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 :قواعد النشر في املجلة

بنشر البحوث الجادة وألاصيلة، والتي لم " الصدى للدراسات القانونية والسياسية"ترحب مجلة 

 من كتاب منشور، أو رسالة جامعية يعدها 
ً
يسبق نشرها في مجلة أخرى، وال تكون جزءا

 .الباحث

 :هيئة التحرير
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توافر مقومات البحث العلمي، وتخضع البحوث والدراسات واملقاالت بعد ذلك 

 .للتحكيم العلمي واملراجعة اللغوية

 :الشروط الشكلية واملنهجية
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ترسل البحوث والدراسات عبر البريد الالكتروني للمجلة، مع الالتزام بالقواعد املتعارف 

 في شكل البحوث، بحيث يكون املحتوى حسب التسلسل
ً
ملخص، مقدمة، موضوع : عليها عامليا

 .، الهوامش، املراجع املعتمدة(ألاشكال والجداول إن وجدت)البحث، خاتمة، مالحق 

حثه بنبذة تعريفية موجزة عن مؤهالته ومصدرها، فضال عن على الباحث أن يرفق ب

إسهاماته العلمية، إضافة إلى ذلك إرفاقه لتعهد بأصالة البحث املرسل، وبعدم نشره في مجلة 

 .أخرى 

 :عنوان البحث
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 :ملخص البحث
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 :الهوامش

، مع مراعاة أن يذكر اسم املقاللة في نهاية يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلس
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 .إضافة علمية جديدة في أحد حقول الدراسات العلمية املختلفة

اسم الباحث، اسم املشرف، الكلية، )إبراز بيانات ألاطروحة كاملة في أول العرض،  -

 (.الجامعة، الدولة، سنة إلاجازة

العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع البحث، مع ملخص ملشكلة  أن يشمل -

 .املوضوع وكيفية تحديدها



 
 

ملخص ملنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته، وخاتمة ألهم ما توصل إليه الباحث  -

 .من نتائج
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 تنبيه هام

ي املجلة، وعن توافر ألامانة املؤلف مسؤول مسؤولية كاملة عما يقدمه للنشر ف -

العلمية، سواء ملوضوعه أو محتواه، ولكل ما يرد بنصه، وفي إلاشارة إلى املراجع 

 .ومصادر املعلومات

جميع آلاراء وألافكار واملعلومات الواردة في البحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى مسؤوليته  -

ة التحرير أي مسؤولية في هو وحده، وال تعبر عن رأي أحد غيره، وليس للمجلة أو هيئ

 .ذلك

ترسل الدورية لكل صاحب بحث أجيز للنشر نسخة إلكترونية من العدد املنشور به  -

، علما بأن (في حالة طبع املجلة ورقيا)البحث على البريد إلالكتروني ونسخة ورقية 

 .املجلة ال تدفع أي مكافآت مالية عما تقبله للنشر فيها

ادة نشر للمجلة أو لجزء من البحوث املنشورة بها إال بإذن ال يسمح بطبع أو نسخ أو إع -

خطي من مدير املجلة، وكل مخالفة لذلك يتحمل صاحبها مسؤولية املتابعة 

 .القضائية
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يسر أسرة مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية التي تصدر عن مخبر النظام     

التصرفات في القانون الخاص بجامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة ـ  القانوني للعقود و 

الجزائر ـ وعلى رأسهم الدكتورة جبار جميلة مديرة املجلة ومسؤولة املخبر، أن تضع بين أيدي 

قراءها والباحثين العدد الثالث من املجلة، تحقيقا لالستمرارية في مجال النشر العلمي الذي 

 .مية في إطار بيئة قانونية وسياسية قائمة على مشكالت قانونية متعددةأصبح اليوم ضرورة حت

بحيث تضمن هذا العدد بحوث متنوعة لباحثين من أساتذة أكاديميين و طلبة دكتوراه لم     

 .يسبق نشرها، عالجت مسائل قانونية هامة كانت جديرة بالدراسة

.غ ألاهمية عند الباحثين والقراء الكرامنأمل أن تجد هذه البحوث والتحليالت القانونية بال     
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 :امللخص

تتجسد املشاركة السياسية للمرأة أساسا في عضويتها املجالس النيابية املنتخبة، سواء 

كان ذلك على مستوى إحدى غرفتي البرملان، أو على مستوى املجالس املحلية الشعبية املنتخبة، 

تماعية وثقافية، جاء التعديل الدستوري غير أنه يحد ممارسة املرأة لهذا الحق معوقات اج

 .، وقانون توسيع حظوظ تمثيل املرأة أساسا للتغلب على هذه املعوقات ابتداء8002لعام 

املرأة، املشاركة السياسية، البرملان، املجالس الشعبية املحلية،  :الكلمات املفتاحية

 .الدستور 

Abstract : 

The political participation of women is mainly embodied in 

their membership in Parliament, whether at the level of one of the 

two parliamentary chambers, or at the level of elected popular 

local councils, however, social and cultural barriers limit 

women's exercise of this right, the Constitutional Amendment of 

2008, and the Law to Expand the Chances of Representation of 

Women, was the basis for overcoming these obstacles. 
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 :مقدمة

يكرس الدستور والقانون في الجزائر حق الترشح للرجل واملرأة دون تمييز، وذلك 

باالستناد على أهم املبادئ الدستورية وهو مبدأ املساواة، إال أن املرأة قد عرفت محدودية في 

املمارسة لهذا الحق، ومن ثم ترتب على ذلك محدوديتها في التمثيل على مستوى املجالس 

 1.الوطنية منها واملحلية تعود إلى مجموعة من املعوقات الاجتماعية والثقافيةاملنتخبة 

وللقضاء على هذه الالمساواة الواقعية في التمثيل، بادرت الجزائر إلى اتخاذ تدابير تعمل 

بموجبها على القضاء على هذا التنوع من التمييز الواقعي وليس القانوني، وذلك بتعزيز الحقوق 

 2.رأة من خالل زيادة فرص وصولها إلى العضوية في املجالس املنتخبةالسياسية للم

اللتزامات الجزائر  وتنفيذا املواطنين بين املساواة ملبدأ وعلى هذا ألاساس، وتجسيدا

د الدولية
ّ
 ترقية على العمل في إرادة الدولة الجزائرية على 8002لعام  الدستوري التعديل أك

تعمل الدولة على ترقية : "مكرر على أنه 13جاء في املادة  حيث للمرأة، السياسية الحقوق 

يحدد قانون عضوي  .ةالحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في املجالس املنتخب

 ذلك، بها يتحقق التي آلاليات عضوي تحديد قانون  على أحال وقد 3".كيفيات تطبيق هذه املادة

 العّدة من جزءا  كاملنتخبة كذل املرأة في املجالس مشاركة حظوظ توسيع موضوع جعل ما وهذا

 خطابه في الجمهورية رئيس عنها أعلن التي السياسية التغييرات مشروع تضمنها التي التشريعية

 8031.4أفريل  31في  لألمة املوجه

ومشاركة املرأة الجزائرية في العمل السياس ي جزء من الحقوق السياسية التي تنعم بها، 

الترشح لعضوية املجالس املنتخبة، أو بالتصويت على أعضائها، ونقصد بذلك وذلك إما ب

إذا الترشح لعضوية البرملان الذي يشمل كل من املجلس الشعبي الوطني ومجلس ألامة؛ حيث 

املختص بالتشريع  النيابياملجلس  –وبصفة أساسية -يجسد  الشعبي الوطنيجلس املكان 

 آخر يقال له ، الجزائر فيوالرقابة السياسية 
ً
بعد –أصبح " ألامةمجلس "إال أن هناك مجلسا
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  -3991دستور 
ً
 وأساسيا

ً
 هاما

ً
 8031التشريعي، وخاصة بصدور تعديل املجال  فييلعب دورا

 .    الذي منح له اختصاصات تشريعية جديدة

تختص  والتيواقع ألامر باملجالس الشعبية املحلية  فيهذان املجلسان ال يختلطان 

 
ً
بمباشرة الوظيفة إلادارية على املستوى املحلى، وإن كان اختيار أعضائها يتم بطريق  أساسا

ي الشعب كمجلس يفهذه املجالس ألاخيرة ليست مجالس تمثيلية أو نيابية بمعنى الكلمة . الانتخاب

 .وألامة الوطني

تمثل ألامة  أي، القوميومع ذلك فإن كافة هذه املجالس سواء أكانت على املستوى  

 
ً
 هاما

ً
 خصبة وإطارا

ً
كلها، أم على املستوى املحلى لتباشر املرافق العامة املحلية، إنما تعتبر أرضا

، وذلك من خالل الترشيح لعضويتها أو التصويت الختيار الجزائريةللمشاركة السياسية للمرأة 

لة املشاركة فكيف عالج املشرع الجزائري مسأ .متابعة ورقابة أعمالها فيأعضائها، أو املساهمة 

 السياسية للمرأة الجزائرية في النصوص القانونية التي تنظم الحياة السياسية في الجزائر؟

للمشاركة  وأساس يحتى نتبين الدور الفاعل للمجالس النيابة واملحلية كمستوى هام 

 فرعينا ممنه مخصصين لكل ينالتالي املحورين يلي، نتناول فيما الجزائريةالسياسية للمرأة 

 .ينستقلم

 البرملان واملشاركة السياسية للمرأة الجزائرية: املحور ألاول 

 الجزائريةاملجالس الشعبية املحلية واملشاركة السياسية للمرأة : املحور الثاني

 البرملان واملشاركة السياسية للمرأة الجزائرية :املحور ألاول 

، الاجتماعيقاع الصراع ليس فقط إلى إحداث التوازن أو ضبط إيتهدف مؤسسة البرملان 

 
ً
وفى سبيل أداء هذه املهمة . منظومة السياسات العامة فيوإنما تمثيل املصالح الاجتماعية أيضا

بمهام تشريعية ليعبر من خاللها عن تلك املصالح وأخرى سياسية  البرملانأو تلك الوظيفة يقوم 

 وذلكصاصاتها وسلطاتها، يضمن عدم إساءة استخدام السلطة التنفيذية الخت لكيأو رقابية 
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 لنص املادة 
ً
يمارس الّسلطة  : "، حيث جاء فيها8031عام  يدستور التعديل المن  338طبقا

عبّي الوطنّي ومجلس ألاّمة
ّ

شريعّية برملان يتكّون من غرفتين، وهما املجلس الش
ّ
وله الّسيادة  .الت

يراقب البرملان عمل : "أنعلى  331، كما نصت املادة "في إعداد القانون والّتصويت عليه

روط املحّددة في املوادّ 
ّ

 .من الّدستور  813و 313و 29و 99 الحكومة وفقا للش

عبّي الوطنّي الّرقابة املنصوص عليها 
ّ

من  113 إلى113 في املواّد من  يمارس املجلس الش

 5".الّدستور 

كونها  فيليس فقط  البرملانخالل  تتجلى من الجزائريةإن املشاركة السياسية للمرأة  

 
ً
نائب للمجلس الشعبي مدى فعاليتها وكفاءتها حينما تصبح  فيمرشحة أو ناخبة، وإنما أيضا

 .بمجلس ألامة الوطني، أو عضوا

 :في النقاط التاليةوعلى ذلك نتناول املوضوعين التاليين 

لنيابة املجلس الانتخاب من خالل الترشيح و الجزائريةاملشاركة السياسية للمرأة : أوال

 الشعبي الوطني

 بمجلس ألامةمن خالل عضويتها  الجزائريةاملشاركة السياسة للمرأة  :ثانيا 

املجلس  لنيابةمن خالل الترشيح والتصويت  الجزائريةاملشاركة السياسية للمرأة : أوال

 الشعبي الوطني

 للقضاء آلية إيجاد الدول  على مالزا كان السياسية الحياة في ةاملرأ تمثيل مستوى  تدني أمام

 املجتمعات أيضا تطال بل وحدها، املتخلفة املجتمعات على تقتصر ال يهذه الظاهرة الت على

 6.الحصص آلية تبّني على الرأي أقل، فاستقّر  بنسب ولو املتقدمة

من هذا املنطلق دأبت الجزائر على مسايرة القانون الدولي والظروف الاجتماعية 

في الداخل، فأفردت نظاما قانونيا جديدا لرفع نسبة مشاركة املرأة سياسيا،  والسياسية
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بتحديد نسبة من عدد مقاعد التمثيل داخل املجلس الشعبي الوطني في إطار ما يسمى نظام 

 .الكوتا النسائية

 مقاعد السلطات أو النيابية املقاعد من أدنى حّد  تخصيص النسائية الكوتا بنظام يقصد

 الحياة في تحسين مشاركتها بهدف للنساء والتنفيذية إلادارية الهيئات في مقاعد أو املحلية،

 املسؤولية وتحّمل اتخاذ القرار في وإشراكها وهمومها وقضاياها بلدها شؤون وإدارة السياسية،

 املقاعد من مئوية نسبة تخصيص على أنها الكوتا نعرف أن أيضا ويمكن. والتنمية البناء عملية وفي

 قوائم إلى النساء من معينة نسبة بضم ألاحزاب السياسية إلزام أو املنتخبة، املجالس في مرأةلل

  نظام يمثل وبالتالي .مرشحيها
ً
 التغلب على املرأة ملساعدة إلايجابي التدخل أشكال من الكوتا شكال

 7.الرجال بأقرانها مقارنة السياسية مشاركتها تحد من التي العوائق على

ملشرع الجزائري على سلسلة من التعديالت السياسية والقانونية، تمخض لقد أقبل ا

عنها إصدار قانون عضوي من أجل توسيع حظوظ املرأة في املجالس، وقد أثار الجدل بين 

ألاحزاب السياسية ومختلف فعاليات املجتمع املدني، منها من أّيد هذا النظام، ورأى فيه خطوة 

في املجالس املنتخبة، ومنها من عارض هذا النظام ورأى أنه إجراء إيجابية لترقية حقوق املرأة 

 8.يمس بالديمقراطية

 املتمثل في لالنشغال واستجابة الّسياسّية، بالحقوق  الدستوري الخاص للمبدأ وتطبيقا

رشح قوائم ضمن لها دنيا حصص بإحداث املرأة مشاركة تشجيع
ّ
لالنتخابات التشريعية  الت

سبة 01 -38انون العضوي واملحلية، يمنح الق
ّ
 تتراوح للمرأة حصة الانتخابية الوطنّية للدوائر بالن

تي املقاعد عدد حسب % 40 و % 20 بين
ّ
 الوطنّية الجالية بخصوص أما الّدوائر، إلى هذه تعود ال

 9.% 10الحصة بنسبة  هذه حددت بالخارج فقد املقيمة

تأخر كثيرا في  دمكرر ق 13ادة واملالحظ أن القانون العضوي الذي صدر تطبيقا للم

 في مجلس الوزراء طاولة على مرة ألول  الذي طرح 8038إصداره، فلم يتم ذلك إال مع مطلع عام 

 10.رئيس الجمهورية طرف من به املبادرة بعد عليه لدراسته واملوافقة 8033نوفمبر 
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 لكيفيات املحدد 38/03/8038املؤرخ في  01 -38رقم  العضوي  القانون  وبالرغم من أن

 ال فإنه للمرأة، الّسياسية لتفعيل املشاركة جاء املنتخبة املجالس في املرأة تمثيل حظوظ توسيع

 كثيرا يعتني ال أنه كما املنتخبة، املجالس الوصول إلى بخصوص إال املشاركة هذه تفعيل يتضمن

رشح بمرحلة إال
ّ
 املنتخبة للمجالس ةاملرأ ترشح فرص لتوسيع جاء القول معها أنه يمكن لدرجة الت

 في الّتفصيل من بنوع املنتخبة املجالس أنواع من نوع كل في املرأة نسبة تواجد حدد أنه منطق من

انية
ّ
 11.منه املادة الث

سب هذه تطبيق ولضمان
ّ
سبة سواء الترشح مقوائ في الن

ّ
 أو تلك التي الحرة مللقوائ بالن

 يبين التصريح أن 01-38رقم  ضوي الع القانون  ألزم فقد سياس ي، حزب غطاء تحت تقدم

 جميع رفض على املرشح، كما نص جنس لالنتخابات املرشح بملف إرفاقه الواجب بالترشح

سب مخالفة ترد التي الترشيحات
ّ
انية املادة في املحدد الترشح النساء بقوائم لتواجد املحّددة للن

ّ
 الث

 12.سالجن نفس من املرشح بمرشح استخالف ضرورة إلى إضافة. منه

 القانون  من 7املادة  نصت قوائمها في النساء نسبة زيادة على ألاحزاب تشجيع وبهدف

 من خاّصة مالية من مساعدة الّسياسية بألاحزا تستفيد أن يمكن أنه على 01 -38العضوي 

عبّية في مرشحاته املنتخبات عدد بحسب الّدولة،
ّ

 ...".البرملان وفي والوالئية البلدّية املجالس الش

مكرر  13ليعمل على تطبيق نص املادة  8038قد صدر قانون ألاحزاب السياسية عام و 

على أرض الواقع، وذلك يتعلق بتوسيع حظوظ املرأة في تأسيس  8002من التعديل الدستوري 

وعضوية ألاحزاب السياسية، في سبيل القضاء على املمارسة السلبية املتعلقة بزعامة الحزب 

 .لسنوات طويلةوارتباطه بشخص ممثله 

املتعلق باألحزاب السياسية  09- 38فبالرجوع إلى أحكام هذا القانون العضوي رقم 

منه، نجده يؤكد على وجوب تحديد نسبة ممثلة من النساء على كل  30وبالتحديد إلى املادة 

املستويات وهو تدبير جديد للقضاء على الالمساواة بين الرجل واملرأة في مجال تكوين الحزب 
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السياس ي، وذلك حتى ال تبقى املرأة في املستويات السفلى للحزب أو الجمعية فقط، وبالتالي 

 13.ضمان حظوظ ترشحها في املجالس املنتخبة

من قانون ألاحزاب رقم  30من املادة  3فبالنسبة لالنخراط في ألاحزاب، تؤكد الفقرة 

قانوني الانخراط في حزب سياس ي على أنه يمكن لكل جزائري وجزائرية بلغ سن الرشد ال 09 -38

 14.واحد

على  09 -38من قانون  37بالنسبة ملرحلة التصريح بتأسيس حزب سياس ي؛ نصت املادة 

الشروط الواجب توفرها في ألاعضاء املؤسسين لحزب سياس ي املكلفين بوضع امللف التأسيس ي 

وجوبية تمثيل نسبة  على 37للحزب لدى وزارة الداخلية، وتضمنت الفقرة ألاخيرة من املادة 

من النساء ضمن ألاعضاء املؤسسين للحزب، وال تنحصر عملية تأسيس حزب على يد الرجال 

 15.دون النساء كما كان جاريا في السابق

بالنسبة للمؤتمر التأسيس ي للحزب؛ هي مرحلة ثانية وهامة من مراحل تأسيس الحزب، 

، من 09 -38من القانون العضوي  89والتي ستضم عدد كبير محدد وفق مقتضيات املادة 

من القانون  89من الواليات، وأكدت الفقرة ألاخيرة من املادة  3/1مؤتمرين موزعين على 

املذكور آنفا على وجوبية تمثيل نسبة من النساء تكون من املؤتمرين حتى تمنح لهم فرصة 

 16.أثناء املؤتمر التأسيس ياملشاركة في الترشح في انتخابات الهيئات التنفيذية والقيادية للحزب 

على وجوبية  09-38من قانون ألاحزاب رقم  93وبالنسبة للهيئات القيادية؛ أكدت املادة 

تضمين نسبة من النساء في الهيئات القيادية للحزب حتى ال تحتكر من قبل الرجال، فقط 

ح لها فرصة تولي تجسيدا ملبدأ املساواة بين الرجل واملرأة في ممارسة هذه املهام، والتي ستتي

 17.املسؤوليات على مستوى البرملان أو الحكومة في حال حصول الحزب على مقاعد برملانية

القانون  نص تطبيق هو 2012 ماي 10 في التشريعية التي جرت  الانتخابات يميز إّن ما

ال حيث ساهم فع املنتخبة، املجالس املرأة في تمثيل حظوظ بتوسع املتعلق 01 -38العضوي رقم 

 نسبة في نوعية سجلت قفزة فقد الوطني الشعبي باملجلس املرأة تواجد تعزيز في القانون  هذا
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 سياسية تشكيلة 27 من املجلس الوطني، حيث شكل الشعبيّ  املجلس مستوى  على املرأة تمثيل

 % 31.6 نسبة يعادل ما امرأة 146 بينهم حوالي نائبا من 462 نوابه عدد املستقلون، إليها يضاف

 التشريعّية باالنتخابات مقارنة مرات أربع من أكثر تضاعف الذي العدد هذا ألاعضاء، مجموع من

ساء عدد يتعدى لم ، أين8007لعام 
ّ
 18.فقط %7.7أي ما يعادل نسبة  امرأة 30 املنتخبات الن

ساء عدد بين الفرق  توضح الّتالية البيانية وألاعمدة
ّ
 الحصة منظا قبل البرملان في الن

س
ّ
 .الحصة منظا بعد وعددها ائيةالن







 31 في العالمي الصادر الّتصنيف في رالجزائ مرتبة قفزت  2012 ماي 17 انتخابات بعد

 30 في الّصادر العالمي الّتصنيف وفق 116 املرتبة  تحتل كانت أن بعد 26 املرتبة إلى 2012 ماي

 8033.19نوفمبر 

مجلس من خالل الترشيح والتصويت لعضوية  الجزائريةاملشاركة السياسية للمرأة : ثانيا

 ألامة

 ويسمى البرملانية الثنائية نظام 3991تعديل  إثر على الجزائري  الدستوري املؤسس تبنى

 استرجاع منذ انطلقت التي الجزائرية الدستورية التجربة تاريخ في مرة ول وأل ، البيكاميرالي بالنظام

 الانتخابي املسار توقيف بعدوذلك  ،الجزائر عاشتها التي الصعبة التجربة بعد الوطنية السيادة

 والعمل املؤسساتي، الانهيار من حالة حدثتوأ 3991 تعديل في برزت التي الثغرات دسل كمحاولة

ة، باالعتماد إعداد الباحثتين عجابي صبرينة وسعايدية حوري :املصدر
 على إحصائيات وزارة الداخلية
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 الثوابت وإخراج ،التعددي والطابع الجمهوري النظام وحماية الديمقراطي التوجه تحصين على

 20.سيةالسيا التالعبات دائرة من مةألاساسية لأل 

بعاد ألا من جملة ثانية، برملانية كغرفةولقد أحاطت عملية تأسيس مجلس ألامة 

 بصورة، الدولة سلطات وتنظيم تقويم حركة ضمن درجتهاوأ بررتها، ؤسساتيةالسياسية وامل

 مخاطر من واملجتمع البالد وتقي، الجمهوري الوطني للنظام الاستمرارية تكفل نهار أيظه

التوازنات  كافة في والتحكم الاستقرار عوامل كافة وتحقق الخطيرة، وألامنية يةالسياس إلانزالقات

 21.أخرى  جهة من البرملان غرفتي وبين جهة، من والتنفيذية التشريعية السلطتين بين

فإنها تجمع بين أسلوب الانتخاب غير ( مجلس ألامة)وبالنسبة لتشكيلة الغرفة الثانية 

س املحلية املنتخبة البلدية والوالئية، باإلضافة إلى آلية التعيين املباشر من بين أعضاء املجال

عضوا، إضافة إلى الثلثين املنتخبين  92وهو خاص بالثلث الرئاس ي واملقدر عددهم حاليا بـ 

عضوا، كما  399عضوا، مما يجعل العدد إلاجمالي ألعضاء الغرفة الثانية هو  91البالغ عددهم 

صية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية، والهدف من ذلك يعد رئيس مجلس ألامة الشخ

غير ( املجلس الشعبي الوطني)هو تحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة، بما أن الغرفة العليا 

 22.قابلة للحل سواء الوجوبي أو الجوازي بخالف الغرفة السفلى

ائر، جعلت املؤسس وبعد تجربة طويلة من تجسيد نظام الثنائية البرملانية في الجز 

الدستوري يفكر في تفعيل الدور التشريعي ملجلس ألامة، من خالل إعطائه صالحيات واسعة في 

هذا املجال، نظرا للتركيبة البشرية التي يتألف منها، وقد تم تحقيق ذلك بمناسبة التعديل 

وا عضوا في مجلس ألامة أن يتقدم( 80)، حيث أصبح يحق لعشرين 8031الدستوري لعام 

باقتراحات قوانين في ثالثة مجاالت، كما يمكن ألعضاء الغرفة الثانية ممارسة حق التعديل على 

 23.مشاريع القوانين املقدمة من طرف الحكومة واقتراحات القوانين في امليادين الثالث املعنية

وتكمن أهمية توسيع الاختصاص التشريعي ملجلس ألامة بموجب التعديل الدستوري 

، في محاولة املؤسس الدستوري إحداث شبه توازن في النظام البيكاميرالي الذي 8031لعام 
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، مما يجعل املجلسين تقريبا في نفس املركز بخالف الوضع في 3991تبنته الجزائر منذ عام 

فعيل وتحسين العمل البرملاني في املجال التشريعي الذي يعد جوهر ما السابق، باإلضافة إلى ت

يقوم به البرملان، ويعد منح مجلس ألامة هذه السلطات الجديدة وفي ثالث مجاالت محددة على 

سبيل الحصر، راجع باألساس إلى الخبرة التي يتمتع بها أعضاء الجماعات املحلية الذين 

ا سيكون له انعكاس إيجابي على تحسين مستوى النصوص يلتحقون به بهذه امليادين، مم

 24.القانونية التي يصوت عليها البرملان في الجزائر

، مشاركة للمرأة، بل إن 3991عام  فيمنذ تاريخ إنشائه  ألامةهذا وقد شهد مجلس 

ارتفاعا طفيفا، وهذا راجع لطريقة انتخاب أعضاء نسبة العضوات املشاركات فيه قد ارتفعت 

ألامة عن طريق الانتخاب غير املباشر كما أسلفنا القول، حيث ألامر ينطوي على ضعف  مجلس

عضوية املرأة للمجالس الانتخابية من حيث عدد املقاعد املشغولة، مما يجعلنا نجزم القول 

بأن نسبة مشاركة املرأة عضوية مجلس ألامة إنما كانت وارتفعت عن طريق آلية التعيين التي 

 .أعضاء مجلس ألامة 3/1الجمهورية في حدود  يملكها رئيس

 .وفيما يلي نبين طريقة ارتفاع تمثيل املرأة على مستوى مجلس ألامة بشكل طفيف








 8038فيتبين من خالل هذا الشكل بأن نسبة تمثيل املرأة في الفترة الانتخابية لديسمبر 

أن إمكانية الجزم بمع ، 8009بر قد ارتفع بشكل طفيف باملقارنة مع الفترة الانتخابية لديسم

إعداد الباحثتين عجابي صبرينة وسعايدية حورية،  :املصدر

 باالعتماد على إحصائيات وزارة الداخلية
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هذه الزيادة ليست بسبب زيادة عدد العضوات املنتخبات، وإنما بسبب زيادة عدد السيدات 

 .املعينات

لصالح املرأة،  الايجابيتهدف إلى التمييز  التيفالتعيين يعد إذن أحد التدابير املؤسسية 

تعيين  فيصة أن لرئيس الجمهورية الحق الجوالت الانتخابية، خا فينتيجة النتائج املتدنية لها 

كما  –فاالختيار بالتعيين إذن وليس الاختيار باالنتخاب هو سبب الزيادة . ثلث أعضاء املجلس

 .ألامةعدد عضوات مجلس  في –ذكرنا 

 الجزائريةاملجالس الشعبية املحلية واملشاركة السياسية للمرأة  :املحور الثاني

 دولة، إذ أنها لكل السياس ي والدستوري النظام في متميزة نةمكا املنتخبة الهيئات احتلت

 تحافظ فيها، وحتى القانوني قوة النظام ومصدر الدول  مختلف في الحقيقية الديمقراطية مقياس

 خاصة أهمية إفراد يتم وأن البد فانه النظام السياس ي في املكانة هاته على املنتخبة الهيئات هذه

بالتركيبة البشرية لها، خصوصا ما يتعلق بنسبة مشاركة املرأة  يتعلق فيما سيما ال 25لها،

 .عضوية هذه املجالس تطبيقا للنص الدستوري وللقانون العضوي الذي صدر بناء عليه

ونقصد باملجالس املحلية املنتخبة كل من املجلس الشعبي البلدي واملجلس الشعبي 

راطية التشاركية التي تعني في أساسها الوالئي، باعتبارها مكان حقيقي لتجسيد مبدأ الديمق

مشاركة الشعب في اتخاذ وصنع القرار على املستوى املحلي، وهنا تكمن أهمية توسيع حظوظ 

تمثيل املرأة في هذه املجالس للتعبير على إرادة العنصر النسوي باعتبار أنهن يحملن اهتمامات 

 .ذكور وأفكار مختلفة إلى حد معين عن اهتمامات وأفكار جنس ال

املحدد لكيفيات توسيع  8038جانفي  38املؤرخ في  01 -38يهدف القانون العضوي رقم 

حظوظ تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة إلى تفعيل املشاركة السياسية للمرأة الجزائرية، 

ولتأكيد هذا املسعى وضع هذا القانون مجموعة من الضمانات التي تحقق مشاركة املرأة، وهي 

 :ت التي يمكن التطرق إليها من خالل نصوص املواد التاليةالضمانا
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يجب أال يقل عدد النساء في : "على أنه 01 -38من القانون العضوي رقم  8تنص املادة 

كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب املحددة 

 :أدناه، بحسب عدد املقاعد املتنافس عليها

 :املجلس الشعبي الوطنيانتخابات 

 .مقاعد( 09)عندما يكون عدد املقاعد يساوي أربعة  % 80

 .مقاعد( 01)عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق خمسة  10%

 .مقعدا( 39)عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر  11%

 .قعدام( 18)عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثالثين  90%

 .بالنسبة ملقاعد الجالية الوطنية في الخارج 10%

 انتخابات املجالس الشعبية الوالئية

 .مقعدا 97و 91و 19و 11عندما يكون عدد املقاعد  10%

 .مقعدا 11إلى  13عندما يكون عدد املقاعد  11%

 انتخابات املجالس الشعبية البلدية

ات الدوائر والبلديات التي يزيد عدد في املجالس الشعبية البلدية املوجودة بمقر  10%

 ".نسمة( 80.000)سكانها عن عشرين ألف 

توزع املقاعد بين القوائم بحسب عدد ألاصوات التي تحصل : "على أن 1وتنص املادة 

أعاله وجوبا للمترشحات حسب ترتيب  8عليها كل قائمة، وتخصص النسب املحددة في املادة 

 ".أسمائهن في القوائم الفائزة
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يجب أن يبين التصريح بالترشح املنصوص عليه في القانون : "على أنه 9تنص املادة و 

 ".العضوي املتعلق بنظام الانتخابات جنس املترشح

من هذا  8ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة ألحكام املادة : "على أن 1وتنص املادة 

حكام املادة املذكورة في القانون العضوي، غير أنه يمنح أجل لتطابق قوائم الترشيحات مع أ

 ".الفقرة أعاله، على أال يتجاوز هذا ألاجل الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع

يستخلف املترشح أو املنتخب بمترشح أو منتخب من نفس : "على أن 1وتنص املادة 

الجنس، في جميع حاالت الاستخالف املنصوص عليها في القانون العضوي املتعلق بنظام 

 ".والقانونين املتعلقين بالبلدية والواليةالانتخابات 

يمكن ألاحزاب أن تستفيد من مساعدة مالية خاصة من : "على أن 7وتنص املادة 

 ".الدولة، بحسب عدد مترشحاته املنتخبات في املجالس الشعبية البلدية والوالئية وفي البرملان

ضمن مجموعة من قد ت 01 -38من خالل نصوص هذه املواد نستنتج أن القانون رقم 

 26:الضمانات التي يمكننا تلخيصها فيما يلي

تحديد عدد املناصب التي يجب أن تشملها قوائم الترشيحات بالنسبة للنساء، وذلك 

حفاظا على نسب مشاركة النساء على مستوى قوائم الترشح، ولتفعيل هذه الضمانة تضمن 

توي على مثل هذه النسبة، إذ ضمن النص على رفض قائمة الترشح التي ال تح 01 -38القانون 

هذا القانون نسبة للمشاركة السياسية للمرأة باملجالس املنتخبة في مرحلة الترشح تحت طائلة 

 .عدم قبول قائمة الترشح في حال عدم استيفائها للنسبة املطلوبة

ال تمثل النسب املبينة أعاله نسب يجب احترامها على مستوى مرحلة الترشح فحسب 

هي نسب يجب احترامها كذلك في مرحلة إعالن النتائج، وذلك حسب ترتيب املرشحات في وإنما 

 .القوائم الانتخابية
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النص على استخالف املترشحة أو املنتخبة من نفس الجنس، وذلك حتى ال يتم إلاخالل 

 .من هذا القانون  8بالنسبة املحددة في املادة 

نص على منح ألاحزاب السياسية التي لتشجيع تطبيق هذا القانون تضمن القانون ال

فازت مرشحاتها بمقاعد على مستوى املجالس املنتخبة بمساعدات مالية، وذلك في إطار تشجيع 

 .تلك ألاحزاب على ترشيح النساء في قوائمها الانتخابية

 داخل املجالس املرأة تواجد نسب وتدني بضعفه املحلية املجالس في املرأة تمثيل عرف لقد

 ال املجالس املحلية كمنتخبة مستوى  على املرأة وزن أن نالحظ ألننا ،الاستقالل منذ بةاملنتخ

 .املحلية في املجالس النساء تمثيل نسب التالي يبين والجدول  ،كمرشحة يوازيها

 السنة
عدد النساء في املجالس 

 البلدية

عدد النساء في املجالس 

 الوالئية

3917 10 - 

3919 18 91 

3997 71 18 

8008 397 331 

8007 301 389 

دريس ي عبد هللا، املنظومة القانونية لحق التمثيل السياس ي للمرأة في الجزائر، مجلة القانون  :املصدر(

 .)381، ص8039الدستوري واملؤسسات السياسية، جوان 

الفترة  هذه خالل بالضعف اتسم قد املحلية املجالس في املرأة تمثيل أن القول  خالصة

 في املجالس املرأة إدماج بمسألة السياسية ألاحزاب تبديه الذي الاهتمام ضعف إلى عودي وذلك

 27.املراحل هذه خالل الكوتا نظام تبني عدم إلى يعود وكذا املحلية،
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الجزائر  سجلت فقد البلدية الشعبية للمجالس وقبل نظام الكوتا النسائية، وبالنسبة

 املنتخبة الترشح للمجالس في للنساء معتبرة مشاركة 1969 غاية إلى 1967 من املمتدة الفترة خالل

 عدد امرأة، في حين قد ارتفع( 80)عشرين  3917عام  املرشحات النساء عدد بلغ بحيث

 ، 2002 غاية إلى  1997من املمتدة الفترة خالل مرات ثالث البلدية الشعبية للمجالس املترشحات

 .الفترة نفس في مرتين املنتخبات عدد تضاعف بينما

املرأة  عرفت املنتخبة املجالس إنشاء فبمجرد الوالئية، الشعبية املجالس يخص وفيما

 الشعبية الوالئية املجالس في مشاركتها نسبة بلغت حيث املنتخبة، املجالس في به بأس ال حضورا

 مرات، ثثال  2002 و 1997بين ما الفترة في املترشحات عدد ارتفع ولقد امرأة، 45 حوالي 1969 عام

 28.الشعبية البلدية للمجالس بالنسبة املالحظة نفس نسجل وبالتالي

الشعبية  املجالس مستوى  على املنتخبات نسبة ارتفعت فقد 2007 لسنة بالنسبة أما

مقارنة بعام  البلدية الشعبية املجالس مستوى  على املنتخبات نسبة تراجعت حين في الوالئية

 غير أنه غير املجالس املنتخبة في املشاركة نحو النساء لجذب ولةاملبذ الجهود من وبالرغم ،8008

 29.كذلك املجتمع وإلى والتقاليد، ألاعراف إلى راجع وهذا مهم

الذي طبق ألول مرة في الانتخابات  01 -38وبعد نظام الكوتا، سمح القانون العضوي 

إلى  أدى مما ملنتخبة،ا املجالس في املرأة تمثيل حظوظ بتوسيع 8038ماي  30التشريعية في 

 30:التالية املعطيات تعكسه ما وهذا املجالس، هذه في تمثيلها نسبة في معتبرة زيادة تسجيل

: املترشحات: 8038نوفمبر 29 انتخابات بعد املرأة تواجد نسبة :البلدية الشعبية املجالس -

 .% 16,49: النسبة ،9301: املنتخبات ،89293

 وخير ، 29,54%، النسبة198: املنتخبات ،8009: املترشحات :الوالئية الشعبية املجالس -

 في املرأة تمثيل ارتفاع هو املنتخبة املحلية املجالس في املرأة تواجد نسبة وزيادة ارتفاع على مثال

 امرأة 99 إلى ليصل 2012 غاية إلى 2007 الفترة من خالل امرأتين من بجاية لوالية املحلية املجالس
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 وذلك الوالئية الشعبية واملجالس البلدية الشعبية من املجالس لكل لنسبةبا عضوا 839 من

 .نوفمبر املاض ي 29 منذ % 11,79 بنسبة

 :الخاتمة

إن ظاهرة ضعف التمثيل السياس ي للمرأة في املجالس املنتخبة هي ظاهرة عاملية وال 

رأة عن املشاركة تقتصر على دول العالم الثالث بما فيها الجزائر، ومرد ذلك إلى عزوف امل

السياسية، ولذلك قامت الجزائر بتبني نظام الحصة النسائية، من أجل ترقية تمثيل املرأة في 

املجالس املنتخبة، بالرغم من أن النصوص الدستورية وحتى القانونية قد كرست مبدأ 

رشح، ألن املساواة بين كل املواطنين، فضعف تمثيل املرأة ال يعود إلى إشكالية ممارسة حق الت

التكريس الدستوري لهذا الحق والاعتراف القانوني الذي ينظمه كان مؤسسا على أهم املبادئ 

 31.الدستورية وهو مبدأ املساواة ودون تمييز بين الرجل واملرأة

وملعالجة ضعف التمثيل النيابي للمرأة تبنت الجزائر نظام الحصة النسائية تماشيا مع 

مكرر منه، وعلى إثر ذلك صدر القانون  13من خالل املادة  8002التعديل الدستوري لعام 

املتعلق بكيفيات توسيع حظوظ املرأة في املجالس املنتخبة واملتضمن حصصا  01 -38العضوي 

 32.إجبارية للمرأة في انتخابات املجلس الشعبي الوطني واملجالس املحلية البلدية والوالئية

ائدا في مجال تمثيل النساء في املجالس وقد حقق هذا القانون العضوي إنجازا ر 

النيابية، ألن عدد النساء النائبات في املجالس النيابية قد ارتفع بنسب معتبرة إذا ما قارنا ذلك 

 . باملجالس النيابية السابقة

لذلك نخلص من خالل هذا البحث إلى نتيجة هامة وهي تقدم نسب تمثيل النساء في 

واء تعلق ألامر باملجلس الشعبي الوطني، أو املجالس املحلية املجالس النيابية الشعبية؛ س

املنتخبة، وإن كان ذلك النجاح باهرا حققته النصوص الدستورية والقانونية بالنسبة للمجلس 

 .الشعبي الوطني مقارنة مع باقي املجلس النيابية
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، مخبر "، مجلة القانون واملجتمع"مشاركة املرأة في املجالس املنتخبة"ينة وسعايدية حورية، عجابي صبر . 1

 .71، ص8031، ديسمبر 8، العدد 1القانون واملجتمع، جامعة أحمد دراية أدرار، املجلد 

 .79املرجع نفسه، ص. 2

، ج ر رقم من التعديل الدستورياملتض 8002نوفمبر  31 املؤرخ في 39 -02مكرر من القانون رقم  13املادة . 3

 .8002نوفمبر  31مؤرخة في  11

توسيع حظوظ مشاركة املرأة في املجالس املنتخبة بين إلاقرار الدستوري والتكريس "بلقاسم نصر الدين، . 4

 .93، ص8037، 1، مجلة القانون العام الجزائري واملقارن، العدد "التشريعي

مارس  7املؤرخة في  39رقم  ر  ج 8031مارس  01املؤرخ في  03-31قم القانون ر من  331و 338املادتان . 5

8031. 

 .97بلقاسم نصر الدين، مرجع سابق، ص. 6

، مجلة "نظام الحصة كآلية لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة في املجالس املنتخبة"دندن جمال الدين، . 7
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 .39، ص8032، 1العدد 
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 .17، ص80، العدد 3، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، املجلد "املنتخبة

 .21بي صبرينة وسعايدية حورية، مرجع سابق، صعجا. 9

 .املرجع والصفحة نفسها. 10

يحدد  8038جانفي  38املؤرخ في  01 -38من القانون العضوي رقم  8وراجع املادة . 27املرجع نفسه، ص. 11
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 .379، ص8031، جوان 1
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 .8038يناير  31مؤرخة في  8عدد 
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 :  امللخص

في ( الغرفة السفلى للبرملان)تركز الدراسة على تمثيل النساء في املجلس الشعبي الوطني 

الذي وسع من صالحيات املرأة في  7100، التي جاءت بعد إلاصالح الدستوري 7102 تانتخابا

 .مع توسيع مبدأ الفصل بين السلطات ،املجالس املنتخبة

بخصوص التمثيل النسوي  ،على املستوى العالمي 72تعتبر الجزائر ألاولى على املستوى العربي   

 071تحصلت النساء على  7102نائبا في الانتخابات التشريعية  207فمن مجموع  ،في البرملان

 .باملئة 70قعدا مايعادل نسبة م

 ،نظام التخصيص ،7102الانتخابات التشريعية  ،التمثيل البرملاني:  الكلمات املفتاحية

 .الديمقراطية

Abstract:  

The study focuses on the representation of women in the National People's 

Assembly (Lower Chamber of Parliament) in the 2017 elections, which 

came after the constitutional reform of 2016, which expanded the powers of 

women in the elected councils, while expanding the principle of separation 

of powers. 

   Algeria is the first in the Arab and 29 global level, in terms of women's 

representation in parliament, out of a total of 462 deputies in the legislative 

elections 2017 women won 120 seats, equivalent to 26 percent. 

Keywords: Parliamentary representation, Legislative elections 2017, 

Privatization system, Democracy. 
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 :مقدمة

لقد شكل موضوع توسيع حظوظ تواجد املرأة في املجالس املنتخبة نقاشا هاما وواسعا في    

أوساط املجتمع الجزائري، والفاعلين السياسيين، فرغم كل الالتزامات القانونية الدولية 

والدستورية الوطنية املطبقة سعيا إلى تحقيق املساواة بين الرجل واملرأة، وتعزيز التكفل 

حقوقها، إال أن ألاوضاع الواقعية كشفت وجود العديد من العقبات التي تحول دون تمكن ب

املرأة من الحصول على كافة حقوقها، ال سيما السياسية منها، وقد دفع هذا الوضع املزري 

باملشرع الجزائري إلى املبادرة بترقية الحقوق السياسية للمرأة في التعديل الدستوري لسنة 

بعد ذلك بقانون عضوي حدد من خالله آليات توسيع حظوظ مشاركة املرأة في ، كلل 7112

، كما تم تفعيل حضور املرأة في قبة البرملان في الانتخابات 7107املجالس املنتخبة في سنة 

ورغم ارتفاع نسبة تواجد النساء في املجالس املنتخبة  ،مقعدا 071بحصدها  7102التشريعية 

فهل نجحت الجزائر  ،ثار جدال واسعا على الصعيد السياس ي والاجتماعيبعد تطبيقه، إال أنه أ

 ؟  7102في إنجاح التمثيل السياس ي النسائي في إنتخابات 

 :لإلجابة على التساؤل املطروح ننطلق من الفرضيات التالية 

 تعتبر النساء أكثر جنوحا للسلم وتكريسا للديمقراطية فتواجدهم في التمثيل السياس ي يضفى_ 

 .مشروعية أكثر على النظام السياس ي في الساحة الدولية

فإن أعمال العهدة البرملانية  ،7102إذا نجحت الجزائر في تطبيق نظام الحصص في انتخابات _ 

 تكون أكثر فعالية وإستجابة ملطالب املواطنين 

 مدخل عام للدراسة: ألاول  املطلب

 ضبط املفاهيم واملصطلحات  :الفرع ألاول 

 تعريف التمثيل السياس ي :أوال

وألاخر ، أحدهما ُممثل شخصين أو طرفين بين عالقة يعرف التمثيل السياس ي على أنه

مع  اتفاق استنادا إلى وصالحية القيام بعدة أعمال السلطة قوة ُممثلعادة ما يتحمل و  ،ناخب

عالقات سياق  في" الاجتماعية املصلحة"مفهوم مرادف ملفهوم  وعليه يعد التمثيل، الناخب

والناخبين، سواء على مستوى الحكومات، الكنيسة، ( املمثلين) وتفاعالت القوى بين القادة
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العالقة بين الطرفين تتأرجح بين عالقة ناقصة أو عالقة . املدرسة، رجال ألاعمال أو حتى العائلة

 1.سيئة وبين عالقة جيدة أو مكتملة

جوهر املمارسة الديمقراطية، فاإلرادة  فالتمثيل السياس ي في الهياكل املنتخبة هو لذلك 

السياسية العامة تتجسد في هياكل صنع القواعد الحاكمة لعملية التخصيص السلطوي للقيم 

من خالل عملية التمثيل السياس ي، وإذا كان البعض من أمثال لوك، روسو، وفولتير قد 

ية بين الحاكم واملحكوم تحدثوا عن العقد الاجتماعي، باعتباره أداة لتنظيم العالقة السياس

على أساس ديمقراطي، فإن عملية التمثيل السياس ي هي املمارسة العملية لفكرة العقد 

 ،، ويعبر عن أفكارها ومصالحها2الاجتماعي، فالشعوب وألافراد والجماعات تختار من ينوب عنها

ويتعلق . ومةوتستطيع الشعوب تغييرهم عندما تشعر بعدم فعاليتهم كوسطاء بينها وبين الحك

ألاّول بالفكرة القائلة أن الشخص أو املجموعة يمثلون مجموعة أكبر عندما يكونون نموذجا 

للمجموعة الكبيرة، بمعنى آخر، فإّن النموذج يحمل صفات املجموعة ألاكبر، ولهذا نرى 

 3 .من الناس الذين يمثلون املجموعة ألاكبر« نموذج»استطالعات الرأي تتحّدث عن 

أّي املهمة التي : DELEGATIONعنى الثاني للتمثيل السياس ي فيدور حول مفهوم أما امل

يقوم بها وكيل معّين، فالوكيل أو الوفد يعمل على حماية مصالح وتطوير مشروعات الطرف 

له أو أوفده
ّ
ويختص املعنى الثالث للتمثيل السياس ي التحّدث باسم املجموعة أو . ألاكبر الذي وك

، بمعنى أّن الشخص املنتخب حصل على ثقة الناخبين (أو الحزب)خبت الفرد الدائرة التي انت

الذين يعطونه الصالحية ملمارسة العمل السياس ي في القضايا اليومية والحياتية، وبما أّن هذه 

القضايا تتعلق بالكثير من شؤون العمل السياس ي، فإّن جهود الناخبين الذين أعطوا ثقتهم 

                                                           

. الديمقراطية التشاركية في ظل إلاصالحات السياسية وإلادارية في الدول املغاربيةبوحنية قوي وآخرون، _  0

  00، ص7102ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى،  دار : عمان

دراسة تحليلية ملشاركة املرأة في : املشاركة السياسية للمرأة ألاردنية"صالح عبد الرزاق فاتح الخوالدة، _   7

، ص 7102، جوان 00العدد . مجلة دفاتر السياسة والقانون ، "7107انتخابات مجلس النواب السادس عشر 

772 

، "إشكاالت قانونية وديمقراطية: ترقية تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة في الجزائر"تيسمبال رمضان، _   3

  02ص  7107، 03:العدد. مجلة معارف
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نه أن يباشر نشاطه السياس ي معتمدا على مبادئ وميثاق طرحه لذلك الشخص يتوقعون م

، والتمثيل السياس ي في هذه الحالة، أمر يختلف عن الحاالت ألاخرى، ففي هذه الحالة 1للجمهور 

الدائرة )يتم انتخاب شخص ما، أو حزب ما ليمارس النشاط السياس ي نيابة عن الجمهور 

سياس ي، والانتخاب هنا يختلف عن التوكيل؛ ألن التي أوصلته لذلك املنصب ال( الانتخابية

الشخص املنتخب يمارس أعماله في مجال سياس ي واسع يحتاج للكثير من الاعتماد على 

التمحيص واتخاذ املواقف تجاه ألاحداث والقضايا املطروحة خالل الفترة الانتخابية، 

على أصوات الناخبين  والشخص املنتخب يطرح نفسه للدائرة الانتخابية لكل عهدة كي يحصل

وثقتهم به، والشخص في هذه الحالة يستخدم اجتهاده وفهمه للمصلحة العاّمة، أو ملا يحقق 

 .2مصالح الدائرة الانتخابية التي أوصلته ملنصبه 

 تعريف السلطة التشريعية :ثانيا

س هي تلك الهيئة التي لها حق إصدار القوانين العامة امللزمة التي تحكم تصرفات النا

   .باسمهداخل كيان الدولة فهي تعبر عن إلارادة الشعبية وتمارس السيادة 

يمارس السلطة : على أنه  0220من الدستور الجزائري لسنة  22حيث تنص املادة 

 3.التشريعية برملان يتكون من غرفتين هما املجلس الوطني ومجلس ألامة

كومية التي تضطلع أساسا تعد املؤسسة التشريعية من أهم املنظمات الرسمية الح

ووضع القواعد العامة التي تنظم مختلف أوجه الحياة  ،بتشرع اللوائح و ألانظمة والقوانين

إن دول العالم تتباين في  ،السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والصحية وغيرها في الدولة

فبعضها  ،سات العامةودورها وتأثيرها في عملية رسم السيا ،كيفية تشكيل املؤسسة التشريعية

                                                           

الكوتا النسائية في النظام الانتخابي ألاردني من وجهة نظر "محمد كنوش الشرعة ونرمين يوسف غوانمة، _  0

، ص 7100: ، العدد72:املجلد. سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية – بحاث اليرموكمجلة أ، "املرأة ألاردنية

022  

، املشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية الجزائر حريزي زكرياء_7

ت عامة وحكومات مقارنة، سياسا: مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير في العلوم السياسية، تخصص نموذجا،

  2، ص 7100جامعة الحاج لخضر باتنة،

211ص-7112-، دار النجاح للكتاب الجزائرمباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية مولود ديدان،_   3  
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مثل لبنان وجمهورية مصر العربية وتركيا  ،التشريعي الواحد( البرملان)يأخذ بنظام املجلس 

 ،والواليات املتحدة ألامريكية ،بريطانيا ،والبعض ألاخر تأخذ بنظام املجلسين ككندا ،وروسيا

 ،ؤسسة واحدةكما أن بعض الدول موحدة كفرنسا وسوريا إذ يتألف جهازها التشريعي من م

  1سواء كانت تأخذ بنظام املجلس الواحد أو املجلسين

 تعريف الرقابة: ثالثا

يقصد بالرقابة على دستورية القوانين منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، فهي     

وسيلة لحماية الدستور من أي خرف أو اعتداء و إلى وضع مبدأ سموه على غيره من النصوص 

، و في هذا النطاق نجد فكرتين (أي تطبيق قاعدة سمو الدستور )لتطبيق،ألاخرى موضع ا

متعارضتين بخصوص الرقابة على دستورية القوانين، فأنصار الفكرة ألاولى يرفضون فكرة 

بحيث يرون بأن الرئيس هو حامي الدستور وهذا قد يؤدي إلى سهولة صدور قوانين  ،الرقابة

الفكرة املعارضة يقرون بوجوب الرقابة على دستورية  مخالفة للدستور، في حين نجد أصحاب

 القوانين، مهما كان نوعها سياسية أو قضائية

  أشكال الرقابة على دستورية القوانين :الفرع الثاني

فالشكل ألاول يتمثل في الرقابة بواسطة هيئة  -هناك أسلوبين للرقابة على دستورية القوانين

 .ل في الرقابة بواسطة هيئة قضائيةأما الشكل الثاني فيتمث ،سياسية

 أسلوب الرقابة بواسطة هيئة سياسية :أوال

و هو تولي هيئة سياسية مراقبة دستورية القوانين، و تتكون هذه الهيئة من أعضاء إما أن 

هذا ما نصت  –يعينوا أو ينتخبوا من طرف السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو كالهما 

أعضاء من  3 .أعضاء 2يتكون املجلس الدستوري من )) من الدستور بقولها  002/0عليه املادة 

ينتخبهم املجلس الشعبي الوطني و عضو واحد  7بينهم رئيس املجلس يعينهم رئيس الجمهورية، و 

 إال أن هذا النوع من الرقابة يأخذ لعدة أسباب .من الفقرة ألاولى(( .ينتخبه مجلس الدولة

ن وسيلة رقابية فقط، أي أنها تحرك قبل إصدار القوانين و توكل إلى إن هذه الرقابة تكو _ 

 .أشخاص معينين و ال يتم هذا التحرك إال إذا كانت لهم مصلحة في ذلك

                                                           

20، ص 7110مركز الدراسات الدولية، : بغداد  السياسات العامة، وصال نجيب العزاوي،_   1  
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لتكون ألاعضاء ) عدم توفر الحياد و الاستقالل الكافي من طرف هذه الهيئة ألداء وظيفتها _ 

 .(تابعين للجهة التي عينتهم

انونية ألعضاء الهيئة في أداء مهمة الرقابة و التي يستحسن أن تكون ذات نقص الكفاءة الق -

   .يطابع قانون

فالقوانين ال تحدد وفق مطابقتها للدستور لكن تحدد وفق  –إعطاء تفسيرات سياسية _   

 .الاختيارات السياسية ألعضاء الهيئة السياسة

  أسلوب الرقابة بواسطة هيئة قضائية :ثانيا

عهد إلى أسلوب الرقابة القضائية مهمة ممارسة  ،ادات املوجهة إلى الرقابة السياسيةبعد الانتق

الرقابة على دستورية القوانين، حيث توكل املهمة إلى هيئة قضائية مختصة، و في هذا النوع 

ألامريكي الذي ُيوكل هذه املهمة إلى املحاكم القضائية / من الرقابة يوجد نموذجين من الرقابة 

ية، و النموذج الثاني ألاوروبي الذي يقوم على إحداث محكمة خاصة تدعى املحكمة العاد

 .الدستورية

 التطور التاريخي ملبدأ التمثيل السياس ي :الفرع الثالث

وقد تم تنقيحه في وقت  النجلتراظهور التمثيل السياس ي الحديث له جدوره في التاريخ السياس ي 

بينما يرجع تأصيل الفكرة الحديثة  ،0220ر الفرنس ي عام الحق خالل الثورة الفرنسية والدستو 

للتمثيل السياس ي إلى إرتباطها باملبدأ ألاساس ي الرامي بأن النواب يمثلون إدارة ألامة وليس إدارة 

الفكرة وراء هذه الخطوة هي تجنب تابعية املمثل إلدارة  .(وذلك تأكيدا على سيادة ألامة)ألافراد 

وفي الوقت نفسه ضمان تمثيل النائب  ،ماح بدرجة من الحكم الذاتيألافراد وبالتالي الس

وقد أيدت هذه الفكرة من  ،ملصالح ألامة برمتها، الذي يعني في الواقع أنه يمثل الشعب أيضا

بمعنى أن املمثل لم يعد مفوضا أو مندوبا بل هو شخص  ،0222في عام ( أدموند بيرك)قبل 

 .1لرأيه الحر يتمتع بالثقة ويتصرف وفقا ،منتخب

                                                           

، مقال عرض بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مفهوم التمثيلموس ى، بسنت محمد علي _   0

  3، ص7100ديسمبر 
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 الختيار املعمول بها  آلاليةتزال الانتخابات هي  وتجدر إلاشارة إلى أنه على مدار التاريخ كانت وال

وعليه فإن  ،تؤدي إلى التمثيل الفعلي للناخبين املمثلين بيد أن الانتخابات في حد ذاتها قد ال

يكون له ضمانة وهذا الشعور يجب أن  ،املمثل عليه أن يشعر بواجب تمثيل ناخبيه

 .1وإستمرارية عن طريق ألاطر التشريعية والتنظيمية

 تفسير النظري للدراسة ال :الفرع الرابع

 الليبرالية النسوية: أوال

 ،وخاصة في السياسة أو في العمل ،ترى بأن تمكين املرأة وإعطائها دورا متساويا في املجتمع

دون تغيير الطريقة التي يعامل بها  ،أةهدفها هو ضمان املساواة بين الجنسين الرجل واملر 

 ،يمكن إعتبار الفيلسوف الفرنس ي دي بوفوار ،املجتمع الفتيات والفتيان في التنشئة الاجتماعية

كانت هذه النظرية أيضا واحدة من أوائل ما تم التعبير  ،واحدا من الذين يتبنون هذا الفكر

أوليمب دي جورجس وتبعه كذلك املفكر  في أوروبا من خالل املفكر النسوي  02عنه في القرن 

تركز هذه النظرية على املساواة بين الجنسين في العمل وفي الحياة  .البريطاني ولنستونكرافت

فقد قدمت مفهوم  ،وتعزيز سياسات لضمان التكافؤ في البرملان أو في مجالس إلادارة ،السياسية

النسويات  ،لعالقات الاجتماعية العامليةفي ا ،لقضايا املساواة بين الجنسين( السقف الزجاجي)

متتبعتا  ،الليبرالية تنظر باألساس إلى ماتحقق للنساء في السياسة الدولية و الاقتصاد الدولي

 .2النسوية تريد تغيير املجتمع والتركيز على املفاهيم الاجتماعية ،مدرسة النقد املوجه للماركسية

 الدولية النظرية الليبرالية في العالقات : ثانيا

ويتكون في  ،من بينها لجنة العالقات الخارجة ،بما املجلس الشعبي الوطني يتكون من لجان

 .ألامر التطرق لهذه النظرية استوجبأعضائه من منتخبين رجال ونساء 

من محاولة تفكيك النصوص ألاساسية املحددة في دراسة  الاتجاهينطلق أصحاب هذا 

زات الجندرية املوجودة في مجموع النقاشات التي سادت في العالقات الدولية وكشف إلانحيا

                                                           

2بسنت محمد علي موس ى، مرجع سابق، ص _   1  

  2 _ أحمد الهدهد، النسوية في العالقات الدولية، املوقع :m.lhwar.ong، يوم : 07 -0-7102، على الساعة02:31
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ويجادلون بأن خبرة النساء عل هامش الحياة السياسية تمكنهن من  0202الحقل منذ قيامه في 

والتي تقدم إستبصارات مهمة لفهم  ،إنشاء منظورات خاصة بهن حول املسائل الاجتماعية

نساء في التمثيل السياس ي يؤدي إلى السلم  ألن ترى النظرية بأن إشراك ال. السياسة العاملية

 1.النساء أكثر جنوحا لذلك من الرجال

 7102التمثيل السياس ي النسائي في انتخابات : الثاني املطلب

 7100التعديل الدستوري في الجزائر : الفرع ألاول 

ونية ملين ، قال رئيس اللجنة القان7100فبراير  2التعديل الدستوري صادق عليه البرملان في 

شريط أنه يعبر عن رغبات املجتمع الجزائري ومكتوب بإرادة جميع فعاليات املجتمع الجزائري 

 ،"مرآة تعكس إرادة الشعب الجزائري " مضيفا أنه ،من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية

املجتمع الجزائري من خالل دسترة " مؤسسة" مضيفا أن الدستور الجديد يتميز بما وصفه 

واملجلس الوطني لحقوق ( الجزائر)متعددة على غرار املجلس ألاعلى للغة العربية مؤسسات 

فضال عن املجلس ألاعلى للشباب واملجلس الوطني للبحث العلمي وخلق ( الجزائر)إلانسان 

يندرج مشروع القانون املتضمن التعديل الدستوري  ،فضاءات لجميع أطياف الشعب الجزائر

س الجمهورية املبادرة به، في إطار مواصلة مسار إلاصالحات السياسية، الجزائري الذي قــرر رئي

ويهدف إلى مالءمة القانون الاسمي للبالد مع املتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع 

ملجتمعنا، والتحوالت العميقة الجارية عبر العالم ستتوخى مراجعة القانون ألاساس، من بين ما 

لفصل بين السلطات، وتدعيم استقاللية القضاء ودور البرملان، وتأكيد مكانة ستتوخاه، تعزيز ا

 املعارضة وحقوقها، وضمان املزيد من الحقوق والحريات للمواطنين

تمس التعديالت املقترحة في هذا إلاطار، املحاور ألاساسية ألاربعة من الدستور، وهي على 

املجتمع، وال سيما حقوق وحريات املواطن، تنظيم  الديباجة، املبادئ العامة التي تحكم: التوالي

تم التكيز في هذا التعديل بصفة رئيسية على تكريس  .السلطات، والرقابة الدستورية

وإعطاء صالحيات  ،الديمقرطية التشاركية من خالل توسيع حضور املرأة في املجالس املنتخبة

                                                           
1

، 7102املركز العلمي لألبحاث الجامعية، : ، ألاردن لنظرية النسوية في العالقات الدوليةاإسالم بن الشيخ، . 
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مع املحافظة على مبادئ  ،لعامةأكثر للجان ألاحياء من أجل املساهمة في صنع السياسة ا

 .1الفصل بين السلطات

 7100عدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري : الفرع الثاني

يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين آلية جديدة للرقابة في املنظومة القانونية الجزائرية، نصت 

 .لثالث تحت عنوان الرقابة، في الفصل الاول من الباب ا7100من دستور  022عليها املادة 

 وأملانيا،متأخرة بذلك قياسا مع العديد من الدول، كالواليات املتحدة الامريكية وفرنسا وإسبانيا

من منظور مقاربة مرتكزة  7112من التعديل الدستوري لسنة  022 ومن خالل تحليل للمادة

حدد للمجلس يمكن من استخالص ان املشرع الدستوري ،على حماية الحقوق والحريات

وذلك عبر ادراج املشرع ،الدستوري مهمة تتجاوز مجرد حماية النظام الدستوري املوضوعي

الدستوري ألول مرة آليات تمكن من حماية الحقوق والحريات من طرف املحكمة عبر تمكين 

الاطراف في حال نزاع قضائي من الولوج الى املجلس الدستوري في حال الدفع بعدم دستورية 

 .يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ،ان القانون الذي سيطبق في النزاعاذا ك

من املشرع الدستوري الجزائري باألهمية الحيوية لهذه الالية من الرقابة في تحقيق  وإدراكا

فقد نص في ،وفي بناء دولة عصرية،العدالة الدستورية وكفالة الحقوق والحريات لألفراد

على الاخذ بأسلوب الدفع بعدم الدستورية، وبذلك فحق ،7100سنة التعديل الدستوري ل

إحالة القوانين غير الدستورية على املجلس الدستوري لم يعد قاصرا على الطبقة السياسية، 

بل أصبح من حق املتقاضين أيضا من خالل قانون الدفع بعدم الدستورية، مما يشكل ثورة 

 .2نظام الدستوري الجزائري حقوقية ونقلة نوعية وخطوة حاسمة في ال

ومن أبرز إلاشكاليات املثارة في هذا الصدد تلك املرتبطة بقانون املراجعة عن طريق الدفع بعدم 

دستورية القوانين وأخرى تهم نظام تصفية الطلبات لتفادي احتمال حدوث اختناق للمجلس 

واحدة؟،وفي أي والتي يتشكل من هيئة ( عضو 07)الدستوري الذي يتصف بمحدودية أعضائه

                                                           

  1 _ دستور الجزائر الجديد نسخة محفوظة 12 نوفمبر 7102 على موقع : واي باك مشين
2

 :اليوم، _diae.net:،املوقع7100كمال حمريط، الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري . 

