةقرار المحكمة  العليا أو مجلس الدولة أو قرار المجلس الدستوري  عند   انتظار

 إرجاء يتم  غاية  الفصل في الدفع بعدم الدستورية  غير أنه ال  إلىالفصل فيه  في الطعن بالنقض  
الفصل  من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة  عندما يكون  المعني  محروما من الحرية  بسبب 

كان القانون يقر  مهما  إذاوضع حد  للحرمان من الحرية   إلى  األخيرةالدعوى أو عندما تهدف هذه 
  بالفصل  في أجل محدد أو على سبيل االستعجال

تفصل المحكمة العليا   13وتنص المادة األحكام  المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة : 
المجلس الدستوري  في أجل شهرين  ابتداء من  إلىومجلس الدولة  في إحالة الدفع بعدم الدستورية  

ما  يثار الدفع تم استيفاء الشروط المنصوص عليها  وعند إذاوتتم اإلحالة    اإلرسالتاريخ استالم  
أمامهما  يفصالن على سبيل األولوية  في إحالته  على المجلس الدستوري  ضمن اآلجال المنصوص 

من   9يوجه  قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية  المنصوص عليه في المادة  15عليها  وتنص المادة 
لة  اللذين يستطلعان  فورا رأي القانون العضوي  إلى الرئيس األول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدو 

النائب العام أو محافظ  الدولة  ويتم تمكين األطراف من تقديم مالحظاته الكتابية  ويتم تمكين األطراف 
يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة   16الكتابية  هذا وتنص المادة   ممالحظاتهمن تقديم 
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ند تعذر ذلك يرأسها  نائب الرئيس  وتتشكل من رئيس الغرفة  بتشكيلة  يرأسها رئيس الجهة القضائية  وع
المعنية وثالث مستشارين  يعينهم حسب الحالة الرئيس األول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة  

المجلس الدستوري  القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة  عند  إلىيرسل  17وتنص المادة 
المجلس الدستوري   إلىالدفع   إحالةعند  18رفقة بمذكرات  وعرائض  وتنص المادة م  إليهالدفع  إحالة

 إالحين البت  في الدفع بعدم الدستورية   إلىالفصل   إرجاءيتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة  
حد  وضع  إلى األخيرةكان  المعني   محروما من الحرية  بسبب الدعوى أو عندما تهدف  هذه   إذا

كان ملزمين  قانون للفصل  في أجل محدد وعلى سبيل االستعجال  وتنص  إذاللحرمان من الحرية أو 
الجهة القضائية  التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية  بقرار المحكمة العليا أو مجلس   إعالميتم  19المادة 

فصل المحكمة العليا أو مجلس في حالة عدم  20أيام  وتنص المادة  10الدولة  ويبلغ األطراف في أجل 
المجلس  إلىيحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا  19المنصوص عليها في المادة   اآلجالالدولة  في 
 الدستوري 

يعلم المجلس الدستوري  فورا رئيس  21المطبقة أمام المجلس الدستوري : تنص المادة   حكاماأل
كما يعلم  رئيس مجلس األمة  ورئيس  المجلس الشعبي الوطني     والوزير   إخطارهالجمهورية  عند 

 إالاألول  يمكنهم توجيه مالحظاتهم  للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية  تكون جلسات  علنية 
 في الحاالت االستثنائية  ويتم تمكين األطراف  الممثلين من قبل  محاميهم  وممثل الحكومة من تقديم

ال يؤثر انقضاء  الدعوى على  دفع بعدم الدستورية  ويبلغ قرار المجلس  23المادة  صمالحظاتهم  وتن
 المحكمة العليا ومجلس الدولة . إلىالدستوري 

 مدى مساهمة  آلية الدفع بعدم الدستورية  في حماية الحقوق والحريات األساسية: الفرع  الثالث

ة الحقوق والحريات األساسية خاصة حقوق الجيل األول الحقوق لقد جاءت هده اآللية من أجل  حماي
الحماية المطلوبة خصوصا  إلىالسياسية في ظل العولمة السياسية  أما حقوق الجيل الثاني فلم ترقى بعد 

ظاهرة التضخم التشريعي  وعدم الكفاءة  التي صار يتميز   إنالحقوق  االقتصادية  وحقوق الجيل الثالث  
التشريعي  المعياري  جعل الكثير من األنظمة الحديثة  تدعم  عمل البرلمان بتوسيع  جهات  بها العمل
المعيارية  التشريعية  خصوصا  الوظيفةالمجلس الدستوري  نظرا للدور الفعال  له في تأمين    اإلخطار

سير  الدستوري  فيما يتعلق  بالحقوق والحريات األساسية  وبتحقيق التوازن  بين السلطات من خالل تف
فضال عن الطابع  االختياري    لغالبيتها    اإلخطارالفقه  الدستوري بسبب  قلة جهات  إنتاجورغم طالة  

حيث اثبت  واقع التجربة  الدستورية  الجزائرية  أنها ومند  تأسيس  جهاز  المجلس الدستوري  بالجزائر 
بين قانون عضوي  وعادي    2011غاية   إلىن تشريعي   330ما يزيد  عن   إصدارتم  1989
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ولم يخطر المجلس الدستوري  لرقابة الدستورية    وتنفيذيةالنصوص التنظيمية  من مراسيم رئاسية   وآالف
ما يقارب نسبة  أيمرة  فقط  بالنسبة  للعمل التشريعي   30 إالالتشريعي المعياري  الهائل    اإلنتاجهدا 
الداخلية  ولم يخطر  واألنظمة بالنسبة للقوانين العضوية وجوبية إخطارات  بالمائة  وهي في الغالب 10

رقابة  وهدا رد على عدم  كفاية  أيةالباقي  بدون  إصداربثمان نصوص   عادية فقط  مع  إالاختياريا 
 .لإلخطارالتنظيم السابق 

   الدستورية بعدمالحكم  رجعية أثر القانوني ومبدأاألمن  الموازنة بين فكرة: الفرع الرابع

حيث أكدت المحكمة الدستورية الفدرالية  بألمانيا   1961ترسخ مبدأ األمن القانوني في ألمانيا  عام  
دستورية المبدأ وتم االعتراف به دوليا  من قبل  محكمة العدل  للمجموعة  األوروبية  في قرارها لعام 

المشروعة  التي تقترب كثيرا  من مبدأ األمن  وقرارات أخرى  لهذه المحكمة  في ما يخص  الثقة 1962
أكدت  على ضرورة التوقع  1981ومنذ عام   اإلنسانالقانوني  كما أن المحكمة األوروبية  لحقوق 

القانون المحكوم  بعدم دستوريته  يعتبر منعدم   إنالقانوني  ويقصد  باألثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية  
ت صدوره  ال من وقت  صدور الحكم أي أن  أثره يسري  على كافة المراكز القيمة  القانونية  من وق

 ناألمفكرة  إنالقانونية  التي نشأت بموجبه  وعلى األوضاع  والحقوق والواجبات  التي تقررت  في ظله  
هي إال استثناء  تلجأ  الدول  إلى مراعاتها في ظروف  خاصة  يصبح فيها احترام  القانوني  ما

ية  عائقا أما م المجموعة لذلك تلجأ  الدول إلى تطبيق مبدأ المشروعية بشكل جزئي  وذلك  من المشروع
خالل  الحكم بعدم دستورية نص قانوني بالنسبة للمستقبل فقط  وغض النظر عن تطبيقاته في الماضي 

ء إلى الموازنة بين وهذا يدخل في نطاق المشروعية االستثنائية التي تأخذ بها معظم الدول  وال يمكن اللجو 
المبدأين  إال إذا توافرت شروط تتمثل  في إلغاء النص المحكوم  بعدم الدستورية  إال إذا توافرت شروط  
تتمثل في إلغاء النص المحكوم   بعدم دستوريته  بأثر رجعي  من لحظة  صدوره  وكذلك  عدم تطبيق  

م الدستورية  بالنسبة للماضي  يجب أن يكون  مبدأ  المشروعية  من خالل  الحد  من أثر  الحكم  بعد
فمثال  حداالقدر الالزم  لحماية  فكرة  األمن القانوني  ومبدأ  الموازنة يكون حسب حالة كل قضية على 

المشرع البحريني  قد تبنى األثر المباشر  للحكم بعدم الدستورية  مغلبا بذلك فكرة األمن القانوني  على 
يكتف بذلك  بل سمح  للمحكمة أن تحدد تاريخا الحق  لسريان حكمها زيادة  منه مبدأ المشروعية  ولم 

في حماية  المراكز  والعالقات  القانونية  القائمة  فعال  وقت النظر  بالدعوى الدستورية  من أجل عدم  
 18.مباغتة أصحابها بالحكم  ومنحهم  فرصة كافية  لترتيب أوضاعهم  وفقا للوضع القانوني الجديد 

 الدفع  آليةتحديات : الفرع الخامس
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إن  رفع  الدعوى الدستورية  بطريق الدفع الفرعي  هي أكثر األساليب  شيوعا لتحريك  الدعوى الدستورية  
ونكون  بأن  يدفع أمام قاضي الموضوع  بعدم دستورية قانون معين  يمس حق من الحقوق  أو بحرية 

تلقائيا  بل البد  أن   من الحريات  التي يضمنها الدستور  وهنا ال يجاب على مبدأ  الدفع  إلى دفعه
من التعديل الدستوري  التي  188يتأكد القاضي أوال من  توفر  شروط  وذلك  تطبيقا  ألحكام المادة 

تحدد شروط تطبيق هذه المادة ، وان يكون الدفع  من أحد األطراف وهنا يثور التساؤل هل يجوز للنيابة 
الدستورية  وللمتدخل  التبعي.وان يكون الدفع  يستند  العامة التدخل  وللجمعيات أن يمارسوا الدفع بعدم 

إلى حق أو حرية  مضمونة دستوريا : والغرض  من اإلقامة  الدفع  حماية  الحق أو الحرية  بتقريرها  
ال  أنإذا  ما توزع  فيها ، فالحق والحرية وجهان  لعملة  واحدة و الطابع  الجديد للدفع بعدم الدستورية 

رار في ذلك  وأن يكون الدفع جدي  وأن تكون متعلقة بالنص القانوني محل النزاع  يكون قد صدر ق
ضافة  إلى المادة  من الدستور استبعاد   188ويستبعد  من هذا التطبيق  النص الخارج كمن  النزاع  وا 

قرار  ازدواجية التصفية  أمام خيار الطعن  المباشر أمام المجلس الدستوري أمام المجلس الدستوري  وا 
المحكمة العليا ومجلس الدولة  اقتراح  إحداث هيئة صلب المحكمة العليا  ومجلس الدولة  للنظر  في  

إحداث غرفة  وجاهة الطعن  يشترط لقبول الدفع أن يتوافر للمدعي مصلحة  قانونية وشخصية  مباشرة 
 المحكمة العليا ومجلس الدولة أمام اآلراءتصفية  ثالثة أمام   المجلس الدستوري  تفاديا لتضارب 

 خاتمة 

وتعد  هذه اآللية  من أبرز  التعديالت  التي طرأت  على مجال الرقابة  الدستورية  حسبما أكد  السيد   
مدلسي  الذي قال  إنها تمثل خطوة  عمالقة  نحو ضمان  وتطوير حماية  الحقوق  اإلنسان والحريات  

بأن  المجلس الدستوري  بدأ  منذ شهور  بتنظيم محاضرات  وندوات    األساسية  في دولة القانون  مذكرا
وروسيا   إندونيسيامشتركة  مع عدد من  المحاكم  والمجالس  الدستورية  من بعض الدول  كفرنسا  

فهم أفضل  وتطبيق فعال لإلجراء القانوني  الجديد  إلى لالستفادة  من تجاربهم  لتوسيع الرؤية  والتوصل
للهيئات  القضائية   اإلفريقي ن  هذه  المهمة  ستتواصل  بتنظيم ندوات بالتعاون  مع المؤتمرمعلنا أ

في أكتوبر  القادم  وفي هذا السياق  دعا  السيد  فرنسيس  دليبري  عضو  في   اإلفريقيةالدستورية  
قل القضائي  خاصة  فتح  دورات  تكوينية  لفائدة  كل المتدخلين  في الح إلىمجلس  النواب  ببلجيكا  

المحامين  الذين   يعدون وسيطا  بين  القاضي والمتقاضي  لرسكلتهم وكسبهم  معارف جديدة  تمكنهم 
وعدم تطبيقها  عند دخولها  اآلليةأن أي تجاهل  لهذه  إلىالجديدة  مشيرا   اآلليةمع هذه   التعاملمن  

صيرا في حق  موكله  وأضاف المتحدث أن حيز التطبيق  يعتبر خطأ مهنيا  من طرف  المحامي  وتق
التكوين  لالستفادة من تجارب  البلدان  التي كانت   زوتعزيالجزائر  مطالبة بفتح  ورشة نقاش  موسعة  
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الفي تطبيقها   لإلسراعالدفع  بعدم  الدستورية وذلك  آلية  إلقرار  سباقة سيستغرق  التحكم فيها  مدة  وا 
طويلة  جدا  ومن جهته أكد السيد  ايريك أفرفست  ممثل  برنامج  األمم  المتحدة  للتنمية  المقيم  

  باإلصالحاتأعطت متنفسا  جديدا للمؤسسات  الجزائرية  والمواطنين  مشيدا   اآلليةبالجزائر أن هذه 
والتي عززت  دولة  القانون  ووسعت    واالقتصاديياسي  التي أقرها  الدستور الجديد  في المجال  الس

 19مجال الحقوق  والحريات

 
                                                             

 .207 – 206، ص.  1995،بدون دار نشر، اإلسكندرية ، 1انظر ، مصطفى أو زيد فهمي ، الوسيط يف القانون اإلداري ، ط  1 
 .152نبيل صقر ، املرجع السابق ، ص.   2 
 ، وما بعدها. 145، ص.  2005،  3لالستزادة حول فكرة املنفعة العامة انظر ، عمار عوابدي ، القانون اإلداري ، د.م.ج.، ط.  3 
وما بعدها ؛  11ص.  ن مكان نش، لالستزادة حول فكرة النظام العام ، انظر ، اتج الدين حممد اتج الدين ، الضبط إداراي وقضائيا ، دار الوفاء لطبعة ونشر وتوزيع ، بدو  4 

 .5. ، العدد 2002؛ حممد الصاحل خراز ، املفهوم القانوين لفكرة النظام العام ، جملة الدراسات القانوين ديسمرب  7. ، ص. 2000عمار عوابدي ،القانون االداري،د.م.ج 
5  Cf. X. PHILIPPE, La liberté d’aller et de venir, libertés et droits fondamentaux sous la direction de R. 

CABRILLAC, M. AF. ROCHE, Th. REVET, 9ème éd.,.edit. Dalloz, 2003, pp. 277 et s. 
 .256،ص.2000نون االدارى،د.م.ج.،؛عمار عوابدى ،القا222انظر ، ماجد راغب احللو ، املرجع السابق ، ص.   6 
7 ». Cf. D. BREILLAT, G. CHAMPAGNE,  Le conseil constitutionnel protecteur des droits et libertés de l’individu… «

D. THOME, Droit constitutionnel et institution politique édit, GUALINO, 2003, p. 292 ; L. FAVOREU, L. PHILIPPE, 
op.cit., p. 437 ; J. GICQUEL, op.cit., p. 720 ; N. MOLFISSIN, La dimension constitutionnelle des libertés et droits 
fondamentaux, libertés et droits fondamentaux, sous la direction de R. CABRILLAC, M.AF. ROCHE, TH, REVET, 

; D. MARCEL, Le peuple, les droits de l’homme et la république  p. 76 et sed .,édit, Dalloz, 2003, p  ème 9
démocratique, édit.,L’harmattan, 2003, pp. 28 – 63 – 81. ; B.GENEVOIS , La jurisprudence du conseil 

constitutionnel ,A.I.J.C,presse universitaire,d’AIX Marseille paris,1985,p.400 ;CL.FRANCH,Le principe de 
légalité,A.I.J.C., presse universitaire d’AIX Marseille, 1985,pp.192-197 ;K.P.SOOMMENMAN,droits 

fondamentaux constitutionnels et droits fondamentaux européens, A.I.J.C., presse universitaire d’AIX 
Marseille,1998,pp.350-373 ;l. FAVOREU , La protection de droits et libertés fondamentaux , A.I.J.C., presse 

universitaire d’AIX Marseille,1985. p183 حممد  حسنني  ،  الرقابة  القضائية  على دستورية  القوانني  يف  الفقه  والقضاء  ،دار  الكتب    مأنظر  ، ابر هلي
؛سعاد  حافظي ،  املرجع  السابق 193وشعري  ،  القانون  الدستوري  والنظم  السياسية  ، املرجع  السابق  ،ص.د؛ سعا5،  ص. 2003،   القانونية  /  اجمللة  الكربى  ،مصر

  145،ص.

ي  بن   االتتم  وتلل   يف  عهد  عمر  بن  لالستزادة  حول  املوضوع  الرقابة  الواقعة  يف  اتريخ  الفقه  اإلسالمي  اليت  حدثت  بني  اخلليفة  العباسي  املأمون  والقاضي  حي
   239؛قزو حممد  أتلي  ،دروس يف  الفقه  الدستوري  والنظم  السياسية ،  املرجع  السابق  ،ص. 133اخلطاب  انظر  ،  عبد  العزيز  حممد  ساملان  ، املرجع  السابق ،  ص.

 .140. ص. 5-6، العددان  2003يدة للحرايت يف النظامني اجلزائري والفرنسي ،  السنة الثالثة   انظر ، نبيل صقر ، قراءة نقدية يف دستورية التشريعات املق
حيث يقوالن فالقانون ال مينح احلرايت  Pontierو Debbash؛ وتقابل بني النظام العام واحلرية جيران إىل االستناد إىل ما قاله  141انظر ، نبيل صقر ، املرجع السابق ، ص. 

ا ي ، ففي النظام اللي ميارس فيه الضبط  قدمم هلا إمكانية الوجود الواقعي ، ويكفي أن نقارن نظاما يغري ضبط بنظام ميارس فيه الضبط ممارسة دميقراطية للوصول إىل هله النتيجةوإّنم
 تكون حرايت األفراد مشروطة أمام النظام اللي ال متارس فيه سلطة

ناك نظام عام ، فالفوضو ية ابملعىن اجلاري الضبط ، فإنم النظام العام ينعدم وتنعدم ابلتايل احلرايت ، إذ يلتر املؤلفان أنمه جيب مالحظة أنمه لن تكون هناك حرايت إن مل يكن ه 
 .للكلمة ، وليس ابملعىن اإليديولوجي تفيد غياب النظام العام ولكنمها تفيد أيضا اختفاء احلرايت

Il faut constater qu’il ne peut y avoir des libertés s’il n’y a pas d’ordre public, l’anarchie au sens courant des 
termes et non au sens idéologique signifie l’absence d’ordre public mais aussi la disparition des libertés. 

ت الضبط مصدرها حرايت اوي" ترى أنم النظام ال يربر وال يضفي صفة املشروعية على مجيع أعمال سلطة الضبط إذ أنم هناك حدودا على سلطايف حني أنم الدتتورة "سعاد الشرق
امة أو السكينة العامة ، حقا أنم لعالصحة ااألفراد ، فكل إجراء ضبطي ليس ضروراي للمحافظة على النظام العام يعترب تقييدا حّتم ولو تان اهلدف منه احملافظة على األمن العام و 
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البداوي ، األحزاب  نظر ، د. حسنيالنظام العام هدف ولكن الوصول إىل هلا اهلدف ال يربمر استخدام مجيع الوسائل. لالستزادة حول موضوع النظام العام تقيد على احلرايت ا

تكوين األحزاب السياسية ،د.م.ج. ، اإلسكندرية ، السياسية واحلرايت العامة ، دراسة أتصيلية حتليلية مقارنة يف إجراء  2000 .64، ص.    
 .142نبيل صقر ، املرجع السابق ، ص.   

 وما  بعدها   405،ص. 02،  العدد 2009أنظر ،نبايل  فطة ،   اجمللس  الدستوري   واحلق   يف   املساواة ، م.ج.ع.ق.ا.س.،
7  Pour plus de détails sur la protection du corps de la personne, Cf. J. ROBERT , et H. OBERDORFF, Libertés 
fondamentales et droit de l’homme, 4ème éd.,edit. Montchrestien; p. 484; R. CABRILLAC, Le corps humain, 
libertés et droits fondamentaux, sous la direction R. CABRILLAC ,M.Af.ROCHE.Th.REVET.9ed.,edit.dalloz. 2003, 
pp. 145 et  

؛ جون إس جيسمون ،  105، ص.  1997انظر ، غازي حسن صباريين ، الوجيز يف حقوق اإلنسان وحرايته األساسية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون مكان نشر ،طبعة 
؛ نصر الدين مروك ، احلماية اجلنائية للحق يف  127، ص.  1999لنشر و التوزيع، األردن،  ترمجة مسري عزة نصار و مراجعة فارق منصور ،دار النصر معجم حقوق اإلنسان العاملي

،  1998؛ فيصل الشطناوي ، حقوق اإلنسان وحرايته األساسية ط.األوىل ، دار حامد ،بدو ن مكان  320، ص.  2003سالمة اجلسم ، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، 
؛ عبد الدامي أمحد ، أعضاء جسم اإلنسان ضدم التعامل القانوين  203. ص. 95اإلنسان بني النظم الوضعية والشريعة اإلسالمية ،د.م.ج ،جزائر  ؛ محود محبلي، حقوق276ص. 

 ..www.arabiya.net /article/2006/5/26/24093.htm؛أنظر املوقع التايل 358، ص.  1999، منشورات احلليب ، بريوت ، 
 .144السابق ، ص.  نبيل صقر ، املرجع  
 .225،ص.1999،.عبد احلميد متويل ،قانون الدستوري و األنظمة السياسية ،منشأة املعارف اإلسكندرية ،145نبيل صقر ، املرجع السابق ، ص.   
 .145نبيل صقر ، املرجع السابق ، ص.   

7  « La liberté d’expression de réunion, la liberté à la propriété, la liberté à la vie privé... »,sur cette question Cf. 
A. BENMEGHSOULA , op.cit, pp. 453 et s. ; R CABRILLAC, La propriété, droit fondamental, libertés et droits 
fondamentaux sous la direction de R LIBCHARBER, M. ANNE FRISON, ROCHE, Th. REVET, 9ème éd,edit. Dalloz, 
2003, pp. 587 et s., Th. REVET, la liberté de travail, op.cit, p. 653 ; E. ALFONDANI, La liberté d’association, op.cit, 
p. 367 ; F. GOUDA, les droits sociaux, op.cit ,.p.671 ; D ROUSSEAU ,La liberté politique et droit de vote, op.cit., p 
.265 ; B. BEINGNER, la protection de la vie privé, op.cit,p p.159 et s. ;D. TURPIN, Le conseil constitutionnel son 
rôle, sa jurisprudence, 2ème éd., Paris, 2000,p p. 126 et s. ; L. HAMDANE, M. BOULENOUARE, Norme 
internationale liberté syndicale et négociation, collectif en droit Algérien de travail,   R. S.J.A.., 96, N° 1 pp. 
25,26-29 ; J. ROBERT, J. DUFFAR, Droit de l’homme et liberté fondamental, 7ème éd., Montchrestien, 1999, pp. 
137-449-563-616 ; Ch. KALFAT, La difficile mise en œuvre de la constitutionnalisation des principes de la 
séparation entre                        le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans le cadre des reformes politiques 
algériennes,      revue semestriel, éditée par le  laboratoire de droit privé fondamental, 2005, N° 2 , p. 67 ;  

2002لالستزادة أتثر انظر ، قاسم العيد عبد القادر ، دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق واحلرايت األساسية ، جملة لإلدارة ،   ، العدد   

جملة اال دا ر ة، اجمللد  ساسية ملواطن ،وما بعدها ؛ قاسم العيد عبد القادر ، وقفات عند بعض أحكام جملس الدولة الفرنسي يف جمال احرتام احلقوق واحلرايت األ 11األومل ، ص.  
2013لسنة  02سهيلة بومخيس النظام القانوين  حلامي احلقوق  يف فرنسا ،م م د العدد العاشر ،  2002 وما بعدها. 205، العدد األومل ،  ص.    

 
 .165 – 164نبيل صقر ، ص.  8
، حقوق الدفاع )قرار  71/7/16احلرايت العامة ، فإنم اجمللس الدستوري الفرنسي ترس حرية اجلمعيات هلا ويف صدد حديثنا عن دور اجمللس الدستوري يف محاية احلقوق و  9

( استقاللية أساتلة اجلامعات )قرار 1980/07/22( ، استقاللية اجلهات القضائية اإلدارية )قرار 1977/11/23( ، حرية التعليم )قرار 1976/12/02
( ، مبدأ السلطة 1986/01/23جهات القضائية اإلدارية يف مواد اإللغاء ، قرارات السلطات العمومية بسبب جتاوز السلطة )قرار ( ، االختصاص احلصري لل1984/01/20

العضوي  صدر  القانون ؛ 62( ، انظر ، مسعود شيهوب ، املرجع السابق ، ص 1984/10/10( حرية اإلعالم )1989/07/28القضائية حامية امللكية العقارية اخلاصة )
وقد تان يسمى األمبودمسان  وهي تلمة سويدية يراد هبا املفوض أو املمثل  ويقدم تقرير سنواي  اىل الربملان يتضمن ما قام   2011مارس  29حلامي احلقوق  يف فرنسا  املؤرخ يف 
يد  وابلفعل  مت تكريس  نظام حامي احلقوق مبوجب القانون  رقم سنوات  غري قابلة للتجد 6يعني الوسيط ملدة   3/1/1973يف  73-06من أعمال  ومبوجب  القانون 

املتعلق حبامي احلقوق  ان حامي احلقوق هو سلطة ادارية مستقلة  يعني مبوجب مرسوم رائسي  على  مستوى جملس الوزراء بعد أخل  2011مارس   29املؤرخ يف   2011-333
-2011املتعلق بتنظيم سري  خدمات  حامي احلقوق  واملرسوم التنفيلي  29/7/2011املؤرخ يف   505-2011التنفيلي  سنوات  مرسوم 6رأي  اللجان الربملانية      ملدة 

 02العدد  2013اجراءات مطبقة على حامي احلقوق أنظر ، سهيلة بومخيس ، النظام القانوين حلامي احلقوق  يف فرنسا م م د 29/7/2011املؤرخ يف   904
Cf. D. TURPIN, Mémento, De la jurisprudence du conseil constitutionnel, 2ème éd., 2000, pp. 5 et s .; D. 
FERRIEUR, La liberté de commerce et l’industrie, libertés et droits fondamentaux, sous la direction de R. 
CABRILLAC, M.AF. Roche, Th, REVET, 9ème éd, edit. Dalloz, 2003, p. 620 ; P. GAIA, R. CHEVONTIAN, F. M. 
SAUSCRAUMIEN, O. PFERSMEN, J. PINI, A. RAUX, G. SCOFFONI, J. TRENAU, Droit des libertés fondamentales, 
1ère éd, édit Dalloz, pp. 1et s. ; D. TURPIN, Le conseil constitutionnel son rôle et sa jurisprudence, 2ème éd, 2000, 



الحريات آلية  الدفع بعدم الدستورية كضمانة دستورية وقانونية  لحماية  الحقوق و  /افظي سعاد، جامعة تلمسان د/ ح
16-18والقانون العضوي  2016األساسية وتحدياتها دراسة على ضوء التعديل  الدستوري   
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pp. 126 et s .; S. PREUSS-LAUSSINOLTE, L’essentiel des libertés droits fondamentaux , GUALINO éditeur, 
Paris,2001,pp. 26 et s. ; S. TSIKLITIRAS, préface de J. RIVERO, La protection effective des liberté publique par le 
juge judiciaire en droit français,édit . L.G.D.J, 1991, Paris, p. 87 ; J. ROBERT, H. OBERDORFF, Liberté 
fondamentale et droit de l’homme, 4ème éd ., édit.Montchrestien, pp. 586 et s. ; J ROBERT, J DUFFAR, Droit de 
l’homme et liberté fondamentale, 7ème éd, édit Montchrestien, 1999, pp. 166 et s, D. AMSON, Droit 
constitutionnel et institution politique, 2ème éd.,édit. Litec,  pp. 256 – 258 ; François DELASAUSSAY, Droit 
constitutionnel et institution politique, 1ère  éd .,2000, pp. 165 et s. ; A.VIOLA , La notion de la république dans 
la jurisprudence du conseil constitutionnel préface de HENNRY ROUSSILLON, édit L.G.D.J . , 2002 p .90 ; J 
KISSANGOULA , La constution française et les étrangers ,préface de Jacque ROBERT, édit. L.G.D.J. 2001 pp.258-
261 .  

على دستورية  اللوائح دراسة مقارنة  بني مصر وفرنسا  والكويت  وفقا ألحدث التعديالت  الدستورية   أنظر ، حممود صبحي  علي السيد ، الرقابة10 
وما بعدها ؛ ايناس حممد البهجي يوسف املصري ،  الرقابة   108،ص. 12011،  دار النهضة العربية ط. 2011والتطبيقات القضائية  حّت عام 

؛ عليان بوزاين  الية الدفع بعدم  الدستورية وأثرها يف  2013، املرتز القومي لالصدارات القانونية ،  1،ط.على دستورية القوانني ،  دراسة مقارنة 
 2013لسنة  02تفعيل  العدالة الدستورية       ، م م د  العدد

Arnaud LIZOP, Qui peut  soulever  la question prioritaire  de constitution La question 
prioritaire  de constitutionnalité , sous la direction  de Dominique ROUSSEAU ,Gazette  du 
palais ,2010 l'extenso  editionsp.7,; David LEVY , Devant  qui soulever  la question  prioritaire  
de constitutionnalité ,op.cit.,p.; Jérome ROUX ?Contre  quels  textes  soulever  la questions  
prioritaire  de constitutionnalité ? ,op.cit.,p.15; Paul CASSIA ?Choisir  la  question  prioritaire 
de constitutionnalité ,op.cit.,  p.28; Pierre YVES  GAHDOUN? Argumenter  la question  
prioritaire  de constitutionnalité  ,op.cit.,p.42; Louis  BOR2 ,La question  prioritaire  de 
constitutionnalité  devant  les  juridictions  du fond , op.cit.,p.58; Louis  BORE ,La question  
prioritaire  de constitutiuonnalité  devant  le conseil  d'etat  et  la cour  de cassation  
,op.cit.,p.58; Bernard HEMERY , La procédure  devant  le conseiul  constitutionnel , 
op.cit.,p110.; Bernard HEMERY,Les effets  de la décision  du conseil  constitutionnel 
,op.cit.,p.130 

 
شأن  شروط  تطبيق التعديل  الدستوري  ب  2009ديسمبر   10من القانون األساسي  الصادر  في   23يستفاد  تعبير األولوية  صراحة من المادة  

  11للمادة 61  الفقرة  األولى من الدستور 
ز أنظر ، مدحت أحمد  محمد يوسف غنايم ، االتجاهات  الحديثة  في رقابة  دستورية  القاونين  في األنظمة  الالتينية  مصر وفرنسا  المرك

 12 96،ص.2014،1القومي لالصدارات القانونية ،ط.

 98مد  محمد يوسف غنايم، نفس المرجع ،ص.مدحت أح13 

  14أنظر ، المادة 190- من القانون 16-01 السالف الذكر
  15انظر  ، المادة 9 من النطام  الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  الصادر بتاريخ 11 ماي 2016 ج ر العدد29

أنظر ، عليان بوزيان ، الية الدفع   بعدم الدستورية  وأثرها  في تفعيل العدالة الدستورية      ، مجلة المجلس الدستوري  ،2013 ، العدد02 

  16،ص.65
  يحدد شروط وكيفيات تطبيق  الدفع بعدم الدستورية 2018سبتمبر  2الموافق ل 1439ذي الحجة  22المؤرخ في  16-18أنظر القانون العضوي 

  17ج ر العدد54
ة  بين الدفع  بعدم  دستورية  القوانين  ومبدأ األمن  القانوني  دراسة  مقارنة  بين  الدستورين  الجزائري  خديجة  سرير الحرتسي ، الموازن18 

؛بدونبدون مؤلف  الية مهمة  في تعزيز الحكم الراشد  ودولة  القانون 95ص 2017لسنة  5والبحريني  مجلة  جيل الدراسات القانونية  العدد
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 رئيس الورشة:   15:30 – 14:00

 د/ مديحة بن ناجي

 عنوان املداخلة الجامعة أسماء املتدخلين

 االستفتاء الشعبي الدستوري في الجزائر جامعة معسكر د/ بختة دندان

 د/ باية عبد القادر
املركز الجامعي 

 تيسيمسيلت

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في التعديل  دسترة

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان  2016الدستوري لسنة 

 -أنموذجا –

 جامعة خميس مليانة د/ لدرع نبيلة
األحكام الدستورية وإشكالية تدرج املعايير في النظام 

 الجزائري 

 جامعة خنشلة د/ بولقواس ابتسام

ي إخطار املجلس تقييم فاعلية السلطة التشريعية ف

الدستوري كآلية لضمان سمو الوثيقة الدستورية في ظل 

 2016التعديل الدستوري لسنة 

 ط. د/ بوعالم 

 بن سماعيلي
 الرقابة الدستورية على اإلغفال التشريعي جامعة خميس مليانة

 

 الثانية اجللسة
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 الدستوري في الجزائرالشعبي  االستفتاء
 دندان بختة/ د                                                             

 والعلوم السياسية  أستاذة محاضرة بكلية الحقوق                                  

 ة مصطفى اسطمبولي معسكر، الجزائرجامع

 ملخص

تعديل الدستور  لوضع دستور جديد أو كوسيلة ديمقراطية االستفتاء الشعبيتناولت هذه الدراسة  
ذا كان المؤسس  القائم فهو مظهر من مظاهر ممارسة السيادة الشعبية وتحقيق دولة الحق والقانون. وا 

االستفتاء الشعبي الدستوري بنوعيه التأسيسي والتعديلي إال أن التطبيقات قد كرس الجزائري الدستوري 
رادة الشعب بل من أجل تحقيق مصالح خاصة الستمرار نفس النظام السياسي ئما كانت عكس إدا كانت

هذا االعتداء الصارخ على . األحيانوده لم تحترم في كثير من وحتى بعد وضع الدستور أو تعديله فإن بن
في أنحاء  2019فيفري  22سببا في اندالع المظاهرات والمسيرات السلمية التي انطلقت في  الدستور كان

السلطة للشعب  بإرجاع الوطن منددة باالستخفاف بمشاعر الشعب واالعتداء على السيادة الشعبية، مطالبة
 ووضع دستور تحترم فيه الحقوق والحريات.

