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 ودعوة للنشرتقديم 

يعتبر األمن القانوني السياس ي أحد املرتكزات األساسية التي تقوم عليها دولة القانون، 

ة وممارسة الحريات ونعني بالقانون السياس ي مجموعة القوانين املتعلقة بتنظيم سلطات الدول

والحريات، وتلك والتي تتجلى أساسا في النصوص الدستورية املنظمة للحقوق السياسية فيها، 

مها، يالتي تحدد طبيعة العالقة املتواجدة فيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتنظ

مشاركة تحدد وتنظم آليات وقوانين السلطة القضائية، ومجموعة القواعد القانونية التي 

حزاب ، وقانون تأسيس األ االنتخابمن خالل قانون  ؛املواطنين في اتخاذ القرارات السياسية

 ومجالس الصحافة...السياسية، وقانون اإلعالم وتنظيم سلطات ضبط وسائل اإلعالم 

أما األمن القانوني فمؤداه أن تلتـزم السـلطات العموميـة بضـمان قـدر مـن الثبـات 

للعالقـات القانونية وحد أدنى مـن االستقرار للمراكـز القانونيـة، كي يتمكن األشخاص من 

ن على هدي من القواعد واألنظمة القانونية القائمة بإعمالها وترتيــب التصرف باطمئنا

أوضاعها على ضوئها، دون التعرض لتصرفات مباغتة تهدم توقعاتهم املشروعة وتزعزع 

 .استقرار أوضاعهم القانونية

إن األمن القانوني بهذا املفهوم ضمان لقيام دولة القانون بتحقيق الثبات واالستقرار 

ؤسسات الدستورية وفي عالقتها بالحياة السياسية وأمن املواطنين السياس ي في داخل امل

مشاركتهم السلطة اتخاذ القرارات وتسيير الشؤون العامة للبالد، واختيارهم ملمثليهم على 

مستوى املجالس النيابية بكل شفافية ونزاهة. ولن تكون لتلك القوانين السياسية جودة في 

ة القانون إال باستحداث هيئة دستورية تشرف على عملية مراقبة مدى سبيل إرساء معالم دول

مطابقتها للدستور، وهو الذي يتجسد في مؤسسة املجلس الدستوري في الجزائر، والتي أضاف 

آلية الدفع بعدم الدستورية كمكنة قانونية لضمان جودة  2016لها التعديل الدستوري 

 قواعد القوانين السياسية.الدستور واحترام أحكامه، ولضمان جودة 
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 2016التعديل الدستوري لعام من السياس ي وآليات تحقيقه من منظور مفهوم ال 
 

 

 

 

 

 

 ملخص:

النصوص التي لها عالقة باألمن من عديد اللقد احتوى التعديل الدستوري الجزائري على 

اسية، وكذا املتعلقة السياس ي، يمكن إجمالها في أحكام خاصة بالحق في تأسيس األحزاب السي

نتخاب وضمان نزاهة العملية االنتخابية، كما نشير إلى تلك النصوص التي تمثل الطار بالحق في ال 

ؤسساتي لضمان ممارسة الحقوق والحريات العامة، تلك هي محددات األمن السياس ي في امل

 الجزائر، غاية ما في األمر أنها مفتقرة للفّعالية، مما يعرض األمن السياس ي في الجزائر إلى أخطار.

: األمن السياس ي، الدستور، األحزاب السياسية، النتخاب، املؤسسات الكلمات املفتاحية

 الدستورية.

Abstract : 
The Algerian constitutional amendment contains many texts related to 

political security, which can be summed up in provisions related to the right 
to establish political parties, as well as related to the right to vote and ensure 
the integrity of the electoral process, as we refer to those texts that represent 
the institutional framework to ensure the exercise of public rights and 
freedoms These are the determinants of political security in Algeria. There 
is very little that it lacks effectiveness, which exposes political security in 
Algeria to dangers. 

Key words : Political security, The Constitution, Political parties, 
Election, Constitutional institutions. 
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ــمق  ةــــدمـ

حقوق النسان هي املحدد األساس ي ملفهوم األمن السياس ي وال تأتي هذه الحماية إال  بإعتبار

بوجود دولة الحق والقانون التي تقوم على النظام الديمقراطي وتنتهج في حكمها الحكم الرشيد، 

مجال ن يصبح هذا الحق في أوتمكن ملواطنيها التمتع بحقوقهم وممارسة حرياتهم دون تمييز وعلى 

تعمل  الحقوق والحريات محميا قانونا ومنصوص عليه في دساتيرها، وذلك ملواجهة التهديدات التي

من، وقد تكون هذه التهديدات تقليدية تلك الناجمة عن القمع أعلى نشر الخوف والقلق والال

والتعسف السياس ي الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها وإهدار حقهم في تسيير شؤون حياتهم 

من املشاركة في اتخاذ القرارات العامة على مستوى الحكومة أواملستوى املحلي، ويكون في  ومنعهم

على  فشل بعض الدول في تحقيق التوازن بين املحافظة الغالب أن سبب التعسف السياس ي هو

نسان مما يولد فقدان ثقة املواطن في الحكومة وسياستها، ويلجأ إلى أمنها الوطني وضمان حقوق ال

 من السياس ي .قد يؤدي إلى أزمات تمس بتحقيق األ فاع عن حاجته لألمن بالعنف الذي الد

ن تقرر ضمانات وآليات فعالة لتحقيق أعلى األنظمة الدستورية املعاصرة ولذلك كان البد 

في التعديل الدستوري لعام  األمن السياس ي، والنظام الدستوري الجزائري سرى على هذا النحو

مدى كفاية هذه الضمانات واآلليات ن خالل هذه الدراسة الوقوف على قوم م، والذي سنم2016

 :الشكالية قمنا بتقسيم دراستنا إلى مبحثين؟ ولإلجابة على هذه لتحقيق األمن السياس ي

 املبحث األول: مفهوم األمن السياس ي.

 م.2016ضمانات وآليات تحقيقه من منظور التعديل الدستوري لعام  املبحث الثاني:

 املبحث الول:

 مفهوم المن السياس ي

نتطرق لتعريف األمن السياس ي لغة واصطالحا في املطلب األول، ثم ندرس عناصر األمن السياس ي 

 في املطلب الثاني.
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 الول: املطلب

 تعريف المن السياس ي

جامعة ومتوافقة لها،  من السياس ي هومن التعاريف التي ال يوجد تعاريفإن تعريف األ 

على أنه "وسيلة لحماية حقوق االنسان والديمقراطية "،  1994وقد عرفه تقرير التنمية البشرية 

وهذا التعريف يرتكز على السياسية الحديثة بإشاعة الديمقراطية التشاركية واملشاركة املواطنية 

مارسة حقوقهم بكل حرية في الحياة السياسية من جهة ومن جهة أخرى تمكين املواطنين من م

 .(1)وديمقراطية

ال بإقرار دستور ديمقراطي يضمن ممارسة ديمقراطية إمن السياس ي ال يتحقق واأل 

حقيقية، بالضافة الى املضمون السياس ي الذي يقتض ي قوانين وضمانات كافية لجراء انتخابات 

عنها حكومة تكون في خدمة  حرة ونزيهة ... ومن أجل إيجاد مؤسسات تمثيلية محلية ووطنية تنبثق

 .(2)املواطن حتى يتحقق االمن السياس ي

 الفرع الول: تعريف المن السياس ي لغة

ينبغي بداية تعريف األمن السياس ي من الناحية اللغوية التركيز على مفردة "األمن " 

 و"السياسة".

 
 
: مصدره أمن، األمان واألمانة بمعنى وقد أمنت فأنا أمن وأمنت غيري من  أوال : المن لغة

األمن واألمان ضد الخوف ومنه اليمان واألمانة املعنى الذي ورد في التنزيل العزيز بقوله تعالى : 

 ِمْنُه"
ً
َمَنة

َ
ُم الُنَعاُس أ

ُ
ِشيك

ْ
وف " .ومنه أمنه نعاسا، "وإذ ُيغ

َ
امنه ألنه مفعول ، نصب (3)"َوآَمَنُهم مـِْن خ

ِميِن"
َ
د األ

َ
ا الَبل

َ
 أي اآلمن، وهو من األمن. (4)له كقولك فعلة ذلك حذر الشر و"َهذ

                                                             
ألمن النساني و مبادئ القانون الدولي ،أطروحة لنيل انظر : -1

ّ
قنوفي واسيلة، حق النسان في األمن بين مقاربة ا

كلية  2سطيف  –جامعة محمد ملين دباغين  2017- 2016شهادة دكتورة علوم في القانون العام السنة الجامعية 

 .43الحقوق و العلوم السياسية، ص 

األمن السياس ي"، مذكرة لنيل شهادة املاجيستير في القانون العام تخصص حقوق انظر :مشري سلمى " الحق في  -2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة -سطيف–النسان والحريات األساسية، جامعة فرحات عباس 

 22ص  2010، 2009الجامعية 

 (.11انظر :سورة األنفال آية )-3

 (.3انظر :سورة التين آية )-4



مفهوم األمن السياس ي وآليات    /جامعة خميس مليانة د. عبد الرحمن بن جياللي،  /عيلي بوعالمالباحث: بن سما

 2016تحقيقه من منظور التعديل الدستوري لعام 

 

 2020مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر "       جانفي  4

 

 ثـانيـا : السياسة لغة 

ر وتعرف في املجمع القانوني على السياسة لغة من ساس يسوس ويقصد بها معالجة االمو 

 نها فن إدارة الشؤون العامة.أ

 الفـرع الثاني : تعريف المن السياس ي إصطالحيا

األمن السياس ي عند بعض املفكرين :هوالتحرر من القسر والقهر السياس ي أوصياغة 

 قانون ولوائح تحدد آلية الرقابة الشعبية .