07/0/7102. 
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درجة من درجات التقاض ي ستتم إحالة القضية على املجلس الدستوري ؟وما هي آلاليات 

الاحترازية التي يمكن إقرارها لضمان التحقق من جدية الدفع بعدم الدستورية؟ و كيف يمكن 

إضافة إلشكاالت متعلقة باآلثار . تفادي أن يتحول قاض ي املوضوع إلى قاض دستوري سلبي

 .رتبة عن قرار املجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية؟املت

 سنركز دراستنا على النحو التالي،ولإلجابة على هذه التساؤالت

 وأهدافها؟ماهية الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري : أوال

ن إف ،زاعفإذا كانت الرقابة بطريق الدعوى تتخذ طريق الهجوم املباشر على القانون محل الن

فهذه الوسيلة، تسمح للخصوم املتضررين اثناء قضية أو .الرقابة بطريق الدفع ليست كذلك

نزاع منظور امام محاكم املوضوع بالدفع بعدم دستورية القانون الذي يراد تطبيقه في هذه 

فاذا تبين للمحكمة ان الدفع جدي فإنها توقف النظر في القضية الاصلية لحين تقرير ،القضية

 .ستورية القانون د

ينظر فيها صاحب الشأن اثناء نظر دعواه ” وسيلة دفاعية“وهكذا يتضح ان هذه الطريق تمثل 

مام املحكمة أفيدفع ،ويرى عدم دستوريته،حتى يراد تطبيق قانون عليه مع انه يتضرر منه

 . ”بعدم الدستورية”

نجد أن النصوص  ،زائري وبالرجوع إلى الفقه الدستوري املقارن و مقارنته باألنموذج الج

ليست بشكل دقيق دفعا بعدم “من الدستور الجزائري  022الدستورية املحددة في املادة 

أن القاض ي العادي املختص بالنظر في الدعوى ” الذي يفترض - l’exception- الدستورية،

في  .”ألاصلية مختص أيضا بالبث في الدعوى الدستورية كما هو الحال في التجربة ألامريكية 

تلزم القاض ي الذي أثيرت أمامه بالتوقف  – préjudicielle- حين أن آلامر يتعلق بمسالة فرعية

عن البث في الدعوى ألاصلية و انتظار صدور قرار عن القاض ي الدستوري املختص في حسم 

 ”.النزاع

تأخر صدور القانون العضوي الذي يحدد كيفية وشروط ممارسة الدفع بعدم  وأمام

نفسنا مجبرون على وضع سيناريو محتمل لكيفية تمتع املواطن بهذا الحق أنجد  ،ريةالدستو 

وكذا مقارنة باألنظمة ،وذلك من خالل دراسة تحليلية ملواد الدستور املتعلقة باملوضوع
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القانونية املختلفة وبناء عليه، فإن هناك عدة نتائج يمكن استخالصها من خالل هذه املادة 

 :هامن الدستور،من 022

من  ،إعطاء حق جديد يمكن للمتقاض ي من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم املضمونة دستوريا_ 

خالل الولوج غير املباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية 

 (.دسترة حق املواطن)مواطنة 

عترف به اليوم في غالبية ن لجوء املواطنين بطريقة إلادعاء أو الدفع إلى القضاء الدستوري ُم إ

النموذج املعياري ألاكثر داللة، خارج سياق . البلدان، وحتى في أكثر الدول العربية باستثناء لبنان

مع آليات  QPCاملراجعة الشعبية املفتوحة والشكوى، هو الدفع بحسب النظام الفرنس ي الجديد

وفاعليته وادارته بشجاعة وحكمة  ببساطته وسرعته“يتمّيز النهج الفرنس ي الجديد اليوم . غربلة

 .والحقوقي الاجتماعي الاستقرارومسؤولية تجنًبا لعدم 

وبذلك فحق إحالة القوانين غير الدستورية على املجلس الدستوري لم يعد قاصرا على الطبقة 

السياسية، بل أصبح من حق املتقاضين أيضا من خالل قانون الدفع بعدم الدستورية، مما 

 .وقية ونقلة نوعية وخطوة حاسمة في النظام الدستوري الجزائري يشكل ثورة حق

بوضوح الطعن املباشر أمام املجلس الدستوري حيث يتعين أن يمر هذا الطعن وجوبا  استبعد_

وها خالف النموذج الاملاني حيث جاء في املادة الاولى ”.عن طريق املحكمة العليا ومجلس الدولة

ان الحقوق الاساسية تلزم السلطة التشريعية والتنفيذية “من القانون الاساس ي الاملاني 

، في حين وضحت مواد أخرى الاجراءات ”والقضائية ولها نفاذ مباشر كقوانين واجبة التطبيق

الواجبة الاتباع التي تبيح لألفراد تقديم دعوى دستورية مباشرة امام املحكمة الدستورية اذا 

 . ”ما انتهك حق من حقوقهم

منـه رفع الدعوى الدستورية ( 000)الدستور إلاسبانى فى الفقرة الثانية من املادة كما أجاز 

املباشرة بواسطة الفرد أمام املحكمة الدستورية إلاسبانية بسبب مخالفة الحقوق والحريات 

من الدستـور وهى الحقـوق والحريات العامة ( 23)املنصوص عليه فى الفقرة الثانية من املادة 

يها فى الفصل ألاول من الباب الثانى من الدستور، ويتوافر هذا الحق لكل شخص املنصوص عل

طبيعى أو قانونى له مصلحة مشروعة، وكذلك الحال ملحامى الشعب، وجوهر الرقابة على 
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دستورية القـرارات مـن خالل الدعوى املباشرة التى يرفعها ألافراد يتمثل فى أن املدعى ينقل 

رة إلى املحكمة الدستورية دون أن يتوسط فى ذلك قرار من املحكمة قضيته املوضوعية مباش

 .العادية أو قرار من أية سلطة أخرى 

الذي كانت مهمته ،ن هذا التغيير سيمس كذلك باألساس وظيفة القاض ي العادي أو إلاداري إ_

حيث سيصبح على القاض ي من الان فصاعدا اصدار احكام تتعلق ،فقط تطبيق القانون 

 .بمدى جدية الدفع بعدم دستورية قانون  بالتصريح

حصر الدفع بعدم الدستورية في القانون املتعلق بالحقوق والحريات املكفولة دستوريا _ 

فال يكفي أن النص . مستبعدا إمكانية الطعن في دستورية القرارات إلادارية وألاحكام القضائية

ي محل الطعن ينتهك الحقوق حيث يتوجب أن هذا النص التشريع،التشريعي مخالف للدستور 

 .والحريات املضمونة دستوريا

أن يوجه الدفع إلى القانون الذي سيطبق في النزاع أي الذي له انعكاس مباشر على مآل _

  .عوى املعروضة على املحكمة املختصالد

مجال مراجعة القضاء من خالل فتح _   individualisation du droitخطر فردنة القانون  -

مع . الدستوري للمواطنين كافة، بدون آليات تصفية، مع ما قد يستتبع ذلك من تضخم وتجاوز 

الاقرار بضرورة ان تكون العدالة الدستورية في خدمة املواطن، تطرح املبالغة في املراجعة 

ا من الاختبار اشكاليات تنظيمية عديدة
ً
يات الفردية تنمي العوملة الهو . الفردية وانطالق

  1.والجماعية وايًضا الحاجة الى مزيد من الصلة إلاجتماعية والتضامن

التي يؤول دون إلاثقال من أعباء املجلس الدستوري ( املصفي) تلعب املحاكم دور املرشح _   

أو التكرار، لكن الطريقة غير املباشرة  التجاوزاتتشوبها التي عبر غربلة الطلبات الستبعاد تلك 

سيئة واضحة تتمثل في توقف فعاليتها على نحو كبير على قدرة تلك الهيئات على تحديد لها 

الاحكام العامة التي قد تكون مخالفة للدستور، ورغبتها في تقديم طلبات الى املجلس 

                                                           

الحقوق : مجلة و أثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر،  7100ليندة أونيس ي، التعديل الدستوري _ 0 

  010، ص 7:العدد  والعلوم السياسية،
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 .الدستوري

 شروط إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام الجهات القضائية : ثانيا

 لتحريك الدعوى إن رفع الدعوى الدستورية ب
ً
طريق الدفع الفرعي هي أكثر ألاساليب شيوعا

وتكون بأن يدفع أمام قاض ي املوضوع بعدم دستورية قانون يمس بحق من  ،الدستورية

وهنا ال يجاب مبدي الدفع إلى دفعه  ،الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور 

 بل ال بد أن يتأكد القاض ي أوال من توف
ً
من  022وذلك تطبيقا ألحكام للمادة  ،ر شروطتلقاليا

، التي تحدد شروط تطبيق الدفع بعدم دستورية قانون ساري 7100التعديل الدستوري 

املفعول، يراد تطبيقه بشأن نزاع معروض على املحكمة، في حالة إلادعاء من صاحب املصلحة 

وق أو بحرية من الحريات أن الحكم التشريعي الذي سنطبق على النزاع أنه يمس بحق من الحق

 :يلي  واملتمثلة في ما 1التي يضمنها الدستور 

 حد اطراف الدعوى أون الدفع بعدم دستورية قانون من ن يكأ_ أ 

ن النص الدستوري لم يحدد أرغم . ي قضية معروضة على املحكمةكل مدع أو مدعى عليه ف 

يجوز للنيابة العامة  م الانظماميين؟وهلأهل املقصود هم الاصليين ،اطراف الدعوى 

الدفع بعدم دستورية القوانين امام محاكم املوضوع ؟وهل يجوز  ايمارسو ن أوللجمعيات 

 أن يثير الدفع بعدم دستورية القوانين،للمتدخل التبعي كما يجوز للمتدخل ألاصيل في الدعوى 

 و حرية مضمونة دستورياأن يكون الدفع يستند الى حق أ_ ب

فالحق والحرية  ،ع حماية الحق او الحرية بتقريرها اذا ما نوزع فيهاقامة الدفإوالغرض من 

وبالرجوع الى ديباجة ،وجهان لعملة واحدة هذه الحقوق قد تكون فردية وقد تكون جماعية

وهو القانون الاساس ي ،أن الدستور فوق الجميع” :على أن  07الدستور نجدها تنص في الفقرة 

 ولقد وسع التعديل الدستوري الجزائري لسنة.”..…ديةالذي يضمن الحقوق والحريات الفر 

في مجال الحقوق والحريات وهذا في اطار تدعيم دولة الحق والقانون ونال هذا املجال  7100

 .بذلك حصة ألاسد من هذا التعديل

 

                                                           

كمال حرميط، مرجع سابق_   1  
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 الطابع الجديد للدفع بعدم الدستورية_ ج

وع الدفع بعدم الدستورية يكون قد سبق صدور قرار من املجلس الدستوري في موضأال يجب 

وهذا من منطلق أن . مرتبطة بموضوع الدعوى ذاتها،وهذا تطبيقا ملبدأ حجية الشيئ املقض ي به

 .قرارات املجلس الدستوري غير قابلة ألي وجه من أوجه الطعن بما في ذلك طلب إعادة النظر

 الطابع الجدي للدفع بعدم دستورية القانون _ د

خاصة في حالة تعسف بعض  ،لجدي للدفع بعدم الدستوريةمن الطابع ا التأكديجب 

املجلس  اختناقاملتقاضين في استعمال حق الدفع بعدم الدستورية، مما قد يترتب عنه 

، وتشكيله من هيئة (عضو 07)الدستوري، علما أن هذه ألاخير يتسم بمحدودية أعضائه 

 .الانتخابيةواحدة، فضال عن ممارسته ملهام أخرى استشارية وفي الطعون 

 بموضوع النزاعويذهب رأي فقهي إلى أن املقصود بالطابع الجدي أن ي
ً
، كون الدفع متصال

ويقصد بذلك أن تكون مسألة الدستورية املثارة متعلقة بنصوص قانون من القوانين أو 

وأن الحكم بعدم  ،حة التي يمكن تطبيقها على الدعوى ألاصلية على أي وجه من الوجوهئالال 

وعلى ذلك فإذا أتضح للقاض ي أن  ،ورية سيفيد منه صاحب الشأن في الدعوى املنظورةالدست

القانون أو الاللحة املطعون بعدم دستوريتها ال تتصل بالنزاع املعروض عليه قرر رفض الدفع 

 .واستمر في نظر الدعوى املوضوعية دون التفات املسألة الدستورية ،بعدم الدستورية

استبعاد خيار الطعن املباشر امام  ،من الدستور  022ملتأنية للمادة ويستشف من القراءة ا

فهذا الطعن يتعين ان يمر بوجوبا عن طريق الطعن غير املباشر امام  ،املجلس الدستوري

لب الانظمة الدستورية املقارنة كما هو الشان في اغ ،محكمة املوضوع العادية

 ،حاكم املوضوع الدفع بعدم الدستورية، والسؤال املطروح هل تحيل م(…اسبانيا،فرنسا)

أم البد من وضع وسيلة للتصفية قبل عرض الامر على القضاء ،مباشرة الى املجلس الدستوري

قر ألقانون الداخلي للمجلس الدستوري،من الدستور، وا 022من خالل املادة .الدستوري؟

 .ولة واملحكمة العليايتم إحالتها أمام مجلس الد،امام محاكم املوضوع،بازدواجية التصفية
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  7102الانتخابات التشريعية : ثالثا

ألعضاء  7102م تم إجراءها في الرابع من شهر ماي  7102الانتخابات التشريعية الجزائرية  

جرت ألول مرة تحت إشراف الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات التي تم . املجلس الشعبي

م والتي يرئسها عبد الوهاب دربال الذي 7100مارس  0دستور  من 022إنشاؤها بمقتض ى املادة 

مليون ناخب بالقوائم  23.3قوائم املترشحين و بطاقة ناخب  .ُعين من قبل رئيس الجمهورية

 232مرشحا في  07،22ألف مكتب اقتراع ويشارك  23الانتخابية بينهم نحو مليون بالخارج، و

حزبا  22عدد ألاحزاب املشاركة  بلغ. قائمة حرة 22مرشحا في  0،072و ]قائمة انتخابية حزبية 

أعلن  ،مقعدا في املجلس الشعبي الوطني 207مرشحا على كل مقعد، عدد املقاعد  72يتنافس 

علن عن  2؛ وفي يوم %32.12نور الدين بدوي وزير الداخلية أن نسبة املشاركة بلغت 
ُ
ماي أ

مقعد  002بحصوله على  نتائج الفرز  وفاز حزب جبهة التحرير الوطني باالنتخابات التشريعية

 مقعد باملجلس الشعبي الوطني لكنه لم يحصل على ألاغلبية املطلقة 207من بين 

 الدستوري نتائج املجلس 

 .ترسيم النتائج من قيبل املجلس الدستوري يعلن عنه في غضون أواخر شهر ماي

فضت نسبة وأعلن املجلس الدستوري عن النتائج املؤقتة لتشريعيات الرابع ماي، حيث انخ

إلى  22٪، في حين ارتفعت املقاعد التي حصل عليها أويحي من 32،32٪ إلى32،12املشاركة من

 .مقعد 011

امرأة وأعلن املجلس الدستوري عن  070إلى  002وارتفع عدد املقاعد املخصصة للنساء من 

 1.ءماي الجاري على الساعة الثامنة مسا 01فتح الطعون ابتداء من نهار أمس إلى غاية 

التشريعة بنسبة  لالنتخاباتكشف املجلس الدستوري، يوم أمس إلاثنين، النتائج الرسمية 

ألف مكتب إقتراع بالتراب الوطني، باإلضافة إلى  02باملئة أزيد من  32.32مشاركة حددت بـ 

 .مكاتب التصويت خارج الجزائر للجالية الجزائرية املقيمة هناك

 مقعد 002حزب جبهة التحرير الوطني     

 مقعد 011التجمع الوطني الديمقراطي     

                                                           
1

  "7102Electoral Calendar  international elections world elections-00-02: ، يوم واي باك مشين :موقع . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2017#cite_note-7
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 مقعد 33تحالف مجتمع السلم     

 مقعد 72القوائم املستقلة     

 مقعد 03الحركة الشعبية الجزائرية     

عن النتائج النهائية لالنتخابات  7102مايو  02وأعلن املجلس الدستوري مساء اليوم الخميس 

وكان حزب جبهة التحرير الوطني ، ملاض ي، بعد دراسة الطعون ماي ا 2التشريعية التي جرت يوم 

 .مقعدا في البرملان الجديد 000مقاعد جديدة ليكتفي بـ 3الخاسر ألاكبر بعد أن فقد 

طعنا من طرف املترشحين وألاحزاب السياسية، وبعد دراستها تم  722وأعلن املجلس عن تقديم 

طعنا لعدم  722القانونية، كما تم رفض  مقاعد في الشكل لعدم استفاءها الشروط 2رفض 

ولم تؤثر الطعون املقبولة على  ،طعنا 71كفاية أدلة الاثبات أو لعدم لتأسيس، فيما تم قبول 

توزيع املقاعد في كل من إليزي مسيلة سطيف ووهران، فيما مس التغيير دائرتين انتخابيتين 

 .هما البليدة واملدية

 :ة ومست التغييرات ألاحزاب التالي

 002مقعدا بدال من  000جبهة التحرير الوطني     

 33مقعدا بدال من  32تحالف حركة مجتمع السلم     

 02مقعدا بدال من  71تجمع امل الجزائر     

 1.الجبهة الوطنية الجزائرية مقعد واحد بدال من الش يء

  7102للنساء في انتخابات  دراسة تحليلية للتمثيل السياس ي: رابعا

مقعدا في البرملان الجديد، وتراجعت نسبة  071نائبا تحصلت النساء على  207موع من مج

 .برملانية 70برملانية خالل البرملان املنقض ي، الى النسبة املذكورة بفارق  020النساء من مجموع 

تراجع عدد النساء في البرملان الجديد، الناتج عن الانتخابات البرملانية التي جرت في الرابع من 

يعادل نسبة تمثيلية تعادل ما يقارب  نائبا وهو ما 207امرأة من مجموع  071ماي الحالي، إلى 

٪ 37،والتي قاربت 7107امرأة في البرملان السابق، الناتج عن انتخابات  020٪ وذلك مقارنة بـ 70

                                                           
1

، على 7102-0-02:يوم  _aljazeera.net: موقع وكاالت الجزيرة، باألرقام نتائج الانتخابات التشريعية،. 

 00:31الساعة
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 مقارنة بالبرملانات
ً
السابقة،  وبرغم هذا التراجع يبقى تمثيل النساء في البرملان الجديد مرتفعا

برملانية من مجموع  31٪، أي ما يعادل 2يتجاوز  7112حيث لم يكن عدد البرملانيات في برملان 

نائبا حينها ويرجع تمثيل عدد النساء في البرملان إلى القوانين التي أقرتها الحكومة في  322

خبة تتراوح بين على ألاحزاب لتمثيل النساء في املجالس املنت”الكوتا“، والتي تفرض نظام 71001

والالفت أنه وطبقا لتلك التعديالت فإن قيمة املقعد البرملاني للمرأة  في املئة 21والـ  31الـ 

أصبحت أعلى من نظيرها الرجل، فإذا كانت ألاحزاب التي فازت بمقاعد في البرملان تستفيد من 

امرأة، بينما ال  مليون سنتيم عن كل 21مساعدات مالية من الدولة، فإن ألاحزاب تحصل على 

مليونا لكل رجل ويخضع تمثيل املرأة في البرملان لنظام الكوتا، فقد حّدد  21تحصل إال على 

ويمكن القول إنها نسبة من النسب  ،%33القانون تمثيل املرأة في كل قائمة انتخابية بنسبة 

 .ألاهم في العالم العربي، وحتى مقارنة بدول غربية

على املستوى العالمي بخصوص التمثيل النسوي بالبرملان، حسبما  72الـ وتحتل الجزائر املرتبة 

أكدته سابقا الوزيرة املنتدبة لدى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة الصناعة التقليدية املكلفة 

وفي ترتيب أخير قامت به مؤسسة اعالمية أردنية ملشاركة  بالصناعة التقليدية عائشة طاغابو

في البرملان، تبين ان الدول العربية الخمس ألاولى في الترتيب العربي فاقت مشاركة املرأة العربية 

املرأة فيها في البرملان نسبة مشاركة املرأة في كل من بريطانيا والواليات املتحدة مع تفوق الدولة 

ما  التي تصدرت التصنيف العربي لحضور املرأة في البرملانات العربية على البرملان الفرنس ي في

 .يتعلق بنسبة مشاركة املرأة في املجالس النيابية

وأتت الجزائريات في صدارة ترتيب مشاركة املرأة في البرملان على مستوى الدول العربية وأعرق 

باملائة  30دول العالم في تاريخ الديمقراطية النيابية، على الرغم من تراجع نسبة املشاركة من 

وأتت التونسيات في املرتبة الثانية عربيا على مستوى  ألاخيرة، 7102باملائة في انتخابات  70الى 

ثم العراقيات بمشاركة فاقت ربع أعضاء مجلس النواب  املشاركة النيابية تحت قبة البرملان

وحلت السودانيات في املرتبة الرابعة عربيا بنسبة تمثيل متقدمة في البرملان السوداني ،العراقي

                                                           

في  70نائبا عدد النساء يتراجع ب  207رفيقة معريش، من مجموع  - 7102eldjazaironline.net 7-0-03:، يوم

 املئة، 
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وذكرت وسائل إعالم أملانية أن  ت على ربع نواب البرملان السودانيوذلك بنسبة مشاركة قارب

ارتفاع تمثيل النساء العربيات في قبة البرملان داللة على تحسن فرص وصول املرأة الى العمل 

السياس ي بعد أن كانت نساء كثيرات مقصيات عنه ألسباب مختلفة، وذكرت أن أكثر النساء 

س ي هن الجزائريات والتونسيات مع تقهقر مشاركة املرأة حظا في الوصول الى العمل السيا

 1.املصرية التي بقيت في نسبة ضئيلة جدا مع نظرائهن العربيات

 نتائج إلاصالح الدستوري واملعيقات التي صادفها :خامسا

أقرت املراجعة الدستورية ألاخيرة التي أجراها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سنة 

وتتصدر الجزائر بذلك . من املائة 31ة إدراج املرأة في أي قائمة انتخابية بنسبة الزامي 7100

املرتبة ألاولى عربيا في ترتيب الدول الخاصة بالتمثيل النسوي في البرملان واملجالس النيابية، 

من الدستور الخاصة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتخصيص  كوطة  30بفعل املادة 

املجالس املنتخبة واملراكز ألاخرى وقد بلغت نسبة املشاركة النسوية بهذه الهيئات مرتفعة لها في 

على املستوى العالمي بخصوص التمثيل  72باملائة،  وتحتل بذلك املرتبة الـ 30.0املنتخبة 

مما  7107،2النسوي بالبرملان بعد أن فتحت ألابواب على مصراعيها للمرأة خالل تشريعيات 

 .207 مقعد من ضم 022مكنها من حصد 

مع اقتراب موعد الانتخابات املحلية في  ،يحرج ألاحزاب ويدخلها في فخ الكمباملائة  31فرض 

نوفمبر القادم، عاد الحديث عن أداء وفاعلية املرأة البرملانية  73الجزائر املزمع اجراؤها يوم

وى الدولي على حساب يطفو على السطح وسط انتقادات  بأن الجزائر تحاول البروز على املست

واقع يثبت عدم بلوغ املرأة الرهان النوعي في الحقل السياس ي وتواجه حاليا أغلب التشكيالت 

السياسية صعوبة كبيرة في استمالة املرأة إلعداد قوائمها الانتخابية لولوج املعترك السياس ي 

مر أن عديد ألاحزاب الغريب في الا  ،املحلي، خاصة بالواليات الداخلية وعلى مستوى ألارياف

، فيما الانتخابيةاظطرت خالل الاستحقاقات السابقة إلى إخفاء وجوه النساء ضمن القوائم 

                                                           
1

 .70:31: ، الساعة03/0/7102: ، يومmeemmagazinet: املوقع ة الجزائرية وإلانتخابات،خديجة بودومي، املرأ. 

77:11،على الساعة7102-0-02: ،يوم  carnegieedowmentorg مروى شلبي،املرأة في العملية التشريعية _7
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عمدت أخرى إلى وضع رموز بدل الصور بسبب رفض املترشحات وضع صورهن، في مفضالت 

وانتشرت امللصقات التي تحمل مرشحات ، عدم البروز والاكتفاء بلعب دور عنصر ثانوي 

ويخش ى مراقبون ان تفرز املعادلة . الوجوه، في الواليات الجنوبية على وجه الخصوص مخفيات

منتخبات غير مؤهالت للتسيير املجتمعي والتفاعل مع الناس بالشكل املطلوب، على اعتبار أن 

ضرورة احترام نظام الكوطة جعل ألاحزاب  تتخلى عن شروط الكفاءة واملستوى 

يقول البرملاني الجزائري والقيادي في حركة ”باب نجاح الكوطةالسلطة لم توفر أس“التعليمي

ان ” ميم“مجتمع السلم، أكبر حزب اسالمي في الجزائر، ناصر حمدادوش في تصريح ملجلة 

” الكوطة“حق دستوري للمرأة، والجميع ملزم به بحكم  الانتخابيةالتمثيل النسوي في القوائم 

ح بقوة القانون القانونية املفروضة على الجميع، وهو ا
ّ

 ستحقاق لقبول القوائم في الترش

التي تعود مع كل استحقاق انتخابي في ” أزمة الكوطة“باملقابل، انتقد محدثنا ما أسماه ب 

الجزائر، نتيجة لعدم توفر شروط نجاح بعض من تصعدهم الكوطة، إما باالستقالة من العمل 

هذا واقع يفرض “أضاف  هالفرق لكن وإحداثالسياس ي بعد ذلك، أو العجز عن فرض وجودهن 

وإن كانت املسألة نسبية من حزب إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى وفي هذا .. نفسه علينا

في الانتخابات ال يكفي لتحقيق  للمرأةالسياق، أشار البرملاني الجزائري أن مجرد اعطاء كوطة 

قدرتها على إحداث الفرق وتغيير استمراريتها في عالم السياسة، الن الديمومة مرتبطة بكفاءتها و 

الصورة الذهنية لدى الراي العام والسلطة في حد ذاتها التي تزايد على الاحزاب في قضية تمثيل 

حقها في املؤسسات والوزارات والوظائف التي ال  املرأةاعطاء  بإمكانها“، مضيفا ان الاخيرة املرأة

 .ي سلوك السلطةتخضع لالنتخابات وهي مفارقة تجمع بين متناقضين ف

فعادة ماال  ،تبقى إحدى أهم مشكالت الكوتا النسائية هي تحديدها لسقف املشاركة النسائية

سواء في القوانين أو الدساتير،  ،تعلو نسبة املشاركة بين النساء عن النسبة املنصوص عليها

ما تحددها حيث تبقى النسبة ك ،وقد تكون الكوتا الطوعية هي الوحيدة التي تتجنب هذا الفخ

 ألاحزاب لنفسها وقد تزيد أو تقل عن ذلك تبعا إلرادة ألاحزاب

 

 



 

22 
 

 

 7102تمثيل العنصر النسوي في املجلس الشعبي الوطني خالل انتخابات                                                   

 

 شيو هشام در . د.ط

 

 :خاتمة 

أن تدفع بالنساء  ،تعطي الكوتا الترشيحية إلالزامية كتمييز إيجابي دافعا لألحزاب السياسية    

لواقع أفضل في هياكلها الداخلية وتعمل على تمكين النساء بشكل أفضل وتأهيل الكوادر 

حيث أن عامل إلارادة السياسية لألحزاب هو إحدى  ،للعمل في املجالس املنتخبةالنسائية 

عادة ما تعزف النساء عن املشاركة في ألاحزاب  .العوامل الرئيسية في تفعيل دور النساء سياسيا

مثل  ،وتقسيم العمل على أساس النوع ،السياسية نتيجة لتهميش دورهن داخل ألاحزاب

وفي مراكز صنع القرار  ،رك بها النساء دون أن ينخرطن في سائر اللجانتشكيل لجان للمرأة تشا

ولذا يقع على عاتق ألاحزاب السياسية وإلاصالحات  ،داخل الهياكل التنظيمية لألحزاب

 .الدستورية دعم النساء في املجال السياس ي

 : قائمة املراجع

ت السياسية وإلادارية في الديمقراطية التشاركية في ظل إلاصالحابوحنية قوي وآخرون، _ 

  00، ص7102دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى، : عمان. الدول املغاربية

دراسة تحليلية : املشاركة السياسية للمرأة ألاردنية"صالح عبد الرزاق فاتح الخوالدة، _  

تر السياسة مجلة دفا، "7107ملشاركة املرأة في انتخابات مجلس النواب السادس عشر 

 772، ص 7102، جوان 00العدد . والقانون 

إشكاالت قانونية : ترقية تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة في الجزائر"تيسمبال رمضان، _  

 02ص  7107، 03:العدد. مجلة معارف، "وديمقراطية

ردني من الكوتا النسائية في النظام الانتخابي ألا "محمد كنوش الشرعة ونرمين يوسف غوانمة، _

. سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية  مجلة أبحاث اليرموك، "وجهة نظر املرأة ألاردنية

  022، ص 7100: ، العدد72:املجلد

املشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية حريزي زكرياء، _

: ملاجستير في العلوم السياسية، تخصص، مذكرة مكملة لنيل شهادة االتشاركية الجزائر نموذجا

  2، ص 7100سياسات عامة وحكومات مقارنة، جامعة الحاج لخضر باتنة،
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-دار النجاح للكتاب الجزائر ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،مولود ديدان_  

 211-ص-7112

  20ص  ،7110 ،وليةمركز الدراسات الد: بغداد  ،السياسات العامة ،وصال نجيب العزاوي _ 

مقال عرض بكلية إلاقتصاد والعلوم السياسية  ،مفهوم التمثيل ،بسنت محمد علي موس ى_  

 3ص  7100ديسمبر  ،جامعة القاهرة

على ،7102-0- 07: ، يوم m .lhwar.ongاملوقع ،النسوية في العالقات الدولية ،أحمد الهدهد_ 

 02:31الساعة

املركز العلمي لألبحاث : ألاردن  ،ية في العالقات الدوليةالنظرية النسو  ،إسالم بن الشيخ_ 

 2ص  ،7102 ،الجامعية

 واي باك مشين: على موقع  7102نوفمبر  12دستور الجزائر الجديد نسخة محفوظة _ 

 7102Electoral Calendar  international elections -00-02: يوم  ،واي باك مشين :موقع _ 

world elections" 

-0-02يوم    aljazeera.netموقع  ،باألرقام نتائج الانتخابات التشريعية ،ت الجزيرةوكاال  -

   00:31،على  الساعة7102

في  70نائبا عدد السافي البرملان الجديد يتراجع ب  207رفيقة معريش، من مجموع  -

 7102-0-03يوم eldjazaironline.netاملئة

 ،7102-0-03يوم  ،meemmagazinet املوقع ،خاباتاملرأة الجزائرية وإلانت ،خديجة بودومي_ 

 70:31على الساعة

 carnegieedowmentorg ،مروى شلبي، املرأة في العملية التشريعية في البلدان العربية_ 

 77:11على الساعة 7102-0-02يوم

 ،و أثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر 7100التعديل الدستوري  ،ليندة أونيس ي_ 

 010ص  ،7:العدد  الحقوق والعلوم السياسية : لة مج

 املوقع،7100الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري  ،كمال حمريط_ 

diae.net،7102-0-07: اليوم. 



 

04 
 

 

 الانتخابات والجزاءات املوقعة على جرائمها على ضوء                                                                                            

 املتعلق باالنتخابات 61/61القانون العضوي                                                                                                  

 0202 جوان/ العدد الثالث/ انونية والسياسيةمجلة الصدى للدراسات الق

7878- 0872 :ISSN 

              عبد النور شيتة . د.ط/ حمزة س ي موس ى. د

 

 61/61الانتخابات والجزاءات املوقعة على جرائمها على ضوء القانون العضوي 
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 : امللخص

تقاس درجة مدى تطور الدول وتقدمها بمدى انتهاجها للديمقراطية في أنظمتها في مختلف 

مناحي الحياة، ويعد أحد أهم آلياتها الانتخاب، والذي يعد أعد وسائل مشاركة الشعب في 

السلطة والتعبير عن سيادته وتكريسها، إال أن هذه ألاداة شوهتها ولغطت صورتها جملة من 

، هذه ألاخيرة تفشت بها ظواهر الفساد واستفحلت "الجرائم الانتخابية"عليها  ألافعال يصطلح

الانتخاب قانون التحوالت القانونية العميقة التي أدخلت على نظام  إنفي مجتمعنا، غير 

الجزائري في مكافحة الجرائم، وإنشاء هياكل مؤسسية أصلية في مجال الوقاية والكشف عن 

، و إشراك القضاء في عملية متابعة أطوارها يشهدون على حقيقة أن هذه املمارسات إلاجرامية

 .الحاجة امللحة لتعبئة داخلية ودولية ضد ظاهرة الفساد الانتخابي هي ضرورة ملحة في الجزائر

 .جرائم انتخابية،حملة انتخابية،اقتراع: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The degree of development and progress of countries is measured by the 

extent to which they apply democracy to their systems in various aspects of 

life One of its most important electoral mechanisms, Which prepares the 

means of the participation of the people in power and the expression of 

sovereignty and dedication, But this tool distorted and covered the image of 

a number of acts are called "electoral crimes", The latter has been ravaged 

by the phenomena of corruption and has escalated in our society, However,  

 حمزة س ي موس ى    : الدكتور       
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the profound legal changes introduced in the Algerian electoral law system 

in the fight against crimes, Establishment of original institutional structures 

in the field of prevention and detection of such criminal practices, The 

involvement of the judiciary in its follow-up process attests to the fact that 

the urgent need for domestic and international mobilization against electoral 

corruption is an urgent necessity in Algeria. 

 Keywords : Polling, Election Campaign, Electoral Crimes.    

 : مقدمة

شهد النظام الانتخابي في الجزائر منذ نشأته عدة مراحل، وفي كل طور من أطوارها حاول      

املشرع تكريس التعبير الديمقراطي وإعطاء الشعب الحق في ممارسة السلطة عبر جميع القوانين 

د تكريس التي تناولت النظام الانتخابي في الجزائر، غير أن هذا الحق لم تتضح معامله إال بع

 .6191التعددية الحزبية بدستور 

غير أن نقص الخبرة لدى املشرع الجزائري وحداثة عهد الشعب باإلرادة الحرة والتعبير       

الديمقراطي حال دون تحقيق املبتغى، مما جعل الذهاب إلى قانون انتخابي جديد يساير 

اشر املشرع استكمال خصوصية املجتمع السياس ي وتحمي مبادئه أمر ال مناص منه، فب

إلاصالحات السياسية والتي أفرزت في ألاخير قانونا جديدا يعالج العمليات الانتخابية القانون 

والذي بدوره مهد إلصالحات عميقة تعكس الديناميكية التي تعرفها أغلب ألانظمة  61/16

ثرت في مضمون العربية أكثر مما تعبر عن رغبة وطموح الشعب، ولعل هذه املعطيات هي التي أ

واملتمثل في  1161هذا القانون مما جعل املشرع يعيد النظر فيه والعمل على تعديله سنة 

 .املتعلق بتنظيم الانتخابات 61/61القانون العضوي 

من خالل  هذا املوضوع ارتأينا تقسيم بحثنا إلى محورين وذلك من خالل الحديث عن      

، والحديث عن الجزاءات ( محور أول )ة ومرحلة الاقتراع املسائل املتعلقة بالحملة الانتخابي

 (.محور ثاني)املقررة على الجرائم املرتكبة خالل الحملة الانتخابية ومرحلة الاقتراع 
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 الحملة الانتخابية ومرحلة الاقتراع: املحور ألاول 

ية التي أوالها تعد الفترة التي  تسبق عملية التصويت مرحلة حساسة جدا بالنظر إلى ألاهم      

في بابه  61/61لها املشرع ويطلق عليها الحملة الانتخابية املنصوص عليها في القانون العضوي 

السادس والتي يتقدم من خاللها املترشحون لالنتخابات بغرض عرض برامجهم على الناخبين 

ت لصالحهم بقصد التأثير على إرادته في اختيار من ينوب عنه وإقناعهم لتوجيههم إلى التصوي

، كما تجدر إلاشارة إلى أن أهمية العملية الانتخابية تكمن في أنها 1بإتباع آليات وتقنيات متعددة

تعطي املترشح انطباع وتصور وعن مدى مساهمته في فوزه في الانتخابات ومن خالل هذا الطرح 

 :سنتطرق إلى

 :ماهية الحملة الانتخابية: أوال

لقد تعددت التعاريف املعبر عن الحملة الانتخابية وكذلك  :ابيةتعريف الحملة الانتخ -6      

ألاحكام التي تحكمها بتعدد زوايا النظر وألاطر القانونية وهذا ما سنحاول توضيحه من خالل 

 :النقاط التالية

الحملة الانتخابية تعرف على أنها مجموعة من ألاعمال التي تقوم بها ألاحزاب أو مترشح       

ن صورة سياسية وأهدافه للجماهير والناخبين بغي تحقيق الفوز في الانتخابات، بهدف تحسي

 .2مستعمال بذلك الوسائل وإلامكانات املتاحة له

ألانشطة السياسية التي يقوم بها املترشح وفريق :" كما عرفها الفقه الدستوري على أنها      

كب واملؤتمرات والاجتماعات العامة العمل معه، ونشمل اللقاءات والخطابات واملسيرات واملوا

والندوات وكذلك استخدام وسائل إلاعالم إلطالع الناخبين على برامج وسياسات املرشح أو 

 .  3الحزب الذي يمثله بهدف الحصول على أصوات الناخبين وتحقيق الفوز 

نس ي قد عرف وإذا قمنا بإطاللة على التشريعات املقارنة نجد في هذا الصدد التشريع التو        

ــــالحملة الانتخابية على أنها مجموعة من ألانشطة التي يقوم بها املترشحون أو القوائم املترشح ــ  ة ـ
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أو مساندوهم أو ألاحزاب السياسية خالل الفترة املحددة قانونا، بغية التعريف بالبرنامج 

لدعائية وألاساليب املتاحة الانتخابي أو البرنامج املتعلق باالستفتاء باعتماد مختلف الوسائل ا

 .4قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع

كما تجدر إلاشارة إلى أن املدة القانونية للحملة الانتخابية في مختلف التشريعات تعمل       

اة على تقييد وسائل الدعاية على اختالفها بفترة زمنية قصيرة نسبيا، وذلك قصد تحقيق املساو 

بين املترشحين وكذا التحكم في النفقات املتعلقة بهذه العملية لتخفيف عبئها عن الدولة 

 .وتحقيق التوازن املالي بين املترشحين

املتعلق باالنتخابات قد نص في مادته  61/61وبالرجوع إلى مستجدات القانون العضوي       

ما من تاريخ الاقتراع وتنتهي ثالثة أيام يو  12على أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل  6315

قبل الاقتراع وإذا جرى دور ثان لالقتراع فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها املترشحان تفتح 

يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من ذات التاريخ وتضيف املادة ( 61)قبل اثنتا عشر 

حال من ألاحوال القيام بالحملة الانتخابية خارج من نفس القانون على أنه ال يمكن بأي  6116

هذه ألاوقات، ومن خالله يتضح أن يتوقف املترشحون من ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 

 .ثالثة أيام من تاريخ الاقتراع وقبل يومين من تاريخ الاقتراع إذا أجري دور ثان لالقتراع

ملرجو من تمويل الحملة الانتخابية هو ضمان إن الهدف ا :تمويل الحملة الانتخابية -1       

الشفافية حول مصادر ونفقات الحملة الانتخابية إضافة إلى وضع نظام عام لتمويل الحملة 

، في هذا الصدد نجد 7بشكل متساو بين املترشحين، كما يحضر كل تمويل أجنبي لهذه الحملة

ل الحملة الانتخابية حيث تضمنت النص على مصادر تموي 61/61من القانون  611املادة 

 :يتم تمويل الحملة الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن:"نصت على 

 .مساهمة ألاحزاب السياسية -

 .مساعدة محتملة من الدولة التي تقدم على أساس إلانصاف -

 .وتحدد هذه املادة كيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم".  مداخيل املترشح -
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تحدد مصاريف الحملة الانتخابية بحيث ال يمكن أن  611رة أن املادة كما تجدر إلاشا     

مليون دينار جزائري ( 611)تتجاوز نفقات الحملة الخاصة باملترشح لالنتخابات الرئاسية مائة 

 .8مليون دينار جزائري في الدور الثاني( 611)في الدور ألاول ويرفع املبلغ إلى مائة وعشرون 

 (: الدعاية الانتخابية)الانتخابية وسائل الحملة  -3    

تختلف وسائل الدعاية الانتخابية وتتعدد إذ نجدها تحتل مركز الريادة كل من التلفزيون       

وإلاذاعة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت من أكثر الوسائل اعتمادا من طرف 

املواطنين، وفي نفس الوقت ال  املترشحين وحتى الناخبين قصد عرضهم لبرامجهم وأفكارهم إلى

يمكننا إهمال دور وسائل الدعاية التقليدية كالالفتات وامللصقات والتجمعات والزيارات 

امليدانية ملا تتميز به من سهولة استخدام مقارنة مع الصعوبات التي تعترض املترشح في الوصول 

 .إلى القنوات التلفزيونية وإلاذاعية مثال

أن الهدف املرجو من وسائل الدعاية الانتخابية هو التأثير في الناخبين وتغيير كما ننوه إلى      

 .آرائهم وكسب ثقتهم للتصويت عليهم

 :  املبادئ التي تحكم الحملة الانتخابية -1

هناك العديد من املبادئ وألاسس التي تحكم العملية الانتخابية وفي الغالب منها مبادئ       

إلى موقعها واملوضوع الذي تحكمه ويمكن اعتبارها بمثابة ضمانات  دستورية وذلك استنادا

دستورية وقانونية لالنتخاب من جهة وبمثابة الحقوق أو املصالح املحمية في الجرائم الانتخابية 

 :ومن أبرز املبادئ التي تقوم عليها الحملة الانتخابية نجد

ن املبادئ التي تحكم الانتخاب ونقصد هنا هذا املبدأ الصدارة بي يحتل :مبدأ املساواة -أ      

باملساواة القانونية التي تعد من أهم أنواع املساواة بين ألافراد في الحقوق والحريات العامة التي 

تستلزم أن يطبق قانون واحد على جميع ألافراد املجتمع دون تمييز أو تفرقة بسبب اختالف 

ـــــشك فيه أن املساواة هي أساس الحريات العامالجنس أو ألاصل أو اللون أو اللغة، ومما ال  ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ة، ـ
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فالحرية العامة ال وجود لها إذ اقتصر التمتع بها على فئة من املواطنين دون أخرى، وال يختل 

مبدأ املساواة إذا ما اختلفت املعاملة تبعا الختالف املراكز القانونية أو توافر سبب يتعلق 

 .9صلحة العامةبامل

ولإلشارة فإن الهدف من مبدأ املساواة هو تحقيق التكافؤ في الفرص بين املترشحين في       

استخدام مختلف الوسائل الحملة الانتخابية للتعبير عن أفكارهم وشرح برامجهم والابتعاد عن 

 .10أساليب املحاباة أو التمييز الذي يختص به بعض املترشحين أو ألاحزاب

نجد املشرع قد أخذ بعين الاعتبار مبدأ  61/61وبالرجوع إلى مستجدات القانون العضوي       

اللتان تضمنا الحرص العادل واملتساوي في  619و 611املساواة وحث عليه في املادتين 

من ذات  69111استخدام وسائل إلاعالم بين املترشحين وألاحزاب السياسية، وأيضا نجد املادة 

 .ى التوزيع املتساوي ملساحات إلصاق الترشيحاتالقانون تنص عل

 : مبدأ حياد السلطات إلادارية -ب     

إن القوانين واللوائح املنظمة لسير العملية الانتخابية مهما كانت وجهتها لن تحقق الغاية       

نزاهة  املرجوة منها إذا لم يعكف رجال إلادارة املكلفون بتنفيذها على تحقيق هذه الغاية أال وهي

وشفافية الانتخابات، وذلك بااللتزام بالحياد التام إزاء كافة املترشحين والذي أصبح حتمية ال 

، ومن أجل تحقيق هذا املبدأ تمنع أغلب التشريعات 12مناص منها يقتضيها النظام الديمقراطي

لة الخاصة بالوظيفة العامة ألاعوان إلاداريين من ممارسة أي نشاط أثناء القيام بالحم

الانتخابية لصالح حزب أو مترشح أو تيار سياس ي آخر، وتنص على عقوبات صارمة في مواجهة 

 .من يخالف هذا املبدأ

في فقرتها ألاولى نصت على  61/61من القانون العضوي  611وفي هذا الصدد نجد املادة       

رشحين، كما نجد هذه وجوب التزام أعوان إلادارة التزاما صارما إزاء ألاحزاب السياسية واملت

ــــــاملادة في فقرتها  ألاخيرة تمنع استعمال أمالك أو وسائل إلادارة أو ألامالك العمومية لفائ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  دة ــ
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حزب سياس ي أو مترشح أو قائمة مترشحين، وبهذا يمكن القول أن املشرع الجزائري قد تبنى 

 .13ريةمبدأ حياد السلطات إلادا

وهي املرحلة التي تلي الحملة الانتخابية وتسبق مرحلة فرز ألاصوات، وتعني : الاقتراع -ثانيا      

إدالء الناخبين بأصواتهم والتعبير عنها والتصويت لصالح املترشح أو القائمة أو الحزب السياس ي 

وحساسة تصب  الذي نال رضاهم وإعجابهم وإقناعهم من خالل ما تقدموا به من برامج هادفة

وبغية ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية ينبغي توافر جملة من  في تطلعات الشعب

 :الشروط التي من شأنها تحقيق ذلك وهي

على نص القانون الانتخابي الجديد  :إشراف القضاء على سير أطوار العملية الانتخابية -6       

( كوطا)حصةالنسبي باشتراط تمثيل لتمثيل دة ايان، وز للبرملالسفلى الغرفة عدد نواب افع ر

ة الذين يتم تعيينهم من طرف لقضادور اتعزيز ورة على ضر، وأكد كذلك كل قائمةنسائية في 

قوائم الناخبين جعة امرالانتخابية بما في ذلك لعملية اقبة امرومتابعة رئيس الدولة في 

الانتخابات سواء نتائج غاية فحص وترسيم إلى لناخبة استدعاء الهيئة ايخ رفحصها من تاو

الانتخابات إلى سلطة على دارة املشرفة إل، وبذلك تخضع الرئاسيةأو التشريعية املحلية، ا

دون أن يكون لها حق لنتائج فقط في ترسيم اها ينحصر ن دور كابعدما بشكل كامل ء لقضاا

تثيره ألاحزاب من طعون لدى ل ما كاملتابعة أو املراقبة أو الطعن في قوائم الناخبين  أو حتى 

املكلفة بمراقبة الانتخابات فقد تقرر أن يتم تعين رئيسها من لسياسية اللجنة إلادارة، وحتى ا

طرف من ة كل مرن التعين يتم في  كاممثلي ألاحزاب واملرشحين ألاحرار بعدما عضائها من بين أ

  . أو محليئاسي ق رألمر باستحقااتعلق رئيس الدولة سواء 

يق شفافة دلصنان اتكور أن تقرالانتخابية فقد لعملية اما أ :شفافية صناديق الاقتراع -1      

ج يظهر بوضوح ألاظرفة املوجودة في الصندوق وأيضا يمنع استعمال الحبر القابل جازمن و

ل الحبر الذي ال يمكن تزويره أو محوه ستعماللمحو في محاضر فرز  ألاصوات وسيتم فقط ا

 .يروكل عملية تزم ماة في قطع الطريق ألرغبي خطوة لتأكيد اوهذا ف
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يلزم القانون الجديد إلادارة كما  :ضرورة تبرير إلادارة املختصة مسائل رفض القوائم -3      

املختصة بتبرير أي رفض لقائمة مرشحين أو للترشح في قائمة ما وتخويل الحزب أو املترشح 

ة نتخابيامرشح من قائمة ل نتقاهذا القانون افيما منع ختصة، امللقضائية املعني لدى الجهات ا

ام عضو الحكومة الذي يترشح  لالنتخاب لز، وإنتخابهى بعد اخرأتشكيلة سياسية إلى 

 .باالستقالة من وظيفته

ا يخص الحملة الانتخابية فقد اقترح فيمو: دور الهيئة املستقلة ملراقبة الانتخابات -1      