Résumé 
 Cette étude traitait du référendum populaire en tant que moyen démocratique de rédiger une 
nouvelle constitution ou d'amender la constitution existante, en tant que manifestation de 
l'exercice de la souveraineté populaire et de la réalisation de l'état de droit. Si le fondateur 
constitutionnel avait consacré le référendum constitutionnel à ses formes constitutives et 
constitutionnelles, les demandes étaient toujours contraires à la volonté du peuple, mais à la 
réalisation d’intérêts particuliers pour la continuation du même système politique.Même après 
l’élaboration ou la modification de la constitution, ses dispositions n’ont pas été respectées. 

Cette attaque flagrante contre la Constitution a provoqué le déclenchement de manifestations 
et de rassemblements pacifiques, qui ont débuté le 22 février 2019 dans tout le pays, 
condamnant le mépris des sentiments du peuple et les atteintes à la souveraineté populaire, 
exigeant le rétablissement du pouvoir au peuple et l'établissement d'une constitution dans 
laquelle les droits et libertés sont respectés. 
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 مقدمة

عطاء الكلمة للشعب صاحب السيادة ليدلي برأيه في إ تقتضي  االستفتاء الشعبي وسيلة ديمقراطية
الموضوع المقترح عليه بكل حرية عندما يضع ورقة " نعم" أو "ال"، "موافق أو غير موافق" في صندوق 

 في وضع الدساتير وتعديلها. -خاصة بعد الحرب العالمية الثانية -السمة البارزة  أصبحبل  االقتراع.
دخلت عهدها الجديد عن طريق  ،فالجزائر بعد استقاللها مباشرة عن المستعمر الفرنسي الغاشم

الذي هذا المجلس 19621سبتمبر   20بتاريخ المجلس التأسيسي  اختصاصاتاالستفتاء الشعبي على 
 ،19632دستور سبتمبر 08، الذي تم االستفتاء عليه بتاريخ 1963دستوركلف بوضع دستور للبالد وهو 

الدساتير أو  إلصدار نظام االستفتاء الشعبي كوسيلة الجزائري  المؤسس الدستوري وفي هذا الدستور تبنى 
في  وتوالت النصوص المكرسة للسيادة الشعبية مصدر كل السلطات. ن الشعب هوأكد على وأ تعديلها

بأن حيث أكدت  . 5 1996ودستور 19894، ثم دستور 19763بداية من دستور ،الدساتير الالحقة له
بواسطة االستفتاء الشعبي أو عن طريق السيادة الوطنية ملك للشعب وحده، ويمارس الشعب سيادته 

ل الشعب مصدر ك»بأن:  2016المعدل سنة  1996من دستور  7تنص عليه المادة  ممثليه حسب ما
 سلطة. 

 السلطة التأسيسية ملك للشعب. »بأن:  8وتضيف المادة « السيادة الوطنية ملك للشعب وحده
 يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. 

إلى جانب االستفتاء  .6«يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين
كما يمكن أن يستشار الشعب في كل قضية . 211و 208الدستوري في المنصوص عليه في المادتين 

 .20167من تعديل سنة  8بند 91ذات أهمية وطنية. حسب المادة 

                                                             
507 du 16 Août  1962 portant convocation des l’électeurs en vue de leurs participation au -Décret n°62 - 1

référendum et à l’élection  des membres de l’assemblée nationale, J.O.R.A, n° 6, du 17 Août  1962.  
 . 1963سبتمبر 10، بتاريخ 64ج. ر، ج. ج، عدد  -2
 .1976نوفمبر 24، بتاريخ 94، ج. ج، عدد ج. ر -3
 .1989، بتاريخ االول من مارس 09ج. ر، ج. ج، عدد  -4
 .1996ديسمبر 08، بتاريخ 76ج. ر، ج. ج، عدد  -5 
 .2008قبل وبعد تعديله سنة 1996و دستور  1989في دستور  7؛ المادة 1976في دستور  5كانت المادة   -6
لمادة ؛  ا5مواد فقط )المادة  3خصص  1976(  دستور 78والمادة  74إلى  71لالستفتاء  الشعبي )المواد  مواد  6خصص  1963فدستور  -7

 7هي: )المادة  6إلى  1989( ليرتفع عدد المواد في دستور 199والمادة  1988قبل التعديل الدستوري لسنة  9وقد كانت في البند  14بند  111
قبل التعديل الدستوري  8وكانت في البند  10بند  77؛ المادة 7مواد ) المادة  8أضاف مادتين فأصبحت  1996( ودستور 167الى 163والمواد 
؛ 7محتفظا بثمان مواد مع اختالف أرقامها )المادة 2016( ويبقى التعديل الدستوري لسنة 182والمادة  178إلى  174المواد من ؛2008لسنة 

 (. 218المادة و  212إلى  208؛ المواد 8بند  91؛المادة 8
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 النظام السياسي. فيتغيرات هامة  إلىستفتاء الشعبي أدت االوفي ظل هذه الدساتير حدثت تطبيقات  
ومن هنا نتساءل هل النصوص الدستورية كافية الحترام السيادة الشعبية وهل الممارسة اإلستفتائية كانت 

سم هذه الدراسة قن معبرة حقا عن سلطة الشعب في إصدار دستوره أو تعديله؟. لإلجابة عن هذه اإلشكالية
  ثالث نقاط كاآلتي: إلى
 الشعبي الدستوري االستفتاء  أوال:

 .الشعبي الدستوري ثانيا: تطبيقات االستفتاء 
 الشعبية واللجوء للطريق البرلماني. اإلرادةثالثا: تجاوز 

 الشعبي الدستوري أوال: االستفتاء 
، يتم التعرف على رأي الشعب في مشروع الدستور، أو الشعبي الدستوري بموجب طريقة االستفتاء 

ع أو ذلك التعديل ساريا، إال بعد إقراره من قبل الشعب عرض تعديل للدستور، بحيث ال يصبح هذا المشرو 
 . 8بواسطة االستفتاء

تعديلي يكون الغرض منه إعطاء الكلمة ستفتاء تأسيسي وا استفتاء إلىالدستوري الشعبي االستفتاء  ينقسمو 
 ونتعرض لهذين النوعين بشيء من التفصيل. دستوره أو تعديله إلقرارللشعب 

  التأسيسياالستفتاء الشعبي   (أ
عرض مشروع دستور جديد للدولة على الشعب، وبداية االستفتاء الشعبي  التأسيسي يقصد ب

الحياة الدستورية. تتولى وضع مسودة الدستور لجنة حكومية، أو توضع من قبل الحاكم نفسه، أو 
من قبل الشعب  البرلمان، أو جمعية تأسيسية تنتخب لهذا الغرض، ويصبح هذا الدستور نافذا بمجرد إقراره

 عن طريق االستفتاء الشعبي.

منه على االستفتاء التأسيسي كوسيلة إلصدار الدساتير إال أن هذا  78في المادة   1963دستور نص 
في دستور تم االحتفاظ به و  1989دستور  إصدارليعود من جديد مع  1976الحق غاب في دستور 

 الشعب مصدر كل سلطة. »بأن:   7المادة  نصت حيث.2016قبل وبعد تعديله سنة  1996

 السلطة التأسيسية ملك للشعب. »بأن:  8وتضيف المادة « السيادة الوطنية ملك للشعب وحده

 يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. 
                                                             

p.7. 1989,France, Economica,  paris, Unis, -Le référendum et l’initiative populaire aux Etats A. Auer, -8  
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هذا يجوز اصدار ول.9«يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين
 دستور جديد دون الرجوع للشعب واستشارته.

  ب( االستفتاء الشعبي التعديلي
يهدف االستفتاء الشعبي التعديلي إلى تعديل الدستور في حالة تغير الظروف ولم تعد بعض مواده 

تغيرت فالقوانين الدستورية ال يمكن أن تعيش طويال والى ما ال نهاية؛ خاصة إذا تواكب التطور. 
ما بالسقوط عن طريق والدستور الذي ال يسمح بإجراء تعديل أحكامه، يقضي على نفسه مقد»الظروف، 
 . 10«نقالبالثورة أو اإل

إلى  71االستفتاء التعديلي لتعديل أحكامه، ضمن عنوان" تنقيح الدستور" من المادة أقر  1963دستور ف
مشتركة بين رئيس الجمهورية واألغلبية المطلقة للجمعية وجعل المبادرة بالتعديل الدستوري  74المادة 
ولكنه كان يتشدد في إجراءات تعديل الدستور باشتراطه أن يتم بتالوتين، وأن يصوت عليه  الوطنية.

( يفصل بينهما أجل شهرين وهذا للتريث وعدم 72باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس الوطني )المادة 
إال أنه عمليا لم تطبق  وري، ثم عرض المشروع على الشعب لالستفتاء عليه. اإلسراع في التعديل الدست

 هذه المواد بسبب تجميد أحكام الدستور. 
، الواردة في الفصل 1976من دستور  195الى 191وبالرغم من أن المواد  1976وفي دستور      

الخاص "بالوظيفة التأسيسية" والخاصة بالتعديل الدستوري ال تنص البتة على عرض مشروع التعديل 
، 14بند  111الدستوري على االستفتاء الشعبي،  إال أنه عمليا تم تعديل الدستور باالستناد إلى المادة 

 التي تخول رئيس الجمهورية الرجوع مباشرة إلى اإلرادة الشعبية  في كل قضية ذات أهمية وطنية. 

حق الشعب في إقرار التعديل الدستوري عن طريق االستفتاء، فنص في  1989وأعاد دستور          
وبعد أن يصوت عليه  لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري،» على أنه:  163المادة 

 «. ، يعرض على استفتاء الشعب للموافقة عليه، ثم يصدره رئيس الجمهوريةالشعبي الوطنيالمجلس 

ولكنه أضاف حق البرلمان كذلك في ، باالستفتاء الشعبي  التعديلي 1996كما احتفظ دستور    
أرباع أعضاء غرفتي  يمكن لثالثة»التي نصت على أنه:  177اقتراح تعديل الدستور حسب المادة 

                                                             
 .2008قبل وبعد تعديله سنة 1996و دستور  1989في دستور  7؛ المادة 1976في دستور  5كانت المادة   -9

 10- أحمد العزي  النقشبندي، تعديل الدستور،، دراسة مقارنة، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، ط1،2006، ص27
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البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه 
 «. على االستفتاء الشعبي  ويصدره في حالة الموافقة عليه

برقم  176المادة  وأصبحتبقي الوضع على حاله  2016و  2008وبعد التعديل الدستوري لسنة 
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد »حافظة على نفس الصياغة كاآلتي: مع الم 208

أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة بنفس الصيغة حسب الشروط  نفسها التي تطبق 
س على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خالل الخمسين يوما الموالية إلقراره يصدر رئي

ولكن النسبة المطلوبة للتصويت تغيرت، فبعدما «. الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب
إن اشتراط المؤسس  .12أصبحت أغلبية أعضائه الحاضرين ،11كانت ثالثة أرباع أعضاء مجلس األمة

الدستوري الجزائري التصويت على موضوع التعديل الدستوري بنفس الصيغة كالنص التشريعي يقصد هنا 
التصويت على القانون العادي ألن القانون العضوي له إجراءاته الخاصة به، وهذا معناه عدم  إجراءات

قة البرلمان غير معلقة على شرط، فإما أن التغيير في مشروع االستفتاء من قبل البرلمانيين. أي أن مواف
ما أن يرفض. ومن هنا نجد المؤسس الدستوري يسوي بين قاعدة دستورية عليا وبين نص قانوني  يوافق وا 
عادي أدنى منها مرتبة في سلم تدرج المعايير القانونية، وكان األحرى أن تكون نسبة التصويت متغايرة 

 بين النصين. 
رح نفسه هو ما هي الفائدة من تصويت البرلمان؟ وما هي النتيجة إذا رفض ولكن السؤال الذي يط

التي قضت  2016المعدل سنة  1996من دستور 210المادة البرلمان المشروع؟ والجواب يكمن في 
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري ال يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم » بأنه:

جزائري، وحقوق اإلنسان والمواطن وحرياتهما، وال يمس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات المجتمع ال
والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل 

ضاء أصوات أع¾( الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على االستفتاء الشعبي،متى أحرز ثالثة أرباع)
فهذا النص الدستوري يتضح أنه ال يستبعد اللجوء الستفتاء الشعبي متى قدر رئيس  .13«غرفتي البرلمان

الجمهورية ذلك ألن المؤسس الدستوري استعمل فعل "أمكن" أي في حالة عدم إحراز ثالثة أرباع أصوات 

                                                             

 17بتاريخ  77، ج.ر.ج.ج، رقم  2000نوفمبر   28من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في  61و 60المادة   -11 
 .2000ديسمبر

 .2016المعدل سنة  1996من دستور  138المادة  -12 
 قبل هذا التعديل.  1996من دستور  176وتقابلها المادة   -13
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برلمان. هذا من جهة، ومن أعضاء غرفتي البرلمان وفي حالة موافقة ثالثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي ال
أجاب بأن   2008سنة  1996جهة أخرى فإن المجلس الدستوري عند فحصه لمشروع تعديل دستور 

ال تستثني لجوء رئيس الجمهورية إلى االستفتاء الشعبي اذا لم يحرز ثالثة أرباع أصوات  176المادة 
 أعضاء غرفتي البرلمان فقد ورد في رأيه ما يلي: 

من الدستور، أن يصدر القانون الذي  176ه يمكن رئيس الجمهورية، بمقتضى المادة واعتبارا أن -
)¾( أحرز ثالثة أرباع  الشعبي متىيتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على االستفتاء 

 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. 

لم يحرز هذا  الشعبي إذاواعتبارا أن هذا اإلجراء ال يستثني لجوء رئيس الجمهورية إلى االستفتاء  -
تعطي لرئيس  176فالواضح أن المادة . 14أصوات أعضاء غرفتي البرلمان)¾( القانون ثالثة أرباع 

دستور ال تقف عند الشعب وأن سلطته مطلقة في تعديل ال ال يهمه ممثليالحرية في االختيار و الجمهورية 
 حد.

 الشعبي الدستوري االستفتاء تطبيقات ثانيا: 
تطبيقات االستفتاء الشعبي  الدستوري بنوعيه التأسيسي والتعديلي أدت إلى تغيرات هامة أثرت 

 .على طبيعة النظام السياسي القائم والعالقة بين السلطات في الدولة 

 أوال: االستفتاء الشعبي التأسيسي
. 1989و 1976ودستور 1963وهي دستور تفتاء التأسيسي االسصدرت ثالث دساتير عن طريق      

 . لها كاآلتينتعرض 

تم فاالستفتاء الشعبي. منتخبة و جمعية تأسيسية عن طريق  للجزائر المستقلة تم وضعه دستور ولفأ
تأسيسي تتولى وضع مسودة استدعاء الشعب لالستفتاء على جمعية تأسيسية سميت المجلس الوطني ال

على مشروع قانون دستوري يتناول طبيعة المجلس التأسيسي  1962سبتمبر  20بتاريخالدستور 
، والذي صدر باألمر رقم 15واالختصاص المسند إليه والفترة التأسيسية المحددة له وانتخاب أعضائه

                                                             
، يتعلق بمشروع القانون 2008نوفمبر 07الموافق  1429ذي القعدة عام  09/ر. ت د/م د مؤرخ في 08/ 01أنظر رأي المجلس الدستوري رقم  -14

 2016الحظة أنه في رأيه المتعلق بالتعديل الدستوري لسنة مع الم. 13، رقم 2008المتضمن التعديل الدستوري. أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 
  لم يذكر بهذا االعتبار.

507 du 16 Août  1962 portant convocation des l’électeurs en vue de leurs partipation au -Décret n°62- 15

référendum et à l’élection  des membres de l’assemblée nationale, J.O.R.A, n° 6, du 17 Août  1962.  
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صوت" نعم" مقابل  5.267.324، وكانت النتائج كما يلي:1962جويلية  17المؤرخ في  62-011
 5.302.294.16صوت" ال" من مجموع المصوتين البالغ عددهم  18.680

كلف هذا المجلس بثالث مهام هي: أوال تعين حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية، ثانيا مهمة         
لتي لم التشريع باسم الشعب الجزائري، وثالثا وأخيرا وضع مشروع دستور للبالد. هذه المهمة األخيرة ا

يمارسها كحق دستوري أصيل، بل فرضت عليه من طرف قيادة جبهة التحرير الوطني، التي رأت أن 
نواب المجلس التأسيسي غير قادرين على ذلك فشكلت لجنة حزبية أوكلت لها مهمة وضع مشروع 

طني الدستور بإيعاز من األمين العام احمد بن بله رئيس الحكومة،وبالتالي همش دور المجلس الو 
على ، ثم عرض 17التأسيسي الذي استفتى عليه الشعب، وانحصر دوره في إقرار المشروع الدستوري فقط

غير موافقين  105047صوت موافق مقابل  185. 166. 5الشعب لالستفتاء عليه بحيث حصل على 
، وتم إصداره من طرف رئيس الحكومة ورئيس مجلس 1963سبتمبر  08من أصوات الناخبين بتاريخ

 . 19منه 78، كأعلى قانون للدولة حسب المادة 196318سبتمبر  10لوزراء أحمد بن بله في ا

، نتيجة استخدام الرئيس أحمد 20لم يطبق عمليا، بل لم يعمر حقيقة 1963ولإلشارة، فإن دستور  
به الرئيس  الذي قام االنقالب، وتم إلغاؤه نهائيا بعد 21منه المتعلقة بالظروف االستثنائية 59بن بلة المادة 

جويلية  10، وأصدر بدال منه األمر 196522جوان 19هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلة في 
سنة في الشرعية الثورية، حتى 11الذي أطلق عليه الدستور المصغر. وظلت الجزائر تعيش لمدة  1965

 . 23لتدخل عهد الشرعية الدستورية 1976جاء دستور 

                                                             
16 -J.O.R.A , n° 1, 26 octobre1962. 

 السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري،صالح بلحاج، للمزيد حول موضوع المجلس الوطني التأسيسي أنظر  -17 
هل كان االستفتاء على تقرير المصير مقرا أم  عبد هللا بوقفة، ؛41ص  ،2012، 2مؤسسة الطباعة الشعبية  للجيش، الجزائر، ط 

 .162و161، ص  2003تاريخية، الشركة الجزائرية بود واو، الجزائر،  -سياسية-دراسة تحليلية قانونية منشأ للدولة الجزائرية؟،
 . 1963سبتمبر  10بتاريخ  64 ، عددجج.  ر.ج. -18
 الحكومة بإصداره في ظرف ثمانية أيام.بعد موافقة الشعب على مشروع الدستور، يقوم رئيس »  -19
 «. إن هذا الدستور باقتراح من جبهة التحرير الوطني وبعد موافقة الشعب سينفذ كقانون أعلى للدولة 

اردة حمد حجة للممارسة السلطات الخاصة الو أتم اتخاذ من حركة المعارضة المسلحة الجارية آنذاك في منطقة القبائل بقيادة محند ولحاج وآيت  -20
من الدستور. أنظر حول هذا الموضوع  صالح بلحاج، السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق،  59في المادة 

 . 34ص
مع الجمعية في حالة الخطر الوشيك الوقوع، يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقالل األمة ومؤسسات الجمهورية. وتجت» -21

 «. الوطنية وجوبا
 . 1965جويلية  6بتاريخ  56، ج.ر. ج، ج، عدد1965جوان  19بيان  -22
، 5النظرية العامة للدولة والدستور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط ، 1سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج  -23

 . 90ص  ،2002
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لم ينص على االستفتاء الدستوري، وبالرغم من هذا تم عرضه على االستفتاء  1976دستور  أما 
الشعبي. ألن رئيس الجمهورية أراد أن يضفي الشرعية الدستورية على عمله ويطوي الشرعية الثورية التي 

رات جبهة فتم إعداده من قبل لجنة حكومية، وصادقت عليه الندوة الوطنية إلطاتسلم السلطة باسمها. 
نوفمبر من نفس السنة  22م، وصدر في  1976نوفمبر 19التحرير الوطني، وتم االستفتاء عليه بتاريخ 

بـ" ال" من أصوات الناخبين المسجلين في جداول   67683بـ "نعم" مقابل  7407626حيث أجاب  
 . 24االنتخاب

وتلبية للمطالب االجتماعية  فقد جاء نتيجة المتغيرات الدولية والداخلية 1989وبالنسبة لدستور
، فما كان على السلطة سوى تهدئة 198825أكتوبر  5واالقتصادية والسياسية التي أفرزتها حوادث 

األوضاع بإصدار دستور جديد، بل وحياة دستورية جديدة. تم تحضير مسودة الدستور من طرف 
من   78,98%على وحصلم، 1989فبراير 23، ثم عرض على االستفتاء الشعبي  بتاريخ 26الحكومة

 3. واستند في إصدار هذا الدستور واالستفتاء عليه على التعديل الدستوري لـ 27األصوات المعبر عنها
التي أضافت حق رئيس الجمهورية في الرجوع لإلرادة الشعبية  5عندما عدلت المادة  1988نوفمبر 

وع رئيس الجمهورية ألحكام الفصل . وقد انتقد بعض الفقه عدم رج9و 6بند 111مباشرة وعلى المادة 
يجيز تعديل بعض األحكام حيث تنص  ال 1976السادس المتعلق بالوظيفة التأسيسية. ولكن دستور 

الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضروري أن يتم  باألحكامإذا تعلق مشروع قانون التعديل »على أنه: 194
 ي.اإلقرار بأغلبية ثالثة أرباع المجلس الشعبي الوطن

ومن بين األحكام التي  «.من الدستور، التي ال تقبل أي التعديل 195ال تسري هذه األحكام على المادة 
قرار( 26إلى  22تم تعديلها مبدأ الحزب الواحد )المواد من  التعددية الحزبية،والتخلي عن النظام  وا 

ال يمكن ألي مشروع »التي ورد فيها: 194االشتراكي وهو الحكم المحظور من التعديل حسب المادة 
 لتعديل الدستور أن يمس:

                                                             
 1976نوفمبر 24بتاريخ  94 ج. ر. ج، ج، عدد -24

25 - B. Cubertafond,  Algérie en quête de démocratie, pouvoir, n°52, 1990, p.117 et 118 ; M. Brahimi,  Les 
évenments D’octobre 1988,  la manifestation violente de la crise d’une idiologie « en cessation de paiement »,  
R.A.S.J.E.P,  Faculté De Droit,  Université Alger, N°4,1990, vol XVIII, pp.681-703. 

 . وراجع أيضا: 91ومكانتها في النظام السياسي الجزائري، ص السلطة التشريعية ،صالح بلحاج  -26
O. Bendourou,  La nouvelle Constitution Algérienne Du 23 Février 1989, R.D.P,  n° 6,  1989, pp. 1305-1328 ;A. 
Allouache Et W. Laggoune,  La Révision Constitutionnelle Du 23 Février 1989(Enjeu Et Réalité),  R. A. S. J. E. 
P,  Faculté De Droit,  Université Alger, N°4,  Décembre 1990,vol XVIII,  pp. 753-774.  

 . 1989ة مارس سن 01بتاريخ  09ج. ر. ج، ج، عدد -27



زائرالشعبي الدستوري في الجد/ دندان بختة، جامعة معسكر                                                  االستفتاء   

 

 2019أفريل  25يوم    ء دولة القانون في الجزائر"  ملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساس لبنا 167
 

وعليه كيف يستند على الفصل السادس الذي يمنع المساس بهذه األحكام؟ «. ؛...االشتراكي باالختيار -3
كخطوة تمهيدية ودسترة الرجوع  1988سنة  رئيس الجمهورية سوى تعديل الدستور ولهذا لم يكن أمام

 المباشر للشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية. ليتمكن من التخلص من األحكام المحظورة من التعديل.

 ثانيا: االستفتاء الشعبي التعديلي
فتاء الشعبي  أدت إلى االستشهد النظام السياسي الجزائري عدة تعديالت دستورية عن طريق 

 تغيرات هامة في صلب الدساتير. 

 196إلى  191لم ينص على االستفتاء التعديلي ألن المواد من  1976فبالرغم من أن دستور 
التي وردت في الفصل السادس تحت عنوان الوظيفة التأسيسية تنص على تعديل الدستور عن طريق 

بي  ومع هذا استدعي الشعب الجزائري ألول مرة للتصويت البرلمان فقط وليس عن طريق االستفتاء الشع
، وكانت النتائج 1988على إثر حوادث أكتوبر  1988نوفمبر 03على تعديل دستوري في استفتاء 

 . 28ال 677. 780نعم مقابل  429. 341. 9كالتالي: 

البرلمان على جاء هذا التعديل خالف النص الدستوري الذي يتطلب فقط موافقة ثلثي أعضاء       
، لكن رئيس الجمهورية جبهة التحرير الوطني حزبي وبعد موافقة اللجنة المركزية لمشروع التعديل الدستور 

تجاهل البرلمان ولجأ إلى االستفتاء الشعبي  لتعديل الدستور تحت غطاء القضايا ذات األهمية الوطنية 
معارضة الجناح المحافظ من الحزب فيما ، تفاديا ل30من الدستور14بند 111والمادة  29 5حسب المادة 

لو عرض المشروع على اللجنة المركزية والمجلس، أو على األقل كان سيرفض الفصل فيه ويطالب 
بإحالته على مؤتمر الحزب صاحب االختصاص بموجب قانونه األساسي" بحث القضايا التأسيسية 

التعديالت التي تضع حدا ألي احتكار للدولة"، ألنه كان سيرفض فصل الحزب عن الدولة. ويرفض كل 
من جانبه ألن التعديالت كانت غير متوقعة، مخيفة ومرفوضة من أغلبية نواب المجلس لقد قدمت 

                                                             
 . 1988نوفمبر  05بتاريخ 45عدد، ج. ر. ج. ج.، 1988نوفمبر  5المؤرخ في  223-88تم نشره بموجب المرسوم  الرئاسي رقم -28

نشاء منصب رئيس الحكومة، ومنح هذا األخير سلطة اختيار أعضاء حكومته بما في ذلك من خارج  تضمن التعديل فصل الحزب عن الدولة، وا 
 حزب جبهة التحرير الوطني، وجعل رئيس الحكومة مسئوال أمام رئيس الجمهورية والمجلس من دون الحزب. 

 .«رية أن يرجع مباشرة إلى اإلرادة الشعبيةرئيس الجمهو ل» -29 
في بموجب  111في المادة  9لم يكن يجيز الرجوع للشعب كل قضية ذات أهمية وطنية بل تم استحداث البند  1976لالشارة فإن دستور  -30 

إياه صراحة أحكام أخرى في  ، باالضافة إلى السلطات التي تخولهايضطلع رئيس»كما يلي: 1979جويلية 7المؤرخ في  06-79القانون رقم 
 الدستور، بالسلطات والصالحيات اآلتية:

 .1979جويلية  10بتاريخ  28.صدر هذا التعديل في ج.ر.ج.ج، رقم «ان يعمد إلى استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية -9
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االعتبارات السياسية على مقتضيات الشرعية الدستورية ومررت التعديالت عن طريق االستفتاء رغما عن 
 . 31إرادة المجلس

وذلك في  1989ي مرة ثانية بعد سبع سنوات من إصدار دستور طبق االستفتاء الشعبي  التعديل
 108. 964. 1ل صوت مقاب 919. 785. 10موافقة حيث حصل على  1996نوفمبر  28استفتاء 

يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل »منه على أنه: 182. ونصت المادة 32صوت من الرافضين
مع اإلشارة إلى أن هذا التعديل الدستوري «. جمهوريةالدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساسي لل

 . 33صوتت عليه هيئة غير دستورية هي المجلس الوطني اإلنتقالي الذي ال يمثل اإلرادة الشعبية

 لجوء للطريق البرلمانيالشعبية وال اإلرادةثالثا: تجاوز 
اء تأو تعديله عن طريق االستف الدستورلسلطة التنفيذية وضع إذا كان المؤسس الدستوري قد خول ا      

الشعبي إال أنه ليس الطريق الوحيد بل يمكن تعديل الدستور عن طريق ممثلي الشعب وتجاوز اإلرادة 
أصوات أعضاء الغرفتين معا المجلس الشعبي  ومجلس األمة حسب ¾ متى أحرز مشروعه  ،الشعبية
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري ال » التي نصت على أنه: منه 210المادة 

يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق اإلنسان والمواطن وحرياتهما، وال يمس 
بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن 

الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على االستفتاء الشعبي،متى أحرز يصدر القانون 
 .34«أصوات أعضاء غرفتي البرلمان¾( ثالثة أرباع)

وذلك ثالث مرات:  1996دستور بموجب   تم اختيار الطريق البرلماني وتجاوز اإلرادة الشعبية      
مكرر بأن:  3لى جانب اللغة العربية. حيث نصت المادة األولى لتكريس اللغة األمازيغية كلغة ثانية إ

                                                             
 وراجع أيضا .92و 76زائري، مرجع سابق، ص لالستزادة أنظر صالح بلحاج، السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الج  -31

O. Bendourou,  La nouvelle Constitution Algérienne Du 23 Février 1989, op,  cit.,  pp. 1306 et s. 
 08 بتاريخ 76، المتعلق بنشر نص التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد1996ديسمبر  7المؤرخ في  438 -96صدر بالمرسوم الرئاسي رقم  -32

 . 1996ديسمبر 
 4المؤرخ في  01 -92ذلك أن المجلس الشعبي  الوطني تم حله من قبل رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد بموجب المرسوم الرئاسي عدد  -33

 6نتقالي بموجب أرضية الوفاق الوطني، ج.ر.ج.ج، عددشأ المجلس الوطني اإلنأ  ، و 1992جانفي 08 بتاريخ 2، ج.ر.ج.ج، عدد1992جانفي
 . 1994يناير 31 بتاريخ

 قبل هذا التعديل.  1996من دستور  176وتقابلها المادة   -34
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تمازغيت هي كذلك لغة وطنية، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر »
 . 35«التراب الوطني

، وخاصة فتح العهدة الرئاسية إلى ما ال 36المتعلق بتعديل بعض أحكام الدستور 2008والثانية في 
 ، وتقوية بعض سلطات رئيس الجمهورية.37نهاية

والخاص بتعديل أحكام الدستور ومنها التراجع عن فتح العهدات الرئاسية وتحديدها  2016أما الثالثة في 
. وقد صادق البرلمان باألغلبية عليه 38بعهدتين فقط وترسيم اللغة األمازيغية والكثير من مواد الدستور

 .39مشروع التعديل الدستوري 
ارة أنه قبل أن يصوت البرلمان على مشروع التعديل قدم رئيس الجلسة جدول األعمال الذي قال ولإلش 

وهنا يشرفني أن أفيدكم بأني تلقيت رسالة من فخامة رئيس الجمهورية موجهة للبرلمان أقرؤها »فيه ما يلي:
لة والتي من ضمن ما وبعد أن انتهت عملية التصويت قرأ رئيس الجلسة الرسا« بعد نهاية عملية التصويت

إنكم بمصادقتكم، اليوم، باألغلبية على  مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، »ورد فيها ما يأتي:
الذي تم عرضه على مجلسكم الموقر، قد عبرتم بصفتكم ممثلي األمة، عن مساندتك للتطورات 

صلت البرلمان قبل الشروع في أي أن الرسالة و  40«الديمقراطية التي يطمح هذا النص الجديد تحقيقها
التصويت على مشروع التعديل الدستوري. وهذا ما يدل على شكلية التصويت البرلماني على مشروع 

                                                             
 . 2002أفريل  14بتاريخ  25، ج. ر. ج. ج، عدد2002أفريل  10المؤرخ في  03-02المادة األولى من القانون رقم  -35

وكان أول نوفمبر...  واجهت بها » دستورية التعديل والتي ورد فيها: وقد اعتمد المجلس الدستوري على الفقرة الثانية من ديباجة الدستور لتبرير 
الواردة في المبادئ  2من الدستور مطة  8كما اعتمد على المادة «. مختلف... والمكونات األساسية لهويتها، وهي اإلسالم والعروبة واألمازيغية... 