وباعتبار أن األمن السياس ي مظهر من مظاهر سيادة القانون في أي دولة من دول العالم، 

مبدأ من املبادئ التي تقوم عليها أنظمة الحكم الديمقراطية، وهذا ما يراه  وأن سيادة القانون 

الدكتور "مرفق الربيعي " في تعريفه لألمن السياس ي، إن األمن السياس ي القائم على الديمقراطية 

هوضمان حماية الكيان السياس ي للدولة الديمقراطية الحرة والنزيهة بما يضمن ديمقراطية الحياة 

 .(1)، النتخابات، العمل، املعارضة السياسيةالسياسية

ع على أنه "ضمان شق الحقوق السياسية في مصطلح يكما يعّرف في بعض املواض

 املواطنة ".

سية في ظل نظام و يعرف كذلك بأنه يعني تمكين املواطنين من حقوقهم املدنية والسيا

رار النظام السياس ي و مشاركة ، ويتجسد هذا النوع من األمن من خالل إستقديمقراطي مشاركتي

 .(2)املواطن في ديناميكيات هذا النظام وانفتاحه على التطور 

وعّرف كذلك بأن األمن السياس ي يعتبر من أهم الدعائم األساسية ملواجهة األخطار 

حالة خاصة من الطمأنينة تتحقق من خالل تشجيع وتنمية  .. بإعتبارهالخارجية.الداخلية و 

،فالفكر السياس ي املستنير هو وإنعدام الشعور بالعزلة السياسيةمشاركة املواطنين السياسية 

الذي يبني وال يهدم ويشارك بفعالية أو يعارض بعقالنية فهو ثمرة تنشئة إجتماعية سياسية 

                                                             

 .23ي واسيلة، مرجع سابق، ص راجع :قنوف -1

أنظلرإدرى صفية، دور املنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين األمن النساني، مذكرة مقدمة لنيل  -2

، جامعة الحاج 2012- 2011شهادة املاجستير في العلوم السياسية تخصص، الدارة الدولة السنة الجامعية 

 .62قسم العلوم السياسية، ص –وم السياسية باتنة، كلية الحقوق و العل –لخضر 
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صارحة وحرية رأي و حوار متواصل مدعوم بشرعية ومهادفة وواعية ، وعندما يكون هذا الفكر 

 .  (1)صريح بين الحاكم و املحكوم فإنه عادة ما يكون أساس إستقرار الدولة السياسية و 

، نظم يعني االستقرار التنظيمي للدولة و جاء في تعريف آخر بأن األمن السياس ي

 . (2)الحكومات و األيديولوجيات التي تستمد منها شرعيتها 

 الثاني:طلب امل

 عناصر المن السياس ي

تتمثل عناصر األمن السياس ي في الديمقراطية )الفرع األول(، و النتخاب )الفرع الثاني(، 

 والحكم الرشيد )الفرع الثالث(، وحماية الحقوق والحريات في )الفرع الرابع(

 الديمقراطية الول:الفرع 

أصول تاريخية قديمة أبتداءا من القرن الخامس قبل  يعد مصطلح الديمقراطية الى  

ويعني  DOMOSامليالد كنظام للحكم في مدينة أثينا اليونانية واملصطلح مركب من قسمين األول 

ويعني الحكم والسلطة، واملصطلح ككل يعني حكم الشعب لنفسه  KRATOSالشعب والثاني 

والتي حولتها من  1789كان مع الثورة الفرنسية  بنفسه، إال ان الظهور الفعلي ملفهوم الديمقراطية

، وقد كرستها مواثيق دستورية هامة تمثلت أساسا في (3)مجرد مذهب فكري إلى حقيقة سياسية

م، ولكن من الدساتير  1789إعالن حقوق النسان واملواطن الصادر عن الثورة الفرنسية في عام 

 .(4)ل من صاغت مبادئ الديمقراطية في دستورهااملكتوبة كانت الواليات املتحدة األمريكية أو 

                                                             

انظر : د. رشاد صالح رشاد زيد الكيالني، األمن االجتماعي، مفهومه، تأصيله الشرعي و صلته باملقاصد  -1

الشرعية، ربطات الجامعات السالمية، املؤتمر الدولي، األمن االجتماعي في التصور السالمي، جامعة آل البيت، 

 .6كلية الشريعة، ص 

(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 2011-2001انظر :ذويب العيد، معضلة األمن النساني في اململكة املغربية ) -2

، كلية 3م، جامعة الجزائر  2012املاجستير في العلوم السياسية و العالقات الدولية، تخصص مغاربية، سنة 

 .22العلوم السياسية ،ص 

مة للعملية االنتخابية في الجزائر، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في انظر :أحمد بنيني، االجراءات امله -3

 .12، الصفحة 2006. 2005العلوم القانونية. جامعة الحاج لخضر، باتنة السنة الجامعية 

، دار بلقيس، دار 2004راجع : د. مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، طبعة  -4

 .149-148الجزائر، ص البيضاء. 
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و الديمقراطية تعبير عن نظام للحكم يمكن جل أفراد املجتمع أو املواطنين من املشاركة 

في إتخاذ القرارات الجماعية امللزمة و التي تضمنتها مؤسسات دستورية ،يلغي أي وصاية للحاكم 

فيه ، و إدارة أوجه الخالف طة القائمة فرد أو جماعة على املجتمع ، ويمكنه من ضبط السل

 ، و تحقيق نتائج مرغوبة على نطاق واسع.سلميا

و الديمقراطية حملت وعودا بالتحرر من الظلم دون أن تجلب التحرر من الجوع والفقر 

أو كما يقول "بينوك" أن " الديمقراطية ليست ضمانة مطلقة لحماية حقوق النسان و تقديم 

و لكن الضمانة األفضل لدينا " و كانت هناك دعوات لصالحها من ضمنها  املصالح البشرية ،

مناداة "برزيفورسكي" بالديمقراطية املستدامة و"جون كين" بديمقراطية أكثر و أفضل و الذي 

أصبح يدعو من خالل هذا الطرح إلى إعادة صياغة مفهوم أشمل للديمقراطية ال ينحصر في 

 . يمتد إلى كل املمارسات السياسية معايير ممارسة الحكم فحسب بل

و قد حاول باحثون آخرون طرح أشكال بديلة للديمقراطية تتجاوز التمثيل و االنتخاب 

كالديمقراطية الجمعوية أو التشاركية أو كالديمقراطية التداولية و يكون فيها دور فعال للمجتمع 

 .ل تجسيد املواطنة الفعالةاملدني ومن جال

العوملة هو بروز مفاهيم جديدة دفعت بها الدول العظمى أو ما يسمى  و إن من تداعيات

بالنظام العالمي الجديد لعوملة كل املفاهيم و كان من بين هذه املفاهيم مفهوم الديمقراطية 

العاملية و هو نموذج لتنظيم سياس ي يكون فيه للمواطنين في العالم صوت و مساهمة و تمثيل في 

 وازي مع حكوماتهم و مستقل عنها .الشؤون الدولية بشكل م

 أوال : صور الديمقراطية 

 الديمقراطية املباشرة -أ

ويقصد بالديمقراطية املباشرة ممارسة الشعب لخصائص السيادة بنفسه دون وسيط 

كشعب على الصعيد  فتجتمع السلطات بيده، ويقرر بها ما يراه في تسيير الشؤون املتعلقة به

الداخلي والخارجي، وهذا النمط من الحكم املباشر طبق ألول مرة في دول املدينة اليونانية 

القديمة، حيث كان مجموع السكان االحرار للمدينة الواحدة يجتمعون في مكان عام وبأوقات 
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يت بالنسبة لصدار يقررونها، وذلك ملناقشة األمور العامة املتعلقة باملدينة، وبعدها يجري التصو 

 .(1)أوإلغاء القوانين والقيام بكل ما يتعلق بشؤونهم كمواطنين في مجتمع دولة املدينة

يا ال يسع الديمقراطية املباشرة أن تعمل إال في البلدان الصغيرة جدا، حيث ولكن عمل

ئل يستطيع الشعب كله أن يلتئم دفعة واحدة، كما يجب من ناحية أخرى أن تكون جميع املسا

 .(2)املطروحة للحل بسيطة بحيث يكون بمقدور جميع املواطنين حسم القرارات مباشرة

 الديمقراطية النيابية  -ب

تقوم الديمقراطية النيابية على اساس انتخاب الشعب لعدد من النواب الذين يكونون 

ي انجلترا، البرملان، ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه ملدة محدودة، ومنشأه االصل

 (3)وقد مر بمراحل من التطور الى ان استكمل اركانه وأخذ شكل النظام النيابي البرملاني بعد ذلك 

 :ركان النظام البرملانيأ -1

 ة سياسية منتخبة ذات سلطة فعلية وجود هيئ -

إذا كان جوهر النظام النيابي قيامه على أساس الفصل بين صاحب السلطة و من يمارس 

فإنه طبيعيا أن تكون أول خصائصه وجود برملان يمارس السلطة نيابة عن الشعب ، ةهذه السلط

 صاحبها ، فبدون و جود برملان ينتفي وجود البرملان تماما.