ا كفيلة لضمان إجراء حملة انتخابية في كنف الهدوء وإلانصاف وهذا بتكليف القانون أحكام

لتوزيع مواعيد ظهور املترشحين لقرعة اء اجراللجنة املستقلة ملراقبة الانتخابات بمسؤولية إ

ت العمومية املخصصة لذلك، واقترح لقاعاايع زتوولبصرية السمعية م اإلعالاسائل عبر و

كيف الانتخابات ير وتزاء ذمم املنتخبين أو شرمن يحاول حق كل  كذلك عددا من العقوبات في

عونا عموميا، وقد تم اعتماد قانون لفاعل ن اكاشدة إذا لعقوبة اتتضاعف ن ذلك، وما كا

عضوي يحدد حاالت التنافي مع العهدة البرملانية ويشير إلى حاالت بطالن الحرية في الترشح 

نذكر على سبيل املثال املمارسة ضمن الحكومة واملجلس  وحاالت التنافي مع التمثيل النيابي

الدستوري وإلادارات واملؤسسات العمومية ومهنة القضاء، وبذلك فإن وجود قضاء مستقل 

اد ألفراية على رحكامه ساونزيه يحفظ للدستور سموه على النصوص ألاخرى كلها ويجعل أ

 .لرئاسة نفسهااعلى مؤسسة والجماعات، و

التداول على السلطة يرفض الجمود والديمومة وبالتالي الرئاسة مدى الحياة فمنطق        

وباملقابل فهو يحبذ التجديد في ألاشخاص، ألاحزاب وألافكار واملمارسات السياسية، وهذا ما 

نلمسه بدقة في الدول الديمقراطية العريقة التي تمتع بثقافة تداول عريقة، حيث أصبحت 

ج الوطني لذلك تأسست ثقافة التداول في الدول التي تأصلت فيها جزءا ال يتجزأ من النسي

قاعدة ومعارضة ويضمنه لتجربة على الظاهرة واستقرت في بعدها الثقافي للمجتمع وانتظمت ا

الحوار املتبادل وتصونه إرادة املواطن الحرة املسؤولة في حسم اختياره والدفاع  عن نتائجه، 

ــــــــية التوجيه والقيادة وإلادارة بالقدر نفسفبمقدار ما لألغلبية من مشروع ـــــ ـــ ــ ـــه لألقليــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــة حـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  ق ـــ
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السلطة لسلمي على املساهمة في تبعاته املالحظة والتعبير عن الرأي الحر الذي أعطى للتداول ا

ر بين ألاغلبية واملعارضة موجودا التحقيق والانجاز، لكون الحواحتمية الوجود، وشرعية 

فق التوت والتسوياوايخ رلتاومطلوبا ومستندا على قواعد محددة فهناك تالزم بين الحياة، ا

 
ً
ة الديمقراطية، لعمليوالسليمة صعيد املمارسة الحزبية اتكريسها على وها ارقريا في إمركزدورا

 . 14ر ذلك تعبيرا عن التداول السلمي على السلطةباعتبا

 الجرائم املرتكبة خالل الحملة الانتخابية والاقتراع والجزاءات املوقعة عليها: املحور الثاني

املتعلق بتنظيم الانتخابات من خالل الاطالع على  61/61بعد قيامنا بتفحص القانون       

نصوصه نجد أنه قد تضمن مجموعة من ألافعال التي تعتبر مجرمة في نظر املشرع وذلك بتوافر 

ملة من الشروط القانونية لقيامها، وفي املقابل نجد قد نص على جملة من العقوبات املقررة ج

للحد منها بغية ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وهذا ما سنحاول معالجته في 

 .هذا املحور 

 :الجرائم الانتخابية الواقعة قبل عملية الانتخاب -أوال

نجدها تنص على  611السالف الذكر وبالتحديد في مادته  61/61نون بالرجوع إلى القا       

التسجيل أكثر من مرة في قائمة انتخابية وهذا يعتبر من ضمن الجرائم التي تسبق العملية 

الانتخابية، حيث عمل املشرع الجزائري على تجريمها ومعاقبة مرتكبيها بالحبس من ثالثة أشهر 

ألف دج، كما تضمنت أيضا املعاقبة  11آالف دج إلى  1ة من إلى ثالثة سنوات وبغرامة مالي

على كل من يقوم عند التسجيل في قائمة انتخابية بإخفاء حالة من حاالت فقدان ألاهلية التي 

 .ينص عليها القانون 

كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل :" من نفس القانون تنص 619كما نجد املادة       

أشهر إلى ثالثة سنوات وبغرامة  11وائم الانتخابية يعاقب عليها بالحبس من أو شطب من الق

 .ألف دج ويعاقب على املحاولة بنفس العقوبة 11آالف إلى  11من 
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يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في املادة :"تنص على  611وفي نفس الصدد نجد املادة      

عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف  من هذا القانون العضوي كل من يعترض سبيل 619

 .هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها

وفي حالة ارتكاب هذه املخالفة من طرف ألاعوان املكلفين بالعمليات الانتخابية تضاعف      

عمليات ضبط  العقوبة، فمن خالل هذه املادة اتضح لنا أنه تعتبر جريمة كل من يعترض سبيل

القوائم الانتخابية أو يقوم بإتالفها أو يعمل على تزويرها، ومن بين الجرائم نجد كذلك جريمة 

السالف الذكر نصت  61/61من القانون  111تغير املوطن للناخب والتي نصت عليها املادة 

دج كل  ألف 11آالف إلى  1يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالثة سنوات وبغرامة من :"على

من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق 

وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة، كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة املذكورة 

 .سنوات على ألاكثر 2أعاله بالحرمان من ممارسة حقوقه املدنية ملدة سنتين على ألاقل و

تتمثل هذه الجرائم حسب ما نصت عليها مواد : املتعلقة بالحملة الانتخابيةالجرائم  -ثانيا 

 :املتعلق بتنظيم الانتخابات فيما يلي 61/61القانون العضوي 

لقد جرم املشرع استعمال لغة أجنبية غير : استعمال اللغة ألاجنبية في الحملة الانتخابية -6      

مترشح أو من يمثله أثناء الحملة الانتخابية، وفي  اللغة العربية وهي اللغة الرسمية من طرف

يعاقب بغرامة من :"السابق الذكر تنص على  61/61من القانون  161هذا الصدد نجد املادة 

سنوات على  12ألف دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح ملدة  91ألف دج إلى  11

 ".لقانون من نفس ا 611و 612ألاكثر كل من يخالف أحكام املادتين 

هذا أيضا يعتبر من ضمن الجرائم : استعمال ممتلكات أو وسائل تابعة لشخص معنوي -1     

يمنع استعمال :"السابق الذكر على  61/61من القانون  693الانتخابية ونصت عليها املادة 

املمتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إال 

   ".نصت ألاحكام التشريعية صراحة على خالف ذلكإذا 
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كما تجدر إلاشارة إلى أنه كذلك يمنع من استعمال أماكن العبادة واملؤسسات وإلادارات       

العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين ألغراض الدعاية الانتخابية، وهو ما نصت عليه 

سنوات  12سنتين إلى ( 11)يعاقب بالحبس من :"كر السالف الذ 61/61من القانون  691املادة 

ألف دج كل من يخالف ألاحكام املنصوص عليها في املواد  111ألف دج إلى  21وبغرامة من 

 ".منه 162السالفة الذكر وذلك طبقا لنص املادة 

لق املتع 61/61من القانون  691وفقا لنص املادة  :جريمة الاستعمال السيئ لرموز الدولة-3      

، بمعنى كل من ارتكب فعل من شأنه يس يء "يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة:"باالنتخابات 

 12إلى اللغة العربية أو الدين إلاسالمي أو العلم الوطني يعتبر جريمة ويعاقب عليها بالحبس من 

 .ألف دج 211ألف إلى  611سنوات وبغرامة مالية من  61سنوات إلى 

يمة كل حزب سياس ي أو مترشح تلقى أموالا من طرف أطراف أجنبية كانت كما يعتبر جر       

دولة أو أشخاصا ومهما كان نوع ألاموال عينية أو نقدا لتنشيط الحملة الانتخابية يعاقب 

 .  15ألف دج 111ألف إلى  11سنوات وبغرامة من  12بالحبس من سنة إلى 

تتمثل الجرائم املتعلقة بالتصويت على ضوء (: التصويت)الجرائم املتعلقة باالقتراع  -ثالثا     

 :املتعلق باالنتخاب فيما يلي 61/61القانون العضوي 

بمعنى أن : جرائم التصويت العمدي في قوائم التصويت بعد فقدان الحق في التسجيل -6      

الشخص الذي يصوت عمدا ويعلم أنه ليس له الحق في التصويت بسبب حكم قضائي أو بعد 

سنوات وبغرامة  61سنوات إلى  12إفالسه ولم يرد غليه اعتباره، يعاقب بالحبس من  إشهار 

من القانون السالف  16116ألف دج وفق ما نصت عليه املادة  211ألف إلى  611مالية من 

 . الذكر

في هذا الصدد : جريمة انتحال هوية الغير في التصويت أو التصويت بالتسجيل في قائمتين -1      

 يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالثة سنوات وبغرامة مالية من :" تنص على  611ملادة نجد ا
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ألف كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات  11آالف دج إلى  1

 ".مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حاالت فقدان ألاهلية التي ينص عليها القانون 

يتضمن مضمون هذه الجريمة أنه ال يحق ألي : جريمة توقيع الناخب ألكثر من مترشح – 3       

ناخب مسجل في قائمة انتخابية أنه يمنح توقيعه إال ملترشح واحد فقط، ويعتبر كل توقيع 

 11يمنحه الناخب ألكثر من مترشح مرفوض قانونا هذا ما يعرض صاحبه للعقوبة بالحبس من 

 .17ألف دج 111ألف إلى  21مة من أشهر إلى سنة وبغرا

 : الجرائم املتعلقة بمكتب الاقتراع -رابعا   

قد ترتكب بعض الجرائم في بعض الحاالت في مكاتب الاقتراع بهدف معين، لذا جرمها       

املتعلق باالنتخابات وتتمثل  61/61املشرع الجزائري بنصوص قانونية في ظل القانون العضوي 

 : يليهذه الجرائم فيما 

هنا يعتبر الناخب أو أي شخص دخل مكتب  :جريمة الدخول إلى مكتب الاقتراع بسالح -6      

الاقتراع وبحوزته سالحا بينا أو مخفيا باستثناء أفراد القوة العمومية املسخرين قانونا يعاقب 

هو  ألف دج واملقصود هنا 11آالف إلى  11أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من  11بالحبس من 

 .السالح الناري 

من القانون العضوي  119بالرجوع إلى املادة  :جريمة إهانة أعضاء مكتب التصويت -1      

من قانون العقوبات واللتان نصتا على  619و  611السابق الذكر نجدها تضم املادتين  61/61

 كل من إهانة عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه واستعمال ضدهم عنفا أو تسبب

 .بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها

كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع املحتوي على : جريمة اختطاف صندوق الاقتراع -3      

سنوات  61سنوات إلى  12ألاصوات املعبر عنها والتي لم يتم فرزها بعد يعاقب بالحبس من 

ـــــــالساب 61/61من القانون  111ألف دج طبق لنص املادة  211ألف دج إلى  611وبغرامة من  ــ  ق ــ
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الذكر، كما تجدر إلاشارة إلى أنه إذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من ألاشخاص 

 11ألف دج إلى  211سنة وبغرامة من  11سنوات إلى  61وبعنف تكون العقوبة السجن من 

 .ألف دج 211مليون و

جريمة إلاخالل باالقتراع من العاملين بين الجرائم املتعلقة بمكتب الاقتراع كما نجد من        

السابق الذكر، وجريمة  61/61من القانون العضوي  161نصت عليها املادة  بمكتب التصويت

وتتمثل في رفض كل شخص الامتثال : رفض تسخيره مكتب التصويت والاستشارة الانتخابية

ويت أو ملشاركته في تنظيم استشارة انتخابية يعاقب بالحبس لقرار تسخيرة بتشكيل مكتب تص

 .18ألف دج 111ألف إلى  11أيام إلى شهرين وبغرامة من  61من 

املتعلق باالنتخاب  61/61كما تجدر إلاشارة وبعد تصفح مواد القانون العضوي        

قة عملية التصويت  استخلصنا أنه توجد أيضا جرائم ترتكب من أجل التأثير على الناخبين وإعا

 :وتتمثل هذه الجرائم فيما يلي

ومثاله كأن يقوم أحد : جريمة تعكير صفو مكتب التصويت ومنع دخول املترشحين -6       

املترشحين بخلق نوع من الفوض ى أو منع املترشحين من دخول مكتب التصويت أو من ينوب 

أشهر  11حق التصويت يعاقب من عنهم قانونا حضور عملية التصويت أو قام بأي عمل يخل ب

ألف دج وحرمانه من حق الانتخاب والترشح ملدة  31آالف دج إلى  13إلى سنتين وبغرامة من 

 .19سنوات على ألاكثر 12سنة على ألاقل و

 13حيث يعاقب بالحبس من : جريمة حمل الناخب على التصويت بالعنف أو التهديد -1     

ألف كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول  31ف دج إلى آال  13أشهر إلى سنة وبغرامة من 

التأثير على تصويته مستعمال التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو 

 .أمالكه إلى الضرر 
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وإذا كانت التهديدات املذكورة أعاله مرفقة بالعنف أو الاعتداء تضاعف العقوبة دون     

 .ت ألاشد املنصوص عليها في قانون العقوباتإلاخالل بالعقوبا

امتناع جريمة الحصول على أصوات الناخبين أو تحويلها أو التحريض على تحقيق  -3     

 . 20الناخبين

 :خاتمة

وفي ألاخير نخلص إلى أن الانتخاب يعد أحد أهم آليات ممارسة الديمقراطية إلى جانب    

والدور الذي يلعبه على الساحة الوطنية من خالل فتح  ألاحزاب السياسية، بالنظر إلى املكانة

املجال أمام الشعب لإلدالء برأيه بكل حرية في اختيار من ينوب عنه ويجسد قراراته على أرض 

الواقع، كما يعد وسيلة لوصول املترشح أو الحزب أو القائمة إلى دواليب السلطة بكل 

م املرتكزات التي يقوم عليها مبدأ التداول ديمقراطية، كما يمكن  اعتبار الانتخاب أحد أه

السلمي على السلطة هذا ألاخير هو أداة الستكمال املسار أو تجديد العهد مع الشعب الذي فقد 

 . ثقته التامة بالسلطة

غير أن ألامور سارت عكس التيار لعزوف الشعب عن مكاتب الاقتراع بسبب وجود بعض      

ثقة املواطنين، فرغم تكاتف جهود الدول إلى الوقوف وقفة  ألافعال والتصرفات التي زعزعت

رجل واحد في مواجهتها، واعتناء التشريع الداخلي بمكافحتها والوقاية منها فهي تبقى قاصرة 

وتعتريها ثغرات قانونية يستغلها رواد الفساد، وهذه ألافعال عمد املشرع الجزائري على تجريمها 

باالنتخاب، كونها تهدد كيان الدولة وتشوه الحكم الراشد لها املتعلق  61/61بموجب القانون 

وكان الهدف أساسا من تجريم هذه ألافعال هو ردع مرتكبيها وإجراء عملية الاقتراع في جو من 

 .الشفافية والنزاهة ووصول ألاشخاص الذين ارتضاهم الشعب إلى مقاليد السلطة
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نا لهذه الورقة البحثية لم نمر مرور الكرام على ونحن بدورنا كباحثين من خالل تقديم       

هذا املوضوع الذي أصبح موضوع الساعة للعام والخاص، فارتأينا تقديم جملة من املقترحات 

 :علها تجد آذن صاغية وتفيد في تحقيق املبتغى منها ومن بين املقترحات ما يلي

شخاص ال يكفي فقط النص عليها أو فيما يخص  الجرائم الانتخابية والتي قد يرتكبها أحد ألا -

وضع معايير لتحديدها أو تصنيفها، بل ال بد من السير قدما نحو تسليط العقوبة عليه وتفعيلها 

وفق ما يقتضيه ألامر، ولضمان عدم تماديهم في ارتكابهم لألفعال املجرمة على إلادارة عدم 

 .التهاون في اتخاذ إلاجراءات الالزمة للحد من هذه الظواهر

منح الضوء ألاخضر للقضاء لكي يلعب دوره على أكمل وجه لإلشراف على العملية الانتخابية  -

 .في مختلف أطوارها وعدم التدخل في مهامه

ضرورة تشديد العقوبات املسلطة على مرتكبي مثل هذه ألافعال وعدم التهاون في متابعتهم  -

 .  القضائية

 .حين واملواطنين والنظر في شكاويهم على محمل الجددراسة الطعون املقدمة من طرف املترش -

منح صالحيات واسعة للهيئة الوطنية املستقلة ملراقبة الانتخابات وعدم تسييس آرائها  -

 .وقراراتها لكسب ثقة الشعب فيها

وعليه فإن جرائم الانتخاب ال تمس فئة معينة أو محددة بل تنصرف آثارها إلى جميع        

ا فقد ثقتهم في هذه السلطة وبغية استردادها ال بد من فتح املحيط على مصرعيه املواطنين، مم

أمامهم للمشاركة في السلطة وأخذ حقه من السيادة املنتهكة، والعمل على إجراء الانتخابات في 

 .بيئة من الشفافية والنزاهة
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 :الهوامش

                                                           
يني، إلاجراءات املمهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة ، كلية أحمد بن 1

 .611، ص 1112/1111باتنة، -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 6عبدو سعيد وعلى مقلد وعصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية، ط2

 .662، ص 1112نان، لب–
، مذكرة ماجستير، كلية 61/16علي مختاري، دور القضاء في العملية الانتخابية في ظل القانون العضوي رقم  3

 .61، ص 1162/ 1161املسيلة، –الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف 
 .611علي مختاري، مرجع ذاته، ص 4
 .املتعلق بتنظيم الانتخابات 61/61نون من القا 631أنظر املادة  5
 .من ذات القانون  611أنظر املادة  6
، 1111بوكرا ادريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  7

 .61ص
 .السالف الذكر 61/61من القانون  611أنظر املادة  8
، ماجستير في القانون، دار الفكر الجامعي، -دراسة مقارنة-جرائم الانتخابيةالوردي براهيمي، النظام القانوني لل 9

 .11، ص 1119إلاسكندرية، 
 .662عبدو سعد وعلي مقلد ونعمة إسماعيل، املرجع السابق، ص  10
 .املتعلق بتنظيم الانتخابات 61/61من القانون العضوي  691و 619و 611أنظر املواد  11
 .33بق، صالوردي براهمي، مرجع سا 12
 .املتعلق بتنظيم الانتخابات 61/61من القانون  611أنظر املادة  13
الحقيقة والاستجابة لسياق -عبد الجبار جبار ومصطفى جزار، التعديالت الدستورية في الدول العربية  14

عديالت ، من مداخالت امللتقى الدولي حول الت-دراسة حالة بين تجاوز النقائص في الجزائر-الثورات العربية

 .11الدستورية في الدول العربية على ضوء املتغيرات الراهنة، ص 
 .املتعلق بتنظيم الانتخابات 61/61من القانون العضوي  169أنظر املادة  15
 .السالف الذكر 61/61من القانون العضوي  161أنظر املادة  16
 .السالف الذكر 61/61من القانون العضوي  613أنظر املادة  17
 .السابق الذكر 61/61من القانون العضوي  111ملادة أنظر ا 18
 .السابق الذكر 61/61من القانون العضوي  111أنظر املادة  19
 .السالف الذكر 61/61من القانون العضوي  112أنظر املادة  20
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 العمل النقابي ودوره في النهوض بالطبقة العمالية

 بغدادي إيمان                                                                       

 طالبة دكتوراه                                                                            

 جامعة منتوري قسنطينةكلية الحقوق،                                                                   

  :امللخص

 بحق والاعتراف نقابات فوجود ،النقابية التعددية بمبدأ جاء ،9191 دستور  بعد الجديد النظام

 فموضوع ،العمال لجميع به معترف حق وهو الديمقراطية، مظاهر من مظهر النقابي التمثيل

 الجزائر، ومنها والتنظيمية التشريعية والسلطات املنظمات اهتمام محور  شكل النقابي الحق

 فالحفاظ دورها يقتصر ال املهنية النقابات ألن النقابي، الحق ومبدأ النقابية الحرية مبدأ وتكريس

 الصعيد على التنمية لخطط الفاعلة املشاركة لتشمل تتسع بل ،فقط العمال مصالح على

 ألازمات ازدياد مع النقابي الوعي ازداد وآلان ،والدولة للمجتمع والسياس ي الاجتماعي و قتصاديالا

 . ألاصعدة هته مستوى  على

 .النقابي الوعي ؛النقابية الحرية ؛النقابي الحق ؛النقابية التعددية :املفتاحية الكلمات

Abstracts: 

The new system, after the 1989 Constitution, was founded on the principle 

of trade unionism. The existence of trade unions and the recognition of the 

right of trade union representation is a manifestation of democracy. It is a 

recognized right for all workers. The subject of trade union rights has been 

the focus of attention of organizations and legislative and regulatory 

authorities, Because trade unions are not limited to the role of preserving the 

interests of workers only, but extends to include the active participation of 

economic, social and political development plans of society and the state, 

and now increased trade union awareness with the increase of crises at the 

level of this level. 

  Keywords: Trade union pluralism; union right; freedom of association; 

trade union awareness. 
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 :مقدمة

 أخذت والتي والالربحية، التطوعية ،والخاصة ألاهلية، منظماته و بمؤسساته املدني تمعاملج تميز

 والتي ،الحكومية غير املنظمات نظام تحت نظوتاو  ألاعباء، من الكثير املركزية الحكومة كاهل عن

 إلشراك الفعالة آلاليات املنظمات هذه وتؤمن ،العالم دول  معظم أو كل في موجودة أصبحت

 إلانسانية النشاطات وتوحيد ،املجتمع تنظيم في تساهم منظمات ضمن والجماعات نيناملواط

 وتعتبر ،وتنفيذه صنعه في وتشارك بل ،القرار صنع مراكز على الضغط في تساهم كما ،العام للنفع

 عفوي  فعل كرد جاءت وتنظيمية اجتماعية ألنها ،املدني املجتمع من جزء النقابية املنظمات

 واملادية املهنية حالتهم إليها آلت التي املزرية ألاوضاع من للتخلص العمال طرف من وتلقائي

 بصفة عنها الدفاع عن عجزوا بعدما ،جماعية بصفة مصالحهم عن للدفاع كوسيلة ،والاجتماعية

 .العمل أصحاب وبين بينهم املتكافئة غير والاجتماعية الاقتصادية املراكز نتيجة فردية

 إلاعالن كرسه الديمقراطية، مظاهر من مظهر النقابي التمثيل بحق الاعترافو نقابات وجود إن

 ديسمبر 91 في املؤرخ إلانسان لحقوق  العالمي إلاعالن من 32 املادة في إلانسان لحقوق  العالمي

1948 

 العمال لجميع به معترف النقابة في الانخراط حق بأن ،9111 دستور  مثل 9191 دستور  وكرسه

 تنظيمه على العمالية التشريعات عملت كمبدأ الحق هذا تكريس تم ثم ،القانون  طارإ في ويمارس

 ،النقابي الحق حماية بكيفيات املتعلق ،9199 جوان 91 في املؤرخ 39- 99 قانون  فصدر ،وحمايته

 به أخذت ،الواحد الحزب عهد في واحدة بنقابة الاعتراف في منحصرا الحق هذا كان أن بعد

 . الجزائريين للعمال العام إلاتحاد فيها الحق هذا واحتكار ،النقابة بوحدانية آنذاك الجزائر

 من ،9111 سنة دستور و  9191 سنة السيما ،الحزبية التعددية عهد في الدساتير أقرته ما أن إال

 والاجتماعية الاقتصادية إلاصالحات قوانين أكدته سياس ي طابع ذات جمعيات إنشاء في في حق

 . املبدأ هذا

 التشريعية والسلطات الدولية املنظمات اهتمام محور  النقابي الحق موضوع شكل فقد

 مرور مع تكون  أصبحت ،وقواعد أحكام بعدة أحاطته التي املعاصرة الدول  مختلف في والتنظيمية

 املواثيق بواسطة إما وذلك ،" النقابي الحق ومبدأ النقابية الحرية" بمبدأ اليوم يعرف ما الزمن

 . الداخلية والقوانين الدساتير بواسطة أو الدولية فاقياتوالات
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 أدوار من ماله خصوصا بالجزائر مطبق النقابي الحق مبدأ مدى آي إلى :املطروح والسؤال

 واملجتمع؟ العامل على واقتصادية اجتماعية

  العمالية بالطبقة النهوض في النقابة دور  :ألاول  املحور 

 تمثلها التي الشريحة مصالح عن الدفاع على يقتصر لم قاباتالن به اضطلعت الذي الدور  إن

 الاقتصادية التنمية لخطط الفاعلة املشاركة و والتوجيه الرعاية لتشمل اتسعت بل ،وحسب

 مع جنب إلى جنبا والقيادة الريادة موقع ولتأخذ ،والدولة للمجتمع والسياسية والاجتماعية

 حينا ناقدا لألداء ومراقب استشاري  وداعم كرديف والاقتصادي السياس ي القرار صنع مؤسسات

 فتعرفها الشاملة التنمية مفهوم أما ألاحيان، معظم في ومساعدا ومؤيدا وداعما آخر حينا ومصوبا

 لتحسين والحكومة املواطنين جهود توحيد بها يمكن التي العمليات:" بأنها املتحدة ألامم هيئة

 في الاندماج على وملساعدتها املحلية املجتمعات في ثقافيةوال والاجتماعية الاقتصادية ألاحوال

 1"مستطاع قدر بأقص ى تقدمها في واملساهمة وألامة املجتمع

 للعامل النقابي الوعي أهمية :أوال

 متعددة نقابات ونشوء والاجتماعية الاقتصادية ألازمات بازدياد النقابي الوعي أهمية ازدادت لقد

 أداة أنجح بل إستراتيجية أهم ،املختلفة بأبعاده النقابي الوعي أصبح إذ ،فيها العامل وانخراط

 من مصالحه عن الدفاع على القدرة له تكون  وبالتالي ،حوله يدور  ما وفهم إدراك إلى العامل توصل

 :نستنتج وبالتالي النقابة خالل

 املسؤولية لالعام الفرد لدى ينمي مما الخطر استشعار على والقدرة العامل لدى حسن تكوين-

 .العمل نحو ألاخالقية

 .واملعنوية املادية الحقوق  لحماية النقابة مشاريع في املساهمة في البشري  املورد دمج-

 .املستدامة التنمية تحقيق-

 .العمل أرباب جشع عن املترتبة والاجتماعية الاقتصادية الخسائر من الحد-

                                                           
1
 http ://www.gerasanews.com 
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 هياكل أنها أساس على للنقابة نظرتهم تكون  بحيث ،العمال عليها اعتاد التي املفاهيم تهذيب-

 1.مصالحه وتحقيق العاملة الطبقة لدى الوعي نشر بواسطته كيان وإنما ،تنفع ال شكلية

 فقط معترفا جاء ،9199 لسنة النقابي الحق بممارسة املتعلق القانون  أن إليه إلاشارة تجدر وما

 من الانسحاب أو الانخراط عدم أو نخراطالا  في الحق أي ،النقابي الحق ممارسة في الفردي بالحق

 للحق املكونة ألاخرى  الفردية الحقوق  بقية بذلك مصادرا،"الجزائريين للعمال العام إلاتحاد

 النقابية الحقوق  بعض ملمارسة منعه جانب إلى، إلاضراب حق،التفاوض حق:  مثل النقابي

 الدوليتين الاتفاقيتين على صادقت ائرالجز  أن رغم ،حرية بكل نقابة إنشاء حق السيما ،الجماعية

 2. 9113 أكتوبر 91 في الجمـــاعي والتفاوض تنظيم وحق النقابية بالحرية املتعلقتين 19 و 98:  رقم

  العامل لدى الوعي لتنمية النقابة تواجد ضرورة :ثانيا

 التي الدولة ايةوص تحت وذلك3،الجزائريين للعمال العام إلاتحاد قبل من النقابي العمل احتكار تم

 القطاعات عمال غالبية أعزت ألاحادية النقابية التجربة هذه أساس ي، عمل رب إلى تحولت

 توسع وبعد ،نسبيا التعليمي املستوى  ضعيفي الريفية ألاصول  ذوي  السن كبار من الصناعية

 املتعلم ملفالعا مختلفة، إستراتيجية لهم كانت فهؤالء البيروقراطية، ومؤسساتها الوطنية الدولة

 على عالوة ،العام امللك قطاع ضمن للترقية اجتماعي كمصعد إال النقابية املؤسسة مع يتعامل لم

 4.إلاتحاد قيادات بها اضطلعت التي الرسمية السياسية ألادوار

                                                           
 ،بيروت لبنان ،ط.د ،عويدات تمرعي، منشوراترجمة إلياس  العالم،الحركة العمالية في  :لوفرانجورج   1

 .وما بعدها 31: ص  ،9191: سنة 
الجزائر،  ،ط.د الجامعية،الوجيز في عالقات العمل بالتشريع الجزائري، ديوان املطبوعات  :أحميةسليمان   2

 .331: ص  ،3193: سنة 
جزائريين، الذي جاء إلاتحاد العام للعمال ال الوطني، تأسسوفي خضم معركة التحرير  9191فيفري  32في   3

مختلف ألاساليب القمعية التي كان يتبعها النظام  الجماهيري، ملواجهةكإستراتيجية ثورية في التنظيم 

إلاستعماري لفصل الشعب عن الثورة وإلاتحاد العام للعمال الجزائريين هو منظمة نقابية مطلبية حرة 

: ملزيد من التفاصيل أنظر محمد فارس.. ائريينومستقلة عن وصاية حزبية وهو منظمة ديمقراطية لكل الجز 

أبحاث في تاريخ الحركة النقابية الجزائرية، ترجمة بومحرز رابح وآخرون، مجلة الثورة والعمل، الجزائر، العدد 

 8-1:، ص ص 9199لسنة  31
4
 Rabah Noureddine :les gestions socialite de l'entreprise en Algérie ,O.P.U.Alger , 1985 , 

p15. 
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 حيث من بالعامل النهوض إلى تؤدي التي التوعية والبرامج الديمقراطية املمارسة غابت حيث

 ملصلحة املؤسسة بها تقوم وألاطر القيادات تلك وكانت ،حقوقه عن لدفاعل والفهم إلادراك

 . ألجله تأسست الذي طريق عن النقابة حادت وبذلك املحلية مشاريعها السلطة

 خاصة الحياة جوانب جميع مست جوهرية تغيرات عدة حددت ،9191 دستور  تعديل وبعد

 التعددية عنه تولدت والذي ،التعددي إلى ألاحادي النظام من الانتقال تم فقد ،السياسية

 إطار في إلاضراب وممارسة النقابية التعددية بينها من حريات عدة على بالنص وذلك ،النقابية

 عدة تشكيل تم وقد والشفافية، التعددية إطار في نقابات عدة تشكيل تم هذا من انطالقا ،قانوني

 واقعا أصبحت النقابية الحرية أن الحظن وعليه ،نقابية منشأة 28 رسميا عددها بلغ نقابات

 واملعنوية املادية ومطالبهم مصالحهم تحقيق إلى والجماعات ألافراد خاللها من يسعى ،ملموسا

 والخاصة العامة الحريات لحماية وهذا ،مجموعة وكل فرد كل بها يؤمن التي وألافكار للبرنامج وفقا

 1.النقابي الوعي وتعزيز

 مع التعامل على وتعمل بها واملطالبة ،العمالية الحقوق  على املحافظة على تعمل النقابة إذن

 املحافظة على تعمل أيضا وهي ،حدة أقل بوسائل منه حقوقها انتزاع إلى فيه لتسعى القائم، النظام

 .واستمراره عليه

 لدى الوعي وتنمية تعزيز في دورا النقابات بعض عرفت ،مؤخرا الجزائر في أنه إلى إلاشارة وتجدر

 :منها ونذكر ألاجور، زيادة منها الحكومة من الحقوق  انتزاع إلى وأدى ،منخرطيها

 SNAPEST الثانوي  التعليم ألساتذة الوطنية النقابة-

 . الخ ..... املتوسط التعليم وأساتذة CNAPEST الثانوي  التعليم ألساتذة الوطني املجلس-

 للنقابة الاقتصاديو الاجتماعي الدور  :ثالثا

 الناحية من وضعهم لترقية العمال مصالح تحقيق إلى تهدف اقتصاديو  اجتماعي دور  نقابةلل

  عملها في رئيسين الدورين هذا وتعتبر بل ،الاقتصاديةو الاجتماعية

                                                           
الجزائر،   ،الجزائر من الحركة العمالية إلى الحركات إلاجتماعية، املعهد الوطني للعمل :الناصرجابي عبد  1

 99: ص  ،3119: سنة  ،ط.د
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 للنقابة الاجتماعي الدور -1

 وسائل وفعالية ،بلد لكل الحقوقي التطور  مستوى  ما حد إلى يقرره املجتمعي النقابات دور  إن

 سالمة إلى املواطن فيها يطمئن التي البلدان ففي ،الحكومية والجهات املواطن بين التواصل واتوقن

 ماسة حاجة في ليس أنه النقابة عضو يدرك ،بها يتمتع التي القانونية الحماية منظومة ومتانة

 به طلعتض ملا والراصد املراقب دور  يتخطى ال قد دورها وأن ،املحفوظة بحقوقه للمطالبة للنقابة

 حيث ،الهشة املنظومة ذات البلدان في بينما ،هورفاهيت خدمته في تصب سياسة من الحكومة

 عن املدافع دور  النقابات تضطلع ،إلرادته وتزييفا عليها وتطاوالت حقوقه قضم املواطن يعاني

 قبل من املمنوحة العناية و الرعاية من العادلة حصتهم على بالحصول  واملطالب منتسيبيها حقوق 

 1.املجتمع مكونات لكافة الدولة

 وتعمل ،البطالة ومحاربة العمل بفرص منتسيبيها بتأمين جتماعيالا  الصعيد على النقابة وتقوم

 وندوات مؤتمرات بعقد أيضا وتقوم ،الاجتماعية التأمينات بمظلة منتسيبيها تأمين على أيضا

 من بالعديد أيضا وتقوم ،لميةالع زيارات و مكثفة تدريبية ودورات ومحاضرات عمل وورش

 ودعم ،الفقيرة والعائالت ألاسر على ومساعدات مؤونات توزيع مثل الاجتماعية النشاطات

 والنشاطات الاجتماعية للمشاركات مقصد النقابات تصير هكذا إذ ،املحلية الخيرية الجمعيات

 2.ومؤثر كبير إيجابي بشكل املدني للمجتمع والثقافي الاجتماعي النسق في وتؤثر الجماهيرية

 إذ ،اجتماعية كثيرة أهداف فلها نشاطها في مستقلة وهي حكومية غير منظمات النقابات فإجماال

 وحرية الجماعاتو  لألفراد الاجتماعي التحرك حرية حيث من املدني املجتمع في هاما دورا تلعب

 املساهمة وطريقة املبادرة ةوحري السياسيةو  الاجتماعية واملشاركة الفكرية تطلعاتهم عن التعبير

 3.املجتمع تنمية في

  للنقابة الاقتصادي الدور -2

  ،الاقتصادية مواقفها إظهار حيث من ،الاقتصادي القرار صناع على الضغط دور  للنقابة يكون 

 تطبيق في الشروع قبل الاقتصادي بالوضع املتعلقة الرسمية التصريحات خالل من عنها عبرت كما

                                                           
1
 http://www.alsharq.net.sa/lite-post 

2
 http ://www.sarayanews.com/print.pop 

دار النهضة العربية  ،الوطن واملجتمع العالمي-ة والدولة العومل: علي أحمد الطرح  سنو،غسان منير حمزة  3

 919: ص  ،3118: سنة  ،بيروت لبنان ،9.ط ،للنشر
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 31 بتاريخ الجزائريين للعمال العام وإلاتحاد الحكومة بين املبرم بيان وفي ،ةالخصخص عمليات

 أجور  دفع في التأخر مشكل تسوية ذلك في بما ،واجتماعية مهنية قضايا بعدة املتعلق 9119 جوان

 الصادرة القضائية ألاحكام وتنفيذ والتجهيز والسكان العمومية وألاشغال البناء لقطاع العمال

 . تعسفية بطرق  املسرحين عمالال لصالح

 البيانات خالل من كذلك والاجتماعية الاقتصادية ألازمة من النقابة مواقف إجمال يمكنو 

 للسياسة انتقادها والاجتماعية الاقتصادية الشؤون الئحة في جاء حيث ،القانونية والنصوص

 مثال  الخصخصة لمجا وفي التسيير وسوء الفساد ظواهر تفش ي وكذا ،املنتهجة الاقتصادية

 : النقابة فعل ردود تمثلت

 الانحرافات محاربة على والعمل الخصخصة قانون  إثراء ضمن تندرج التي الاقتراحات بعض إبداء

 هذه على الشفافيةو  املوضوعية بإضفاء وذلك ،الخصخصة عملية تنفيذ على تطرأ أن يمكن التي

  :املجال هذا في اقترحت حيث العملية

 العمومية املؤسسات أرصدة لتقييم لجان وإنشاء ةالنقاب مشاركة. 

 املؤسسات أصول  بيع وعروض الصفقات دراسةو  فتح لجان في املشاركة. 

 والحكم والطعن املراقبة لجنة في املشاركة. 

 الوطني إلاضراب في تمثلت ،الجزائريين للعمال العام إلاتحاد نقابة إليها دعت التي إلاضرابات أما

 وتسريح الخصخصة ضد 3112 فيفري  31و 39 وإضراب ،9119 وإضراب ،9118 سنة يومين ملدة

 1.الشغل بعالم املتعلقة امللفات في بإشراكها واملطالبة العمال

 العمال شعر ،العمالية النقابات ظهور  في واملباشر ألاساس ي العامل هي الصناعية الثورة كانت

 إلاتحاد إلى بالعمال هذا دفع مالية،الرأس الطبقة استغالل مواجهة في قواهم تجميع بضرورة

 .نقابات وإنشاء

                                                           
نزاعات العمل في ظل التحوالت السوسيو إقتصادية في الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية،  : خالد حامد  1

 .وما بعدها 329: ص  ،3199الجزائر،  سنة  ،ط.د
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 وتنظيم املجتمع في الاقتصادي املنهي الهرم ذروة النقابية املهن تشكل الاقتصادي الصعيد وعلى

 مصالحهم بتحقيق أصحابها وعلى بالنفع املجتمع على يعود فيما املمارسة تضبط بحيث مزاولتها

 لهذه ليس ،خاصة الاقتصادي و الاجتماعي الاستقرار تحقيقل ألاهمية غاية في أمرا الاقتصادية

 العقارات إلاسكان، قطاع أخذنا فإذا ،عام بشكل لالقتصاد بل فحسب الواسعة الفئة

  الخ.... الزراعة قطاع ،الطبي القطاع ،السياحية وإلانشاءات

 النقابات به ومتق الذي الاقتصادي الدور  أهمية لنا فيتضح ،الاقتصادية القطاعات أهم من تعد

 الشريحة يمثل املهنية النقابات ملنتسبي الاقتصادي املستوى  أن افترضنا إذا أننا أما ،املهنية

وما  مباشر غير أو مباشر بشكل الدولة خزينة في هؤالء فيه يساهم وما ذلك من ألاعلى أو الوسطى

 الحيوي  الدور  لنا تبين وصلة عالقة ذات أخرى  قطاعات في الاقتصاد لعجلة تحريك من به ن يقومو 

 الاجتماعي التأمين خدمات من طويلة سلسلة ألعضائها املهنية النقابات وتقدم ،املهنية للنقابات

 القيام في ألاكبر العبء الدولة عن تتحمل صناديق خالل من التأمينات لهذه مظلة لهم وتوفر

 وتحريكها النقابات صناديق والأم استثمار أن بالنا عن يغيب وال ،الشريحة هذه تجاه بمسؤولياتها

 التنمية روافد من أساسيا رافدا يعد مختلفة وخدمية عقارية مشاريع في وتداولها السوق  في

 من العديد في وأعضائها املنتخبة مجالسها خالل من النقابات مشاركة نسجل كذلك ،الاقتصادية

 واملجالس والهيئات اللجان يعجم في املستمر وتواجدها فيها تساهم التي الشركات إدارات مجالس

 أيضا و الناشطين أعضاءها خالل من أو النقابية بصفتها فيها تمثل التي ،والتنفيذية التخطيطية

 1.ألاجنبي والنفوذ والسيطرة الاختراق من وحمايته الوطني الاقتصاد عن املستمر دفاعها

  الجزائر في النقابية والحرية الحق ممارسة :الثاني املحور 

 2.الديمقراطية مظاهر من مظهرا التمثيل بحق الاعترافو نقابات وجود بريعت

 فإن ،للعمال واملعنوية املادية املصالح عن الدفاع هو النقابية املنظمات إنشاء من الغاية كانت إذا

 ألاساسية الحريات ترسيخ بغية ،العمل أماكن في املنظمات تلك تواجد يفترض الهدف ذلك تحقيق

 به جاء ،الاجتماعيين للمتعاملين الديمقراطي والتمثيل ،الحوار أسس وتقرير ،غلالش عالم في

                                                           
1
 http://www.gerasanews.com 

ط، .عالقات العمل في ظل إلاصالحات إلاقتصادية في الجزائر، دار وهمة للطباعة والنشر، د: رشيد واضح 2

 91: ص  ،3113: الجزائر، سنة
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 بكيفيات املتعلق ،9111 يونيو 13 في املؤرخ 92 - 11:  رقم النقابي الحق بممارسة املتعلق القانون 

 1.النقابي الحق ممارسة

 ،منه 92 املادة يف 9191 دستور  أكده ثم ،منه 11 املادة في 9181 دستور  أقره النقابي فالحق

 إصدار تم ،الدستور  في املكفولة املبادئ هذه إلى وباإلسناد ،منه 91 املادة في 9111 دستور  وكذلك

 .النقابي الحق ممارسة لكيفيات ومنظمة متالحقة قوانين

"  دمقرطة "نحو الجزائري  املجتمع في حدثت التي للتغيرات كامتداد النقابية الحرية إقرار تم ولقد

 املفاوضات خالل من للنقابة العمل تشريعات أعطته وما ،والاقتصادي السياس ي النظام

 ذهب ما هذا ولعل العمل نزاعات ومعالجة العمل عالقات بتنظيم منها يتعلق ما خاصة الجماعية

 2".النقابية بالحرية نعتقد فإننا الجماعية باملفاوضات نعتقد كنا إذا" :بقوله ويس ديمتري  إلية

 الدول  في العاملة القوى  مستوى  ورفع الاجتماعية العدالة تحقيق على العربي لعملا ميثاق نص

 املنظمات إمكان في إذ ،الهدف هذا إلى للوصول  وسيلة خير هي النقابية الحرية أن والشك ،العربية

 من الثانية الفقرة نصت وقد ،والعمال العمل أحوال تحسين في فعالة معاونة تتعاون  أن النقابية

 وصيانة تنمية" املنظمة أهداف من أن على ،العربية العمل منظمة دستور  من الثالثة ادةامل

 أهمية على ينطوي  الثالثي التمثيل أساس على املنظمة هذه إنشاء أن كما ،"النقابية الحريات

 قامت ،النقابية الحرية ألهمية ونظرا ،العمل وأصحاب العمال منظمات به تقوم الذي الدور 

 مؤتمر ونظامها اللجنة هذه تكوين واعتمد ،النقابية الحريات لجنة بتكوين العربية ملالع منظمة

 3 9182 سنة بالقاهرة املنعقد الثاني العربي العمل

 

 

 

                                                           
املؤرخ في  19/21:، املعدلل واملتمم بموجب قانون رقم9111يونيو  11املؤرخة في  32:الجريدة الرسمية العدد  1

، 9111جوان  91املؤرخ في 93/11، وألامر رقم    9119ديسمبر  39املؤرخة في  19: العدد ج ر  9119ديسمبر  39

  9111، لسنة 21: ج ر العدد
 912-919: ص ص  ،املرجع السابق: خالد حامد  2
 ،بيروت لبنان ،ط.د ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،عالقات العمل في الدول العربية: أحمد زكي بدوي  3

 231-239: ص ص  ،9199: سنة 
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 نقابة إنشاء وحق النقابي العمل مفهوم :أوال

 من مجموعة في أو ،معين لقطاع العاملين إطاره في ينظم جماهيري  تنظيم هو النقابي العمل

 1.التطبيق بصالحية تتمتع تأسيسية هيئة بإطار عليه الاتفاق يتم ،محدد قانون  وفق ،قطاعاتال

 التنظيم" جملة باستبدال :التالي النحو على مكرر  ألاولى املادة إضافة تم 93 - 11 :رقم لألمر وطبقا

 مستوى  على" ةالنقابي املنظمات" أو"  النقابية املنظمة" :ب"  النقابية التنظيمات"  أو" النقابي

 . ألامر هذا من 21و 29و 23 إلى 21 ومن ،21 إلى 3 من املواد

 وضبط املتصلة الجوانب جميع لتنظيم الدولة تضعها التي التشريعات من مجموعة هناك بمعنى

 من تنبع النقابية التجمعات فكرة ألن ،العمل عقود من ثانيا طرفا غالبا الدولة تكون  والتي العالقة

 في العمالية للمشاركة مباشرة غير كوسيلة النقابية املنظمات أن ويفهم ،العمل تعالقا طبيعة

 .التسيير

 أو معينة مهنة يمارسون  الذين العمل، أرباب أو العمال بتكوينها يقوم منظمات هي فالنقابات

 2.أحوالهم وتحسين مصالحهم حماية بقصد املهن من مجموعة

 واملستخدمين ،جهة من ألاجراء للعمال يحق أنه على 92- 11 :رقم القانون  من الثانية املادة تنص

 يكونوا أن ،الواحد النشاط قطاع أو الفرع أو الواحدة املهنة إلى ينتمون  الذين، أخرى  جهة من

 على القانون  نفس من الثالثة املادة وتنص ،واملعنوية املادية مصالحهم عن للدفاع نقابية منظمات

 منظمات ،الغرض لهذا يكونوا أن أخرى، جهة من واملستخدمين جهة من ألاجراء للعمال يحق أنه

 للتشريع يمتثلوا أن شريطة موجودة نقابية منظمات في إراديا و حرا انخراطا ينخرطوا أو نقابية

 .النقابية املنظمات لهذه ألاساسية والقوانين به املعمول 

 وهي ، أالاملجتمع من معينة لفئة القانون  يمنحها معنوية قيمة ذات مصلحة هو نقابة إنشاء وحق

 عن والدفاع العمال تمثيل بصالحية بموجبه الفئة هذه تستأثر ،العمل وأصحاب العمال فئة

 1.مصالحهم

                                                           
الجزائر، سنة  ،9.ديوان املطبوعات الجامعية، ط ،ميدانه وقضاياه ،علم إلاجتماع السياس ي: محمد السويدي  1

 939: ص  ،9119: 
شرح قانون العمل والتأمينات إلاجتماعية، منشأة : فتحي عبد الرحيم، أحمد شوقي محمد ع الرحمان  2

 222: ية،  ص إلاسكندر  ،3113طبعة  ،املعارف
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 املنظمات تأسيس شروط من وشرط العامة الحريات من جزء هو النقابي الحق أن املنطق ومن

 النقابية املنظمات إدارة بحرية أيضا ويرتبط ،سواء حد على العمل وأصحاب للعمال النقابية

 2.الغير تدخل دون  الداخلية لشؤونها

 في النقابي ممارسة لكيفيات املنظمة والقوانين للعمل الدولية املواثيق في النقابي الحق ومميزات

  :والحقوق  الحريات ظل في الدول  مختلف

 عمليات في الدولة تدخل عدم في وتتجلى الرسمية والهيئات للنقابة الشاملة الاستقاللية 

 آي تحل أو تنهي أن الدولة يمكن ال كما ،الرقابي التنظيم ونشاط وتسيير وتنظيم تأسيس

 .فقط القضاء طريق عن إال ذلك ويحصل إداري  بقرار نقابية منظمة

 وجودها وعلى للنقابة الرئيسة الوظيفة وهي فقط تمثيلهاو  املهنية املصالح عن الدفاع، 

 .ذلك غير أو تجارية أو سياسية أخرى  نشاطات ممارسة نقاباتال على يمنع وبالتالي

 الرأي حرية مبدأ عن ناتجة الحرية هذه ،للنقابة إلاختياري  مامضإلان وحرية التأسيس حرية 

 .املواطنين لكل دستوريا بها املعترف والتجمع

 من العمال نيمك الذي ،النقابية التعددية مبدأ إعتماد حتمية والحريات املبادئ هذه تقض ي كما

 3.معنى دون  شعار مجرد والحريات الحقوق  هذه تبقى بدونها والتي والحريات الحقوق  هذه ممارسة

  النقابي الحق ممارسة مبادئ :ثانيا

 الوظيفة قطاع في النقابي الحق ممارسة تحكم أساسية، مبادئ ثالثة إلى نتطرق  أن يمكن

 4.العمومية

                                                                                                                                                    
فرع قانون الدولي  ،رسالة ماجستير ،جهود املنظمات الدولية لضمان حق إنشاء نقابات: بورنين محند او رابح  1

 92: ص  ،سنة.الجزائر،  د ،تيزي وزو،كلية الحقوق، جامعة مولود معمري  ،العام
الجزائري،  رسالة ماجستير، قسم  الحق النقابي في معايير العمل الدولية والقانون : عبد املجيد صغير بيرم  2

 91: ص  ،3112 ،3113:كلية الحقوق،  جامعة الجزائر، سنة  ،قانون املؤسسات
 331: املرجع السابق، ص : سليمان أحمية 3
الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير املوارد البشرية وألاخالقية،  ديوان : سعيد مقدم  4

 291-299: ص ص  ،3191سنة  ،الجزائر ،3. ة،  طاملطبوعات الجامعي
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  للموظفين النقابية الحرية مبدأ1- 

 النقابية املنظمات أن 21- 19:  رقم بقانون  املعدلة 92- 11:  رقم قانون  من الخامسة املادة تنص

 للموظفين فإن ،سياس ي طابع ذات جمعية أية عن وتسميتها هدفها في وتتمايز ،تسييرها في مستقلة

 بالذكر جديروال ،املنهي مسارهم على تأثير اي لذلك يكون  وال ،نقابي تنظيم آي إلى الانضمام حرية

 باملدنيين الخصوص على ألامر ويتعلق ،النقابي بالحق تتمتع ال ،املوظفين فئات بعض أن

 القوانين تحددها ما غالبا التي ألاخرى  الفئات وبعض ،الوطني للدفاع التابعين والعسكريين

  92 - 11:  قمر  القانون  من الثالثة املادة في  الجزائري  والتشريع ،الانتماء بسلك الخاصة ألاساسية

 وبمفهوم ،فيها ينخرطوا أو نقابية منظمات تكوين واملستخدمين ألاجراء للعمال يحق انه على ينص

 من الانسحاب وحرية الانتساب عدم لحرية كذلك تكرس الحرية وهذه الحق هذا فإن املخالفة

 .الانتساب بعد النقابة

 النقابية التعددية مبدأ -2

  92- 11 لقانون  املعدل 21- 19 :رقم قانون  من ةالخامس املادة نص من يستشف

 ،نقابية تنظيمات عدة بإنشاء السماح هو العام ألاصل أن ،النقابي الحق ممارسة بكيفيات املتعلق

 السلطات مع الوحيد املتحدث صفة النقابية التنظيمات لكل يكون  ال أن البديهي من أنه غير

 له تكون  أن يمكن الذي النقابي فالتنظيم ،سيرها تسهيل إلى ترمي بامتيازات وإلانفراد إلادارية،

 لها يعترف التي النقابة وهي ،الصالحيات بعض من والاستفادة إلادارية السلطات مع املمثل صفة

 .التمثيلي بطابع

 التمثيل مبدأ3- 

 رستما الذي املنهي القطاع نطاق ضوء على يقدر أن يجب ،النقابية التنظيمية التمثيلية معيار إن

 التنظيم على تضفى التي واملعايير وأحكامه، ممارساته في القضاء يؤكده ما وهو تأثيراتها، فيه

 التجربة ،الاشتراكات ،الاستقاللية ،املستخدمين تعداد:  يلي كما التمثيلية الصفة النقابي

 قابيان هيكال تنشأ أن نقابية منظمة ألي يمكن1990 لسنة بقانون  29 و 22 واملادة وألاقدمية،

 عمومية مؤسسة أي في ألعضائها، واملعنوية املادية املصالح تمثيل لضمان ألاساس ي لقانونها طبقا

 إدارة أو هيئة أو مؤسسة أي أو عمل أماكن لها كانت إذا املتميزة عملهم أماكن وفي ،خاصة أو

 .عمومية
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  العامة السلطة عن الاستقاللية  -4

 من العامة السلطة عن التام استقاللها ،كذلك للنقابة الجماعية الحقوق  مظاهر أهم بين من

 في يتمثل الدولة عن النقابي التنظيم الستقالل سبةنالبف ،ثانية جهة من العمل أصحاب وعن جهة

 صراحة الداخلية والقوانين الدولية الاتفاقيات كافة تعترف حيث التنظيم وحرية التأسيس حرية

 خالل من إلادارة من مسبق إذن بدون  ،النقابية املنظمات إنشاء إمكانية على وتنص ،الحق بهذا

 .املؤسسين للعمال عامة جمعية في النقابي التنظيم تأسيس

 ونظامه ألاساس ي، قانونه وضع في النقابي التنظيم حق على تنص 11-92 قانون  من السابعة واملادة

 الحقوق  ، هذهومسييرها القاداته الحر الديمقراطي الانتخابو ،واستقاللية حرية بكل الداخلي

 1.فقط الرسمي باالعتماد خاصة وإجرائية شكلية بشروط سوى  تتقيد ال التي

 نقابة تأسيس شروط :ثالثا

 املتضمن 9199 مارس 32 في املؤرخ 91- 99 :رقم التنفيذي املرسوم من 99 املادة تنص حيث

 2.وإلادارات املؤسسات لعمال النموذجي القانون 

 املقررة الشروط حسب النقابي الحق العمال يمارس":يلي ما جاء حيث النقابي الحق ممارسة على 

 ".بهما املعمول  والتنظيم التشريع في

 ألاهداف من مجموعة ليحقق 92/ 11 رقم النقابي الحق بممارسة املتعلق القانون  صدر وبذلك

 في النقابة اركةمش وتنظيم الحوار أسس وتعزيز الشغل عالم في ألاساسية الحريات ترسيخ :منها

 إنشاء حرية تكون  أن والبد ،الاجتماعيين للمتعاملين الديمقراطي بالتمثيل ذلك كل ،املؤسسة

 .الدستور  في املكرسة بالتعددية ألاخذ عنه يترتب بما ،النقابية املنظمات

 وأخرى  شكلية شرط إلى الجزائرية التشريع في للعمال النقابية املنظمات تأسيس إجراءات تتطلب

 .العضوية الشروط جانب إلى موضوعية

 

                                                           
 وما بعدها 321: املرجع السابق، ص : سليمان أحمية  اأنظر أيض 1
 9199مارس  32املؤرخة في  92: الجريدة الرسمية العدد  2
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  العضوية الشروط -1

 92- 11 قانون  من السادسة املادة نص حددتهم نقابية منظمة تأسيس لهم يحق الذين ألاشخاص

 91 املادة أحكام بذلك مخالفة واملستخدمين العمال على الحق هذا اقتصرت املادة هذه أن ويبدو

 أخرى  شروط واستلزمت ،استثناء دون  املواطنين لكل الحق هذا يخول  الذي ،9111 دستور  من

 : يلي ما في تتمثل

 وهذا ألاقل، على سنوات عشرة منذ املكتسبة أو ألاصلية الجزائرية الجنسية لهم تكون  أن 

 أو حديثا الجزائرية بالجنسية واملتجنسين ألاجانب العمال حق في مجحفا يعد الشرط

 .ما قطاع في فاعلة قوة يمثلون  كانوا إذا خاصة شرعية بصفة املقيمين

 والوطنية املدنية بحقوقهم يتمتعوا أن. 