رأي = أنظر «.والوحدة الوطنية، ودعمها؛...  المحافظة على الهوية الوطنية، -يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:...  »العامة: 
، يتعلق بمشروع تعديل الدستور، أحكام الفقه 2002أفريل سنة  3الموافق  1423محرم عام  20/ر. ت. د/م د/ مؤرخ في 01المجلس الدستوري رقم

 . 2002، 7الدستوري الجزائري، منشورات المجلس الدستوري، رقم 
 . 2008نوفمبر 16بتاريخ  63ج. ر. ج. ج، عدد المتضمن تعديل الدستور، ،2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  -36

 21عضو لصالح التعديل  و 500حيث صوت  2008نوفمبر  12وتم التصويت على هذا التعديل بأغلبية أعضاء البرلمان المنعقد بغرفتيه يتاريخ 
 أعضاء.  8عضو ضد التعديل وامتناع 

 «. ( سنوات يمكن تجديد إنتخاب رئيس الجمهورية5مدة المهمة الرئاسية خمس )»على أن:  74المادة  تنص  -37
بمجرد ما قرر رئيس الجمهورية عرض مشروع التعديل الدستوري على المجلس الدستوري لم ينتظر رأيه في المشروع أعطى أوامر للحكومة  -38

قوق بتحضير القوانين الناتجة عن تعديل الدستور قبل أن يصدر المجلس الدستوري رأيه في المشروع إن كان يمس أو ال يمس بالمبادئ العامة  وح
 ن والتوازنات األساسية، مما يوضح بأن رئيس الجمهورية ال يهمه رأي المجلس الدستوري وال يهمه رأي البرلمان. اإلنسا

الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، أنظر  عضو عن التصويت. 16عضو بـ ال وامتناع 2نعم مقابل  ـعضو ب 499صوت  -39 
فبراير  7، دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، الفترة التشريعية السابعة. جلسة األحد 2016سنة مارس  7السنة الرابعة عدد خاص في 

2016. 

 المرجع السابق. الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، -40 
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المطلوبة. وهذا  األغلبيةالتعديل الدستوري وتأكد رئيس الجمهورية من ضمان النتيجة االيجابية التي فاقت 
ن السلطات واختصاصاتها ألنه على سبيل المثال تم بالرغم من أن هذا التعديل الدستوري قد مس بتواز 

من  123إقصاء البرلمان من حق التشريع بقانون عضوي في مجال األمن الوطني التي حذفت من المادة 
 .41الدستور، ومنح هذا االختصاص للسلطة التنفيذية ليتدخل فيه رئيس الجمهورية عن طريق التنظيم

تظهر بوضوح مدى التالعب بنصوصه وتعديلها لخدمة  إن هذه التعديالت المتكررة للدستور
بأن فتح العهدة الرئاسية هو إجراء  2002مصالح معينة. فكيف للمجلس الدستوري يصرح في 

تأتي نفس السلطة التي بادرت بالتعديل لتقيدها من جديد ويسمى أيضا إجراءا  2016. وفي 42ديمقراطي
على  178الرئاسية غير قابلة للتعديل حيث نصت المادة ، بل أكثر من ذلك أصبحت العهدة 43ديمقراطيا

 ال يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: : »أنه
قرر رئيس الجمهورية  ،ورغم هذه الحصانة الدستورية«. رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط انتخابإعادة 

والمسيرات ولكن المظاهرات  2019 ابريل 18إعادة الترشح لعهدة خامسة في االنتخابات الرئاسية بتاريخ 
نحاء الوطن منددة باالستخفاف بمشاعر الشعب في أ 2019فيفري  22السلمية التي انطلقت في 

                                                             
من دستور  123الوطني مذكورة في المادة مجاالت بقوانين عضوية من بينها القانون المتعلق باألمن  7كان  البرلمان يشرع في  -41

تم حذف قوانين االمن الوطني لتدخل في مجال التنظيم.  2016ولكن في التعديل الدستوري لسنة  2008قبل وبعد تعديله سنة  1996
 .142مجاالت الباقية حسب المادة  6ومن ثم يصبح البرلمان يشرع بموجب قوانين عضوية في 

إلى تأسيس مبدأ قابلية انتخاب رئيس الجمهورية بغرض منح  يهدف( من الدستور،   2الفقرة ) 74المادة اعتبارا أن تعديل  -»-42 
  السيادة الشعبية مدلولها الكامل، وتمكين التعبير عنها بكل حرية.

من  10مادة لفي ا دعم قاعدة حرية الشعب في اختيار ممثليه  المنصوص عليهايمن الدستور،   74اعتبارا أن تعديل المادة  -
الدستور، ويعزز السير العادي للنظام الديمقراطي الذي يقتضي بأن حائز عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها، إلى الشعب 

عهدة، ويقرر بكل حرية، تجديد الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها كيفية تأدية هذه ال الذي يملك دون سواه سلطة التقدير، بكل سيادة،
، يتعلق 2008نوفمبر  07الموافق  1429ذي القعدة عام  09/ر. ت د/م د مؤرخ في 08/ 01رأي المجلس الدستوري رقم . «،...منه

.1، رقم 2008بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري. أحكام الفقه الدستوري الجزائري، منشورات المجلس الدستوري الجزائري،  
  

يهدف إلى تكريس مبدأ التداول الديمقراطي من خالل تحديد إعادة انتخاب رئيس  2الفقرة  76ادة اعتبارا أن تعديل الم -»-43 
من الديباجة، وترسيخ هذا المبدأ بإعطائه طابع الديمومة من خالل إدراجه في  12فقط تجسيدا لمضمون الفقرة لمرة واحدة الجمهورية 

 ،178المادة 
يشكل دعامة أساسية من دعائم الديمقراطية ويعزز أسسها ويضفي الديناميكية في الحياة اعتبارا أن مبدأ التداول الديمقراطي  -

 السياسية.
اعتبارا أن هذه التعديالت تعزز النظام الديمقراطي من خال ل تجسيد مبدأ التداول الديمقراطي الفذي يمكن الشعب  من ممارسة  -

رأي   «.من الدستور... 10ابات دورية حرة ونزيهة وفقا لفأحكام المادة سلطته وذلك من خالل حرية اختيار ممثليه عن طريق انتخ
، يتعلق بمشروع القانون 2016يناير 28الموافق  1437ربيع األول عام  18/ر. ت د/م د مؤرخ في 16/ 01المجلس الدستوري رقم 

 .2016فبراير  03بتاريخ  06المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر. ج. ج، عدد 
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ولم يتسن لنا  .44الرئاسية االنتخاباتجبرت رئيس الجمهورية على تأجيل أواالعتداء على السيادة الشعبية، 
 ي.معرفة رأي المجلس الدستوري في هذا الخرق الدستور 

 الخاتمة
تعديل الدستور القائم هو مظهر من  االستفتاء الشعبي لوضع دستور جديد أوإن اللجوء إلى        

ذا كان المؤسس  الدستوري قد كرس مظاهر ممارسة السيادة الشعبية وتحقيق دولة الحق والقانون. وا 
رادة ئما كانت عكس إكانت دا االستفتاء الشعبي الدستوري بنوعيه التأسيسي والتعديلي إال أن التطبيقات

وحتى بعد وضع الدستور أو  .جل تحقيق مصالح خاصة الستمرار نفس النظام السياسيبل من أ ،الشعب
في الماضي لم يستشر »يقول صالح بلحاج: وفي هذا  .األحيانفإن بنوده لم تحترم في كثير من  ،تعديله

ة كان أولو األمر يشرفون على وضع مشروع الجزائريون في موضوع الدستور الذي يريدونه. في كل مر 
دستور مطابق ألغراضهم الراهنة، ثم يعرض للتزكية الشعبية بواسطة استفتاء ليصبح بعد ذلك دستورا 
للبالد. وفي كل مرة كانت االعتبارات الظرفية هي التي دفعت أصحاب القرار إلى  وضع دستور أو 

اندالع المظاهرات والمسيرات السلمية سببا في ن هذا االعتداء الصارخ على الدستور كان . إ45 «تعديله...
 مطالبةفي أنحاء الوطن منددة باالعتداء على السيادة الشعبية، و  2019فيفري  22التي انطلقت في 

 ووضع دستور تحترم فيه الحقوق والحريات.بارجاع السلطة للشعب، 

 المصادر والمراجع 
  المصادرأوال: 

 . 1963سبتمبر 10، بتاريخ 64ج. ر، ج. ج، عدد : 1963دستور 
 .1976نوفمبر 24، بتاريخ 94ج. ر، ج. ج، عدد : 1976دستور 
 .1989، بتاريخ االول من مارس 09ج. ر، ج. ج، عدد : 1989دستور 

                                                             
 الترشيحات صحة في الفصل أن قرر و ،2019 سنة مارس 13و 12 يومي اجتمع الدستوري المجلس"  أن القرار في جاء -44

 92-19 رقم الرئاسي المرسوم بموجب موضوع بدون أصبح ،2019 أفريل 18 في مقررا كان الذي الجمهورية رئيس النتخاب

 الهيئة استدعاء المتضمن الرئاسي المرسوم أحكام سحب والمتضمن 2019 سنة مارس 11 الموافق 1440 عام رجب 4 في  المؤرخ

 األمانة لدى الُمودعة الجمهورية رئيس النتخاب( 21) والعشرين الواحد المترشحين ملفات وأن الجمهورية رئيس النتخاب االنتخابية

ج. ر. ج.  ،2019 مارس 13، 19/ ق م د/ 07 رقم ، المجلس الدستوري قرار".المجلس أرشيف في تُحفظ الدستوري للمجلس العامة
  .2019 مارس 13بتاريخ  16ج، عدد 

 . وراجع أيضا: 91ومكانتها في النظام السياسي الجزائري، ص مؤلفه سابق اإلشارة إليه السلطة التشريعيةأنظر  -45
O. Bendourou,  La nouvelle Constitution Algérienne Du 23 Février 1989, R.D.P,  n° 6,  1989, pp. 1305-1328 ;A. 
Allouache Et W. Laggoune,  La Révision Constitutionnelle Du 23 Février 1989(Enjeu Et Réalité),  R. A. S. J. E. 
P,  Faculté De Droit,  Université Alger, N°4,  Décembre 1990,vol XVIII,  pp. 753-774.  
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 .1996ديسمبر 08، بتاريخ 76ج. ر، ج. ج، عدد : 1996دستور 
 . 2002أفريل  14بتاريخ  25، ج. ر. ج. ج، عدد2002أفريل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم  
بتاريخ  77، ج.ر.ج.ج، رقم  2000نوفمبر   28النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في  

  .2000ديسمبر 17
أفريل سنة  3الموافق  1423محرم عام  20/ر. ت. د/م د/ مؤرخ في 01رأي المجلس الدستوري رقم

، يتعلق بمشروع تعديل الدستور، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، منشورات المجلس الدستوري، رقم 2002
7 ،2002 ....، .» 

 07الموافق  1429ذي القعدة عام  09/ر. ت د/م د مؤرخ في 08/ 01رأي المجلس الدستوري رقم 
، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري. أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2008مبر نوف

  .1، رقم 2008منشورات المجلس الدستوري الجزائري،  
 07الموافق  1429ذي القعدة عام  09/ر. ت د/م د مؤرخ في 08/ 01رأي المجلس الدستوري رقم  

متضمن التعديل الدستوري. أحكام الفقه الدستوري الجزائري، ، يتعلق بمشروع القانون ال2008نوفمبر
 .13، رقم 2008

 28الموافق  1437ربيع األول عام  18/ر. ت د/م د مؤرخ في 16/ 01رأي المجلس الدستوري رقم  
 03بتاريخ  06، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر. ج. ج، عدد 2016يناير

  .2016فبراير 
 13بتاريخ  16، ج. ر. ج. ج، عدد 2019مارس  13، 19/ ق م د/ 07 ، رقم قرار المجلس الدستوري 

 .2019مارس 
، 2016مارس سنة  7الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، السنة الرابعة عدد خاص في  

 .2016فبراير  7. جلسة األحد دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، الفترة التشريعية السابعة

Décret n°62-507 du 16 Août  1962 portant convocation des l’électeurs en vue de leurs 

 participation au référendum et à l’élection  des membres de l’assemblée nationale, J.O.R.A, 
n° 6, du 17 Août  1962.  

 ثانيا: المراجع

  .1،2006دراسة مقارنة، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، ط،، النقشبندي، تعديل الدستور أحمد العزي  -

مؤسسة الطباعة الشعبية   السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري،صالح بلحاج،  -
 . 2012، 2للجيش، الجزائر، ط 

دراسة تحليلية  االستفتاء على تقرير المصير مقرا أم منشأ للدولة الجزائرية؟، عبد هللا بوقفة، هل كان -
 .2003تاريخية، الشركة الجزائرية بود واو، الجزائر،  -سياسية-قانونية
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، النظرية العامة للدولة والدستور، 1سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج  - 
 . 2002، 5جامعية، الجزائر، ط ديوان المطبوعات ال

 
A. Auer,  Le référendum et l’initiative populaire aux Etats-Unis, Economica,  paris, France, 

1989. -  
-A. Allouache Et W. Laggoune,  La Révision Constitutionnelle Du 23 Février 1989(Enjeu Et 
Réalité),  R. A. S. J. E. P,  Faculté De Droit,  Université Alger, N°4,  Décembre 1990,vol 
XVIII. 
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 2016في التعديل الدستوري لسنة لحقوق اإلنسان دسترة المؤسسات الوطنية 
  -أنموذجا – اإلنسانالمجلس الوطني لحقوق 
 

 د/ باية عبد القادر                                                                 
 أستاذ محاضر قسم )أ(                                                               

 معهد العلوم القانونية واإلدارية                                                           
 تيسمسيلت المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي،                                             

        bayabdelkader23@gmail.com 

 ملخص 
إنشاء مجلس وطني لحقوق اإلنسان في الجزائر، لمواكبة التطورات  2016أقر التعديل الدستوري لسنة   

التي تشهدها المؤسسات الدولية لحماية حقوق اإلنسان،  حيث يعتبر النص على هذا اإلنشاء دستوريا في 
حماية و ترقية حقوق اإلنسان في الجزائر، ومن ثم التوجه نحو إرساء دعائم قوية حد ذاته خطوة مهمة في 

 .تتكفل بها الدولة رسميا باعتبارها الحامي األول للحقوق والحريات
 حمية، حريات عامة، المؤسسة الوطنية، رقابة،دستور، مجلس، حقوق اإلنسان،  الكلمات المفتاحية:

  .ترقية
Abstract 
     The constitutional amendment of 2016 approved the establishment of a 
National Council for Human Rights in Algeria to cope with developments in 
international institutions for the protection of human rights. 
  The constitution itself is considered an important step in establishing the 
promotion of human rights in Algeria. And then to move towards establishing 
strong foundations that the state will officially assume as the primary protector 
of rights and freedoms. 
 

 مقدمة 
 لألممأول مؤسسة عالمية أنشأها المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع  اإلنسانتعتبر لجنة الحقوق    

، وخالل مسيرتها الطويلة على المستوى العالمي اإلنسانحقوق تعزيز وحماية  بدافع 1946المتحدة سنة 
لعبت اللجنة دورا هاما في إرساء  - 2006سنة  اإلنسانقبل أن تلغى ويحل محلها مجلس حقوق  -

سعيها لحث وفي  .في مجال الحقوق والحريات والمنظمات الدولية عالمية تسترشد بها الدول قواعد معيارية
فقد قامت لجنة حقوق اإلنسان يالء الرعاية الكافية لتطبيق أحكام معاهدات حقوق اإلنسان، إالدول على 

والدول،  اإلنسان، بتنظيم ورشة عمل مع مؤسسات وطنية معنية بحماية وترقية حقوق 1991سنة 
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للمؤسسات الوطنية  محددة ةوالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بغية رسم وظيف
المبادئ في أكتوبر  مجموعة منتّم التصديق على  حيثلحقوق اإلنسان وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، 

 . 19921/  54لجنة بموجب القرار رقم ال، وأقرتها 1991
بالنسبة للمؤسسات  عطاف كبيرةنانقطة   1993في العام المنعقد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان  ويعتبر 

 -المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان -الوطنية، حيث وألول مرة تم االعتراف رسميا بهذه الكيانات
ا على ذلك  قامت وتأكيد، 2هائه التشجيع الرسمي للدول على إنشا، وجرى خاللمع مبادئ باريسالمتماشية 

بالمصادقة على مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز الجمعية العامة لألمم المتحدة 
إذ أصحبت هذه  ،1993ديسمبر  20المؤرخ في   (134/  48بموجب قرارها ) وحماية حقوق اإلنسان 

 .المبادئ اليوم هي المعيار األساسي والمحك لشرعية أية مؤسسة وطنية ومصداقيتها
ومسايرة للوضع الدولي  1989فيفري  23والجزائر وكغيرها من الدول وخصوصا بعد صدور دستور     

نية لحماية حقوق قامت بإنشاء آليات وط اإلنسانالقائم حينها من التوجه العام نحو احترام عالمي لحقوق 
ثم أنشأت فيما بعد اللجنة  ،3المرصد الوطني لحقوق اإلنسان كان أول ظهور لها بتأسيس ،اإلنسان

الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها لتحّل محل المرصد الوطني، وأخيرا المجلس الوطني 
من أجل  الجزائرلحقوق اإلنسان كمؤسسة استشارية جديدة، والذي جاء ليعزز اإلصالحات التي باشرتها 

لتعديل الدستوري الذي أقره البرلمان المنعقد بغرفتيه عقب اوذلك ودعم منظومة الحقوق والحريات،  ترقية
مجلس  تأسيسمنه على   199و  198 تينالذي نص في الماد.2016فيفري  7المجتمعتين معا بتاريخ 

 المبكر والتقييم في مجال حقوق اإلنسان. واإلنذاريتولى مهمة المراقبة  اإلنسانوطني لحقوق 
لة دسترة المؤسسة الوطنية أمس أي مدى يمكن اعتبار إلىالتالي:  لتساؤلطرح ال قودناي اوهذ     

 ةعملية إجرائية و موضوعي اإلنسانلحقوق اإلنسان والمتمثلة  في إنشاء المجلس الوطني لحقوق 
 في الجزائر.  اإلنسانفعالة لحماية وتعزيز حقوق 

 المحورين التاليين: من خالل التساؤل هذاعن  اإلجابةسنحاول و 
 ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  :األولالمحور 

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان كمؤسسة دستورية لترقية وتعزيز حقوق اإلنسان في  المحور الثاني:
 الجزائر

 
 
 

 
 



الدستوري لسنة  د/ باية عبد القادر، المركز الجامعي تيسمسيلت / دسترة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في التعديل
    -أنموذجا –المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2016

 

 2019أفريل  25الجزائر      يوم ملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساس لبناء دولة القانون في  176

 

 المحور األول 
  اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق  ماهية

ت للدفاع عمن هم بحاجة للحماية، ئأنشقوق اإلنسان هي هيئات مستقلة المؤسسات الوطنية لح   
تقديم  ،، سنتناول في هذا المحورالتزاماتهم تجاه تطبيق حقوق اإلنسانمدى  عن الحكوماتولمساءلة 

المبادئ المتعلقة بمركز ونتطرق أيضا فيه إلى  ي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانتعريف قانون
نتناول النماذج التي ، كما مبادئ باريسو ما يعرف بأالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
 تعرف بها هذه المؤسسات على المستوى المحلي.

 المتحدة  األمموفق منظور هيئة  اإلنسانأوال: تعريف المؤسسة الوطنية لحقوق 
لم تقدم معاهدات حقوق اإلنسان الدولية وال حتى المعاهدات اإلقليمية بما في ذلك الهيئات واللجان     

غير أننا  المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، معاهدات المختلفة تعريفا واضحا ودقيقا عنالالتابعة لهذه 
مم المتحدة رقم نستشف بعض التعريفات من خالل تفحص بعض أحكام قرار الجمعية العامة لأل

وكذا بعض الشروح والدراسات التي  اإلنسانسسات الوطنية لحقوق المؤ المتعلق ب 1993( لسنة 34/148)
كانت تقدمها بعض مراكز حقوق اإلنسان الملحقة ببعض الهيئات الرسمية التابعة لألمم المتحدة، إال أنها 
ال تعتبر تعريفات بالمعنى العلمي واألكاديمي لمصطلح تعريف، فهي تنظر إلى المؤسسات الوطنية 

 اإلنسانوالية دستورية و/أو تشريعية لحماية حقوق  هيئات رسمية لهالحقوق اإلنسان على أنها: " 
تعتبر المرتكز للنظم الوطنية لحماية  كما أنها ، وهي جزء من جهاز الدولة وتقوم الدولة بتمويلها.وتعزيزها

عرف كما ت   .4"بين المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والدولة تواصلتعمل بمثابة آليات  وهيحقوق اإلنسان، 
ها على تمهم ،مرسوم أوبمقتضى قانون  أوموجب الدستور، ب: " هيئة أنشأتها الحكومة أنهاعلى  أيضا

 .5وحمايتها اإلنسانجه الخصوص هي القيام بتعزيز حقوق و 
 (المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )مبادئ باريس ثانيا:

نقطة تحول بالنسبة  1993لقد شكل المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الذي ع قد في فيينا عام    
ألول مرة، االعتراف رسميًا بالمؤسسات الوطنية لحقوق  فقد جرى  ،لحقوق اإلنسانللمؤسسات الوطنية 

نسان، والتشجيع باعتبارها جهات فاعلة بناءة في تعزيز وحماية حقوق اإل ،اإلنسان الممتثلة لمبادئ باريس
 .رسميًا على إنشائها وتعزيزها

وأعاد المؤتمر تأكيد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية، وعلى وجه الخصوص بصفتها   
االستشارية لدى لسلطات المختصة، ودورها في معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان، وفي نشر المعلومات 

المؤسسات الوطنية  وتلعب .6المجال هذافي التثقيف  فيدورها ناهيك عن  المتعلقة بحقوق اإلنسان،
الرسمية لحقوق اإلنسان دورا أساسيا في مراقبة ورصد وضع حقوق اإلنسان داخل الدولة، ومن ثم اتخاذ 

 .اإلجراءات المناسبة في إطار صالحياتها لحماية هده الحقوق في حالة االعتداء عليها
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المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بأنها الدستور العالمي لهذه  وت عد مبادئ باريس المنظمة لعمل     
، الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة اقتناعًا منها بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به 7المؤسسات

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز وحماية هذه الحقوق وكذا حريات اإلنسان األساسية، وفى 
  وزيادة وعى األفراد والحكومات بتلك الحقوق والحريات وأهميتها.نشر 
مية تلك فإنها تقوم به تحت مبدأ أساسي هو عمو  والمؤسسات الوطنية الرسمية حين تقوم بكل ذلك،   

، وخصوصية تطبيقها بحسب ظروف كل دولة، وفى هذا اإلطار، حددت تلك المبادئ التي تحكم عملها
ختصاصات والمسؤوليات التي ت عد األساس لعمل أي مؤسسة وطنية لحقوق المبادئ مجموعة من اال

اإلنسان بشكل متكامل ونموذجي، ومن بين تلك المسؤوليات واالختصاصات ما تضمنتها تلك المبادئ 
 تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية: -3..."بنصها على أنه: 

استشاري، إلى الحكومة أو البرلمان أو أي  ت وتقارير، على أساستقديم فتاوى وتوصيات ومقترحا -
جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في االستماع إلى أية 
مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.كما 

أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع يمكن للمؤسسة الوطنية 
 المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية.

تعزيز وضمان المواءمة بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق  -
 .8قة فعالة، والعمل على تنفيذها بطرينسان التي تكون الدولة طرفا فيهااإل

ومما تقدم يمكن القول بأن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تقوم بوظيفتين أساسيتين في نطاق رصد 
 التشريعات الوطنية:

مراجعة مدى اتفاق التشريعات المحلية مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتوسيع  -1
 نطاقها.

وطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي أصبحت ضمان المواءمة بين التشريعات ال -2
 الدولة طرفًا فيها.

كما تساعد مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ممثلة في لجنة التنسيق الدولية ولجنتها    
مبادئ  ”الفرعية المعنية باالعتماد، على التحقق من مدى امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مع 

من خالل عملية عادلة وشفافة تعزز مصداقية عمل المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق ” باريس
اإلنسان، حيث تعتبر هذه المؤسسات هي المعنية بتعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق 

 اإلنسان على المستوى الوطني.

  اإلنسان: نماذج المؤسسات الوطنية لحقوق ثالثا
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تحدد شكل المؤسسة الوطنية  صادرة عن منظمة األمم المتحدةوجد نصوص دولية تعاهدية أو ال ت    
المناسب  اإلطاراختيار  في ، يكون من حق الدول لحقوق اإلنسان، فوفق إعالن برنامج وعمل فيينا

، وهذا الذي أكدت عليه مبادئ باريس السابقة الذكر، حيث اإلنسانشريطة احترام المعايير الدولية لحقوق 
، ولذلك نجد العديد من النماذج لها على المستوى الدولي، الدول بنموذج محدد لهذه المؤسساتلم تلزم  أنها

 ةة العاميلكوجود اختالف جغرافي مناطقي واختالف في الهي إلىاالختالف مرده  أووهذا التمايز 
  1.لكل دولة للمنظومة القانونية

كما يمكن أن تأخذ المؤسسات الوطنية شكل اتحاد إقليمي مثلما هو الحال بالنسبة للشبكة العربية    
غير أن ما توصي به هيئات الرقابة التعاهدية أو غيرها التابعة  9للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

 ولديها صالحيات واسعة النطاق للتعزيز اإلنسانوجود مؤسسة وطنية موحدة لحقوق  المتحدة هو لألمم
في أي دولة  اإلنسانلحماية وترقية حقوق  والحماية، حيث أنها في نظر هذه الهيئات أفضل نموذج فعال

 ويمكن تعداد نماذج أو أشكال هذه المؤسسات على المستوى الدولي على النحو اآلتي:  من الدول.
 أ/ لجنة حقوق اإلنسان:

تطلق بعض الدول على مؤسستها الوطنية لحقوق اإلنسان تسمية لجنة حقوق اإلنسان، وهذه اللجان   
 تشترك في الصفات التالية:

هي مؤسسات رسمية لها والية صريحة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وفي حين يتمتع كثير منها  -
 رأة.بواليات واسعة النطاق، نجد لدى أخرى تركيز محدد، مثل حقوق الم

في غالب األحوال يترأس هذه اللجان عدد من األعضاء المتفرغين و/أو بدوام جزئي، وهم صانعوا  -
 القرارات.

 يعتبر وسيلة التحقيق فيها وظيفة أساسية. -
 تتلقى في غالب األحيان شكاوى فردية -

   اإلنسانبحقوق  أمين المظالم المعنيةب/ مؤسسة 
، ويقتصر نشاطها عموما اإلنسانبوالية لحماية وتعزيز حقوق  إليهامؤسسات رسمية يعهد  أيضاهي    

بزمن طويل المؤسسة الوطنية سبق هذا النوع من المؤسسات  أن إلى اإلشارةعلى تقديم توصيات، وتجدر 

                                                             

أنه توجد أنواع مختلفة كثيرة من "المؤسسات الوطنية " بالمعنى العام لهذا المصطلح ، فعلى مستوى  باإلشارةالجدير  - 1 
ظالم " الحسابات العامون أو أمناء الم مراجعونعثر على ما يعرف بــ"  األسيويةحتى  أو األوروبية أو األمريكيةبعض الدول 

 هم يعتبرون مؤسسات وطنية مستقلةفي تشريعاتهم الداخلية ولكن اإلنسانبحقوق  ون" الذين ال يمارسون والية خاصةالتقليدي
، كما أن بعض اإلنسان، ورغم ذلك إال أنها ليست مؤسسات وطنية لحقوق ضمن أعمالها اإلنسانقد تتناول مسائل حقوق 

 .اإلنسان، إال أن أي منظمة غير حكومية ليست مؤسسة وطنية لحقوق الحكومية تحمل ضمن اسمها "لجنة" المنظمات غير
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المظالم على مدى قرون في بلدان مثل السويد،  أمناءالمعروفة حاليا، فقد وجد نظام  اإلنسانلحقوق 
يجادوى كاوساطة واستخدام المساعي الحميدة للتحقيق في الشويركز هؤالء على ال حلول لها، ويعطي  وا 

. ويعتمد هذا النموذج بدرجة كبيرة على الشهرة والنزاهة والقيادة من الة السريةسكبيرة لم أهميةهؤالء 
 المظالم نفسه، وكذلك على السلطة التي يمارسها المنصب في المجتمع. أمينشخص 

والرابطات  اإلنسانالمتحدة على تشجيع التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق  األممولقد عملت   
على  أيضاشجع الذي  64/161المظالم، حيث لصدرت الجمعية العامة القرار  ألمناءوالدولية  اإلقليمية

في و  المظالم على االعتماد على بشكل نشط على المعايير المعددة في الصكوك الدولية أمناءمؤسسات 
 .اإلنسانوطنية لحماية حقوق  كآلياتلتعزيز استقاللها وزيادة قدرتها على التصرف  باريسمبادئ 

 لحقوق اإلنسان / المؤسسات المختلطة3
بواليات متعددة،  إليهاهي مؤسسات رسمية وحيدة عهد  لحقوق اإلنسانالمؤسسات الوطنية " المختلطة" 

والفساد المالي فضال  اإلداري ، كما أنها قد تتناول أيضا قضايا متعلقة بالفساد اإلنسانوهي تتناول حقوق 
ةبالمعن اهتمامها   بعض تشترك في الميزات التي تحملها . وهذه المؤسسات عادة ما10سائل البيئي

كمؤسسة أمين المظالم، حيث أنها تخضع لرئاسة شخص واحد، ولديها  اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق 
 . 11فقط ايصائية سلطات

غير أن هذه المؤسسات تعترضها بعض العوائق التي مصدرها الوالية المتعددة التي تحوزها في إطار  
 اإلنسانبر حقوق تعتوالفساد، حيث  اإلدارةوالرقابة على سوء  اإلنسانعملها، في إطار حماية حقوق 

والفساد،  اإلدارةيمكن انطباقه على الجهود المبذولة لمكافحة سوء  أساسية وغير قابلة للتصرف، وهذا ما ال
بغض النظر عن مدى خطورتها، ومن ثم فقد تعمل هذه الوالية المتعددة أو المتكاملة على تقليل األهمية 

 .اإلنسانيمة المعطاة لحقوق قوال
 لحقوق اإلنسان / الهيئات االستشارية4

وهي تتمتع  ،12الواسعة النطاق، وذلك بمشاركة كثير من قطاعات المجتمعتتميز هذه الهيئات بالعضوية 
واحد. غير أن هذه الهيئات قد ال تقوم جميعها بالتحقيق في  آنوحمايتها في  اإلنسانبسلطة تعزيز حقوق 

الشكاوى الفردية، وفي غالبها تعمل على تسديد المشورة والنصح للحكومة بشأن القضايا الرئيسية لحقوق 
، كما أنها تقوم بطرح توصيات ال غير.وفي إطار واإلبالغ بشأن مشاكل هامة بصفة خاصة اإلنسان

كامل نطاق حقوق  ممارسة واليتها فإنها تعمل بصورة واسعة في المجاالت البحثية واالستشارية عبر
بشكل أساسي  وهذه النماذج من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان توجد .الذي تعترف به الدولة اإلنسان

 13 في أوروبا كما أنها توجد في الدول اإلفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.
 اإلنسانالمعنية بحقوق / المعاهد والمراكز 5
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اإلنسان، ميل معاهد أو مراكز حقوق ت، و اإلنسانيندرج بعض المؤسسات في فئة معاهد أو مراكز حقوق 
وجود تنوع في ممثلي  إلىتؤدي  انطوائها على عضوية واسعة النطاق، إلى ،مثل اللجان االستشارية

المجتمع بكليته. ومن الناحية التقليدية ، ليس لديها السلطة لكي تتناول شكاوى فردية. فهي تختلف عن 
اللجان االستشارية في أن العضوية الواسعة النطاق عادة ال تشارك مباشرة في صنع القرار الذي يترك 

فنيين، لكنها تضع إطار السياسة العامة التي يعمل المركز أو المعهد من خاللها، وتنزع أيضا لموظفين 
  14.اإلنسانالتركيز أكثر على البحوث الخاصة بحقوق  إلى األخيرةهذه 

 المحور الثاني
 لترقية وتعزيز حقوق اإلنسان في الجزائركمؤسسة دستورية  اإلنسانالمجلس الوطني لحقوق 

 اإلنسان حقوق  وحماية لترقية االستشارية الوطنية اللجنة محللحقوق اإلنسان  الوطني المجلس حل    
ليساير الوضع الجديد الذي عرفته المؤسسات  المجلسحيث أنشئ  الرقابة، عملية تمارس كانت التي