وال يكفي مجرد وجود برملان للقول بوجد نظام برملاني و إنما يجب أن يكون هذا البرملان 

 فعلية.منتخبا وأن تكون له سلطات حقيقية و 

ان املعين ال يقوم معه نظام برملاني حتى و لو كانت له سلطات، و بإعمال هذه فالبرمل

 القاعدة فإنه يبدو غريبا إعتبار مجلس اللوردات األنجليزي )برملان( أو مجلسا برملانيا ذلك ألنه

                                                             

م،  1986انظر : حسان محمد شفيق العاني، ألنظمة السياسية و الدستورية املقارنة، مطبعة جامعة بغداد  -1

 .47جامعة بغداد، كلية القانون والسياسة ،ص 

انظر :موريس دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، األنظمة السياسية الكبرى، ترجمة د  -2

 .69م ،املؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الصفحة  1992ج سعيد الطبقة االولى جور 

 .161 – 160انظر : د. مولود ديدان مرجع سابق، ص  -3
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، و مع ذلك أصبح مستقرا في الفكر األنجليزي أن البرملان مجلس يتشكل بغير إنتخاب منذ نشأ

 . (1)هما مجلس اللوردات و مجلس العمومطة تتكون من مجلسين صاحب السل

يرى بعض الفقهاء أنه ال ينال من صفة املجالس النيابية أن يضم في عضويته أعضاء و 

املؤسس الدستوري  بالتعين شريطة أن تكون األغلبية لألعضاء املنتخبين ، و هذا ما أخذ به

ثلث أعضاء مجلس األمة يتم تعينهم من طرف رئيس  3/1الجزائري في تشكيلة مجلس األمة إذ أن 

الفقرة األخيرة من  118الجمهورية من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية ، طبقا لنص املادة 

 .م2016دستور 

، و تشكل له سلطات فعليةا يشترط أن تتقرر و إنم ال يكفي أن يكون البرملان منتخبا،و 

االختصاصات التشريعية جوهر السلطات الفعلية للبرملان، وقد حدد املؤسس الدستوري 

بالنسبة للقوانين العادية و في  140املجاالت التي يشرع فيها البرملان على سبيل الحصر في املادة 

 .م بالنسبة للقوانين العضوية 2016من دستور  141املادة 

م "تكون  2016من دستور  2الفقرة  136ق إقتراح القوانين بموجب املادة و كما يكون ح

( عضوا في مجلس 20( نائبا أو عشرون )20إقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون )

 أدناه. 137األمة في املسائل املنصوص عليها في املادة 

القوانين املتعلقة بالتنظيم هي مادة جديدة نصت على أنه تودع مشاريع  137و املادة 

 األمة.التقسيم القليمي مكتب مجلس لقليم و املحلي و تهيئة ا

وإلى جانب هذا االختصاص األصيل للبرملان الخاص بالتشريع فإن للبرملان إختصاصات 

أخرى منها الحق في رقابة السلطة التنفيذية إذ يمكن ألعضاء البرملان إستجواب الحكومة في إحدى 

من دستور  151الساعة ، ويكون الجواب خالل أجل أقصاه ثالثون يوما طبق لنص املادة قضايا 

، (151من املادة  2حكومة )الفقرة م، و كما يمكن للجان البرملان أن تستمع إلى أعضاء ال 2016

يكون كتابي إلى أي عضو في الحكومة ، و يمكن ألعضاء البرملان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو و 

جب ( يوما و بالنسبة لألسئلة الشفوية ي30عن السؤال الكتابي كتابيا خالل أجل أقصاه )الجواب 

 . أال يتعدى الجواب ثالثين يوما

                                                             

مذكرة نيل شهادة  -دراسة حالة الجزائر–راجع بورنيزكارياء، النخبة السياسية و إشكالية االنتقال الديمقراطي  -1

، 2009/2010لعلوم السياسية والعالقات الدولية، فرع الرشادة و الديمقراطية السنةالجامعية املاجيستير في ا

 .23.24قسم العلوم السياسية ،ص ص –جامعة منتوري، قسنطينة كلية الحقوق 
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جلسة أسبوعية  بالتداول، األمة،وكما يعقد كل من املجلس الشعبي الوطني و مجلس 

 152للمادة  طبقا األمة،تخصص ألجوبة الحكومة على األسئلة الشفوية للنواب و أعضاء مجلس 

 م. 2016من دستور 

ويمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان السياسة العامة ، أن يصوت على 

 ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.

( عدد النواب على األقل و تتم املوافقة على 7/1و ال يقبل هذا امللتمس إال إذا وقعه سبع )

 النواب.( 3/2) ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي

قا لنص ( أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة ، طب3و ال يتم التصويت إال بعد ثالثة )

دم ، و إذا صادق املجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقم2016من دستور  154املادة 

 .الوزير األول إستقالة الحكومة

من رئيس مجلس األمة  رة كلوكما له إختصاصاتإستشارية و ذلك من خالل إستشا

رئيس املجلس الشعبي الوطني في حالة إقرار رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و الحصار )املادة و 

م أو حالة إقرار التعبئة  2016من دستور  107( او في الحالة الستثنائية طبقا لنص املادة  105

ئيس الجمهورية الحرب طبقا م أو في حالة إعالن ر  2016من دستور  108العامة طبقا لنص املادة 

 .م2016من دستور  109ص املادة لن

( أعضاء غرفتي البرملان 4/3كما له إختصاص آخر يتعلق بالحق في إمكانية ثالثة أربعا )

يمكنه عرضه على  مجتمعتين معا أن يبادروا بإقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي

املبادرة بإقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية تبقى ، وهنا نالحظ أن هذه الستفتاءالشعبي

 211متوقفة على شرط قبول رئيس الجمهورية عرضه على الستفتاء الشعبي )إسنادا لنص املادة 

 م (. 2016من دستور 

للبرملان له اختصاصات أخرى محددة في الدستور  ،وإلى هذه الختصاصات التي ذكرناها

 هذه العاجلة.يتعسر علينا حصرها في 

 العضوية في الهيئة املنتخبة  تأقيت -

يمارس البرملان السلطة نيابة عن الشعب صاحبها ، ومن هنا كان ال بد من أن يقوم 

، وبديهي أن تتطور مصالح الشعب البرملان باالنتخاب ، أي أن يقوم الشعب بإختيار نوابه 

اتجاهاته ، فإذا كان هذا هو شأن صاحب السلطة األصيل ، فإنه إذا بقي البرملان على التأييد ، و 

، و مع ذلك يبقى ت الشعب و مصالحه و تتغير حاجاته، ومطالبهكان مفاد ذلك أن تتطور إتجاها



مفهوم األمن السياس ي وآليات    /جامعة خميس مليانة د. عبد الرحمن بن جياللي،  /عيلي بوعالمالباحث: بن سما

 2016تحقيقه من منظور التعديل الدستوري لعام 

 

 2020مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر "       جانفي  10

 

يا لهذه ، و تفادقق بذلك املفارقة بين البرملان والشعبممثلوه أعضاء البرملان دون ما تغير ، فتتح

معينة، فالبرملان يؤدي  النتيجة إستقر في الفكر السياس ي ضرورة أن يكون إنتخاب البرملان ملدة

 .  (1)يمارس السة نيابة عن الشعب امدة مؤقتة يحددها و يعينها القانون وظيفة و 

الفقرة األولى أن مدة العهدة االنتخابية  19وقد نص املؤسس الدستوري في نص املادة 

( سنوات و في الفقرة الثانية أن مدة عهدة مجلس األمة مدته 5الشعبي الوطني خمسا )للمجلس 

 سنوات.( 6)

 يل النائب املنتخب لألمة باسرها تمث -

قبل قيام الثورة الفرنسية كان املبدأ السائد في النظم البرملانية أن عضو البرملان )الهيئات 

فلما قامت الثورة حرصت على تقرير أن النائب العمومية ( وكيل عن دائرته االنتخابية فقط ، 

، ومنذ هذا التاريخ إنتشر م1791السابعة من دستور فرنسا  يمثل األمة كلها و هو ما قررته املادة

الجزائر من بين الدول التي نصت في معظم الدساتير ، و نتقل إلى ابدأ تمثيل النائب لألمة جمعاء و م

، م2016من دستور  122ل نص املادة كلها و هذا من خالدستورها على أن النائب يمثل األمة 

، وأصبح النائب بتمثيله لألمة يستطيع إبداء رأيه (2)"مهمة النائب و عضو مجلس األمة وطنية..." 

بكل حرية دون التقيد بتعليمات الناخبين ، ألنه يعمل من أجل الصالح العام لألمة و ليس ملجرد 

، ونتيجة كذلك لتمثيل النائب لألمة فإنه للدائرة التي أنتخب فيهاية ضيقة تحقيق مصالح إقليم

تخب في هذا الجزء ال يفقد إذا فقدت الدولة جزءا من أراضيها لسبب أو آلخر فإن النائب املن

 .عضويته

 استقالل الهيئة النيابية عن الناخبين  -

ارسوا هذه ب ليم، بإنتخاب النوايقوم الشعب صاحب السلطة، في ظل النظام النيابي

يصبح للبرملان ، و يمتنع على الشعب ممارسة السلطة ، وبتمام انتخاب النوابالسلطة نيابة عنه

ما على الناخبين إال إنتظار موعد إنتخابي جديد لكي يعبروا عن إرادتهم في وحده أن يمارسها و 

 . إختيار من يرونه األصلح لتمثيلهم

 

                                                             

انظر :د. محمد الشافعي البوراس، نظم الحكم املعاصرة، الحزء األول، النظرية العامة في النظم السياسية،  -1

 .350النشر عالم الكتب، القاهرة، ص  دار

 م. 2016من دستور  122انظر :املادة  -2
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 قة النظام النيابي بالديمقراطية عال -2

اختلفت الجابات عن التساؤل هل تعد إرادة البرملان هي إرادة الشعب و ما هو  لقد

و سنتناول أهم النظريات التي حاولت الجابة عن هذه  .القانوني لعالقة البرملان بالشعبالتكييف 

 النظرية الواقعية.ي نظرية النيابة و نظرية العضو و التساؤالت وه

 النظرية النيابية  -

ب على من القانون الخاص و هي تفسر العالقة بين البرملان بالشعتستمد مضمونها 

 املوكل.أساس العالقة بين الوكيل و 

لهذا فإن الفقهاء الفرنسين تبنوا هذه النظرية و دافعوا عنها أثناء إنتصار الثورة 

في ذمة  الفرنسية تصوروا أن البرملان وكيال عن األمة يأتي بتصرفات قانونية ترتب أثارا و نتائج ليس

البرملان و لكن في ذمة الشعب الذي هو بمثابة املوكل وكأن الشعب هو الذي قام بهذه 

 (.1)التصرفات

و إعتماد هذه النظرية فيه إعتراف للشعب بالشخصية املعنوية التي ال يعترف بها إال 

الرادة من الشعب إلى النائب حسب هذه النظرية يناقض مع فكرة عدم  للدولة ، وكما أن إنتقال

قابلية الرادة التنازل ، وإضافة إلى أن الوكالة في القانون الخاص تقتض ي وجود طرف ثالث ، تبرم 

 التصرفات حياله ، نيابة عن املوكل و هو ما ينتفي في التمثيل النيابي .