 العمال دون  الراشدين على املنظمة تأسيس لحصر طبيعي الشرط وهذا ،راشدين يكونوا أن 

 .القصر

 يخص إذ له معنى ال الشرط وهذا ،التحريرية للثورة مضاد سلوك منهم صدر يكون  قد أال 

 .التقاعد على جيل أو توفي جيل

 املنظمة خالله من تتميز الذي املهم الشرط وهذا ،املنظمة بهدف عالقة له نشاطا يمارسوا أن 

 .الجمعيات باقي عن النقابية

 .الشروط هذه من شرط انتفى إذا (البطالن) مدني جزاء على تنص ال أنه املادة هذه عن واملالحظ

  الشكلية الشروط-2

  بالتأسيس التصريح -أ

 لدى بالتأسيس التصريح بإيداع املؤسسون  يقوم أنه 92/ 11 قانون  من نةالثام املادة حسب

 التصريح هذا ويوجه ،النقابية للمنظمة ألاساس ي القانون  إعداد بعد ،املعنية العمومية السلطة

 بين املشترك أو البلدي الطابع ذات النقابية املنظمة مقر بها يوجد التي الوالية والي إلى بالتأسيس
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 يوجه التصريح فإن ،الوطن أو الواليات بين املشترك الطابع ذات املنظمة أما ،الوالية وأ البلديات

 .القانون  نفس من 91 املادة نص حسب بالعمل املكلف الوزير إلى

  التأسيس تصريح بإيداع املرفقة الوثائق-ب

 ؤسسينامل ألاعضاء وتوقيعات أسماء تحمل قائمة فهي 92/ 11 قانون  من التاسعة املادة حسب

 الثانية الفقرة وحسب ،مساكنهم وعناوين ومهنهم املدنية حالتهم وكذا وإلادارة القيادة وهيئات

 املادة حسب ألاساس ي القانون  من ألاصل طبق صورة ،عليها مصداق نسختين تقدم ؛املادة لهذه

 . التأسيسية العامة الجمعية محضر فيقدم ،القانون  هذا من السابعة

 التصريح لتسجي وصل تسليم-ج 

 السلطات قبل من التأسيس تصريح تسجيل وصل مؤسيسها استالم عند قائمة النقابة تعتبر

 الجريدة في إلاشهار شكليات استفاء إلى باإلضافة امللف إيداع من ألاكثر على يوما 21 خالل املعنية

 . إعالمية وطنية اليومية

  املوضوعية الشروط-3

  ةالنقابي للمنظمة املهنية الصفة-أ

 وعليها أعاله، القانون  نفس من الثانية املادة حسب ألاساس ي نظامها تبين أن النقابة على يجب

 ،القطاع نفس أو الفرع نفس من أو املهنة نفس من لألجراء واملعنوية املادية املصالح عن الدفاع

 .والثقافة والدين السياسة عن بعيدا منهي هدف هو ،للنقابة الرئيس ي الهدف أن حيث

  للنقابة املنهي إلاطار-ب

 القانون  نفس من الثانية املادة به قضت ما حسب ،معينة مهنة إطار في إال نقابة أي تتأسس ال

  أعاله

  ألاساس ي القانون  محتوى -ج

 طائلة تحت يشتمل أن يجب فإنه  أعاله، القانون  نفس من والعشرين الواحد املادة فحسب

 اختصاصه مجال،التنظيم طريقة ،مقره ،تسميته ،لتنظيما هدف ؛ التالية ألاحكام على البطالن
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 ألاعضاء حقوق  ،هدفه في املذكورة النشاط قطاعات أو والفروع واملهن ألاشخاص فئات إلاقليمي،

 القيادة هيئات لتعيين الانتخابية الطريقة ،وإلاقصاء الانسحاب و الانخراط شروط ،وواجباتهم

 قواعد ،وتسييرها الهيئات باستدعاء الخاصة واعدالق ،العضوية ومدة وتجديدها وإلادارة

 حل إجراءات تحدد التي القواعد ،عليها واملوافقة رقابتها وإجراءات النقابية املنظمة حسابات

 . املمتلكات بأولوية تتعلق التي القواعد إداريا، املنظمة

 إلى يتطرق  لم الجزائري  شرعفامل أعاله، 39 املادة في املذكورة ألاحكام تبيين عدم حالة إلى وبالنسبة

 رفض ينتظر فإنه ،39 املادة بنص الالتزام دون  النقابي النشاط مارس إذا أن بينت والتجربة عقوبة

 املراد النقابية للمنظمة بالتأسيس بتصريح الخاص إلايداع وصل تسليم العمل وزير أو الوالي

 1.القانونية الصفة بذلك تكتسب وال إنشاؤها،

  الخاتمة

 الرسمية الحكم مؤسسات بين ما الوصل حلقة تعتبر عام بشكل املدني املجتمع ؤسساتم إن

 ومشاكل وحاجات واقع فهم على ألاقدر الجماهيرية بالقاعدة التصاقها وبحكم فهي ،والجماهير

 يكون  أن يجب لذا ،ومصالحهم وطموحاتهم آمالهم عن التعبير يستطيع من خير وهي ،الجماهير

 الدقيقة باملعلومات تزوده فهي ،القرار صانع لدى مسموعا املدني تمعاملج مؤسسات صوت

 .ورشد بحكمة القرار صنع لعملية الالزمة

 بالحكومة الاتصال تستطيع ألنها ،اجتماعية قطاعات مواقف عن تعبر أن النقابات تستطيع إذ

 إيصال على تهاقدر  وأثبتت ،مراسليهم أو املسؤولين مع الشخصية اللقاءات خالل من والبرملان

 منظمة النقابة أن رغم،القرار صنع ومفاصل السياس ي النظام مفردات إلى الجماهيرية املطالب

 .حكومية غير

 في أو الحواري  التفاوض ي شكله في كان سواء النقابي بنشاطها قيامها وبمجرد النقابية الحركة إن

 على دل إن وهذا ،املنتهجة صالحاتوإلا  العامة للسياسات معارضة بأنها واتهمت إال ،النزاعي شكله

 مجرد كونها من العامة السياسية الحياة إلى أقرب عموما النقابية الحركة أن على يدل إنما ش يء

 . مطلبية وقضايا أمور  في مختزلة مطلبية حركة

                                                           
 املرجع السابق ،92/11من قانون  33أنظر املادة  1
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 في الطويلة النضال سنوات رغم والتأسيس الشكل طور  في الزالت الجزائر في النقابية الحركة إن

 وعالقاته بالعمل يرتبط العالم في النقابية الحركة واقع كان وإذا ،والنقابية السياسية حاديةألا  ظل

 فاعل أول  باعتبارها ومؤسساتها بالدولة يرتبط الجزائر في فإن ،وصيغه أشكاله تطور  مع وتطوره

 .عليه موقفه يبني ثم تقدمه ما ينتظر الكل وباعتبار ،املجتمعية الساحة على

 مصالح عن الدفاع من تتمكن كي الدولة عن النقابة باستقالل يقض ي النقابية لحريةا مبدأ إن

 النشاط بين الفصل عمال الصعب من كان وإن ،للبالد السياسية الحياة في التدخل دون  املهنة

 في هاما دورا النقابات تلعب لذلك ،باالقتصاد السياسة الرتباط ،السياس ي والنشاط النقابي

 .العام الرأي أو الحزبي النشاط خالل من سواء ليةالداخ السياسة

 ألاشخاص بقية لها التي والقواعد القوانين يخص فيما إال ،العامة للسلطة تخضع النقابة

 للسلطة الخاضعة التنظيمات عن مستقل قانوني تنظيم النقابة آخر بمعنى املعنوية،و  الطبيعية

 . وسيرها اونشاطه تنظيمها في مستقلة يجعلها مما ،العامة

 مثل التنازعي الطابع ذات ألاساليب بعض - بها املنوطة باملهام القيام سبيل في -النقابية املنظمة إن

 الصعيد على الوطنية السياسة رسم في مشاركتها إلى يؤدي تعاوني بطابع تتسم قد وأخرى  إلاضراب

 . الاقتصادي و والاجتماعي املنهي

 في العمال لكافة املمثلة الوحيدة النقابة مبدأ يعتمد ،9191 ر دستو  مجيء قبل السابق النظام كان

 إلى تستند التي النقابية التعددية بمبدأ جاء الجديد النظام فإن ،املختلفة واملهن القطاعات جميع

 .النقابية الديمقراطية أي نشاطها دائرة في املتواجدين للعمال وألاكثر ألاوسع التمثيل معيار

  :املراجع قائمة

 والنشر، للطباعة العربية النهضة دار العربية، الدول  في العمل عالقات :بدوي  زكي حمدأ -9

 . 9199 ،لبنان بيروت ،ط.د

 9199 لسنة 31 العدد الجزائر، والعمل، الثورة مجلة وآخرون، رابح بومحرز  -3

 رسالة نقابات، إنشاء حق لضمان الدولية املنظمات جهود :رابح او محند بورنين -2

 وزو، معمري، تيزي  مولود جامعة الحقوق، كلية العام، الدولي قانون  عفر  ماجستير،

 سنة.الجزائر، د
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 عويدات، مرعي، منشورات إلياس ترجمة العالم، في العمالية الحركة :لوفران جورج -2

 .9191 لبنان، بيروت ط،.د

 نيالوط املعهد ،الاجتماعية الحركات إلى العمالية الحركة من الجزائر :الناصر عبد جابي -9

 .3119 ط،.الجزائر، د للعمل،

 ديوان الجزائر، في اقتصادية السوسيو التحوالت ظل في العمل نزاعات :حامد خالد -1

 .3199  الجزائر، ،ط.الجامعية، د املطبوعات

 املطبوعات ديوان الجزائري، بالتشريع العمل عالقات في الوجيز :أحمية سليمان -8

 .3193 الجزائر، ،ط.د الجامعية،

 البشرية املوارد تسيير منظور  من والتحول  التطور  بين العمومية الوظيفة :مقدم سعيد -9

 .3191 الجزائر، ،3 .الجامعية، ط املطبوعات وألاخالقية، ديوان

 الجزائري، رسالة والقانون  الدولية العمل معايير في النقابي الحق :بيرم صغير املجيد عبد -1

 .3112 ،3113الجزائر، معةالحقوق، جا كلية املؤسسات، قانون  قسم ماجستير،

 دار العالمي، واملجتمع الوطن- والدولة العوملة :الطرح أحمد علي سنو، حمزة منير غسان -91

 .3118 لبنان، بيروت ،9.ط للنشر، العربية النهضة

 والتأمينات العمل قانون  شرح :الرحمان ع محمد شوقي أحمد الرحيم، عبد فتحي -99

 .3113، يةإلاسكندر  املعارف، منشأة ،الاجتماعية

 املطبوعات ديوان وقضاياه، ميدانه السياس ي، إلاجتماع علم :السويدي محمد -93

 .9119 الجزائر، ،9.ط الجامعية،
13- Rabah Noureddine :les gestions socialite de l'entreprise en Algérie 

,O.P.U.Alger , 1985 

14- http ://www.gerasanews.com 

15- http://www.alsharq.net.sa/lite-post 

16- http ://www.sarayanews.com/print.pop 

17- http://www.gerasanews.com 

http://www.alsharq.net.sa/lite-post
http://www.gerasanews.com/
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 من أجل تكريس دولة القانون  ضمانةمدى كون القضاء 

 شيخي شفيق                                                                                        

 طالب دكتوراه                                                                                      

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                                 

- تيزي وزو –جامعة مولود معمري                                                                                

 بشير محند أمقران :ألاستاذ الدكتور  إشراف                                                                              

 ملخص باللغة العربية

بعدما كان القضاء في إطار النظام الاشتراكي ينعت بالوظيفة الذي نتج عنه الحد من 

سلطات القضاء تجاه السلطات ألاخرى، كونه ال يعلو إلى درجة السلطة، قد أصبح بموجب 

يتصف بالسلطة، فكان يتوقع، من الناحية املبدئية، خروج  9111و  9191صدور دستورا 

القضاء من موضع الخضوع إلى موضع الاستقالل، كون أن دولة القانون تستوجب ذلك، إال أن 

ذلك كان نسبيا، وهذا ما يتجلى من خالل جعل مبدأ الفصل بين السلطات مجرد شعار أفرغا 

 .واملجلس ألاعلى للقضاء للسلطة التنفيذية من كل محتواه بموجب إخضاع القاض ي

 .القضاء، السلطة، الاستقاللية، دولة القانون، السلطة التنفيذية: الكلمات املفتاحية

Résumé en langue française  

Après que le pouvoir judiciaire, au sein du système socialiste a été 

qualifié de fonction, ayant abouti à la réduction des prérogatives vis-à-vis 

des autres pouvoirs, dans la mesure où il n’excède pas rang d’un pourvoi à 

l’instar de l’exécutif et le législatif.  Mais l’avènement des constitutions de 

1989 et puis de 1996 qui ont promulgué la fonction judiciaire au statut de 

pouvoir est censé, en principe, sortir le pouvoir judiciaire de 

l’assujettissement au pouvoir exécutif et jouir d’une indépendance comme 

l’exige l'Etat de Droit, mais c'était relativement, comme en témoigne le fait 

que le principe de la séparation des pouvoirs n'est qu'un slogan dénué de 

tout son contenu, sous réserve de la subordination du juge et du Conseil 

supérieur de la magistrature au pouvoir exécutif. 

Mots clés: Le pouvoir judiciaire, L'autorité, L'indépendance, L'état de 

droit, Le pouvoir exécutif. 
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 مقدمة

اعتمد مؤتمر ألامم املتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة املجرمين مجموعة من 

، والهدف من هذا املؤتمر يتمثل في تهيئة 1املبادئ ألاساسية بشأن استقالل السلطة القضائية

الظروف على الصعيد الخارجي والداخلي التي ستمكن في ظلها صون العدل وتعزيز احترام 

ن والحريات ألاساسية والتشجيع على ذلك دون أي تمييز، وال يتأتى ذلك إال عن حقوق إلانسا

ويرفع من . طريق قضاء مستقل ال يخضع لتأثيرات من طرف السلطة التنفيذية والتشريعية

شأن مبادئ املساواة أمام القانون وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة منصفة أمام محكمة 

ة منشأة بموجب القانون، كما هو منصوص سابقا في امليثاق الدولي مختصة ومستقلة ومحايد

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وامليثاق الدولي الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية، كما أن هذا ألاخير يضمن، إضافة إلى ذلك، الحق في محاكمة عادلة ومنصفة وفي 

 .له لتفادي الحبس التعسفي مبرر آجال معقولة دون تأخير ال

ولهذا فإن أهمية موضوع استقالل القضاء يكمن فيما له من إفرازات وآثار على البيئة 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية، ويظهر ذلك من خالل الدور الذي 

اية الحريات يؤديه القاض ي، فبعدما كان دور هذا ألاخير يقتصر على النطق بالقانون وحم

مثل قضية  الفردية والجماعية، أصبح في الوقت الراهن منبرا لتسوية قضايا ذات طابع سياس ي

                                                           
 استقالل السلطة القضائية: أوال"  1

 حرية التعبير: ثانيا

 مؤهالت القضاة واختيارهم وتدريبهم: ثالثا

 شروط الخدمة ومدتها: رابعا

 التأديب والتوقيف مؤقتا عن العمل والفصل: خامسا

، اعتمدت هذه املبادئ في مؤتمر ألامم سلطة القضائيةمبادئ أساسية بشأن استقالل ال"أنظر بالتفصيل 

أيلول  1أغسطس إلى  61املتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة املجرمين، املنعقد في ميالن في الفترة من 

، املؤرخ في 04/901، وقرارها 9191نوفمبر  61، املؤرخ 04/26، ووافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 9191

، رقم 9112مجموعة صكوك دولية، املجلد ألاول، ألامم املتحدة، نيويورك، : حقوق إلانسان، 9191بر ديسم 92

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b050.html .109، ص Vol.1, Part 1-A.94.XIVاملبيع

 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b050.html
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، وذات طابع (procès Papon)وذات طابع تاريخي كقضية موريس بابون ( procès Bové)بوفي 

 .1(euthanasie thérapeutique)علمي كاملوت العالجي

ن هذه املبادئ التي تم استعراضها متوفرة في وعلى ضوء ما تقدم، هل يمكن القول أ

 91912النظام القضائي الجزائري رغم الاعتراف بالقضاء كسلطة ألول مرة بموجب دستور 

 ؟ 3(929املادة ) 9111، وهو ذات املبدأ الذي كرسه دستور سنة (961املادة )

. ت بالفشلرغم  إلاصالحات التي طالت القضاء في مرحلة تعدد السلطات، إال أنها باء

، والتي تعتبر ركيزة أساسية من أجل 4وهذا ما يظهر من خالل افتقار القاض ي لصفة القضاء

اتخاذ القرار بكل قناعة ودون التعرض لضغوط من طرف  السلطة التنفيذية التي جعلته 

، وهذا راجع إلى كون املجلس ألاعلى للقضاء (املبحث ألاول )خاضع عضويا للسلطة التنفيذية 

 (.  املبحث الثاني)ال توفر الحماية الالزمة للقضاة  أداة 

 القاض ي خاضع عضويا للسلطة التنفيذية: املبحث ألاول 

تؤدي السلطة التنفيذية دور محوريا وأساسيا في تسيير املسار املنهي للقضاة في الجزائر 

 41/41/6490، املؤرخ في 99-40من خالل السلطات املخولة لها بموجب القانون العضوي رقم 

 41/41/6490املؤرخ في  96-40واملتضمن القانون ألاساس ي للقضاء، والقانون العضوي رقم 

                                                           
 .263نفس املرجع ص  1
، مؤرخ في 18-91ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية املنشور بموجب املرسوم الرئاس ي رقم دستور الجمه 2

ر عدد .،ج9191فيفري  62، يتعلق بإصدار نص الدستور املصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 9191فيفري  69

 .9191، صادر سنة 1
مؤرخ في  029-11جب املرسوم الرئاس ي رقم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، املنشور بمو  3

 31ر عدد .، ج9111نوفمبر  69يتضمن تعديل الدستور املصادق عليه في استفتاء شعبي يوم  9111ديسمبر  3

ر عدد .يتضمن تعديل الدستور ج 6446أفريل  94مؤرخ في  42-46، معدل ومتمم بالقانون رقم 9111لسنة 

يتضمن تعديل  6449نوفمبر 91مؤرخ في  91-49تمم بالقانون رقم ، معدل وم6446أفريل  90مؤرخ في  61

 6491مارس  41مؤرخ في  49-91، ، معدل ومتمم بالقانون رقم 6449، صادر سنة  12ر عدد .الدستور، ج

 .6491، صادر سنة  46ر عدد .يتضمن تعديل الدستور، ج
4
 Qualité de magistrat : le magistrat détient le pouvoir de prendre des décisions susceptible 

d’être exécutées par la force publique.www.toupie.org/dictionnaire/magistrat.htm.  

وهذه الصفة غير متوفرة في القاض ي الجزائري بحكم خضوعه للسلطة التنفيذية، وليس سيدا في ألاحكام التي 

 .لتي تكتس ي طابعا سياسيايصدرها في بعض القضايا الحساسة، وخاصة منها ا
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قد أثرت هذه الصالحيات سلبا على تنظيم املسار املنهي . واملتعلق بتشكيل املجلس ألاعلى للقضاء

للقضاء من الناحية العضوية وذلك من خالل صالحية التعيين في الوظائف القضائية، الذي 

، ومن أجل بسط نفوذ هذه ألاخيرة، لم (املطلب ألاول )أصبح حكرا على السلطة التنفيذية 

 (.املطلب الثاني)تكرس ضمانات تحمي القضاء من تدخلها 

 إنفراد السلطة التنفيذية في تعيين القضاة: املطلب ألاول 

 ،(929املادة )جعل من القضاء سلطة مستقلة  9111دستور الجزائري لسنة بما أن 

والقاض ي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخالت واملناورات التي تضر بأداء مهمته أو تمس 

، وهذا ما تم (901املادة )، ومسئول فقط أمام املجلس ألاعلى للقضاء (909املادة )نزاهة حكمه 

، كان من الواجب أن يتم توظيف القضاة على 6491تأكيده بموجب التعديل الدستوري لسنة 

تحدد بموجب القانون وباستشارة املجلس ألاعلى للقضاء  1ط قانونية وموضوعيةأساس شرو 

من خالل النصوص التي جاء بها  2من اجل ضمان استقاللهم، إال أن ذلك لم يتم تكريسه فعليا

القانون ألاساس ي للقضاء، والتي جعلت السلطة التنفيذية تنفرد بتعيين القضاة  بدأ من مرحلة 

، باإلضافة إلى نمط (الفرع ألاول )كة في املسابقة إلى التعيين بعد التكوين إعداد شروط املشار 

آخر في التوظف واملتمثل في التعيين املباشر الذي يفتح املجال الواسع للسلطة التنفيذية في 

 (.الفرع الثاني)اختيار أشخاص على املقاس للممارسة مهنة القضاء 

 تحديد شروط املسابقة النتقاء الطلبة القضاةتحكم السلطة التنفيذية في : الفرع ألاول 

تعد املسابقة لاللتحاق بسلك القضاء أحد ألاساليب املستعملة من أجل توظيف 

، ومن محاسن هذا ألاسلوب أنه يجعل عملية الانتقاء بعيدة عن كل أنواع املحسوبية 3القضاة

                                                           
، فقرة (املجلد ألاول ) A/53/40وثيقة ألامم املتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : أنظر املواثيق الدولية  1

دليل بشأن حقوق إلانسان خاص بالقضاة واملدعين العامين : حقوق إلانسان في مجال إقامة العدل، 926

إعالن بيروت، . 996، مرجع سابق، ص  www.ibanet.org: 996ت، ص واملحامين، منشور على شبكة الانترن

مبادئ أساسية بشأن . 9111( حزيران)يونيو  91-90توصيات املؤتمر العربي ألاول بشأن العدالة، بيروت 

 .، مرجع سابقاستقالل السلطة القضائية
 .996نفس املرجع، ص : حقوق إلانسان في مجال إقامة العدل 2
 املنطوية تحت النظام ألانغلو سكسوني نظام الانتخاب في توظيف القضاة، اعتمدت الدول  3
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ألاساليب التي تسمح  وتعتبر املسابقة من. عرقية كانت أو سياسية أو اجتماعية أو دينية

وهذا ألاسلوب في الانتقاء هو املتبع . بتوظيف القضاة على أساس الكفاءات العلمية للمرشحين

في كل من القانون الجزائري والقانون الفرنس ي، إال انه يمكن أن يشكل وسيلة لتدخل السلطة 

ء أحسن الكفاءات ، ومن جهة أخرى يمثل أسلوبا النتقا(أوال)التنفيذية في عملية الانتقاء 

 (.ثانيا)العلمية 

 املسابقة وسيلة تمكن السلطة التنفيذية من التدخل في عملية انتقاء القضاة :  أوال

يظهر تدخل السلطة التنفيذية، بصفة واضحة، في توظيف القضاة عن طريق تحديد 

ضاء شروط املسابقة، وبعد نجاحهم في املسابقة وحصولهم على شهادة املدرسة العليا للق

، يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاس ي بناء على اقتراح وزير العدل، وبعد مداولة (29املادة )

 .1(2املادة )املجلس ألاعلى للقضاء 

في تنازل  6440يتمثل التعديل ألاساس ي الذي أحدثه القانون ألاساس ي للقضاء لسنة 

الطلبة القضاة  املشرع عن صالحية تحديد شروط الترشح للمسابقة التي تسمح بتوظيف

لفائدة السلطة التنفيذية التي تحددها عن طريق التنظيم، ونجد املسابقة هي الوسيلة املتبعة 

في توظيف القضاة الجدد في التشريع الفرنس ي، إال أن هذا ألاخير يخول القضاء سلطة تحديد 

 .شروط املسابقة وكيفية تنظيمها

 ت العلمية للسلطة القضائيةاملسابقة وسيلة النتقاء أحسن الكفاءا: ثانيا

تجدر إلاشارة إلى أن شروط املشاركة في مسابقة توظيف القضاة في القانون الفرنس ي 

وهذا ما . تحددها السلطة التشريعية ال السلطة التنفيذية كما هو الحال في القانون الجزائري 

وبهذا يكون  يكرس الشفافية وضمان أكبر قدر من الاستقالل للقضاء وخاصة القضاة الجدد،

 .القاض ي غير خاضع نفسيا وال يولد لديه الشعور بأن السلطة التنفيذية هي من وظفته

                                                                                                                                                    
Jean-Louis ROPERS, Un colloque international sur l’indépendance des juges. In : 

Revue international de droit comparé, Vol. 5, n° 4, octobre-décembre 3571, pp 701-703, 

www.persee.fr 
، صادر 13ر عدد .، يتضمن القانون ألاساس ي للقضاء، ج41/41/6440مؤرخ في  99-40قانون عضوي رقم  1

 .6440سنة 

http://www.persee.fr/
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مكرس من الناحية العضوية في  1وإن كان مبدئيا استقالل القضاة في القانون الفرنس ي

مسألة توظيف القضاة الجدد، إال أن الدور الذي تؤديه السلطة التنفيذية في عملية التوظيف 

وتجدر إلاشارة أنه بعد النجاح في املسابقة يتم تعيين الطلبة القضاة املوجهين . هان بهال يست

للقضاء الواقف بموجب قرار وزاري يتخذه وزير العدل، أما تعيين طلبة القضاة املوجهين 

 (. 99املادة )للقضاء الجالس ال يتم إال بعد رأي مطابق للمجلس ألاعلى للقضاء 

الدراسات القضائية، يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم في  بعد نجاح املرشحين في

مناصبهم في الدرجة الثانية بناء على اقتراح وزير العدل ويأخذ بعين الاعتبار النتائج املتحصل 

يالحظ أن دور السلطة التنفيذية يأتي فقط في آخر املطاف ويتمثل في إجراء . عليها لكل طالب

عيين الناجحين في وظائفهم، وهذا عكس التشريع الجزائري شرفي يقوم به رئيس الجمهورية بت

الذي يخول السلطة التنفيذية صالحيات عدة في عملية  تحديد شروط الالتحاق باملسابقة 

 .وتنظيم املسابقة وإدارة املدرسة العليا للقضاء

وهناك أسلوب آخر لتوظيف القضاة يتمثل في التعيين املباشر، وهو عبارة عن أسلوب 

 .للسلطة التنفيذية بتعيين أشخاص في مناصب قضائية يسمح

 إنفراد السلطة للتنفيذية في التعيين املباشر للقضاة: الفرع الثاني

يسمح نظام التعيين املباشر بتوظيف القضاة بشروط محددة مسبقا، مثل الكفاءة أو 

لتعيين، ويخضع بإقتراح من طرف الهيئة القضائية، ويتلخص دور السلطة التنفيذية في عملية ا

 .2هذا التعيين لسلطتها التقديرية

يالحظ أن نظام التعيين املباشر يفتح املجال للسلطة التنفيذية في تعيين أشخاص من 

وكان من املفروض أن . خارج الجهاز القضائي ليتولوا مناصب املسؤولية لدى الجهات القضائية

بشرط أن يتمتع باالستقالل )اءيكون التعيين املباشر من اختصاص املجلس ألاعلى للقض

والغرض من ذلك إخضاع التعيين املباشر للقضاة ( أوال)ال السلطة التنفيذية ( بطبيعة الحال

 (. ثانيا)العتبارات سياسية 

                                                           
1
 Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 

magistrature. (Modifiée et complétée) 
2
 Jean-Louis ROPERS, Un colloque international…, op.cit. p 701. 
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 التعيين املباشر للقضاة يخضع للسلطة التنفيذية : أوال

أنه على  9/1/6440املؤرخ في  99-40من القانون العضوي رقم  09تنص املادة 

من هذا القانون العضوي، يمكن تعيين، مباشرة وبصفة استثنائية،  29استثناءا ألحكام املادة "

بصفتهم مستشارين باملحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة، بناءا على اقتراح من 

ال من وزير العدل، وبعد مداولة املجلس ألاعلى للقضاء، على أال تتجاوز هذه التعيينات في أي ح

  ".من عدد املناصب املالية املتوفرة% 64ألاحوال 

أن التعيين املباشر في سلك القضاء يخضع للسلطة  09يالحظ من خالل نص املادة 

ال يمكن أن نتصور رفض . التنفيذية، ويقتصر دور القضاء في إجراء شكلي وهو إضفاء الشرعية

علمنا انه يمثل السلطة التنفيذية التي  املجلس ألاعلى للقضاء القتراح وزير العدل خاصة إذا

تحوز على ألاغلبية في تشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء، وخوله القانون تحريك السلطة التأديبية 

 .تجاه القضاة

أما التعيين املباشر في سلك القضاء في القانون الفرنس ي فإنه يختلف جذريا عن التعيين 

ا التباين من ناحية الشروط الواجب توفرها في ويظهر هذ. املباشر في القانون الجزائري 

وجاءت الشروط املوضوعية للتعيين . املرشحين السيما السن واملؤهالت العلمية والخبرة املهنية

املباشر دقيقة ومحددة مسبقا بموجب القانون العضوي املتعلق بالقانون ألاساس ي للقضاء رقم 

ل سلك القضاء من خالل تعيين كفاءات ، وهو ما يعتبر ضمانة أساسية الستقال19-9634

 .1تخدم القضاء ال مصالح السلطة التنفيذية التي تخضع لالعتبارات السياسية

 التعيين املباشر للقضاة يخضع لالعتبارات السياسية: ثانيا

إن كان التعيين املباشر يسمح للسلطة باختيار أشخاص من خارج الجهاز القضائي على 

، فإنه غير كاف، ألن املعايير املوضوعية تستوجب أيضا أن يكون أساس املؤهالت العلمية

الشخص املعين مباشرة، فضال عن الكفاءة، معروف باملواقف الجريئة والنزاهة والقيم العليا 

ومن خالل هذه املعايير كلها يمكن إضفاء املصداقية . في مجال القانون والقضاء بصفة خاصة

تخضع هذه املعايير للتقييم من طرف املجلس ألاعلى للقضاء  ولإلشارة، يجب أن. لجهاز القضاء

                                                           
، التي تحدد 9634-19من القانون العضوي املتعلق بالقانون ألاساس ي للقضاء الفرنس ي رقم  66أنظر املادة  1

 .شروط التعيين املباشر للقضاة
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وحده دون إشراك السلطة التنفيذية التي تولي اهتمامها العتبارات سياسية والوالء كما هو 

الحال في الجزائر، أين يالحظ أن شروط التعيين املباشر غير دقيقة، وبذلك يسمح للسلطة 

 .ية معينةالتنفيذية باختيار من يخدم توجهات سياس

أما في التشريع الفرنس ي، رغم التشابه املبدئي، فإن الاختالف يظهر في الدور الذي يؤديه 

املجلس ألاعلى للقضاء في التعيين املباشر، وتحديد الشروط مسبقا، التي تتمثل في الكفاءة 

 .العلمية

ذلك إن كانت السلطة التنفيذية تؤدي دورا محوريا في توظيف وتعيين القضاء، فإن 

الدور ال يقتصر في هذا املجال وإنما يتوسع إلى درجة خرق الضمانات القانونية املكرسة في 

 .القوانين الداخلية والدولية من أجل ضمان استقالل القضاء

 انعدام ضمانات استقالل القضاة: املطلب الثاني

من  ، وأن القاض ي محمي(929املادة )ينص الدستور الجزائري على أن القضاء سلطة 

كل أشكال الضغوطات والتدخالت واملناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه 

ويفهم من هاتين املادتين أن القاض ي يتمتع بحماية دستورية، وهذا ما كرسته (. 909املادة )

 وعلى هذا ألاساس كان ينتظر أن يتمتع القاض ي الجزائري . املواثيق الدولية والجهوية املعاصرة

 .  1بحماية حقيقية من كل أشكال الضغوطات التي يمكن أن تس يء إلى سمعته واستقالله

ولكي تكون هذه الحماية فعالة، يجب أن تتضمن الدساتير والقوانين والتنظيمات على 

ضمانات تجعل القاض ي بعيدا عن التأثيرات الخارجية التي يمكن أن يتعرض إليها من طرف 

ها، وال يتم ذلك إال عن طريق ضمان الاستقرار في الوظيفة الذي السلطة التنفيذية أو غير 

باإلضافة إلى انعدام ( الفرع ألاول )يفتقده القاض ي الجزائري من خالل عدم تكريسه دستوريا

 (.الفرع الثاني)ألامن الوظيفي 

 

                                                           
، أستاذ براون . وناثان جبمصر، عادل عمر شريف، رئيس هيئة املفوضين لدى املحكمة الدستورية العليا  1

، دراسة استقالل القضاء في العالم العربيالعلوم السياسية والشؤون الدولية، جامعة جورج واشنطن، 

 6، ص 6441، (U.N.D.P)مقدمة إلى برنامج إدارة الحكم في العالم العربي التابع لبرنامج ألامم املتحدة إلانمائي 

 .2و
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 عدم تكريس الاستقرار الوظيفي للقضاة دستوريا: الفرع ألاول 

اة للعزل والنقل من املكونات ألاساسية لالستقالل تعتبر ضمانة عدم قابلية القض

، والغرض منه حماية القضاء من خطر العزل والنقل من طرف 1العضوي الخاص بالقضاة

السلطة السياسية، وهذه الحماية الخاصة التي يجب أن يتمتع بها القاض ي تفرضها حساسية 

جتمع بصفة عامة وبين املتقاضين املنصب والدور املنوط له في تحقيق العدل واملساواة في امل

بصفة خاصة، وهذا خالفا للموظف العام في إلادارة الذي يعمل على تطبيق السياسة العامة 

 . للسلطة

املتضمن القانون ألاساس ي  9/1/6440املؤرخ في  99-40ينص القانون العضوي رقم 

ض، ممارسة للقضاة على مجموعة من الحقوق ومبدأ عدم النقل التي تكفل، من املفرو 

الوظيفة القضائية بكل استقالل وتحمي القضاة من كل أشكال الضغوطات التي تجعلهم ال 

نجد أن مبدأ  99-40إال أنه من تحليل نصوص القانون العضوي . يخضعون للسلطة التنفيذية

، والوضع نفسه بالنسبة ملبدأ عدم نقل (أوال)عدم عزل القضاة غير مكرسا دستوريا وال قانونيا 

لقضاة كون الدستور والقانون العضوي لم يكرسا مبدأ عدم قابلية  النقل كما هو منصوص ا

 (.ثانيا)عليه في القانون الفرنس ي 

 عدم تكريس ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل : أوال

تعتبر ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل من الضمانات التي ِتؤدي دورا هاما في تكريس 

ك من خالل إبعاد شبح العزل الذي يمكن استعماله كأداة لتخويف استقالل القضاة، وذل

وترهيب القضاة من طرف السلطة التنفيذية، وحتى الرؤساء التدريجيين داخل السلطة 

 .2القضائية

                                                           
1
 A l’occasion du procès du surintendant Fouquet, Louis XIV, qui souhaitait que ce dernier 

soit condamné à mort, s’est vu répondre par Olivier d’Ormesson, rapporteur dans l’affaire : 

« Sire, la Cour rend des arrêts, non des services. ». Laure Garriaux, « L’impartialité du 

juge administratif », l'Université Paris-II, l'association M2DPA, 2008, p 2. 
2
 A titre d'exemple, on peut citer l'épuration la plus importante de 1883 qui eut pour effet de 

supprimer les postes de 611 juges, soit le quart de l'effectif. Jean Foyer in  “ L’épuration 

de la magistrature de la Révolution à la Libération ”, AFHJ, éditions Loysel,  1994,  p 

158.  
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تعتبر ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل من أحد املكونات ألاساسية لالستقالل العضوي 

ة القضاء من خطر العزل والنقل من طرف السلطة الخاص بالقضاة، وكان الغرض منه حماي

وكان من الالزم أن يستفيد القاض ي من حماية خاصة، باعتباره يزاول وظيفة . السياسية

حساسة وذات خصوصيات ملا لها من تأثير على املجتمع، ولإلشارة، فإن ال الدستور الجزائري 

دم عزل القضاة، وهو ما يعتبر خرقا وال القانون العضوي املتعلق بالقضاء قد نصا على مبدأ ع

 .صريحا ألهم ضمانة لصيقة بالقضاة تضمن لهم الاستقرار

 . فرغم نص املشرع على ضمانة عدم قابلية القضاة للنقل إال انه ال يشمل جميع القضاة

 عدم تكريس ضمانة عدم النقل لجميع القضاة: ثانيا

لقضاء، ولو من الناحية رغم نص القانون العضوي املتضمن القانون ألاساس ي ل

، إال أن هذا املبدأ تم إفراغه من محتواه بسبب 1املبدئية، على ضمانات استقرار القضاة

الاستثناءات الواردة عليه من خالل إقصاء فئة معينة من قضاة الحكم الذين لم يمارسوا عشر 

قف ألامر في هذه ولم يتو . سنوات من الخدمة الفعلية، وإقصاء قضاة النيابة من حق الاستقرار

الاستثناءات، إذ يمكن نقل قضاة الحكم املمارسين لعشرة سنوات خدمة فعلية على أساس 

 .ضرورة املصلحة وحسن سير العدالة

فقد كرس ضمانة عدم القابلية للنقل والعزل بشأن  9119أما الدستور الفرنس ي لسنة 

املتضمن القانون  9634-19رقم  من ألامر  0وهذا ما أكدته املادة  2(10املادة )قضاة الحكم 

الذي لم يتعرض لضمانة  9111وهو خالفا للدستور الجزائري لسنة ، ألاساس ي للقضاء الفرنس ي

إلى غاية التعديل )عدم قابلية قضاة الحكم للنقل والعزل رغم التعديالت الدستورية كلها 

                                                           
 14و 01مع مراعاة أحكام املادتين " : 9/1/6440املؤرخ في  99-40من القانون العضوي رقم  61/9تنص املادة  1

سنوات خدمة فعلية، ( 94)س عشر من هدا القانون العضوي، حق الاستقرار مضمون لقاض ي الحكم الذي مار 

وال يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو باإلدارة املركزية لوزارة 

العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لها أو املصالح إلادارية للمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو أمانة 

 ". بناء على موافقته املجلس ألاعلى للقضاء، إال 
2
 Article 64 de la constitution française de 1958 : « Le Président de la République est 

garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.  

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. 

Une loi organique porte statut des magistrats.  

Les magistrats du siège sont inamovibles. » 
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رار لقضاة الحكم وإنما اكتفى، وبصورة نسبية، بضمان حق الاستق ،(6491الدستوري لسنة 

، (99-40من القانون العضوي رقم  61املادة )الذين مارسوا خدمة فعلية ملدة عشر سنوات 

ولم يكرس ضمانة عدم العزل، أي أن كل قاض ي يمكن أن يتم عزله في أي وقت وفي بعض 

 .ألاحيان ألتفه ألاسباب

ومكرسة في  ايالحظ أن ضمانة عدم قابلية قضاة الحكم للنقل والعزل مكرسة دستوري

على عدم  9634-19من ألامر رقم  0القانون ألاساس ي للقضاء الفرنس ي، فقد نصت املادة 

إمكانية نقل قضاة الحكم ولو على سبيل الترقية في حالة ما إذا رفضها القاض ي، وهذا ما لم 

 .ينص عليه القانون ألاساس ي للقضاء الجزائري ومنه جعل ألامن الوظيفي منعدم

 انعدام ألامن الوظيفي للقضاة: يالفرع الثان

أثبتت الدراسات العلمية في الوسط املنهي أن التحفيز املالي والترقية في املنصب هما أهم 

الوسائل التي يمكن استعمالهما من أجل دفع العامل أو املوظف إلى بذل الجهد والعمل على 

والترقية يؤديان ( هوم ألاجرةبمف)كما أثبتت نفس هذه الدراسات أن  العامل املالي . أحسن وجه

دورا في جعل املوظف أو العامل في حالة الوالء لرئيسه السلمي من اجل الحصول على مزايا 

إن كان هذا الوضع سائدا في الوظيفة العمومية، خاصة في املجتمعات املتخلفة، . مثل الترقية

 .رة على استقالل القضاءفإنه غير مقبول بتاتا في وظيفة القضاء، ملا لها من انعكاسات خطي

( أوال)ولهذا نجد أن السلطة التنفيذية في الجزائر تتحكم في مسألة تحديد أجر القضاة 

وكلما اتصف . ، وتستعملهما كوسيلة للضغط على القضاة(ثانيا)والترقية في املسار املنهي  

والاحتكام  القاض ي بالوالء كلما كانت الترقية من نصيبه وكلما كان القاض ي يتصف بالعدل

 .للقانون ولضميره كان من نصيبه الركود في املسار املنهي

 ألامن املالي للقضاة منعدم: أوال

يتقاض ى القضاة في الجزائر أجورا جد معتبرة باملقارنة باملوظف العام في نفس املستوى 

كونها  ، إال أن إلاشكال الذي يمكن طرحه في مسألة ألاجور الخاصة بالقضاة يتمثل في1الدراس ي

                                                           
يجب أن يضمن القانون على نحو مناسب مدة عمل القاض ي في منصبه واستقالله وأمنه ومكافأة مناسبة له " 1

أنظر . املبدأ الرابع من املبادئ ألاساسية الستقالل القضاة" وظروف خدمته ومعاش تقاعده، وسن التقاعد له

 .مبادئ أساسية بشأن إستقالل السلطة القضائية، مرجع سابق"صيل بالتف
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وهذا ما يتيح للسلطة التنفيذية بأداء دور هام في تحديد املرتبات . محددة عن طريق التنظيم

 .ومختلف التعويضات الخاصة بالقضاة، ودون إشراك املجلس ألاعلى للقضاة

ويالحظ أن وزير العدل هو املسئول الوحيد في دراسة ألاجور املتعلقة بالقضاة، وتوفير 

دية واملالية بقطاع العدالة، وهذا ما يظهر من خالل املرسوم التنفيذي رقم مختلف الوسائل املا

 . 6446نوفمبر  61املؤرخ في  46-041

يمكن اعتبار هذا التدخل في الشؤون املالية للقضاة صورة من صور الانتهاكات املوجهة 

لى استقالل الستقالل القضاة باعتبار أن الجانب املالي ُيكًون العصب الحساس في التأثير ع

مثال عدم مسايرة ألاجرة في حالة انخفاض القدرة )القضاة، إذ يمكن استعماله كوسيلة ضغط 

تمارس على القضاة  في حالة ما إذا لم يسايروا الحكومة في ( الشرائية بسبب ارتفاع ألاسعار

ية التي سياستها، كما هو الحال أيضا فيما يخص الترقية في املسار املنهي وفي املناصب النوع

 .تخضع بدورها إلى اعتبارات الوالء ال الكفاءة املهنية

 الترقية ال تخضع لهيئة مستقلة: ثانيا

على أنه يؤخذ باالعتبار في ترقية  99-40من القانون العضوي رقم  19/9تنص املادة 

ي القضاة الجهود املقدمة كما ونوعا ودرجة مواظبتهم، ويعتبر ذلك أحد املعاير املوضوعية الت

ويؤخذ بعين الاعتبار أيضا، وبصفة أساسية، لتسجيل القضاة . يعتمد عليها في تنقيط القضاة

في قائمة التأهيل، التقييم الذي تحصلوا عليه أثناء سير مهنتهم، والتقييم املتحصل عليه أثناء 

ادة امل)التكوين املستمر وألاعمال العلمية التي أنجزوها، والشهادات العلمية املتحصل عليها 

19/6)1. 

وحتى وإن كان التنقيط خاضعا للرئيس املباشر، فهذا ال يعني بالضرورة أنه سليم من 

العيوب، ألن هذا ألاسلوب في التنقيط يعاب عليه إمكانية استعماله كوسيلة ضغط على 

أما الخطر آلاخر الذي . القضاة من طرف رؤسائهم املباشرين أو غير املباشرين، هذا من ناحية

إبرازه، فإنه يتمثل في تحكم السلطة التنفيذية في عملية الترقية عن طرق التنظيم  يمكن

                                                           
ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل املوضوعية، : " 92ينص املبدأ  1

 .نفس املرجع". والسيما الكفاءة والنزاهة والخبرة
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، وهو ما يعتبر مساسا باستقالل 99-40من القانون العضوي رقم  11املخول لها بموجب املادة 

 . القضاة

يمكن للسلطة التنفيذية أن تستعمله كوسيلة سلبية للضغط على القضاة بعدم 

لتأهيل، أو كوسيلة إيجابية واملتمثلة في إبعاد ونقل القضاة عن طريق تسجيلهم في قائمة ا

الترقية، كما يمكن إدراج معايير غير موضوعية يصعب التحكم فيها، مما يفتح املجال للسلطة 

 . 1التقديرية لرؤساء الجهات القضائية الستعماله للضغط على القضاة

، 2"لجنة الترقية" ئة منتخبة تدعى هيأما املشرع الفرنس ي فنجده قد عمد إلى تأسيس 

وكلما . تتمتع بصالحية التسجيل وضبط قائمة التأهيل، وتظم كل من قضاة الحكم والنيابة

، تقوم اللجنة بتبليغ املجلس، بقائمة التأهيل قبل إمضائها من (املجلس ألاعلى)ينعقد دورته 

 .وتتشكل هذه اللجنة من قضاة دون غيرهمطرف رئيس الجمهورية 

من املالحظ، أن السلطة التنفيذية لم تكتف في سن تنظيمات من أجل إخضاع و 

القضاء لنفوذها من خالل التحكم في تحديد ألاجر والترقية والنقل والعزل، وإنما تمت هيكلة 

هذا الخضوع  في إطار مؤسساتي عن طريق التحكم في زمام سير املجلس ألاعلى للقضاء 

عية على الخروقات التي تمارسها على القضاة، واستعماله واستعماله كوسيلة إلضفاء الشر 

 .كوسيلة لقمع القضاة

 املجلس ألاعلى للقضاء خاضع للسلطة التنفيذية: املبحث الثاني

من املفروض أن املجلس ألاعلى للقضاء هو الهيكل الوحيد الذي له صالحيات تنظيم 

ه أو يحل محله، وإال أصبح املجلس املسار املنهي للقضاة، وال يمكن ألي جهاز آخر أن يشارك

وإن كان ينتظر من املجلس ألاعلى للقضاء أن يكون . ألاعلى للقضاء مجرد هيكل بال روح

 الدور املؤسسة الدستورية التي تسعى لترقية مكانة القضاء، فإن ذلك لن يتحقق من خالل 

                                                           
رة أن تستند القرارات املتعلقة باختيار القضاة ضرو " على   R(10) 96تشدد توصية مجلس أوروبا رقم  1

موضوعية مثلما يجب أن تستند الترقي الوظيفي بالنسبة للقضاة ال إلى الانتقاء  وترقيتهم املهنية إلى معايير 

باإلضافة إلى ذلك يجب أن " فحسب بل إلى الجدارة مع ألاخذ بعين الاعتبار املؤهالت والنزاهة والقدرة والكفاءة

 (.جيم -6-9-96املبدأ )قرارات املتعلقة بالترقي الوظيفي للقضاة بمنأى عن الحكومة وعن إلادارة كلتيهما تتخذ ال
2
 Article 12-1de l’ordonnance n°58 – 1270 du 22/12/1958. Modifié par Loi n°2003-153 du 

26 février 2003 - art. 2 JORF 27 février 2003. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A324851744CD7A31FF181A09BDC7B31B.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000601629&idArticle=LEGIARTI000006217376&dateTexte=20030227&categorieLien=id#LEGIARTI000006217376
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A324851744CD7A31FF181A09BDC7B31B.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000601629&idArticle=LEGIARTI000006217376&dateTexte=20030227&categorieLien=id#LEGIARTI000006217376
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، وتحكم كل من (ول املطلب ألا )للقضاء  ألاعلى في تشكيلة املجلس التنفيذية املهيمن للسلطة

املطلب )رئيس الجمهورية ووزير العدل في تسيير شؤون القضاة عن طريق املجلس ألاعلى للقضاء

 (.الثاني

 تحكم السلطة التنفيذية في تشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء: املطلب ألاول 

الغرض من إنشاء املجلس ألاعلى للقضاء هو التخلص من تحكم وزارة العدل في تسيير 

ولكن لم يحدث ما كان متوقعا، بل العكس الذي حدث، فقد خولت . سار املنهي للقضاةامل

فإن تبينت ضرورة إلابقاء على . اختصاصات لوزير العدل على حساب املجلس ألاعلى للقضاء

املجلس املذكور من أجل تفادي سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء من جهة، وتفادي 

ى، نجد أن الغرض الثاني تحقق دون ألاول من خالل تشكيلته، حكومة القضاة من جهة أخر 

فتشكيل املجلس ألاعلى للقضاء والاختصاصات املخولة له ال تترجم وجود . واختصاصاته

 .1السلطة القضائية، وال حتى الاستقالل العضوي للقضاة تجاه وزارة العدل

لة وإنشاء مجلس وهذا ما حصل في الجزائر، إذ رغم وصف القضاء بالسلطة املستق

فقد اكتفى القانون . أعلى للقضاء، فإن ذلك لم يؤد إلى إضعاف صالحيات وزارة العدل

املتعلق بتشكيل املجلس ألاعلى للقضاء وعمله  1/1/6440املؤرخ في  96-40العضوي رقم 

بضمان تمثيل القضاة في املجلس ألاعلى للقضاء عندما ينعقد في الظروف العادية  2وصالحياته

 (.الفرع الثاني)، وعندما يعقد دوراته في إطار املجلس التأديبي (لفرع ألاول ا)

 تشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء في دورته العادية تسيطر عليه السلطة التنفيذية: الفرع ألاول 

يعتبر تواجد ممثلي السلطة التنفيذية بقوة في تشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء تراجعا 

سلطات، ونعت القضاء بالسلطة هو مجرد شعار موجه لالستهالك عن مبدأ الفصل بين ال

ألاجنبي، وهذا ما يظهر من خالل تشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء في التشريع الجزائري التي 

                                                           
رسالة دكتوراه الدولة في القانون، جامعة مولود ، طة القضائيةعن انتفاء السلمحند أمقران بوبشير،  1

 .964و  991، ص 6441معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، 
املتعلق بمراقبة القانون العضوي املتعلق  66/49/6440املؤرخ في  40/ د.م/ ع.ق.ر/ 42أنظر الرأي رقم  2

 (.6440لسنة  13ر عدد .ج) بتشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء، وعمله وصالحياته للدستور 
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، ويساعده في تلك املهمة أعضاء يمثلون السلطة التنفيذية (أوال)يتوالها رئيس الجمهورية 

 (.ثانيا)

 للقضاء يتوالها رئيس الجمهوريةرئاسة املجلس ألاعلى : أوال

، املتعلق بتشكيل املجلس 1/1/6440املؤرخ في  96-40ينص القانون العضوي رقم 

يرأس املجلس ألاعلى للقضاء رئيس : " ألاعلى للقضاء وعمله وصالحياته، في مادته الثالثة على

 .الجمهورية

يتوالها الرئيس ألاول  رئاسة  املجلس ألاعلى للقضاءأما في القانون الفرنس ي فنجد أن 

ملحكمة النقض في التشكيلة الخاصة بقضاة املحكمة، والنائب العام لدى محكمة النقض في 

وهذا الاختالف املوجود بين (. من الدستور الفرنس ي 11املادة )التشكيلة الخاصة بقضاة النيابة 

من خالل حماية القضاة التشريع الجزائري والفرنس ي له تأثير على تنظيم املسار املنهي للقضاة 

فكلما كان املجلس ألاعلى للقضاء تحت رئاسة . من تأثير السلطة التنفيذية على مدى استقاللهم

 .السلطة التنفيذية كلما كان استقالل القضاة مقيدا، والعكس صحيح

ويظهر التأثير السلبي الذي تمارسه السلطة التنفيذية بوضوح من خالل تشكيلة املجلس 

ضاء، التي يغلب عليها ممثلي السلطة التنفيذية بالنسبة ملمثلي السلطة القضائية، ألاعلى للق

 . عندما ينعقد كهيئة تأديبية

 أغلبية أعضاء املجلس ألاعلى للقضاء يمثلون السلطة التنفيذية: ثانيا

 من أرس ى املشرع أن أهمها مالحظات، عدة للقضاء 1املجلس ألاعلى تركيبة تثير
ً
 نوعا

 جالس   قاض   كل (2املادة ) وقضاة النيابة (الجالس القضاء)الحكم  قضاة بين ليةآلا املساواة

                                                           
على تشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء على النحو  96-40من القانون العضوي رقم ( 42)نصت املادة الثالثة   1

 : التالي 

( 94)وزير العدل، نائبا للرئيس، الرئيس ألاول للمحكمة العليا، النائب العام لدى املحكمة العليا، عشرة  -

 :م حسب التوزيع ألاتيقضاة ينتخبون من قبل زمالئه

 من النيابة العامة،( 9)للحكم وقاض واحد ( 9)من املحكمة العليا من بينهم واحد ( 6)قاضيين أثنين  -

 ،(9)للحكم ومحافظ للدولة ( 9)من مجلس الدولة من بينهما قاض واحد ( 6)قاضيين اثنين  -

 من النيابة،( 9)حكم وقاض واحد لل( 9)، من املجالس القضائية من بينهما قاض واحد (6)قاضيين اثنين  -
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  يقابله
ً
  تابعين فقط الجزائر ليسوا في النيابة قضاة أن مع النيابة من قاض  واقف   آليا

ً
 لوزير إداريا

في  الطريقة هذه أن يعني مما تعليماته، أي تعليمات السلطة التنفيذية، ينفذون  إنهم بل العدل

فكرة  من البداية، النيابة تضعف، وقضاة الحكم قضاة بين ازدواجية بتنظيم املجلس تكوين

 .1القضاء استقالل

أما املجلس ألاعلى للقضاء في فرنسا فإنه يتألف من تشكيلتين، واحدة خاصة بقضاة 

تضم التشكيلة . 9119من دستور سنة  11الحكم وألاخرى خاصة بقضاة النيابة طبقا للمادة 

خمسة قضاة وعضو من النيابة العامة ومستشار دولة ومحام وكذا ست شخصيات مؤهلة ال 

تنتمي إلى البرملان أو إلى النظام القضائي أو الجهاز إلاداري أما التشكيلة ألاخرى تضم خمسة 

قضاة النيابة وقاض ي حكم والباقي كما هو الحال بالنسبة للتشكيلة ألاولى، وما يلفت الانتباه في 

عضاء الذين يتم اختيارهم خارج سلك القضاء أنهم يتمتعون بمستوى وكفاءة تخدم ألا 

 .2استقالل القضاء ولهم دراية بشؤون القضاء

                                                                                                                                                    

للحكم ( 9)من الجهات القضائية إلادارية غير مجلس الدولة، من بينهما قاض واحد ( 6)قاضيين اثنين  -

 ،(9)ومحافظ للدولة واحد 

للحكم وقاض ( 9)من املحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض واحد ( 6)قاضيين اثنين  -

 نيابة،من قضاة ال( 9)واحد 

 ".شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء( 1)ست  -

يشارك املدير املكلف بتسيير سلك القضاة باإلدارة املركزية لوزارة العدل في أعمال املجلس ألاعلى 

 .للقضاء وال يشارك في املداوالت
 لحقوق  املتوسطية ألاوروبية لقضائي، الشبكةاستقالل وحياد النظام ا: الجزائرمجيد بن شيخ، أمين سيدهم،  1

 .61، ص 6499إلانسان، 
2
 Membres pour 2015-2019 

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont été nommés ou élus en décembre 

2014 pour quatre ans ; il s’agit des personnes suivantes
: 
 

Formation compétente à l'égard des magistrats du siege 

Membre Qualité 

Bertrand Louvel, 

Président 
Premier président de la Cour de cassation 

Alain Lacabarats Président de chambre à la Cour de cassation 

Chantal Bussière Première présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Louvel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_d%27Aix-en-Provence
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Eric Maréchal Président du tribunal de grande instance de Montpellier 

Christophe Regnard Conseiller à la cour d'appel de Paris 

Alain Vogelweith 
Premier vice-président au tribunal de grande instance d'Aix-en-

Provence 

Virginie Valton Substitut du procureur général près la Cour d'appel de Douai 

Formation compétente à l'égard des magistrats du parquet  

Membre Qualité 

Jean-Claude Marin, 

Président 
Procureur général près la Cour de cassation 

Didier Boccon-

Gibod 
Premier avocat général à la Cour de cassation 

Jean-Marie Huet  Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 

Vincent Lesclous 
Procureur de la République près le tribunal de grande instance de 