سنة  حدةالمت لألمم التابع اإلنسان حقوق  مجلس تأسيس ي بذلكنالدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، ونع
اللجنة من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني لحقوق اإلنسان، وفق  هتم االرتقاء بهذ فقد .200615

ثم تاله صدور القانون المتعلق بالمجلس  2016الدستوري في مارس  حيث صدر التعديل، معايير دولية
الذي يحدد تشكيلة المجلس  2016/نوفمبر 03المؤرخ في  16/13الوطني لحقوق اإلنسان تحت رقم: 

  مرسوم.  ثم صدر  ال16الوطني لحقوق اإلنسان وكيفيات تعيين أعضاءه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
  الذي سنة  فيفري   12  وافقلما  1438  عام  األولى  جمادى  15  في  مؤرخال  17-76  رئاسيال

 .اإلنسان  لحقوق   الوطني لسلمجا  تشكيلة  يحدد  2017
 في الجزائر اإلنساندسترة المؤسسة الوطنية لحقوق و أسباب أوال: عوامل 

والية واسعة قدر اإلمكان تكون للمؤسسة الوطنية أن  تماشيا مع مبادئ باريس التي تشترط     
ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق 

بأمر  أنشئت الوطنية االستشارية لحماية وترقية حقوق اإلنساناللجنة ، وباعتبار أن اختصاصاتها
مكن المؤسسة الوطنية تحتى ت، وبعد مطالبة المجتمع المدني بضرورة مسايرة هذه المبادئ 17تشريعي

المتضمن التعديل  16/01نص القانون من القيام بمهامها على أحسن وجه، لحماية حقوق اإلنسان 
بإنشاء المجلس الوطني لحقوق  اإلقرار على منه  189، 188في المادتين ،  1996الدستوري لدستور 

ادئ باريس بومن ثم استوفى هذا المجلس الشرط السابق الذكر الذي جاءت به ما يعرف بم اإلنسان
عرفت اللجنة  ،الدستوري بها المؤسس إقرارغير أنه وقبل .اإلنسانالناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق 

 هيئات حقوق ظات على مستوى حالعديد من المالالوطنية االستشارية لحماية وترقية حقوق اإلنسان 
مبادئ السابقة الذكر كمرجعية أساسية لتصنيف الالمتحدة والتي تعتمد  لألممالرسمية التابعة  اإلنسان

ام بالعديد من يالق اإلنسانالمؤسسات الوطنية، هذا التصنيف الذي يخول للمؤسسة الوطنية لحقوق 
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المتحدة كممثل رسمي للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق  األممعلى مستوى هيئات  األعمال
في النقاط اللجنة الوطنية االستشارية لحماية وترقية حقوق اإلنسان خذ على وقد تمثلت تلك المآ.اإلنسان
 التالية:

 2009بتاريخ مارس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان  اتخذت -
 هذا  يسمح لهافي المركز "أ"، حيث  صنفتبعد أن اللجنة إلى المركز 'ب' مستوى ض تخفيبقرار 

بالمشاركة في دورات وأعمال مجلس حقوق اإلنسان، والمشاركة برأيها بشأن جميع النقاط التصنيف 
المدرجة ضمن جدول األعمال بصفتها كيانات مستقلة وكذا التفاعل مع مختلف آليات هذا 

تستطيع المؤسسة الوطنية المعتمدة تقديم بيانات مكتوبة، ونشر وثائق تحمل المركز . كما 18المجلس
الذي منحته إياه األمم المتحدة، والعمل مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات ومع اإلجراءات 

 .الخاصة لألمم المتحدة
الل عملية سجلت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان خ -

االستعراض ، أن التوصيات التي تم تقديمها إلى الجهات المعنية لم تترجم على أرض الواقع بتدابير 
 .مالئمة، خاصة على الصعيد التشريعي

اللجنة على وجه الخصوص أن عملية اختيار وعزل أعضاء اللجنة الوطنية االستشارية  سجلتكما   -
 .إلى الشفافية وتعزوها آليات المشاركة وافتقدتضحة المعالم وا لم تكنلحماية وترقية حقوق اإلنسان 

لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ما فتئت تؤكد بانتظام على إن  -
األهمية البالغة للتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني، تسجل أن هذا 

 التعاون غائب فيما يخص عمل اللجنة الجزائرية. 
ت ذات الصلة بــ"العمل الجاد والمعمق الذي تقوم به اللجنة أيضا عدم توفر معلوما الحظت اللجنة -

الوطنية االستشارية لحماية وترقية حقوق اإلنسان في مجال التحقيق ومعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان 
 "19.المتعلقة بحاالت االختفاء القسري والتعذيب واإلفالت من العقاب

وبعض ية من ضغط منظمات المجتمع المدني، كل هذه العوامل مجتمعة مع توافر ظروف داخل     
السياسية س على السلطة مار  الذي كان ي  السياسية المعارضة، مع األخذ بعين االعتبار للضغط  األحزاب
 محليا ودوليا، تقرر إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ذات طبيعة دستورية.الحاكمة 

 
 اإلنسان: النظام القانوني للمجلس الوطني لحقوق ثانيا
األساس القانوني الذي يرتكز عليه  16/13(، والقانون 199( و )198تعتبر كل من المادتين )    

نشاءاإلنسانالمجلس الوطني لحقوق  لتطور لمواكبة من خالل النص عليه دستوريا يعتبر  المجلس ، وا 
، وما  اإلنسان بحقوق  تتعلق انتهاكات أي على والرقابة للحماية وتعزيزا جهة، منالمؤسساتي الدولي 
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 العضوية بنيتهكذا و ، المجلس هذا مهام توسيعه بمضمون تميز وه 16/13يمكن تسجيله على القانون 
 الدعم سبل بكل ومده المجلس لهذا االستقاللية بتوفير المشرع الجزائري  اهتمامو  حرص  مدى زبر  ت   التي

 .20المستقبل في ت رتكب قد انتهاكات أي على والرقابة بالجزائر اإلنسان حقوق  وترقية حماية إلى المؤدي
  / تشكيلة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان1 
على وجوب  اإلنسان لحقوق  الوطني بالمجلس المتعلق 16/13نصت المادة التاسعة من القانون     

كما .والنزاهة الكفاءة ومعايير المرأة وتمثيل والمؤسساتية االجتماعية التعددية مبادئ المجلس تشكيلةمراعاة 
 من أعضاء ألربع المباشر التعيين اعتمد المشرع طريقةحيث حددت المادة العاشرة منه تشكيلة المجلس 

دون أن تشترط أن يكون من بين هؤالء للمجلس، مكون  عضوا 38 أصل من الجمهورية رئيس طرف
الحال مع اللجنة االستشارية ، أو مثلما كان رئيس المجلس على غرار بعض الهيئات الوطنية األخرى 

 تتوفر التي والخبرة والمهنية، العلمية الكفاءة لديهم ممن يكون  أن على21لترقية حقوق االنسان السابقة.
 طريق عن تتم اآلخرين لألعضاء التعيين عملية فإن ذلك على زيادة اإلنسان، حقوق  مجال في لديهم

 في والرجل المرأة بين المناصفة مبدأ إعمال مع المتعددة، والفئات االستشارية الهيئات مختلف من االختيار
 والطفولة والشباب الخاصة االحتياجات ذوي  كاألشخاص الفئات كل ومراعاة التعيين أجل من االختيار
 .22اإلنسان بحقوق  صلة مباشرة لهم ممن وغيرها والبرلمان والمرأة
 في المتنوعة ومهامه عمله مع متناسبا يكون الذي قد  التنوعذلك  ما يالحظ على عضوية المجلس    
لهذه العضوية التي لكن ما يؤخذ عليه في نفس الوقت ذلك العدد الكبير نوعا ما .23اإلنسان حقوق  مجال

قد تكون سببا غير مباشر في إعاقة المجلس من اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة متعلقة بوضعية من 
المشرع كما يمكن اإلشارة إلى العضوية التي منحها  .24وضعيات حقوق اإلنسان التي قد تطرح عليه

 رؤساء مع التشاور بعد غرفة كل رئيس قبل من اختيارهما يتم من البرلمان غرفة كل عن (2) نيعضو ل
، ونرى أنه كان على المشرع أن ينأى بالمؤسسة البرلمانية عن التمثيل في 25.البرلمانية المجموعات

، وذلك من خالل طلب البرلمان من المجلس إعداد المتابعة لعمل المجلسالمجلس ويحصر مهمته في 
على خالف ، باعتبار أن البرلمان يحوز على التمثيل الحقيقي للشعب تقارير أو طرح بيان عام أمامه،

وفضال عما سبق فإن  .األصليةالمجلس الذي يعتبر أكثر أعضاءه أشخاصا غير منتخبين في مؤسساتهم 
المختارون من قبل بعض الهيئات الوطنية المختلفة هم في واقع الحال معينون في أكثر األعضاء 

 يضاعف من مسألة تبعية هذا المجلس للسلطة التنفيذية.ما  وظائفهم من قبل رئيس الجمهورية. وهذا
ويتمتع أعضاء المجلس بضمانات قانونية تكفل حمايتهم وتضمن استقالليتهم، سواء أثناء مزاولتهم   

نشاط له صلة وثيقة بهذه المهام ، والذي يمكن اعتباره بنوع من الحصانة  بأيمهم أو بمناسبة قيامهم لمها
القانونية واالستقالل المالي وهو بهذه الصفة  باألهليةالمجلس يتمتع  أنكما   26.التي يتمتع بها األعضاء

 األمرترصد له اعتمادات من ميزانية الدولة لتغطية نفقات التسيير والتجهيز، ويعتبر رئيسه هو 
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 يدالتأك، مع س فإن حضورهم يكون بصفة استشاريةفي المجل تالوزارا. وبالنسبة لممثلي بعض 27بالصرف
من  28لعمومية في عمل المجلس من خالل مقتضيات المادة مشاركة ممثلي السلطات ا إمكانيةعلى 

، وكل مؤسسة عامة أو خاصةسلطة تقديرية للرئيس لدعوة كل ممثل  أيضاقانون المجلس التي تمنح 
شخصية مؤهلة لمساعدة المجلس على تحقيق أهدافه، غير أن هذه السلطة ال تمتد لتشمل دعوة 

السابقة الذكر على خالف بعض المؤسسات الوطنية  شخصيات أجنبية وهذا يستشف من نص المادة
 المقارنة.  اإلنسانلحقوق 

من   27المادة  فعيل دوره على أحسن وجه فإن لية عمل المجلس على المستوى الجهوي ولتوفيا يتعلق بآ 
 وتوزيعها  عددها  يحدد  جهوية  مندوبيات  طرف  من  لسلمجا  ثلم  أن ي   نصت على 16/13القانون 
ترك هذا األمر أن ال ي   غير أنه كان باألحرى  ،الداخلي  النظام  في  تنظيمها وسيرها  وكيفيات  اإلقليمي

مندوبيات  على أن يمثل المجلس من قبل بل تكون واضحة طبقا لنص قانوني،، ي للمجلسللنظام الداخل
الكبير على مجريات هذه المندوبيات كذلك لها التأثير  أن ، ذلكوالئية وليست جهوية ويبين طريقة انتخابها

أن المشرع كما ، الدولة من جغرافية  كل منطقة عن اإلنسانعمل المجلس باعتبارها تنقل وضعية حقوق 
ذلك أيضا للنظام الداخلي  وخول، 16/13في القانون  دوبيات الجهويةلم  يحدد صالحيات هذه المن

 28هذه المندوبيات من قبل رئيس المجلس.، فضال عن تعيين رؤساء للمجلس
ويعمل المندوبون الجهويون على انجاز مهامهم محليا وذلك باالستعانة بمجموعة من المراسلين   

التي تنص على أن: " يساعد  29من النظام الداخلي للمجلس 60المحليين، وذلك بناء على نص المادة 
 األشخاصمن بين هوي في أداء مهمته، مراسلون محليون يختارون من غير أعضاء المجلس جالمندوب ال

ويتضح أن معيار اختيار  ".اإلنسانالمعروفين على المستوى المحلي بالتزامهم في الدفاع عن حقوق 
ن المراسلين المحليين المتمثل في أنهم أشخاص معروفين على المستوى المحلي  بالتزامهم في الدفاع ع

غير دقيق ، فمن يحدد التزامهم من عدمه ومن يحدد مدى تعرف المجتمع المحلي على  اإلنسانحقوق 
أن أكثر الناشطين في مجال حقوق هو معلوم فإن كما و ، اإلنسانهؤالء الناشطين في مجال حقوق 

المتابعات األمنية من ذوي  هم سواء في الجزائر أو في غيرها من بعض بلدان العالم الثالث  اإلنسان
  الظاهرة أو الخفية، ومن ثم فإن المعيار المطبق في هذه الحالة تشوبه حالة من الضبابية.

 مهام المجلس الوطني لحقوق اإلنسان/2
المتعلق باللجنة االستشارية الوطنية السابقة الذي صدر على شكل أمر تحت رقم  التشريععلى خالف     
 16/13 اإلنسانفإن القانون المتعلق بمجلس حقوق ، مهام اللجنة منه  مسةفي المادة الخا مبرزا 09/04

لم المشرع  أن لهذا القانون في الجانب الشكلي  ما يسجلأن  ، غيرلمجلسلالمهام المسندة في متنه تناول 
، بل أورد األربعةلمجلس في أحد فصوله صالحيات أو اختصاصات ا أومصطلح مهام صراحة يوظف 
هذا لمادة الرابعة من لالفقرة األولى العامة وبقوله في  األحكاممنه تحت عنوان  األول الفصلذلك في 
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رض على وجه الخصوص بما يأتي ، ويكلف لهذا الغاإلنسانالقانون:" يعمل المجلس على ترقية حقوق 
 .المجلس إلىالمسندة  أو الصالحيات مجموعة من المهاممحددة المادة توالت الفقرات األخرى من ثم  ..."

الحال  دأب على احترام الشكليات المعهودة في مثل هكذا هيئات، فكيفالذي ونرى أنه كان على المشرع 
  30.اإلنسانذات أهمية مثل المجلس الوطني لحقوق  دستورية بمؤسسة إذا كان متعلقا

للمجلس الوطني نصت على أن  16/13المادة الثانية من القانون فيما يتعلق بوالية المجلس فإن و    
، وله والية عامة على كل المواضيع ذات الصلة لحقوق اإلنسان امتداد جغرافي عبر كامل التراب الوطني

  .31اإلنسانبحقوق 
مهام المجلس الوطني لحقوق  السابق الذكر( من القانون 6( و)5( و)4( و)3حددت المواد )لقد    

، وهذه المهام تختلف بين مهام ذات طابع استشاري وأخرى اإلنسانالمتعلقة بحماية وترقية حقوق  اإلنسان
وهي نصوص غير كافية لإللمام الشامل بنشاط .وحرياته اإلنسانمرتبطة بدوره كمؤسسة وقائية لحقوق 

مع تحديد المهام على وجه من  المحلية أو الدولية األخرى المجلس وتحديد عالقته بالهيئات والمؤسسات 
 .32الدقة والوضوح

 أ/ المهام ذات الطابع االستشاري 
 وتوصيات، أراء بتقديم يقوممن المهام التي أنيطت بالمجلس في إطار المجال االستشاري أن     

 الصعيدين على اإلنسان بحقوق  تتعلق مسألة أي حولالبرلمان  إلى أو الحكومة، إلى وتقارير ومقترحات،
 والتنظيمية، التشريعية النصوص مشاريع، كما يدرس منهما بطلب أو منه بمبادرة وذلك والدولي، الوطني
. اإلنسان لحقوق  األساسيةلمبادئ ا ضوء على لمفعولا السارية النصوص وتقييم بشأنها مالحظات ويقدم

وخاصة تلك المتعلقة  ،المجلس إلىوفي هذه الحيثية نعتقد أن النص على  إلزامية إحالة مشاريع القوانين 
تمنح  كقانون األحزاب واإلعالم والجمعيات وقانون االنتخابات، ،بالحقوق والحريات مباشرة والنظام العام

 16/13، على الرغم من القانون اإلنسانالمجلس الكثير من المصداقية والفعالية في حماية وتعزيز حقوق 
كما أن المجلس في إطار المهام  .ي تعرض على البرلمانيه في مشاريع القوانين التأالمجلس ر  بإبداءأقر 

 الدولية الصكوك إلى االنضمام أو /و التصديق بشأن اقتراحات بتقديم يقوم أيضاذات الطبيعة االستشارية 
 .اإلنسان لحقوق 

 األمم وهيئات آليات أمام دوريا الجزائر تقدمها التي التقارير إعداد في المساهمة كما يعمل المجلس على  
الدولية، وتعبر هذه من بين أهم الميزات التي يمكن لها أن  اللتزاماتها تنفيذا اإلقليمية والمؤسسات المتحدة

تعترف بها المؤسسات الدولية لحقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس وفي مقدمتهم مجلس حقوق اإلنسان 
 التابع لألمم المتحدة، كما ذكرت المادة الرابعة السابقة الذكر مهام استشارية أخرى، تتمثل في  تقييم 

 واآلليات والهيئات المتحدة األمم ولجان هيئات عن الصادرة والتوصيات المالحظات المجلس لمدى تنفيذ
 خالل من ونشرها اإلنسان حقوق  ثقافة ترقية فيأيضا كما يساهم  .اإلنسان حقوق  مجال في اإلقليمية
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نجاز والدولية، واإلقليمية الوطنية لمنتدياتا وتنظيم لمستمرا التكوين  بكل والقيام والدراسات البحوث وا 
 ترقية، شأنه من إجراء أيويقترح المجلس أيضا  .اإلنسان بحقوق  صلة ذي وا عالمي تحسيسي نشاط
 والمهنية واالجتماعية والجامعية المدرسية األوساط في اإلنسان حقوق  مجال في والبحث والتربية التعليم

 تنفيذه في والمساهمة
 ب/ المهام ذات الطبيعة الحمائية للحقوق والحريات 

، مهام المجلس ذات الطبيعة الحمائية)الوقائية( 16/13( من القانون 6( و )5حددت المادتين )
 :تتمثل في العناصر التاليةأن للمجلس مهام وباستقراء نصوص هاتين المادتين يتضح 

 اإلنسان، لحقوق  انتهاكات عنها تنجر قد التي واألزمات التوتر حاالت حدوث عند المبكر اإلنذار -
ويبدو أن المشرع لم يفصل أكثر  ة.المختص السلطات مع بالتنسيق الالزمة الوقائية بالمساعي والقيام

في مسألة اإلنذار المبكر، وما هي طبيعة حالة التوتر أو حالة األزمة التي تنجر عن انتهاكات 
 33ذلك للسلطة التقديرية للمجلس في مثل هذه الحاالت. ولخلحقوق اإلنسان، ومن ثم يستشف أنه 

 تواآلليابزمام المبادرة مع تمكينه من الوسائل  األخذمن  اإلنسانتمكين المجلس الوطني لحقوق  -
 القانونية لالضطالع بمهامه.

، وتحديدا في عالقة بعمله وكل في مجال اختصاصهلهم  الذينتواصل المجلس مع كل على  التأكيد -
 .بالسلطات العموميةعالقته 

لزامية إعالم المعنيين بها وتوجيههم  - التأكيد على متابعة مصير الشكاوى المعروضة على المجلس وا 
رشادهم  آليةواعتماد كل التدابير الالزمة من أجل مساعدتهم في حدود اختصاصه ، وكذا اعتماد  وا 

 المعنية. واألطراف لألشخاصلتلقي الشكاوى واالستماع 
، وانجاز التقارير بشأنها، وتقديم اإلنسانقيقات والتحريات بخصوص انتهاكات حقوق حإجراء الت -

توصيات لمعالجة تلك االنتهاكات، وكذا الحرص على متابعة مدى إعمالها من طرف الجهة 
 على االنتهاك. ةالمسؤوليالمختصة أو 

والهياكل االجتماعية والمؤسسات  ألطفالازيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية  -
ذوي االحتياجات  األشخاص إليواءتلك المؤسسات المخصصة االستشفائية وعلى وجه الخصوص 

 إلىوهذه المادة لم تشر  .34الموجودين في وضعية غير قانونية األجانباستقبال  ومراكزالخاصة، 
طبيعة الزيارة التي يحتمل أن تكون فجائية دون سابق إالع وذلك حتى تكون لرقابة المجلس الفاعلية 
الالزمة في هذا المجال ، وهذا أسوة ببعض التشريعات المقارنة التي مكنت المؤسسات الوطنية لحقوق 

 35من القيام بمثل هذه الزيارات دون سابق إعالم. اإلنسان
العامة  اإلدارةليه، بأي وساطة لتحسين العالقات بين المجلس المسندة إام في إطار مهمة القي -

  المواطن. و 
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 الدولية المرتبطة بحقوق اإلنسان والمؤسسات بمنظمات المجتمع المدني/ عالقة المجلس 3
 تعاون  عالقات إقامة فإن المجلس مكلف بالعمل على 16/13القانون  المادة السابعة من وفق لنص  
باإلضافة إلى تشجيع إقامة عالقة  ،مجاالتال مختلف في الناشطة الوطنية والهيئات الجمعيات مع

التعاون مع الهيئات وعالقة  .حقوق اإلنسانمجال حماية وتعزيز تعاون مع الهيئات الدولية المرتبطة ب
ال يمكن االستغناء عنها أو التهرب منها أو االحتجاج بداعي حماية السيادة الدولية لحقوق اإلنسان 

الوطنية، ذلك أن طبيعة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس تقوم على أساس 
األعمال التي تقوم بها على المستوى مصداقية االعتراف بهذه المؤسسات بالتعاون الدولي حتى تحوز 

 المحلي.
 إلىتكريس الشفافية والحق في الوصول  الحرص على المجلس علىيعمل  هذا اإلطار و في  

، وما المعلومات عبر تمكينه من نشر كل الوثائق المتعلقة بنشاطه وخاصة على مواقع شبكة االنترنت
دور المجلس في إعمال مبادئ القانون الدولي اإلنساني  لم يشر إلى  16/13القانون  أنيالحظ 

بحقوق  ذات الصلةصراحة وترك ذلك في إطار ما أسماه بتوثيق عالقات التعاون مع الهيئات الدولية 
األخذ بعضوية المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق  علىقانون الينص  كما لم. اإلنسان
 يات المدافعة عن بغض النظر عن العضوية الممنوحة لبعض أعضاء الجمعبصفة عامة  اإلنسان 

 حاالت المحددة .بعض الفئات أو ال

 اإلنسانالمقدم من طرف المجلس الوطني لحقوق  2017قراءة في التقرير السنوي لسنة ثالثا: 
رئيس  إلىعلى أن المجلس يعد تقريره السنوي ويرفعه  16/13نصت المادة الثامنة من القانون      

ويضمنه اقتراحاته وتوصياته  اإلنسانحول وضعية حقوق  36،األولالجمهورية والى البرلمان والى الوزير 
فإن الجمعية العامة تصادق على التقرير السنوي  19 ووفقا لنص المادة، اإلنسانلتعزيز وترقية حقوق 

  .الذي يعده المكتب الدائم
اب وتم انتخ ،من طرف رئيس المحكمة العليا تم تنصيب أعضاء المجلس 09/03/2017بتاريخ و   

على رأس المجلس  امرأةانتخاب ألول مرة في الجزائر إلى النتائج  من بين أعضاءه ، حيث أفضترئيس 
انعقدت الجمعية  2017ماي  02 وفي  37الوطني والتي كانت تشغل وظيفة قاضي لمدة أربعين سنة.

ن مع رئيسة العامة الختيار رؤساء اللجان الدائمة الست من بين أعضاء المجلس الوطني والمشكلي
التقرير السنوي الذي يعرض على الجمعية  بإعداد قانونا كلفالم األخيرالمجلس المكتب الدائم، هذا 

 عليه. للمصادقةالعامة 
والذي يعتبر التقرير األول بعد  2017أصدر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تقريره السنوي لسنة    

التي تم  المتعاقبة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المعد الثاني عشرالتقرير كما يعتبر إنشاءه 
 .إنشاءها في الجزائر ابتداء من المرصد الوطني لحقوق اإلنسان ومرورا باللجنة االستشارية الوطنية
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 جاء في هذا التقرير يمكن الخروج بالمالحظات التالية: ومن خالل استقراء ما  
وكل جزء مقسم إلى فصول تتباين أعدادها من  ستة أجزاءصفحة مقسمة إلى  120جاء التقرير في  -

 باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة. جزء إلى آخر
المجلس إلى غاية إصدار التقرير بعنوان أعضاء تاريخ تنصيب من الفترة الزمنية الممتدة نعتبر أن  -

ى ممارسة نظرا لحداثة التنصيب وعدم قدرة األعضاء عل ، وذلكهإلصدار  لم تكن كافية ،2017سنة 
مهامهم على الوجه الحسن، وكذلك عدم تنصيب كافة المندوبيات الجهوية، وضيق الوقت هذا يؤثر 

 بشكل جلي على تقديم تقرير متناسق وشامل.
على مجموعة  طرأتمن خالل بعض التغييرات التي  اإلنسانسردت مقدمة التقرير وضعية حقوق  -

هذه التغييرات على المستوى التشريعي وتحديدا التشريعات الوطنية المختلفة، حيث أثنى التقرير على 
 وقانون االنتخابات لنفس السنة. 2016التعديل الدستوري لسنة 

فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أوصى التقرير بمواصلة سياسة تخفيض عدد الجرائم التي  -
يها باإلعدام إلى أكبر حد ممكن، بداع الحفاظ على الحق في الحياة، وحسنا فعل المجلس يعاقب عل

عقوبة اإلعدام نهائيا تماشيا مع الهيئات الدولية الحقوق اإلنسان لتي تحث  بإلغاءحينما لم يطالب 
رة ضرو  إلىفي هذا الجانب  أيضاوتطرق الدول بل وتضغط عليها من أجل إلغاء هذه العقوبة تماما.

مستوى الدستور أو تطبيق التشريعات المتعلقة بالمحاكمة العادلة مبرزا وجود تشريعات سواء على 
 القانون تجعل من تطبيق هذا المبدأ أمرا ممكنا وسلسا ويحقق دولة الحق والقانون. 

وهو المطلب الذي جهوية  أوصى المجلس بإنشاء مجالس إدارية إستئنافية  اإلداري وفي الجانب  -
مبدأ التقاضي على درجتين الذي ل تطبيقا، حثين في الشأن القانوني والحقوقيله العديد من البا تطرق 

 .08/09واإلدارية المدنية  اإلجراءاته قانون ينص عل
وضع قانون يكفل ممارسة حق التظاهر السلمي، والحفاظ على النظام العام، وهو أيضا مطلب  -

زمنية طويلة، وفي أحايين كثيرة دون تقديم تبريرات من  لمدة من ممارسته األفرادنع شرعي، حيث م  
 السلطات المختصة.

خاصة  األهليةسن القانون العضوي للجمعيات وفق الدستور، وهو المطلب الذي نادت به الجمعيات  -
الذي يعتبره بعض الباحثين تراجعا عن الحقوق التي كانت  12/06بعد صدور قانون الجمعيات 

، حيث األهليةوالتوصيات ركزت على الجمعيات  ن الجمعيات السابق والملغى.مكفولة في إطار قانو 
جاءت التوصية األولى عامة حينما نصت على إسراع السلطات العمومية بوضع القانون العضوي 
للجمعيات بعد استشارة واسعة لكل أصحاب المصلحة بما فيهم منظمات المجتمع المدني وأصحاب 

جمعيات في الجزائر، للوهلة عدم توافر قانون  ألولوقد يبدو للمطالعين على التقرير  االختصاص.
 الساري المفعول. 12/06على الرغم من أن متن التقرير تطرق بالتفصيل لقانون الجمعيات 
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إصدار التقرير  لم يبد المجلس رأيه ولم يوصي بأي توصيات متعلقة بمشاريع قوانين متزامنة مع -
هذه  ،على غرار بعض المؤسسات الوطنية الدستورية على المستوى اإلقليمي2017السنوي لسنة 

لتي أصدرت العديد من اآلراء حول مشاريع القوانين قبل إصدارها ليكون لهذا الرأي أكثر ا األخيرة
فعالية وعدم طرح هذا الرأي بعد إصدار القانون ، وذلك لما تعرفه اإلجراءات الطويلة والمركبة لتعديل 

 .38القوانين
 حول الفقرة الرابعة من المادةأوصى المجلس الحكومة برفع تحفظات الجزائر  المرأةفيما يتعلق بحقوق  -

وهو األمر الذي نراه بالصعوبة  39." سيداو" المرأةالتمييز ضد كل أشكال  من اتفاقية مكافحة  15
بين الدول  اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة مثار جدل التحفظات على مواد أن بمكان باعتبار 

وفي حالة وتحديدا اللجنة التي تشرف على تنفيذ االتفاقية، الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان  األطراف و
نشهد سلسلة من سحب التحفظات على مواد أخرى من هذه  ففسو  ، رفع الدولة الجزائرية لهذا التحفظ

وهو ما يؤثر بشكل مباشر  ،طرفا فيها يةالجزائر لحقوق اإلنسان، الدولة ت أخرى االتفاقية أو اتفاقيا
 على المنظومة القانونية الجزائرية برمتها ومن ثم فإنه سيؤثر على النظام العام  الوطني.

مثل  الجزائري  التي يشهدها المجتمعالعنيفة  اإلجرامحاالت  إلىفي التقرير  لم تتطرق التوصيات -
أثناءه صعود متواتر  التقرير أو إعدادالتي عرفت في الفترة التي سبقت  األطفالجريمة اختطاف 

 واضح للعيان
 لهجرة غير الشرعية أو ما يطلق عليه بالعامية " الحرقة".الم يتطرق التقرير لمسألة ما تعرف ب  -

 خاتمة
، وتعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق المتحدة األممشاغال أساسيا يشغل بال  اإلنسانتعتبر حقوق    

 أنشطتهاتحدة على زيادة مال األمم، وعمات اإلنسانحقوق  إعماليتحقق من خاللها  أساسية آليات اإلنسان
مين حقوق تأ طبقا لمبادئ باريس كعنصر هام في اإلنسانوتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق  إنشاءفي 

طابع  إضفاءالدستوري الجزائري على  المؤسسعمل  اإلطاروفي هذا  على المستوى الوطني. اإلنسان
ومهامه في التعديل الدستوري لسنة  اإلنسانالمجلس الوطني لحقوق القواعد المنشئة الدستورية على 

 .اإلنسانالمتحدة المتعلقة بحقوق  األممتماشيا مع المعايير الدولية التي وضعتها هيئات  2016
من الدستور المتعلقة بإنشاء المجلس الوطني لحقوق  ( 199( و )198نص المادتين ) إلىبالعودة    

يغلب عيه الطابع  المجلسيتضح أن  ،الذي يحدد مهامه وتشكيلته 16/13، وعطفا على القانون اإلنسان
مة فيما ليس بالهيئة القضائية، وهو يكتسب سلطة استشارية دائ إال أنه ال يصنع قرارات، كما أنه  ،اإلداري 

على المستوى الوطني، ويجري التماس هذه المقاصد إما بطريقة عامة من خالل  اإلنسانيتعلق بحقوق 
مستوى االستقالل  أنالجماعات، كما  أو األفرادوالتوصيات، أو من خالل الشكاوى المقدمة من  اآلراء

 دار بها. لمالي والطريقة التي ي  ه اسالذي يتمتع به يعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك تشكيلته وأسا
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إن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ال يعمل على مصلحة غير المصلحة العامة، تجعله في وضعية     
مريحة تؤهله ألن يتولى تقديم رسالة متوازنة بشأن الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها األفراد في المجتمع.  

طيع أن مسؤولية الكبيرة عن وضعية حقوق اإلنسان، غير أنها ال تستويبدو جليا أن السلطة التنفيذية لها ال
مع عناصر فاعلة أخرى، خصوصا المجتمع المدني، حيث  اآلراءوتتبادل فيه  تجد مكانا محايدا لتتفاعل

في جانبين متناقضين في المناظرة  -السلطة والمجتمع المدني -أن الطرفين األحيانيظهر في كثير من 
على الرغم  -باعتباره كيانا مستقال اإلنسان، ومن ثم يصبح للمجلس الوطني لحقوق اإلنسانحول حقوق 

يشغل مكانا متميزا، يستطيع من خالله  -من عدم تمتعه باستقاللية تامة من عدة نواحي كما اشرنا سابقا
جتماع ، حيث يشجع على توفير مساحة محايدة لالوصل بين المجتمع المدني والسلطة أن يكون حلقة

 لبنة يمثل الوطني المجلس ذلك أن إجراء حوار وتيسير التعاون.باإلنسان ومركز تنسيق من أجل حقوق 
 من عليها افظحوي لها، أساسا األفراد حقوق  من تجعل التي والقانون  الحق دولة لتكريس أساسية

 سيكون  لما وفقا أكثر دوره تفعيل ويبقى األزمنة، كل وفي األماكن كل في تطالها قد التي االنتهاكات
 على مباشر تأثير لها أعمال من المجلس به يقوم قد لما االستجابةمدى ب وهذا يبقى مرهونا مستقبال،
 .الجزائر في اإلنسان حقوق  وضعية

                                                             

تجدر اإلشارة إلى أن مسألة " المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان " نوقشت أول مرة في المجلس االقتصادي  - 1 
 لألمم المتحدة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. ، أي قبل سنتين من اعتماد الجمعية العامة 1946واالجتماعي سنة 

على أن: " يشجع المؤتمر العالمي  1993وبرنامج عمل فيينا لسنة  إلعالن األولمن الجزء  األولىنصت الفقرة  - 2 
طنية " واالعتراف بأن و إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية ، مع مراعاة " المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات ال اإلنسانلحقوق 

 الحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني.   األنسب اإلطارمن حق كل دولة أن تختار 
 .1992فبراير  22المؤرخ في  77 - 92بموجب المرسوم الرئاسي رقم تم إنشاء  المرصد الوطني لحقوق اإلنسان  - 3 

والمتعلق بالمؤسسات الوطنية  1994( لسنة 48/134وهو ما يعني أن إنشاؤه قد تم قبل اعتماد الجمعية العامة لقرارها )
 لحقوق اإلنسان.