 نظرية العضو  -

م وحدة الشخصية وهي شخصية أفراد الشعب مجتمعين، ومنهتقوم نظرية العضو على 

 .رادتهمإالبرملان الذي يعبر عن 

و لهذا فإن إرادة الشعب وفقا لنظرية العضو ال تنفصل عن إرادة البرملان ألن البرملان بما 

فيه من نواب هو جزء ال يتجزأ من أفراد الشعب يقوم بمهام مناطه له للشعب ، فهي أشبه بأي 

 (.2)أعضاء الجسم الذي يقوم بمهام معينة لصالح الجسم دون أن ينفصل عنه  عضو من

غير أن هذه النظرية تتناقض مع الواقع الذي يثبت وجود إرادات متعددة ألفراد األمة 

ة، كما أن مزج تمكنهم من القيام بالتصرفات القانونيم من القيام بالتصرفات القانونية، و تمكنه

                                                             

 .256، ص 2011انظر :األستاذ.د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة، تاريخ النشر  -1

 .259انظر :األستاذ.د. نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  -2
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لى أنها تعبير عن إرادة املحكومين مما يجعل تصرفات الحكام تكيف عالحكام و كما أن مزج إرادة و 

 .د للديمقراطية ولحقوق املواطنين، وهذا يعّد في حّد ذاته تهديمحكوميهم

 النظرية الواقعية  -

نتقادات التي طالت النظرية ة النظر الواقعية العملية بعد ال وجه إن أغلب الفقهاء أيدو

وخاصة أن النظام النيابي ظهر في األنظمة السياسية املقارنة كبديل عن  لعضو .النيابية و نظرية ا

 الديمقراطية املباشرة التي أصبح من الصعب تطبيقها في الوقت الحاضر .

و بما أن النظام النيابي ال يتعارض مع مبدأ سيادة األمة أو سيادة الشعب على إعتبار أن 

ه يحافظ على مبدأ مشاركة الشعب في الحكم ، و ال يهم صور البرملان ينتخب من الشعب و املهم أن

املشاركة سواء كانت بشكل مباشر أو بشكل نيابي . و بالتالي يمكننا أن نستنتج أن النظام البرملاني 

 ال يتعارض مع الديمقراطية بل هو األسهل و األمثل لتطبقها في الوقت الحاضر .

 تكوين الهيئة النيابية  -3

يابية قد تتكون من مجلس واحد و قد تتكون من مجلسين و تختلف الدول إن الهيئة الن

في تكون الهيئة النيابية ، فمنها من يأخذ بنظام املجلسين ، ومنها من يأخذ بنظام املجلس الواحد 

 ولكل منهما مبرراته و مزياه و عيوبه.

 نظام املجلسين  -

نشأ نظام املجلسين في إنجلترا عندما تكّون مجلس العموم بحوار مجلس اللوردات ، ثم 

إنتقل نظام املجلس إلى عدد كبير من الدول حتى أصبح اليوم مطبقا في معظم الدول ذات النظام 

 . (1)البرملاني في العالم 

 مبررات الخذ بنظام املجلسين  

 .سلطة األخر و يمنعه من الستبداديحول دون استبداد الهيئة النيابية ، أي كل منهما يحد من  -1

 يعمل نظام املجلسين على عدم التسرع في التشريع . -2

تحسين العالقة بين الهيئة التنفيذية و الهيئة النيابية التشريعية و هذا األمر يمنع االصطدام  -3

 االستقرار.بينهما و يحقق 

ن مصلحة دولة يعتبر نظام املجلسين ضرورة في الدول االتحادية إذ يحقق التوازن و التوافق بي -4

 مصلحة الدويالت أعضاء االتحاد و يبرز سيمات الدولة االتحادية .االتحاد املركزية و 
                                                             

 .389 – 388البوراس، مرجع سابق، ص راجع د. محمد الشافعي  -1
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ألن العرف يجري على أن يكون أحد املجلسين باالنتخاب بينهما  البرملان،تحسين مستوى كفاءة  -5

يضم اآلخر عددا من األعضاء بالتعين و قد يكون جميع األعضاء معينين وهم من الشخصيات 

  االنتخابات.ذوات الكفاءة و القدرة ممن يعزفون عن خوض 

وبالرجوع إلى املبررات التي جاءت في املذكرة التي أعدتها رئاسة الجمهورية و املتعلقة 

مة تبين فيه أنه يهدف إلى تحقيق تمثيل بالتعديل الدستوري فيما يخص إنشاء مجلس األ 

املجموعات املحلية عن طريق املنتخبين في املجالس املحلية و تجنب تهميش الكفاءات الوطنية 

، وكما يعتبر أداة لتحقيق ة بأنواعها عن طريق التعيينالذين يرفضون الترشح لالنتخابات السياسي

لوطني و من خالل عن طريق املجلس الشعبي االتوازن عن طريق نزع إحتكار العمل التشريعي من 

شريعي من املجلس ، وكما يعتبر أداة لتحقيق التوازن عن طريق نزع إحتكار العمل التالتعيين

، وكذا توسيع سلطة إخطار ية التشريعية على أحسن وجهمن خالل إتمام العملالشعبي الوطني و 

 .ملجلس الدستوري لرئيس مجلس األمةا

م بنظام املجلسين ونص عليه في  1996لدستوري الجزائري في دستور قد أخذ املؤسس او 

م و جاء فيها بأنه "يمارس  2016في دستور  112م والتي أصبحت املادة  1996من دستور  98املادة 

السلطة التشريعية برملان يتكون من غرفتين ، وهما املجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة و له 

 ون و التصويت عليه".السيادة في إعداد القان

مجلس األمة مغاير للمجلس الشعبي الوطني من حيث طريقة التكوين، أو من حيث و 

 بينهما.وهذه املغايرة بين املجلسين هي السمة التي تميز  األعضاء،أو من حيث عدد  االختصاص،

 التكوين:من حيث طريقة 

 م  2016من دستور  118نصت املادة 

ينتخب أعضاء املجلس الشعبي الوطني عن طريق االقتراع العام املباشر و السري ينتخب 

( أعضاء مجلس األمة عن طريق االقتراع غير املباشر و السري ، بمقعدين عن كل والية 3/2ثلثا )

 أعضاء املجالس الشعبية الوالئية .أعضاء املجالس الشعبية البلدية و من بين 

اء مجلس األمة من بين الشخصيات ة الثلث اآلخر من أعضو يعين رئيس الجمهوري

 الوطنية.الكفاءات و 

 العضاء:املغايرة من حيث  

 _من حيث شروط الترشح : 
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فإن من بين الشروط الترشيح للمجلس الشعبي الوطني التي يختلف معها مع شروط 

 الترشح مجلس األمة هو سن الترشح .

 10.16حسب القانون العضوي لالنتخابات  فإن سن الترشح للمجلس الشعبي الوطني

( سنة على األقل 25"أن يكون بالغا خمس و عشرون ) 5م في نص املادة  2016أوت  28املؤرخ في 

من نفس  111يوم االقتراع ، و أما بالنسبة لشرط سن الترشح ملجلس األمة فقد نصت املادة 

( سنة 35مة إال بل  خمس و ثالثين )على أنه ال يمكن الترشح ملجلس األ  10.16القانون العضوي 

 كاملة يوم االقتراع .