Versailles, 

François Thevenot 
Procureur de la République adjoint près le tribunal de grande 

instance de Poitiers ; 

Raphael Grandfils Premier vice-procureur près le tribunal de grande instance de Paris 

Richard Samas-

Santafé 
Vice-président au tribunal de grande instance de Paris 

Personnalités extérieures membres des deux formations 

Membre Qualité 

Jean Danet 
Enseignant-chercheur à l’université de Nantes 

désigné par le président de la République 

Soraya Amrani Mekki 
Enseignant-chercheur à l’université de Nanterre 

désignée par le Président de la République 

Dominique Pouyaud  

Professeur agrégé à l'université Paris Descartes 

désignée par le président du Sénat en remplacement 

de Jacqueline de Guillenchmidt 

Georges-Eric Touchard Haut fonctionnaire au Sénat désigné par le président du Sénat = 

= Evelyne Serverin 
Juriste, sociologue, docteur en droit 

désignée par le président de l'Assemblée nationale 

Guillaume Tusseau 

Enseignant à l'Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences-

Po) 

désigné par le président de l'Assemblée nationale 

Paule Aboudaram 
Avocate  désignée par le président du Conseil national des 

barreaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_de_Douai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Marin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Huet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_d%27Aix-en-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_Ouest_Nanterre_La_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Pouyaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_Descartes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_de_Guillenchmidt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_des_barreaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_des_barreaux
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يعتبر املجلس ألاعلى للقضاء في الجزائر ذا تشكيلة مختلطة، ألنه يتكون من بعض 

لناحية العضوية، القضاة وأعضاء من خارج الجهاز القضائي، وهذه التشكيلة يغلب عليها، من ا

تختلف هذه التشكيلة وطريقة أداء مهامها في دراسة املسار املنهي ال و . ممثلي السلطة التنفيذية

 .ا عكس تشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء الفرنس يذلقضاة الحكم وقضاة النيابة، وه

 تشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء كهيئة تأديبية غير حيادية: الفرع الثاني

ر في تشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء كهيئة تأديبية شرطان أساسيان، ألاول يجب أن يتوف

يخص الجانب العضوية، إذ يجب أن تكون تشكيلة املجلس كهيئة تأديبية تمثل السلطة 

أي القضاء الجالس الن القضاء الواقف يمثل السلطة التنفيذية عن طريق وزير )القضائية 

اني وهو عدم التأثر بالعوامل الخارجية ومن بينها نفوذ ، وبالنتيجة يتحقق الشرط الث(العدل

السلطة التنفيذية وحتى السلطة التشريعية، وهذا ما ال يتوفر في التشريع الجزائري من خالل 

، وذلك في إطار (أوال)تمكين وزير العدل من سلطة تحريك الدعوى التأديبية ضد القضاة 

 (.ثانيا)تمثل السلطة التنفيذية تشكيلة املجلس ألاعلى كهيئة تأديبية التي 

 تخويل وزير العدل سلطة تحريك الدعوى التأديبية ضد القضاة: أوال

مكن املشرع الجزائري وزير العدل من سلطة تحريك الدعوى التأديبية ضد القضاة في 

إطار تشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء كهيئة تأديبية، وهذا ما يعد خرقا للمبادئ التي تضمن 

باعتبار وزير العدل ممثال للسلطة التنفيذية، ورئيسا سلميا للقضاء الواقف، . ل القضاءاستقال

فإن ذلك يمكن السلطة التنفيذية من الضغط وترهيب القضاة في حالة ما إذا لم يسايروا 

السلطة في سياستها، وهناك الكثير من القضاة الذين تعرضوا إلى عقوبات تأديبية بسبب رفض 

السلطة في بعض القضايا ذات الطابع السياس ي كما هو الحال بالنسبة لقضية  تطبيق تعليمات

وعندما يكون . 1انعقاد مؤتمر جبهة التحرير الوطني، أو قضايا الفساد مثل قضية سونطراك

                                                                                                                                                    

Yves Robineau Conseiller d’État élu par le Conseil d’État 

magistrature.fr-superieur-www.conseil , sur]archive[ » actualités «  
تعرض كل القضاة الذين اشتغلوا على ألامر الدولي بالقبض على وزير الطاقة السابق، شكيب خليل،  " 1

 1لقاسم زغماتي، النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، بعد للعقوبة، إما باإلبعاد أو النقل، وكان آخرهم ب

، 6491سبتمبر  61، جريدة الخبر ليوم حميد يس. سنوات قضاها في هذه الوظيفة النوعية
www.elkhabar.com  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27%C3%89tat_(France)
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.conseil-superieur-magistrature.fr%2F
http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/
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لوزير العدل انتماء حزبي كما هو الحال لوزير العدل طيب لوح الذي ينتمي لجبهة التحرير 

 .أن يؤدي دورا حياديا في قضايا يكون حزبه طرفا فيهاالوطني نجد انه غير ممكن 

وخالفا للمشرع الجزائري، فإن املشرع الفرنس ي أبعد وزير العدل، بموجب التعديالت 

التي مست تشكيلة املجلس ألاعلى الفرنس ي، من رئاسة الهيئة التأديبية، وجعل التشكيلة 

ى القضاة الشعور باالستقالل تجاه ، وهو ألامر الذي يولد لد1التأديبية تحت رئاسة قاضيا

السلطة التنفيذية، خاصة عندما تكون تشكيلة املجلس كهيئة تأديبية تمثل القضاء الجالس 

الذي ال يخضع لتعليمات وزير العدل كما هو الحال في التشريع الجزائري الذي تمثل تشكيلته 

 .   السلطة التنفيذية

 اء كهيئة تأديبية يمثلون السلطة التنفيذيةأغلبية أعضاء املجلس ألاعلى للقض: ثانيا

، نجد أن ألاغلبية تبقى دائما تمثل 99-40من القانون العضوي رقم  69بتحليل املادة 

فال يمكن تصور في هذه الحالة . ، وهو ما يشكل خرق ملبدأ استقالل القضاة2السلطة التنفيذية

متع باألغلبية في املجلس ألاعلى ضمان حماية القضاء من تعسف السلطة التنفيذية، كونها تت

للقضاء كهيأة تأديبية، علما أن التشكيلة التأديبية تدرس مسائل حساسة تمس مبدأ عدم 

قابلية القضاة للعزل والنقل، فإن انتهكت هذه الضمانة فهذا يعني إفراغ مبدأ استقالل 

ى للقضاء أي القضاء من كل محتواه، هذا من جهة، ومن جانب آخر، لم يعد للمجلس ألاعل

 .دور في حماية مبدأ استقالل السلطة القضائية عامة، واستقالل القضاء خاصة

، 3أما التشريع الفرنس ي فقد نص على تشكيلتين للمجلس ألاعلى للقضاء كهيئة تأديبية

. 41/46/9110، املؤرخ في 944-10 في كل من املادتين ألاولى والثانية من القانون العضوي رقم

                                                           
1
 Voir article 1 et 2 de la loi organique 94-100, du 05/02/1994 Loi organique n° 94-100 du 

5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. (Modifiée et consolidée au 

20/01/2016). www.legifrance.gouv.fr. Voir aussi l’article 65 de la constitution française de 

1958. 
تحدد تشكيلة املجلس ألاعلى  96-40من القانون العضوي رقم  (42)املادة الثالثة ) 91أنظر هامش الصفحة  2

 (.  للقضاء
 9112كان القضاة ألاعضاء في املجلس ألاعلى للقضاء في فرنسا أقلية قبل التعديل الدستوري لكل من سنة  3

بع قضاة و أر ( 41)قضاة، وفي التشكيلة الخاصة باملسائل التأديبية نجد ستة  94عضو من بينهم  91، 6449و

http://www.legifrance.gouv.fr/
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فعندما . التشكيلتان هما املختصتان في البت في املسائل التأديبية على إنفراد كل من هاتين

فضال عن ألاعضاء املنصوص عليهم في  –تتعلق املسائلة التأديبية بقضاة الحكم، تضم حينئذ 

إلى التشكيلة الخاصة بقضاة القاض ي الذي ينتمي  -من الدستور  11الفقرة الثانية من املادة 

النيابة العامة، وتبدي التشكيلة الخاصة بقضاة النيابة العامة في املجلس ألاعلى للقضاء رأيها 

فضال عن ألاعضاء املنصوص عليهم في  –في العقوبات التأديبية التي تخصهم، وتضم حينئذ 

لذي ينتمي إلى التشكيلة قاض ي النيابة العامة ا -من الدستور  11الفقرة الثالثة من املادة 

ومما تقدم، يالحظ أن تشكيلة املجلس ألاعلى للقضاء كهيئة تأديبية . الخاصة بقضاة املحكمة

 . تضمن استقالل القضاة تجاه السلطة التنفيذية وتحميهم من كل تعسف

دون صالحيات تسمح ( املجلس ألاعلى للقضاء)ولهذا ال يمكن تصور أعلى هيئة للقضاء 

يق الهدف الذي أنشئت من أجله، واملتمثل في تحقيق استقالل القضاء وحسن سير لها من تحق

كان من املفروض تمكين املجلس ألاعلى للقضاء بصالحيات تجعله يكرس هذا . مرفق العدالة

الاستقالل، إال أن املشرع الجزائري جعل منه، خالفا للمشرع الفرنس ي، هيئة تتحكم فيها 

 .السلطة التنفيذية

 املجلس ألاعلى للقضاء هيئة تابعة للسلطة التنفيذية : الثاني املطلب

كان الغرض من إنشاء املجلس ألاعلى للقضاء هو حماية مبدأ استقالل القضاء والحد 

ومن أجل  .مرفق القضاءتنظيم املسار املنهي للقضاة، و من تدخل السلطة التنفيذية في تسيير و 

املجلس ألاعلى للقضاء بصالحيات تمكنه من  تكريس هذا الهدف، كان من املفروض تدعيم

إال أن املشرع الجزائري قيد هذه . 1التحكم في أهم هيئة تمكن القضاء من استقالل فعلي
                                                                                                                                                    

، وهذا 6449غير قضاة ، إال أن الوضع عرف تغيرا من ألاغلبية إلى التساوي بعد التعديل الدستوري لسنة ( 40)

 :من اجل إضفاء الشرعية واملصداقية على قرارات املجلس ألاعلى للقضاء، انظر
Roger ERRARA, Sur le conseil supérieur de la magistrature ; op.cit. Voir aussi, Rapport 

d’activité 2004-2005, CSM, 2006, p 204, www.conseil-superieur-magistrature.fr 
إن مجدي الحقيقي ليس في " نابليون وكما قال . يعد نظام القانون املدني من احد موروثات فرنسا العريقة  1

ولكن ما ال يمكن . نتصاراتستمحو من الذاكرة هذه الا  وترلومعركة، فمعركة ( 04)أنني قد انتصرت في ألاربعين 

وبالتالي، فإن خبرة فرنسا مع استقالل ." أن يمحى من الذاكرة، وألامر الذي سيعمر إلى ألابد، هو القانون املدني

تاريخ املؤسسات التي أنشئت لتعزيز الاستقالل، والجهود التي بذلت لتوازن بين الاستقالل وبين  –القضاء 

يثير اهتمام إلاصالحيين في الدول التي أتبعت نظام شبيه  -رة، والجدل السائد آلاناملسؤولية، وإلاصالحات ألاخي

، 6446، طبعة منقحة، يناير دليل خاص بتشجيع استقالل ونزاهة القضاء. بالقانون املدني، ومن بينها الجزائر
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، وحدد صالحيات املجلس في تسيير شؤون (الفرع ألاول )الصالحيات في دور استشاري صوري 

 (. الفرع الثاني)القضاء لصالح السلطة التنفيذية 

 اغتصاب الدور الاستشاري للمجلس ألاعلى للقضاء من طرف السلطة التنفيذية: ل الفرع ألاو 

يؤدي الدور الاستشاري للمجلس ألاعلى للقضاء دورا هما فيما يخص استقالل القضاء 

والقضاة في نفس الوقت، إذ يمكن كل من السلطة التنفيذية والتشريعية في سن قوانين 

. جو يخلو من التدخالت الخارجية والحد من استقاللهموتنظيمات تمكن القضاء من العمل في 

هذه الصالحية مكفولة قانونا للمجلس ألاعلى للقضاء، فاملشرع الجزائري نص على دوره 

الاستشاري في املسائل املتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم وإعادة التكوين، 

، وهذا من خالل (أوال)ير ملزم للسلطة التنفيذية إال أن هذا الدور الاستشاري غير فعال كونه غ

 (. ثانيا)عدم قدرته على فرض وجوده كهيئة استشارية 

 صورية الدور الاستشاري للمجلس ألاعلى للقضاء:  أوال

، على أن 41/41/6490، املؤرخ في 96-40من القانون العضوي رقم  21تنص املادة 

املتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة املجلس ألاعلى للقضاء يستشار في املسائل 

وتكوينهم وإعادة تكوينهم، إال أن هذا الدور يعتبر مجرد حبر على ورق، فهو صوري من حيث 

ويتضح ذلك من خالل إدراج املشرع للمجال الاستشاري . الشكل ومنعدم من حيث املوضوع

، وهو خير دليل على تقليل 96-40للمجلس في أواخر املواد املتضمنة القانون العضوي رقم 

صالحية أساسية في تفعيل مبدأ  املشرع من أهمية املجال الاستشاري للمجلس رغم كونها

الفصل بين السلطات وتجسيد دولة القانون من خالل جعل القضاء في منأى من ضغوط 

ي ونفوذ السلطة التنفيذية والتأثيرات الخارجية وحتى الداخلية، وجعل املتقاضين يثقون ف

وهذا على عكس التشريع الفرنس ي . العدالة، وذلك بضمان حقهم في محاكمة عادلة ومنصفة

الذي مكن املجلس ألاعلى للقضاء الفرنس ي بتأدية دورا استشاريا في املسائل املتعلقة بالقضاء، 

 .خالفا للمشرع الجزائري الذي لم يستطع فرض وجوده كهيئة استشارية

 

                                                                                                                                                    

ساعدات إلانسانية، سلسلة إلاصدارات الفنية، مكتب الديمقراطية والحكم، مكتب الديمقراطية، والنزاع، وامل

 .90للنشر، ص  IFESترجمة غير رسمية برعاية منظمة . الوكالة ألامريكية للتنمية الدولية، واشنطن
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 على للقضاء على فرض نفسه كهيئة استشاريةعدم قدرة املجلس ألا : ثانيا

ما يميز املجلس ألاعلى للقضاء الفرنس ي، خالفا لنظيره الجزائري، أنه رغم عدم النص في 

القانون ألاساس ي للقضاء الفرنس ي على الدور الاستشاري في املسائل التي لها عالقة بالقضاء، 

سلطة "ملجال على أساس أن له قد فرض نفسه في هذا ا 9112نجد أنه بعد إصالحات سنة 

دستورية تخول له تقديم الاستشارة لرئيس الجمهورية في كل مسألة تتعلق باستقالل 

وقد تم استشارة املجلس من قبل وزير العدل، وكل الاستشارات وآلاراء التي قدمها  .1"القضاء

على للقضاء املجلس ألاعلى للقضاء تم نشرها في التقارير السنوية الصادرة عن املجلس ألا 

 .2الفرنس ي

وعلى خالف املشرع الفرنس ي، نجد أن املشرع الجزائري قد جعل من السلطة التنفيذية 

تتحكم في سير املجلس ألاعلى للقضاء، وهذا راجع إلى ضعف شخصية القاض ي الجزائري 

فإذا كان ذلك غير صحيح، فكيف نفسر إذا . وألاعضاء الذين يشكلون املجلس ألاعلى للقضاء

ن أعلى هيئة للسلطة القضائية تتحكم فيه السلطة التنفيذية وكأنها تخضع للوصاية وأكثر أ

 .من ذلك إلى السلطة الرئاسية

 تحكم السلطة التنفيذية في سير املجلس ألاعلى للقضاء: الفرع الثاني

 913إلى  910واملواد من  9191من دستور سنة  903و 901و 901و 904نصت املواد 

على دور املجلس ألاعلى للقضاء، وهذا ما تم التأكيد عليه في آخر تعديل  9111 من دستور سنة

-40، وبموجب القانون العضوي رقم 64913مارس  41، املؤرخ في 49-91له بموجب القانون 

، تم تحديد النظام القانوني للمجلس ومهامه وصالحيته وجعله 41/41/6440، املؤرخ في 96

إلى كونه سلطة، إال أن الغرض من هذا املجلس لم يتحقق  مؤسسة دستورية تسمو بالقضاء

وكنتيجة تم التضييق على صالحياته ومهامه . من الناحية العضوية وال من الناحية الوظيفية

                                                           
1
 CSM, Rapport annuel 1995, Direction des journaux officiels, 1995, p. 36. www.conseil-

superieur-magistrature.fr. Ce rapport est le premier rapport public du CSM, par application 

de l’article 20 de la loi organique du 05/02/1994. 
2
 Voir Roger ERRARA, sur le conseil supérieur de la magistrature ; réflexions et 

perspectives, op.cit. 
 .6491مارس  3املؤرخة في  90الجريدة الرسمية رقم . 931إلى  932و املواد  913دة انظر املا  3

http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/
http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/
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تجاه القضاء ومرفق العدالة، وهذا باملقارنة بصالحيات املجلس ألاعلى للقضاء الفرنس ي الذي 

 . فيذيةهو في تحرر مستمر من قبضة السلطة التن

عرف النظام القضائي في الجزائر مرحلتين، فقد انتقل من نظام قضائي في خدمة الثورة 

، إلى نظام قضائي في خدمة املصالح 9131و 9112الاشتراكية بموجب كل من دستوري سنة 

إال أن هذا التحول الذي عرفه النظام . 9111و 9191العليا للمجتمع بموجب دستوري سنتي 

عكس على املجلس ألاعلى للقضاء من الناحية الشكلية واملوضوعية، وبقيا تحت القضائي لم ين

هيمنة السلطة التنفيذية، وهذا ما يظهر من خالل الدور املهيمن لرئيس الجمهورية على 

 (.ثانيا)ووزير العدل ( أوال)املجلس ألاعلى للقضاء 

 هيمنة رئيس الجمهورية على تسيير املجلس ألاعلى للقضاء: أوال

، يتضح أن دور املجلس 96-40من القانون العضوي رقم  14و 01و 2بتحليل املواد 

ويظهر جليا من خالل املادة الثالثة . ألاعلى يعتبر ثانويا، إن لم نقل شبه منعدم في تعيين القضاة

التي تنص على التعيين من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وبعد مداولة املجلس 

وال تكون مداولة  1لقضاء، أي أن سلطة التعيين ترجع إلى رئيس الجمهورية وحدهألاعلى ل

أما التعيين في الوظائف . املجلس نافذة إال بعد صدور املرسوم الرئاس ي املتضمن تعيين القضاة

. فيكون بعد استشارة املجلس ألاعلى للقضاء 14القضائية النوعية كما هو وارد من خالل املادة 

حالة يطرح السؤال في الطبيعة القانونية لالستشارة التي يقدمها املجلس، هل تعتبر وفي هذه ال

 .الجمهورية إلزامية أم أن إجراء الاستشارة هو امللزم، أما مضمونها فهو غير ملزم تجاه رئيس

أما في التشريع املقارن نجد أن دور السلطة التنفيذية في فرنسا تقلص في مسألة 

، 9112وقد تم إبعاد، بعد تعديل سنة . صب املهمة داخل الهيئة القضائيةالتعيينات في املنا

 . 2(11املادة )رئيس الجمهورية من رئاسة املجلس 

 

                                                           
 .، مرجع سابق63/94/9111، مؤرخ في 604-11انظر مرسوم رئاس ي رقم  1

2
 La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 met fin à la présidence du Conseil par le 

président de la République, élargit la composition du Conseil (les magistrats devenant 

minoritaires), reconnaît au Conseil une compétence consultative pour la nomination des 

procureurs généraux, et permet à un justiciable de saisir directement le Conseil à titre 

disciplinaire
.
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_constitutionnelle_du_23_juillet_2008
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 هيمنة وزير العدل على تسيير املجلس ألاعلى للقضاء: ثانيا

خول القانون لوزير العدل مباشرة الدعوى التأديبية على القضاة، وهذا ما يعتبر أمرا 

، وخطيرا، ويمس باستقالل القضاء، ويزرع في نفس القاض ي إلاحساس بالخوف تجاه غير مقبول 

ودون انحياز  ،ممثلي السلطة التنفيذية، وال يمكن للقاض ي إصدار أحكام بكل استقاللية ونزاهة

لطرف معين على حساب آلاخر، وخاصة إذا كان هذا الطرف يمثل السلطة التنفيذية مثل 

 . لحكومة، وحتى الوزارة نفسهاإلادارة أو أحد أعضاء ا

ما فيما يخص دور وزير العدل في فرنسا فنجده قد عرف تراجعا في مسألة التعيين، أ

فبعدما كانت من اختصاص وزير العدل، أصبح يقتسم الاختصاص مع املجلس ألاعلى للقضاء 

نقض، أما تعيين قضاة الحكم في محكمة النقض وفي منصب رئيس محكمة ال(. 91/9املادة ) 

ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس محكمة ابتدائية، فتخضع دراسة امللفات للتشكيلة 

املختصة للمجلس وبعد التقرير الذي يقوم به أحد أعضاء املجلس، ومن ثمة يتم اقتراح املرشح 

وهذا على خالف القانون الجزائري الذي خول لرئيس ( 91/6املادة )على رئيس الجمهورية 

 .ة التعيين في املناصب النوعية للهيئات القضائيةالجمهورية سلط

وقد فرض املجلس ألاعلى للقضاء الفرنس ي سلطته في مجال دراسة الشكاوى الصادرة 

من املتقاضين، وهذا بعدما كانت هذه الصالحية مخولة لوزارة العدل عن طريق مصالحه على 

 .مستوى الوزارة، وفي بعض ألاحيان يختص بها وسيط الجمهورية

 خاتمة

جعل املؤسس واملشرع من املجلس ألاعلى للقضاء، من خالل تخويل صالحيات واسعة 

لكل من رئيس الجمهورية ووزير العدل على رأس املجلس ألاعلى للقضاء، وتحكمهما في تسيير 

وتنظيم املسار املنهي للقضاء، جهازا إداريا وسياسيا يعمل على تنفيذ برنامج الحكومة وإبعاد 

، وبناء دولة القانون   ن املشاركة في تسيير وتنظيم املسائل التي تنعكس على استقاللهمالقضاء م

وهذا ما يظهر من خالل  التنظيم الحالي للمجلس ألاعلى للقضاء في الجزائر الذي يعيش حالة 

خضوع عضوي وركود وظيفي كما كان الوضع  للمجلس ألاعلى للقضاء الفرنس ي في ظل 

  (.9119-9103)الجمهورية الرابعة 

حتى أن القاض ي الجزائري ال يؤمن بنبل رسالته املتمثلة في النطق بالقانون وتحقيق 

العدل، فإن كان القضاء عن طريق القضاة غير قادر على فرض القانون تحت ذريعة التعليمات 
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فكيف يمكنه حماية وتطبيق الدستور في حالة خرقه من طرف ( وحتى الليلية)الفوقية 

خرى، وحتى من بعض ألاشخاص الذين تتمتعون بنفوذ واملنتمين إلى كل من السلطات ألا 

 . السلطتين التشريعية والتنفيذية

وصف القضاء بالسلطة لم يغير من وضعه، بل جعل من السلطة القضائية تحت 

ومنه (  911/6املادة ) 6491وصاية مؤسسة رئاسة الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 

يمكنها خرق القانون كلما أرادت ( السلطة التنفيذية)مي الدستور تحت سلطة وضع من يح

حماية مصالح معينة، وبالتالي فإن الدولة القانونية ال يمكنها أن تتأسس في ظل قضاة وقضاء 

 .خاضع

 :قائمة املراجع باللغة الفرنسية/ أ

 مواثيق دولية 

( حزيران)يونيو  91-90دالة، بيروت إعالن بيروت، توصيات املؤتمر العربي ألاول بشأن الع -

9111. 

دليل بشأن حقوق إلانسان خاص بالقضاة واملدعين : حقوق إلانسان في مجال إقامة العدل -

 www.ibanet.org: 996العامين واملحامين، منشور على شبكة الانترنت، ص 

صدارات ، سلسلة إلا 6446، طبعة منقحة، يناير ليل خاص بتشجيع استقالل ونزاهة القضاءد -

الفنية، مكتب الديمقراطية والحكم، مكتب الديمقراطية، والنزاع، واملساعدات إلانسانية، 

 .للنشر IFESترجمة غير رسمية برعاية منظمة . الوكالة ألامريكية للتنمية الدولية، واشنطن

، سلسلة 6446، طبعة منقحة، يناير دليل خاص بتشجيع استقالل ونزاهة القضاء -

لفنية، مكتب الديمقراطية والحكم، مكتب الديمقراطية، والنزاع، إلاصدارات ا

ترجمة غير رسمية . واملساعدات إلانسانية، الوكالة ألامريكية للتنمية الدولية، واشنطن

 .90للنشر، ص  IFESبرعاية منظمة 

. وناثان جعادل عمر شريف، رئيس هيئة املفوضين لدى املحكمة الدستورية العليا بمصر،  -

استقالل القضاء أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية، جامعة جورج واشنطن،  ،براون 

، دراسة مقدمة إلى برنامج إدارة الحكم في العلم العربي التابع لبرنامج ألامم في العلم العربي

 .6441، (U.N.D.P)املتحدة إلانمائي 
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 ألاوروبية ائي، الشبكةاستقالل وحياد النظام القض: الجزائرمجيد بن شيخ، أمين سيدهم،  -

 .6499إلانسان،  لحقوق  املتوسطية

، 926، فقرة (املجلد ألاول ) A/53/40وثيقة ألامم املتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  -

دليل بشأن حقوق إلانسان خاص بالقضاة واملدعين : حقوق إلانسان في مجال إقامة العدل

 www.ibanet.orgترنت،  العامين واملحامين، منشور على شبكة الان

 رسالة دكتوراه 

رسالة دكتوراه الدولة في القانون، جامعة ، عن انتفاء السلطة القضائيةمحند أمقران بوبشير،  -

 .6441مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، 

 :قائمة املراجع باللغة الفرنسية/ ب
 Ouvrage 

- Foyer (Jean) « L’épuration de la magistrature de la Révolution à la 

Libération », AFHJ, éditions Loysel,  1994. 

 Articles : 

- ERRARA (Roger), Sur le conseil supérieur de la magistrature ; 

réflexions et perspectives, 2009, www.weblaw.ch  

- ROPERS (Jean-Louis), Un colloque international sur l’indépendance des 

juges. In : Revue international de droit comparé, Vol. 5, n° 4, octobre-

décembre 3571, pp 701-703, www.persee.fr 

 Mémoire 

 Garriaux (Laure), « L’impartialité du juge administratif », 

l'Université Paris-II, l'association M2DPA, 2008.  

http://www.ibanet.org/
http://www.persee.fr/
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 مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائراستقاللية القضاء في ظل 

 عبد الرحمن ماللحة                                                                  

 طالب دكتوراه                                                                  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                            

 جامعة الدكتور الطاهر موالي سعيدة                                                                

 :ملخص

ال تقوم دولة القانون إال على أسس ومبادئ أهمها وجود دستور، الفصل بين السلطات، 

ستور هو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينش ئ واستقاللية القضاء، فإذا كان الد

السلطات ويبين اختصاصاتها ويحدد طبيعة العالقة بينها ويقر حقوق وحريات ألافراد فإنه 

 .بذلك يعتبر الضمانة ألاولى ملمارسة السلطة، ممارسة قانونية خاضعة لحدود وضوابط معينة

، التعددية السياسية ،القضائيةتقالل السلطة اس، لفصل بين السلطاتا :الكلمات املفتاحية

 .الوزير ألاول  ،1996دستور الجزائر 

Abstract: 

The constitutional state cannot be established except on basis and principles 

most important of which are the presence of constitution, repartition of the 

authorities, and the indepence of judicature. If the constitution determaines 

the shape of the state and the type of ruling, and establishes the authorities 

and shows their specializations and define the nature of relationship 

amongst them and achnowledges the right and libitries of individuals, it is 

by that considered to be the initial guarantee to perform authority, and  

practice legality subject to to certain  controls and limits. 

Key words: Separation of authorities, Independence of the judiciary, 

Political Multiplicity, Algerian constitution 1996, Prime Minister.  
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 مقدمة

، وأنه ظهر على لسان 
ً
 سياسيا أوال

ً
إن هذا املبدأ يجد أصله في الفلسفة إلاغريقية، أخذ مظهرا

أفالطون وأرسطو وتلقنه لوك ومونتيسكو وروسو، وانتقل إلى امليدان التطبيقي على إثر الثورتين 

 . ألامريكية والفرنسية

فال شك أن مبدأ الفصل بين السلطات يرتكز على  توزيع وظائف الدولة الثالث التشريعية 

والتنفيذية والقضائية، على ثالث هيئات منفصلة عن بعضها، يحد بعضها تجاوزات البعض 

حماية لحقوق ألافراد، إذ يعد اجتماع هذه السلطات في يد واحدة مدعاة إلى طغيان وإهدار 

 .الحريات العامة

وعلى الرغم من منطقية أساس هذا املبدأ وفكرته الجوهرية، إال أن الحقيقة الثابتة رسميا 

إنه يمثل ضمانة جوهرية _ التوجه إلانساني نحو التعسف بالسلطة أو على ألاقل نحو زيادتها

 . ملجابهة هذه الحقيقة الخطرة

دولة على هيئات وفي سياق الحديث فإن الفصل بين السلطات عبارة عن توزيع وظائف ال

منفصلة تستقل كل منها عن ألاخرى في مباشرة وظيفتها، حيث توجد داخل الدولة بصورة 

سلطة تشريعية وظيفتها وضع القوانين ورقابة أعمال السلطة التنفيذية _ فعلية وفعالة 

وسلطة تنفيذية توكل إليها مهمة تنفيذ القوانين، وسلطة قضائية تضطلع بمهمة الفصل في 

 . زعات والخصومات، حيث تستقل كل هيئة من هذه الهيئات عن ألاخرى في مباشرة وظيفتهااملنا

وتجدر إلاشارة إلى أن مفهوم الفصل بين السلطات ال يعني الفصل املطلق و الاستقالل التام 

لكل سلطة بأن تكون كل منها في معزل تام عن ألاخرى، بل يعني هذا املبدأ عدم تركيز وظائف 

جميعها في يد فرد أو هيئة واحدة، وتوزعها على هيئات منفصلة يربط بينها نوع من الدولة وت

 .التداخل والتعاون والرقابة املتبادلة

ففي ظل املمارسة الفعلية ملبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر، هل هناك استقالل فعلي على 

 أرض الواقع للسلطة القضائية في الجزائر؟؟
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 .الفصل بين السلطات في الجزائرمبدأ : املبحث ألاول 

يعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم املبادئ التي كرسها املؤسس الدستوري الجزائري في 

، من خالل تقسيم السلطات بين هيئات ثالث التشريعية، التنفيذية 9111و  9191دستور 

ه السلطات، والقضائية، مع استحداث آليات يضمن من خاللها إيجاد توازن وتعاون بين هذ

 .وذلك من خالل التأثير املتبادل بينهما خاصة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

لكن اختلفت مواقف املؤسس الدستوري الجزائري من مبدأ الفصل بين السلطات، باختالف 

الدساتير املتعاقبة، إضافة إلى أنه بالنسبة للدساتير التي تبنت املبدأ واعتمدته لتنظيم 

سلطات، لم تنص عليه صراحة، واعتمد في تفسير هذا املبدأ على اجتهاد املجلس الدستوري، ال

 
ً
 .الذي ترتب عنه أن يكون هذا املبدأ في محتوى غير ثابت وغير محدد مسبقا

واختلفت مواقف الدساتير الجزائرية املتعاقبة، من فكرة الفصل بين السلطات، فتراوحت بين 

أ وبين الاعتماد الضمني له، باعتباره مبدأ أساس ي لتنظيم السلطات الرفض الصريح لهذا املبد

 ( 1).العامة

، في تبنيهما للدمج التام بين 9191ودستور  9111ورغم اشتراك كل من دستور الجزائر لعام 

 . السلطات في النظام الدستوري، إال أنهما اختلفا في التعبير عن الدمج

، أطلقت مرحلة جديدة للتنظيم الدستوري في 9191فبراير 31فنجد املصادقة على دستور 

الجزائر، ترتكز على قواعد ومبادئ جديدة، بمقتضاها وقع تعديل في القواعد التي تحكم 

من قيام الخالفات بين  9191العالقات بين الهيئتين، فعلى خالف ما كان قائما في ظل دستور 

وهيمنة هذه ألاخيرة، على حساب الهيئة الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية، على أساس تفوق 

التشريعية، من خالل إمكانية حل البرملان دون إمكانية هذا ألاخير من اللجوء إلى سحب الثقة 

 . من الحكومة

                                                           
اجتهادات املجلس  9111على ضوء دستور " نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرمسراتي سليمة،  1

 .322، 329، 322، ص 3292ري الجزائري، دار هومة، الجزائر، الدستو 
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 .إشكاليات التوازنات ألاساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية في الجزائر: املطلب ألاول 

كل وظيفة إلى هيئة أو مؤسسة ثم بعد ذلك  إن قاعدة  الفصل بين السلطات  تقرر إسناد

سلطة، وتعود الوظيفة التشريعية إلى البرملان وبالتالي يصبح صاحب السلطة التشريعية، وتعود 

الوظيفة التنفيذية إلى الحكومة التي تفصل القوانين، والوظيفة القضائية إلى املحاكم، مما 

 .ينتج عنهما ظهور سلطة تنفيذية وسلطة قضائية

ل الخوض في تلك إلاشكاليات ال بد لنا أن نتعرف على مصدر املشاكل التي ظهرت نتيجة وقب

 :تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، فمن تلك املشاكل

أن اصطالح السلطة له معنيين، فاملعنى الضيق نجده مرادفا للوظيفة الاجتماعية، مثل   _

ع فإن السلطة تعني الوظيفة  والهيئة أو البرملان يمارس الوظيفة التشريعية، أما املعنى الواس

 .املؤسسة التي تمارسها في آن واحد فالبرملان هو السلطة التشريعية

 .أما املشكلة ذات الطابع التحليلي فهي بشأن تحديد مختلف الوظائف الاجتماعية_ 

ونتيجة تلك املشاكل كان مبدأ الفصل بين السلطات موضوع تفسيرات متعارضة، فقد أخذ 

عض بالفصل  املطلق في حين أخذ البعض آلاخر في الفصل املرن وكالهما يقدم لنا نطاقا الب

 (1).وحكومة مختلفة

ونتيجة للتداخالت بين السلطات واملؤسسات الدستورية، انتقد مبدأ الفصل بين السلطات، 

 :حيث قال املنتقدون 

قسيم هذه الخصائص إن خصائص السيادة مترابطة تشكل جسما واحدا هو السيادة وإن ت  _

بين هيئات مختلفة مستقلة غير ممكن، فالجسم رغم كونه مشكال من عدة أجزاء إال أنه ال 

 .يمكن فصلها عن بعضها، وكذا آلالة، وإال توقفت ولم تعد قادرة على أداء مهامها

                                                           
، ديوان املطبوعات الجامعية، "الجزء الثاني "  ، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنةسعيد بوالشعير 1

 .992، 919، ص 9111الطبعة الثالثة، الجزائر، 
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وأن توزيع السلطات يشجع على التهرب من املسؤولية حيث تستطيع كل هيئة أن تحمل غيرها 

 .ؤولية في حدوث الكثير من املشاكلاملس

وإن الفصل بين السلطات أمر خيالي إذ ال تلبث أحد السلطات أن تسيطر على غيرها، وذلك   _

أن التجارب في جميع الدول أثبتت أنها، أي الدول وهي كاآللة املعقدة، إذا ما وزعت السلطات 

ب الهيئة التي تسن القوانين هيئة فيها سرعان ما تتحطم جراء الصراع بينها ذلك أنه نشأ بجان

 .أخرى تقوم على املال والرشوة وغيرها من املؤثرات

وفي إطار البحث في أمر تلك إلاشكاليات ال بد أن نتناول أهمها على النحو الذي يتفق مع موضوع 

 .دراستنا

 .تركيز صالحيات السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية: املطلب الثاني

في الجزائر وإلاصالحات التي لحقت هذا ألاخير  9111الدساتير التي سبقت دستور بالنظر إلى 

نجد أنها تؤكد على هيمنة السلطة التنفيذية على رأسها رئيس الجمهورية وترجيح كفة على باقي 

املؤسسات  السياسية ألاخرى بما في ذلك الحكومة لتجعل من مكانة رئيس الجمهورية  في مركز 

ه مجاال واسعا ليستحوذ على  السلطة التنفيذية لوحده على حساب الوزير سامي وإفساح ل

ألاول الذي تراجع دوره من خالل تبعيته عضويا ووظيفيا لرئيس الجمهورية  بحيث استقر 

املؤسس الدستوري  بجعل تعيين الوزير ألاول وإنهاء مهامه سلطة مطلقة يستأثر بها رئيس 

ألامر الذي يجد ما يبرره في عدم  وجود سند قانوني صريح الجمهورية دون أي  قيد أو شرط، 

لفرض شروط اختيار الوزير ألاول من ألاغلبية  البرملانية، هذا إلى  جانب سلطته في إنهاء مهام 

 (1).هذا ألاخير متى أراد  ذلك

 الجمهورية بالحصانة املطلقةتمتع أعمال رئيس : أوال

فعال وألاقوال التي تصدر أثناء أداءه وظيفته  وذلك يعد رئيس الجمهورية  غير مسؤول عن ألا 

مما يصعب معه إثبات أن ألافعال . باعتباره منتخب مباشرة من الشعب ولكونه محور النظام

                                                           
 999سعيد بوالشعير، املرجع السابق، ص  1



 

011 
 

 

 استقاللية القضاء في ظل مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر                                                                      

 

 عبد الرحمن ماللحة. د.ط

 0202 جوان/ العدد الثالث/ انونية والسياسيةمجلة الصدى للدراسات الق

7878- 0872 :ISSN 

التي ألحقت ضررا بالغير ناتجة عن تصرفات ال صلة لها بأداء الوظيفة املنوطة به فما على 

 (1).املتضرر إال  العودة إلى الدولة

غير مسؤول سياسيا النعدام أي ضرر دستوري يشير إلى ذلك أو يبين الجهة التي تتولى كما أنه 

 .محاكمته أو محاسبته

وعلى ذات السياق يتربع رئيس الجمهورية على عرش السلطة التنفيذية ويعد أول  شخصية في 

في  هرم السلطة ال سيما النتخابه من غالبية الشعب، وهذه املكانة تخوله اختصاصات كبيرة

الدولة ال يسع املجال لذكرها ولكن هذه املكانة ال تحول دون الرقابة عليه ودون محاكمته عند 

وعلى هذا ألاساس  خطى املؤسس الدستوري  . ارتكابه جريمة خطيرة تمس بالدولة وشعبها

بتقريره للمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة ويظهر  9111الجزائري  خطوة هامة في ظل دستور 

تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص " من الدستور والتي تقض ي ب 999/9من خالل املادة ذلك 

، فهذه املادة "بمحاكمة رئيس الجمهورية عن ألافعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى 

جديدة ومن خاللها نجد املؤسس قد مكن املحكمة العليا للدولة إمكانية  محاكمة رئيس 

 .جريمة الخيانة العظمىالجمهورية  في إدانته ب

 
ً
 ألاول املسؤولية املزدوجة للوزير : ثانيا

ومن ضمنها املسؤولية  الشكلية للحكومة أمام البرملان، حيث أن املمارسة السياسية في الجزائر 

تتميز بأن الذي يترأس الطاقم الحكومي فعليا هو رئيس الجمهورية  لكن ألاصح أن الوزير ألاول  

هذا الطاقم الحكومي ألنه هو من يتحمل املسؤولية أمام البرملان الذي  هو من يحق له قيادة

يمارس الرقابة عليه ، وتعد هذه  ألاخيرة تلك التي تمارسها هيئة دستورية سياسية  وحيادية  

                                                           
، مجلة 9111ولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري ، املسؤ دنش رياض 1

 .092، ص3223، جامعة محمد خيضر بسكرة، مارس  22الاجتهاد القضائي، العدد
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تتمثل في البرملان بحيث يشرف هذا ألاخير على أعمال إلادارة العامة  للدولة ويقوم بتحريك 

 (1).ى الحكومةالرقابة السياسية عل

فالعالقة الوظيفية بين السلطتين التنفيذية  والتشريعية تتعدى املجال التشريعي إلى الرقابة 

البرملانية التي تعتبر من أقدم وظائف البرملان والتي تتعدى أبعادها إذ تهدف للكشف عن عدم 

ة  السياسية  للحكومة التنفيذ السليم للسياسة العامة في الدولة والتي تؤدي إلى إقرار املسؤولي

، إضافة إلى  آليات  أخرى تبقى شكلية افتقارها للجانب الردعي الجزائي في ظل سيطرة الهيئة  

 .التنفيذية على جميع إجراءاتها

 الهيئات السياسيةإلاشكال الناتج عن اقتصار حق إخطار املجلس الدستوري على : ثالثا

يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس " التي تنص على  9111من دستور  911بالرجوع إلى نص املادة 

، يتبين أنه يحق لكل من "املجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس ألامة، املجلس الدستوري 

رئيس الجمهورية أو رئيس املجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس ألامة إخطار املجلس 

م بذلك فالثابت أن اقتصار الدستوري، مما عدا هؤالء ال يحق ألي هيئة أو شخص آخر القيا

إلاخطار على هاته الهيئات فقط، سيكون له ألاثر على حقوق وحريات املواطن واحترام الدستور 

والتوازن بين السلطات، ال سيما إذا كانوا ينتمون إلى نفس الحزب، إضافة إلى عدم وجود توازن 

الحق يقتصر على كل بين السلطات على توزيع حق إخطار املجلس الدستوري، كون أن هذا 

رئيس السلطة  القضائية رغم وجود عضوين يمثالنها في تشكيلة _ ممثل السلطة التنفيذية : من

 (2).املجلس

هذا ما يجعل الرقابة ضعيفة الفعالية تتوقف ممارستها من قبل املجلس الدستوري على 

 مع استبعاد الوزير ألاول ومجموعة
ً
من البرملانيين عن  إخطار أحد الرؤساء املذكورين سابقا

إلاخطار، عكس ما تعمل به العديد من ألانظمة الدستورية وفي مقدمتها النظام الفرنس ي، 

                                                           
، دار هومة، الجزائر ، (دراسة مقارنة ) آليات تنظيم السلطة في النظام السياس ي الجزائري بوقفة عبد هللا،  1

 .319، ص 3220
 .232، 9111، دار هومة ، الطبعة الثالثة، الجزائر،  النظام السياس ي الجزائري سعيد بوالشعير،  2
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والذي جعل دور الرقابة على دستورية القوانين يمنح لهؤالء حق إلاخطار، ومن ثم خلق توازن 

 . بين املؤسسات الدستورية

س الدستوري تكون إيجابية وذات محدودية وعليه فإن فعالية الرقابة الدستورية املوكلة للمجل

 (1)أكثر،

لذا عمل املؤسس الدستوري الجزائري على توسيع سلطات إلاخطار إلى هيئات أخرى أو أجهزة  

أخرى فاعلة في الحياة السياسية، كما هو الحال في ألانظمة املقارنة، وال حرج من تدعيم الوزير 

ستورية، لتمكينه من القيام بمهامه على أحسن وجه، ألاول  بهذه الصالحية وتحريك الرقابة الد

خاصة تلك املهام املتعلقة بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية إضافة إلى حقه في الدفاع عن 

 .مشاريع القوانين املبادر بها من طرفه، وبالتالي تمكينه من الدفاع عن مجال اختصاصه

الدستوري، حيث أن املؤسس وأعضاء البرملان كذلك محرومون من حق إخطار املجلس 

اقتصر حق إخطار  9111وحتى دستور  9191، 9111الدستوري الجزائري من خالل الدساتير 

املجلس الدستوري على هيئات سياسية عامة، دون منح هذا الحق ألعضاء البرملان، حيث 

برملانية ألعضاء الرقابة ال" كلسن " أصبح من الضروري تبني نظام الرقابة الدستورية من النمط

 .الحق في تحريك الرقابة مما يسمح بالحماية ضد دكتاتورية ألاغلبية

فليس ألعضاء البرملان بغرفتيه الحق في تحريك الرقابة على دستورية القوانين وإخطار املجلس 

 إلى رئيس 
ً
الدستوري، وإنما يقتصر هذا الحق على رئيس الغرفتين فقط إضافة طبعا

املجلس الشعبي الوطني يملك حق في املبادرة بالقوانين، لكن ليس الجمهورية، بالرغم من أن 

 .ألعضاء حق إلاخطار

وعليه فإن أي معارضة برملانية ال تملك الحق في أن تخطر املجلس الدستوري للنظر والتحقق 

هذه املعارضة التي إذا زالت يزول معها _ من دستورية قانون ما، تعتقد أو تشكك من دستورية 

ألنه من ألامر ألاكيد أن في البرملان من ألاعضاء من يعارض على _ ديمقراطي للنظام الطابع ال

                                                           
 .99مسراتي سليمة، املرجع السابق، ص 1



 

011 
 

 

 استقاللية القضاء في ظل مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر                                                                      

 

 عبد الرحمن ماللحة. د.ط

 0202 جوان/ العدد الثالث/ انونية والسياسيةمجلة الصدى للدراسات الق

7878- 0872 :ISSN 

التصويت واملوافقة على بعض القوانين، التي قد تشكك في دستوريتها، فعلى ألاقل يمنح هذه 

ألاقلية البرملانية فرصة تحريك الرقابة الدستورية والتحقق من مدى دستورية القوانين أمام  

دستوري خاصة إذا كانت ألاقلية البرملانية من نفس املجموعة السياسية الحكومية املجلس ال

 (1).ستمنح لها حقا للتعبير_ والرئاسية 

كذلك فإن حرمان أعضاء من البرملان من حق إلاخطار، يؤدي بالتأكيد إلى عدم فعالية املجلس 

انيين واستقاللهم عن هذا وإضعاف عملية الرقابة الدستورية املوكلة إليه، عند حرمان البرمل

الحق، وخصوصا إذا كان البرملان يمثل ألامة حقيقة أم ال وأن القانون الصادر عن البرملان هو 

 .املعبر بالفعل عن إلارادة العامة أم ال أم أنه يستحق هذا إلاخطار أم ال

 .مدى استقاللية السلطة القضائية في الجزائر: املبحث الثاني

اك قيد الستقالل السلطة القضائية طاملا لم تكفله نصوص الدستور ولم في الحقيقة ليس هن

يكن قائما على وجدان الشعب، فإن بيان الشعب باستقالل القضاء يعد أقوى ضمانة، وإن 

كفالة الحقوق والحريات بدون بيان من الشعب تصير مجرد شعارات ال تأثير لها، فالنصوص 

حيث يشرح البرملان بهذه الحقوق والحريات مصير الشعب وحدها ال تكفي لتوفير الحماية لها، 

 .مصير النصوص القانونية حقيقة واقعة

وإن الحديث عن دولة املؤسسات أو عن مبدأ سيادة القانون أو عن املشروعية في دولة ال يوجد 

فيها قضاء مستقل يصير ضربا من العبث، والحقيقة أن هذه ألامور جميعا مرتبطة ارتباطا 

ال ينفصل، فحيث وجد أن مبدأ املشروعية وسيادة القانون في ظل وجود الدستور قوي وثيقا 

 طبيعيا لكل هذه املقومات، أما عندما يختفي مبدأ 
ً
فإن السلطة القضائية املستقلة تعد نتاجا

املشروعية، وعندما ال يكون هناك آليات بمبدأ سيادة القانون، فليس من السير وجود سلطة 

 .في مواجهة الحكام التنفيذيين قضائية مستقلة

                                                           
 .92مسراتي سليمة، املرجع السابق، ص  1
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ومن ألامور التي ترتكز على مبدأ  استقالل القضاء تحقيق  املساواة بين  أفراد الدولة أمام 

القضاء، حيث يخضع جميع ألافراد ملحاكم واحدة، فال يجوز أن تختلف املحاكم باختالف 

قضائية، كأن تنشأ لهم محاكم ألاشخاص، كما ال يصح أن تتمتع بعض الطوائف بامتيازات 

خاصة بهم، بل يجب أن يتساوى الجميع أمام جهات القضاء املتعددة، وأن يخضعوا إلى 

القانون واحد تطبقه املحاكم عليهم فال تمييز بينهم بسبب املنصب أو املال أو النسب أو الدين 

 (1).أو إلى آخره

ي يحقق العدالة، والحصن الذي يلوذ به وتكمن أهمية مبدأ استقالل القضاء في أن امليزان الذ

ألافراد دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم في حالة انتهاكها، سواء كان من قبل ألافراد أنفسهم أو من 

 .قبل السلطات العامة

 .9191استقالل السلطة القضائية في دستور الجزائر لعام : املطلب ألاول 

، فقد 9199نوفمبر  33د إلى الوراء ما قبل قبل التطرق إلى  مظاهر الاستقاللية ينبغي أن نعو 

والذي يعتبر بمثابة الدستور الصغير الذي وضع سلطة التشريع في  9101جويلية  92صدر أمر 

الذي يعتبر خالصة للخطاب الذي صادف (  2)يد مجلس الثورة إلى  أن صدر امليثاق الوطني،

ا امليثاق، وتقنينا ألسلوب ممارسة ، كما صدر الدستور الذي يعتبر تنفيذا ملا ورد في هذ9110

في طابع سياس ي واستراتيجي  9111ودستور  9191السلطة ويعتبر وجه الاختالف بين دستور 

على   9191بالدرجة ألاولى، كما اختلفا في بناء املؤسسات وتقسيم السلطات فقد وزعها دستور 

التأسيسية والتشريعية،  الوظيفة السياسة، التنفيذية، القضائية، والرقابة: وظائف هي 21

متأثر باملذهب الاشتراكي إلى حد بعيد، وقد تناول مصطلح الدولة  9191إضافة إلى أن دستور 

 من املادة 
ً
إضافة إلى أنه ال يستعمل مصطلح السلطة إال وهو  00إلى املادة  31الاشتراكية بدأ

                                                           
معة ، دراسة مقارنة، دار الجااستقالل القضاء كوسيلة لهيمنة السلطة القضائيةقراموش عمر فتح هللا،  1

 .322، 911، ص 3291الجديدة، إلاسكندرية، 
، أما 9191جوان  31امليثاق الوطني وثيقة ذات طابع سياس ي إيديولوجي وافق عليه الشعب الجزائري يوم  2

 .9191نوفمبر  33الدستور فقد صدر في 
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ت املجلس الشعبي عندما ذكر اختصاصا 931مقرون برئيس الجمهورية، ما عدا في املادة 

 (1)". سلطة التشريع " الوطني حيث سماها 

، املبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية كما منها حق ألعضاء املجلس الشعبي 923وفي املادة 

 .الوطني

املجاالت التي يشرع منها املجلس وتدرج املحاور ألاساسية لهذا  املجال، وهي  909وتحدد املادة 

 على انفراد املجلس بالتشريع في هذا املجال فهي تضييق لوظيفة التشريع من كانت دليال قاط
ً
عا

عندما حدد الدستور هذا املجال وضيقه وحصره محاور وموضوعات محددة، وزود دستور 

وتوجيه  919أعضاء املجلس بأداءات الرقابة  على الحكومة والاستجواب في املادة  9191

فحتى على مستوى النص فإن مظاهر  913ة، املادة ألاسئلة  الشكلية إلى أعضاء الحكوم

استقالل السلطة التشريعية ليست بالقدر الذي يخص هذه الاستقاللية، إذا ما تطرقنا إلى 

القيود التي أوردها الدستور إلى جانب ضمانات الاستقالل، باإلضافة إلى هيمنة املجلس الواحد 

تنفيذية التي تتمتع بنفوذ كبير، وتؤثر بطريقة على  تشكيلة املجلس وقيادته، وهيمنة السلطة ال

 .مباشرة وغير مباشرة على املؤسسة التشريعية، وهذا بفضل نظام وحدة قيادة الحزب والدولة

 .9191و  9111استقالل السلطة القضائية في دستور الجزائر: املطلب الثاني

عني أيضا استقرار أحكام إذا كان القضاء هو الجهاز املعني الذي يقوم على مرفق العدالة وي

مجموع املحاكم في بلد معين، وهي الجهات " املحاكم في اتجاه معين، فإن السلطة القضائية هي 

، ولهذا فإن اعتبار القضاء جهازا وليس "املختصة بتطبيق القانون، والفصل في املنازعات 

ائية واستقاللية القضاء راجع إلى تعدد الجهات القضائية الاستثنائية وغير الاستثن (  2).سلطة

                                                           
منتقدين عن الوظيفة التنفيذية عندما قصد بها أعضاء الحكومة  992_ 922تحدث الدستور في املادة  1

أنظر سعيد بوالشعير، النظام ) لسياسة الرئيس، أما السلطة  فش يء آخر، أنها مصطلح لم يقرن إال باسمه

 (.929السياس ي الجزائري، املرجع السابق، ص 
في " سلطة قضائية " ، ولكن ال وجود لعبارة 9111في دستور الجزائر " بالسلطة"وصفت املادة القضائية  2

 .صفت في عدة دساتير بالوظيفةوو 9109دستور فرنسا 
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تعني مجموع املعطيات املوضوعية التي كرسها التاريخ خالل ألازمنة بحيث ال يستطيع أي نظام 

 (1).اجتماعي أن يتجاهلها أو ينكرها

كما تعني الابتعاد بالقضاء عن كل التأثيرات التي تغير مجرى السير العادي للعدالة أو تؤثر على 

انون أو تطبيقه على املنازعات التي تعرض عليه، وكذا الاستقاللية في مهمة القاض ي في تفسير الق

تعيين القضاة ونقلهم والاستقاللية في التسيير إلاداري واملالي لسلمهم الوظيفي، والحرص على 

تطبيق واحترام قانونها الخاص بهم، وإسناد تصريف شؤون القضاة املهنية لرجال القضاء أو 

تهم للعزل، فاستقالل السلطة القضائية يعني عدم تدخل أي سلطة نقلهم، وضمان عدم قابلي

أخرى في شؤونها، فالسلطة التشريعية ال تمتلك الحق في سن تشريعات تمنع عن طريقها 

القضاء من نظر قضايا بذاتها، أو تؤثر في استقالله، وليس للسلطة التنفيذية أن تتدخل في 

 من اختصاصها، شؤون السلطة القضائية، أو أن تنزع اختصا
ً
وهذا الاستقالل في مضمونه " صا

يقوم على أن تفصل السلطة القضائية فيما يعرض عليها من أقضية في موضوعية كاملة وعلى 

ضوء الوقائع املطروح عليها، ووفقا للقواعد القانونية املعمول بها ولكن ما من قيود تفرض 

 "ة مما يؤثر على متطلباتهاعليها من أي جهة أو تدخل من جانبها في شؤون العدال

 
ً
 9110استقالل السلطة القضائية في دستور : أوال

هو السلطة التنفيذية، وجعل مصطلح  9111إن الجهاز الوحيد الذي وصف بالسلطة في دستور 

 للسلطة القضائية، وضمن ثالث مواد حدد من خاللها موقع السلطة " العدالة " 
ً
عنوانا

الدستوري، فالقاض ي يقض ي باسم الشعب الجزائري، وضمن القضائية من النظام السياس ي و 

، ويعترف الدستور بحق الدفاع ويضمنه على 12قانون قضائي يحدده الجهاز نفسه، املادة 

 ".19املادة"الخصوص في مواد الجنايات 

                                                           
، ص 3223، املطبعة الحديثة للفنون املطبعية، الجزائر، التجربة الدستورية الجزائريةمحفوظ لعشب،  1

923. 
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صراحة بأن القاض ي ال يخضع في ممارسة وظيفته إال للقانون ومصطلح الثورة  13وتقر املادة 

ة وإذا يعتبر بحق تقييد لحرية القاض ي مادام من الصعب الاتفاق على معنى ومدى الاشتراكي