، ماهية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، مقال موجود على موقع االنترنت: مورتن كجايروم -4 
www.humanrights.dk/ : 05/02/2019تاريخ االطالع. 

من سلسلة التدريب المهني، نيويورك وجنيف، األمم  4مركز حقوق اإلنسان، مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، العدد  - 5 
 .29، ص 1995المتحدة، 

6- A/RES/48/134/, 04/03/1994 , P 5 . 
وهذه المبادئ، التي  .مبادئ باريس، هي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، -7

، اعتمدتها 1991تمت صياغتها في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ع قدت في باريس في عام 
 .1993الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

مة بشأن  عمل باإلضافة إلى هذه االختصاصات، توجد اختصاصات أخرى ذكرها القرار الذي  أصدرته الجمعية العا  - 8
 المؤسسات الرسمية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ، وهي :  
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المساهمة في  –تشجيع التصديق على المواثيق الدولية  واإلقليمية لحقوق اإلنسان  أو االنضمام إليها  وكفالة تنفيذها  -"
لى المؤسسات اإلقليمية عمال بالتزاماتها  إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان األمم المتحدة وا 

 بموجب المعاهدات ، وعند االقتضاء ، إبداء الرأي في هذا الموضوع مع ايالء االحترام الواجب الستقاللها .
التعاون مع األمم المتحدة  وجميع المؤسسات األخرى في منظومة األمم المتحدة والمؤسسات اإلقليمية والمؤسسات  –

 ان األخرى ، المختصة بمجاالت تعزيز وحماية حقوق اإلنسان  .الوطنية في البلد
، والمشاركة في تنفيذها في المدارس قوق اإلنسان والبحوث المتصلة بهاالمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس ح -

 والجامعات واألوساط المهنية . 
ال التمييز ، ال سيما التميز العنصري ، عن طريق اإلعالن عن حقوق اإلنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشك –

. )راجع في ذلك القرار "زيادة وعي الجمهور ، وبصفة خاصة عن طريق اإلعالم والتثقيف باستخدام جميع أجهزة الصحافة 
 ( .A/RES/48/134/, 04/03/199 9الصادر عن الجمعية العامة  :  

تتكون هذه الشبكة من كافة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الدول العربية والتي تم إنشاؤها طبقًا لمبادئ  - 9 
وذلك بالدورة .م 1993ديسمبر  20للجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر بتاريخ  48/134باريس التي اعتمدت بالقرار رقم 

) إعالن  2011أبريل  28-27سان المنعقدة في نواكشوط بموريتانيا من السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق اإلن
وحسب نظام هذه الشبكة فإنها تعمل بالتعاون مع أعضائها ووفق شراكات متينة مع الحكومات والمنظمات  نواكشوط (،

ة األمم المتحدة وذلك التابعة لمنظم (ICC)الدولية واإلقليمية ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
بغرض تحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين واحترام كرامتهم وحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية واإلقليمية واقتراح 

 .اإلجراءات الكفيلة بترسيخها في الدول العربية
10 - Linda C. Reif, The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights 
System (Leiden, .Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2004). 

كثير من هذه المؤسسات هي أعضاء في لجنة التنسيق الدولية وفي نفس الوقت هي أعضاء في المعهد الدولي  - 11 
 ,Linda C. Reif ألمناء المظالم، رغم أنها ليست بالضرورة أعضاء كاملة العضوية في المعهد المذكور.) راجع في ذلك :

The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System ، مرجع سبق
 ذكره (.

وفي نفس الوقت قد تعوق من اتخاذ  الهيئة االستشاريةلة تمويل هذه أهذه العضوية الكبيرة العدد قد تؤثر على مس - 12 
 ن المسائل التي تعرض على الهيئة. ملة أعاجلة في مس أوقرارات سريعة 

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، التاريخ والمبادئ واألدوار والمسؤوليات، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،  - 13 
 .22، ص 2010األمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 

 .23المرجع نفسه، ص  - 14 
 مارس 15 في 251/60 رقمتحت  العامة الجمعية بقرار من المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق  مجلس إنشاء تم - 15 

 حقوق  وترقية بحماية المجلس ويختص السنة، في دورات ثالث األقل على تجتمع عضوا 47 من المجلس ويتكون  2006
 والتنظيمية، اإلجرائيةالمسائل   بدراسة وتقوم سنوات ثالث لمدة المجلس في األعضاء الدول تنتخب أن على اإلنسان،
 العام واألمين السامية المفوضية بمكتب الخاصة والتقارير المتحدة لألمم السامي المفوض طرف من المقدم السنوي  التقرير
 ،1993لعام  فيينا وبرنامج عالنإ  تنفيذ ومتابعة الشامل،الدوري  واالستعراض وآلياتها اإلنسان حقوق  هيئات المتحدة، لألمم
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 حضور اإلطار هذا في ويمكن اإلنسان بحقوق  تتصل أخرى  ونشاطات العنصري، والتمييز ديربان إعالن متابعةكذلك و 
 . مراقب بصفة حكومية غير منظمات

 اإلنسان، اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسانالمتعلق بالمجلس الوطني لحقوق  16/13ألغى القانون  -16 
 منه  33وحمايتها بنص المادة 

يتعّلق باللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان  2009أوت  27المؤرخ في  04 - 09صدر األمر رقم  - 17 
وحمايتها، والذي نّص على أن تحّدد مهام اللجنة وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وكذا سيرها بموجب مرسوم رئاسي، ثم 

، يتعلق بمهام اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق 2009ت أو  30المؤرخ في  263 - 09صدر المرسوم الرئاسي رقم 
 .اإلنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها

للتمتع بالمركز من الفئة   اإلنسانمؤسسة وطنية لحقوق  27اعتمدت لجنة التنسيق الدولية  2010حتى تاريخ جوان  - 18 
بالتعاون مع ما يزيد  اإلنسانالمتحدة اإلنمائي ومفوضية حقوق  األمممج نا" أ " وذلك امتثاال لمبادئ باريس، كما يقوم بر 

التابع  اإلقليمية واآللياتعلى نطاق العالم.كما ي عد قسم المؤسسات الوطنية  اإلنسانمؤسسة وطنية لحقوق  80عن 
مع النقاط  اإلنسانمنتظمة عن المؤسسات الوطنية لحقوق  مذكرات منتظمة تتضمن معلومات اإلنسانلمفوضية حقوق 

 لألممالتابعة  اإلنسانوالدولية . )انظر في ذلك موقع المفوضية السامية لحقوق  واإلقليميةالرئيسية للتطورات الوطنية 
   https://www.ohchr.org/arالمتحدة:  

على موقع المفوضية السامية لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان راجع تقرير  - 19 
  06/02/2019تاريخ االطالع :   https://www.ohchr.org/arلحقوق اإلنسان: 

القانونية ، مجلة الدراسات اإلنسانمستحدثة لترقية حقوق  كآلية اإلنسانبن عسى أحمد، المجلس الوطني لحقوق  - 20 
 .263، ص 2015، جوان  6والسياسية، جامعة عمار ثليجي، االغواط،، جامعة عمار ثليجي، االغواط ، العدد

المتعلق باللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق  2009أوت  27المؤرخ في  09/04نصت المادة الرابعة من االمر - 21 
 تعيين رئيس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي رئيس الجمهورية بيقوم وحمايتها على أن  اإلنسان

 المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان على ما يلي: 16/13نصت المادة العاشرة من القانون  - 22 
 : عضوا (38) وثالث ثمانية من المجلس يتشكل -
 لحقوق  توليه الذي واالهتمام بالكفاءة المعروفة الشخصيات بين من الجمهورية رئيس يختارهم أعضاء (4) أربعة -1

 .اإلنسان
 المجموعات رؤساء مع التشاور بعد غرفة كل رئيس قبل من اختيارهما يتم من البرلمان غرفة كل عن (2) عضوان -2

 .البرلمانية
 اإلنسان حقوق  مجاالت مختلف في الناشطة الوطنية الجمعيات أهم يمثلون  النساء، من نصفهم أعضاء (10) عشرة  -3
 المدنية سيما وال

 اقتراحهم يتم والبيئة الخاصة االحتياجات ذوي  واألشخاص والطفل المرأة وحقوق  والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
 الجمعيات قبل من
 يمثلونها التي
 فيها بما لمهنية وا الوطنية المنظمات ومن للعمال تمثيال األكثر النقابات من النساء من نصفهم أعضاء (8) ثمانية  -4

 المحامين منظمات
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 . إليها ينتمون  التي المنظمات طرف من اقتراحهم يتم واألطباء ن،يوالصحافي
 .أعضائه بين من للقضاء األعلى المجلس من اختياره يتم واحد عضو 5 -
 .أعضائه بين من األعلى اإلسالمي المجلس من اختياره يتم واحد عضو 6 -
 . أعضائه بين من العربية للغة األعلى المجلس من اختياره يتم واحد عضو 7 -
 أعضائه بين من لألمازيغية السامية المحافظة من اختياره يتم (1) واحد عضو 8 -
 أعضائه بين من لمرأةوا لألسرة الوطني المجلس من اختياره يتم (1) واحد عضو 9 -

 .أعضائه بين من الجزائري  األحمر الهالل من اختياره يتم (1) واحد عضو 10 -
 .اإلنسان حقوق  مجال في االختصاص ذوي  من (2) جامعيان 11 -
 .اإلنسان لحقوق  اإلقليمية أو الدولية الهيئات لدى جزائريان (2) خبيران 12 -
 .أعضائه بين من للشباب األعلى المجلس من اختياره يتم (1) واحد عضو 13 -
 .الطفولة لحماية الوطني المفوض 14 -

 .271، ص السابق  المرجع ،بن عسى أحمد -23 
 الهيئة  العامة  الجمعية  تعدالمتعلق بالمجلس في فقرتها الثانية على أن : "  16/13من القانون  19نصت المادة  - 24 
 لس".لمجا  مهام  تدخل ضمن  التي  المسائل  كل  حول  التعددي  للنقاش  فضاء وهي  القرار  صاحبة 
 . 16/13انظر في ذلك الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون  -25 
 المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان . 16/13من القانون  14انظر في ذلك نص المادة  -26 
 .16/13من القانون  21نصت على ذلك المادة  -27 
 .16/13من القانون  27انظر في ذلك  نص المادة  - 28 

وأرسل  2017جوان  6أن النظام الداخلي للمجلس صودق عليه من قبل الجمعية العامة بتاريخ  إلى باإلشارةالجدير  - 29 
 .2017أكتوبر  17المؤرخ في  59العامة للحكومة وتم نشره بالجريدة الرسمية  تحت رقم  األمانةإلى 

اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق المتعلق بمهام  2009أوت  30المؤرخ في  09/263نص المرسوم رئاسي  - 30 
في شكل  اإلنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفية تعيين أعضاءها وسيرها في الفصل األول منه صراحة على مهام اللجنة

بالمهام أو الصالحيات أو ما شابه ذلك  قمتعل حصري عنوان أي إلىالذي لم يشر  16/13على خالف القانون  ، تبويب
  تفي بالغرض.من مصطلحات 

على أن: " المجلس هيئة مستقلة يوضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن  16/13نصت المادة الثانية من القانون  - 31 
 ".اإلنسانالدستور ويعمل على ترقية وحماية حقوق 

العدد الكافي من المواد المتعلقة بالمهام ذات الطابع االستشاري أو المهام ذات الطبيعة  16/13لم يفرد القانون  - 32 
 الحمائية ، التي تعتبر جوهر إنشاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

ويطلب فيها من  اإلنسانلو استعمل المشرع عبارات واضحة لحاالت محددة ينتهك فيها حقوق  األجدريكون من  -33 
مثل النص على حاالت التعذيب داخل السجون أو مراكز الشرطة أو الدرك وغيرها أو حالة ، المبكر باإلنذارالمجلس القيام 

 أهمية كبيرة في مجال الحماية. اإلنساناالختفاء القسري وهي حاالت تولي لها المنظومة الدولية لحقوق 
قامتهم. األجانبالمتعلق بتنظيم دخول  08/11راجع القانون  - 34   للجزائر وا 
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 تعتبر هيئة حقوق اإلنسان التونسية  إحدى المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان العربية التي أقرت بذلك. - 35 
المادة األولى منه على ، نصت الملغاة 09/04في إطار القانون المنظم للجنة االستشارية الوطنية لحقوق اإلنسان  - 36 

 أن اللجنة تعد تقريرا وترفعه لرئيس الجمهورية.
 ،2017، الجزائر،اإلنسانلوضعية حقوق اإلنسان في الجزائر، المجلس الوطني لحقوق  2017التقرير السنوي لسنة  -37 

 .5ص
الجزئي في صالحياته سنة تعديل وبعد ال لدولة المغرب اإلنسانالمجلس الوطني لحقوق أن   إلى اإلشارةتجدر  - 38 

 من قبل الحكومة المغربية : انظر في ذلك:  اآلراءريع القوانين وقد تم األخذ بجل هذه ا، أبدى رأيه في العديد من مش2011
www.chambredesrepresentants.ma/es/printpdf 

من بينها الفقرة الرابعة من  1979لسنة  المرأةتحفظت العديد من الدول العربية على عدد من مواد اتفاقية مكافحة التمييز ضد   -39 
 ، اإلمارات، لبنان، سلطنة عمان.األردن، ومن بين هذه الدول : الجزائر، المغرب، الكويت، ليبيا، البحرين، سوريا، 15المادة 
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شكالية تدرج المعايير في النظام الجزائر   ي األحكام الدستورية وا 
 لدرع نبيلة :الدكتورة                                                     

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                
 خميس مليانة، جامعة الجياللي بونعامة                                            

         houssemdine2013@gmail.com 

 مقدمة
هي تحتل المركز األعلى ة العالمية أهمية كبرى، كيف ال و تحتل الوثيقة الدستورية في جميع األنظم

السلطات تنظيم العامة، و ، السيما أنه يتولى النص على الحقوق الفردية و الحريات في الهرم القانوني
 العامة في الدولة.

الحتميات الضرورية لمتطلبات الدولة الحديثة، ألنه يتضمن كافة المبادئ  صبح يشكل إحدىبهذا أو 
األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم، والتي تتحدد بناء عليها مختلف السلطات العامة واختصاصاتها، 

م يحدد الميكانيزمات المالئمة التي تضبط هذه فكل دستور يتولى بصفة أولية تحديد هيكلة الدولة، ث
 1الهيكلة، على ضوء ضمان مبدأ السيادة .

لذلك يعرف الدستور على أنه الوثيقة المتضمنة لمجمل القواعد الخاصة بتنظيم الدولة، وهو ال يعدل 
 2وال يلغى إال بإجراءات تختلف عن تلك المتبعة في القوانين العادية.

 "Hans Kelsenهانس كلسن"الفقيه الشهير في القانون الدستوري وعلى هدا النحو اعتبره، 
األساس الذي يحتوي على القواعد القانونية المختلفة، التي تتناول مبادئ الحكم المتبادل بين أعضاء 
المجموعة في الدولة، كما يمثل أيضا األطر والفضاءات والمظاهر التي تنظم من خاللها وظائف الدولة، 

 3االستغناء عنه.ال يمكن قائما بذاته وهو يعد في حد ذاته تنظيما قانونيا أساسيا وضروريا 
ذات ، فيكتفي بتعريفه كوثيقة  (Carré de Malberg)كاري دي مالبرق الفقيه الشهير اآلخر أما 

هي تخضع صادرة عن السلطة التأسيسية، والتي ال يمكن تغييرها إال بالقوة التأسيسية و قيمة و أهمية كبيرة 
على المعيار الشكلي تعريف الدستور في  و بهذا يكون هذا الفقيه قد اعتمدجراءات خاصة، في ذلك إل

 4دون المادي.
ويظهر من هذه التعاريف المتنوعة أنها تتفق كلها حول عامل مشترك واحد وهو اختصاص القواعد 

اإلطار الذي تحدده السلطة الدستورية في تنظيم شكل ومهام السلطات العامة، وبهذا يعتبر الدستور هو 
 .اختصاصاتها، و كذا حدودها في مواجهة األفرادالتأسيسية لتنظيم السلطات و 

تتفق كذلك كل هذه التعاريف حول سمو القاعدة الدستورية شكال و مضمونا،  و من جانب آخر
كذا ضرورة إخضاعها و  علياضرورة صدورها عن هيئة تأسيسية  فعندما نقول شكال نقصد من وراء ذلك

، و عندما نقول مضمونا فأننا نقصد احتوائها على األطر العامة للسلطات و لقواعد محددة عند التعديل
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التي توجه التشريعات نحو التوافق و التطابق مع نصوص األحكام الدستورية و  للحقوق و الحريات
 روحها.
 و إن كانت القاعدة الدستورية تتميز بالسمو بدون أي نقاش، إال أن هناك إشكال و جدل كبيرين على    

، و قد ظهر هذا الوضع مع دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي مستوى كل من التنظيم و التشريع
الذي ابتكر التنظيم المستقل )الالئحة المستقلة( إلى جانب التشريع، في  1958أكتوبر  4الصادر في 

 إطار ما يسمى بحصر المجال التشريعي.
ورغم حداثته، عرف النظام الجزائري مجموعة من الدساتير المتعاقبة اختلفت التحليالت والتعليالت     

، 1989، دستور 1988، تعديل 1979، تعديل 1976، دستور 1963بشأنها، فلدينا كل من دستور
 .2016و تعديل  2008تعديل ، 2002، تعديل 1996تعديل 
كان دستورا جديدا بأتم المعاني، ألنه يمثل قطيعة مع دستور  1989والشيء المالحظ أن دستور     

من  1963هذا األخير انبثق عنه نظاما دستوريا جديدا مخالف لدستور  أنرغم  في شكله وفحواه  1976
مجرد تعديل  أنهعلى ، إال أن الوثيقة الدستورية التي تتضمنه تنص حيث المبادئ و األسس و التوجهات

 المسار الدستوري الجزائري.منعرجا أساسيا في 1996، بينما يمثل التعديل الدستوري لسنة 1976لدستور 
و ال يمكننا بأي حال من األحوال الفصل بين تدرج المعايير القانونية و اآللية الدستورية التي تنظم     

هذا التدرج، و التي تتعلق أساسا بالفصل بين المجالين التشريعي و التنظيمي، التي فرضت نفسها، بل و 
 أصبحت معيارا محددا في هذا المجال. 

اإلشكاالت و التناقضات التي تطرحها األحكام الدستورية في لتساؤل حول و هذا ما يتيح لنا الفرصة ل   
 و لإلجابة على هذه اإلشكالية نقترح المحاور التالية:، الجزائر

 المعايير القانونية بين السمو و المساواة.  تأسيس تدرجنخصصه للبحث في المحور األول  -
 .و الخضوع ي الجزائر بين االستقالليةيير فنخصصه للبحث في تأسيس تدرج المعاالمحور الثاني  -

 المبحث األول
 تأسيس تدرج المعايير في الجزائر بين السمو و المساواة

القوانين و التنظيمات تخضع لنظام قائم على أساس التدرج، بحيث القاعدة العليا للقاعدة ال شك من أن 
تحكمه االعتبارات التقليدية التي يقوم عليها األدنى منها، و يتحدد هذا الترتيب بناء على منطق قانوني 

نظام الحكم في الدولة، انطالقا من اعتبار الشعب صاحب كل السلطات يمارسها عن طريق ممثليه، 
 2016من التعديل الدستوري لسنة  8و   7حسبما تنص عليه أغلب الدساتير العالمية، على غرار المادة 

 .في الجزائر
ات التقليدية، عرفت نوعا من التحريف و التشويه على يد المؤسس الدستوري غير أن هذا االعتبار     

الذي تبنته العديد من الدول و منها الجزائر  1958الفرنسي الذي وضع دستور الجمهورية الخامسة سنة 
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التي أثارت العديد من الجدل في الوسط الفقهي  ، حيث ظهرت العديد من المعايير الدستورية1976منذ 
اختالل ، و هذا ما أدى إلى تدهور تدرج المعايير من جهة، و كذا لمختصين في القانون الدستوري بين ا

 . التشريعيالمعيار 
 المطلب األول

 تدهور تدرج المعايير في النظام الجزائري 

ثورة دستورية كبيرة، حيث تغيرت العديد من المفاهيم الدستورية، و  1958أحدث الدستور الفرنسي لسنة 
ة تدرج المعايير القانونية، حيث ظهرت للوجود بعض المعايير الدستوريمس ذلك على وجه الخصوص 

 الجديدة التي اختلف في تصنيفها، رغم احتفاظ الدستور بمكانته السامية.

 احتفاظ الدستور بالسمو في الهرم القانونيالفرع األول: 

التي يملكها  الصادرة عن السلطة التأسيسية "سمو القاعدة الدستوريةفي القانون الدستوري يعتبرمبدأ "
، لتليها في الترتيب القاعدة التشريعية الصادرة عن الشعب من المسلمات التي ال تقبل الشك أو التشكيك

، ثم القاعدة التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية، ليتشكل التي يملكها ذات الشعب يةالسلطة التشريع
 لدينا هرما من القواعد القانونية العامة والمجردة، مرتبطة ببعضها وفقا لمقاييس الخضوع والتبعية.  

ية ونجد على رأسها ولهذا، يعرف هذا التدرج على أنه نظام قانوني مؤسس على تتابع المعايير القانون    
( أو دينية )مثل ما مونتسكيوالدستور، وهذا التتابع خاضع لمبادئ فلسفية )مثل ما هو الحال عند الفقيه 

 5هو عليه الحال في النظرية الثيوقراطية(، أو سياسية )مثل ما هو الحال في النظرية الشيوعية(.

ذا كانت مكانة القواعد الدستورية في الهرم القانوني ال تطرح أي إشكال، فإن مكانة القواعد التشريعية  وا 
والقواعد التنظيمية في طابعها المستقل تشكل محل تساؤل كبير، وبالخصوص في ظل األهمية التي 

على تدعيم المركز  أصبحت تتمتع بها السلطة التنفيذية في األنظمة السياسية المعاصرة، التي عملت
 القانوني المهيمن لرئيس الجمهورية.   

 لهافالدولة تمارس جميع أنشطتها في إطار الحدود المرسومة من طرف القواعد الدستورية، فهي خاضعة 
إال يتحقق  و هذا لنسلطات الدولة،  تمارسه أنأي تعسف يمكن  من األفرادبغية حماية حقوق وحريات 

ال المعاكسة سيؤدي غير أنه في الحالدستور بالسمو والتفوق على جميع مؤسسات الدولة،  اتسمإذا 
 6.الدولة البوليسيةسيادة منطق  إلى تطبيقالوضع 

نشأت من فكرة قديمة في القرن في العصر الحالي القواعد الدستورية في القوانين الوضعية  سمووأساس 
وجود عقد اجتماعي  الذين تصورواسفة القانون الطبيعي، الشر والثامن عشر في أوروبا عند فالسابع ع
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الذي يخلق أو ينشأ  ،االجتماعيالدستور بلورة للعقد  يعتبروبالنسبة لهم  ،هو أساس السلطة في الدولة
الدولة، فالقواعد الدستورية التي أنشأت الدولة أو السلطة تقوم كذلك بتنظيم هذه الدولة، وتنظيم ممارسة 

 7. االسلطة فيه

لم يختلف المؤسس الدستوري الجزائري عن غيره في فكرة سمو الدستور، حيث اعترف بها بصريح  و
الدستور فيلي: " ، كما2016ي لسنة دستور التعديل الديباجة الفقرتين التاسعة و العاشرة من  العبارة في

التحوالت يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج 
العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو  االجتماعية

الحريات الفردية الذي يضمن الحقوق و  األساسيالقانون هو  و إن الدستور فوق الجميع.القانون 
والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، و يضفي الشرعية على ممارسة السلطات ويكفل الحماية 

 "بكل أبعاده اإلنسانفيه تفتح  القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق

ذات المؤسس الدستوري تحاشى النص على مبدأ "سمو الدستور" في األحكام الدستورية، ألنه  غير أن    
و إن كانت للديباجة قيمة لكنها لن تعلو قيمة األحكام الدستورية، و المؤسس الدستوري الجزائري يتفادى 

فس الطريقة يها بنالتي يتعامل ف ر و لم  تكن هذه هي المرة األولىاتخاذ مواقف صريحة في أحكام الدستو 
مع بعض المواضيع الحساسة، حيث ال تفوتنا في هذه المناسبة التذكير بتجاهله لتحديد طبيعة النظام 

 السياسي في النصوص الدستورية تاركا المجال للفرضيات و التأويالت.

 ضمانات السمو الدستوري الفرع الثاني: 

التي تكفل هذا السمو في الهرم  ضماناتتحديد السمو القاعدة الدستورية فال بد من عندما نتحدث عن 
وغالبا ما توكل هذه المهمة ، القانوني، و تختلف األنظمة في اآلليات التي تعتمدها في سبيل تحقيق ذلك

 إلى جهاز إما قضائي أو سياسي أو مختلط.المسماة "بالرقابة الدستورية" 

" Hans Kelsenن ـس كلسـهان"الشهير اوي ــالنمسالفقيه "الرقابة الدستوريةو كان أول من طرح فكرة "
الدستور  ظهر فيتيار جديد ،التي قام المؤسس الدستوري النمساوي ببلورتها فيشكل (1881-1973)

 1920.8النمساوي لسنة 

على و على باقي المعايير القانونية و من أبرز مبررات هذه الفكرة أن األحكام الدستورية التي تتميز بالسمو 
و مخالفتها لذلك يتعين وضع قد يحدث تجاهلها و تجاوزها السلطات التي تتولى هذه األحكام وضعها، 
 جهاز يسهر على تكريس و تحقيق هذا السمو.



شكالية تدرج المعايير  الجزائري  في النظامد/ لدرع نبيلة، جامعة خميس مليانة                     األحكام الدستورية وا   

 

 2019أفريل  25يوم    بناء دولة القانون في الجزائر"  ملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساس ل 198

 

مكلفة بالمحافظة على فإن اللجوء إلى آلية  ،سموهإذا كان الدستور غير قادر على ضمان حيث أنه 
 9ضروريا ال يمكن تجاهله.يعتبر أمرا ، الحقوق و الحريات تفصل بين السلطات و تحميالحدود التي 

الجزائر من بين الدول التي عملت على مواكبة حركة تطور األنظمة الحديثة نحو الديمقراطية  و
 ألنها،وضرورة اللجوء إليها في تزايد مستمر، ظاهرة عالميةأصبحت ألن الرقابة الدستورية  ،الدستورية
، عن سموهوكفالة  ،ضمان السمو الحقيقي للدستور في النظام القانونيالعمل على  ىإل في األساس تهدف

 10.مكونة من أعضاء سياسيون وآخرون قضائيون  طريق هيئة تسمى "المجلس الدستوري"

مهامها األساسية التي غير أن طبيعة هذه الهيئة أثارت العديد من الجدل، و ذلك نظرا الرتباطها ب    
الرقابة  إدراج إلى الدستوري الجزائري  المؤسستصب كلها في خدمة ضمان سمو الدستور، وقد عمد 

أراد إبعاده عن مختلف السلطات والمؤسسات الدستورية السيما  هيوحي بأنمما ،الدستورية في باب منفصل
يعتقد بوجود  الفقهاء الدستوريين جعل بعض مما،القضائية عنه إبعاد الصفةوكأنه تعمد  القضائية،السلطة 
 11الجزائري. طرف المؤسس الدستوري  السياسية منبالصفة ضمني اعتراف 

يبقى المجلس الدستوري هيئة من نوع خاص، خاصة يثبت ذلك، صريح  دليلوجود  في ظل انعدامولكن  
 ليا.وأنه زود بضمانات لم تمنح ألية هيئة قضائية أخرى بما فيها المحكمة الع

وعلى رأسهم  هيئة سياسية ذو وظيفة قضائية، أنه الفقهاء يقولوهو أيضا األمر الذي جعل الكثير من     
انطالقا من اختصاص المجلس الدستوري في الفصل وذلك  ،"waline Marcelوالينمارسيل " األستاذ
بحتة من جهة، وتمتع قراراته بقوة الشيء المقضي فيه من جهة الدستورية ذات الصبغة الل ائمسالفي 

تفرض على كل السلطات ة جهة أخرى، كما أنها ير قابلة للطعن أمام أيغنهائية  خاصة وأنهاأخرى، 
 12القضائية.السلطة العامة بما فيها 
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 :المطلب الثاني
 اختالل المعيار التشريعي

هو يستمد هذه ونية، و سيبقى دائما في قمته، و القان هرم تدرج المعاييرمكانة الدستور في لم و لن تتأثر 
المكانة من السلطة التأسيسية التي تنشؤه ) حسب المعيار الشكلي(، و من طبيعة أحكامه و المجاالت 
التي تنظمها ) حسب المعيار الموضوعي(، غير أن اإلشكال الكبير يظهر على مستوى التشريع الذي 

مخلفات النظام الذي أرساه المؤسس الدستوري الفرنسي يمته تبعا لتداعيات و التدهور في قعرف نوعا من 
 .1958سنة 
و التنظيم األمر األكثر التشريع  تدرج المعايير القانونية ال سيما في شقه المتعلق بمفهوم كل من وكان 

في جميع المواضيع التي يراها )سن القوانين في يمثل حق للبرلمان كان في السابق ، فالتداعياتتأثرا بهذه 
تنفيذ هذه القوانين الذي يختص بهو حيث أنه يمثل مجال التنظيم االستثناء  و كاناألصل العام،  (مناسبة

م أحدث انقالبا في هذا النظام عندما حصر مجال التشريع 1958، غير أن دستور فرنسا لسنة ليس أكثر
لما أصبح يعرف "بالتنظيم المستقل"، الذي أصبح هو صاحب الوالية في مواضيع محددة تاركا البقية 

 13العامة في سن القوانين بينما أصبح التشريع هو االستثناء. 
تأثرت مهمة التشريع و حيث برزت للوجود ازدواجية في تحديد مفهوم كل من التنظيم و التشريع، كما 

يم المستقل و األوامر التي يصدرها رئيس ، بعد ظهور التنظمهمة التنظيم بشكل مثيرمعها تغيرت 
 الجمهورية.

 االزدواجية في تحديد مفهوم كل من التنظيم و التشريعالفرع األول: 

يتحدث الفقهاء عن وجود عالقة تقليدية وعالقة حديثة بين كل من التشريع والتنظيم،  السياقفي هذا     
وهذه العالقة تجد أساسها في طريقة الفصل بين مجال كل منهما، وكان المؤسس الدستوري الفرنسي هو 

، وذلك 1958أول من أقر انقالبا جذريا لهذه العالقة التقليدية بين التشريع والتنظيم في دستور في سنة 
بعد استحداثه لفكرة جديدة وأسلوب جديد لتقسيم االختصاصات بينهما، وهو اتجاه جديد لم يسبقه إليه أحد، 

 14حيث قيد ألول مرة مجال التشريع، كما ألزم أيضا المشرع بعدم االعتداء على المجال المطلق للتنظيم.
التقليدية التي كانت سائدة في الفكر وكان لهذا الحدث الدستوري عدة تأثيرات على مجمل األفكار 

السياسي والقانوني، وانصبت هذه التأثيرات على كل من مفهوم ومجال التشريع والتنظيم، وكذا على 
 15مضمون العالقة التي تربط بينهما.

كما كان بمثابة تطور كبير في مجال الفقه الدستوري، ألنه وضع النظرية التقليدية للمفاهيم القانونية 
 ا، و ابتكر نظرية حديثة تقوم على االزدواجية في تحديد مفهوم القاعدة القانونية.جانب
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بين التشريع والتنظيم، ومن ثم االنتقال الشهير  هذا التطورو حسب أغلب الفقهاء، يرجع السبب في     
و االقتصادية التي عرفتها  الظروف التاريخية، السياسيةمن النظرية التقليدية إلى النظرية الحديثة إلى 

 16ستعمل للتصدي لها. ا، أين أصبح هذا الدستور بمثابة الدرع الواقي الذي 1958فرنسا قبل 

، يعتبر التشريع هو صاحب الوالية العامة في كل المواضيع ألنه يشكل تعبيرا النظرية التقليديةوحسب     
وانين إلى تنظيمات تصدرها السلطة التنفيذية، عن اإلرادة العامة، مع وجود االعتراف بحاجة معظم الق

 17لتضع من خاللها شروط التنفيذ وتفصيالته الجزئية، أو لتغطية ظروف معينة خاصة باالستعجال. 