 _من حيث عدد األعضاء :

يختلف املجلسان عادة من حيث عدد أعضاء كل منهما ، ويكون في الغالب عدد أعضاء 

املجلس املنتخب أكبر من عدد أعضاء املجلس الثاني ، و السبب في ذلك أن املجلس املنتخب هو 

الذي يمثل الشعب و يكون فيه تمثيل أوسع ملختلف الجهات السياسية و من األمثلة على ذلك 

لوطني الجزائري عدد أعضائه أكثر من عدد أعضاء مجلس األمة ، إذ يبل  عدد املجلس الشعبي ا

نائبا من بينهم ثمانية نواب يمثلون الجالية  462م(  2022-م2017أعضائه في العهدة الجارية )

الفقرة  84الجزائرية في الخارج ، ويكون تمثيل النواب بحسب عدد السكان ، و إسنادا لنص املادة 

( 5بأنه " ال يمكن أن يقل عدد املقاعد عن خمسة ) 10.16العضوي لالنتخابات  من القانون  6

، وبحيث  (1)( نسمة"350.000بالنسبة للواليات التي يقل سكانها عن ثالثمائة و خمسين ألف )

( القانون  84من املادة  4تحدد الدائر االنتخابية حسب الحدود القليمية للوالية )الفقرة 

، و أما بالنسبة لالنتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج ، تحدد الدوائر  (2)م  2016العضوي 

االنتخابية الدبلوماسية أو القنصلية عدد املقاعد املطلوب شغلها عن طريق القانون طبقا للفقرة 

 .  (3)السابعة من نفس املادة السابقة 

مقعد يتم  96مقعد  144عضو أي ما يقابل  144في حين أن عدد أعضاء مجلس األمة 

 م(. 2016من دستور  3-2الفقرة  118شغلهم عن طريق رئيس الجمهورية )املادة 

 

                                                             

 .10-16من القانون العضوي  6الفقرة  84انظر :املادة  -1

 .10-16من القانون العضوي  4الفقرة  84انظر :املادة  -2

 .10-16من القانون العضوي  7الفقرة  84انظر :املادة  -3
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 االختصاص:املغايرة من حيث 

إن املغايرة في االختصاص ال تعني أن ينفرد أحد املجلسين بكامل السلطة التشريعية في 

 الرأي.حين يكون للمجلس اآلخر سوى إبداء 

و إنما األصل أن يكون للمجلسين حق إقتراع القوانين و هو ما جاء في التعديل الدستوري 

الفقرة الثانية "تكون إقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها  136م في نص املادة  2016

من  137( عضًوا في مجلس األمة في املسائل املنصوص عليها في املادة 20( نائبا أو )20عشرون )

م " و نالحظ هنا أن املغايرة في االختصاص تجسد في التشريع االبتدائي فيما يتعلق  2016دستور 

 2016من دستور  137لنص املادة  بالتنظيم املحلي و تهيئة القليم و التقسيم القليمي إيستنادا

 .م

 إ
ّ
ذا أقّره و كما أنه لكل من املجلسين الحق في إقرار القوانين و ال يتم إصدار قانون إال

 املجلس.

و هكذا يكون املقصود من املغايرة و االختالف في االختصاص ، هو مجرد زيادة 

إختصاصات أحد املجلسين أو االنتقاص من إختصاصه أو في ترتيب عرض املوضوعات ، وذللك 

كله دون املساس بجوهر نظام املجلسين ، الذي يقتض ي وجوبه أن يكون لكل مجلس اقتراح 

 إذا أقّره املجلسانالقوانين ، 
ّ
 . (1)و أن ال يجوز إصدار قانون إال

 العهدة:املغايرة من حيث مدة 

جارت العادة في الدول التي تأخذ بنظام املجلسين أن تكون مدة عهدة املجلس األول أقل 

من مدة عهدة املجلس الثاني و مثال على ذلك البرملان الجزائري إذ نجد أن مدة عهدة املجلس 

قا لنص ( سنوات طب6( سنوات في حين أن مدة عهدة مجلس األمة ست )5وطني خمس )الشعبي ال

 م. 2016من دستور  119املادة 

 نظام املجلس الواحد )الفردي(  -

و يقصد به أن يضطلع بالوظيفة التشريعية في الدولة مجلس واحد ، ويتكون من عدد 

إذ أنه ال يشرط في صفة النيابية و  شعب حتى يحوز علىمن النواب الذين يتم إنتخابهم من طرف ال

 .أعضائه من تم تعينهماملجلس الواحد أن يكونوا جميع أعضائه منتخبين، بل قد يوجد من بين 

                                                             

 .388انظر :د. محمد الشافعي البوراس، مرجع سابق، ص  -1
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 أنه يشترط أن يكون عدد األعضاء املنتخبين في املجلس أكبر من عدد األعضاء 
ّ
إال

 املعينين.

 مبررات الخذ بنظام املجلس الواحد :-

 التشريعي.لعمل ـ تحقيق سرعة ا    

 تعقيًدا.ـ يتميز نظام املجلس الواحد بأنه أبسط من نظام املجلسين و أقل     

ـ يقول أنصار األخذ بنظام املجلس الواحد أنه بما أن سيادة األمة وحدة واحدة ال تتجزأ     

في ، فيجب أن يكون تمثيل هذه السيادة بمجلس واحد يتولى الشعب انتخاب أعضائه لينوبوا عنه 

 . (1)ممارسة السلطة 

ـ أن األخذ بنظام املجلس الواحد يحافظ على وحدة وتماسك الهيئة التشريعية عكس     

نظام املجلسين الذي قد يؤدي إلى تعطيل العمل التشريعي في حالة عدم املوافقة على اقتراح بعض 

 القوانين .

 باشرة املشبه الديمقراطية  -ج

يتول  نظاما و سطا بين الديمقراطية املباشرة حيث تعتبر الديمقراطية شبه املباشرة

، وبين الديمقراطية النيابية حيث يقتصر دور الشعب على إختيار الشعب مباشرة السلطة بنفسه

و يقوم هذا النظام على وجود برملان أو هيئة منتخبة كما هو مثلين له يتولون الحكم نيابة عنه،م

شعب ببعض السلطات التي يمارسها وفقا لرسائل معينة الحال في النظام النيابي مع إحتفاظ ال

 .  (2)تختلف من نظام آلخر 

ونظام الديمقراطية شبه املباشرة ظهر نتيجة إستحالة تطبيق نظام الديمقراطية 

يــة النيــــابية من املباشرة في الواقع العملــي من ناحيـــة و االنتقادات التي وجهت لنــظـــام الديمقراط

 .أخرى ناحية 

                                                             

 .158انظر : د. مولود ديدان، مرجع سابق، ص  -1

م، املكتب  2005انظر : د. محمد نصرمهنا، دراسة تطبيقية في النظام الدستوري و السياس ي، الطبعة األولى  -2

 .256األسكندرية، ص  –الجامعي الحديث األزراطة 
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ظهرت الديمقراطية شبه املباشرة بالتدريج في بعض مقاطعات االتحاد السويسري ثم و 

، وبعد ذلك إتسع نطاق تطبيقها و تــزايد في دول عديدة في عاملنـــا يات املتحدة األمريكيــــةالوال 

 .(1)املعاصـــر 

يقف نظام الديمقراطية شبه املباشرة عند حد مشاركة البرملان في ممارسة الوظيفة  و ال

على البرملان من خالل إقالة نائب قبل نهاية مدة نيابته أو حل البرملان كله قبل إتمام املدة املنتخب 

 .(2)لها 

 مظاهر الديمقراطية شبه املباشرة  -1

الديمقراطية شبه املباشرة ، فتجعل  توجد عدة مظاهر أو وسائل أو أساليب تميز نظام

 .  (3)منه نظاما وسطا بين نظام الديمقراطية املباشرة و نظام الدمقراطية النيابية 

و توجد ستة مظاهر للديمقراطية شبه املباشرة و يتفق فقهاء القانون الدستوري على 

ي على أساس أنها تتنافى ثالثة مظاهر وهي االستفتاء الشعبي و االعتراض الشعبي و االقتراع الشعب

مع النظام النيابي ، و لكنهم يختلفون حول ثالث مظاهر أخرى هي حق الناخبين في إقالة النائب 

 .(4)وحق االقتراع على حل البرملان ، وحق عزل رئيس الجمهورية ... 

 االستفتاء الشعبي  -

إن مصطلح االستفتاء كوسيلة أساسية ملمارسة األفراد حقهم في املشاركة املباشرة في 

الشؤن العامة في كثير من النظم السياسية املعاصرة ، يجد أصله التاريخي ... في االتحادات 

الكونفدرالية الجرمانية و السويسرية التي كانت تتألف من عدة مقاطعات متحدة فيما بينها في 

عصبة ، ويكون لكل مقاطعة في املجلس الخاص بهذه العصبة مندوبين تنحصر مهمتهم في حلف أو 

لهم البتة مخالفة هذه التعليمات، ومن باب  نقل التعليمات التي يكلفون بها من املقاطعة وال يجوز 

، ال يستطيعون البت في أي موضوع مستحدث ، يتم عرضه في املجلس قبل الرجوع مرة أخرى أولى

                                                             

 .367افعي البوراس، مرجع سابق ،ص انظر :د. محمد الش -1

م، دار  2010أسس التنظيم السياس ي الطبعة األولى  –الدبس، النظم السياسية، الكتاب األول  انظر :د. عصام -2

 .176األردن ،ص –م عمان 2013-ه1733الثقافة للنشر و التوزيع، تاريخ النشر 

 .176انظر :د. عصام الدبس، مرجع سابق، ص  -3

 .257انظر :د. محمد نصرمهنا، مرجع سابق ،ص  -4
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بادئ األساسية للوكالة ب املقاطعة ملراجعة و إبداء رأيه فيه و فقا ملا تقتض ي به املإلى شع

 . (1)اللزامية

و االستفتاء هو الطريق الدستوري الدمقراطي األكثر قوة و مصداقية و فاعلية في 

التعبير عن الرادة العامة للشعب في ممارسة السيادة طبقا لنظرية السيادة الشعبية أي أن 

، وقد جسدها املؤسس (2)يادة هي ملك للشعب يمارسها بواسطة االستفتاء وعن طريق ممثليه الس

 م . 2016من دستور  3الفقرة  8الدستوري في نص املادة 

ويذهب جانب كبير من فقهاء القانون الدستوري إلى التوسع في تحديد مفهوم االستفتاء 

 تضييق معنى االستفتاء الشعبي.الشعبي في حين يذهب الجانب اآلخر من الفقهاء في 

 املفهوم العام لالستفتاء الشعبي  

يتميز هذا املفهوم باملرونة و االتساع ، مما يؤدي إلى توسيع نطاق املشركة االستفتائية ، 