لفظ مصالح الثورة الاشتراكية ويضيف بأن استقاللهم مضمون بالقانون وبوجود املجلس 

ألاعلى للقضاء، والدستور يضمن استقالل القضاة عبر القانون، وعبر املجلس ألاعلى للقضاء 

ية، ويضع هذه الهيئة في منأى من هيمنة سلطتي التنفيذ والتشريع الذي يعين هذه الاستقالل

 (1).لكن هذا املجلس في حد ذاته غير مستقل فكيف له أن يضمن استقالل آلاخرين

 
ً
 9191في دستور  استقالل السلطة القضائية: ثانيا

ضائية  ، والسلطة الق993إلى املادة  912الوظيفة  القضائية من املادة  9191فقد نظم دستور 

وهي وفقا لهذه املادة على قدم " ال يخضع القاض ي للقانون " ، 993مستقلة وفقا للمادة 

فإن القاض ي محمي من "  23الفقرة / 990املساواة مع سلطتي التنفيذ والتشريع، ووفقا للمادة 

 .كل أشكال الضغوط والتدخالت واملناورات التي تضر بأداء مهنته أو تمس احترام نزاهته

الفقرة ألاولى  929قانون العقوبات في املادة " حماية القاض ي " ضمن هذه الحماية وقد 

حيث تجرم املادتان كل ما يمكن أن يس يء إلى القاض ي من أقوال أو (  2).929والثانية، واملادة 

أفعال أو كتابات عليه وكان الغرض منها التأثير على أحكام القاض ي أو التقليل من شأن ألاحكام 

ئية، والقاض ي ليس مسؤوال أمام السلطة التنفيذية أو التشريعية، بل هو مسؤول أمام القضا

املجلس ألاعلى للقضاء فيما يتعلق بكيفية أداء مهامه، وحسب ألاشكال املنصوص عليها في 

 .من الدستور 992القانون طبقا للمادة 

ية، واملجلس ال يقرر أي ودور املجلس ألاعلى للقضاء الاستشاري أمام رئيسه وهو رئيس الجمهور 

ال يصدر قرارات التعيين بشكل مستقل إنما يقررها ويصادق عليها عند صدورها عن رئيس 

الجمهورية، كما يتم النقل وسير السلم الوظيفي، ويساهم في مراقبة انضباط القضاة وفقا 

                                                           
، دار الهدى، طبعة حديثة معدلة ومنقحة، الفصل بين السلطات في التجربة الجزائريةميلود ذبيح،  1

 .93، ص 3229الجزائر،
 .   3229يونيو  31املؤرخ في  29/29عدل واملتمم وفق القانون رقم قانون العقوبات، امل 2
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عن  من الدستور، لرئيس الجمهورية يعين القضاة الذين يساهمون في الدفاع 993للمادة 

ويقود رئاسة املجلس  991_ 911الثورة الاشتراكية وحمايتها، وفي الدفاع عن مكتسباتها، املادة 

 على استقاللية القضاء
ً
 (1).ألاعلى للقضاة، وهذا يؤثر سلبا

بشأن استقالل السلطات فإن إلاقرار به جلي  9191و  9111فلو انطلقنا من مضمون دستوري  

أن ألامر ال يتجاوز إلاقرار وغير معقول الاعتقاد بأن إلاقرار ش يء في نصوصها، لكن الواقع يؤكد 

في الدستور يعني تجسيد في الواقع أما املبررات، أي مبررات غياب الاستقاللية في املمارسة وفي 

الواقع تعود إلى أن الجزائر في هذه الفترة كانت تنظر بعين الحذر إلى النماذج املؤسساتية 

مما حتم توحيد وتركيز السلطة باعتبار الشرعية الثورية ألاساس الفعلي والدستورية الواحدة 

للسلطة ولوحدتها على مستوى النظام السياس ي على ألاقل واتسم بذلك النظام السياس ي طابع 

 .النظام الرئاس ي املتمثل أو املعلق الذي يعتبر تركيز السلطة أو دمجها في الجهاز التنفيذي

 
ً
 9111لسنة القضائية في دستور الجزائر  استقالل السلطة: ثالثا

قد أخذ بوحدة القضاء على خطى الدول ألانجلو سكسونية وأحدث من  9191إذا كان دستور  

خالله تكريس ملبدأ الفصل بين السلطات عدة تحوالت عميقة في تنظيم مؤسسات الدولة، فإن 

اعتنق مبدأ ازدواجية  قد كرسها وأعاد تنظيمها بشكل محكم، كما 9111نوفمبر  39دستور  

القضاء فنهج بذلك نهج املدرسة الفرنسية سعيا فيه إلى إيجاد أنسب الصيغ من أجل إبعاد 

العدالة عن تأثيرات السلطة السياسية، وضمان حياد حقيقي لها بقدر ما يكن من املوضوعية 

تور حول السلطة القضائية ال يختلف كثيرا عن مضمون دس 9111وإذا كان مضمون دستور 

إال ما تعلق باألخذ بازدواجية القضاء، وذلك من أجل إرساء قواعد النظام القضائي  9191

إلاداري إلى جانب القضاء العادي، وهو امتياز جاء به هذا الدستور وشكل قفزة نوعية في 

نظاما قضائيا  903فقد أدخل هذا الدستور في املادة (  2)تحسين الاجتهاد القضائي بنوعيه،

تمثل في تأسيس قضاء عادي متكون من املحاكم واملجالس القضائية واملحكمة العليا، جديدا ي

                                                           
 .92، 91ميلود ربيع، املرجع السابق، ص  1
 .921، املرجع السابق، ص التجربة الدستورية الجزائريةمحفوظ لعشب،  2
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وقضاء إداري متكون من املحاكم إلادارية ومجلس الدولة، وتنص نفس املادة على تأسيس 

مؤسسة قضائية تتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين املحكمة العليا ومجلس الدولة وتسمى 

 " محكمة التنازع " ب 

أن مركز إلادارة متميز ومن : ازدواجية القضاء ملبررات مختلفة أهمها 9111ويعود تبني دستور 

ثم تحتم أن يكون لها قانون خاص مالئم ينسجم مع طبيعة نشاطها وأساليبها واختياراتها، 

 .ويجب أن تخضع لجهات القضاء إلاداري املستقل

والذي يجعل  9111إلى  9110لجزائري منأما وحدة القضاء التي أخذ بها النظام الدستوري ا

جميع املنازعات العادية وإلادارية من اختصاص جهة قضاء واحدة، وتطبق عليها قواعد 

قانونية واحدة، فمن مبررات ألاخذ به هو أن مبدأ سيادة القانون مبدأ ال يتجزأ وإخراج 

أ سيادة القانون في هو إهدار وهدم ملبد" املنازعات إلادارية من اختصاص القضاء العادي 

 ".الدولة 

من منع مجال التعددية السياسية   1989وفي ذات السياق فإن التطور الذي حمله دستور 

وألاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وتبني ثنائية السلطة القضائية، ورغم حصر التغيير 

كانتها فإن السلطة التنفيذية  بقيت محافظة على م 9111والتوسيع الذي أحدثه دستور 

 .9191و  9111املرموقة التي احتلتها في دستوري 

 :خاتمة

لقد سردت وقائع الرحلة الدستورية بش يء من الاختصار، ووقفت على العقبات والتأثيرات 

التي واجهت هذه املرحلة، لكنها ضمنت على ألاقل استقرار " الدولية واملحلية " الحادة 

اليوم جاهدة لسد الثغرات ومعالجة النقائص، واستقرارية الدولة وحفظ كيانها، وتسعى 

وتضييقا لفجوة التي تفصل بين الفكر واملمارسة، وحتى يكتب لها النجاح في بناء دولة تجد لها 

 :مكانة في النظم السياسية املعاصرة يجب عليها
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 _ 
ً
وضع قواعد وآليات لتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات على أرض الواقع، بالحسم : أوال

ح في طبيعة العالقة بين السلطات الثالث، وأدواتها الدستورية، وضمانات الواض

استقالليتها،ألن تعمد الغموض واملبالغة في ترجيح سلطة التنفيذ مضر، ويزرع الوهم وإلاحباط 

 .في حسم السلطتين ألاخريين، ويجعلهما عقبة عوض أن تكون واحدا من روافد التطور 

 
ً
 .ين ألانظمة يجمع النظام البرملاني والرئاس ي، وتغليب ألاول والثانيتفادي الخلط والدمج ب :ثانيا

التأسيس لتقاليد وأعراف دستورية تقض ي إلى إقرار نهج مؤسساتي ودستوري، بإقرار  :ثالثا

 .الشرعية الدستورية والتمسك بها، وقبول التداول السلمي على السلطة

 
ً
كن ضمان استقرار الدولة إال بوثيقة دستورية تفادي إلافراط في وضع الدساتير إذ ال يم: رابعا

 .ثابتة ومستقرة، وإلابقاء على مجال التعديالت مفتوحا عند كل مستجد

ينبغي عدم الاكتفاء بالتركيز على شكل العالقة بين السلطات إنما ينبغي التركيز على  :خامسا

 .جوهر هذه العالقة وثمارها

 :املراجع

 .9110ياس ي الجزائري، دار الهدى ، الطبعة الثانية، الجزائر ، سعيد بوالشعير، النظام الس _ 9

بوقفة عبد هللا، آليات تنظيم السلطة في النظام السياس ي الجزائري، دراسة مقارنة، دار _ 3

 .3220هومة، الجزائر، 

دنش رياض، املسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري _ 1

 .3229، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  22إلاجتهاد القضائي، العدد  ، مجلة9111

سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة ، الجزء الثاني، ديوان  _ 2

 .9111املطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة، الجزائر، 

لقضائية، دراسة مقارنة، فراموش عمر فتح هللا، استقالل القضاء كوسيلة لهيمنة السلطة ا_ 0

 .3291دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، 
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 9111مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور _1

 .3292اجتهادات املجلس الدستوري الجزائري، دار هومة، الجزائر، 

ديثة للفنون املطبعية، الجزائر، محفوظ لعشب، التجربة الدستورية الجزائرية، املطبعة الح_9

3223. 

ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دار الهدى، طبعة _ 9

 .3229جديدة مزيدة ومنقحة، الجزائر، 
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 (نموذجا 69دستور )استقاللية السلطة القضائية كأهم ضمان للحق في التقاض ي 

 بخيري عبدالرحمن: طالب دكتوراه                                                          

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية                                                          

 جامعة تيارت ابن خلدون                                                        

                       Bekhairi.abderrahmane@gmail.com 

 : امللخص

، سرهيقوم عليها النظام القانوني في املجتمع بأ يالت ألاساسيةيعتبر حق التقاض ي من الركائز 

من  69وحرص عليه دستور  ،ادلألفر وهو من الحقوق الطبيعية  ،كونه يهدف إلرساء العدالة

نظرا  والضغوط ألاخرى في مواجهة السلطات  ،هادوحيخالل تكريس مبدأ استقاللية القضاء 

 .املبدأ بحق التقاض ي هذاالرتباط 

للسلطة القضائية وكفالة  الاستقالليةه ذرع الجزائري حرص في سبيل تحقيق هنجد أن املش

الدستورية لحماية القاض ي من التأثيرات  ادئمجموعة من الضمانات واملب، التقاض يحق 

 .الوقتملمارسة مهنته النبيلة والصعبة في نفس  الاستقاللية وتوفير ألاخرى 

ت لخضوع السلطة القضائية اادالنصوص الدستورية والقانونية انتق هذهغير أنه تخللت 

ضمانات ه الذهي ه ما: ةالتالي إلاشكاليةوهو ما سنشرحه من خالل ، للسلطة التنفيذية

تكريسا الستقاللية  ،(69من خالل دستور )وري الجزائري الدستورية التي أوردها املشرع الدست

 ؟السلطة القضائية وكفالة حق التقاض ي 

 ؟الفعلية للسلطة القضائية الاستقالليةالدستورية ومن ثم القانونية  ألاحكامه ذوهل كفلت ه

 ؟لكذالواردة على  الاختالالتهي  وما

املحور  مث،(ّالقضائيةأهمية استقاللية السلطة ) ألاول نجيب عليه من خالل املحور وهو ما س

أثر طريقة اختيار )واملحور الثالث  ،(ضمانة تنظيم السلطة القضائية بقوانين عضوية)الثاني 

للقضاء كهيئة ضامنة  ألاعلىاملجلس )واملحور الرابع  ،(والحيدة الاستقالليةالقاض ي على 

 (.اءالستقالل القض

 .القضاء، الاستقاللية، السلطة، التقاض ي: الكلمات املفتاحية

mailto:Bekhairi.abderrahmane@gmail.com
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Abstract: 

The right to litigation is one of the basic pillars of the legal system in 

society as a whole, as it aims to establish justice, which is a natural right of 

individuals. The Constitution enshrines the principle of the independence 

and impartiality of the judiciary in the face of other authorities and 

pressures. 

We find that the Algerian legislator is keen to achieve this 

independence of the judiciary and ensure the right to litigation, a set of 

guarantees and constitutional principles to protect the judge from other 

influences, and provide independence to exercise his noble and difficult 

career at the same time. 

However, these constitutional and legal texts have been criticized for 

subjecting the judiciary to the executive branch, which we will explain in 

the following ways: What are the constitutional guarantees provided by the 

Algerian constitutional legislator (through Constitution 96), in order to 

preserve the independence of the judiciary and ensure the right to litigation? 

 Did these constitutional provisions guarantee the legal independence 

of the judiciary? What are the imbalances contained in this? 

The third axis (the effect of the judge’s choice of independence and 

impartiality) and the fourth axis (the Supreme Council of the Judiciary as a 

body that guarantees the independence of the judiciary). 

Key words: Judiciary, Independence, Authority, Litigation. 

 :مقدمة

بما  ،املجتمع بأسره لنظام القانوني فييقوم عليها ا يالت ألاساسيةيعتبر حق التقاض ي من الركائز 

من عدم اقامة الحواجز بين الفرد وطلب  ذلكوما يعنيه  ،يهدف عليه من ارساء قواعد العدالة

الحريات  عمادفهو  لألفرادالقضاء هو من الحقوق الطبيعية  إلىألن طلب اللجوء  ،حقوقه

ل القضاء يعني وأن استقال ،حمايتها أو املطالبة بها إلىالتي تجد عن طريقه السبيل  ،جميعها

فهو ليس حصانة يقصد من ورائها حماية شخص القاض ي  ،ذاتهاملواطن كما يعني القضاء 

بتمكينه من  أحكامهبل الهدف منه أساسا كفالة استقالله في الرأي والحيدة والتجرد في  ،فقط
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مواجهة الضغوطات والتأثيرات التي قد تؤثر على حكمه ومن ثم املساس بحق التقاض ي بحد 

 .تهذا

في  ،حيادهعلى تكريس مبدأ استقاللية القضاء و  6669ا حرص الدستور الجزائري لسنة ذل

 رتقاءالا واملبدأ  هذامن خالل النص في صلبه على  ،أو أية ضغوطات ألاخرى مواجهة السلطات 

نظرا الرتباط مبدأ  ،بغرض عدم املساس به ،مستوى سمو النصوص الدستورية إلىبه 

 .لقضائية بكفالة حق التقاض ياستقاللية السلطة ا

 :التالية إلاشكاليةوعليه تطرح 

من خالل دستور )ي الجزائري هي الضمانات الدستورية التي أوردها املشرع الدستور  ما

 ؟تكريسا الستقاللية السلطة القضائية وكفالة حق التقاض ي  ،(6669

 :التساؤل من جديد  إلىي يقودنا ذوال

 ؟الفعلية للسلطة القضائية  الاستقالليةرية ومن ثم القانونية الدستو  ألاحكام هذههل كفلت 

 ؟لكذالواردة على  الاختالالتهي  وما

املحور  م، ث(القضائيةأهمية استقاللية السلطة ) ألاول وهو ما سنجيب عليه من خالل املحور 

اختيار أثر طريقة )واملحور الثالث  ،(ضمانة تنظيم السلطة القضائية بقوانين عضوية)الثاني 

للقضاء كهيئة ضامنة  ألاعلىاملجلس )واملحور الرابع  ،(والحيدة الاستقالليةالقاض ي على 

 (.الستقالل القضاء

 أهمية استقالل السلطة القضائية :ألاول املحور 

مور املسلم بها في العصر الحديث استقالل القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ألا من 

 الذيأضحى املحور الرئيس ي  الذياملبدأ  ذلك ،بدأ الفصل بين السلطاتما طبقا ملتا ال استقال

فال شك أن . (6) الحديثة مقراطيةالديتدور من حوله عملية تنظيم السلطات العامة في الدولة 

 ،ومنع ما عساه أن يقع عليها من جور أو تطاول  ،القضاء هو محور العدالة وضمان الحريات

 . (2)ن ينص الدستور على ضمانات خاصة باستقالله فقد كان من الضروري أ ذلكل
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أن  ةادعتحرص الدساتير  ،ونظرا ألهمية استقالل القضاء ي حماية الحقوق والحريات العامة

وما  ،ألاخرى في مواجهة السلطات  حيادهتورد في صلبها النص على مبدأ استقالل القضاء و 

 . (3) ة املبدأ من ضمانات تجعل فيه حقيقة واقعي هذايقتضيه 

 فصل سلطة القضاء عن سلطتي التشريع والتنفيذ : أوال

هي التي تكفل احترام القواعد القانونية والتنظيمية وأنها ملزمة : صطالحالا السلطة القضائية في 

ولن تأمر بتنفيذ  ،بالحكم في املوضوع  في املوضوع املطروح أمامها وفقا لالختصاصات املعينة لها

 .  (4)أن يتقيدوا بها  ادفر ألا والعامة  حكمها وعلى السلطات

عن طريق تكريس مبدأ الفصل بين السلطات عدة تحوالت  6696فبراير  23وقد أحدث دستور 

تنظيم "فقد حمل الباب الثاني من الدستور عنوان  ،(5)عميقة في تنظيم مؤسسات الدولة 

التي كرسها و  ،تشريعيةبإنشاء سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وسلطة  ألامر وتعلق " السلطات

 .تنظيمها ادوأعبل  ،6669فبراير  29دستور 

في تحديد السلطات  ،خر بهذا الشكل من الوضوحآأن يشير أي دستور  النادر كان من ن إو 

ي جاء فيه ذال ،6669من الدستور  639 املادةما أكده نص  هذاو  ،في الدولة ثالثال  ألاساسية

من  641 املادةنص  ذلكوك" وتمارس في اطار القانون  ،السلطة القضائية مستقلة: "ما يلي

 ".للقانون  إال ال يخضع القاض ي "الدستور 

نظم السلطة  – 6996دستور  ذلكوقد سبقه في  – 6669وعليه فان الدستور الجزائري لسنة 

وأورد  ،"السلطة القضائية"خاص بها وهو الفصل الثالث من الدستور  لالقضائية، بفص

حيث تناولها في ،فصلة عن فصلي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعيةنصوصا دستورية من

مما يوحي باستقالل السلطة القضائية على  ،659 املادة إلى 639 املادةمن  مادةحدى وعشرين إ

 . قل من الناحية الشكلية للدستور ألا

لقضاء وحده يعني أن ا وإنما ،للدولة ألاخرى عن السلطات  الانفصال ستقاللالا  هذاوال يعني 

فال . (9)العقوبات على الخارجين عن حكم القانون  وإنزاليستقل بالفصل بالخصومات   الذي

ين الخصومات أو التدخل في الفصل ب ،يمكن للسلطة التنفيذية مهما علت منزلة أعضائها

 بطريق التوجيه أو التدخل في القضاء بطريق التوجيه أو طلب رجاء أو توصية أو غيرها ،القضاء

 . (1)من الصور 
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يرة أن تتعدى والية خألا ه ذفال يجوز له ،سلطة القضائية بالسلطة التشريعيةال أما عن عالقة

لجانها أو تضع  إلىأو تعهد بها  ،وضة عليه تفصل فيهاكانتزاع خصومة معر  ،طبيعة القضاء

 .من الحقوق والحريات الانتقاصأو  رة حق التقاض يادقواعد قانونية يتأتى عنها مص

البرملان ومحددة بقوانين ن كانت النصوص الناظمة ملمارسة السلطة القانونية مصدرها إو 

كون أن البرملان  -القضائية–لتلك الوظيفة  ذاتهايختلف في املمارسة  ألامر  هذافان  ،تشريعية

 .(9)ينظم أسلوب املمارسة لكن ال يمارس القضاء بنفسه 

نما إ ،أن أصل الوجود املستقل للسلطة القضائية مفادهخر آتصور  إلىولكن هناك رأي يقود 

ا فقدت السلطة التشريعية فإذ ،من قيام سلطتي التشريع والتنفيذ ينشأ من قيام التوازن 

كون أن القضاء يطبق قوانين تصدر من سلطة  ،يكون القضاء قد أحيط به ،تقاللهااس

وانتقالها من الناحية  ،يفتهاطة التشريعية وتخليها عن وظولكن أمام ضعف السل ،(6)التشريع 

في . (61)السلطة القضائية   إلىالضعف بدوره  هذاينسحب  ،إلى السلطة التنفيذيةالعملية 

بتقديم مشاريع قوانين  رةاداملبيرة التي يصبح بإمكانها خألا  هذه ،التنفيذية مواجهة السلطة

ى نصوص تحتوي عل ،أو تحدد طرق ممارسة الحقوق والحريات ،تنظم ممارسة وظيفة القضاء

 .رطاإلا  هذاالهامة التي يكفلها الدستور في  الدستورية املبادئ تصادر

 ضرورة التمييز بين العمل القضائي والعمل التشريعي والتنفيذي :ثانيا

كانت أولى   ،ن تمييز وظيفة السلطة القضائية عن وظيفتي التشريع والتنفيذ في الدولةإ

 ،لك الوظيفة منفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذيةت بأداءباستقالل سلطة القضاء 

   .بشأن تحديد العمل القضائي تجاهاتالارغم اختالف 

من الواضح أن العمل التشريعي يتميز  ،ففيما يخص تمييز العمل التشريعي عن العمل القضائي

 تاال الحلى القواعد ع هذهفي حين أن مهمة القاض ي هي تطبيق  ،بأنه يضع قواعد عامة ومجردة

 .(66)الفردية 

املجتمع  أفرادفالعمل التشريعي يكون حجة عن جميع  ،كما يختلف من ناحية حجية كل منهما

أما  ،به وعدم الخروج عن أحكامه الالتزاموعليهم  ،بمجرد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية

 الذيلى أطراف النزاع أنها حجية تقتصر ع إال خر يتمتع بالحجية آا ن كان هو إالعمل القضائي و 
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 إلىصدر فيه الحكم فال تتعداه  الذيكما أن الحجية تقتصر على املوضوع  ممواجهتهصدر في 

 .(62)موضوع اخر 

أن السلطة القضائية هي  فنذكر  ،أما فيما يتعلق بتمييز العمل القضائي عن العمل التنفيذي

كانت السلطة  فإذا ،عروضة عليهاالسلطة املختصة بتفسير القانون وتطبيقه على املنازعات امل

 :الاثنينوكان القضاء بعمله أيضا ينفد القانون فثمة فارق بين  ،التنفيذية تقوم بتنفيذ القانون 

طرحت  إذا إالنه ال يعمل إأما القضاء ف ،القانون من تلقاء نفسها ذفالسلطة التنفيذية تنف

لوضع القانون ،كقاعدة عامة وعمل السلطة التنفيذية ضروري  ،عليه منازعة بين الخصوم

بعد أن تضع السلطة  إال ال يمكن تنفيذه  تاال الح بن القانون في أغلأالتنفيذ بمعنى موضوع 

 إلىنه ال يضيف إأما القاض ي ف  ،(63) (اللوائح التنفيذية)التنفيذية الشروح التفصيلية  للتنفيذ 

 .القانون شيئا ولكنه يطبقه

 ة القضائية بكفالة حق التقاض ي ارتباط استقاللية السلط:ثالثا 

على حق  عتداءالا أن كل فرد وقع  هادمف ،لإلنسانيعتبر حق التقاض ي من الحقوق الطبيعية 

يمثل  إذ ،له ممن ظلمه وسلب حقه نتصافالا و عتداءالا  ذلكالقضاء لرد  إلىيلجأ  ،من حقوقه

 .حق التقاض ي ركيزة أساسية من ركائز الدولة القانونية

فهو ليس ميزة أو  ،ذاتهأن استقالل القضاء يعني املواطن كما يعني القضاء  فمن البديهي

 وإنما ،من ورائها حماية شخص القاض ي يراداضفاؤها على القضاء أو  ادحصانة خاصة ير 

وتمكينه من مواجهة  ،الهدف أساسا منها كفالة استقالله في الرأي والحيدة والتجرد في أحكامه

 .(65)أي تأثيرات أو ضغوط 

نسان و أن إلافقد أصبح من املتفق عليه أنه ال يكفي إلشباع غريزة العدالة واملساواة لدى 

 ،وتوفير الحماية القضائية والتنفيذ له، القضاء إلى لتجاءالا فيتكفل أنظمة الدولة حق املواطن 

ئ ادعلى مجموعة من املب ذاتهشباع أن يؤسس القضاء الا  هذابل يلزم لكي يتحقق 

 .التي تكفل تحقيق العدالة واملساواة بين الخصوم،(69)ألاساسية

يترتب  الذي ،والجوهرية مبدأ استقالل السلطة القضائية ألاساسيةالضمانات  هذهوفي مقدمة 

 إلى لتجاءالاأو منع أي فرد أو جماعة من  ،الحق هذا رةادمصعنه منع أية سلطة من السلطات 
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الحقوق من  هذهورد ما وقع على  ،(61)حقوقهم القضاء باعتبارهم املالذ لهم للدفاع عن 

 .اعتداءات

السياق أورد املشرع الدستوري الجزائري نصوصا دستورية تكفل حق التقاض ي أهمها  هذاوفي 

وتضمن للجميع  ،تحمي السلطة القضائية املجتمع والحريات" :منه 636 املادةما ورد في نص 

 ".ألاساسيةولكل واحد املحافظة على حقوقهم 

 هذابالتكريس الدستوري ل،ووفر املشرع ضمانات دستورية لحق التقاض ي ،منه 641 املادةو 

الحماية  هذه ،من خالل ضمان السلطة القضائية املحافظة على حقوق وحريات املجتمع ،الحق

لجوء املواطنين  بإمكانية ،وجعل القضاء في متناول الجميع ،املبنية على مبدأ املساواة الشرعية

 .اعا وحماية عن حقوقهم وحرياتهم املكفولة دستورياليه دفإ

ن كان من البديهي أن النص في الدستور على استقالل سلطة القضاء وكفالة حق التقاض ي إو 

النصوص القانونية التفصيلية ملمارسة  ذلكالعبرة من  وإنما ،ذلكلتحقيق  ذاتهال يكفي ب

وما يتمتع به القاض ي  ،(69)ى أرض الواقع وبما يجري عل ،وظيفة القضاء أو الحقوق أو الحريات

 .ألاخرى من استقالل حقيقي في مواجهة السلطات 

 ضمانة تنظيم السلطة القضائية بقوانين عضوية  :الثانياملحور 

 لاستقال"و ،"استقالل القضاء"على غرار الدساتير العربية التي حرصت على ترديد مبدأ 

املبدأ حقيقة علمية  هذاعض الضمانات التي تجعل عن ب ذاتهوالتي نصت في الوقت  ،"القضاء
توفير عناصر  إلىالتي تبقى بحاجة  الاستقالليةو املبادئ هذهنص الدستور الجزائري على ،(66)

 .(21)برسالتها الجليلة  ضطالعالا للسلطة القضائية وإحاطتها بضمانات تكفل لها  طمئنانالا 

 ألامر سواء تعلق  ،ية بمقتض ى قوانين عضويةالضمانات تنظيم السلطة القضائ هذهفي مقدمة 

النوع من القوانين من  هذانظرا ملا يحتله  ،أو بالتنظيم القضائي ءللقضا ألاساسيةبالقوانين 

 .مكانة النظام القانوني الجزائري 

 قوانين عضوية خاصة بالتنظيم القضائي : أوال 

 إلىاضافة :"على ما يلي  6669من الدستور في فقرتها الخامسة من دستور  623 املادةتنص 

يشرع البرملان بقوانين عضوية في  ،املخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور  تاال مج

 : تيةآا تاال املج
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 ".والتنظيم القضائي  ،للقضاءساس ي ألا القانون 

 ،يحدد قانون عضوي تنظيم املحكمة العليا:"من الدستور على ما يلي  653 املادةحيث تنص 

من نفس  659 املادة ذلكوك ،"ألاخرى وعملهم واختصاصاتهم ،دولة ومحكمة التنازعومجلس ال

وصفها  لفعاألا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن  ،تؤسس محكمة عليا للدولة:"التقنين 

 .مهامه يةأدتعن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة  ألاول الخيانة العظمى والوزير 

جراءات إلا  ذلكاملحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكيحدد قانون عضوي تشكيلة 

 ".املطبقة

املتعلق  ،6669ماي  36املؤرخ  69/16ترتب عنه اصدار القانون العضوي رقم  الذي ألامر

ترجمة للنصوص الدستورية التي تقض ي  ،بقواعد تنظيم مجلس الدولة ومجال اختصاصاته

 .عن طريق قوانين عضوية -إلادارية–الهيئة القضائية  هذهبتنظيم 

فانه تم تأسيسها ،إلاداري التي تعتبر أول درجة تقاض ي في مجال القضاء  إلاداريةأما عن املحاكم 

حدد مجال اختصاصاتهما ونظم  الذيو ،6669ماي  31املؤرخ  69/12 العاديبموجب القانون 

 .هياكلها

تم التشريع فيه بقانون  ،إلاداريةمحاكم أن القانون  املشار اليه واملنظم لل باإلشارةوالجدير 

من الدستور املشار اليها  623 املادةمن  15رغم وضوح الفقرة  ،عوض القانون العضوي  عادي

 .ا التشريع في مجال التنظيم القضائي يكون للبرملان بمقتض ى قوانين عضويةمفادهوالتي ،أعاله

وأقل ضمانة الستقاللية  ،امية في الدولةيعتبر خرقا للدستور وتجاوزا ألحكام الوثيقة الس هذاو 

تحيل معظمها على  ،فقط مواد 16 إالالقانون لم يتضمن  هذاخصوصا أن  ،السلطة القضائية

يؤطر املحاكم  الذيو  6669نوفمبر  64املؤرخ في  96/359:املرسوم التنفيذي رقم  –التنظيم 

الختصاصات السلطة  اعهاوإرجوهي صورة من صور هيمنة السلطة التنفيذية  – إلادارية

 .مما سيؤثر على تنظيم السلطة القضائية واستقالليتها.(26)التشريعية  

 الذي،6669جوان  13املؤرخ  69/13وفيما يخص محكمة التنازع فقد نظمها القانون العضوي 

بين الجهات  ختصاصالا املتمثل في الفصل في منازعات  ،يحدد تشكيلتها واختصاصها الوحيد
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والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي  العاديالخاضعة للنظام القضائي  الفضائية

 .إلاداري 

أما بالنسبة للمحكمة العليا التي تؤسس ملحاكمة رئيس الجمهورية عن جريمة الخيانة العظمى 

فإنها تنظم بمقتض ى  ،مهامهما تأديةعن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة  ألاول والوزير 

 ،ن سيحاكمون بموجبهاالذي ألاشخاصنظرا لخصوصية الجرائم وخصوصية  ،ون عضوي قان

 .وحفاظا على استقاللية السلطة القضائية

   ءللقضا ألاساسيةقوانين عضوية خاصة بالقوانين : ثانيا 

من الدستور فانه يتم التشريع بقوانين عضوية في  623 املادةتطبيقا للفقرة الخامسة من 

 .بالقضاء ةالخاص ألاساسية مجال القوانين

ساس ي ألا املتضمن القانون ،2114سبتمبر  19املؤرخ  14/66اصدار القانون العضوي * 6

  ،املتعلق  بطريقة وشروط تعيين القضاة وكل ما يتعلق بواجبات القاض ي وحقوقه ،للقضاء

 ألاعلىاملتضمن تشكيل املجلس  ،2114سبتمبر  19املؤرخ  14/62اصدار القانون العضوي * 2

يحدد قانون " من الدستور  653 املادةوفقا ملا نصت عليه  ذلكو  ،وعمله وصالحياته ،للقضاء

باعتبارها هيئة قضائية  ،" ألاخرى وصالحياته  ،وعمله ،للقضاء ألاعلىعضوي تشكيل املجلس 

 .(22) تشرف على تعيين القضاء وتسهر على رقابة عملهم وانضباطهم

 لعضوية في مجال السلطة القضائيةأهمية القوانين ا: الثا ث

ارتبط وجودها بتطور  الخارجبالرغم من أن فكرة القوانين العضوية فكرة مستوحاة من 

النوع من القوانين  هذاففي الجزائر ال يعتبر  ،سياس ي معين وبتقاليد دستورية لبعض الدول 

 .(23)املسار  هذانتاجا ملثل 

قصد تجنيب القوانين  ،6669ؤخرا من خالل دستور النوع من القوانين م هذاوعرفت الجزائر 

 .تسيب العمل التشريعي ادواستبعستقرار القانوني إلا بغرض بعث  ،التعديالت املتكررة

 تعريف القوانين العضوية * 6

رة عن البرملان يكون موضوعها دائما أمرا متعلقا سواء بالنظم أو الهيئات ادهي قوانين ص

طبقا  ألاساس يالقانون "وصف القانون العضوي  الذيلوشار  فرانسوا ألاستاذ ،السياسية
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أن يعترف  ألاول  ،تتوافر فيه ثالث شروط الذيمن الدستور الفرنس ي هو  ،49.96 املادةألحكام 

والثالث  ،طبقا إلجراءات خاصة وإقرارهالثاني أن يتم التصويت عليه  ،له الدستور بتلك الصفة

 .للدستور  ملجلس الدستوري مطابقتهاأن يعلن ا

فصفة القوانين  ،6669نفسه ينطبق على القوانين العضوية التي استحدثها دستور  ألامر و

من الدستور اشترطت اجراءات  623 املادةكما أن  ،العضوية منحها اياها صراحة الدستور 

اشترطت اخضاعها وجوبا للرقابة  املادةوالفقرة الثالثة من نفس  ،عليها للمصادقةخاصة 

 .لدستوري قبل اصدراهااملجلس ا

 مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري * 2

منح املجلس الدستوري الجزائري القوانين العضوية  ،على غرار املشرع الدستوري الفرنس ي

وأقل مرتبة من ،بالرغم من أنها تصدر من نفس السلطة ،ةالعاديمرتبة أسمى من القوانين 

 جراءاتإلا و ،املخصصة لها تاال واملج امليادينطبيعة  إلىنظرا  ،(تور الدس) سمىألا القانون 

  .(29) هاادإلعدالخاصة 

 جراءات الخاصة بالقوانين العضوية ضمانة لتالفي عيب عدم الدستورية إلا * 3

احاطة القوانين العضوية باحتفالية كبيرة وتطويقها بالتالي بشكلية  إلىعمد املؤسس الدستوري 

قة عليها أحسن اداملتبعة للمص جراءاتإلا ويبقى أسلوب التصويت  إذ ،(21) يصعب تجاوزها

فبالنسبة لألغلبية املطلوبة للتصويت على غرفتي  ،ةالعاديضابط للتفرقة بينها وبين القوانين 

 ،قة على القانون العضوي ادتتم املص" من الدستور  623 املادةمن  12البرملان حددتها الفقرة 

 ألاغلبية هذهومن ثم اعتبار  ،"ألامةوبأغلبية ثالثة أرباع أعضاء مجلس ،قة للنوابغلبية املطلاأل ب

يتطلب اقتناع  الذي ألامر ،ةالعاديموصوفة من أشد من تلك املطلوبة للتصويت على القوانين 

 .يصعب تحقيقه في ظل برملان تعددي الذيالش يء  ،أغلبية كبيرة من أعضاء البرملان وإجماع

من الدستور فإنها تنص على اخضاع القوانين  623 املادةرة الثالثة من أما بخصوص الق

 .العضوية ملراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف املجلس الدستوري قبل صدوره

 ،وان كانت الرقابة السياسية للمجلس الدستوري الجزائري قد تلقت العديد من النقد

رئيس –فئة وهيمنة السلطة التنفيذية خصوصا فيما يتعلق بتشكيلة املجلس غير املتكا

التشكيلة للضغوطات السياسية ومعيار الوالء  هذهومن ثم خضوع  ،عليها –الجمهورية 
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 ،مما يؤثر على عدم دستورية القوانين العضوية عامة ،عوض معيار الكفاءة والخبرة يالسياس 

  .وتلك املتعلقة بتنظيم السلطة القضائية خاصة

 والحيدة الاستقالليةطريقة اختيار القاض ي على  أثر : املحور الثالث 

كما يصعب تحديد الطريقة املثلى الختيار  ،أخرى  إلىتختلف طرق اختيار القاض ي من دولة 

انعكاسات مباشرة على القضاة من حيث كفاءتهم  ختيار الا  هذاعما يترتب عن  ،القضاة

 .جهاز القضائيوحتى على التأثير على املتقاضين في ال ،(29)واستقالليتهم 

املباشر من  نتخابالا فان  ،أو التعيين املباشر للقضاة نتخابالا وان كانت أغلب الدول تتبع 

عدم قدرة الناخبين في تقرير  إلىيؤدي  ،مةألا طرف الشعب أو السلطة التشريعية ممثلة 

فترض فيه ي الذي ،(26)القضاة  إلىالسياسية والحزبية  عتباراتالا تغلغل  إلىو  ،كفاءات القضاة

 .ستقاللإلا أساسا الحيدة و

عمل به املشرع  الذيسلوب ألا وهو  ،كثر انتشارا في دساتير الدول ألاا اعتبر طريق التعيين ذل

 .الجزائري الدستوري

 اختيار القاض ي عن طريق التعيين املباشر من السلطة التنفيذية  :أوال 

طة السلطة التنفيذية املمثلة في طريقة تعيين القضاة بواس 6669اعتمد الدستور الجزائري 

 4 فقرة 19 املادةمن خالل نص  ذلكويتجلى  ،الطريقة هذهوأنه ال يوجد غير  ،رئيس الجمهورية

 :تيةآايعين رئيس الجمهورية في الوظائف واملهام :"والتي نصت على ما يلي  ،1و

 رئيس مجلس الدولة -4

 "،..القضاة-1

من  ،ساس ي للقضاءألا املتضمن القانون  14/66من القانون العضوي  13 املادةما أكدته  هذاو 

يعين القضاة بموجب مرسوم رئاس ي بناء على اقتراح من وزير العدل :خالل نصها على ما يلي 

 ..".،لى للقضاءعألا ومداولة املجلس 

عيين القضاة املتمثل في امكانية ت ،39 املادةاستثناء على  ،من نفس التقنين 46 املادةن نصت إو 

أو مستشاري  ة العلياممباشرة وبمرسوم رئاس ي وبصفة استثنائية بصفتهم مستشارين باملحك

 ،للقضاء ألاعلىبناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة املجلس  ،الدولة بمجلس الدولة
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توفرة في كل عدد املناصب املالية امل ةباملائ 21حوال ألا التعيينات في كل  هذهعلى أن ال تتجاوز 

 :من

أو  ،ة دكتوراه دولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعة والقانون ادحاملي شه-

قل في ألاسنوات على ( 61)ن مارسوا فعال الذيو  ،ية أو التجاريةادقتصالاالعلوم املالية أو 

 .الصلة بامليدان القضائي ذاتختصاصات الا 

( 61)ن مارسوا فعليا ملدة الذي ،مة العليا أو مجلس الدولةاملحامين املعتمدين لدى املحك-

 .الصفة هذهقل بإالسنوات على 

 تأثير تعيين السلطة التنفيذية للقاض ي على استقالليته : ثانيا 

قد يمكن اعتبارها غير  ،كثر انتشار وأنجعها في العملألاالطريقة  هذهفي الحقيقة ورغم اعتبار 

حدد القانون الطرق التي  إذ ،في مواجهة السلطة التنفيذية متعارضة مع استقالل القضاء

كالشروط واملؤهالت التي يجب   ،(31)يتعين على السلطة التنفيذية مراعاتها حين تعيين القضاة 

 .املنصب هذاتوافرها في املرشحين ل

ومؤثر  ملا لها دور فعال ،فان للسلطة التنفيذية السلطة التقديرية في التعيين ذلكلكن رغم كل 

مبدأ املساواة في  وإقرار يجاب في تحقيق العدالة إلا ينعكس بالسلب أو  هذاو  نتقاءالا في درجة 

  .يعتبر أهم مرتكزات حق التقاض ي الذي ،(36) املعاملة

ن الذيوعليه فانه يفترض في السلطة التنفيذية عند مباشرة اختيار القضاة من بين املرشحين 

وان كان في  ،(32)مراعاة مبدأ الجدارة عمال بمبدأ تكافؤ الفرص  ،تتوفر فيهم الشروط املطلوبة

 ،كظاهرة الوساطة وتدخل أصحاب النفود ختيار الا  هذاالغالب ما تدخل عوامل أخرى تؤثر في 

كما سيؤثر على سير العدالة   ،مما سيؤثر حتما على النوعية والكفاءة العلمية للقضاة املعينين

مما يترتب عنه  ،ملعينة للقاض ي والجهات التي تدخلت حين تعيينهبّتأثير السلطة ا ،ذلكبعد 

 التأثير على نفسية القاض ي  هذاانسحاب 

عدم معاملة املتقاضين معاملة واحدة بال  إلىمما يؤدي به  ،وعمله فهو انسان قبل كل ش يء

 .فيفصل في املنازعة تحت الضغوط والتأثيرات ،(33)محاباة أو تمييز 
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ع الدستوري رغم تأكيده على استقاللية القاض ي وعدم خضوعه ألي جهة أو وعليه فان املشر 

 ."للقانون  إال ال يخضع القاض ي " :التي تنص على ما يلي ،69دستور  641 املادةمن خالل  ،سلطة

القاض ي محمي من أشكال الضغوط والتدخالت " :من الدستور  649 املادةنص  ذلكوك

 ".أو تمس نزاهة حكمه ،مهمته ءأدابواملناورات التي قد تضر 

نظرا ألن مسألة تعيين القاض ي منوطة بالسلطة  ،النصوص الدستورية مردود عليها هذهتبقى 

العملية ويحدد السلطة  هذهيؤطر  الذيالتنفيذية بطريقة مباشرة وحتى مع وجود القانون 

منة السلطة سابقا مع تراجع دور البرملان وهي ذكرناكون كما  ،التقديرية للسلطة التنفيذية

 هذهوأمام انعدام سبل الطعن في انعدام دستورية  ،التنفيذية على الوظيفة التشريعية

تبقى ضمانة استقالل القاض ي وحيدته تتأرجح  ،قلية البرملانيةألاالقوانين من جهة املواطنين أو 

خصوصا لعدم وجود ضمانة  ،القاض ي وبين ضمير  ،السلطة التنفيذية ونفوذبين الضغوطات 

 .دستورية صريحة ضد عزل القاض ي

 ضرورة الحصانة ضد العزل حماية الستقاللية القاض ي     : ثالثا 

من  ،تحرص معظم الدساتير على تحصين القاض ي من مؤثرات السلطة التنفيذية وضغوطاتها

باعتباره واحد من أهم الضمانات التي تقدمها  ،خالل ضمان تزويده ضمان عدم القابلية للعزل 

  .(34)الدستورية املعاصرة  النظم 

مما يحول  ،ريا ضد السلطة التي عينتهادإفعدم قابلية عزل القضاة تتمثل في تحصين القاض ي 

يمكن عزله في  وإنماال يعني بأن يصبح منصب القاض ي أبديا  هذالكن  ،(35)دون تعسفها 

ض ي عن وظيفته القا ادبعإبمعنى عدم جواز  ،حوال والكيفيات التي ينص عليها القانون ألا 

وظيفة  إلىالتقاعد أو الوقف عن العمل أو النقل  إلىحالة إلا سواء بطريق الفصل أو  ،القضائية

 حوال وبالكيفية التي ينظمها ألا أخرى في 

يب والعزل لهيئة مستقلة تتكوم من ممثلين أدوأن تعطي سلطة الترقية والنقل والت ،(39)القانون 

السياسية   عتباراتالا سياسية التي تبنى ممارستها على وليس لألجهزة ال ،لرجال القضاء

 .والضغوطات والتأثيرات املحيطة بها
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الدساتير  هذهوان كانت  ،الضمانة في معظم الدساتير العربية هذهوقد ورد النص صراحة على 

أما عن املشرع الدستوري  ،(31) القانون املنظم للسلطة القضائية إلىقد أحالت في التفاصيل 

وأحال مسائل الترقية والترسيم  ،الضمانة هذهزائري لم ينص صراحة في الدستور على الج

املتضمن تشكيل  14/62وهو القانون العضوي  ،للقانون الناظم للسلطة القضائية ،والنقل

 .للقضاء وصالحياته ألاعلىاملجلس 

نظما وحددا ولكنهما  ،الضمانة في نص القانونين السابقين هذهفلم يرد النص صراحة على 

ممارستها بقواعد قانونية  وإجراءات ،يبأدحالة والنقل والتإلا ت ال اوح ،شروط الترقية والترسيم

ي املسار ف ،كضمانة لعدم تدخل السلطة التنفيذية مباشرة ،تال االح هذهيجب تطبيقها على 

ضد العزل غير كاف ألنه ال يوفر الحصانة   هذاو  ،املنهي للقاض ي والتي تفقده حيدته ونزاهته

وان  ،عزله بنفس الطريقة وإمكانها ،للقاض ي في مواجهة السلطة التي عينته بمرسوم رئاس ي

عهدت مهمة  ،كانت نصوص القوانين  املتعلقة بالسلطة القضائية وحتى نصوص الدستور 

هيئة  إلى ،كل ما يعني القضاة  من تعيين ونقل وسير سلمهم الوظيفي إلىالتقرير في اطار القانون 

 الاختالالت إلىلكن بالرجوع  ،السلطة التنفيذية ادبهدف استبع" للقضاء ألاعلىاملجلس " سمىت

  .واستقرارهاملجلس تراجع استقاللية القاض ي  هذاالتي تشوب تشكيلة 

 للقضاء كهيئة ضامنة الستقالل القضاء  ألاعلىاملجلس  :الرابعاملحور 

 ألاعلىحدد قانون عضوي تشكيل املجلس ي" :على 6669من الدستور لسنة  651 املادةنصت 

تعد  ،وعليه أنشأ املجلس للقضاء باعتباره هيئة دستورية ،" ألاخرى وعمله وصالحياته  ،للقضاء

 وإجراءاتاملجلس  هذايتوقف على تشكيلة  ذلكلكن  ،ضمانة الستقاللية السلطة القضائية

 2114سبتمبر  19املؤرخ  64/62نظمه املشرع بالقانون العضوي  الذيو  ،عمله وحتى صالحياته

 .وعمله وصالحياته ،للقضاء ألاعلىاملتضمن تشكيل املجلس 

 الوارد عليها الاختالالتللقضاء و ألاعلىتشكيلة املجلس : أوال

ت التي شابتها والتي يمكنها ال للقضاء محل نقد نظرا لالختال ألاعلىلقد كانت تشكيلة املجلس 

 :التأثير على عمل املجلس

 للقضاء ألاعلىة املجلس تشكيل* 6

 .وزير العدل نائب للرئيس-

 .للمحكمة العليا ألاول الرئيس -
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 .النائب العام لدى املحكمة العليا-

 .قضاة ينتخبون من قبل زمالئهم( 61)عشرة -

 .شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية لكفاءتهم خارج سلك القضاة( 19)ست -

رة املركزية لوزارة العدل في إإلذاك القضاة بكما يشارك املدير العام املكلف بتسيير سل

 .دون مشاركته في املداوالت ،للقضاء ألاعلىأعمال املجلس 

 التشكيلة هذهالواردة على  الاختالالت* 2

رئيس السلطة التنفيذية املجلس  ،التشكيلة هي ترأس رئيس الجمهورية هذهأول ما يالحظ على 

لعدل باعتباره نائبا لرئيس املجلس وهو عضو في عضوية وزير ا إلىاضافة  ،للقضاء ألاعلى

ومن ثمة نسجل هيمنة وتأثير السلطة التنفيذية على  ،الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية  

 .ينظم مسار القاض ي املنهي ويضمن استقالليته الذياملجلس  هذاالعضوية في 

وة على أنهم خارج سلك فعال  ،يختارهم رئيس الجمهورية الذي( 19)عضاء الستة ألا أما عن 

القضاء خر يعبر عن واقع آمصدر  وإعطاءضروري لتنويع التشكيلة  ذلكوان كان  –القضاء 

 هذهيدعم تفوق  ،ن اختيارهم من طرف رئيس السلطة التنفيذيةإف –حاملين رسالة املجتمع 

 .ويعمق مسألة التأثير والوالء السياس ي أكثر من اعتبار الكفاءة ،السلطة

سنوات ( 14)حاول املشرع تدعيم استقاللية املجلس بتحديد مدة العضوية فيه بأربع  ذلكومع 

حتى يقضون عهدتهم  ،(36) مع التجديد النصفي لألعضاء كل سنتين ،وعدم قابليتها للتجديد

 .ملزمون بضمائرهم

 دور املجلس ضمان استقاللية القاض ي خالل مساره املنهي: ثانيا 

طبقا  ،للقضاء ألاعلىيقرر املجلس " :على 6669ور الجزائري من الدست 655 املادةتنص 

 .تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي ،للشروط التي يحددها القانون 

وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة  ،ساس ي للقضاءألا ويسهر على احترام أحكام القانون 

 ."للمحكمة العليا ألاول الرئيس 

على الشؤون  ستقاللالا  هذاحقيقي للقضاء يجب أن ينسحب ال ستقاللالا ألن مؤدى 

أن يتولى القضاة  ،واملسار املنهي للقضاة لدا حرص املشرع الدستوري الجزائري  ،(41)إلادارية
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لكن تلك  ،للقضاء ألاعلىرة شؤونهم عن طريق هيئة دستورية تمثلت في املجلس ادإأنفسهم 

  هذهالواردة على  الاختالالت

سيؤثر بدوره في شؤون  الذياملجلس  هذاتؤثر على عمل  إليهاشارة إلا ا سبق التشكيلة كم

ومن ثم التأثير على استقالليتهم وحيدتهم املفترض توافرها أثناء قيامهم  ،القضاة ومسارهم املنهي

 .بمهامهم

املجلس منحه العديد من الصالحيات واملتعلقة  هذاخصوصا أن الدستور ثم القانون الناظم ل

 .نهاية مساره بالتقاعد أو العزل  إلىمن التعيين  ،القاض ي املنهي بمسار 

 ...من صالحياته دراسة ملفات املترشحين للتعيين في سلك القضاء والتداول بشأنها-* 6

 .اسة طلبات النقل والتداول بشأنهادر -

وية في اطار الحركة السن) دراسة تظلمات القضاة املعنيين بالنقل دون طلبهم وموافقتهم  -

 .(للقضاة

 .لترسيم والترقية والتقرير بشأنهادراسة ملفات ا -

 .لحاقالادراسة طلبات  -

 .على التقاعد حالةإلا و..ستقالةالا أو  ستيداعالا دراسة طلبات  -

فيجتمع في هيئته  ،يبيةأدتله صالحيات هامة تتمثل في اعتباره سلطة  ذلك إلىاضافة * 2

محكمة العليا ضمانة الستقاللية املجلس للفصل في املتابعات لل ألاول برئاسة الرئيس  يبيةأدالت

 .املتخذة ضد القضاة يبيةأدالت

 للقضاء  ألاعلىللمجلس  ألاخرى الصالحيات : ثالثا 

للقضاء رأيا استشاريا  ألاعلىيبدي املجلس " :يليعلى ما  6669من الدستور  659 املادةتنص * 6

 ."فوقبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق الع

 الذيللقضاء كهيئة دستورية دورا استشاريا فيما يتعلق بحق العفو  ألاعلىيمارس املجلس 

والتي يمكن اعتبارها تدخال في عمل  ،يعتبر من الصالحيات الدستورية لرئيس الجمهورية

 .السلطة القضائية

ن العضوي مدونة أخالقيات مهنة القضاء املنصوص عليها في القانو  ادعدإكما له صالحيات * 2

 هذهتنشر  ،إذعليها بمداولة واجبة التنفيذ يصادقوالتي  ،ساس ي للقضاءألا املتعلق بالقانون 
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جراءات إلا ويمكن مراجعتها وفقا لنفس  ،املدونة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 .14/62من القانون العضوي  34 املادةشكال التي وضعت وحددت بها ألا و

دورا استشاريا في املسائل العامة املتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية للمجلس  ذلكك* 3

 .(41)تكوينهم  ةادوإعالقضاة وتكوينهم 

    الخاتمة

يمثل ركيزة  الذيمن خالل استعراض املسائل السابقة يبدو واضحا ارتباط حق التقاض ي 

 ،منه سبل حمايتهاالحريات جميعا وتستمد  عمادباعتباره  ،أساسية من ركائز دولة القانون 

منها  إذوبتوفير حصانة دستورية ير  ،بضمانة كفالته عن طريق استقاللية السلطة القضائية

من خالل حماية استقاللية القاض ي  ،وحرياتهم ألافرادتحقيق الحماية الناجعة لحقوق 

  .وحيدته

قضائية للسلطة ال الاستقاللية هذهوأن املشرع الدستوري الجزائري كرس في سبيل تحقيق 

 ،الدستورية تحقيقا للعدل واملساواة املبادئمجموعة من الضمانات و  ،وكفالة لحق التقاض ي

الالزمة ملمارسة وظيفته النبيلة  الاستقالليةوتوفير  ،بحماية القاض ي من الضغوطات والتأثيرات

 .والصعبة في نفس الوقت

الدستور  مبادئسبيل وضع النصوص الدستورية والقانونية التي جاءت في  هذهولكن تخللت  

 املبادئ هذهكون أن معظم  ،استثناءات أثرت على استقاللية القضاء ،موضوع التنفيذ

وحتى وان كانت قوانين عضوية تحظى  ،التنظيم عن طريق القوانين إلىالدستورية تحيل 

ملهمة ا هذهفان تشكيلة املجلس الدستوري املكلف ب إصدارهابالرقابة الدستورية الوجوبية قبل 

أضف  ،لخضوعها لهيمنة السلطة التنفيذية والضغوطات السياسية ادتبقى محل نقاش وانتق

أقص ى  إلىاستغلته السلطة التنفيذية  الذيتراجع الدور التشريعي والرقابي للبرملان و  ذلك إلى

 ،كما أن مسألة تعيين القضاة تخضع مباشرة لسلطة رئيس الجمهورية بمرسوم رئاس ي ،الحدود

 ،ذلكل نقص الضمانات التي تحد من السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية أثناء القيام بمقاب

 .والتي تؤدي باستمرار الضغوطات على القاض ي حتى بعد التعيين وأثناء مساره املنهي
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فان عدم التكريس الدستوري الصريح لحصانة عدم عزل القاض ي في مواجهة  ذلكوعالوة على 

واملسار املنهي  إلاداريةن كان املؤسس الدستوري أحال  تنظيم الشؤون وا ،السلطة التنفيذية

غير كاف  ذلكيبقى  ،كضمانة الستقالليته–للقضاء  ألاعلىاملجلس  –للقاض ي لهيئة دستورية 

ويعين  ،وزير العدل ذلكوينوبه في  ،يترأسه رئيس الجمهورية ذاتهاملجلس في حد  هذاكون أن 

مما يدعم تفوق السلطة  ،شخصيات خارج قطاع القضاء( 19)فيه رئيس الجمهورية ست 

لدا  ،وتوسيع سبل تأثيرها على السلطة القضائية بالتأثير على نزاهة وحيدة القاض ي ،التنفيذية

 ،على املؤسس الدستوري توفير ضمانات دستورية قوية في مقدمتها الحصانة ضد العزل 

 وإعادة ،الضمانة هذهم حقيقة وبنصوص دستورية صريحة ونصوص قانونية تفصيلية تدع

للقضاء بتركيبة مستقلة تخرج عن سيطرة السلطة  ألاعلىالتشكيلة البشرية للمجلس 

بما هو واقع من ممارسات في شأن  وإنما ،وان كانت العبرة ليست بالنصوص فقط ،التنفيذية