 Raymond Carré de)) ريموند كاري دي مالبرق ومن أبرز مؤيدي هذا االتجاه، الفقيه الفرنسي     

Malberg الصادر عن السلطة التشريعية معتمدا في ذلك على شكله ال ، الذي يعرف القانون بأنه العمل
على مضمونه، ويضيف هذا الفقيه بقوله:" إن الفكرة الشكلية للقانون هي الفكرة الحقيقية واألساسية، 
نما هو تعبير عن اإلرادة العامة، كما أنه مرتبط بفكرة السيادة، مع  فالقانون ليس قاعدة قانونية فحسب، وا 

 18التنظيم المستقل" .إنكار وجود 

الذي يرى بأن  (Jean-Jacques Rousseau)جون جاك روسووكان هذا أيضا هو نفسه رأي     
"القانون هو التعبير عن اإلرادة العامة، بمعنى أنه من صنع الشعب، ويطبق على كل الشعب، وهو ذو 

، Vedel Georges ل فوداجورج سيادة ألن مصدره الشعب"، وأيده العديد من الفقهاء، من أبرزهم 
 Bonard .19بوناردو

فحسب هذا المعيار، يعرف التشريع بأنه ذلك العمل الصادر عن السلطة التشريعية، أما التنظيم     
فيعرف على أنه ذلك العمل الصادر عن السلطة التنفيذية، الذي يهدف في األساس إلى تنفيذ هذا 

ة، التي ينطق بها التشريع، حيث يبقى هذا األخير لوحده الصورة الوحيدة للتعبير عن اإلرادة العامة لألم
 النواب في المجالس المنتخبة كممثلين عنها.

وفيما يخص النظام الدستوري الجزائري، فإن الدستور الذي يطرح وجه الشبه مع األسس المعتمدة في 
منه على أنه:" يعبر المجلس الوطني عن  28جاء في المادة حيث ، 1963المعيار الشكلي هو دستور 

 التصويت على القانون ومراقبة النشاط الحكومي".  اإلرادة الشعبية ويتولى

، معتبرا أن القانون طبق النظرية التقليدية 1963ونستنتج بأن المؤسس الدستوري الجزائري في دستور     
القانون حسب هذا الدستور، هو كل ما كل شيء تعبير عن اإلرادة العامة،و أو التشريع هو أوال وقبل 
ية التي يمثلها المجلس الوطني المنتخب عن طريق االقتراع العام والمباشر، يصدر عن السلطة التشريع

من دون االعتداد بتحديد مضمونه، وهذا ال يمنع من وجود اعتراف ببعض االختصاصات التقليدية التي 
 20تخص الهيئة التشريعية. 



شكالية تدرج المعايير  الجزائري  في النظامد/ لدرع نبيلة، جامعة خميس مليانة                     األحكام الدستورية وا   

 

 2019أفريل  25يوم    بناء دولة القانون في الجزائر"  ملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساس ل 201

 

إلى النظرية المادية األلمانية التي ظهرت قبل النظرية الشكلية،  هاأصول أما بالنسبة للنظرية الحديثة فتمتد
وهي تعرف القانون بأنه قاعدة قانونية تنظم حقوق وحريات األفراد، وتؤثر على مراكزهم الشخصية، أما 
 التنظيم، فما هو إال تنفيذ للمبدأ القانوني الذي تحتوي عليه هذه القاعدة القانونية، وهو ال يعدو كونه عمال

وحسب هذه النظرية، يعرف القانون بمضمونه وبمحتواه من دون االعتداد بالهيئة المصدرة، ومن ، إداريا
، الذي يرى أن "القانون هو كل ما يمس بالحرية  (André  Houriou)أندري هوريولدينا  أهم أنصاره
". ومجردة  وملزمة ،الذي يرى بأن "القانون هو كل قاعدة عامة )LéonDuguit(ليون دوجيو الفردية" 

21 
 

 ةعرف القانون على أنه ذلك العمل الصادر عن الهيئة التشريعية سائدتي تال ةالشكليت النظرية فإذا ظل    
في الفكر الدستوري التقليدي لفترة من الزمن، فإن استمراره حاليا يبقى محل شك، خاصة في ظل تحديد 
مجاله وتضييق نطاق اختصاصه، ولهذا فإن القاعدة القانونية ال يكفي أن تصدر من البرلمان فحسب 

نما يشترط أن تكون أيضا في المجال المحدد صراحة في الدست ور، وهكذا ظهرت لتأخذ صفة القانون، وا 
 22الفكـرة الموضوعية )المادية( الحديثة للقانون، التي أصبحت مرافقة للفكرة الشكلية التقليدية.

نما احتفظت بجانب      والنظرية الحديثة التي نقصدها، لم تأخذ بالنظرية المادية األلمانية بصفة بحتة، وا 
هذه هي الخصوصية األساسية التي جعلت من  الشكلية، وكانتالتقليدية منها فقط، ومزجته مع النظرية 

 .1958المؤسس الدستوري الفرنسي في درجة المبتكر، من خالل ما ضمنه من أحكام  في دستور سنة 
إلى غاية آخر تعديل سنة  1976منذ دستور  ستوري الجزائري، فمن المعروف أنهوبالنسبة للنظام الد

مبدأ إطالق مجال التنظيم وتحديد السيما " 1958لسنة اتخذ منهجا مشابها للدستور الفرنسي  2016
كأساس لتوزيع االختصاصات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خالفا لما كان عليه  "مجال التشريع

 ، وكان لهذا الوضع تأثير كبير على مفهوم كل من التشريع والتنظيم.1963الحال في دستور 
مجلس الشعبي الوطني الذي يمارسها في نطاق اختصاصاته، وهو التشريعية إلى الحيث أسندت السلطة 

،غير أنه حصرها في بالدرجة األولى مما يكرس النظرية التقليدية الشكليةيعد القوانين ويصوت عليها، 
الذي يعد التشريعات بكل )وهكذا يجد المجلس الشعبي الوطني مجاالت محددة على سبيل الحصر، 

اق محدد بجملة من المواضيع التي تحدد على وجه الحصر المجال المقيد نفسه محبوسا في نط (سيادة
للتشريع، والتي تسمح في نفس الوقت بإعطاء هذا التشريع مفهوما ماديا، وفي المقابل يتحدد بصفة 

 ضمنية المفهوم المادي للتنظيم الذي سيتولى االختصاص فيما تبقى من المواضيع. 
الذي دافع عليه بعض المحللين القانونيين، الذين أكدوا بشدة على فكرة وكان هذا االتجاه هو نفسه     

االزدواجية في تعريف القانون، بموجب المعيار الشكلي ألنه صادر عن السلطة التشريعية، والمعيار 
 23المادي بموجب وجود الالئحة الحصرية المدرجة في بعض مواد الدستور.
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معا لتحديد  ةوالشكلي ةالماديالنظريتين معا قد طبق كل من  1976النظام الجزائري منذ  يكون  بالتاليو 
، كما 1958في ظل دستور  االمعتمد في فرنس النظامترب من و هو يقمفهوم كل من القانون والتنظيم، 

ى أن النظرية األلمانية، التي تنص عل مبادئ أيضا من أنه يشبهه في الكثير من المواضع، وهو يقترب
القانون هو قاعدة عامة ومجردة تمس بمراكز األفراد وتنظم حقوقهم وحرياتهم، وهو ما ال يخلو منه أيضا 
مفهوم التشريع والتنظيم في النظام الدستوري الجزائري، فبالرجوع إلى المواد الداخلة في مجال التشريع نجد 

 24لتنظيم.بأنها في مجملها تستوفي هذا الشرط، ونفس الشيء ينطبق على ا
 الفرع الثاني: من ازدواجية في النظرية إلى ازدواجية في المعايير

في تحديد مفهوم القانون  ةوالمادي ةالشكلي النظريتينوبعد االعتراف بفكرة االزدواجية المعيارية بين    
والتنظيم في النظام الدستوري الجزائري، يبقى أمر الموازنة بينهما لمعرفة أيهما أكثر سيطرة صعبا للغاية، 
ألن المعيار الشكلي يعتمد على المبدأ الدستوري القائل بسيادة السلطة التشريعية في إعداد القانون 

أما المعيار المادي فهو يعتمد على مبدأ تحديد مجال التشريع  والتصويت عليه انطالقا من تمثيلها لألمة،
وحصرها في اختصاصات معينة، وهذان المبدآن ال يمكن المقارنة بينهما ألنهما  جملة من المواضيعفي 

ن كانا مختلفين في المعنى والهدف.  متوازيان ومتكامالن وغير متناقضان، وا 

القانونية المنبثقة على هذه االزدواجية في المعايير،  المعاييرع وهذا كله ال يمنعنا من استخالص أنوا     
 وهي كاآلتي:

 التشريعات، وهي صادرة عن السلطة التشريعية. -1  
 التنظيمات، وهي صادرة عن السلطة التنفيذية، وهي بدورها على نوعين: -2  

و هو يأخذ شكل  النوع األول، يسمى التنظيم المستقل )وهناك من يسميه أيضا باللوائح المستقلة( -    
الذي يصدر من دون االستناد إلى تشريع قائم، ويعتبر بمثابة تشريع ثانوي، وال تمـلك  "المراسيم الرئاسية"

ويشمـل اللوائـح المتعلقة بتنظيم السلطة التشريعية الحق في المشاركة فيه ال من قريب وال من بعيـد، 
المرافق العامة، وترتيبها وسير العمل فيها، ويشمل أيضا لوائح الضبط التي تحتوي على نوع من التقييد 

 25لحريات األفراد من أجل الحفاظ على األمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة.

النوع الثاني، ويسمى التنظيم التنفيذي )وهناك من يسميه باللوائح التنفيذية( الغرض منه تبيان  -    
يتضمن تعديال أو الجزئيات والتفاصيل الالزمة لتنفيذ القانون أو التنظيم المستقل، حيث أنه ال يجوز أن 

لمنشئ للقواعد القانونية الموجودة، ألحكام أحدهما، ويقتصر دوره على األثر الكاشف ال اتعطيال أو إلغاء 
ال اعتبر ذلك تعديا على السلطة التشريعية أو السلطة التنظيمية  كما أنه ال يمكنه إضافة أحكاما جديدة، وا 

 26المستقلة. 
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"األداة الدستورية التي يملكها رئيس الجمهورية التي تعتبر إلى جانب معيار آخر يسمى "األوامر"، و     
التشريعية، والتي تعود أصال للبرلمان في نفس المجاالت المحددة دستوريا له، والثابت أن  لممارسة الوظيفة

ما تكون سلطة  تكون هذه السلطة إما مفوضة من البرلمان مثل ما هو الحال في معظم األنظمة الغربية، وا 
 27أصلية يستمدها من الدستور مباشرة".

، ليرجع إليها المؤسس 1989التعديل الدستوري لسنة غاها لأ، بينما 1976قد نص عليها دستور و     
 ، و احتفظ بها في التعديالت التي تلته.1996الدستوري في تعديله لسنة 

 :المبحث الثاني
 تأسيس تدرج المعايير في الجزائر بين االستقاللية والتبعية

لن تكون كاملة وجدية، إال في مسألة االستقاللية و التبعية  إن معرفة العالقة بين القانون والتنظيم 
بالتطرق إلى حالتها في الفكر التقليدي حسب المعيار الشكلي، وكيف أصبحت من بعد في الفكر 

 بمثابة الحد الفاصل بينهما تبعا للمعيار المادي الحديث.  1958المعاصر، ويعتبر الدستور الفرنسي لسنة 
ريع من المسائل المتفق عليها فقهيا، حيث توضع ويعد وجود عالقة خضوع وتبعية تربط التنظيم بالتش    

األحكام التنظيمية على أساس هذا الخضوع في المرتبة التي تلي التشريع، ضمن تسلسل هرمي يحتل فيه 
الدستور المركز األول، وهذا ما يفسر على أساس الدور الذي يلعبه التنظيم، الذي ال يتعدى القيام بوضع 

ر عن السلطة التشريعية من قواعد، ألنها تعتبر الممثل الشرعي والوحيد لإلرادة األحكام التنفيذية لما يصد
 العامة لألمة.

، جعل من هذه الفكرة معينةإال أن ظهور نوع جديد من التنظيمات في مرحلة من المراحل، وألسباب     
محل شك، وطرح إمكانية كبيرة إلعادة التفكير في فكرة الخضوع والتبعية، ومنها إعادة النظر في عالقة 

في النظام بينهما العالقة  طبيعةالتشريع بالتنظيم ككل، ومن هذا الباب ال يسعنا إال محاولة تحديد 
 و من ثم تحديد تبعات هذا الوضع.الدستوري الجزائري، 

 :المطلب األول
 الجديدة و إشكالية الترتيب لمعاييرا  

النظرية التقليدية، بأن ( عميد Carré de MalbergRaymond) ريموند كاري دي مالبرق يرى الفقيه 
القانون هو تعبير عن اإلرادة العامة، وبهذا الشكل ال يمكن أن تعلوه أية قاعدة أخرى ألنه تعبير صادق 

مما ينتج تبعية األعمال األخرى له، خاصة وأنه ال يجوز أن يكون محال للطعن أمام ومباشر لهذه اإلرادة، 
القضاء، فهو عمل خارق للعادة ال يجوز تقييمه، كما أنه غير مشروط، وهو يحتل المكانة السامية في 

 28له.تدرج األعمال القانونية )بعد الدستور طبعا(، ويستند في ذلك على سمو البرلمان الذي كان خالقا 



شكالية تدرج المعايير  الجزائري  في النظامد/ لدرع نبيلة، جامعة خميس مليانة                     األحكام الدستورية وا   

 

 2019أفريل  25يوم    بناء دولة القانون في الجزائر"  ملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساس ل 204

 

 الفرع األول: الترتيب و الخضوع

إذا كان نطاق القانون مطلق، يصبح كل موضوع يتناوله محظورا على التنظيم الذي يقتصر دوره على 
التنفيذ فقط، فالقاعدة القانونية تسمو وتنفرد بالصدارة، وتبقى األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية مجرد 

 القاعدة. تنظيمات ينحصر دورها في تنفيذ هذه

بينما يعتبر العكس في هذه الحالة غير صحيح، حيث يجوز للبرلمان تناول كل موضوع حتى ولو كان 
 29أو بإلغائه.، أو بتعديله، في مضمون تنظيم سابق، سواء بإعادة تنظيمه

ز وبذلك يحتل التنظيم مركزا تابعا للقانون الذي يعتبر شرطا أساسيا لوجوده، وفي حالة مخالفته له يجو 
 30أساساها في قاعدة تدرج القوانين. للقاضي اإلداري إلغاءه لمخالفته مبدأ الشرعية، التي تجد 

وحسب هذا المفهوم، يبقى التنظيم في عالقة تبعية وخضوع للقانون، ووجوده مقرون بوجود هذا     
مكنها أن تزاحم األخير مادام أن مهمته تنحصر في تنفيذه، وبهذا الشكل ال توجد أية قاعدة قانونية ي

 القاعدة التشريعية في مرتبتها في هرم تدرج المعايير القانونية.

ويرجع فقهاء القانون العام أسباب هذا السمو إلى األفكار التي كانت سائدة أثناء الثورة الفرنسية،     
تبر القانون عمل والقائمة على مبدأ "سيادة األمة" التي يمثلها البرلمان مصدر هذه القوانين، وبالتالي يع

 31سيادي غير محدد بمجال، وهو يسمو على كافة القواعد القانونية الصادرة عن مختلف الهيئات األخرى.

وبهذا، يسمو التشريع على كل القواعد القانونية األخرى التي تدخل في ترتيب هرم المعايير القانونية،     
ويستمد هذا السمو من تمثيل الهيئة المصدرة له لسيادة األمة ولإلرادة الجماعية، وينتج عن ذلك تبعية 

قل الذي ال يستند في وجوده إلى أي وخضوع التنظيم له، في ظل إنكار تام لوجود ما يسمى بالتنظيم المست
 تشريع مسبق.

و ينطبق على هذا المفهوم التنظيم المشتق الذي يأخذ صورة "المرسوم التنفيذي"، الذي لم يستغنى عليه 
المؤسس الدستوري الجزائري في كل الوثائق الدستورية التي أصدرها، و التي يمنحها في كل مرة للمسؤول 

التنفيذية إما ممثال في شخص رئيس الحكومة أو الوزير األول طبقا لما جاء في الثاني على السلطة 
 .2008تعديل 

 الفرع الثاني: الترتيب و االستقاللية

النظام الجديد الذي يعتبر هدم العالقة التقليدية المألوفة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أهم مظاهر 
، أين ظهر نوع جديد من التنظيمات يدعى "التنظيم 1958دستور  ابتكره المؤسس الدستوري الفرنسي في

 32يستمد وجوده مباشرة من الدستور. ألنهالمستقل"، الذي ال يخضع للقانون وال يتبعه، 
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وهذا ما أثار تساؤال كبيرا حول القيمة القانونية لهذه التنظيمات و مركزها في الهرم القانوني خاصة     
بإجراء المقارنة بينها وبين القانون، فهناك من بقي مقتنعا بسمو القانون على التنظيم رغم الميزات التي 

 .هناك من اقتنع بمبدأ التساوي بينهما ا هذا النوع الجديد من المعايير القانونية، وفي المقابلهيتصف ب
طالق مجال التنظيم المستقل لم يؤثر على تدرج  يرى أنصار سمو التشريع، بأن تحديد مجال التشريع وا 
ن استقل عنه، ألن التنظيم يبقى مجرد عمل  القوانين، حيث يبقى التنظيم المستقل غير مساوي للتشريع وا 

 33ية وفقا لصفة الهيئة المصدرة له.إداري خاضع للرقابة القضائية اإلدار 
وحسب هذا الرأي، لم يتأثر مبدأ تدرج القوانين المألوف بظهور طائفة جديدة من المعايير المتمثلة في     

التنظيم المستقل، وهي تشبه القانون من حيث المحتوى وتختلف عنه من حيث الشكل في الهيئة المصدرة 
ن استقل عنه في مجاله ودوره.له، غير أنه يبقى في كل األحوال أدن  ى منه درجة وا 

، تبقى 1958ومهما كانت قيمة وأهمية المستجدات التي جاء بها المؤسس الدستوري الفرنسي في     
للمبادئ الدائم و المستمر التنظيمات ذات قيمة أدنى من التشريع، وما يعزز هذا الرأي هو خضوعها 

 34العامة للقانون. 

وبهذا، لم يفقد القانون سموه أو علوه، ولكنه لم يعد موجود في المجال التنظيمي الذي أصبح مجاله     
مستقال عنه، فأصبحت السلطة التنفيذية إلى جانب اختصاصها في تنفيذ القوانين تختص أيضا في تنظيم 

ر من ذلك حيث أنه ، بل و أكثمواضيع مستقلة وقائمة بذاتها، بشكل غير مشروط بوجود تشريع مسبق
هناك من يرى بأن اختفاء أثر هذا األخير من دائرة التنظيم المستقل يعني بالضرورة انتفاء فكرة التبعية، 

تدرج القواعد في المجال التشريعي، وفيه يحتفظ ، حيث أصبح هناك نوعين من تدرج القواعد القانونية
تدرج القواعد في المجال التنظيمي أين يفقد و  نفيذي،القانون بسموه مقارنة بالتنظيم الذي يحتفظ بدوره الت

 35. القانون سموه ألنه غير موجود أصال

إال أن هذا الطرح ينطوي على الكثير من التناقضات، ألنه ال يوجد سوى هرم واحد لتدرج المعايير،     
أين تصنف فيه حسب مركزها، وقيمتها القانونية، وال يجوز ابتكار هرم قانوني ثاني، وفي هذه الحالة، ال 

، وهذا  (Hans Kelsenنسهانس كلنجد أية تفسيرات للعالقة بين الهرم األصلي الذي تصوره الفقيه 
 الهرم الجديد.

ورغم كل هذا، ال يسمح لنا ظهور التنظيم المستقل بأن نعتبر السلطة التنفيذية صاحبة اإلرادة العامة     
النابعة من األمة، ألنه في كل األحوال تبقى السلطة التشريعية محتفظة بها بحكم تمثيلها المباشر لألمة، 

درة عن هذه السلطة السمو على باقي األعمال األخرى، بما فيها تلك الصادرة وهو ما يمنح لألعمال الصا
 36عن السلطة التنفيذية.
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أتى بنظام يختلف  1958فرنسا لسنة دستور  ا أنالمساواة بين التشريع و التنظيم المستقل فيرو أنصار أما 
عما كان عليه الحال سابقا، حيث أدى إلى قلب موازين العالقة بين التشريع والتنظيم، وأصبح ظهور 
التنظيم المستقل أمرا ال يمكن تجاهل أثره على مبدأ تدرج القوانين، خاصة أنه تمكن من التحرر من عالقة 

بشكل أصبح هذا التنظيم يمثل معيارا قانونيا قائما التبعية للقانون الذي لم يعد شرطا أساسيا لوجوده، 
 37بذاته. 

كما يعتبر أن هذا الدستور بتقييده للقانون، قد قضى على أحد أهم جوانب الفكرة التقليدية للقانون     
الخاصة بكونه تعبيرا عن اإلرادة العامة، وهو الجانب المتعلق بقدرته على التدخل في كل المواضيع، مما 

انهيار مبدأ سيادة القانون على التنظيم، كما انهار معه أيضا مبدأ سيادة البرلمان وعلوه على  أدى إلى
 38السلطة التنفيذية. 

مارسيل وبهذا، أصبح التنظيم المستقل في مركز مساوي للقانون، وكان هذا نفسه رأي الفقيه     
قاعدة مشتقة إلى قاعدة  نمة ، وعلى أساس ذلك انتقلت التنظيمات المستقل)(Marcel walineوالين

أصلية لها نفس القوة القانونية التي يتمتع بها التشريع، كما أصبحت السلطة التنفيذية شريكة أساسية 
للسلطة التشريعية في ممارسة اختصاصها األصيل، المتمثل في سن القواعد القانونية، بشكل غير 

 39مشروط.

وحسب هذا الرأي، تّحرر التنظيم المستقل من التبعية للقانون، الذي لم يعد شرطا لوجوده، حيث أن     
إحالة من الدستور، وليس بناء  بناء علىأساس محتوى موضوع هذا النوع من المعايير القانونية يكون 

لم يعد القاضي  على إحالة من تشريع معين، كما تحرر التنظيم أيضا من الخضوع للقوانين، بحيث
اإلداري يعتد بالقانون عند قيامه بفحص مشروعيته، وأصبح  يقارنه مباشرة باألحكام الدستورية وبالمبادئ 

 العامة للقانون.

وهذا ما ينفي وجود نوعين من تدرج المعايير، ألنه ال وجود إال لهرم قانوني واحد ترتب فيه كل المعايير 
ن محتواها ومصدرها، كما أن فكرة االستقاللية والتحرر من التبعية القانونية حسب قيمتها المستمدة م

فكرتان متالزمتان ال يمكن الفصل بينهما، ونتيجتهما واحدة وهي مساواة التنظيم المستقل مع القانون، رغم 
أنه يبقى خاضا للرقابة القضائية التي قد تشكل العامل الوحيد الذي يمكن االحتجاج به لإلنقاص من 

 .قيمته

نص على نوعين  1958وذهب بعض الفقهاء إلى أبعد الحدود، معتبرين أن الدستور الفرنسي لسنة     
من التشريعات، هي القوانين والتنظيمات المستقلة التي تمثل نوعا من أنواع التشريعات، وحسب رأيهم، ال 

معنى علوية القانون على التنظيم تفيد هذه التسمية إيجاد قاعدة يعاد فيها ترتيب تدرج المعايير القانونية ب
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أو العكس، بل هي فقط مجرد آلية للتفريق بين مصادر التشريع، بحيث يعتبران معياران متساويان في 
 40الدرجة والقوة.

غير أن الغموض يبقى موجودا حول تحديد المكانة الحقيقية للتنظيم المستقل، ومن األرجح أنه حتى     
وع، يبقى عمال من أعمال السلطة التنظيمية، وهو ذو قيمة أدنى من التشريع بعد تحرره من التبعية والخض

 41.بسب خضوعه للمبادئ العامة للقانون، التي ال تخضع لها التشريعات

لم يفلت من  1976وبين الرأيين األول والثاني، يظهر أن النظام الجزائري خاصة منذ دستور     
ذا رجعنا إلى العديد من المعطياتالغموض الذي يعتري عالقة التشريع بالتن نجد بأن التنظيم  ظيم، وا 

أو التعديل الدستوري  1989أو دستور  1976المستقل في النظام الدستوري الجزائري سواء في دستور 
 .1958يتمتع باالستقاللية عن التشريع، وهي نفسها المعروفة في الدستور الفرنسي لسنة  1996لسنة 

ولهذا، يمكننا إلى حد ما التسليم بفكرة المساواة بين التشريع والتنظيم المستقل، مع االلتزام بنوع من     
التحفظ، ألن هذا التسليم ال يعتبر مسألة سهلة أو بسيطة، بل على عكس ذلك، فهو يمثل مسألة في غاية 

 الحساسية يصعب الخروج منها برأي قطعي.

بن هني، يرى بأن الجزائر لم تعرف نظاما سياسيا ودستوريا يسمح للقانون مع أن األستاذ عبد القادر 
بالسمو مثلما هو عليه الحال في النظام البرلماني أو النيابي، بسبب تهميش البرلمان وتقوية السلطة 
التنفيذية، حيث همش معه القانون، وبالتالي من غير المنطقي الحديث عن تدرج المعايير أو مكانة 

 42في مثل هذا النظام القانوني. القانون 

 :الثاني المطلب
 المعايير الجديدة و إشكالية الرقابة القضائية

، نجد أنفسنا في العديد 1958في مواجهة النظام الدستوري الجديد المنبثق عن الدستور الفرنسي لسنة     
من المواقف المبهمة التي تصعب علينا اتخاذ أحكام قطعية و واضحة، و كما كانت الحيرة و التناقض 

في نفس الوضع  بالنسبة بارزين في المطلب السابق حول قيمة و ترتيب كل من التشريع و التنظيم، نقع 
 للرقابة الممارسة على التنظيم المستقل و على األوامر.

 الرقابة على التنظيم المستقلالفرع الثاني: 

للفصل في مسألة خضوع التنظيم المستقل للرقابة القضائية، البد من الفصل أوال في طبيعة هذا النوع من 
 إلى الجهة المصدرة له. المعايير القانونية، و ذلك بالنظر إلى محتواه و
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فبالنسبة لطبيعة التنظيم المستقل نستطيع استخالصها من طبيعة المواضيع التي تتناولها، و طبقا لما     
قرره مبدأ حصر المجال التشريعي الذي انتهجه المؤسس الدستوري الجزائري فإن المواضيع التي تتناولها 

( مما تم إسناده للسلطة التشريعية من le domaine résiduel)التنظيمات تدخل في المجال المتبقي
ال تقل المجاالت التي ينظمها التشريع أهمية عن تلك التي مجاالت محددة على سبيل الحصر، و بالتالي 

 ينظمها التنظيم المستقل، و هذا كله في ظل وجود راي قائل باحتفاظ التشريع بكل مجاالته التقليدية.

المصدرة له و هي السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الجمهورية، الذي يعتلي  أما بالنسبة للسلطة
 هرم التنظيم اإلداري، و هذا األمر يسمح لنا بالتسليم بخضوع هذا التنظيم لرقابة القانون اإلداري.

 وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قراره الخاص "بالنقابة العامة لقلم المهندسين"
(Syndicatgénéral des ingénieursconseil )  حيث أنكر الصفة 1959جوان  26في ،

التشريعية على التنظيمات المستقلة، وأخضعها للرقابة القضائية مثلها مثل باقي التنظيمات األخرى، وأكثر 
جة عن من ذلك، فقد جعلها ملزمة باحترام المبادئ العامة للقانون المكتوبة أو غير المكتوبة، النات

اجتهادات القاضي اإلداري، التي يستوحيها من النصوص القانونية أو من صميم قناعته، وكان هذا أيضا 
، جون )Francis(Hamon، فرنسيس هامون René)Chapus(روني شابوسهو نفسه رأي الفقيه 

 Bertrand( .43(و برتراند JeanRivéro)(ريفيرو

ذا كانت النصوص التنظيمية تشبه النصوص ا لتشريعية من حيث المضمون والطبيعة تبعا للمعيار وا 
المادي، ألنها تنشئ قواعد قانونية عامة، إال أنها حسب المعيارين الشكلي والعضوي ال تعدو كونها مجرد 

، لذلك يتمتع التنظيم بنفس خصائص خاضعة للرقابة القضائية قرارات إدارية صادرة عن السلطة اإلدارية
، و يمثل الصور المتعددة التي يمكن أن يتخذها القرار اإلداري من الناحية العملية القرار اإلداري، بل هو

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، حيث  13/11هذا ما أكده القانون العضوي رقم 
ة مجلس الدولة للفصل في دعاوى اإللغاء، والتفسير، وتقدير المشروعي منه  اختصاص  9جاء في المادة 

بالنسبة للقرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات المركزية، والهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية 
من نفس القانون، فتجعل منه هيئة استئناف فيما يصدر من قرارات عن المحاكم  10الوطنية، أما المادة 

 44.اإلدارية، ويندرج تحت هذا المفهوم كل أنواع التنظيمات

 الرقابة على األوامرلثاني: الفرع ا

الطبيعة القانونية لألوامر مصدر جدل كبير بين فقهاء القانون العام، خاصة وأنها تعتبر عمال  تلقد شكل
قانونيا، تمتزج فيه السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، فهي نصوص صادرة عن السلطة األولى، ولكنها 

 الثانية.السلطة تتضمن مواضع تدخل في مجال 
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، في قراره الخاص 1907ديسمبر  06غير أن مجلس الدولة الفرنسي تمكن من حسم موقفه في     
، أين أعتمد على (Compagnies des Chemins de Fer de  l’Est )رق بمؤسسة سكك حديد الش

ة المعيار العضوي لوحده من أجل تحديد قابلية الطعن أمامه، حيث أكد أن كل عمل صادر عن السلط
 45اإلدارية هو عمل إداري بما فيه األوامر.

، يمارس مجلس الدولة   (Catherine Boyer Mirentier) كاترين بويرمرنتييهوحسب األستاذة     
في فرنسا رقابة دستورية على التنظيمات مثل تلك التي يمارسها المجلس الدستوري على التشريعات، وهي 

ة حول الفدرالية الوطنية لنقابات الشرط 1961نوفمبر  24ه الصادر في في ذلك تستشهد بقرار 
(Fédérationnationale des syndicats de police ) 18، الذي ألغى المادة األولى من أمر 

بسبب إحالتها للتنظيم تحديد بعض الضمانات األساسية لموظفي الشرطة، وهي ضمانات  1960أوت 
، وبذلك تعد هذه اإلحالة 1958ن الدستور الفرنسي لسنة م 34موجودة في المواضيع الذكورة في المادة 

 46غير دستورية، لعدم احترامها لقواعد توزيع االختصاص.

وهذا ما جعل مجلس الدولة في فرنسا يعتبر أيضا حاميا للدستور، من خالل مراقبته لألوامر قبل     
 47المصادقة عليها.

رية لألوامر قبل المصادقة عليها، في العديد من وأكد مجلس الدولة الفرنسي على الطبيعة اإلدا    
وأكد فيه Canal Robin et Godotفي قضية  1962أكتوبر  19الصادر في  أهمها قرارهالقرارات، 

الخاص  1990جوان  11 الصادر فيقراره ، و على الطبيعة اإلدارية لألوامر قبل المصادقة عليها
 48المصادق عليها  ال تخضع للرقابة القضائية. راألوام بكاليدونيا الجديدة، أين أكد على أن

حتى أثناء التقاضي أمام  لألطرافوذهب االجتهاد القضائي في فرنسا إلى أبعد من ذلك، حيث أنه أجاز 
القضاء المدني، إثارة عدم مشروعية أو دستورية أي تنظيم، مما يستوجب إحالته مباشرة إلى مجلس الدولة 

 49للنظر فيه.

وأما في الجزائر، فإن كل من هيمنة السلطة التنفيذية سواء على مستوى صنع النصوص القانونية، أو     
على مستوى الممارسة السياسية المرهونة بالمقتضيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ويضاف إليها 

عن رئيس الجمهورية، تشكل  درأمر صاللطعن في  ةانعدام فكرة الوعي السياسي الكافي لدفع الجرأة الالزم
وهذا ما يؤدي بنا إلى بعيد كل البعد عن رقابة أمر رئاسي، عوامل جعلت مجلس الدولة الجزائري 

االعتراف بوجود فراغ قضائي اجتهادي في هذا المجال، حرمنا من فرصة التحليل والتعليل، لذلك نكتفي 
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منها نموذجا إذا ما أتيحت له الفرصة  ذيتخبعرض التجربة الفرنسية، لعل مجلس الدولة في الجزائر 
 مستقبال.