 بحيث تشمل في ثناياها أي موضوع يتعلق بالشؤون العامة للدولة أيا كانت الجهة املنتخبة به

السلطة التشريعية أو التنفيذية و أيا كانت طبيعة هذا املوضوع ، سواء أكان تشريعيا دستوريا أم 

قانون عاديا أم الئحيا ، أم تصديقيا على قرار أو ميثاق أو إتفاقية دولية أو لتفويض السلطة 

 .(3)الحاكمة صالحيات معينة أو ملجرد املفاضلة االستشارية 

 ء الشعبي املفهوم الضيق لالستفتا 

هو الرجوع للشعب ألخذ رأيه باملوافقة أو الرفض في مقترح جديد لدستور الدولة أو أحد 

 تعديلها.قوانينها أو ملجرد 

 أنواع االستفتاء الشعبي  

، أو من  يمكننا التميز بين أنواع االستفتاء الشعبي بحسب وقت إجرائه ، أو موضوعه

 .(4)امللزمة انتائجه، ومن حيث القوة حيث إلزمية اللجوء إليه

                                                             

 –يمان صالح الغويل، االستفتاء و أزمة الديمقراطية، منشورات، جامعة قان يونس، بن غازي انظر : د. سل -1

 .11ليبيا ،ص 

انظر :وسيلة وزاني، االستفتاء طريق الدمقراطية في الجزائر، الفكر البرملاني مجلس األمة.الجزائر، نوفمبر  -2

 . 80، ص 14، العدد 2006

 .14 – 13رجع سابق، ص صانظر : د. سليمان صالح الغويل، م -3

 .179 – 176راجع د. عصام الدبس، مرجع سابق، ص  -4
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، ومن حيث فتاء السابق أو االستفتاء الالحقفمن حيث الوقت يمكننا أن نميز بين االست

، ومن حيث تاء التشريعي واالستفتاء السياس ياالستفع نميز بين االستفتاء الدستوري و املوضو 

قصد بالستفتاء غاية االستفتاء الشعبي نميز بين االستفتاء التصديقي واالستفتاء اللغائي و ي

التصديقي إلى موافقة الشعب على قانون أو موضوع معاهدة أقرها البرملان سابقا ، و أما االستفتاء 

عادة ما يضاف إلى مايدخل معاهدة أو إتفاقية سارية املفعول، و اللغائي فهو الذي يهدف إلى إلغاء 

كون غايته االحتكام إلى ضمن تميز االستفتاء من حيث الغاية االستفتاء التحكيمي و الذي ي

 .ين سلطتين التشريعية و التنفيذيةالشعب ليقول كلمته في الفصل حول خالف سياس ي ينسب ب

وأما التميز بين أنواع االستفتاء الشعبي من حيث إلزامية اللجوء إلى االستفتاء فيمكننا 

، و مثال على االستفتاء الوجوبي فيما ء الوجوبي و االستفتاء الختياري كذلك التميز بين االستفتا

م املتعلقة بالتعديل الدستوري " يعرض  2016الفقرة الثانية من دستور  208جاء في نص املادة 

 .(1)( يوما املوالية ال قراره " 50التعديل على إستفتاء الشعب خالل الخمسين )

بين إستفتاء مازم او غير وأما من حيث القوة اللزامية لنتيجة االستفتاء يمكننا التمييز 

 ملزم .

 طرح أو إقتراح االستفتاء الشعبي املبادرة في  

إن النص الدستوري هو الذي يحدد الجهة التي لها حق املبادرة في طرح أو إقتراح 

 االستفتاء الشعبي .

و قد خول املؤسس الدستوري رئيس الجمهورية املبادرة دائما باالستفتاء من خالل نص 

 8الفقرة  91"لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة " و نص املادة  4فقرة ال 8املادة 

" وكذلك نص ت أهمية زطنية عن طريق االستفتاء" يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذا

 . (2)املتعلقة بتعديل الدستور  211، 210، 209، 208املواد 

 إيجابيات االستفتاء الشعبي  

م املشاركة االستفتائية بصورة نموذجية من شأنه تحقيق مجموعة من إن تطبيق نظا

 النتائج بالغة األهمية لتحقيق االستقرار السياس ي الذي يؤدي إلى تحقيق األمن السياس ي.

 و يمكننا بلورة النتائج املترتبة على تطبيق نظام املشاركة االستفتائية في النقاط التالية :

                                                             

 م. 2016الفقرة الثانية من دستور  208انظر :املادة  -1

 م. 2016( من دستور  211، 210، 209، 208 - 8الفقرة 91 – 4الفقرة  8انظر :املواد )  -2
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 طنين .آ_ التربية السياسية للموا

 ب_ الحد من الصراعات الحزبية .

 ج_ الحد من حركات العصيان و الثورة .

 ي الجزائري على عملية االستفتاء رقابة املجلس الدستور  

م أن املجلس الدستوري يسهر على  2016من دستور  2الفقرة  182طبقا لنص املادة 

وكما أنه يعلن على النتائج النهائية كما جاء في نص الفقرة الثالثة من  االستفتاء،صحة عمليات 

 .(1)نفس املادة 

 االعتراض الشعبي  -

و يقصد به عدد معين من الناخبين في االعتراض على قانون صادر من البرملان في بحر 

نافذا بمجرد  فترة معينة من تاريخ نشأه ، و تختلف هذه الفترة بإختالف الدساتير و يعتبر القانون 

صدوره من البرملان ، ولكن إذا إعترض األفراد خالل الفترة املحددة فإن القانون ال يسقط وإنما 

يوقف تنفيذه حتى يتم االستفتاء بشأنه فإذا أقره نفذ القانون وإذا إعترضوا عليه سقط بأثر 

 . (2)رجعي 

ومن الدساتير التي تأخذ باالعتراض الشعبي ، الدستور السويسري الحالي و الدستور 

 الطالي الحالي . 

 االقتراح الشعبي  -

بإقتراح مشروع قانون  –الناخبين  -االقتراح الشعبي، يتمثل في قيام عدد من املواطنين 

أي هو وسيلة تسمح معين أو موضوع معين، و الطلب إلى البرملان إصدار تشريع في مجاله ، 

 للمواطنين بإجبار البرملان على التشريع في مجال معين .

إصداره أو محدد يلتزم البرملان بمناقشته و  الشعبي قد يتضمن مشروع قانون  فاالقتراح

عرضه على االستفتاء الشعبي بحسب ما ينص عليه الدستور ، وقد يقتصر االقتراح على مجرد 

، حيث يتولى البرملان صياغة مشروع قانون بهذا الصدد يقره جال معينء الرغبة في الترشح في مإبدا

 .(3)بنفسه أو يعرضه على االستفتاء الشعبي 

                                                             

 م. 2016تور )الفقرة الثانية و الثالثة ( من دس 182انظر :املادة  -1

 .257انظر : د. محمد نصرمهنا، مرجع سابق، ص  -2

 .177د. عصام علي الدبس، مرجع سابق، ص 3انظر :
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و يجد حق االقتراح الشعبي تطبيقا في الواليات السويسرية و على مستوى حكومة 

م  1891م االتحاد و املعدل عام  1874فعلى مستوى دولة االتحاد يعطي دستور  االتحاد،

 فقط.للناخبين حق االقتراح الشعبي في املسائل الدستورية 

ح الشعبي في املسائل أما على مستوى الواليات فإن الكثير من دساتيرها يأخذ بحق االقترا

 3لك ما يقرره دستور والية برن الصادر في التشريعية العادية على حد سواء ، مثال ذالدستورية و 

ناخب ، و يعتنق  12000م أن للناخبين حق االقتراح الشعبي شريطة أن يتقدم به  1893جوان 

 .(1)مواطن فقط  2500دستور والية جنيف حق االقتراح الشعبي وال يشترط أن يتقدم به سوى 

 حق الناخبين في إقالة النائب -

ن من الناخبين )العشر مثال( إمكانية طلب إقالة نائبهم فإذا و يقض ي بأن يكون لعدد معي

وافق أغلبية الناخبين على طلبهم فإنه يتعين إنسحابالنائب ، أما إذا حصل النائب على األغلبية 

 من جديد ، وهذا النظام مطبق في الواليات املتحدة األمريكية
ً
 .(2) ملصلحته فإنه يعد منتخبا

م من 1913ظمتها ألول مرة والية لوس أنجلوس األمريكية سنة وهذه املمارسة العلمية ن

خالل النص على ذلك في دستورها ، وتلتها دساتير عدد من الواليات األخرى ، وذلك بشأن جميع 

خصوصا الوظائف القضائية ،وهذا األمر كان  –الوظائف التي يشغلها حائزها عن طريق االنتخاب 

م تجبر البرملانيين  1977من دستور  107بق حيث كانت املادة مطبقا في االتحاد السوفياتي السا

على تقديم كشف حساب لناخبيهم بشكل دوري ، وتسمح بعزلهم إذا لم يعودوا متمتعين بثقة 

 .(3)الناخبين 

 حق االقتراع على حل البرملان  -

 يوجد حق االقتراع على حل البرملان إذا منح الدستور عدد معينا يحدده حق طلب إقالة

املجلس النيابي ، فإذا تقدم العدد املحدد يطلب الحل ، يعرض هذا الطلب في استفتاء عام ، فإذا 

 .(4) كانت أغلبية التصويت لصالح الحل أصبح البرملان منحال بقوة الدستور )الحل الشعبي(
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مطبقا في املقاطعات  واليزال، وهذا األسلوب طبق في مرحلة سابقة باملقاطعات األملانية

 السويسرية.