 .احترامها من الناحية العملية

كفله معاملة القاض ي لخصومه على أساس ت الذيوكل في سبيل كفالة حق التقاض ي للمواطن و 

 .مهما كان نوعها عتباراتالا وبكل حيدة وضمير حتى يكون بعيدا عن كل التأثيرات  ،املساواة

 الهوامش 

 ،إلاسكندريةمنشأة املعرف  ،مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاض ي ،عبدالغني بسيوني عبدهللا. 6

 .35ص ،6693 ،مصر

 ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة ،توازن السلطات ورقابتها ،يد أبو زيدمحمد عبدالحم.2

 .344ص ،2113

 ،مصر ،دار النهضة العربية ،بين النص والتطبيق ،الحماية القانونية للحريات العامة ،ثورت عبدالعال. 3

 .6ص ،2114 ،القاهرة

 ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزء الثاني ،سية املقارنةالقانون الدستوري والنظم السيا ،سعيد بوشعير. 4

 .694ص ،2113 ،الطبعة الخامسة ،الجزائر

 ،2116 ،الجزائر ،املطبعة الحديثة للفنون املطبعية ،التجربة الدستورية في الجزائر ،لعشب محفوظ. 5

 .614ص

 .344ص ،السابق املرجع ،محمد عبدالحميد أبو زيد. 9

 . 614ص ،رجع السابقامل ،لعشب محفوظ. 1



 

111 
 

 

 بخيري عبد الرحمن. د. ط استقاللية السلطة القضائية كأهم ضمان للحق في التقاض ي                                                                                

 0202 جوان/ العدد الثالث/ انونية والسياسيةمجلة الصدى للدراسات الق

7878- 0872 :ISSN 

سلسلة  ،إلايطاليمبدأ الفصل بين السلطات في التطور الدستوري  ،جوفتني جروتا نيللي دي سانتي. 9

جامعة  ،املصري في مجال العلوم القانونية إلايطاليبرنامج التعاون  ،املحاضرات والدراسات والوثائق

 .66ص ،إلاسكندرية

 .644ص ،املرجع السابق ،ثورت عبدالعال. 6

 .645ص ،املرجع نفسه ،ثورت عبدالعال. 61

 ،مجلس النشر العلمي ،دراسة مقارنة ،الحدود الدستورية بين التشريعية والقضائية ،الطبطبائي عادل. 66

 .69ص ،2111 ،الكويت

 .69ص ،املرجع نفسه ،الطبطبائي عادل. 62

دراسة  إلاسالمي،الفكر السياس ي السلطات الثالث في الدساتير العربية وفي  ،سليمان محمد الطماوي . 63

 . 361، ص6699 ،الطبعة الخامسة ،مقارنة

 .34ص،املرجع السابق ،عبدالغني بسيوني عبدهللا. 64

 .636ص ،املرجع السابق ،ثورت عبدالعال أحمد. 65

 ،6661 ،مصر ،إلاسكندرية ،منشأة املعارف ،دراسة تحليلية مقارنة ،ضمانات التقاض ي ،أمال الفزايري . 69

 .66ص

 .29ص،املرجع السابق ،عبدالغني بسيوني عبدهللا. 61

 .642ص ،املرجع السابق ،ثورت عبدالعال أحمد. 69

 . 329ص ،املرجع السابق ،سليمان محمد الطماوي . 66

 شهادةرسالة لنيل  ،مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري ،مسراتي سليمة. 21

 .96ص ،2116/2161 ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق  ،انون العامالدكتوراه في الق

 .96ص ،املرجع نفسه ،مسراتي سليمة. 26

 .6669من الدستور  655 املادة. 22

 ألاحزابالرقابة الدستوري للقوانين العضوية ورأيا املجلس الدستوري املتعلقان بقانوني  ،عبداملجيد جبار. 23

 .51ص ،2111سنة  ،12العدد  ،61املجلد  ،دارةإلا مجلة  ،والانتخاباتالسياسية 

دار النهضة  ،إلاستفتاءات الانتخابات ،قاض ي الدستورية ،املجلس الدستوري الفرنس ي،ن فوزيالذيصالح . 24

 .96ص ،6662 ،مصر ،القاهرة ،العربية

25 .François lu chaire.les lois organiques devant le conseil.R.D.P. 1992. P382     

 ،مصر ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث ،الوجيز في القانون الدستوري واملؤسسات الدستوري ،ريسدإبوكرا . 29

 .626ص ،2113

  .96ص ،املرجع السابق ،عبداملجيد جبار . 21

 .96ص ،السابق ،املرجع ،مسراتي سليمة. 29

 . 331ص،املرجع السابق ،سلمان محمد الطماوي . 26

 .هاملرجع واملوضع نفس. 31

 .56ص ،املرجع السابق ،عبدالغني بسيوني عبدهللا. 36
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 .93ص ،املرجع السابق ،جبار عبداملجيد. 32

 .641ص ،املرجع السابق ،ثورت عبدالعال. 33

 ،مجلة الحقوق  ،سالمي والنظم الوضعيةإلا مبدأ حصانة القاض ي ضد العزل في الفقه  ،عمار بوضياف. 34

 .646ص ،6664ديسمبر  ،64العدد  ،69سنة  ،لكويتجامعة ا ،يصدرها مجلس النشر العلمي

 .641ص ،املرجع السابق ،ثورت عبدالعال. 35

 .336ص ،املرجع السابق ،سليمان محمد الطماوي . 39

للقضاء  ألاعلىاملتضمن تشكيلة املجلس ،2114سبتمبر  19املؤرخ  14/62من القانون العضوي  14 املادة. 31

 .2114 ،51ية  رقم الجريدة الرسم ،وعمله وصالحياته

 .14/62من القانون العضوي  15 املادة. 39

 .659ص ،املرجع السابق ،ثورت  عبدالعال. 36

 .14/62من القانون العضوي  35 املادة. 41

 املراجع 

 النصوص التشريعية والتنظيمية: أوال

 ساس ي ألا التشريع * 6

ديسمبر  11بتاريخ  439-69ر بموجب مرسوم ادالص 6669دستور الجمهورية الجزائرية * 

 19مؤرخ  16-69 واملتمم بموجب القانون رقم،6669ديسمبر 19مؤرخة  19ج ر رقم ،6669

 .2169مارس  11مؤرخة  64ج ر رقم ،2169مارس 

 وامرألا والقوانين * 2

 ألاعلىاملتضمن تشكيلة املجلس ،2114سبتمبر  19املؤرخ  14/62من القانون العضوي *6

 2114 ،51الجريدة الرسمية  رقم  ،هللقضاء وعمله وصالحيات

 الكتب :ثانيا

منشأة املعرف  ،مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاض ي ،عبدالغني بسيوني عبدهللا. 6

 .6693 ،مصر ،إلاسكندرية

 ،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة ،توازن السلطات ورقابتها ،الحميد أبو زيد محمد عبد.2

 .2113 ،مصر ،القاهرة

دار النهضة  ،بين النص والتطبيق ،الحماية القانونية للحريات العامة ،ثورت عبدالعال. 3

 .2114 ،القاهرة ،مصر ،العربية

ديوان  ،الجزء الثاني ،القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة ،سعيد بوشعير. 4

 .2113 ،الطبعة الخامسة ،الجزائر ،املطبوعات الجامعية
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 ،املطبعة الحديثة للفنون املطبعية ،الدستورية في الجزائر ةالتجرب ،وظلعشب محف. 5

 .2116 ،الجزائر

 ،يطاليإلا مبدأ الفصل بين السلطات في التطور الدستوري  ،جوفتني جروتا نيللي دي سانتي. 9

يطالي املصري في مجال العلوم إلا برنامج التعاون  ،سلسلة املحاضرات والدراسات والوثائق

 .إلاسكندريةجامعة  ،ةالقانوني

مجلس  ،دراسة مقارنة ،الحدود الدستورية بين التشريعية والقضائية ،ل الطبطبائيادع. 1

 .2111 ،الكويت ،النشر العلمي

 ،سالميإلا السلطات الثالث في الدساتير العربية وفي الفكر السياس ي  ،سليمان محمد الطماوي . 9

 .6699 ،الطبعة الخامسة ،دراسة مقارنة

 ،إلاسكندرية ،منشأة املعارف ،دراسة تحليلية مقارنة ،ضمانات التقاض ي ،مال الفزايري أ. 6

 .6661 ،مصر

الرقابة الدستوري للقوانين العضوية ورأيا املجلس الدستوري املتعلقان  ،عبداملجيد جبار. 61

 .2111 ،12العدد  ،61املجلد  ،رةاإلادمجلة  ،نتخاباتالا وحزاب السياسية ألا بقانوني 

 نتخاباتالا  ،قاض ي الدستورية ،املجلس الدستوري الفرنس ي ،ن فوزيالذيصالح . 66

 .6662 ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ستفتاءاتالا 

62 .François lu chaire.les lois organiques devant le conseil.R.D.P. 1992.      

 ،دار الكتاب الحديث ،ت الدستوريالوجيز في القانون الدستوري واملؤسسا ،ريسإدبوكرا . 63

 .2113 ،مصر ،القاهرة

 ،سالمي والنظم الوضعيةإلا مبدأ حصانة القاض ي ضد العزل في الفقه  ،عمار بوضياف. 64

ديسمبر  ،64العدد  ،69سنة  ،جامعة الكويت ،يصدرها مجلس النشر العلمي ،مجلة الحقوق 

6664. 

 الرسائل العلمية: ثالثا 

 رسائل الدكتوراه* 6

 ،مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري ،مسراتي سليمة. 65

 .2116/2161 ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق  ،الدكتوراه في القانون العام شهادةرسالة لنيل 
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من الرقابة املجردة املسبقة إلى الرقابة الفعلية : آلية الدفع بعدم الدستورية

حقة للحقوق والحريات 
ّ
 الال

 -دراسة مقارنة بالنموذج الفرنس ي -

 تبينة حكيم                                                                                                                
 طالب دكتوراه                                                                                                            

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                                

 2سطيف -جامعة محمد ملين دباغين                                                                                   
hakimtebina@gmail.com 

 :امللخص

حقة،  2102عزز الدستور الجزائري بموجب تعديل سنة 
ّ
فكرة الرقابة الدستورية الال

ة الدفع بعدم الدستورية، و ذلك عندما يدعي أحد أطراف املحاكمة آلي استحداثمن خالل 

أمام الجهة القضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق 

والحريات املكفولة في الدستور، و هو ما يتماش ى مع النموذج الفرنس ي الذي كرس هذا إلاجراء 
مسألة ألاولوية "مصطلح  استخداممع  2112جويلية  22 :بموجب التعديل الدستوري املؤرخ في

 .كوسيلة للمتقاضين في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين" الدستورية
إن هذه آلالية تسمح بتأسيس عالقة قانونية بين جهات القضاء و املجلس الدستوري في 

عملية التصفية  مجال حماية الحقوق والحريات، السّيما و أن الجهات القضائية تمارس

كمرحلة أولى للتأكد من توافر شروط الدفع بعدم الدستورية قبل إحالته من طرف املحكمة 
العليا أو مجلس الدولة إلى املجلس الدستوري، ضمن الشروط و الكيفيات التي حددها القانون 

 . 2102سبتمبر  12: املؤرخ في 02/02: العضوي رقم

دم الدستورية الذي يثيره املتقاضون في إطار و مما الشك فيه، سيساهم الدفع بع
في تعزيز مكانة املجلس الدستوري في  2102من التعديل الدستوري لسنة  022أحكام املادة 

ممارسة الرقابة الدستورية الالحقة على النصوص التشريعية السارية املفعول والتي لم تخضع 

ساسية لألفراد، و الذي يندرج ضمن للرقابة املسبقة، من أجل حماية الحقوق والحريات ألا 
 . إطار بناء دولة القانون 

الدفع بعدم الدستورية، الرقابة الدستورية الالحقة، دور القضاء، الحقوق : الكلمات املفتاحية

 . و الحريات
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Le résumé: 

La constitution algérienne dans son amendement de 2016 a renforcée 

l’idée d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori en instituant le 

mécanisme de l'exception d’inconstitutionnalité lorsque l’une des parties au 

procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont 

dépent l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la 

constitution, cela est conforme au modèle français qui a établi cette 

procédure dans la revision constitutionnelle  du 23 juillet 2008 avec 

l’utilisation du terme « La Question Prioritaire de Constitutionnalité » en 

tant que moyen permettant aux justiciables d’exercer un contrôle sur la 

constitutionnalité des lois. 

Ce mécanisme permet d’établir une relation juridique entre le pouvoir 

judiciaire et le conseil constitutionnel dans le domaine de la protection des 

droits et des libertés, notamment que les autorités judiciaires exercent la 

liquidation comme une première étape pour vérifier la disponibilité des 

conditions de l'exception d’inconstitutionnalité soient acceptées avant leur 

renvoi par la cour suprême ou le conseil d'état dans les conditions et 

modalités fixées par la loi organique N° 18/16 du 02 septembre 2016. 

Et sans aucun doute, l'exception d’inconstitutionnalité soulevée par les 

justiciables en vertu de l’article 188 de la révision constitutionnelle  de 2016 

contribuera à renforcer le rôle du conseil constitutionnel dans l’exercice du 

contrôle de constitutionnalité a posteriori des textes législatifs en vigueur 

qui n'ont pas fait l'objet d'une censure préalable, afin de protéger les droits et 

libertés fondamentales pour les particuliers, ce qui entre dans le cadre de la 

constitution de l'état du droit. 

Mots clés: L'exception d’inconstitutionnalité, Le contrôle de 

constitutionnalité a posteriori, Le rôle de la justice, Les droits et les libertés. 

 :مقدمة

من مبدأ سمو  انطالقالى دستورية القوانين أهمية بالغة تكتس ي فكرة الرقابة ع

الذي يترتب عليه ضرورة عدم مخالفة القواعد القانونية ألادنى للقواعد الدستور، و 

الدستورية، من خالل وجود نظام قانوني تدرجي يأتي في قمته الدستور، كما تستمد هذه 

فراد و حرياههم التي كرسها الدستور ضد ضمانة لحقوق ألا  باعتبارهاالرقابة الدستورية أهميتها 

 .لها انتهاكأي 
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و قد أقر املؤسس الدستوري تبني فكرة الرقابة على دستورية القوانين في عدة دساتير، 

إنشاء هذا  اقترن من خالل إنشاء هيئة تتولى عملية الرقابة املتمثلة في املجلس الدستوري، و 

، لم 0622ية، فبعد إقراره في أول دستور جزائري لسنة بتاريخ الدساتير الجزائر ألاخير و تطوره 

إلاشارة إلى املجلس الدستوري، غير أنه بعد إلاصالحات السياسية التي  0692يتضمن دستور 

التي كرست التعددية الحزبية السياسية و تبني مبدأ  0626عرفتها البالد السيما بعد دستور 

يتولى مهمة الرقابة الدستورية على القوانين الفصل بين السلطات، تم إنشاء مجلس دستوري 

 . استشاريةباإلضافة إلى عدة مهام 

و يشكل التأكيد على الرقابة الدستورية خطوة مهمة في إطار بناء دولة القانون، وهو ما 

و صالحيات املجلس  اختصاصات، الذي أقر توسيع 0662تم تعزيزه بموجب دستور 

أعاد النظر في تنظيم املجلس الدستوري  2102ستوري الدستوري، في حين أن التعديل الد

سواء من حيث تشكيلته، مدة العهدة و كذا الشروط الواجب توافرها في ألاعضاء، غير أن أهم 

بقواعد عمله، من خالل توسيع مجال إلاخطار ليشمل هيئات جديدة،  ارتبطتإلاصالحات 

للمتقاضين بالدفع بعدم  تسمح 022آلية جديدة بموجب املادة  استحداثإضافة إلى 

الدستورية لحكم تشريعي، و يتم ذلك بناء على إحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة، 

 .بغرض حماية حقوقهم وحرياههم التي يكفلها الدستور 

إن تمكين ألافراد مثل هذا الحق يأتي تماشيا مع ما هو معمول به في ألانظمة املقارنة، 

و الذي كرس فكرة الطعن غير  2112عديل الدستور الفرنس ي سنة السّيما في فرنسا بعد ت

املباشر ألحد أطراف الدعوى أمام الجهات القضائية متى شكك في دستورية القانون موضوع 

التطبيق في املنازعة، والذي يؤثر على حقوقه وحرياته التي تكفلها املبادئ التي تم إقرارها في 

 .0692ديباجة دستور 

ملعطيات السابقة، فإن إلاشكالية التي نعالجها في هذه املداخلة تتمحور من ا انطالقا

 :أساسا حول 

هل إلاقرار الدستوري آللية الدفع بعدم الدستورية كفيل بتدعيم مكانة املجلس الدستوري  -

 في مجال حماية الحقوق و الحريات ألاساسية لألفراد؟

 :يليو يتفرع عن هذه إلاشكالية عدة أسئلة فرعية، كما 
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 هي شروطه؟ ما املقصود بالدفع بعدم الدستورية؟ و ما  -

ما هي الجهة القضائية التي يمكن من خاللها التمسك بالدفع بعدم الدستورية طبقا ألحكام   -

 ؟02/02: القانون العضوي رقم

 ما هو دور كل من القضاء و املجلس الدستوري في إجراء الدفع بعدم الدستورية؟  -

 ر الدفع بعدم الدستورية في مجال حماية الحقوق و الحريات ألاساسية؟ما هي آثا  -

لإلجابة عن هذه إلاشكالية وألاسئلة الفرعية املتعلقة بها، نقترح تقسيم الورقة البحثية 

، ثم (املبحث ألاول )نستعرض أوال إلاطار املفاهيمي آللية الدفع بعدم الدستورية : إلى مبحثين

الحريات ع بعدم الدستورية حماية للحقوق و قابة الالحقة عن طريق الدفنتناول آليات تعزيز الر 

 (.املبحث الثاني)املكفولة دستوريا 

 .إلاطار املفاهيمي آللية الدفع بعدم الدستورية: املبحث ألاول 

و املتعلقة بمجال الرقابة  21021من بين املستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري 

مكين املتقاض ي من ممارسة الطعن بعدم الدستورية، حيث نصت املادة الدستورية، يتمثل في ت

على أنه يمكن إخطار املحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد ألاطراف في  022

املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق 

 .والحريات التي يضمنها الدستور 

و شروط ( املطلب ألاول )نتناول في هذا املبحث مفهوم آلية الدفع بعدم الدستورية و س

 (.املطلب الثاني)الدفع بعدم الدستورية 

 .مفهوم آلية الدفع بعدم الدستورية: املطلب ألاول 

إن تعزيز حماية حقوق و حريات ألافراد يقتض ي تمكينهم من مباشرة حق الطعن بعدم 

ة للدستور الذي يضمن حقوقهم، و سنستعرض في هذا املطلب دستورية النصوص املخالف

للوقوف ( الفرع الثاني)والجزائر ( الفرع ألاول )نشأة وتطور آلية الدفع بعد الدستورية في فرنسا 

 . على مفهوم هذه آلالية املستحدثة في كال النظامين

 إلاقرار الدستوري للمسألة ألاولوية في فرنسا: الفرع ألاول 

شديدة للمجلس الدستوري و دوره في  انتقاداتالقانون الدستوري الفرنس ي وجه شراح 

رقابة دستورية القوانين بشكل عام، فأنتقد من حيث أن نظام املجلس ال يسمح لألفراد 
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بالطعن أمامه بعدم الدستورية، و مما ال شك فيه أن هذا املوقف يضعف رقابة املجلس 

 .  2سيلة فعالة لضمان حسن نفاذ الدستور عليه كو  الاعتمادالدستوري و ال يمكن 

و برر بعض أساتذة القانون الفرنسيون موقف املؤسس الدستوري من عدم منح 

ألافراد مثل هذا الحق، حتى ال يفتح الباب أمام الطعون الكيدية و تضخم عددها، فهم يرون 

رضة البرملانية ومن خالل املعا 0691أن هؤالء ألافراد يجدون بعد التعديل الدستوري لسنة 

عضو في مجلس الشيخ حماية  21نائبا و  21التي أصبح لها الحق في إخطار املجلس عن طريق 

، وبذلك تكاملت الحلقات التي جعلت من املجلس 3لحقوقهم و حرياههم في مواجهة السلطة

الدستوري قاض ي الحقوق و الحريات الدستورية، و ذلك بناء على التعديل الدستوري لسنة 

ما شأنه تدعيم الحماية للحقوق  ، الذي يسمح للنواب بالطعن في القوانين، و هو 0691

 . 4الحرياتو 

إن مشروع التعديل بتوسيع حق إلاخطار كان له من يعارضه، وهم من أصحاب الرأي 

تحدث في آجال محددة بشهر واحد  املؤيد للرقابة السابقة، والتي يصفونها بأنها رقابة سريعة

أيام، كما أن هذا النوع من الرقابة يضمن ( 12)تتقلص إلى ثمانية  تعجالالاسفي حالة و

الحماية الكافية للتقارير القانونية، حيث أن النزاع على دستورية القانون يفصل فيه قبل 

 . 5دخول القانون حيز النفاذ

يسمح لألفراد بالدفع بعدم  0661و قد كان هناك مشروع لتعديل دستوري سنة 

، بشرط أن (محاكم الجنايات باستثناء)انون أمام عموم املحاكم العادية و إلادارية دستورية الق

، ثم على إثر قبول الدفع 0692يتعلق القانون بمجال الحقوق و الحريات التي كفلها دستور 

انون الذي قّيد أو أهدر الحقوق يمارس املجلس الدستوري رقابة الحقة على مثل هذا الق

 .6ه املحاولة فشلت ملعارضة مجلس الشيوخالحريات، و لكن هذو 

إال أنه بعد عدة محاوالت لتكريس حق ألافراد في ممارسة الطعن في القوانين، أدرج 

تتناول  0-20: إضافة مادة جديدة برقم 2112جويلية  22: الصادر بتاريخ 0692تعديل دستور 

ملسألة ألاولوية، و وفقا لهذه ا باسمالرقابة الدستورية الالحقة، و هي تعرف في الفقه الفرنس ي 

املادة فإنه في حالة التمسك أثناء دعوى تنظرها إحدى املحاكم بأن حكما تشريعيا يتضمن 

على الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور، فإنه يجوز عرض هذه املسألة على  اعتداء
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فصل فيه املجلس الدستوري بناء على إحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض الذي ي

 .7خالل مدة محددة

و بذلك تم فتح الطعن أمام ألافراد إلخطار املجلس الدستوري لكن ليس بطريقة  

مباشرة، و إنما عن طريق الدفع الفرعي أمام الجهات القضائية التي تنظر دعوى املعني، بشرط 

كما تم تمكين ، 8أن يمس القانون املراد تطبيقه أو يهدد أحد حقوقه وحرياته املكفولة دستوريا

الرقابة السابقة من خالل إحالة القوانين : املجلس الدستوري من ممارسة نوعين من الرقابة

على املجلس للنظر في دستوريتها قبل صدور القانون وفق التنظيم الدستوري للجمهورية 

، و الرقابة الالحقة من خالل إحالة القوانين على املجلس للنظر في 0692الخامسة لسنة 

التعديل الدستوري لسنة  استحدثهالذي  الاختصاصتوريتها بعد صدور القانون، وهو دس

21129. 

 توسيع إلاخطار عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر: الفرع الثاني

فإن مهمة إخطار املجلس الدستوري عهدت  0662من دستور  022في إطار أحكام املادة 

س املجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس ألامة، غير أن التعديل رئيس الجمهورية، رئي: لكل من

، حيث تم إضافة الوزير 10وّسع من نطاق الهيئات املخولة باإلخطار 2102الدستوري مارس 

النواب ) ثلي السلطة التشريعية ألاول إلى الهيئات املخولة باإلخطار، إلى جانب تمكين مم

الدستوري بخصوص القوانين التي صوت عليها  من ممارسة آلية إخطار املجلس( ألاعضاءو

 .2102من التعديل الدستوري  001البرملان، و هو ما أكدته أيضا املادة 

تمثلت في  2102غير أن أهم إلاصالحات التي تضمنها التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

نية إخطار على إمكا 022آلية الدفع بعدم الدستورية للمتقاضين، حيث نصت املادة  استحداث

املجلس الدستوري من طرف املحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد ألاطراف في 

املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق 

والحريات التي يضمنها الدستور، و بذلك يكون املؤسس الدستوري الجزائري تبنى صراحة 

 .ألافراد حق الطعن في القوانين بطريقة غير مباشرة مباشرة
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و يمكن تعريف الدفع بعدم الدستورية بأنه وسيلة من وسائل الدفاع التي يسعى أحد 

على النص التشريعي املزمع تطبيقه بواسطة إحدى الجهات  الاعتراضالخصوم من خاللها إلى 

 .11القضائية نظرا ملخالفته الدستور 

تحدد فعال الخطوط العريضة  2102من التعديل الدستوري  022إن تركيبة املادة 

للطعن الفردي بالدفع بعدم الدستورية، و هي تشكل املبادئ التوجيهية الرئيسية املتعلقة 

 .12بالصالحية الجديدة للمجلس الدستوري في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور 

 طبيعة الدفع بعدم الدستورية : الفرع الثالث

ها في كل من النظامين الجزائري إن آلية الدفع بعدم الدستورية التي تم ألاخذ ب

الفرنس ي تتشابه مع أسلوب الدفع الفرعي بالنسبة للدول التي تتبنى الرقابة القضائية على و 

دستورية القوانين، فطريق الدفع الفرعي يفترض أن هناك نزاعا مطروحا أمام محكمة جنائية 

رية، وهناك قانون معين مطلوب تطبيقه في النزاع، فيدفع الخصم بعدم أو مدنية أو إدا

 .13دستورية ذلك القانون 

غير أنه في هذا النوع من الرقابة القضائية على دستورية القوانين ال توجد دعوى بإلغاء 

قانون من القوانين لعدم دستوريته، و إنما يتعلق ألامر بالدفع بعدم دستورية القانون املراد 

بيقه، حيث يتقدم أحد أطراف النزاع في قضية معروضة أمام القضاء ثم يدفع بعدم تط

دستورية هذا القانون، فتتولى املحكمة بحث ألامر و ال تقض ي بإلغاء القانون وإنما تمتنع عن 

، و من ثم يكون لحكم 14تطبيقه في القضية التي أثير الدفع بمناسبتها و يظل القانون قائما

في هذا الخصوص حجية نسبية و مقتصرة على النزاع املعروض أمامها، مما ال  املحكمة الصادر 

 .15يؤثر على بقاء القانون املدفوع بعدم دستوريته

فمن خصائص طريقة الدفع الفرعي أنها دفاعية و ليست هجومية، ألنها تستهدف فقط 

الوجود، كما أنه تطبيق القانون في قضية الحال، و ال تستهدف إلغاءه و إعدامه من  استبعاد

 .16أمام أي قاض ي أو أية محكمة، وال يقتصر ذلك على املحاكم العليا فحسب انتهاجهايمكن 

أما فيما يتعلق بآلية الدفع بعدم الدستورية فيتم إثارة الدفع من طرف املتقاض ي 

بمناسبة منازعة، حيث تحول الجهة القضائية الدفع املثار أمامها وفقا للشروط إلاجرائية 
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عن  الامتناعملوضوعية املحددة إلى املجلس الدستوري للنظر و البت فيه، و ال يتوقف أثرها في وا

 .تطبيق القانون بل إلغائه نهائيا

و يعتبر الفقه الدستوري الدفع بعدم الدستورية من طائفة الدفوع املوضوعية لكونه 

قبل الدخول في مناقشة وسيلة دفاع، بخالف الدفوع الشكلية التي تتصل باإلجراءات و تثار 

املوضوع، و إال سقط الحق في الدفع به، علما أن املصلحة في الدعوى الدستورية مرتبطة 

بان الفصل في الدعوى املوضوعية يتوقف على الدفع في  اعتباراباملصلحة في دعوى املوضوع، 

ح لحماية الدعوى الدستورية، و من ثم فإن التكييف ألانسب للدفع بعدم الدستورية وألاصل

 .   17الحقوق و الحريات أن يكيف بأنه دفع موضوعي

 :شروط الدفع بعدم الدستورية: املطلب الثاني 

على أن تحديد شروط و كيفيات مباشرة إخطار  022نصت الفقرة الثانية من املادة 

املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية تتم بموجب قانون عضوي، نتيجة لذلك صدر 

الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق  2102سبتمبر  12: املؤرخ في 02/02: عضوي رقمالقانون ال

: ، أما في النظام الفرنس ي، فقد حدد القانون العضوي رقم18الدفع بعدم الدستورية

، املتعلق بالدفع باملسألة الدستورية، واملتضمن شرح 01/02/2116: املؤرخ في 0922/2116

، الشروط الواجب توافرها ملمارسة املتقاض ي الطعن في 0692من دستور  0-20أحكام املادة 

 .دستورية القوانين

 :وتتمثل شروط ممارسة الدفع بعدم الدستورية فيما يلي

 (:منازعة) إثارة الدفع بعدم الدستورية بمناسبة محاكمة : الفرع ألاول 

ى تثور دستورية القانون بطريقة فرعية أثناء نظر قضية أصلية معروضة أمام إحد

املحاكم، فطريقة الدفع تفترض إذن أن يكون هناك نزاع مطروح أمام محكمة جنائية أو إدارية 

، و هناك قانون معين مطلوب تطبيقه في هذا النزاع، حينئذ يقوم الخصم الخ... أو مدنية 

 . 19املخاطب بتطبيق القانون عليه بالدفع بعدم دستورية ذلك القانون 
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ورية فقط بمناسبة محاكمة أمام جميع الهيئات القضائية يتم إثارة الدفع بعدم الدست

من القانون ( 12)، و قد أكدت املادة الثانية 20مهما كانت طبيعتها سواء كانت عادية أو إدارية

أنه يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات  02/02: العضوي رقم

و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي 

 .إلاداري 

أو الطعن بالنقض، و إذا تمت إثارة  الاستئنافكما يمكن إثارة هذا الدفع للمرة ألاولى في 

، غير أنه ال يمكن إثارة الاههامالدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق الجزائي تنظر فيه غرفة 

 .21الابتدائيةجنايات الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة ال

 الدستورية من أحد أطراف املحاكمةإثارة الدفع بعدم : الفرع الثاني

كل شخص طرف في الدعوى يمكن أن يثير مدى مطابقة املقتض ى التشريعي املتعلق 

 الاعتباريينبالحقوق والحريات للدستور، و تضم هذه القاعدة ألاشخاص الطبيعيين و كذا 

من القانون ( 12)، حيث نصت املادة الثانية 22و القانون العامالخاضعين للقانون الخاص 

على أن إثارة الدفع بعدم الدستورية يتم من قبل أحد أطراف الدعوى،  02/02: العضوي رقم

 .23غير أنه ال يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاض ي

على أن  2102وري لسنة الفقرة الثانية من التعديل الدست 029كما أكدت املادة 

آلية الدفع  استخدامممارسة إخطار املجلس الدستوري من قبل الهيئات املحددة ال يمتد إلى 

 .بعدم الدستورية، فاملؤسس الدستوري جعل هذه ألاخيرة حكرا على ألافراد أطراف الدعوى 

رس بمفهومه 
ُ
من جهة أخرى، فإن حق الطعن الفردي أمام املجلس الدستوري ك

أن مفهوم طرف في املحاكمة يميل ليس فقط إلى املواطن، و لكن كذلك إلى كل  باعتبارهع الواس

شخص أجنبي معترف به في القانون الجزائري، لذا فإن فكرة عاملية و تجزئة الحقوق إلانسانية 

 .24تجد تطبيقها الكامل هنا

ألاصليين  و يثور التساؤل هنا حول املقصود بأطراف املحاكمة، هل هم أطراف الخصام

أو يشمل أيضا ألاطراف أخرى التي تدخلت في الخصام بعد الدفع بعدم الدستورية، حيث لم 

 .إلاشارة إلى هذه الحالة 02/02: يتضمن القانون العضوي رقم
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أما النظام الداخلي للمجلس الدستوري الفرنس ي فقد نصت الفقرة الثانية من املادة 

ر املسألة ألاولوية الدستورية و لم تكن طرفا فيها منذ على أنه يسمح لألطراف التي لم تث 12

البداية بأن تتأسس أمام املجلس الدستوري و تدخل في النزاع، بشرط أن تبين أن لها مصلحة 

أسابيع تبدأ من تاريخ إحالة ( 12)في النزاع، و يكون طلب التدخل في الخصومة في أجل ثالثة 

 .25توريالدفع بعدم الدستورية أما املجلس الدس

 ق و الحريات التي يضمنها الدستور الحكم التشريعي املطعون فيه للحقو  انتهاك: الفرع الثالث

يستوجب تطبيق هذا النص وجود مساس بالحقوق و الحريات املكفولة في الدستور، 

، حيث يجب أن يشكل الحكم 26وهي تلك الحقوق والحريات املحصورة بموجب مواد معينة

 .دستوريته خرقا للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور  التشريعي املطعون في

يجب التذكير أن الدستور الجزائري عرف تطورا ملحوظا من خالل التوسيع التدريجي 

لكتلة الحقوق والحريات الدستورية، و عليه فإن الباب املتعلق باملبادئ العامة التي تحكم 

 .27يات ألاساسيةاملجتمع الجزائري خصص الفصل الرابع للحقوق والحر 

و في فرنسا، فإن ما يمكن أن يخضع ملراقبة املجلس الدستوري عن طريق الدفع 

بمناسبة دعوى جارية أمام قضاء ما، هو ما تعلق بالقوانين املعنية بالحقوق ألاساسية املعترف 

بدل  انتهاكابها من قبل الدستور، حتى لو أن الدقة تقتض ي بأن نكتب القوانين التي تلحق 

 .28قوانين املعنيةال

، التي أعلنت تمسك 0692حقوق إلانسان في ديباجة دستور  احترامكما تم التأكيد على 

، وكذا 0926الشعب الفرنس ي بحقوق إلانسان و بمبادئ السيادة الوطنية مثلما حددها إعالن 

 .2111التمسك بالحقوق و الواجبات التي أقرها ميثاق البيئة لسنة 

 بق الفصل بعدم دستورية النص التشريعيعدم س: الفرع الرابع

يجب أن ال يكون هناك قضاء سابق للمجلس الدستوري متضمنا أن النص املدفوع 

، و املقصود هنا أال يكون النص 29بعدم دستوريته مطابق للدستور، إال إذا تغيرت الظروف

 .التشريعي حائز على قرينة الدستورية
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ورية القوانين العضوية التي تخضع للرقابة و بذلك يخرج عن مجال الدفع بعدم الدست

الوجوبية للمجلس الدستوري، بعد أن يصادق عليها البرملان و قبل إصدارها، وذلك طبقا 

، كون هذا الصنف من القوانين تم 2102من التعديل الدستوري لسنة  022و  010للمادتين 

 .فحص دستوريتها

إليها املشرع الدستوري من أجل إضفاء  و تعتبر قرينة الدستورية هي النتيجة التي يصل

صفة الدستورية على القانون من النواحي املوضوعية و الشكلية، و التي يتوجب أن يأخذها 

 .30القاض ي الدستوري في الحسبان عند تعرضه للنظر أو البت في الطعون الدستورية

د أن نج 0922/2116: من القانون العضوي رقم 22و في فرنسا، وفقا لنص املادة 

املسألة ألاولوية الدستورية تكون مقبولة للنظر أمام القضاء ما لم يسبق التصريح بدستوريتها 

من طرف املجلس الدستوري حسب ألاسباب والتدابير الواردة في الدستور، و الهدف من هذا 

 . 31النظر في دستورية الدفع ملرتين من طرف املجلس الدستوري استبعادالقيد هو 

حقة عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية: نياملبحث الثا
ّ
 :تعزيز الرقابة الال

حامي  باعتبارهدور املجلس الدستوري  2102كرس التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

حقة على النصوص التشريعية التي 
ّ
الحقوق و الحريات ألاساسية، من خالل ممارسة الرقابة الال

من إثارة الدفع بعدم الدستورية، و يأتي تبني هذه آلالية لها، بتمكين ألافراد  انتهاكقد تشكل 

بالتجربة الفرنسية التي أقرت مسألة ألاولوية الدستورية بموجب التعديل الدستوري  استئناسا

 .كضمانة لحماية حقوق و حريات ألافراد املكفولة دستوريا 2112لسنة 

و سنتناول ضمن هذا املبحث دور كل من القضاء و املجلس الدستوري في ممارسة 

حقة في كل من النظامين الفرنس ي و الجزائري 
ّ
مع إبراز آثار الدفع بعد ( املطلب ألاول )الرقابة الال

 (.املطلب الثاني)الدستورية على الحقوق والحريات ألاساسية لألفراد 

حقةجلس الدستوري في ممارسة الرقابة دور القضاء و امل: املطلب ألاول 
ّ
 الال

إن ممارسة املجلس الدستوري لدوره الرقابي على دستورية النص التشريعي املطعون 

فيه وفق آلية الدفع بعدم الدستورية ال تتم من طرف املتقاضين مباشرة، بل ال بد من إخطاره 
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لة في النظام الجزائري، أما في بناء على إحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحا

إشعار املجلس الدستوري من طرف  2112فرنسا فقد أجاز الدستور الفرنس ي بعد تعديل سنة 

مجلس الدولة أو محكمة النقض بهذه املسألة التي تتضمن الطعن في نص تشريعي ينتهك 

 .الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور 

ام التصفية الذي يمارسه القضاء قبل إحالة و سنقوم خالل هذا املطلب بتوضيح نظ

مع تحديد كيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية ( الفرع ألاول )الطعن إلى املجلس الدستوري 

 (.  الفرع الثاني)أمام املجلس الدستوري 

 نظام التصفية قبل إلاحالة إلى املجلس الدستوري: الفرع ألاول 

للتصفية يتكفل به القضاء قبل إلاحالة إلى أوجد املشرع الدستوري الفرنس ي نظاما 

هذا النظام مزايا عدة، تمثلت أساسا في تمكنه من ضبط  العتماداملجلس الدستوري، وكان 

لدستوري تدفقات الدفوعات بعدم الدستورية املثارة أمام محاكم املوضوع إلى املجلس ا

 .32عقلنتها، فال يرشح منها إال امللفات الجديةو 

املتعلق  2116ديسمبر  01: املؤرخ في 0922/2116: انون العضوي رقمالقو قد تضمن 

 .مختلف الشروط إلاجرائية الخاصة بنظام التصفية بالدفع باملسألة ألاولوية الدستورية

و التصفية التي تم تصورها في الواقع مزدوجة من حيث وظيفتها، حيث يتعين على 

أن الحكم املتنازع بشأنه هو الذي يحدد  القاض ي ألاول الذي أثير أمامه الدفع أن يتحقق

شرعية ألاصول أو يشكل أسس املالحظات أو يتحكم بمخرج الدعوى، و على القاض ي أن يحكم 

فيما إذا كانت املسألة قائمة أو غير قائمة على أسس، ومثل هذا الحكم هو في الواقع نوع من 

 .33عالحكم املسبق على الدستورية، و هو الذي يتحكم بمخرج الدف

املشرع الدستوري الفرنس ي نظام  الختيار شديدة  انتقاداتمع إلاشارة إلى أنه تم توجيه 

مرحلة قاض ي املوضوع، مرحلة املحاكم العليا، مرحلة : التصفية املؤسس على ثالثة مراحل

املجلس الدستوري، واصفين نظام التصفية بكونه يعقد إلاجراءات القضائية و يطيل أمدها 
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يتيح إمكانية للقاض ي الذي أثير أمامه املسألة اللجوء مباشرة إلى املجلس بحكم أنه ال 

 .34ابتدائيينالدستوري، كما يحول القضاة العاديين إلى قضاة دستوريين 

و قد أكد املشرع الفرنس ي على شرط تسبيب قرارات تصفية الدفوع املتعلقة باملسألة 

، 0922/2116: القانون العضوي رقممن  10-22ألاولوية الدستورية من خالل نص املادة 

يهدف التسبيب إلى تبيان دوافع رفض مذكرة الدفع بعدم الدستورية للمتقاضين، و ضمان و 

عليها قضاة املوضوع لتكوين قناعتهم  اعتمدمبدأ املحاكمة العادلة لهم، كما يبين ألاسباب التي 

 .35حول قبول مذكرة الدفع

على نظام  02/02: ، أكد القانون العضوي رقمو على غرار ما هو معمول به في فرنسا

التصفية املزدوجة قبل دراسة الطعن أمام املجلس الدستوري، حيث تتم املرحلة ألاولى أمام 

، ثم يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى املحكمة العليا (محكمة املوضوع)الجهة القضائية 

عدان الجهتان املخولتان بإحالة الدفع إلى أو مجلس الدولة حسب الحالة كمرحلة ثانية، والتي ت

 .املجلس الدستوري

 استيفاءو يتعين على الجهة القضائية قبل إرسال الدفع بعدم الدستورية التأكد من 

 :، واملتمثلة فيما يلي36جملة من الشروط

أن يتوقف على الحكم التشريعي املعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس املتابعة، من  -

 ل وجود عالقة بين القاعدة الدستورية التي تم إثارهها و النص التشريعي املتنازع فيه؛خال

أال يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف املجلس الدستوري  -

 حال تغير الظروف؛ باستثناء

 .لتشريعيأن يتسم الوجه املثار بالجدية، من خالل وجود شكوك حول دستورية النص ا -

ويتم توجيه قرار إرسال دفع بعدم الدستورية مع عرائض ألاطراف ومذكراههم إلى 

أيام من صدوره ، وهو ألاجل الذي حددته ( 01)املحكمة العليا أو مجلس الدولة خالل عشرة 

، و يبلغ إلى ألاطراف و ال يكون قابال ألي 02/02: من القانون العضوي رقم( 16)املادة التاسعة 

أما في حالة رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية، فإنه يتم تبليغه إلى ألاطراف، و ليس  طعن،
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عليه إال بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه، و يتم  الاعتراضبإمكانهم 

 .ذلك بموجب مذكرة مكتوبة، منفصلة و مسببة

إخطار املحكمة العليا و مجلس  فإنه يتم 02/02: ووفقا ألحكام القانون العضوي رقم

 :الدولة وفق الطرق التالية

من طرف الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي أو إلاداري بموجب قرار إرسال  -

 .37رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة استطالعالدفع، و ذلك بعد 

 .38و الطعن بالنقضأ الاستئنافإثارة الدفع بعدم الدستورية للمرة ألاولى في  -

العليا أو مجلس الدولة مباشرة، كما يمكن أن يقدم الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة  -

، و هو ما اختصاصاههماذلك فيما يتعلق بالنزاعات التي تنظر فيهما أول و آخر درجة ضمن و 

 .02/02: من القانون العضوي رقم 01أشارت إليه املادة 

مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى املجلس و تفصل املحكمة العليا و 

، أما في حالة 39إلارسال من الجهة القضائية استالممن تاريخ ( 12)الدستوري في أجل شهرين 

إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة مباشرة يتم الفصل 

 .املجلس الدستوري ضمن نفس ألاجلفيه على سبيل ألاولوية في إحالته على 

فإنه يتم إعالم الجهة القضائية  02/02: من القانون العضوي رقم 06و طبقا للمادة 

التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار من املحكمة العليا أو مجلس الدولة، ويبلغ لألطراف 

ي أثار الدفع و الجهة أيام من تاريخ صدوره، مما يسمح بإطالع الطرف الذ( 01)في أجل عشرة 

 .للشروط املحددة استيفائهالقضائية التي أرسلته بمدى 

، غير أنه إذا لم تفصل املحكمة العليا أو مجلس الدولة في آلاجال املنصوص عليها

 .، فإن الدفع بعدم الدستورية يحال تلقائيا إلى املجلس الدستوري(12)املحددة بشهرينو 

 لدفع بعدم الدستورية أمام املجلس الدستوريكيفيات ممارسة ا: الفرع الثاني

يتصل املجلس الدستوري بدعوى الدفع بعدم الدستورية عن طريق إلاحالة، والتي تبقى 

من صالحيات الهيئات القضائية العليا فقط أي مجلس الدولة أو املحكمة العليا كما ورد ذلك 
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 10الفقرة  20، و كذلك املادة 2102من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  022في نص املادة 

 .40من الدستور الفرنس ي و التي يمارسها مجلس الدولة و محكمة النقض

فإنه يجب تقديم الدفع  02/02: من القانون العضوي رقم( 12)و طبقا للمادة السادسة 

بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة، منفصلة و مسببة، و عليه فالدفع 

 .دستورية يكون في شكل دعوى منفصلة عن دعوى املوضوعبعدم ال

و بمجرد إخطار املجلس الدستوري بدعوى الدفع بعدم الدستورية، فإنه يعلم فورا 

مة، رئيس املجلس الشعبي الوطني رئيس الجمهورية، إضافة إلى إعالم كل من رئيس مجلس ألا 

الدستوري حول الدفع بعدم  الوزير ألاول، والذين بإمكانهم توجيه مالحظاههم للمجلسو 

 .41الدستورية املعروض عليه

فإن جلسة املجلس الدستوري  02/02: من القانون العضوي رقم 22و طبقا للمادة 

املحددة في النظام املحدد لقواعد عمله، و يتم تمكين  الاستثنائيةتكون علنية، إال في الحاالت 

 .من تقديم مالحظاههم وجاهياألاطراف املمثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة 

التي تلي إخطاره، و يمكن ( 11)و يتم إصدار قرار املجلس الدستوري خالل ألاشهر ألاربعة 

أشهر، بناء على قرار مسبب إلى املجلس، ( 11)تمديد هذا ألاجل مرة واحدة ملدة أقصاها أربعة 

القانون العضوي من  21، و طبقا للمادة 42ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة إلاخطار

فإن قرار املجلس الدستوري يتم تبليغه إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة، إلعالم  02/02:رقم

 .الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية

أما فيما يتعلق باملسألة ألاولوية الدستورية في فرنسا، فإن املجلس الدستوري يفصل 

من القانون  00الفقرة  22باملسألة، و وفقا للمادة  اتصالهأشهر من ( 12)فيها خالل ثالثة 

يصدر املجلس الدستوري قراره املسبب بعد أن تصبح الدعوى  0922/2116: ألاساس ي رقم

مهيأة للفصل فيها، ويتم تبليغه إلى أطراف الدعوى ومجلس الدولة و محكمة النقض بحسب 

 .43تي أثيرت أمامها املسألة ألاولوية الدستوريةالحالة، كما يتم تبليغ محكمة املوضوع ال
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 آثار الدفع بعدم الدستورية في مجال حماية الحقوق و الحريات ألاساسية: املطلب الثاني

إن إرساء آلية الدفع بعدم الدستورية يهدف إلى دعم حماية حقوق ألافراد و تعزيز 

تورية القوانين بعد دخولها حيز أسس دولة القانون، من خالل إجراء الرقابة الالحقة على دس

 .التنفيذ، مما يساهم في تنقيتها من العيوب الدستورية التي قد تشوبها

و يرتب الدفع بعدم الدستورية أو املسألة ألاولوية آثارا على سير الدعوى املتصلة به 

لتشريعي ، كما أن قرار املجلس الدستوري الفاصل في الدفع ينتج آثاره على النص ا(الفرع ألاول )

 (. الفرع الثاني)املطعون فيه 

 أثناء سير الدعوى أمام الجهة القضائية: الفرع ألاول 

فإنه عند قيام الجهة  02/02: من القانون العضوي رقم( 01)طبقا للمادة العاشرة 

القضائية بإرسال الدفع بعدم الدستورية سواء إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب 

اء الفصل في النزاع إلى غاية صدور قرار املحكمة العليا أو مجلس الدولة أو الحالة، يتم إرج

املجلس الدستوري املتعلق بالدفع بعدم الدستورية، فقد حددت هذه املادة آثار قرار إلاحالة 

على سير الخصومة، غير أنه ال يترتب على ذلك وقف سير التحقيق، حيث بإمكان الجهة 

 .ر املؤقتة أو التحفظية الالزمةالقضائية أن تتخذ التدابي

غير أنه هناك حاالت ال ترجئ الجهة القضائية فيها الفصل في الدعوى رغم إرسال الدفع 

بعدم الدستورية، وهي عندما يكون شخص محروم من الحرية بسبب الدعوى أو عندما ههدف 

وب فصل الجهة هذه ألاخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، أو عندما ينص القانون على وج

 .44الاستعجالالقضائية في أجل محدد أو على سبيل 

أما في حالة تقديم الطعن بالنقض وكان قضاة املوضوع قد فصلوا في القضية دون 

قرار املحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار املجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه،  انتظار 

يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض  02/02: رقممن القانون العضوي  02فوفقا لنص املادة 

 .إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية



     

814 
 

 

 من الرقابة املجردة املسبقة إلى الرقابة : آلية الدفع بعدم الدستورية                                                

 -دراسة مقارنة بالنموذج الفرنس ي –الالحقة للحقوق والحريات الفعلية                                                          

 

 تبينة حكيم. د.ط

 0202 جوان/ العدد الثالث/ انونية والسياسيةسات القمجلة الصدى للدرا

7878- 0872 :ISSN 

املتعلق باملسألة ألاولوية الدستورية في  0922/2116: وقد نص القانون العضوي رقم

الدعوى التي أثيرت بمناسبتها أي أثر على سير و بت املجلس  انقضاءفرنسا بأنه ال يترتب على 

 .45املسألة ألاولوية الدستورية املحالة إليه الدستوري في

فسقوط الدعوى املدنية أو الجنائية أو إلادارية التي بسببها تم تحريك املسألة ألاولوية 

..( .تنازل، موت أحد ألاطراف، التصفية القضائية) انقضائهالسبب  اعتبار الدستورية، و دون 

وى موضوعية ال عالقة لها باألطراف فإن الدعوى بعدم الدستورية تبقى مستمرة ألنها دع

 .46املتنازعة فيها

 حجية قرار املجلس الدستوري: الفرع الثاني

املجلس  ارتأىعلى أنه إذا  2102من التعديل الدستوري لسنة  060نصت املادة  

الدستوري أن النص التشريعي املطعون فيه وفق آلية الدفع بعدم الدستورية غير دستوري، 

 .من اليوم الذي يحدده املجلس الدستوري ابتداءقد أثره فإن هذا النص يف

و يرجع تمتع املجلس الدستوري بسلطة تقديرية في تحديد تاريخ بداية سريان قراره في 

إطار الدفع بعدم الدستورية إلى مراعاة دواعي ألامن القانوني، و إعطاء البرملان فسحة من 

 .47م دستوريتهاالوقت إلعداد تشريعات تصحح تلك التي أعلن عد

فإن قرار املجلس الدستوري  02/02: من القانون العضوي رقم 29و طبقا لنص املادة 

الفاصل في الدفع بعدم الدستورية يتم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 .الديمقراطية الشعبية

س بأن قرار املجل 0922/2116: أما في فرنسا، فقد أشار القانون العضوي رقم

في الجريدة الرسمية  الاقتضاءالدستوري الفرنس ي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و عند 

 .48إلقليم كاليدونيا الجديدة

 :الخاتمة

حقة على دستورية القوانين في الجزائر تم النص عليه قبل 
ّ
إن تكريس الرقابة الال

دستورية القوانين يعد  آلية الدفع بعدم استحداث، غير أن 2102التعديل الدستوري لسنة 

من خالل تمكين كل  022من أهم املستجدات التي جاء بها، والتي تم إقرارها بموجب املادة 



     

811 
 

 

 من الرقابة املجردة املسبقة إلى الرقابة : آلية الدفع بعدم الدستورية                                                

 -دراسة مقارنة بالنموذج الفرنس ي –الالحقة للحقوق والحريات الفعلية                                                          

 

 تبينة حكيم. د.ط

 0202 جوان/ العدد الثالث/ انونية والسياسيةسات القمجلة الصدى للدرا

7878- 0872 :ISSN 

 ينتهكطرف في النزاع حق إثارة عدم دستورية نص تشريعي يتوقف عليه مآل النزاع متى كان 

 .الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور 

ولوية الدستورية بعد التعديل الدستوري لسنة وفي فرنسا، يشكل تكريس املسألة ألا 

دليل على قصور الرقابة السياسية السابقة التي يمارسها املجلس الدستوري ، مما  2112

بحق ألافراد في  الاعترافتفعيل رقابة قضائية الحقة على دستورية القوانين، من خالل  استلزم

 .  التقاض ي أمام القاض ي الدستوري بطريقة غير مباشرة

 :و مما سبق تناوله في هذه الورقة البحثية، يمكن الوقوف على النتائج التالية

إن الرقابة الالحقة على دستورية القوانين عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية أو املسألة  -

 ألاولوية الدستورية تسمح بالتأكد من دستورية نصوص قانونية بعد دخولها حيز التنفيذ

 .لم يكن باإلمكان التعرف عليها عند إصدارها تطبيقها، و التيو 

هذه الرقابة الالحقة إرساء ضوابط حتى ال يتم إرهاق كاهل الجهات  استخداميتطلب  -

القضائية و املجلس الدستوري بكثرة الطعون و الدفوع بعدم الدستورية غير الجدية، مع 

 .املحكمة العلياضرورة إتباع نظام التصفية التي تمارسه كل من مجلس الدولة و 

إن الرقابة السابقة لقانون لم يدخل حيز التنفيذ يكون من طرف املؤسسات السياسية ممثلة  -

في السلطة التشريعية و التنفيذية باإلضافة إلى تمكين املعارضة من ممارسة حق إلاخطار، أما 

حقة فتكون من حق ألافراد وفق آلالية املستحدثة، وهو ما أكدت
ّ
ه الفقرة الثانية من الرقابة الال

، مما يشكل ضمانة لحماية حقوقهم و حرياههم 2102من التعديل الدستوري لسنة  029املادة 

 .املكفولة دستوريا

إن حماية حقوق ألافراد و حرياههم التي يقرها الدستور ال يمكن ضمان فعاليتها عن طريق  -

بها التطبيقي أو العملي، مما يتطلب النصوص القانونية في شكلها النظري، بل تظهر غالبا في جان

 .من الرقابة املجردة املسبقة إلى الرقابة الفعلية الالحقة للحقوق و الحريات الانتقال

 2102سبتمبر  12: املؤرخ في 02/02: و في ألاخير، فإن دخول القانون العضوي رقم

مارس  19: من تاريخ ابتداءاملحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية حيز التنفيذ 

مع ممارسة ألافراد لحق الطعن الدستوري غير املباشر سيجعل املواطن طرفا فاعال في  2106
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كل من مجلس  اجتهاداتحقوقه و حرياته الدستورية، كما يفتح املجال بتكريس  احترامضمان 

تعزيز أسس الدولة و املحكمة العليا و  كذا املجلس الدستوري في إطار دعم حقوق ألافراد و 

 .بناء دولة القانون 

 الهوامش
                                                           

: ، الجريدة الرسمية عدد2102مارس  12: املؤرخ في 02/10: القانون رقمالصادر بموجب  التعديل الدستوري -1

 .2102سنة  01
مصر، سنة  -إلاسكندرية-، دار الفكر الجامعي الوجيز في شرح القانون الدستوريمحمد محمد عبده إمام،  -2

 .001، ص 2112
الجزائر، سنة  -دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، القوانين نظام الرقابة على دستوريةمسراتي سليمة،  -3

 .62، ص 2101
ار الجامعة ، د(املبادئ النظرية و التطبيقات الجوهرية)رقابة دستورية القوانين محمد رفعت عبد الوهاب،  -4

 .011، ص 2112مصر، سنة  -إلاسكندرية-الجديدة للنشر
 .62، ص مرجع سابقمسراتي سليمة،  - 5
 .296، ص مرجع سابقمحمد رفعت عبد الوهاب،  - 6
-، دار املطبوعات الجامعيةالقوانين و تطور ألانظمة الدستورية الرقابة على دستوريةمحمد علي سويلم،  - 7

 .019، ص 2102 مصر، سنة -إلاسكندرية
 .011، ص مرجع سابقمسراتي سليمة،  - 8
 -أثر الدفع بعدم الدستورية في تحقيق ألامن القضائي لحقوق املواطنةعليان بوزيان، بوراس عبد القادر،  - 9

، 2102، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الوادي، العدد الثاني، سنة -دراسة مقارنة لدساتير الدول املغاربية

 .026ص 
يخطر املجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو " على أنه  2102من التعديل الدستوري  029نصت املادة  - 10

نائب أو ( 91)كما يمكن إخطاره من خمسين . رئيس مجلس ألامة أو رئيس املجلس الشعبي الوطني أو الوزير ألاول 

 ."عضوا في مجلس ألامة( 91)ثالثين 
بعد التعديل الدستوري -دستورية كآلية لحماية املكلفين بالضريبة في الجزائرعادل ذوادي، الدفع بعدم ال - 11

 .222، ص 2109: ، سنة02: ، مجلة العلوم القانونية و السياسية، جامعة الوادي، العدد رقم-2102لسنة 
 ، مجلة املجلس الدستوري، العددآفاق جزائرية جديدة: إجراء الدفع بعدم الدستوريةمحمد بوسلطان،  -12

 .01، ص2109: ، سنة12: رقم
 .122، ص مرجع سابقمحمد علي سويلم،  - 13
، املركز القومي (دراسة مقارنة)القوانين  الرقابة على دستوريةإيناس محمد البهجي، يوسف املصري،  - 14

 .091مصر، ص  -القاهرة–لإلصدارات القانونية 



     

811 
 

 

 من الرقابة املجردة املسبقة إلى الرقابة : آلية الدفع بعدم الدستورية                                                

 -دراسة مقارنة بالنموذج الفرنس ي –الالحقة للحقوق والحريات الفعلية                                                          

 

 تبينة حكيم. د.ط

 0202 جوان/ العدد الثالث/ انونية والسياسيةسات القمجلة الصدى للدرا

7878- 0872 :ISSN 

                                                                                                                                                    
، 2112مصر، سنة  -إلاسكندرية-منشأة املعارف، املبادئ الدستورية العامةإبراهيم عبد العزيز شيحا،  - 15

 .212ص
، 2101الجزائر، سنة  -، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيعالوسيط في القانون الدستوريرابحي أحسن،  - 16

 .902ص 
 .020ص 021، صمرجع سابقعليان بوزيان، بوراس عبد القادر،  -17
شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم  يحدد الذي 2102مبر سبت 12: املؤرخ في 02/02: القانون العضوي رقم - 18

 .2102: ، سنة91: ، الجريدة الرسمية رقمالدستورية
 .019، ص مرجع سابقمسراتي سليمة،  - 19
 .01، ص مرجع سابقمحمد بوسلطان،  - 20
 .02/02: القانون العضوي رقممن ( 12)املادة الثالثة  - 21
إستئناسا بالتجربة  2102الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  دعوى الدفع بعدمليلى بن بغيلة،  - 22

، سنة 02قسنطينة، العدد  -، مجلة الشريعة وإلاقتصاد، جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالميةالفرنسية
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 6102توسيع جهات إخطار املجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري 

الية في الرقابة الدستورية؟  أي فعَّ

 بودواية محمد                                               

   طالب دكتوراه                                                 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                               

 –تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقايد                                              
          boudouaia2908@gmail.com 

 امللخص

الدستور والفصل بين  الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم ضمانات مبدأي سمو 

أوكلت مهمتها لهيئة سياسية هو املجلس  ،السلطات، وتتحقق بها دولة الحق والقانون 

 ،الرقابي بآلية إلاخطار وفق هيئات منصوص عليها دستوريا اختصاصهيمارس  ،الدستوري

 ،وسع من جهات إخطاره لتشمل فاعلين جدد ملمارسة  هذا الحق 6102فالتعديل الدستوري 

بالضرورة  أن تمس هذه  املؤسسة الرقابية العديد من التعديالت ومنحها جملة من وكان 

 .الضمانات إلعطاء منظومة تشريعية تتوافق مع حماية الدستور وتحافظ على سموه

سمو الدستور،الفصل  ،املجلس الدستوري، إلاخطار، الرقابة الدستورية:الكلمات املفتاحية

 .بين السلطات

Abstract: 

The constitutional amendment of 2016 has been extended by the parties to 

notify it to include new actors for the exercise of constitutional rights. This 

right, and this institution must necessarily affect many of the amendments 

and give them a set of guarantees to give a legislative system consistent with 

the protection of the Constitution and preserve the Prince. 