 خاتمــــة:
تدرج المعايير القانونية إشكاال كبيرا، يعود أصله للنظام الدستوري الجديد الذي انبثق عن  موضوع يثير

، حيث عمد المؤسس الدستوري من خالله إلى وضع أسس جديدة للعالقة 1958الدستور الفرنسي لسنة 
 بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.

ية، و أثرت بشكل كبير على مجال هيم الدستور و كان لهذا الوضع تداعيات مست العديد من المفا    
مفهوم كل من التشريع و التنظيم، كما أثرت كذلك على الهرم القانوني المعروف في تدرج المعايير و 

 .القانونية، الذي يثبت نوعا من الترتيب تبنى على أساسه مراكز السمو و عالقة التبعية و الخضوع
محاور أساسية تم بموجبها على غرار "التنظيم المستقل" و "األوامر"  حيث شكلت المعايير القانونية الجديدة

التشريع بميزة ع احتفاظ الدستور بميزة السمو، و إعادة ترتيب المراكز و العالقة بين المعايير القانونية، م
 التعبير عن اإلرادة العامة.

 اإلشكاالتبحل العديد من  و إذا كانت التجربة الفرنسية في هذا المجال طويلة و ثرية، سمحت    
السيما ما تعلق منها سمو التشريع و خضوع التنظيم المستقل و األوامر قبل المصادقة عليها للرقابة 

من اتخاذ مواقف محددة القضائية، غير أن اجتهادات التجربة الجزائرية مازالت متواضعة، ما منع 
 .اإلشكاالتواضحة اتجاه كل هذه و 
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 :الملخص

المجلللللس الجديللللد فللللي مجللللال الميئللللات التللللي تمللللل   لللل حية إخطللللار  2016حمللللل تعللللديل دسللللتور 
كلللل ملللن رئللليس الجمموريلللة ورئيسلللي  رفتلللي  فلللي 1996ظلللل دسلللتور  الدسلللتوري،فبعدما كانلللت محلللددة فلللي

فللي ظلللل  أ للبحت األمللةفللي كلللل مللن رئلليس المجلللس الشللعبي اللللوطني ومجلللس  أساسللاالبرلمللان المتمثلللين 
ئلب فلي نا 50و كلذا  األوليمكلن لللوزير  أ لب  آنفلاإلى جانلب الملذكورين  ،إذموسعة 2016تعديل دستور 

هذا مللن ،المجلللس الدسللتوري  إخطللارالحللف فللي  األمللة أعضللاءعضللو مللن  30المجلللس الشللعبي الللوطني و 
الحلف فلي اللدفع بعلدم دسلتورية القلوانين  ألفلرادافقد اتجه المؤسس الدسلتوري إللى ملن   أخرى جمة ومن جمة 

المجلللللس الدسللللتوري بللللالكثير مللللن  إ للللراقحتللللى م يللللتم  ه  يللللدم بجملللللة مللللن الضللللواب ولكنلللله فللللي الو للللت ذاتلللل
 وى  ير الجدية.اوالدع اإلخطارات

 إخطللارهللذا التعللديل الللذي جللاء بلله المؤسللس الدسللتوري فيمللا يتعلللف بالميئللات التللي تمللل   لل حية 
بعبللارة  ،أيبالنسلبة للسلللطة التشلريعية اإلجللراءتسللاءل يتمثلل فللي فعاليلة هلذا  أمامنلاالمجللس الدسلتوري تطللر  

المجلللس الدسللتوري مللن  بللل البرلمللانيين فللي تفعيللل الر ابللة  إخطللاريسللاهم توسلليع  أن هللل يمكللن فعلل  أخللرى 
خراجعلى دستورية القوانين   م؟ أم سلبيتهالمجلس الدستوري من  وا 

معو لات فعاليلة توسلليع  أهلمور لد  اإلشلكاليةعلن هاتله  اإلجابلةو لد جلاءت ملداخلتنا هاتله ملن اجلل 
 المجلس الدستوري. إخطارالبرلمان في  وأعضاءلنواب  اإلخطارحف 

 :مقدمة
 جملة من التعدي ت على بإدخال ام المؤسس الدستوري  2016بموجب تعديل دستور سنة       

، أعضاءمبرفع عدد  المؤسس  ام أينبتشكيله  األمرالمجلس الدستوري طالت مختلف جوانبه سواء تعلف 
يعينمم  أعضاء 3،أعضاء 9ب  1996دستور ظل في ا محدد المجلس الدستوري  أعضاءفبعدما كان 

و ،األمةينتخبمم مجلس  أعضاء 2ينتخبمم المجلس الشعبي الوطني و  أعضاء 2رئيس الجممورية و 
بموجب تعديل دستور  أ ب ،ينتخبه المحكمة العليا آخرعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة و عضو 
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فيمم رئيس ونائب رئيس المجلس  يعينمم رئيس الجممورية بما أعضاء 4عضو  12محدد ب  2016
و عضوين  األمةمجلس  ينتخبمم أعضاء 2الوطني و  الشعبيينتخبمم المجلس  أعضاء 2الدستوري و 

 .المحكمة العليا و عضوين تنتخبمم مجلس الدولة تنتخبمم
الممام  بأداءالمجلس الدستوري حتى يقوم  أعضاءهذا كما  ام المؤسس الدستوري وبغية رفع كفاءة 

 أوبالر ابة على دستورية القوانين والمعاهدات و التنظيمات  األمروجه سواء تعلف  أكملعلى  إليهموكلة ال
حتى يتم تعيينمم  األشخاصالف ل في الطعون امنتخابية الرئاسية و التشريعية باشتراط شروط في 

تعمل على تعزيز  على جملة من الضمانات التي أيضافي المجلس الدستوري هذا كما تم النص  كأعضاء
 لمماممم. أداءهم أثناء وحياديتمماستق ليتمم وبالتالي ضمان نزاهتمم 

في الر ابة على   ام المؤسس الدستوري من اجل تفعيل دور المجلس الدستوري  آخراوليس  وأخيرا
  حية توسيعه للميئات التي تمل  ب دون  دور  وانين مخالفة للدستور الحيلولةدستورية القوانين و 

 أ بحتفبعدما كانت مح ورة سابقا في كل من رئيس الجممورية و رئيسي  رفتي البرلمان فق   إخطارم
ورئيسي  رفتي  األولتتمثل في كل من رئيس الجممورية والوزير  2016في ظل تعديل دستور سنة 

 .األمةمجلس  أعضاءعضو من  30نائب في المجلس الشعبي الوطني و  50البرلمان و 
 جاء بهالذي  اإلجراءفي مدى فعالية  أساساالسؤال الذي يطر  نفسه في هذا المقام يتمثل  أن ير     

الحف  األمةمجلس  أعضاءلكل من نواب المجلس الشعبي الوطني و  إعطاءمالمؤسس الدستوري من حيث 
 المجلس الدستوري؟ إخطارفي 
   سمين وذل  على النحو التالي: سنقوم بتقسيم دراستنا إلىلإلجابة عن هاته اإلشكالية     

 للمجلس الدستوري  اإلخطارحتمية منح نواب البرلمان حق  أوال:
 أن،وبما إخطارمبعد عملية  إميمارس ممامه  أنالمجلس الدستوري و كما سبف بيانه م يمكن له  إن      

حدد المؤسس فقد يعد الوسيلة الوحيدة التي تتحر  بما الر ابة على دستورية القوانين في الجزائر، اإلخطار
 بل تعديل دستور سنة  األخيرةالمجلس الدستوري و د تمثلت هاته  إخطارالدستوري الجمات التي لما حف 

ى محدودية دور إل أدىالذي  األمروهو  ئيسي  رفتي البرلمانفي كل من رئيس الجممورية ور  2016
ومنذ  إذالتي تلقاها، اإلخطاراتالمجلس الدستوري في مجال الر ابة على دستورية القوانين بالنظر لقلة 

منما من  بل  إخطار 41جاء،مرة 45 إم إخطارملم يتم المجلس الدستوري والى  اية يومنا الحالي  إنشاء
الداخلية لغرفتي البرلمان التي  واألنظمةعضوية يتعلف بالقوانين ال إجباري  إخطار 35منما،رئيس الجممورية

المؤسس الدستوري رئيس الجممورية بضرورة عرضما على ر ابة المجلس الدستوري  بل نشرها  ألزم
رئيس المجلس  أنامختيارية لرئيس الجممورية،في حين  اإلخطارات إطارجاءت في  إخطارات 06منما،و

مرة اخطر المجلس الدستوري  2األمةورئيس مجلس ،1الشعبي الوطني اخطر المجلس الدستوري مرتين فق 
 3.وكل هاته اإلخطارات جاءت في مرحلة بداية تبني الجزائر للتعددية الحزبية واحدة



ة لضمان سمو الوثيقة الدستوري كآليد/ بولقواس ابتسام، جامعة خنشلة / تقييم فاعلية السلطة التشريعية في إخطار المجلس 
-2016الدستورية في ظل تعديل دستور سنة   

 

 2019أفريل  25ملتقى وطني حول: "آليات حماية الدستور كأساس لبناء دولة القانون في الجزائر"     يوم  218

 

ذا      نين التي  درت تلكم بعدد تل  القواالمجلس الدستوري بما  إخطار ارنا عدد القوانين التي تم  وا 
بالقوانين العضوية و األنظمة  اإلخطاراتناهي  عن تعلف ا لب تل   سنجدها ضئيلة جداالفترة فإننا 

من  بل رئيس  للمجلس الدستوري  جباري ما تقع تحت نطاق اإلخطار اإلأي أن -الداخلية لغرفتي البرلمان
 لما شمد المجلس الدستوري هذا النشاط المحتشم في مجال الر ابة على دستورية القوانين. و إمالجممورية،

إلى سلبية  باألساسفالنشاط المحتشم للمجلس الدستوري في مجال الر ابة على دستورية القوانين يرجع     
ا كل البعد عن بعيد األحيانالذي  د يجعل المجلس الدستوري في بعض  األمر بإخطارمالميئات المكلفة 

كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تمريرها دون  وتتواطأ وانين  د تكون مخالفة للدستور  إلغاء
 المجلس الدستوري ليبس  ر ابته عليما.  إخطار
للحيلولة دون  دور  كذاولتفعيل دور المجلس الدستوري و  و يرها السالفة ذكرها لألسبابونتيجة     

 جراءينإباتخاذ  2016مخالفة للدستور  ام المؤسس الدستوري بموجب تعديل دستور سنة  وانين تكون 
 أمامو ثانيمما فس  المجال ،المجلس الدستوري  إخطارتوسيع الميئات التي تمل    حية  أولمماهامين 
 بجملة من الضواب . أحاطماللدفع بعدم دستورية القوانين  ير انه في ذات الو ت و لتنظيمما  األفراد

     المجلس الدستوري  إخطاروما يممنا في هذا المقام هو توسيع الميئات التي تمل    حية 
نجد بأنما تنص على انه يخطر المجلس  2016من تعديل دستور سنة  187برجوعنا إلى نص المادة اذ 

،كما الوطني أو الوزير األولالدستوري رئيس الجممورية أو رئيس مجلس األمة أو رئيس المجلس الشعبي 
 عضو في مجلس األمة. 30نائبا أو  50يمكن إخطارم من 

المجلس الدستوري ترجع جذورم  ارإخطحو من  نواب البرلمان الحف في اتجام المؤسس الدستوري ن إن   
هذا التوسع لم يكتب له التحقف و التجسيد على ارض الوا ع إلى  اية  أن ير ،1989إلى سنة  األولى
فقد كان توجه السلطة  احبة التعديل  1989وحسب لجنة الخبراء المكلفة بتعديل دستور إذ،2016سنة 

المجلس الدستوري إلى رئيس  إخطارمن الدستور نحو توسيع حف  156من خ ل تعديلما للمادة 
عدد نواب المجلس الشعبي  1/7س الشعبي الوطني وكذا رئيس الحكومة والى الجممورية ورئيس المجل

 .4الوطني
مح ور في ذات  اإلخطاربقي  إذ،هذا التوسع لم يكتب له التجسيد على ارض الوا ع أن ير       

للمجلس الدستوري ليشمل  اإلخطار ام المؤسس الدستوري بتوسيع حف  أين،2016الميئات إلى  اية سنة 
وكذا ر بته في 5المؤسس الدستوري بالتجربة الفرنسية تأثرالبرلمان وهو التوسع الذي نستشف منه نواب 

فت  الباب أمام المعارضة لتحري  الر ابة على دستورية القوانين م سيما عندما تكون السلطة مسيطر 
يكون كل من رئيس  عليما من  بل أ لبية تنتمي لذات التيار السياسي في الدولة،أي بعبارة أخرى عندما

الجممورية و الوزير األول ورئيسي  رفتي البرلمان العليا و السفلى ينتمون لذات الحزب السياسي المحتكر 
والمسيطر على النشاط السياسي في الدولة فانه من المؤكد أنمم لن يقوموا بإخطار المجلس الدستوري م 
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انت هاته القوانين مخالفة للدستور وهو األمر الذي سيما إذا تعلف األمر باإلخطار امختياري حتى وان ك
يمكن ت فيه عندما يتم من  حف إخطار المجلس الدستوري إلى نواب البرلمان أين يمكن أل لية منمم 
مسيما المنتمين إلى المعارضة تحري  الر ابة على دستورية القوانين بواسطة إخطار المجلس الدستوري 

 حتى المعاهدات للدستور. أوالتنظيمات  أومن مدى مطابقة هاته القوانين بالتحقف  األخيرليقوم هذا 
هذا من جمة ومن جمة أخرى فانه يمكن رد توسيع حف إخطار المجلس الدستوري ليشمل ك  من     

بالنظر لما افرزم الوا ع الدستوري في الجزائر من  األمةمجلس  وأعضاءنواب المجلس الشعبي الوطني 
حجاممما عن استعمال حقمما المكفول لمما دستوريا في سلبية دور كل  من رئيسي  رفتي البرلمان وا 

 المجلس الدستوري سوى في ث ث مناسبات بإخطار األخيرينلم يقم هذين  إذ إخطار المجلس الدستوري،
على  وتسيروهو األمر الذي يمكننا ردم إلى انتماءهما إلى األ لبية البرلمانية التي ت وت على القوانين 

الذي ذات النمج الذي يسلكه رئيس الجممورية باعتبارهما ينتميان إلى أحزاب التحالف الرئاسي وهو األمر 
 يؤدي بطبيعة الحال إلى امنسداد و العزوف عن القيام بإخطار المجلس الدستوري.

وطني بي الالمجلس الدستوري لتشمل نواب المجلس الشع إخطارهذا كما يمكن رد توسيع جمات      
إلى ر بة المؤسس الدستوري في تفعيل دور المجلس الدستوري في الر ابة على  األمةمجلس  أعضاءو 

ا الوا ع العملي  د اثبت بان المجلس الدستوري  د شمد في بعض السنوات نشاط أندستورية القوانين،ذل  
 بل السلطات التي تمل    حية من  إخطارمنتيجة لعدم  منعدما في مجال الر ابة على دستورية القوانين

 2015.6-2014-2013-2010-2009-2006ذل  خ ل السنوات التالية و  اإلخطار
فتوسيع حف إخطار المجلس الدستوري ليشمل نواب البرلمان يعبر عن ر بة المؤسس الدستوري في     

 114إعطاء دور فعال وحقيقي للمعارضة داخل  بة البرلمان واستجابة لمطالبما وتفعي  لمتطلبات المادة 
جموعة من والتي اعترف المؤسس الدستوري من خ لما للمعارضة بم 2016من تعديل دستور سنة 

الحقوق التي تمكنما من المشاركة الفعلية في األشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية و التي من بينما 
 وحسب الفقرة السادسة منما إخطار المجلس الدستوري.

إذ من شان هذا امعتراف للمعارضة بمذا الحف داخل  بة البرلمان أن يساهم في منحمم س حا ممما     
خ له الدفاع عن موا فمم مسيما إذا حاز نص تشريعي ما على  بول األ لبية وم اد تمم  يمكنمم من

 عليه وهو من وجمة نظر األ لية  ير دستوري.
 ومن وجمة نظرنا أيضا هذا كما ترجع توسعة الميئات التي تمل    حية إخطار المجلس الدستوري    

توري من دوامة الجمود و القيود المفروضة عليه إخراج المجلس الدس فيإلى ر بة المؤسس الدستوري 
وذل  من خ ل زيادة عدد اإلخطارات التي يتلقاها بشان فحص دستورية المعاهدات والقوانين و 
التنظيمات األمر الذي من شانه أن يساهم في جعله يلعب دور فعام باعتبارم هيئة تحمي الدستور وتدافع 

 عن حقوق وحريات األفراد. 
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 إخطار نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس األمة المجلس الدستوري  إجراءات ثانيا:
 د  ضى في حالة  بأنهنجد  2016إلى النظام الداخلي للمجلس الدستوري ال ادر سنة  برجوعنا     
 أنفانه يجب  األمةمجلس  أعضاء أوالمجلس الدستوري من  بل نواب المجلس الشعبي الوطني  إخطار

 .بشأنماوالتبريرات المقدمة  اإلخطارموضوع  األحكام أوالحكم  اإلخطارتتضمن رسالة 
ضرورة تحديد  األمةمجلس  وأعضاءاشترط المجلس الدستوري على نواب المجلس الشعبي الوطني  إذ    

وفي نفس الو ت ،حتى يقوم بفحص دستوريتما طاراإلخبد ة من خ ل رسالة  اإلخطارموضوع  األحكام
بان هذا النص محل يما للقول ا علالحجج التي استندو  بتقديم أي،بشأنمابضرورة تقديم التبريرات  لزمممأ

 اإلخطار ايرفض هذ أنوبالتالي فبتخلف هاته الشروط يمكن للمجلس الدستوري ، ير دستوري  اإلخطار
 .اإلخطاريخوض بالبحث في موضوع هذا  أنمن الناحية الشكلية دون 

 إجراءفقد اشترط المجلس الدستوري من خ ل نظامه الداخلي ل حة  أخرى هذا من جمة ومن جمة      
 أعضاء أووتو يعات نواب المجلس الشعبي الوطني  وألقاب أسماءترفف رسالته بقائمة  أنضرورة  طاراإلخ

 أوة النائب بنسخة من بطا  اإلخطار إرفاق فتمم عن طريف  إثباتمع ،اإلخطار أ حاب األمةمجلس 
من توافر الن اب الذي اشترطه المؤسس الدستوري ل حة هذا  يتأكدوهذا كله حتى  ،األمةعضو مجلس 

مجلس  أعضاءعضو من  30 أونائب من نواب المجلس الشعبي الوطني  50وهو تقديمه من  اإلخطار
عددهم لم ي ل إلى الن اب الذي  أنوالتو يعات  األسماءفحص  خ ل ما تبين له من إذا ألنه،األمة

 يقع  ير  حي . طاراإلخ هذا اشترطه المؤسس الدستوري فان
من  بل احد المخطرين  إيداعمايتم  اإلخطاررسالة  أنفي هذا المقام هو  إليه اإلشارةوما تجدر       

من  كثربأاخطر المجلس الدستوري  إذا،وفي حالة ما 7المفوضين لدى كتابة ضب  المجلس الدستوري 
 8.اإلخطار هذا واحدا في موضوع رأيافانه ي در  األحكام أون نفس الحكم أبش إخطار
رئيس  إع م طاراإلخالدستوري بمجرد تسلمه لرسالة المجلس  رئيس و يتولى في هذا ال دد     

التي  األحكام أوبالحكم  األولو رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير  األمةالجممورية ورئيس مجلس 
وكذل  التبريرات المقدمة ،األمةمجلس  أعضاء أومن  بل نواب المجلس الشعبي الوطني  بشأنمااخطر 

 من الدستور. 144للمادة  طبقا  بل  دور القانون  باإلخطارمن  بلمم،كما يبلغ رئيس الجممورية 
 أو اإلخطارع يطلب م حظات الجمات المعنية بشان موضو  أنيمكن للمجلس الدستوري  ماهذا ك     

 9امستماع إلى ممثلين عنما.
رئيس المجلس الدستوري بقية السلطات التي منحما  إع م وما يمكننا م حظته في هذا المقام هو أن    

فرئيس الجممورية  اإلع معن جدوى هذا  األسئلةيطر  جملة من  إخطارمالمؤسس الدستوري   حية 
هذا  بإ دارمن  بل رئيس المجلس الدستوري حتى يتريث وم يقوم  اإلخطاربمذا  إع مهنبرر  أنيمكن 

فما الجدوى من  األخرى بقية السلطات  أماالقانون حتى يبت المجلس الدستوري في دستوريته من عدمه،
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نما اإلخطارفق  بمذا  إع مماعلمنا انه م يتم  إذام سيما  اإلخطاربمذا  إع مما إلى جانب هذا  أيضا وا 
بالتبريرات التي تم تقديمما للتدليل على معالم عدم دستورية هذا القانون من  أيضا إع ممايتم  اإلخطار

 .األمةمجلس  أعضاء أو بل نواب المجلس الشعبي الوطني 
المجلس الدستوري  أنالر ابة السياسية على دستورية القوانين  أنظمةمن المستقر عليه في ا لب     

بالنظر  أهميةمن  األمرلما لمذا برأيه السلطات  إع منون ما فانه يتولى بمجرد ف له في دستورية  ا
 باإلخطار اإلع م أما،لحجية ما ي در عنه من أراء أو  رارات بالنسبة لجميع السلطات العامة في الدولة

المجلس الدستوري لمذا  إ رارعن السبب الحقيقي وراء  للتساؤليفت  المجال حقيقة  اإلخطاروتبريرات 
 بإمكانماعمل المجلس الدستوري طالما انه لن يكون  على تأثير أيليس له  إخطارها أنمع العلم  اإلجراء

يعد من  ميم اخت اص  األمرمن هذا ،اإلخطار أ حابتقديم حجج وتبريرات تدحض بما ادعاءات 
نواب المجلس  أوردهاوالحجج التي  ارطإلخاة هذا ح من  التأكدالمجلس الدستوري الذي عليه البحث و 

 تنظيم. أومعاهدة  أوللقول بعدم دستورية  انون ما  األمةمجلس  أعضاء أوالشعبي الوطني 
 األمانةلدى  يتم تسجيلما اإلخطاررسالة هذا  أننشير إلى  اإلع نوبتجاوزنا لمسالة جدوى هذا      

 اإلشعارالتاريخ المبين في  ويشكل ،باست مما إشعارالعامة للمجلس الدستوري في سجل امنتظار ويسلم 
 10من الدستور. 189المحددة في المادة  اآلجالبامست م بداية سريان 

مرا بة  أوفي مرا بة مطابقة النص المعروض عليه للدستور  إخطارمويشرع المجلس الدستوري بمجرد   
 11دستوريته ويتابع ذل .

من بين  أكثر أومقررا  اإلخطارجلس الدستوري بمجرد تسجيل رسالة ويعين في هذا ال دد رئيس الم    
 12القرار. أو الرأييتكفل بالتحقيف في الملف و تحضير مشروع  الدستوري  المجلس أعضاء
يستشير  أنو يمكنه  إليهيجمع كل المعلومات و الوثائف المتعلقة بالملف الموكل  أنيخول المقرر      
المقرر بعد امنتماء من عمله إلى رئيس المجلس الدستوري والى كل عضو في يسلم ،و خبير يختارم أي

 13القرار. أو الرأيمرفقا بالتقرير ومشروع  طاراإلخلدستوري نسخة من الملف موضوع المجلس ا
يف ل المجلس الدستوري في  أني    يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه ومو    
ويتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة و يبدى و ،األ لعلى  أعضاءممن  10ور بحض إممسالة  أي

ويتم ،14 وت رئيس المجلس الدستوري  يرج  األ واتوفي حالة تساوى  أعضاءم بأ لبيةيتخذ  راراته 
لى الجمة  احبة  الرأي تبليغ  15.اإلخطارإلى رئيس الجممورية وا 

نواب المجلس الشعبي الوطني  من قبل الدستوري المجلس  محدودية فاعلية إخطار :لثاثا
  األمةمجلس  أعضاءو 
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المؤسس الدستوري من حيث توسيعه للميئات التي تمل   إليهبالر م من ايجابية المسل  الذي اتجه       
 أن إم األمةالمجلس الشعبي الوطني و نواب مجلس  أعضاءالمجلس الدستوري لتشمل  إخطار  حية 
الذي يمكننا ردم  األمروتحقيقه وترجمته على ارض الوا ع تبقى ضربا من الخيال وهو  اإلخطارفعالية هذا 

 إلى جملة من العقبات التي تحول دون تحقيقه على ارض الوا ع و التي نذكر منما:

للمجلس الدستوري بسبب النصاب المرتفع الذي اشترطه  إخطار نواب البرلمان إمكانيةعدم  -1
 :لإلخطارالمؤسس الدستوري 

سنجد بان الن اب الذي  2017انتخابات تشريعية وهي انتخابات سنة  آخرمن خ ل تفح نا لنتائج     
نائب حتى يتم إخطار المجلس الدستوري ليقوم بمباشرة  50اشترطه المؤسس الدستوري و المتمثل في 

ته على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات هو ن اب مرتفع جدا مقارنة بالن اب المشترط في ر اب
نواب من مجلس  10المجلس الدستوري في لبنان ب  إلخطاريقدر الن اب  إذى،األخر بعض دول العالم 

رية المعتقد الشخ ية وح باألحوالرؤساء الطوائف المعترف بما  انونا في ما يتعلف ح را  أوالنواب 
قد ب 2011من دستور  132،وفي المغرب بموجب الف ل 16وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني

مجلس  أعضاءعضو من  40 أومجلس النواب من  أعضاء 5 حدد ن اب اإلخطار ب
حكمة الدستورية للبت في مطابقتما بتنفيذها إلى الم األمر إ داربل هذم القوانين   إحالةويتم 17المستشارين

 إخطارفقد تم من  سلطة  2014من الدستور ال ادر سنة  120للدستور، وفي تونس بموجب الف ل 
عضوا  30المحكمة الدستورية إلى جانب رئيس الجممورية و رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس الشعب و 

جمة  أماممواطن يكون  أيمن  بل  إلى جانب الدفع بعدم الدستورية،مجلس نواب الشعب أعضاءمن 
  ضائية.
مقارنة  لنا جليا بان الن اب الذي اشترطه المؤسس الدستوري  يتض ومن خ ل ما سبف بيانه  إذ     

ببقية دول العالم يعتبر ن ابا مرتفعا جدا وهو األمر الذي سيساهم من دون أدنى ش  في جعل حف 
ق  هما نواب حزب جبمة التحرير الوطني و نواب التجمع يد نواب حزبين ف إخطار المجلس الدستوري في

الوطني الديمقراطي وهما الحزبين الذين يشك ن األ لبية البرلمانية و بالتالي من المؤكد بان نواب هذين 
الحزبين لن يقوما مطلقا بإخطار المجلس الدستوري ليقوم ببس  ر ابته على دستورية المعاهدات و القوانين 

  ام بالم اد ة عليمما وبأ لبية أعضاءم.  د مادام و التنظيمات
المجلس الدستوري من  بل  إلخطارسنجد بان هذا الن اب المرتفع  فإننا أخرى هذا من جمة ومن جمة    

نواب المجلس الشعبي الوطني سيساهم من دون أدنى ش  في حرمان نواب المعارضة من إخطار 
مقعد  34السلم الذي ينتمي إلى المعارضة تح ل فق  على فتحالف حركة مجتمع  المجلس الدستوري،
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األمر الذي يحول دون تمكنه لوحدم من إخطار المجلس الدستوري،ونفس الشيء بالنسبة لحزب العمال 
 .مقعد 14شتراكية التي تح لت على مقعد،و جبمة القوى ام 11الذي تح ل على 

إذ حتى يتمكن نواب المعارضة من إخطار المجلس الدستوري ليفحص دستورية  انون ما أو معاهدة      
أو تنظيم م بد لمم وان يتحالفوا مع بعض،وهو األمر الذي يعتبر  عبا نوعا ما بالنظر مخت ف هاته 

 .األحزاب السياسية المعارضة للسلطة مع بعضما البعض من حيث إيديولوجيتما
المعارضة ونتيجة لطبيعة النظام امنتخابي الذي اخذ به المشرع الجزائري والمتمثل في نظام التمثيل ف   

للتمثيل  د جعلما مشتتة داخل البرلمان األمر الذي حال دون تمكنما من أداء  5النسبي مع عتبة 
ي الذي يتطلب إخطارم ممامما الر ابية وحتى التشريعية على أكمل وجه فما بال  بإخطار المجلس الدستور 

 ن اب أعلى لم يشترطه المؤسس الدستوري لممارسة نواب البرلمان لوظائفمم التشريعية والر ابية.
بض لما  وألقتخذ بما المشرع الجزائري بموجب  انون امنتخابات أ د هنا بالعتبة امنتخابية التي ونق   

من  األدنىالمجلس الدستوري ذلكم الحد  رإخطا يام نواب المجلس الشعبي الوطني من  إمكانيةعلى 
  18.األ وات التي يجب على األحزاب السياسية أن تح ل عليما لكي تفوز بمقاعد نيابية

هذا بان  أيضانجد  فإننا األمةمجلس  عضاءألبالنسبة  أماهذا بالنسبة لنواب المجلس الشعبي الوطني    
ما حزبا جبمة التحرير حزبين فق  ه ألعضاء اآلخرالن اب الذي اشترطه المؤسس الدستوري سيمن  هو 

يمتل   األول أنعلى اعتبار ،المجلس الدستوري فق  إخطارالوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الحف في 
 أمعضو،في حين سيكون من ال عب  بمكان على نواب المعارضة  44الثاني فيمتل   أما،عضو 47

في  أعضاء 4يمتل   األول أنالمجلس الدستوري على اعتبار  إخطار األحراروهم جبمة القوى امشتراكية و 
 أعضاءندخل في الحسبان ثلث  أن دون ،هذا األمةالثاني فيمتل  عضو واحد في مجلس  أما،األمةمجلس 
 المجلس الدستوري.  بإخطاريقوم هؤمء  أنمن المستبعد  إذ،الذين يعينمم رئيس الجممورية األمةمجلس 
المجلس الشعبي  أعضاءنائب من  50المجلس الدستوري يكون من  بل  إخطار ولنا بان  إن      

يعتبر شرطا  ا را على  اإلخطارهذا  أنم يعني البتة  األمةمجلس  أعضاءعضو من  30الوطني و 
المعارضة فق  إذ يمكن أن يتم هذا اإلخطار من  بل األ لبية الحاكمة م سيما عندما يفقد التجانس 

عندما طر  جزء من الديغوليين الذين يشكلون  1975ياسي داخل البرلمان كما حدث في فرنسا سنة الس
القانون الذي يسم  باإلجماض لر ابة المجلس وهو  VEIL انون في األ لبية الحاكمة في تل  الفترة 

 .1974الدستوري ونفس األمر بالنسبة لقانون أخ  يات البيولوجي عام 
اإلخطارات التي  دمت للمجلس الدستوري من طرف األ لية البرلمانية هي الغالبة مقارنة وي حظ أن       

،إذ وحتى ي  رفتي البرلمانبتل  المقدمة من طرف رئيس الجممورية أو الوزير األول أو من طرف رئيس
طلبا بعدم دستورية  انون أو نص في  انون و در من المجلس  284تقدم النواب ب 1994سنة 
 19 منما بعدم الدستورية. 92حكم حول هذم الطلبات  ضى في  199ري الدستو 
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 النيابية  ب وعدم اهتمامهم بممارسة وظائفهمية النواسلب -2
اثبت الوا ع العملي بما م يدع مجام للش  سلبية نواب المجلس الشعبي الوطني عن القيام بوظائفمم     

الن اب  أنالتشريعية و الر ابية طوال عمداتمم النيابية منذ العودة إلى المسار امنتخابي بالر م من 
المجلس الدستوري و المقدر ب  إلخطارالمشترط لممارسة هاته الوظائف بسي  مقارنة بالن اب المشترط 

 نائب. 50
 50فإذا كان ن اب ممارسة الوظائف التشريعية وحتى الر ابية محدودا جدا ولم ي ل إلى ن اب      

نائب ولم يتمكن في ظله نواب البرلمان م سيما المنتمون إلى المعارضة من لعب أي دور يذكر سواء 
بي فكيف يمكن لمم إذا لعب دور يذكر في مجال إخطار تعلف األمر بالمجال التشريعي أو حتى الر ا

المجلس الدستوري وذل  في ظل وجود ن اب مرتفع جدا ي عب عليما تحقيقه لوحدها إم إذا اجتمعت 
مع بعضما البعض وهو األمر الذي يعتبر  عبا نوعا ما إذا ما أخذنا بعين امعتبار أن كل حزب يختلف 

 الف بينما  عب إن لم نقل مستحي .عن اآلخر في إيديولوجيته والتح
 عدم توافر المستوى العلمي والثقافة القانونية لدى نواب المجلس الشعبي الوطني: -3     
يبقى تفعيل آلية إخطار المجلس الدستوري من  بل نواب المجلس الشعبي الوطني مرهونة بالثقافة    

لية افتقار نواب المجلس الشعبي الوطني لما،فمعظم الدستورية للنواب،وهو األمر الذي أثبتت التجارب العم
الذي  األمرنواب المجلس الشعبي الوطني يفتقرون للمستوى العلمي وكذا الخبرة في المجال القانوني 

 يؤهلمم لمباشرة مماممم النيابية على أكمل وجه.
اب الكفاءات عن فاتجام المشرع الجزائري إلى وضع عتبات للترشي  أدى إلى عزوف الجديين وأ ح   

الترش  و بالتالي المساهمة في ترشي  أ حاب رؤوس األموال على حسابمم و  يام معظممم بشراء مراكز 
األمر الذي أدى إلى إ راق ،متقدمة على رأس  وائم األحزاب السياسية المشاركة في العملية امنتخابية

يابية سعيا وراء اممتيازات و الح انات المجلس الشعبي الوطني بنواب  ير مؤهلين لمباشرة مماممم الن
التي يعطيما لمم شغلمم لمن ب نائب في البرلمان وبالتالي سلبيتمم الدائمة طوال فترة عمدتمم امنتخابية 

حكومة و األكثر من ذل   يابمم عن حضور جلسات منا شة مشاريع القوانين ومنا شة مخط  عمل ال
 .و يرها من نشاطات البرلمان

 استقاللية المجلس الدستوري: صورية -4
المجلس الدستوري وعدم وجود توازن في تمثيل  أعضاءتعيين  التنفيذية علىبالنظر لميمنة السلطة 

رئيس  أن إمالسلطات في الدستوري وهذا على الر م من استحداث ضمانات جديدة لتعزيز استق ليته 
لمجلس الدستوري وذل  من خ ل سيطرته على ا أراءالجممورية سيتحكم في نماية المطاف في  رارات و 

،مسيما إذا علمنا انه وعند ممارسته لوظيفته في مجال الر ابة على تعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه
 20.األ واتدستورية القوانين وفي حالة الت ويت يتم ترجي   وت الرئيس عند تساوي 
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   :الخاتمة
 التي سنوردها على النحو التالي: و المقترحات في ختام دراستنا تو لنا لجملة من النتائج      

 نتائج الدراسة: -1
إن اعتراف المؤسس الدستوري الجزائري بحف نواب المجلس الشعبي الوطني في إخطار المجلس  -

ي الجزائر، ومنع احتكار الدستوري يعتبر ضمانة ضرورية لتفعيل عملية الر ابة على دستورية القوانين ف
عملية إخطارم من  بل مكونات الجماز التنفيذي والتشريعي والتي في  الب األحيان تكون في حالة وفاق 
سياسي مع بعضما البعض وبالتالي إمكانية عدم طعنمم في دستورية هذم القوانين بالر م من عدم 

 دستوريتما.
الوطني ونواب مجلس األمة  ب المجلس الشعبيإن توسيع حف إخطار المجلس الدستوري ليشمل نوا -

نقلة نوعية من خ لما يتم إتاحة الفر ة لأل ليات البرلمانية من اجل الحيلولة دون إف ت بعض يعتبر 
 القوانين من الر ابة على دستورية القوانين. 