 حق عزل رئيس الجمهورية  -

منحت بعض الدساتير الشعب حق عزل رئيس الجمهورية ، إذا طلب ذلك عدد معين من 

على أساسه فقده لثقة الشعب له ، وقد أخذ به دستور أملانيا  –الشعب السياس ي  –الناخبين 

جمهورية إذا جاءت نتيجة االستفتاء الذي أجاز عزل رئيس ال -دستور فيمر –م  1919لسنة 

الشعبي مؤيدة لذلك ، ويشرط الدستور موافقة ثلثي أعضاء البرملان "الريخستاغ" على إجراء هذا 

 .(1)االستفتاء العام 

 االنتخاب الثاني:الفرع 

يجـري بواسـطة التصـويت االنتخاب هو نمط وأسـلوب أليلولـة السـلطة ،يرتكـز علـى إختيـار 

،و يعتبر الطريقة األساسية لسناد السلطة في الديمقراطية النيابيـة ، بـل أصـبح الوسـيلة أو االقتراع

الوحيـــدة ملـــنح الشـــرعية للســـلطة ،فاالنتخـــاب أضـــدى بمثابـــة عقيـــدة للديمقراطيـــة ، وأ ـــحت الفتـــرة 

االنتخابية أهم األوقات فـي الحيـاة السياسـية للشـعوب فعلـى الـرغم مـن العيـوب التـي يمكـن أن تسـند 

بــــــــدأ االنتخـــــــــاب كوســـــــــيلة لتعيـــــــــين الحكـــــــــام ، يبقـــــــــى هـــــــــذا املبدأالوســـــــــيلة األنجـــــــــع فـــــــــي الطريـــــــــق نحـــــــــو مل

 (.2)الديمقراطية 

مــن –وقــد أقــر األســتاذ دوفرجيــه أن فكــرة انتخــاب الحكــام فكــرة حديثــة ،ذالــك أن الحــاكم 

يس كــان واحــد مــن معطيــات الطبيعــة ، كــاألرض والجــو واملــرض ، علــى النســان أن يتقبلهــا ولــ –قبــل 

 في مقدوره أن يغير منها.

وملـــــا ظهـــــرت ظـــــاهرة تأســـــيس الســـــلطة ، بمعنـــــى الفصـــــل بـــــين الســـــلطة وشـــــخص الحـــــاكم ،  

 (.3)وظهرت نظريات سيادة األمة وسيادة الشعب ، فقد ظهرت فكرة إنتخاب الحاكم 

وبيــد أن االنتخــاب ال يكــون معبــرا عــن روح الديمقراطيــة إال بقــدر مــا يكــون وســيلة ملشــاركة 

در ممكـــــن مـــــن املـــــواطنين فـــــي عمليـــــة إســـــناد الســـــلطة ، وذلـــــك ألنـــــه ال يكفـــــي أن يكـــــون إســـــناد أكبـــــر قـــــ
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الســلطة إلــى الحــاكم بطريقــة االنتخــاب ليصــبح النظــام ديمقراطيــا ، بــل يجــب أن يكــون حــق القتــراع 

 (.1)عاما دون أن يكون مقيدا 

 التكييف القانوني لالنتخاب  أوال:

ة فقهية بحته ،وقد الطبيعة القانونية لالنتخاب ،مسألفي الحقيقة تعتبر دراسة تحديد 

تخاب هو حق فقهية لتحديد الطبيعة القانونية لالنتخاب ، فمنهم من يرى أن االن ظهرت عدة آراء

االنتخاب وظيفة ،وهناك من يرى أن االنتخاب حق ووظيفة ،وهناك  شخص ي وهناك من يرى أن

 .ةاالنتخاب هو سلطة قانونية سياسيمن يرى أن 

 وسنتطرق لهذه اآلراء الفقهية تباعا:

 االنتخاب حق شخص ي  -أ

يـــرى أصـــحاب هـــذا االتجـــاه أن االنتخـــاب هـــو حـــق شخصـــ ي ، أو ذاتـــي يتمتـــع بـــه كـــل مـــواطن 

،أي هــو حــق مــن الحقــوق الطبيعيــة التــي ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال حرمــان أحــد منهــا ، وأن هــذا 

الشـــعبية ، أو بــــاألحرى أحـــد نتائجهــــا ، ...وتقـــوم علــــى القـــول فـــي الحقيقــــة يتوافـــق مــــع نظريـــة الســــيادة 

أساس أن كل فرد من الشعب يملك جزءا من السيادة، وبالتالي االنتخاب هو حـق لكـل فـرد ملمارسـة 

هــذا الجــزء الــذي يملكــه مــن الســيادة ،وهــذا مــا عبــر عنــه "روســو" بقولــه أن التصــويت حــق ال يمكــن 

 .(2)انتزاعه من املواطنين 

ويترتـــب علـــى األخـــذ بنظريـــة االنتخـــاب حـــق شخصـــ ي اعتبـــار االنتخـــاب حقـــا ولـــيس واجبـــا أو 

وظيفــــــة ، فالناخــــــب لــــــه الحـــــــق فــــــي ممارســــــة أو عــــــدم ممارســـــــة هــــــذه الصــــــالحية دون أن يتعـــــــرض ألي 

مســــؤولية ،فاالنتخــــاب هنــــا اختيــــاري ولــــيس إجبــــاري ، وكمــــا يترتــــب كــــذلك علــــى األخــــذ بهــــذه النظريــــة 

 (.3)م تقرير االقتراع العا

وأمــا مــن حيــث تطبيقهــا فقــد أخــذ بهــا املؤســس الدســتوري الجزائــري مــن خــالل نــص املــادة 

 (.4)» لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب  «2016من دستور  62

 االنتخاب وظيفة  -ب
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تعهـــد إلـــيهم  أفـــراد،يــذهب أنصـــار هـــذه النظريــة إلـــى أن االنتخـــاب وظيفــة تســـندها األمـــة إلــى 

وتتأســــس هـــذه النظريــــة علـــى " الســــيادة األمـــة" فاألمــــة شـــخص ومعنــــوي متميـــز عــــن  النـــواب.باختيـــار 

ولــذا فـال يجـوز ألي فـرد مـن أفــراد  للتجزئـة،وسـيادة هــذه الشـخص غيـر قابلـة  لألمـة،األفـراد املكـونين 

وإذا كانــــت الســــيادة لألمــــة ،ذلــــك الشــــخص املتميــــز عــــن األفــــراد املكــــويين لــــه ، فــــإن لألمـــــة أن  ..األمــــة.

تختــــار مــــن تــــرى أنهــــم األصــــلح واألقــــدر ليقــــوم باختيــــار نــــواب األمــــة ، والناخــــب فــــي ظــــل هــــذه النظريــــة 

،وال يمكن أن يمارس هذه الوظيفـة مـن املـواطنين إال (1) يكتسب هذه الصفة باعتبارها وظيفة عامة

ن تتــــــوفر فيــــــه شــــــروط معينــــــة ، فــــــاملواطنون ينقســــــمون إلــــــى فئتــــــين :املــــــواطنين االيجــــــابيين الــــــذين مــــــ

يتمتعــــــون بالشــــــروط القانونيــــــة ملمارســــــة الحقــــــوق السياســــــية ومنهــــــا حــــــق االنتخــــــاب الــــــذين يمكــــــنهم 

ممارســـــــة وظيفــــــــة االنتخــــــــاب هــــــــم فقـــــــط املواطنــــــــون االيجــــــــابيون الــــــــذين يقـــــــع علــــــــى عــــــــاتقهم اختيــــــــار 

 (.2) شؤون السلطة األشخاص ملمارسة

وأن األخـــذ بــــالرأي القائـــل بــــأن االنتخــــاب وظيفـــة يجيــــز لألمــــة بواســـطة أجهزتهــــا وتشــــريعاتها 

إجبـار وإلــزام النـاخبين علــى االنتخــاب ،وجعـل التصــويت إجباريـا وتقريــر العقوبــات املناسـبة علــى مــن 

نتخـاب ،حيـث تضـع األمـة يتخلف عن أداء هذا الواجب ،كما يجيز األخذ بنظام االقتـراع املقيـد فـي اال 

بعـض الشـروط املاليـة أو العلميــة أو االجتماعيـة فـي الناخــب تمهيـدا لحصـر الكفــاءات التـي يجـوز لهــا 

 (.3)الترشيح للنيابة العامة وتمثيل األمة 

 االنتخاب حق ووظيفة  -ج

أي القــــول بــــأن االنتخــــاب هــــو  الســــابقين،حـــاول أصــــحاب هــــذا االتجــــاه الجمــــع بــــين الـــرأيين 

أي أن  ووظيفـــة،أن االنتخــاب حــق  الوظيفـــة، أياختصــاص دســتوري يجمــع بـــين فكــرة الحــق وفكــرة 

 (.4) ولكنه يعتبر وظيفة واجبة األداء فردي،االنتخاب حق 

وإن جعـل االنتخــاب حـق ووظيفــة يجـد تبريــره فـي جعــل االنتخـاب كحــق هـو تأكيــد علـى جــود 

لفــــرد والتــــي ال يجــــوز للدولــــة أن تمســــها أو تــــنقص منهــــا ألنهــــا تســــمو علــــى بعــــض الحقــــوق الطبيعيــــة ل
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القــانون العضــوي فــي حــين أن جعـــل االنتخــاب وظيفــة فــي نفــس الوقـــت ،وهــو أنــه يجــب علــى املـــواطن 

 أداؤه خوفا من تعرضه للمسؤولية بشكل جزائي والتي تكون في الغالب غرامات مالية .