Key words: Constitutional Council , Constitutional control, Notification, 

Separation of powers 
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 :مقدمة

بددداملجلس  الارتبددداطتعدددد الرقابدددة علدددى دسدددتورية القدددوانين مدددرنة دولدددة الحدددق والقدددانون، و دددي  دددديدة 

الدسدتوري كونده  الاهدامل املكلددح بالحفداس علدى سدمو الدسددتور،و لي بالفصدل فدي مددى دسددتورية 

النصوص القانونية املخطر بشأنها وفق هيئات منصدوص عليهدا دسدتوريا وحالدي ب يصدبا القدانون 

 .1ببد من كفالته بمراقبة دستورية أحكامه" بيردو"يلة تعسح كما يقول وس

بمكانة املجلس الدستوري، ونظرا ألهميته  اعترف 0621فنجد أول دستور للامهورية الازائرية 

وكددددان ضددددمن جملددددة   الاختصاصدددداتخضددددع  للعديددددد مددددن التعددددديالت سددددواء مددددن حيدددد  التشددددكيلة أو 

أفريدل  01ادة رئدسس الامهوريدة املعلندة خدالل خطابده ليمدة فدي إلاصالحات العميقة الالي ترجمة إر 

 .2رغبة منه بمراجعة للدستور  6100

أجددددرى العديددددد مددددن إلاصددددالحات   6102إن املؤسددددس الدسددددتوري ومددددن خددددالل التعددددديل الدسددددتوري 

الالدددي تمدددس املؤسسدددات الدسدددتورية ليواكدددب بدددذلي املسدددتجدات الالدددي تفرضدددها املت يدددرات ومدددن بي هدددا 

الخاصة باملجلس الدستوري بحي  أعاد تنظيمه سواء في جانبه الهيكلي أو الوظيفي  إلاصالحات

ألاصددددديل فدددددي  اختصاصدددددهوأخرجددددده مدددددن الركدددددود الدددددذي كدددددان  عدددددا ي منددددده وإعطددددداءه الحيويدددددة ملمارسدددددة 

 .الرقابة على دستورية القوانين بأنواعها املختلفة

ليبسط رقابته على دستورية  وَسع املؤسس الدستوري من الاهات الالي تمارس حقها في إخطاره

وفددق  0662القدوانين لتشددمل فدداعلين جدددد حيد  كددان مقتصددرا علددى الاهدات التقليديددة فددي دسددتور 

رئدسس املجلدس )منه  الالدي كاندت تضدم كدل مدن رئدسس الامهوريدة ورئسسدا غرفالدي ال رملدان 022املادة 

 (.الشعبي الوطني ورئسس مجلس ألامة 

 :ية التاليةإلا كال صغنسبق  كره  من خالل ما

فيمددا يخددص املجلددس الدسددتوري؟ وأي  6102مددا هددو الاديددد الددذي أتددي بدده التعددديل الدسددتوري 

 فّعالية منحها له فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين ؟

 :لإلجابة على هذه إلا كالية سنعتمد في هذه الورقة البحثية الخطة آلاتية

  6102ي ظل التعديل الدستوري إلاصالحات املقررة للمجلس الدستوري ف :أوب

 6102الفاعلين في إخطار املجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري : ثانيا
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 6102إلاصالحات املقررة للمجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري : أوب

 تشكيلة املجلس الدستوري  /  0

س الدسددددددتوري حمددددددل معدددددده الاديددددددد فيمددددددا يخددددددص تشددددددكيلة املجلدددددد 6102إن التعددددددديل الدسددددددتوري 

الالدددددي كانددددت توجددددده لددددده فتعدددددددت مطالدددددب إصدددددال   الانتقددددداداتوتدددددارؤ املؤسدددددس الدسدددددتوري جملدددددة 

 :فنجمل هذه إلاصالحات فيما يلي 3املجلس الدستوري وتعدد دعاة إصالحه

  0662من دستور  021قبل التعديل الدستوري وطبقا لنص املادة   :رفع العضوية في املجلس/ أ

 6102عضددددو مددددن خددددالل التعددددديل الدسددددتوري  06رتفددددع هددددذا العدددددد إ ددددى أعضدددداء، لي 16كددددان يضددددم 

 :منه حي  تتوملع كاآلتي 081طبقا لنص املادة 

 .أعضاء من بي هم الرئسس والنائب  عي هم رئسس الامهورية( 11)أربعة  -

 .ينتخبهما مجلس ألامة( 16) اثنانينتخبهما املجلس الشعبي الوطني و ( 16) اثنان -

 .ينتخبهما مجلس الدولة( 16) اثناناملحكمة العليا و  اتنتخبهم( 16) اثنان  -

فاملؤسس ( التنفيذية،التشريعية،القضائية)فتركيبة املجلس  ي تضم جميع السلطات في الدولة 

إعطدداء تركيبددة متجا سددة لتحقيددق تددواملن  6102الدسددتوري حدداول مددن خددالل التعددديل الدسددتوري 

 .طريق التعيين مؤسساتي والحد من هيمنة السلطة التنفيذية عن

السددن والكفدداءة مددن بددين أهددم املسددتجدات الالددي أتددي بهددا التعددديل  ا ددتراطإن  :السددن والكفدداءة/ ب

ألنددده قبدددل التعدددديل لدددم يكدددن هدددذا الشدددرط إلزاميدددا فدددي العضدددوية سدددواء فدددي الدددنص  6102الدسدددتوري 

 طا ددتر ، فاملؤسددس الدسددتوري 4الدسددتوري أو القددانون املددنظم لقواعددد عمددل املجلددس الدسددتوري

 :منه الشروط آلاتية 081في العضوية وفق املادة 

 انتخابهمسنة كاملة يوم تعيي هم أو  11بلوغ سن -

سددددنة علددددى ألاقددددل فددددي التعلدددديم العددددا ي فددددي العلددددوم القانونيددددة أو فددددي ( 01)التمتددددع بخ ددددرة مهنيددددة مددددد ها -

 .في الدولة القضاء أو في مهنة محام لدى املحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو وظيفة عليا

نددص املددادة السددالفة الددذكر نجددد أن عنصددر الكفدداءة غيددر مضددمون فددي ألاربعددة  اسددتقراءفمددن خددالل 

بقددر مدا هدو محقدق مدن  الانتخداباملنبثقين عن املجلس الشعبي الوطني ومجلس ألامدة عدن طريدق 

اءة ولهددددم الكفدددد 5بهددددذا الشددددأن هددددو فددددي ألاخيددددر قضدددداة الانتخابدددداتسددددتفرمله  السددددلطة القضددددائية ألن مددددا

 .الالملمة ملمارسة الرقابة على دستورية القوانين

 6102من التعديل الدستوري  11الفقرة  183بالرجوع لنص املادة  :رفع مدة العضوية/جدد 

( 18)يضطلع أعضاء املجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مد ها ثما ي '' نجدها تنص على أن 

للمعايير  استجابةسنوات و لي ( 11)بع سنوات ويجدد نصح أعضاء املجلس الدستوري كل أر 
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سنوات في دستور ( 12)وبالتا ي نجد أن التعديل الدستوري رفع من املدة الالي كانت 6الدولية

سنوات، ( 11)وبالنسبة ليعضاء كانت تتجدد كل ثالث ( 11)الفقرة  021وفق املادة  0662

 لي تحقيقا لنوع من و  فيعد الرفع من املدة مكسب للمجلس الدستوري ملمارسة مهامه

 . 7لكي يؤدي مهامه وضمان إلستمراريته الاستقرار 

الذي مس تشكيلة املجلس  6102إن املؤسس الدستوري ومن خالل التعديل الدستوري 

به ألن  املنوطجملة من الشروط ب ية إعطاء تشكيلة تتوافق واملهمة  ا ترطالدستوري الذي 

 .8كلونهاب قيمة للمؤسسة إب باألشخاص الذين  ش

 الضمانات املمنوحة للمجلس الدستوري/ 6

املجلددس الدسددتوري هيئددة ''أن نجددد 6102مددن التعددديل الدسددتوري  086/10نددص املددادة  باسددتقراء

هدددذه املؤسسدددة الدسدددتورية الرقابيدددة سدددهر  وألهميدددة‘ 'الدسدددتور  احتدددراممسدددتقلة تكلدددح بالسدددهر علدددى 

 :بما يلي 9املؤسس الدستوري على تدعيمها

املالية وإلادارية  الاستقالليةإن ضمان : لية املالية وإلادارية للمجلس الدستوريالاستقال/أ

إلادارية  بابستقالليةيتمتع املجلس '' الفقرة الثالثة  086للمجلس الدستوري نصت عليه املادة 

فهذه الضمانة تمكن املجلس الدستوري من ممارسة مهامه دون قيد أو تدخل من أي '' واملالية 

أن يكون للمجلس '' ضرورة  FAVREUالتبعية ألي جهة  وفي هذا الشأن يرى الفقيه  ينفيو جهة 

املالية  الاستقالليةأما  10''الدستوري إدارة داخلية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية

 من جانب استقالليةفهي ألاداة الالي يمكن للمجلس الدستوري من خاللها أن تكون له  

 استقالليتهيل وعدم تبعيتها ألي سلطة، مما يحقق ويقوي املجلس الدستوري تحصيل املداخ

 .ويؤدي مهامه في بسئة سليمة حول الرقابة على دستورية القوانين

من التعديل  081بالرجوع لنص املادة  :الحصانة القضائية ألعضاء املجلس الدستوري / ب

جلس الدستوري ونائب الرئسس، يتمتع رئسس امل'' نجدها تنص على أنه  6102الدستوري 

 محل يكونوا أن يمكن وأعضاؤه خالل عهد هم بالحصانة القضائية في املسائل الازائية وب

 املعني باألمر من الحصانة عن صريا إب بتناملل  جنحة أو جناية ارتكاب بسبب توقيح أو متابعات

من النظام املحدد  81 وتم إدراجها أيضا في نص املادة''  الدستوري املجلس من بترخيص أو

لقواعد عمل املجلس الدستوري فتعد إحدى أهم الضمانات ألعضاء املجلس الدستوري  

 .مدة العضوية بانتهاءبحي  تزول هذه الحصانة  11وتطور من عمل املجلس 

تدددنص علدددى ( 11)الفقدددرة  081بدددالرجوع لدددنص املدددادة  :تندددافي العضدددوية فدددي املجلدددس الدسدددتوري/ جدددد

فدون  تعييد هم، أو الّدسدتورّي  املجلدس أعضداء انتخداب بمجدّرد''
ّ
 أّي  أو عضدوّية أّي  ممارسدة عدن يتوق
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فنجدد عامدل التفدرغ أمدر ضدروري ''  حدرة مهندة أو نخدر  شداط وأي أخدرى، مهّمدة تكليح أو أو وظيفة

جعلهددا تتنددافى  لتحقيددق الرقابددة علددى مددا أخطددر بدده املجلددس الدسددتوري وصددفة العضددوية فددي املجلددس

 .12مع أي  شاط نخر

 :مالحظة

تحت عنوان  81و  81بالرجوع للقانون املحدد لقواعد املجلس الدستوري وفق املادتين 

يمكن "تنص على أنه  81جاء نص املادة "  شاطات املجلس الدستوري والعالقات الخارجية "

إ ى عضوية الهيئات واملنظمات الدولية وإلاقليمية طاملا  لالنضماماملجلس الدستوري السعي 

 81واملادة " وحياده  استقالليتهاطها ب يتنافى وعمل املجلس الدستوري وب يؤثر على أن  ش

للمجلس الدستوري أن ينظم ندوات أو ملتقيات أو أي  شاط علمي أو فكري " تنص على أنه 

ب يتعارض مع مهامه وحياده بحي  تشمل  استثناءوبالتا ي نجد أن هناؤ " نخر له صلة بمهامه 

 .ن قدرات وتكوين أعضاء املجلس الدستوري لتأدية مهامهكل ما يرفع م

نجدد أنها  6102من التعديل الدستوري  12الفقدرة  081بالرجوع لنص املادة  :أداء اليمين/ د

يؤدي أعضاء املجلس الدستوري اليمين أمام رئسس الامهورية قبل مبا رة مهامهم '' تنص علدي 

لعظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية أقسم باهلل العلي ا''حسب النص التا ي 

'' املجلس الدستوري بختصاصموقح علني في أي قضية تخضع  اتخا املداوبت وأمتنع عن 

وبالتا ي أهمية اليمين الدستوري هو أمر مرتبط باملقسوم به هو هللا سبحانه وتعا ى، ففي فر سا 

املؤرخ في  0121-18من ألامر  11حسب نص املادة  يكون أداء اليمين بالنسبة ليعضاء املعينين 

 .13املتضمن القانون العضوي الفر س ي 0618نوفم ر 11

فاملؤسس الدستوري أعطي رقابة معنوية ألعضاء املجلس الدستوري لتأدية مهمتهم لكي  

   .  15و كل إخالل بهذا القسم هو خيانة عظمي 14واحترامهيتحقق سمو الدستور 

من  النظام  66إ ى  06طبقا ملا نصت عليه املواد من  :اء املجلس الدستوريحاية قرارات ونر /د

املجلس  اجتماعمن الدستور نجد أن  081/16املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري  واملادة 

أعضاء على ألاقل، ( 01)ب يصح إب بحضور عشرة  16الدستوري بشأن الفصل في ملح إلاخطار

قة ويبدي نراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه دون إلاخالل باملادة ويكون التداول في جلسة م ل

من الدستور ويكون أثناء التداول صوت الرئسس مرجح في حالة تساوي ألاعضاء، وكل  016

الالسات يدونها ألامين العام للمجلس وفق محاضر، بحي  يوقعها كل ألاعضاء الحاضرين عند 

 .الالسات اختتام
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من النظام  10واملادة  6102من التعديل الدستوري ( 11)الفقرة  060دتين بالرجوع لنص املا

املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري أكدتا على أن نراء وقرارات املجلس الدستوري نهائية 

وملزمة لاميع السلطات العمومية والسلطات إلادارية والقضائية وبالتا ي إلعطاء الفاعلية 

بد من أن تكون إلالزامية آلرائه وقراراته وبالتا ي تحومل حاية مطلقة لعمل املجلس الدستوري ب 

 .17هيئة دستورية سامية في الدولة مهمتها حماية الدستور  باعتباره

 6102الفاعلين في إخطار املجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري : ثانيا

ة وفق نص املادة إن قبل التعديل الدستوري كان إلاخطار مقتصر على الاهات التقليدي -

الالي كانت تضم كل من رئسس الامهورية ورئسسا غرفالي ال رملان فمن  0662من دستور  022

الناحية العملية تميزت هذه املرحلة بركود املجلس الدستوري في بسط رقابته على دستورية 

القوانين وعدم كفاية جهات إلاخطار بحي  نجد أن املجلس الدستوري أخطر مرة واحدة من 

طرف رئسس مجلس ألامة كان حول مسألة مراقبة  دستورية القانون املتضمن نظام 

، وأخطر مرة واحدة من طرف رئسس 0668التعويضات والتقاعد لعضو ال رملان كان سنة 

تجديد  انتخاباملجلس الشعبي الوطني من أجل مراقبة دستورية القانون املتضمن تأجيل 

 .18 0686املجالس الشعبية الوبئية سنة 

 :الفاعلين من السلطة التنفيذية/0

 عد من الاهات التقليدية الالي كان بإمكانها ممارسة الحق في إخطار املجلس  :رئسس الامهورية/أ

مددن التعددديل  081بددالرجوع لددنص املددادة  لكددن 0662مددن دسددتور  022الدسددتوري وفددق نددص املددادة 

رئسس الامهوريدددة فدددي إخطدددار ألاصددديل لددد الاختصددداصنجدددد أن هنددداؤ تفصددديل فدددي  6102الدسدددتوري 

املجلددددس الدسددددتوري فيمددددا يخددددص رقابددددة دسددددتورية القددددوانين العضددددوية الالددددي صددددادق عليهددددا ال رملددددان 

وبالتدددددا ي ( 11)و( 16)الفقدددددرتين  082ومطابقدددددة النظدددددام الدددددداخلي ل رفالدددددي ال رملدددددان وفدددددق ندددددص املدددددادة 

ة في التشريع الذي ألاصيل لرئسس الامهوري الاختصاصال رملان على  اعتداءيتحقق ضمان عدم 

   .19ينفرد به من خالل توقيعه على املراسيم الرئاسية

تحريي املجلس الدستوري من ِقبل رئسس الامهورية أمر ضدروري بصدفته حدامي الدسدتور الدذي 

السدددالح  6102مدددن التعدددديل الدسدددتوري  81/10يجدددد أساسددده الدسدددتوري مدددن خدددالل ندددص املدددادة 

 . الذكر
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أستحدث منصب الوملير ألاول الذي كان فيما  6118لدستوري لسنة التعديل ا :الوملير ألاول / ب

وفي املركز القانو ي، وبالتدا ي هنداؤ  الاختصاصفي  اختالفقبل  سمي رئسس الحكومة لكن هناؤ 

 6102فدددددي السدددددلطة التنفيذيدددددة علدددددى هرمهدددددا  رئدددددسس الامهوريدددددة، فالتعدددددديل الدسدددددتوري  املدواجيدددددة

مندددده، وهددددذا  081إخطددددار املجلددددس الدسددددتوري وفددددق املددددادة صددددراحة بإمكانيددددة الددددوملير ألاول ب اعتددددرف

إلاخطدددار يكدددون بشدددأن املعاهددددات الدوليدددة والقدددوانين العاديدددة وبالتدددا ي  عدددد ضدددمانة داعمدددة ملراقبدددة 

لكددن املالحدددظ ظاهريدددا . دسددتورية القدددوانين وإعطددداء منظومددة تشدددريعية تتمادددد ي مددع سدددمو الدسدددتور 

ن السدلطات أكردر منده كآليدة لحمايدة الدسدتور ألنده من هدذا التوسديع هدو وسديلة إلعدادة التدواملن بدي

عمليدددا نجدددد أن الددددوملير ألاول ملدددزم بددددالرجوع لدددرئسس الامهوريددددة لتحصددديل املوافقددددة علدددى املراسدددديم 

 .20التنفيذية فكيح له أن  ستعمل حقه في إلاخطار دون الرجوع له

وإدراج  وّسددددددع املؤسددددددس الدسددددددتوري مددددددن جهددددددات إلاخطددددددار  :الفدددددداعلين مددددددن السددددددلطة التشددددددريعية/6

ال رملددددانيين كفددددداعلين جددددددد وبالتدددددا ي تعطدددددي هدددددذه آلاليدددددة الفعاليدددددة الحقيقيدددددة للمجلدددددس الدسدددددتوري 

 همدزة ونرائده وهدو ومكوناتده تنوعده فدي املجتمدع تجسدد الالدي املؤسسدة بامتيدامل هدو و لدي ألن ال رملدان

 الصددريا الاعتددراف،وحقددق مطلددب ديمقراطددي وهددو 21السياسدد ي املسددار فددي التنددوع هددذا بددين وصددل

باملعارضدددددددة ال رملانيدددددددة، بحيددددددد  دسدددددددتر لهدددددددا العديدددددددد مدددددددن الحقدددددددوق الالدددددددي مدددددددن بي هدددددددا إخطدددددددار املجلدددددددس 

 187 املدادة ألحكدام طبقدا الدسدتوري املجلدس إخطدار...» 001/12الدسدتوري و لدي بدنص املدادة 

وسدنتطرق إ دى « …ال رملدان عليهدا صدوت الالدي القدوانين بخصدوص الدسدتور، مدن 03 و 02 الفقرتدان

 :ا الحق في النقطتينإعمال إ ى هذ

 081و 082بالرجوع لنص املادتين :  روط إعمال حق ال رملانيين في إخطار املجلس الدستوري/ أ

السددالح الدذكر نجددد ملمارسددة هدذا الحددق ببدد مددن تدوفر جملددة مددن  6102مدن التعددديل الدسدتوري 

 :الشروط  ي كاآلتي

مجلس ألامة فتنتفي املصلحة في عضوا من ( 11)نائبا من املجلس الشعبي الوطني أو( 11)  -

وتتحقق حمايته من  22إلاخطار فاملصلحة في إخطار املجلس الدستوري  ي الدفاع عن الدستور 

أي خرق كجهات داعمة للسلطة التنفيذية في تنقية النصوص املتعارضة مع الدستور وإ ا 

وري الفر س ي من  هب إليه املؤسس الدست بحظنا في هذا النصاب نجده مقبوب مقارنة إ ى ما

نائب ( 21)في النصاب أن يكون  ا ترطالذي   66/01/0611خالل التعديل الذي أجراه بتاريخ 

وهنا ببد لإل ارة إ ى أن هذا 23سسناتور من مجلس الشيوخ ( 21)من الامعية الوطنية أو 
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من الدستور  001/2النصاب يتضمن املعارضة بإمكانها ممارسة حقها إلاخطار وفق املادة 

السالفة الذكر وبالتا ي تتحقق قاعدة  ات بعدين تكريس الحقوق والحريات ليقلية ال رملانية 

بإعطاء وجه حقيقي للديمقراطية ودولة القانون وبعد نخر هو عدم عرقلة ألاقلية لعمل 

 .ألاغلبية ال رملانية

من  081و  082 إلاخطار املمنو  لل رملانيين ألنه بالرجوع إ ى نص املادتين اختصاص احترام-

نجد أن  24من النظام املحدد لقواعد املجلس الدستوري 80إ ى  10الدستور واملواد من 

ال رملانيين لهم مجال محدد فيما يخص إخطار املجلس الدستوري بحي  يمارسون الرقابة 

القبلية على  دستورية املعاهدات والقوانين والتنظيمات وبالتا ي نجد أن املؤسس الدستوري 

هنا يكون بالنسبة للمواضيع  فابستثناء الاختصاصمن دائرة إلاخطار لل رملانيين من حي   وسع

القوانين العضوية و مطابقة النظام الداخلي )أصيل لرئسس الامهورية  اختصاصالالي  ي 

 .10و0 6الفقرتين 081وفق ما نصت عليه املادة ( ل رفالي ال رملان

 :سط رقابته على دستورية القوانينإجراءات عمل املجلس الدستوري في ب/ ب

أن  علم املجلس  ا ترطمن النظام لقواعد عمل املجلس الدستوري  00حسب نص املادة 

الدستوري رئسس الامهورية ورئسس مجلس ألامة ورئسس املجلس الشعبي الوطني بالحكم أو 

لة، والهدف من ألاحكام الالي أخطر بشأنها والت ريرات املقدمة من قبل ال رملانيين حسب الحا

جاءت به املادة  إعالم رئسس الامهورية قبل إصدار القانون الذي صوت عليه ال رملان حسب ما

 .6102من التعديل الدستوري  011

ا أو أكردددر مدددن بدددين أعضددداء املجلدددس ليتكفدددل بدددالتحقيق فدددي  - ن رئدددسس املجلدددس الدسدددتوري مقدددرري  عدددّيِ

يددددد  يقدددددوم بجمدددددع كدددددل املعلومدددددات والوثدددددائق ملدددددح إلاخطدددددار وتحضدددددير مشدددددروع الدددددرأي أو القدددددرار، بح

مدددن  02أي خبيدددر يختددداره وفدددق مدددا نصدددت عليددده املدددادة  استشدددارةاملتعلقدددة بدددامللح ومنحدددت لددده أيضدددا 

 .نفس النظام

من عمله  سلم  سخة من امللح موضدوع إلاخطدار  (حسب الحالة)املقرر أو املقررين  انتهاءبعد  -

رئددسس املجلدس الدسددتوري وإ ددى كدل عضددو فددي املجلددس  مرفقدة بددالتقرير ومشددروع الدرأي أو القددرار إ ددى

 .من نفس النظام 01و لي حسب نص املادة 

املجلدددددس الدسددددددتوري يكدددددون بطلدددددب مددددددن رئسسددددده مدددددع إمكانيددددددة التفدددددوي  لنائبددددده لرئاسددددددة  اجتمددددداع -

الالسددددددة فددددددي حالددددددة غيابدددددده، أمددددددا إ ا حدددددددث لدددددده مددددددا ع يتددددددرأس نائبدددددده الالسددددددة بقددددددوة القددددددانون ولددددددسس 

زامن املا ع لكدل مدن الدرئسس ونائبده فيتدرأس الالسدة العضدو ألاك در سدنا،وهنا بالتفوي ، أما إ ا ت
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مندددده آلجددددال  احترامددددانجددددد أن املشددددرع  حددددريص كددددل الحددددرص فددددي تبيددددان مددددن يتددددرأس الالسددددة و لددددي 

 .الفصل املحددة قانونا

مدن الدسدتور نجدد  081/16من نفس النظام  واملدادة  66إ ى  06طبقا ملا نصت عليه املواد من  -

( 01)املجلددس الدسددتوري بشددأن الفصددل فددي ملددح إلاخطددار ب يصددح إب بحضددور عشددرة  اجتمدداعأن 

أعضداء علددى ألاقدل ويكددون التدداول فددي جلسدة م لقددة ويبددي نراءه ويتخددذ قراراتده بأغلبيددة أعضددائه 

من الدستور ويكون أثناء التداول صوت الرئسس مرجح في حالة تساوي  016دون إلاخالل باملادة 

كددل الالسددات يدددونها ألامددين العددام للمجلددس وفددق محاضددر بحيدد  يوقعهددا كددل ألاعضدداء ألاعضدداء، و 

 .الالسات اختتامالحاضرين عند 

يوقددع رئددسس املجلددس الدسددتوري وألاعضدداء الحاضددرون نراء املجلددس الدسددتوري وقراراتدده ويقددوم  -

مددددن نفددددس  61ألامددددين العددددام بتسددددايلها وإدراجهددددا فددددي ألار دددديح واملحافظددددة عليهددددا وفددددق نددددص املددددادة 

من نفس النظام نجد أن املجلدس  06رجعنا إ ى نص املادة  ي رره فإ ا ما النظام،ولهذا إلاجراء ما

الدستوري إ ا أخطر بأكرر من إخطار بشأن نفس الحكم أو ألاحكام عليه أن يصدر رأيا واحدا في 

وري خصوصدا موضوع إلاخطار ففي هذه الحالة أر فة آلاراء، لها دور كبير لعمل املجلدس الدسدت

عندما يكون هناؤ فارق في املدة الزمنية بين مجموعة من إلاخطارات وربحا للوقدت فيمدا يخدص 

  .مداوبت املجلس واملهام املنوطة به

مددن نفددس النظددام نجددد أندده فددي ألاخيددر يوقددع الددرئسس وألاعضدداء  61إ ددى  61بددالرجوع إ ددى املددواد مددن  -

ل املحّرر بالل ة العربية
ّ
من الدستور ويبلغ  086خالل املدة املحددة بنص املادة   على الرأي املعل

الددددرأي إ دددددى رئددددسس الامهوريدددددة وإ ددددى ال رملدددددانيين املخطددددرين حسدددددب الحالددددة ويرسدددددل إ ددددى ألامدددددين العدددددام 

راطيدة الشدعبية وتصدبا نهائيدة للحكومة لنشره في الاريددة الرسدمية للامهوريدة الازائريدة الديمق

من  060/11ملزمة لاميع السلطات العمومية والسلطات إلادارية والقضائية حسب نص املادة 

 .الدستور 

تعد هذه آلالية قفزة نوعية للحقوق والحريات في  :حق ألافراد في إخطار املجلس الدستوري/ 1

م الدستورية للقوانين عن طريق إ  أصبا بإمكان ألافراد الدفع بعد 6102التعديل الدستوري 

من التعديل  088إلاحالة من طرف املحكمة العليا ومجلس الدولة بحي  تنص املادة 

 الدستورية بعدم بالدفع الدستوري املجلس إخطار يمكن "على أنه 6102الدستوري الازائري 

 أمام املحاكمة في ألاطراف أحد يّدعي عندما الدولة، مجلس العليا أو املحكمة من إحالة على بناء
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 الالي والحريات الحقوق  ينتهي مآل النزاع عليه يتوقح الذي التشريعي الحكم أن قضائية جهة

 .الدستور  يضم ها

 ."عضوي  قانون  بموجب الفقرة هذه تطبيق وكفيات  روط تحدد

نص املادة  ستشح أن هناؤ  روط ملمارسة هذا الحق وكيفية عمل املجلس  باستقراءوبالتا ي 

 :الذي يحدد كيفية  تطبيق هذه آلالية25 08-02توري الذي صدر بشأنه القانون العضوي الدس

ببد من توفر العديد من الشروط الواجب توفرها في : روط مبا رة الدفع بعدم الدستورية/ أ

 :الفرد الذي يمارس هذا الحق نجملها فيما يلي

 يّدعي عندما"... في  088احة املادة وهذا ما تؤكده صر  :أن يكون طرف في املحاكمة وبمناسبتها-

وبالتا ي من يمكنه ممارسة هذا الحق يجب أن ..." قضائية جهة أمام املحاكمة في ألاطراف أحد

يكون طرف في املحاكمة وهنا تضم العبارة ألاشخاص الطبيعية واملعنوية العامة والخاصة، 

من تلقاء نفسه ألنه لسس من فهذا الحق  عد حقا أصيال للمواطن وب يجومل للقاض ي إثارته 

من القانون العضوي املحدد لشروط وكيفيات تطبيق  11النظام العام وهذا ما تؤكده املادة 

ب يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من '' الدفع بعدم الدستورية الالي تنص على 

بحي  يتعدى أكرر  26ستهوبالتا ي  عد حقا جديدا للمواطن وله الحرية في ممار '' طرف القاض ي 

 .27من  لي ليمس كل شخص أجنبي معترف به في القانون الازائري 

في هذه النقطة ببد من تحديد بع   :أن يمس الحكم التشريعي الحقوق والحريات-

أن الحكم التشريعي " أكد وملير العدل حافظ ألاختام املصطلحات فبالنسبة للحكم التشريعي 

تعلق بنص في قانون، حكم قانون ولسس تنظيم، والفرق بين كما هو معروف هو الحكم امل

الحكم التشريعي والحكم التنظيمي هو أن الحكم التنظيمي يكون مرسوم تنفيذي بسنما الحكم 

فمن خالل رد الوملير   28..."التشريعي هو الذي يصدر عن املشرع، واملشرع عندنا هو ال رملان

الذي يصدر عن ال رملان فقط، لكن إلا كال يثور نجده قد ضيق في املفهوم للحكم التشريعي 

تمارس من طرف  اختياريةحول املعاهدات إن لم يتم إلاخطار بها بعدم دستوريتها ألنها رقابة 

الهيئات السياسية السالفة الذكر وبالتا ي ب تكون من قبيل النصوص الالي يطعن فيها بعدم 

تشير إ ى أن  088وق والحريات فنص املادة دستوريتها في الرقابة البعدية، اما بخصوص الحق

 .."..الدستور  يضم ها الالي والحريات الحقوق  ينتهي ..."هذا الحكم التشريعي 
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ولذلي فإننا  إن مصطلح الادية صعب التحديد :أن يتسم الدفع بعدم الدستورية بالادية-

ن حالة إ ى تترؤ لتقدير القاض ي وتختلح م نجد أن وملير العدل حافظ ألاختام أجاب بأن

أخرى، هذا ما هو متعارف عليه في القانون املقارن في جميع ألانظمة، فال يمكن القول أن 

الادية تحدد وتحصر في معايير معينة إطالقا، وإنما الاجتهاد القضائي واجتهاد املجلس 

حالي ب يكون هناؤ 29"الدستوري هو الذي يبني على مر السنين هذه القاعدة املتعلقة بالادية

إغراق للمجلس الدستوري بدفوع غير جدية ولسس لها تأسسس مما  عطل مهامه في غربلة 

 . النصوص املخالفة للدستور املاسة بحقوق وحريات املواطن املكفولة دستوريا

في حالة فصل املجلس الدستوري بنص :أب يكون الحكم التشريعي متمتعا بقرينة الدستورية-

ستوريته فال يمكن الدفع بعدم دستوريته من جديد إب إ ا أو حكم تشريعي سبق وأن فصل بد

ت يرت الظروف ألن قرارات املجلس نهائية وملزمة لاميع السلطات وهذا ما تؤكده الفقرة 

تكون نراء املجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة "...من الدستور  060الثالثة من املادة 

فالرقابة القبلية على دستورية " رية والقضائيةلاميع السلطات العمومية والسلطات إلادا

القوانين لها أجهز ها الخاصة سالفة الذكر فقبل صدورها يفصل املجلس الدستوري عن طريق 

املطابقة بدستوريتها أم ب وبالتا ي يكون تصدي أو ي للنصوص املخالفة للدستور، لكن تطبيق 

ه أم ب فاملؤسس الدستوري منا حقا لطرف القانون على النزاع قد يثور بشأنه مسألة دستوريت

 .النزاع بالدفع بعدم دستوريته

إلا دددددكال فدددددي هدددددذه املسدددددألة تطرحهدددددا فرضدددددية منطقيدددددة و دددددي حالدددددة عددددددم ممارسدددددة جهدددددات إلاخطدددددار 

  .بشأن القوانين العضوية والنظام الداخلي ل رفالي ال رملان الاختياري 

لقد أناط املؤسس الدستوري الازائري أعلى  :ةإحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدول-

هيئتان قضائستان في البالد بعملية التصفية وال ربلة للدفوع الالي تحال إليهما من املحاكم 

-08القانون العضوي  نصوص استقراءفمن خالل الدنيا قبل إحالتها على املجلس الدستوري 

املحكمة العليا ومجلس الدولة السالح الذكر نجد أن هناؤ إجراءات تتم على مستوى  02

و لي بالفحص املعمق للدفع املثار وتقييم  روط قبوله قبل الفصل في إرساله إ ى املجلس 

 :الدستوري وفق ما يلي
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بعددد أن يوجدده قددرار إرسددال الدددفع بعدددم الدسددتورية إ ددى الددرئسس ألاول للمحكمددة العليددا أو رئددسس  -

ي النائب العام أو محافظ الدولة إلبدداء رأههمدا، مجلس الدولة، حسب الحالة،  ستطلعا فورا رأ

 .30وتمكين ألاطراف من تقديم مالحظا هم املكتوبة حول الدفع املثار

عنددما يثدار الددفع بعددم الدسدتورية أمدام املحكمدة العليدا أو مجلدس الدولدة يفصدالن علدى سدبيل  -

قضددائية أو نائددب  ، بحيدد  هددذا الفصدل يكددون مددن طددرف تشدكيلة يرأسددها رئددسس كدل جهددة31ألاولويدة

مستشددارين  عيدد هم حسددب ( 11)الددرئسس فددي حالددة التعددذر، إضددافة إ ددى رئددسس ال رفددة املعنيددة وثالثددة

 .الحالة رئسس الاهة القضائية املعنية

( 16)تفصل الاهة القضائية العليدا حسدب الحالدة فدي إحالدة املجلدس الدسدتوري فدي أجدل  دهرين-

السددالفة 32الشددروط  اسددتيفاءيا، وتددتم إلاحالددة إ ا تددم إلارسددال مددن املحدداكم الددن اسددتالممدن تدداريخ 

الدذكر ويدتم إعدالم الاهدة القضددائية الالدي أرسدلت الددفع بهدذا القددرار ويبلدغ ليطدراف فدي أجدل عشددرة 

مجلدددس الدولدددة فدددي أجدددل  وفدددي حالدددة عددددم فصدددل املحكمدددة العليدددا أو33أيدددام مدددن تددداريخ صددددوره (01)

رض باإلحالدددددددددددة التلقائيدددددددددددة إ دددددددددددى املجلدددددددددددس الشدددددددددددهرين املمنوحدددددددددددة، نجدددددددددددد أن القدددددددددددانون العضدددددددددددوي يفددددددددددد

 .34الدستوري

إ دى  60بدالرجوع لدنص املدواد مدن :إجراءات عمل املجلس الدستوري بعد إلاحالة مدن القضداء/ب

السددالح الددذكر نجددد أن هندداؤ فاعليددة للمجلددس الدسددتوري فددي  02-08مددن القددانون العضددوي  61

 :كالتا يالفصل بعدم دستورية القوانين املحالة له من القضاء و ي 

إعدددالم رئدددسس الامهوريدددة مدددن طدددرف املجلدددس الدسدددتوري فدددورا عندددد إخطددداره و لدددي طبقدددا للمدددادة -

السالفة الذكر إضدافة إ دى إعدالم كدل مدن رئدسس مجلدس ألامدة  6102من التعديل الدستوري  088

ورئسس املجلس الشعبي الوطني والوملير ألاول مع إمكانية توجيه مالحظا هم للمجلدس الدسدتوري 

فلددددو أن املشددددرع  وضددددع مدددددة " فددددورا"الدددددفع املعددددروض عليدددده، فاإل ددددكال كددددان حددددول مصددددطلح حددددول 

  .35لسس قانو ي" فورا"أن مصطلح  باعتبار ملمنية محددة كانت أفضل 

املحددة في النظام املحدد  الاستثنائيةيجتمع املجلس الدستوري في جلسة علنية إب في الحابت -

 .تقديم مالحظا هم وجاهيالقواعد عمله مع إمكانية ألاطراف من 

ن له املشرع بعددم تدأثر -
ّ
الددعوى الالدي تمدت بمناسدبتها  انقضداءضمانا لحق املواطن في إلاخطار مك

إثددددارة الدددددفع بعدددددم الدسددددتورية ألي سددددبب كددددان علددددى الفصددددل بعدددددم الدسددددتورية، ويصدددددر املجلددددس 

حسددب الحالددة إلعددالم  الدسددتوري قددراره حددول إلاخطددار ويبلددغ إ ددى املحكمددة العليددا أو مجلددس الدولددة
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الاهة القضائية الالدي أثيدر أمامهدا الددفع بعددم الدسدتورية وهندا نبقدي إمدا بدأن الدنص دسدتوري وب 

يثيددر إ ددكال أمددا إ ا كددان غيددر دسددتوري فهنددا يحدددث فددراغ قددانو ي  تثيددره بعدد  القددوانين الحساسددة 

لقددانون الاديددد بددددل مثددل قددانون العقوبددات أو إلاجددراءات الازائيددة فددال بدددد مددن وضددع مدددة ملمنيددة ل

امللغدددى لتددددارؤ الفدددراغ القدددانو ي الدددذي يحدثددده الحكدددم التشدددريعي فنجدددد أن املشدددرع الفر سددد ي وضدددع 

ملدددح متعلدددق بالددددفع  611الدددنص الاديدددد بدددامللغى بحيددد  نجدددد أن مدددن بدددين  بسدددتبدالمددددة ملمنيدددة 

علدى  حكدم تشدريعي بصدفة جزئيدة أو كلدي أو بتحفظدات ولدم يدؤثر  لدي 016بعدم الدستورية ألغدى 

 . 36الساحة القانونية الفر سية

 خاتمة 

من خالل هذه الورقة البحثية الالي أردنا من خاللها إبرامل الدور الذي يلعبه توسيع إلاخطار 

إلعطاء الفعالية الحقيقية والديناميكية املرجوة من املجلس الدستوري وكخاتمة لهذه الورقة 

 :التوصيات كاآلتي البحثية سن رمل جملة من النتائج وإبرامل غيرها في

 :النتائج

إن توسيع إلاخطار للوملير ألاول وال رملانيين لتشمل املعارضة من  أنه أن يحرؤ املجلس -

على الاهات التقليدية فقط كإحدى أهم ضمانات  اقتصارهاالدستوري أكرر فأكرر وعدم 

ملانية و ي املعارضة الرقابة القبلية على دستورية القوانين وتأكيد على إعطاء الحق ليقلية ال ر 

 .في تفعيل دورها من خالل ممارسة حقها في إخطار املجلس الدستوري

تعد نلية الدفع بعدم الدستورية عن طريق الدفع الفرعي إحدى أهم مكتسبات التعديل -

الازائر من خالله الدول الالي أدرجت ضمن تعديال ها الدستورية هذه  واكبه 6102الدستوري 

أصبا له الحق في ممارسة رقابته على دستورية القوانين البعدية عن طريق  آلالية، فاملواطن

إلاحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة بمناسبة محاكمة، ومخاصمة النص الذي سيطبق 

في النزاع املثار بشأنه وتكون بذلي تنقية النصوص املخالفة مع الدستور وتحقيق منظومة 

 .ل صدور النص وبعد تطبيقهتشريعية لها رقابة قبلية قب

إدراج القضاء في الرقابة على دستورية القوانين من  أنه تعزيز العالقة بسنه وبين املجلس -

الدستوري و لي بخلق عمل تكاملي بي هما، فالقاض ي له سلطته التقديرية في مجال جدية 

ملحالة له من الدفع بعدم الدستورية واملجلس الدستوري له الفصل في دستورية القوانين ا

 (.املحكمة العليا أو مجلس الدولة)القضاء
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توسعة جهات إخطار املجلس الدستوري يتحقق بها فاعلية املجلس وخروجه من الركود الذي -

كان  عا ي منه طيلة سنوات ألن آلالية لتحريكه  ي إلاخطار وأضاف له في الدفع بعدم 

 .الدستورية إلاحالة من القضاء

 :املقترحات

 :خالل ما قد سبق  كره ببد أن ندرج جملة من التوصيات و ي كاآلتيإن من 

مدنا نصداب معقددول ملمارسدة ال رملدانيين حقهددم فدي إخطددار املجلدس الدسدتوري وعلددى سدبيل املثددال  -

مدن  012/16عضدو حسدب ندص املدادة  61نائدب أو  61الحدو حول نصاب املبادرة بالقوانين وهو  

طدداء نصدداب يكددون نليددة فددي يددد املعارضددة كأقليددة تعرقددل عمددل وعدددم إع 6102التعددديل الدسددتوري 

 .ألاغلبية ال رملانية فال بد من مراعاة الاانبين ليحقق الهدف من دسترة هذه آلالية

مددن الدسدددتور  081إلاخطدددار ال رملددا ي لسشددمل الرقابدددة البعديددة ألنددده فددي نددص املدددادة  اتسدداعمراعدداة  -

ظيمددات وب يكونددون علددى إطددالع بهددا إب بعددد صدددورها يجعددل ال رملددانيين غيددر معنيددين بخصددوص التن

  .إلعطاء الفاعلية الحقيقية للرقابة الدستورية

مراعدددداة ضددددبط أجددددل إلاخطددددار ال رملددددا ي ألندددده غيددددر محدددددد بمددددادة صددددريحة تجعددددل م هددددا قيددددد فددددي هددددذا  -

الشأن ألنه فهم بشكل ضمني أنه أجل إصدار القوانين من طرف رئسس الامهورية لكن إلا كال 

طدددددر  عنددددددما يصددددددر رئدددددسس الامهوريدددددة القدددددانون املصدددددادق عليددددده قبدددددل تحريدددددي إخطدددددار ال رملدددددانيين ي

فوجب على املؤسس الدستوري ضبط رئسس الامهورية بإصدار القوانين املصادق عليها إب بعد 

 .يوم ليتسني لل رملانيين من ممارستهم حقهم في إلاخطار بفعالية 11مرور 

توري مدن تلقداء نفسده ملمارسدة سدلطته الرقابيدة علدى دسدتورية ضرورة منا تدخل املجلس الدس-

 .الحقيقية بابستقالليةالقوانين وعدم تقييده إب باإلخطار أو إلاحالة و لي لتدعيم املؤسسة 

إعادة النظر في تشكيلة املجلس الدستوري ألن التساوي في العضوية ب  عني التكافؤ بين  -

سلطة التنفيذية على عمل املجلس الدستوري ألن جميع السلطات بحي  نلمس هيمنة لل

املنبثقين من ( 11) عي هم  رئسس الامهورية ومن بي هم رئسس املجلس ونائبه وألاربعة ( 11)ألاربعة

السلطة التشريعية فإننا أمام ألاغلبية التابعة لرئسس الامهورية وأمام ثل  رئاس ي معين من 

 ية للمجلس الدستوري ؟طرفه بالنسبة لل رفة الثانية فأّي فاعل
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ببد من تدارؤ حالة رف  املحكمة العليا ومجلس الدولة للدفع املثار، وبالتا ي فإن قرار  -

الرف  سيكون بمثابة السما  بمواصلة الفصل في النزاع بعد ابالغه ألطراف النزاع على اعتبار 

 .أن قرارات املحاكم املركزية غير قابلة لالعتراض عليها

مجلس الدولة واملحكمة ) شرع العضوي أن يتدارؤ حالة رف  املحاكم املركزيةب بد للم -

إلحالة الدفع بعدم الدستورية على هذا ألاخير مثال فيكون بإرسال  سخة من قرار ( العليا

بمهامهم بفحص الادية وعدم  التزمواالرف  للمجلس من أجل بسط رقابته على أن القضاة 

القها وبالتا ي ب يكون تعدي على مهام ووظيفة املجلس ترؤ السلطة التقديرية على إط

 .الدستوري

ب بد  للمشرع العضوي إعادة تنظيم كيفية إلاحالة التلقائية للدفع بعدم الدستورية في حالة  -

من  01فوات آلاجال املمنو  للمحكمة العليا ومجلس الدولة املنصوص عليه في نص املادة 

ين لدراسة استيفاء  لي الدفع للشروط املنصوص عليها في القانون العضوي واملقدر بشهر 

 .من نفس القانون العضوي  16ملادة ا

 :الهوامش

                                                           

املجلس الدستوري الازائري في ظل التعديل الدستوري الصادر  استقاللية انتفاء جيال ي عبد الرحمان،بن 1 

 .134السنة التاسعة،ص 6101سبتم ر  68،مجلة دراسات وأبحاث،العدد6102عام 
 www.el_mouradia.dz على املوقع  6100أفريل  01أنظر خطاب رئسس الامهورية ليمة بتاريخ  2
 .12-11،ص6111،سنة11مسعود  يهوب،املجلس الدستوري تشكيلته ووظائفه،مجلة النائب،العدد3
،ج 6102أبريل  12النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري،مداولة املجلس الدستوري مؤرخة في 4

 .6102مايو 00مؤرخة في  66ر،عدد 
وإجتهادات املجلس 0662مسراتي سليمة،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الازائر على ضوء دستور  5

 .61،ص6101، دار هومة،الازائر،الطبعة (6101-0686)الدستوري الازائري 
 12مولود ديدان، مباح  في القانون الدستوري والنظم السياسية على ضوء التعديل الدستوري ألاخير  6

 .011،ص6101والنصوص التابعة لذلي، دار بلقسس،الدار البيضاء، الازائر،طبعة 6102مارس 
و ج الازائري،مجلة الفكر ال رملا ي،مجلس ألامة،العدد النم–مسعود  يهوب، الرقابة على دستورية القوانين 7

 .61،ص6111جويلية  11
على ضوء التعديل الدستوري )خريح عبد الرحمان،هناء عرعور،العضوية في املجلس الدستوري الازائري 8

 .1،ص6108،مجلة نفاق للعلوم،العدد الحادي عشر،مارس (6102

http://www.el_mouradia.dz/
http://www.el_mouradia.dz/
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 11مؤرخة في  12لتعديل الدستوري، جريدة رسمية،عدد املتضمن ا 10-02رأي املجلس الدستوري رقم 9

 6102ف راير 
املجلس '' ضمانات إستقاللية املجلس الدستوري،مداخلة برسم فعاليات امللتقي الوطني حول  طاهير رابا،10

، إصالحات مقررة في إنتظار املمارسة،املنعقد بجامعة عبد الرحمان 6102مارس  12الدستوري في ضوء تعديل 

 .6101أفريل  61بجاية، يوم ميرة 
عن الحصانة القضائية ألعضاء املجلس الدستوري، مداخلة برسم فعاليات امللتقي الوطني  هارون نورة،11

 .، سالح الذكر6102مارس  12املجلس الدستوري في ضوء تعديل '' حول 
في  دة املاجستيرمذكرة مقدمة لنيل  ها تنظيمه وطبيعته، :بوسالم رابا،املجلس الدستوري الازائري 12

 ،6111/6111السنة الاامعية  جامعة إلاخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، فرع القانون العام، الحقوق،

 .06ص
13 L’ordonnance N°58-1067 du 07 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le conseil 

constitutionnel (francais) version consolideé au 10 aout 2017. 

بن سالم جمال،القضاء الدستوري في الدول امل اربية،أطروحة لنيل  هادة الدكتوراه،فرع القانون 14 

 .111-111،ص6101/6101،السنة الاامعية 0العام،كلية الحقوق،جامعة الازائر

كتوراه،فرع دراسة مقارنة، أطروحة لنيل  هادة الد-ملهية عسس ي،الحصانات الدستورية:للتفصيل أكرر أنظر15 

 .6100/6106، السنة الاامعية 0القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الازائر
،املتضمن التعديل الدستوري 6102مارس  12املؤرخ في  10-02من القانون رقم  088و081أنظر املادتين 16

 .6102مارس  11املؤرخة في  01،الاريدة الرسمية الازائرية عدد 6102
مجلة صوت  ،6102رضا،إصال  املجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري   ربال عبد القادر،خروب17

 .661،ص6101القانون العدد السابع،الازء ألاول،
 :www.cnseilhttp//- :على الرابط التا ي 0668إ ى 0686حصيلة  شاط املجلس الدستوري لسنة 18

constitutionnel.dz/ IndexArab.htm 
 عسش تمام  وقي، د ش رياض، توسيع إخطار  املجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية، 19

، مجلة العلوم القانونية والسياسية،جامعة 6102مقاربة تحليلية في ضوء التعديل الدستوري الازائري  

 .011ص ،6102،أكتوبر01الوادي،العدد 
قراءة قانونية وسياسية في الحال واملآل، مداخلة برسم فعاليات -6102خوالدية فؤاد،املجلس الدستوري 20

، إصالحات مقررة في إنتظار 6102مارس  12املجلس الدستوري في ضوء تعديل '' امللتقي الوطني حول 

 .02،ص6101أفريل  61املمارسة،املنعقد بجامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية  يوم  
اجبات املعارضة ال رملانية،مجلة الوسيط الصادرة عن وملارة العالقات مع سعيد مقدم، نحو عاملية حقوق وو 21

 . 6102ال رملان العدد الثال  عشر، سنة 
نبا ي فطة،دور املجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات مجال ممدود وحول محدود،رسالة لنيل 22

   .111، ص6101ري، تيزي وملو، الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معم

http://www.cnseil-/
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23 Voir l’article 61 de la constitution Française de 1958 modifiée et complétée  sur le sit internet 

www.légifrance.gouv.fr  
،ج 6102أبريل  12توري مؤرخة في النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري،مداولة املجلس الدس24

 .6102مايو 00مؤرخة في  66ر،عدد 
، يحدد  روط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم 6108سبتم ر سنة  16مؤرخ في  02-08قانون عضوي رقم 25

 .11الدستورية، الاريدة الرسمية،عدد 
سا بالتجربة إستئنا 6102بن ب يلة ليلى،دعوى الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري 26

 .11م، ص6101د سم ر /ه0116الفر سية،مجلة الشريعة وإلاقتصاد العدد الثا ي عشر،ربيع الثا ي 
نفاق جزائرية جديدة،مجلة املجلس :بوسلطان محمد،إجراء الدفع بعدم الدستورية 27

 .01،ص18،6101الدستوري،العدد
 08املنعقدة يوم الاثنين الالسة العلنية ل رد السيد وملير العدل حافظ ألاختام على استفسارات النواب خال28

 .06، ص 6108يوليو سنة  01لسنة الثانية، مؤرخة في ل 18، الاريدة الرسمية للمناقشات رقم 6108يونيو 
 .01-06للسنة الثانية، سابقة الذكر، ص ص 18الاريدة الرسمية للمناقشات رقم 29
 .يفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، سابق الذكرمن القانون العضوي املحدد لشروط وك 01أنظر املادة 30
 .من نفس القانون العضوي  01أنظر املادة 31
 .من نفس القانون العضوي  01أنظر املادة 32
 .من نفس القانون العضوي  06أنظر املادة 33
 .من نفس القانون العضوي  61أنظر املادة 34
 .11، ص6108يوليو سنة  11في لسنة الثانية، مؤرخةل 11الاريدة الرسمية للمناقشات رقم 35
، مداخلة 6102حاحة عبد العا ي،بن مليان أحمد،نلية الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري 36

،املرجع 6102مارس  12املجلس الدستوري في ضوء تعديل '' برسم فعاليات امللتقي الوطني حول 

 .00السابق،ص

http://www.légifrance.gouv.fr/