بالر م من إعطاء المؤسس الدستوري لنواب المجلس الشعبي الوطني حف إخطار المجلس الدستوري  -
عضو من أعضاء  30من نواب المجلس الشعبي الوطني و نائب  50إم أن تقييدم بضرورة تقديمه من 

يتم تخفيض يعتبر  يدا  اسيا يحول دون إمكانية  يام المعارضة بتفعيله ولمذا فالمستحسن أن مجلس األمة 
هذا الن اب إلى الحدود المعقولة وربطما مث  بالحد األدنى لتشكيل مجموعة برلمانية األمر الذي من 
شانه أن يمكن عددا معتبرا من نواب البرلمان م سيما المنتمين إلى المعارضة من إخطار المجلس 

 في دستوريتما. الدستوري لبس  ر ابته على القوانين و المعاهدات و التنظيمات المشكو 
في إخطار المجلس  الوطني إن العتبات امنتخابية  د ألقت بض لما على  درة نواب المجلس الشعبي -

ذل  أن المعارضة داخل البرلمان عددها محدود وم ي ل إلى الن اب الذي اشترطه المؤسس ،الدستوري 
دون ترشي  األشخاص  خرى هي األ الدستوري إلخطار هذا األخير،ناهي  على أن عتبة الترش  حالت

 ذوي الكفاءات األمر الذي سيساهم من دون أدنى ش  في سلبية النواب. 
من المرج  أن آلية إخطار المجلس الدستوري من  بل نواب المجلس الشعبي الوطني وبالشكل  -

المن وص عليما دستوريا لن تكون ذات جدوى على  رار ما هو كائن في عدد من دول العالم التي 
بمذا اإلجراء لتحري  الر ابة على دستورية القوانين على  رار المغرب وموريتانيا وذل  بسبب  أخذت

ضعف الثقافة الدستورية لدى النواب لعدم اشتراط  انون امنتخابات شرط المستوى العلمي و الكفاءة في 
الوسيلة إلخطار  هدستوريا لتحري  هات الن اب المشترطمن يريد الترش  مكتساب العضوية داخله،وكذا 

ناهي  عن سيطرة السلطة التنفيذية على الحياة الدستورية والسياسية في الدولة و المجلس الدستوري،
 امنسجام الذي يتركه النظام امنتخابي في الع  ة التي ترب  السلطة التنفيذية بالتشريعية.

 الدراسة مقترحات -2
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ل نواب المجلس الشعبي الوطني لت ل إلى ضرورة خفض ن اب إخطار المجلس الدستوري من  ب -
 أعضاء. 10نائب و بالنسبة ألعضاء مجلس األمة إلى  20عتبة 
ضرورة تغيير  انون امنتخابات و اشتراط المستوى العلمي و الكفاءة في من يريد الترش  مكتساب  -

القيام بما  العضوية في المجلس الشعبي الوطني من العضوية فيه هي تكليف و ليست تشريف تتطلب
ثقافة وخبرة في المجال القانوني والسياسي،ألنه إذا أردنا فع  أن تكون هنا  فعالية ر ابية وتشريعية 
خطار للمجلس الدستوري ف بد من تطعيم المجالس المنتخبة النيابية بأ حاب الكفاءة والخبرة،والتي م  وا 

األمة بل مبد من التوسيع لتكون ضمن  يكفي تطعيمما فق  من  بل الثلث الرئاسي ضمن أعضاء مجلس
 مكونات كل مجلس سواء تعلف األمر بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة.

إذا أردنا ر ابة فعلية وحقيقية على دستورية القوانين وذل  في ظل سلبية الميئات التي تمل    حية  -
إخطار المجلس الدستوري فانه يجب أن يتم من  المجلس الدستوري   حية التحر  التلقائي لمرا بة 

ته دون انتظار إخطارم مختلف القوانين و المعاهدات والتنظيمات التي يطلع عليما ويتبين له عدم دستوري
من  بل الميئات التي تمل    حية إخطارم ولكن وفقا لشروط وضواب  يتعين على المؤسس الدستوري 
وضعما بما يت ءم و المنظومة القانونية و السياسية في الجزائر وذل  حتى م يتم المساس بمبدأ الف ل 

 بين السلطات. 
ي مواجمة السلطة التنفيذية ألنما مفتا  تفعيل حف نواب ضرورة ضمان استق لية المجلس الدستوري ف -

 وأعضاء البرلمان في إخطار المجلس الدستوري.
  لهوامش:ا

 

                                                             

حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني اخطر المجلس الدستوري في مناسبتين األولى تتعلف بدستورية مئحة المجلس الشعبي  - 1 
/د ن 169/89،و د تم هذا اإلخطار من  بل رئيس المجلس الشعبي الوطني بموجب رسالة ر م 1989أكتوبر  29الوطني المؤرخة في 

،و د ا در  1989. ا . م. د/ 6تحت ر م  6/12/1989مانة العامة للمجلس الدستوري في مسجلة باأل1989ديسمبر  6المؤرخة في 
 1989ديسمبر  18الموافف ل  1410جمادى األولى عام  20مؤرخ في  89م د /  -ق .ن.د 3المجلس الدستوري  رارم تحت ر م 

 .1989أكتوبر  29المتعلف ب ئحة م ش و المؤرخة في 
،وكان اإلخطار متعلف بدستورية  انون تأجيل امنتخابات لتجديد المجالس 1989أما المناسبة الثانية فكانت هي األخرى في سنة      

مؤرخة في  89-167الشعبية البلدية،أين  ام رئيس المجلس الشعبي الوطني بإخطار المجلس الدستوري بموجب رسالة ر مما 
د متعلف بدستورية  انون  ادق عليه المجلس الشعبي الوطني و المتضمن تأجيل انتخابات  أ . م . – 4تحت ر م  6/12/1989

 .1989ر . ق. م.د  2تجديد المجالس الشعبية البلدية،الذي حكم المجلس الدستوري بدستوريته بموجب رأي ر م 
حول دستورية المواد  27/05/1998ي المؤرخة ف 139/98إذ  ام رئيس مجلس األمة بإخطار المجلس الدستوري برسالة ر م  - 2 

من القانون المتضمن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمان الموافف عليه من طرف المجلس  11.12.14.15.23و  4/7من 
فمي  ير دستورية  4،6 ير دستورية ،أما المواد  5،7،11،12،14،15،23الشعبي الوطني،و د  ر  المجلس الدستوري بان المواد 

 13الموافف ل  1419 فر  18مؤرخ في  98/ر.ق/م.د/04ط مراعاة التحفظات التي أوردها المجلس الدستوري في رأيه ر م بشر 
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من القانون ر م ... المؤرخ في ... الموافف ل .... و  11،12،14،15،23و  7إلى  4حول دستورية المواد من  1998يونيو 
 مان.المتضمن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرل

 تم إعداد هاته اإلح ائيات من  بل األستاذة بامط ع على مو ع الرسمي للمجلس الدستوري التالي: - 3 
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar 

األساس إلى لعل السبب الرئيسي الذي دفع بالمؤسس الدستوري إلى من  الوزير األول   حية إخطار المجلس الدستوري ترجع ب -  
وعن طريف وزيرها امول  إمكانية  يام النواب بإدخال تعدي ت على القوانين دون اخذ رأي الحكومة وبالتالي يمكن لما في هذم الحالة

 أن تقوم برفض هاته التعدي ت عن طريف إخطار المجلس الدستوري ليقوم ببس  ر ابته عليما. 
 .20،ص 2014/2015، 1ول المغاربية،أطروحة دكتورام،جامعة الجزائر بن سالم جمال، القضاء الدستوري في الد-4 
إذ اتجمت فرنسا ومنذ زمن بعيد إلى من  نواب البرلمان حف إخطار المجلس الدستوري وبالتحديد منذ تعديل رئيس الجممورية  - 5 

 60نائبا بالجمعية الوطنية أو  60بحيث وسع حف اإلخطار ليشمل  1974-10-29للدستور في  فاليري جيسكار ديستانالفرنسية 
 شيخا بمجلس الشيوخ.

تم ر د انعدام نشاط المجلس الدستوري في مجال الر ابة على دستورية القوانين من  بل الباحثة بناء على امط ع على نشاط  - 6 
 كر.المجلس الدستوري في مجال الر ابة على دستورية القوانين المنشور عبر مو عه الرسمي السالف الذ

،ال ادرة بتاريخ 29من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،جريدة رسمية للجممورية الجزائرية ،عدد10المادة  - 7 
 .2016ماي  11

 من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،الم در السابف. 12المادة  - 8 
 من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،الم در السابف. 11المادة  - 9 
 من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،الم در السابف. 13المادة  - 10 
 من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،الم در السابف. 14المادة  - 11 
 من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،الم در السابف. 15المادة - 12 
 من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،الم در السابف. 17-16المادتين  -13 
 من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،الم در السابف. 20-19المادتين  - 14 
 من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،الم در السابف. 25المادة  - 15 
 .56ع ام سليمان،المرجع السابف،ص  - 16 
في ربع أعضاء مجلس النواب،وربع أعضاء مجلس المستشارين، تم  1996إذ بعدما كان هذا الن اب محددا في دستور سنة  -17 

في خمس أعضاء مجلس النواب بدل الربع، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين  تخفيضه في ظل الدستور الحالي، وحدد
بدل الربع أيضا،ولعل الغاية من هذا التخفيض في الن اب بطبيعة الحال تكمن في الر بة في تيسير مممة األ لية والمعارضة في 

وانين التنظيمية والقوانين الداخلية الجاري بما العمل،وذل  البرلمان،وتمكينما من ممارسة الممام المخولة لما بمقتضى الدستور والق
توفر الن اب القانوني للطعن في دستورية مجموعة من القوانين العادية  خ و ا بعدما كشفت الممارسة  عوبة إن لم تكن استحالة 

 .في إطار الدساتير السابقة
نظرة  –علي راضي حسانين ، إ    النظام امنتخابي كمقدمة إل    النظام البرلماني  -ل انظر في هذا ال دد ك  من :  18

اإل    البرلماني ، كلية ام ت اد و العلوم  –، أعمال المؤتمر السنوي الثاني للبرنامج البرلماني -تقييميه للنظام امنتخابي الكويتي 
 .  751، ص 2003يوليه ،  17 – 15لقاهرة بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور األلمانية بم ر ، السياسية بجامعة ا

،امنتخابات الديمقراطية ووا ع امنتخابات في  -حالة لبنان  –ع ام نعمان،نحو النسبية و الخ  الثالث و المقاومة المدنية  -
 . 284،ص 2009الوحدة العربية ،  األ طار العربية ، الطبعة األولى ، بيروت ، مركز دراسات
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- Simon hix,ron johnston,iain mclean,Choosing an electoral system,London,british academy policy 
centre,2010,p60. 

 .435، صالسابف ع، المرجبن سالم جمال -19 
للبحث  األكاديمية،المجلة البرلمانيين للمجلس الدستوري في الجزائر:مكسب العدالة الدستورية منقوص الفعالية إخطاربرازة وهيبة ، -20

 .119، ص 2018،  01، العدد 17المجلد  ،القانوني،جامعة بجاية
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 الرقابة الدستورية على اإلغفال التشريعي
 بوعالم بن سماعيليط. د/                                                    

 عضو: مخبر نظام الحالة المدنية في الجزائر                                           
 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                 

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة                                             
 

 قدمةم

إن وجود الدستور هو عنصر أساسي لقيام الدولة في مفهومها الحديث. ومن خالله يتم وضع المبادئ 
العامة في نظام الحكم وتحديد عالقة السلطة باألفراد، والتي يتم تجسيدها عن طريق القانون التشريعي 

 الذي يجب أن يكون مطابقا مع نص الدستور وروحه، باعتباره القانون األساسي في الدولة.

بغي على هذه وعليه فإن للقواعد الدستورية صفة السمو على باقي التشريعات األخرى في الدولة، حيث ين
األخيرة مراعاة نص وروح الدستور، وعدم معارضته أو مخالفته، وذلك وفقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية 

 التي نادى بها العالم النمساوي كلسن.

ولذلك كان ال بد من إيجاد ضمانات لتأكيد سمو القواعد الدستورية والتي منها الرقابة الدستورية على 
آلية مباشرة من اآلليات الذاتية للدفاع عن الدستور والتأكيد على مبدأ سموه وصيانة القوانين التي تعد 

 عليه. داءتاالعأحكامه وتحصينه من 

وال يظهر هذا الضمان واضحا إال في البالد ذات الدساتير الجامدة حيث يلزم لتعديل الدستور إجراءات 
ادية، وتتم ممارسة هذه الرقابة إما عن طريق خاصة تختلف عن اإلجراءات الالزمة لتعديل القوانين الع

هيئة سياسية )المجلس الدستوري( أو قضائية )محكمة دستورية( بحسب ما أخذت به األنظمة الدستورية 
 المختلفة للدول.

الالئحة، ولكن السؤال الذي  أوويقصد بالرقابة الدستورية على القواعد القانونية أيا كان مصدرها التشريع 
نطرحه هل تمتد هذه الرقابة إلى إغفال المشرع بامتناعه عن سن قانونا عندما ينص الدستور  يمكننا أن

 على موضوع ما ينظمه هذا القانون؟

 ولإلجابة على هذا السؤال قمنا بتقسيم هذه المداخلة إلى محورين :
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 تور واإلقرار القضائي.االعتراف بالرقابة الدستورية على اإلغفال التشريعي بين إجازة الدس المحور األول:

 صور الرقابة الدستورية على اإلغفال التشريعي. المحور الثاني:

االعتراف بالرقابة الدستورية على اإلغفال التشريعي بين إجازة الدستور واإلقرار المحور األول: 
 القضائي 

 إجازة الرقابة على امتناع المشرع :أوال

الرقابة الدستورية على إغفال المشرع، مثال ذلك البرتغال  قررت بعض النظم الدستورية صراحة فتح باب
ومبدسمان ورؤساء الجمعيات من رئيس الجمهورية واأل والمجر، فقد نص الدستور البرتغالي على حق كل

في أن يطلب من المحكمة الدستورية التحقق من عدم الدستورية إذا لم  اإلقليميةبالنسبة للقوانين  اإلقليمية
إال أن المعالجة الدستورية لإلغفال التشريعي في الدستور 1يتخذ المشرع التدابير التشريعية الالزمة لتطبيقها

ال حبيسة في البرتغ المحكمة الدستوريةالبرتغالي تقلل بحق من فعالية هذه الرقابة،  بل إنها تجعل قرارات 
ن شاءت ال تلقي له باال  .(2) أدراج السلطة التشريعية، إن شاءت قامت بتنفيذ الحكم الدستوري وا 

وكما نص الدستور المجري على مراقبة امتناع )إغفال( المشرع فأجاز للمحكمة الدستورية من تلقاء نفسها 
أن عدم احترام هذه المهلة ال تؤدي أن تشير على البرلمان بإصدار تشريعات معينة خالل مهلة معينة، إال 

 .(3)إلى نتيجة محددة

 1989لسنة  32وتضمنت الفقرة الخامسة من المادة األولى من قانون المحكمة الدستورية بالمجر رقم 
.. والتي تتسع لتشمل الرقابة على الدستور.النص على اختصاص المحكمة الدستورية بالسهر على حماية 

 .(4)ريعي المجردالسكوت أو اإلغفال التش

وكذلك نجد أن دستور جنوب إفريقيا بالنسبة للدول اإلفريقية من الدساتير ذات الحداثة والجودة، وقد بنى 
الرقابة على اإلغفال التشريعي بالنص عليها في الدستور، وقد منح المحكمة ’ المؤسس الدستوري 

                                                             
مدينة  -دار الشروق  2004أنظر: الدكتور أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الطبعة الثانية -1

 . 226مصر، صفحة  –نصر 
 .34ص  –القاهرة –، رقابة اإلغفال التشريعي، دار النهضة العربية يأنظر: الدكتور عبد الحفيظ علي الشيم -2
 .68، مرجع سابق، ص يالشيم أنظر: الدكتور عبد الحفيظ علي -3
 .45، مرجع سابق، ص يأنظر: الدكتور عبد الحفيظ عليالشيم-4
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ي آللية الرقابة الدستورية فعالية وضمان الدستورية مباشرة هذا االختصاص من تلقاء نفسها، وهذا ما يضف
 أكثر لحماية الدستور من تعدي المشرع.

 التشريعي. اإلغفالالقضائي للرقابة على  اإلقرارثانيا : 

إن دساتير بعض الدول لم تعالج صراحة امتناع )إغفال( المشرع عن إصدار قواعد قانونية معينة، إال أننا 
معالجته في بعض األنظمة الدستورية التي عمدت تنظيم الرقابة نجد أن اإلغفال التشريعي قد تم 

 الدستورية إلى جهات قضائية أو إلى هيئات سياسية تنشأ للغرض نفسه.

 التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية. اإلغفال 1

ة تبنت بعض المحاكم الدستورية في دول مختلفة الرقابة على اإلغفال التشريعي، إذ قدمت حلوال مختلف
لها:   ففي ألمانيا ذهبت المحكمة الدستورية االتحادية في بعض أحكامها إلى توجيه نداء إلى المشرع 

أي بعد مضي عشرين عاما على نشر الدستور  1969لوضع قواعد قانونية مثال ذلك أنه في عام 
يسمح للمشرع االتحادي األلماني انتهت المحكمة الدستورية األلمانية إلى أنه قد مضى وقت كاف كان 

واجبه المنصوص عليه صراحة وبوضوح في الدستور لوضع الشروط القانونية الواجب توفرها في  باستيفاء
األطفال الطبيعيين واألطفال الشرعيين، وأنه من غير المقبول استمرار هذا النقص إلى نهاية المدة 

 .(1)الدستورية للبرلمان القائم

اإلسبانية واإليطالية فقد اتفقتا على التصدي لرقابة اإلغفال التشريعي على وكذلك في المحكمة الدستورية 
الرغم من عدم وجود نص صريح يأخذ بهذه الرقابة، وكان تبريرهما لتبني هذه الرقابة يتمثل في علو 

 .(2)الدستور وأنها تعد نتيجة طبيعة لسمو الدستور على القوانين العادية

رية في مصر قد تبنت كذلك الرقابة على اإلغفال التشريعي ولكن بنصوص وأما بالنسبة للمحكمة الدستو 
وآالت التشريعي الجزئي أين نكون أمام موضوعات نظمها المشرع تنظيما قاصرا منقوصا. وذلك بأن أغفل 

في حين رفضت الرقابة الدستورية على اإلغفال التشريعي  (3)جانبا من النصوص القانونية ال يكتمل إال به
 ي والذي يقصد به عدم تفعيل النصوص الدستورية المسكوت عنها بصورة مطلقة.الكل

                                                             
أنظر: الدكتور عبد الرزاق برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة )دراسة مقارنة(. أطروحة دكتوراه في -1

 الحقوق.
 .68ص الشيمي، مرجع سابق،  أنظر: الدكتور عبد الحفيظ علي-2
 .349أنظر: الدكتور عبد الرزاق برقوق، مرجع سابق ص -3
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 التشريعي في قضاء المجلس الدستوري. اإلغفال -2
لتوضيح رقابة اإلغفال التشريعي في قضاء المجلس الدستوري سنأخذ مثاال على ذلك المجلس الدستوري 

كان السباق لألخذ بالرقابة السياسية على  1958الفرنسي، ألن الدستور الفرنسي الحالي في أكتوبر 
وما بعدها هيئة جديدة للقيام بهذه الرقابة الدستورية سماها  56دستورية القوانين وأنشأ لذلك بواسطة المادة 

 والذي تبنى الرقابة على اإلغفال التشريعي. (1)المجلس الدستوري 

عن إصدار قاعدة قانونية واجبة مستصحبا المشرع  إغفالففي فرنسا راقب المجلس الدستوري الفرنسي عن 
.. وذهب السلبية. اإلداريةفي ذلك ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي من مراقبة القرارات 

المجلس الدستوري الفرنسي في عدة مناسبات إلى مراقبة دستورية التشريع إذا لم تمارس السلطة التشريعية 
 .(2)ذي رسمه الدستوراختصاصها بصورة كاملة على النحو ال

وتتسم سياسة المجلس الدستوري الفرنسي من حيث رقابته لإلغفال التشريعي باالتساع، ألنه لم يقصر هذه 
نما مد هذه  الرقابة على الحالة التي يكون فيها اإلغفال التشريعي مخالفا لنص دستوري بطريق مباشر، وا 

 .(3)ريعي مخالفا لنص تشريعي سابقالرقابة على الحاالت التي يكون فيها اإلغفال التش

وقد اعترض المجلس الدستوري في مناسبات عديدة على دستورية التشريع كلما رأى أن السلطة التشريعية 
-84لم تمارس اختصاصها بصورة كاملة على النحو الذي رسمه الدستور، ومن أمثلة على ذلك قراره رقم 

سات الصحفية قرر أن عدم تحديد المشرع بشكل حول قانون المؤس 10/1984/ 11و 10بتاريخ  181
 .(4)واضح لعناصر بعض الجرائم الصحفية ... يجعل النص غير دستوري 

 رقابة اإلغفال التشريعي في المجلس الدستوري الجزائري. -3
إن النظام القانوني للمجلس الدستوري في الجزائر لم يخول صالحية التصدي لإلغفال التشريعي الكلي 

 األمثلة عن الحاالت التي لم يتصدى لها:ومن 

                                                             
 .2004"دار التيسير" القاهرة سنة  –دراسة مقارنة  –أنظر: الدكتور رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين -1
 .229أنظر: الدكتور أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص -2
 .62، ص الشيمي، مرجع سابق أنظر: الدكتور عبد الحفيظ علي-3
 .345أنظر: الدكتور عبد الرزاق برقوق، مرجع سابق ص -4
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حالة عدم سن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار والذي تضمنه نص المادة 
وذلك بسن قانون  2016من دستور  177حالة عدم تفعيل المادة  (1) 1996نوفمبر  28من دستور  92

 .(2)المطبقة اإلجراءاتوتنظيمها وسيرها وكذلك ’ عضوي يحدد تشكيلية المحكمة العليا للدولة

أما في يتعلق بالرقابة على اإلغفال التشريعي الجزئي فإن المجلس الدستوري في الجزائر قد مارس هذه 
المتعلق برقابة  20/08/1989بتاريخ  89-01الرقابة الدستورية، ومن أمثلة ذلك ما جاء في القرار رقم 

من القانون  85و  82المجلس إلى أن المشرع قد أغفل في نص المادتين قانون االنتخابات، حيث خلص 
 .(3)المراقب على "شروط عدم قابلية االنتخابات للمجلس الشعبي الوالئي"

المتعلق بالقانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع  22/12/2011بتاريخ  05وكما عبر في الرأي رقم 
المجلس الدستوري المشرع إلى ضرورة تدارك القصور للدستور تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، نبه 

... حيث اعتبر أن هذين النصين لم يقررا  3و  2الذي عاينه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادتين 
.. حيث قضى بــ "تعد الفقرتان المنتخبة.ضمانة كافية للتوسيع الفعلي لحظوظ تمثيل المرأة في المجالس 

التحفظ المشار  مراعاةشريطة  ،مطابقة للدستور اإلخطارانية من القانون العضوي موضوع األولى والث
 . (4)سابقا"

                                                             
 .1996أنظر: المادة من دستور  1
 .2016الفقرة األخيرة من دستور  177المادة  :أنظر2
 المتعلق برقابة دستورية قانون االنتخابات. 20/08/1989بتاريخ  1989/ق.ق/م.د/01أنظر: القرار رقم 3
 .353برقوق، مرجع سابق ص أنظر: الدكتور عبد الرزاق 4
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 التشريعي  اإلغفالصور الرقابة الدستورية على  الثاني:المحور 
 إغفال، التي يعني مالحظة المخالفة السلبية للدستور إلىالتشريعي  اإلغفالتهدف الرقابة الدستورية على 

المشرع لتنظيم احد جوانب الموضوعات نحل التدخل التشريعي ، بحيث يترتب على سكوته وجود حالة 
الحد من فعالية الموضوع محل التنظيم من ناحية ن وعدم تفعيل النص  إلىمن الفراغ التشريعي مما يؤدي 

 . 1الدستوري من ناحية أخرى 

كان هذا  إذاالسيما  البرلمان،بحق ـ دون تحكم التشريعي تحول ـ  اإلغفالو الرقابة على السكوت أو 
ولعل االلتزام بحماية  األساسية،أو السكوت يقلل من الحماية الدستورية للحقوق و الحريات  اإلغفال

الحقوق و الحريات كان دافعا أساسيا لتبني النظم القانونية... هذه الرقابة حيث وضع القضاء أمام عينيه 
 .2يملكه من خالل تصرفاته ال شرع أن يخالف الدستور بسكوته و هو ماالقول بأنه كيف يملك الم

 اإلغفالالكلي و الصورة الثانية هي  اإلغفالالتشريعي صورتين : الصورة األولى هي  اإلغفالويأخذ 
النسبي أو الجزئي هو  اإلغفالالكلي و  اإلغفالالتمييز بين  إلىالجزئي النسبي و يعتبر أول من أشار 

كان التمييز بينهما من األمور التقليدية في الوقت  إنقاضي المحكمة الدستورية بألمانيا و  sselweالسيد 
 .3الحالي

 التشريعي الكلي  اإلغفال :أوال

ولكن المشرع يمتنع  القانون،التشريعي الكلي عندما ينص الدستور على موضوع ما ينظمه  اإلغفاليتحقق 
أنصار هذا االتجاه بوجود نص  امتناع تام من قبل المشرع ويربط أمامعن سن هذا القانون فنكون 

من  30دستوري آمر للسلطة التشريعية بالتدخل التشريعي ، وهي حاالت نادرة ، و من ذلك نص المادة 
الدفاع عن الدولة ، ولذلك يتعين على  اإلنسانالدستور االسباني و التي تنص على أنه يجب على 

القانون أن يحدد الخدمة العسكرية وكل ما يتعلق بمرافق الخدمة العسكرية ... ألن هذا النص ينشئ شبه 
 .4حق فردي للفرد يتعين على المشرع تنظيمه و عدم السكوت عنه

                                                             

 .338أنظر: عبد الرزاق برقوق ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 8-7أنظر: الدكتور عبد الحفيظ على الشيمي ، مرجع سابق ن ص -2
 . 120أنظر: الدكتور عبد الحفيظ على الشيمي ، مرجع سابق ، ص  -3
 . 120أنظر: الدكتور عبد الحفيظ الشمي ، مرجع سابق ، ص  -4
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ر واقعية ألنها تمثل رقابة على رقابة غي أنهاالتشريعي الكلي يرى بعض الفقه  اإلغفالالرقابة على  أن إال
 .1إرادة المشرع إلىوال يمكن أن تنسب قواعد ال وجود لها  لها،قواعد تشريعية ال وجود 

التشريعي الكلي من طرف القضاء الدستوري هي ضرورة ملحة لحماية  اإلغفالولكننا نرى أن الرقابة على 
موضوع نص عليه الدستور، ألن الغرض من الدستور، ألنه ماذا لو امتنع المشرع عن سن قانون ينظم 

 للدستور.الرقابة الدستورية هو الحماية الذاتية 

التشريعي الكلي عن معالجة موضوع معين،  اإلغفالوفي إيطاليا ميز جنب من الفقه الدستوري بين 
نتهى النسبي عن االستجابة لنصوص الدستور ، وا اإلغفالالنسبي الذي يقتصر فيه المشرع عن  واإلغفال

 .2النسبي اإلغفالالمطلق بل تقتصر على  اإلغفالأنه ال محل للرقابة الدستورية على  إالهذا الرأي 

 الجزئي:التشريعي النسبي أو  ثانيا اإلغفال

التشريعي النسبي يتعلق بوجود قانون ملموس صادر عن السلطة التشريعية ، ولكن هذا  اإلغفال إن
القانون لم يتضمن تنظيما كامال ووافيا للموضوع محل التنظيم مما نتج عنه حالة قانونية غير دستورية ، 

 .3ثلةويترتب عليه حالة غير عادلة و غير معقولة لعدم تحقق المساواة بين أصحاب المراكز المتما

األغراض التي  إطاروأن أي قصور من المشرع في معالجة موضوع محل التنظيم بصورة متكاملة في 
يتوخاه الدستور يعد بمثابة تشويه للنص الدستوري و مخالفة ضمنية للدستور تستجوب الخضوع للرقابة 

ن العام ألنها رقابة فقهاء القانو  إجماعالدستورية ، وال يثار بشأن هذه الرقابة أي اختالف وهي محل 
 قانونية يجد القاضي أمامه مخالفة ضمنية لنص من نصوص الدستور .

التشريعي حسب رأي فقهاء القانون العام وهو االمتناع عن مباشرة  اإلغفالأن هناك استثناء على رقابة  إال
بمثابة األساس  راجع لكون الحقوق والحريات هي ، وهذاالتشريعي المدعم للحريات اإلغفالالرقابة على 

 الجوهري والفعلي لهذه الرقابة.

                                                             
 . 228الدكتور أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ص أنظر: -1
 . 341أنظر: عبد الرزاق برقوق ، مرجع سابق ص -2
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 خاتمة 

التشريعي سواء  اإلغفالفقد استخلصنا من هذه الدراسة التي قمنا بها أن الرقابة الدستورية على 
،فهي تعد تعزيز لحماية الدستور من أي صراحة أو أقرها القضاء الدستوري  أجازها الدستور بالنص عليها

كانت األغلبية البرلمانية يحوز عليها حزب سياسي معين  إذاتعسف تمارسه السلطة التشريعية ، وخاصة 
 مع وجود أقلية معارضة غير فعالة.

التشريعي تكون مؤكدة في الدستور وبصورتيها المختلفتين  اإلغفالوكما أننا نرى أن النص على الرقابة 
 كلية و الجزئية ، وهذا تكريسا لمبدأ سمو الدستور و التقيد بنصوصه .ال

 التوصيات:
التشريعي بصورتيه الكلية والجزئية بالنص  اإلغفالالرقابة الدستورية على ة ر نقترح أن يتم دست

 عليه صراحة في الدستور لتعزيز حماية الدستور.
مجلس الدستوري تتولى الرقابة القضائية على دستورية نشاء محكمة دستورية تقوم مقام الإكما نقترح أن يتم 

 التشريعي. اإلغفالالقوانين بما فيها الرقابة على 
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