  االنتخاب هو سلطة قانونية سياسية -د

لالنتخـــــاب ال يتجــــه الــــرأي الـــــراملح فــــي الفقـــــه املعاصــــر إلـــــى أن التكييــــف القـــــانوني ال ــــحيح 

، وإنما هـو سـلطة أو مكانـة قانونيـة تعطـي للنـاخبين لتحقيـق املصـلحة العامـة ، يعتبره حقا أو وظيفة

وذلـــك علـــى أســـاس أن القـــانون هـــو الـــذي يتـــولى تحديـــد مضـــمون هـــذه الســـلطة وشـــروط اســـتعمالها 

 (.1)بالنسبة لجميع املواطنين دون تفرقة 

اركة وطاملــــــا أن االنتخــــــاب ســــــلطة قانونيــــــة يحــــــددها املشــــــروع ليعطــــــي النــــــاخبين حــــــق املشــــــ

خالفـة القواعـد املنظمــة ، فإنـه ال يجـوز للنـاخبين أن يتفقـوا علـى مالسياسـية بشـكل عـادل ومتسـاوي 

، خاصــــة فــــي منــــع مــــن يحــــق لــــه االنتخــــاب أو مــــنح مــــن هــــو ممنــــوع مــــن هــــذا الحــــق بــــأي شــــكلملمارســــة 

 (.2)ممارسة هذا الحق أو موقوف بشكل دائم أو مؤقت 

ويــذهب غالبيــة فقهــاء القــانون الدســتوري إلــى أن االنتخــاب ســلطة قانونيــة تنبــع مــن مركــز 

شــــراك األفــــراد فــــي اختيــــار الســـلطات العامــــة فــــي الدولــــة حســــب موضـــوعي ينشــــئه القــــانون مــــن أجـــل إ

 .(3) الشروط التي يراها املشرع مناسبة في كل وقت طاملا ال يخالف من خاللها الدستور نصا وروحا

 : الهيئة الناخبة ثانيا

 املقصود بالهيئة الناخبة  -1

بموجـب قـانون يقصد بالهيئة الناخبة مجمـوع األشـخاص الـذين يتمتعـون بحـق التصـويت 

االنتخــاب ،وتحتــل الهيئــة الناخبــة مكــان أساســيا فــي ســير عمــل املؤسســات فــي الدولــة ، إذ أنهــا تشــكل 

أول أجهــــزة الدولــــة مــــا دامــــت إرادتهــــا حاســــمة فــــي تكــــوين أجهــــزة الدولــــة األخــــرى عــــن طريــــق االنتخــــاب 

ملــــان ، وتعتبـــر ســــلطة ...وهـــي التـــي تنتخــــب الحكـــام ، وتمــــارس الرقابـــة علــــيهم عـــن طريـــق ممثليهــــا فـــي البر 

 (.4) الفصل في النزاع الذي يمكن أن يثور بين السلطات العامة في الدولة

 تكوين الهيئة الناخبة -2
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تتكون هيئة الناخبين من مجموع األفراد الذين يكون لهـم ممارسـة االنتخـاب ويطلـق علـيهم 

 لتقييـــده،يعطــي األســاس  وظيفــة،"النــاخبون، ولقــد رأينــا كيــف أن التكيــف القــانوني لالنتخــاب بأنــه 

..ومن هنـــــــــا أطلقـــــــــت علـــــــــى هـــــــــذا النظـــــــــام االنتخـــــــــاب.ومـــــــــن ثـــــــــم فـــــــــال يكـــــــــون لكـــــــــل مـــــــــواطن أن يمـــــــــارس 

ومــن زاويــة أخــرى فــإن تكييــف االنتخــاب علــى أنــه حــق شخصــ ي يجعــل لكــل  املقيــد،االقتــراع « تســمية

، نتخـــاب.. ومـــن ثـــم يكـــون للجميـــع حـــق اال سياســـيا.مـــواطن الحـــق فـــي ممارســـة االنتخـــاب باعتبـــاره حـــق 

 (.1) نظام االقتراع العام فيظهر

 وستناول هذين املنهجين في تكوين الهيئة االنتخابية على التوالي:

 االقتراع املقيد  -

االقتراع املقيد هو ذلك الذي يشترط في الناخـب أي شـرط مـن الشـروط التـي تتعلـق بـالثراء 

املـال أو االنتمـاء باملولـد إلـى إحـدى  أو املولد أو العلم ، وذلـك كـأن يشـترط امـتالك حـد أدنـى معـين مـن

 الطبقات املرموقة في املجتمع أو الحصول على قدر كافي من العلم.

ولقــــــد اعتقــــــد رجــــــال الثــــــورة الفرنســــــية أن تبنــــــي االقتــــــراع املقيــــــد إنمــــــا هــــــو توفيــــــق مــــــا بــــــين  

 ، ألن االقتـــــراح املقيــــــد صـــــورة مـــــن صــــــور رة علــــــى حســـــن تمثيـــــل املصــــــالح العامـــــةالديمقراطيـــــة والقـــــد

 (.2)االنتخاب من ناحية ووسيلة الختيار أفضل فئات األمة قادرة على تمثيلها 

 شرط نصاب املال  

نظــــام االقتــــراع املقيــــد بشــــرط النصــــاب املــــالي يتطلــــب مــــن الناخــــب أن يكــــون مــــن أصـــــحاب 

الثــروات املاليــة ممــن يملكــون األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة أو مــن دافعــي الضــرائب ،وهــذا الشــرط 

تبريـــره بأنـــه يضـــمن جديـــة االنتخـــاب ، ألن النـــاخبين فـــي اختيـــارهم ســـيكونون حريصـــين جـــدا، ألن يـــتم 

البرملان الذي أنتخب مـن قـبلهم سـيؤثر مـن خـالل تشـريعاته علـى ثـرواتهم وأمـوالهم ، أمـا مـن ال يملـك 

دة شـــيئا فيكـــون فـــي اختيـــاره غيـــر ميـــال ، وبـــذلك فـــإن األغنيـــاء هـــم األقـــدر علـــى االنتخـــاب طبقـــا لقاعـــ

 (.3)التالزم بين السلطة واملسؤولية بصفتهم دافعي الضرائب 

 شرط االنتماء باملولد إلى أحد الطبقات العليا في املجتمع  
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شـــرط االنتمـــاء باملولـــد إلـــى أحـــد الطبقـــات العليـــا فـــي املجتمـــع للمشـــاركة فـــي االنتخـــاب يحـــرم 

املسـاواة بــين املـواطنين الــذي طبقـات واســعة مـن املجتمــع فـي املشــاركة السياسـية وهــو مسـاس بمبــدأ 

 هو جوهر الديمقراطية وبالتالي يفقد الغاية من االنتخاب الذي يعد روح الديمقراطية .

 شرط التعليم  

لتعلـــــيم ليكـــــون لـــــه املقصـــــود أن يشـــــترط القـــــانون أن يكـــــون املـــــواطن علـــــى قـــــدر معـــــين مـــــن ا

والكتابـة ، إلـى اشـتراط الحصـول  ، وتتدرج درجة التعلـيم مـن مجـرد الملـام بـالقراءةممارسة االنتخاب

، ومثـــال علـــى ذلـــك مـــا ذهبـــت إليـــه القـــوانين األساســـية لواليـــات الجنـــوب (1)علـــى مؤهـــل دراســـ ي معـــين 

األمريكيــــة حـــــين اشـــــترطت بعضـــــها فـــــي الناخـــــب الملـــــام بـــــالقراءة والكتابـــــة باللغـــــة النجليزيـــــة وبعضـــــها 

والقـــــوانين األساســـــية لـــــم تشـــــترط  القـــــدرة علـــــى تفســـــير الدســـــتور األمريكـــــي فـــــي حـــــين بعـــــض الدســـــاتير

التعلـيم فـي الناخـب ، وإنمـا رفعـت سـن الناخـب األمـي مثـل قـانون االنتخـاب اليطـالي ، وبعضـها أعطـى 

 (.2)صوتين إضافيين لحملة املؤهالت الدراسية املتوسطة والعالية مثل قانون االنتخاب البلجيكي 

نتخـاب هـي العنصـر الجـوهري الـذي وقد جاء في تبرير أنصـار هـذا الشـرط بـأن السـرية فـي اال 

يقـــوم عليـــه هـــذا األخيـــر ، وال يمكـــن أن تتحقـــق الســـرية مـــع الناخـــب األمـــي الـــذي ال يملـــك القـــدرة علـــى 

االختيــار أو غيــر املـــتعلم الــذي يســهل تضـــليله ، فــي حــين يـــرى أخــرون بــأن شـــرط التعلــيم محفــز ملحـــو 

وسيلة الضـرورية لسـناد السـلطة فـي أجهـل األمية ، وكما يرون أن هذا الشرط يجنبنا في وضع هذه ال

 . ي إلى إختيار خاطئ يمس بمصير أمةالناس وأقلهم دراية مما قد يؤد

ونحــــن نــــرى أن املبــــررات التــــي ســــاقها أنصــــار االقتــــراع املقيــــد غيــــر واقعيــــة وتتنــــافى مــــع مبــــدأ 

باشـــــــرة الديمقراطيـــــــة التـــــــي يتماملـــــــ ى مـــــــع توســـــــيع املشـــــــاركة السياســـــــة ، ويمكـــــــن لجميـــــــع املـــــــواطنين م

االنتخـــاب بـــدون إقصـــاء أو تمييـــز علـــى أســـاس عر ـــي أو طبقـــي أو فتـــوى ، إذ مـــن غيـــر املعقـــول أن يـــتم 

، وخاصــة أن األغنيــاء واملنتمــين إلــى نين البــالغين مــن مباشــرة االنتخــاباســتبعاد عــدد كبيــر مــن املــواط

لدرجــة مــن األقليــة ، الطبقــات العليــا مــن املجتمــع هــم أقليــة فــي حــين أن املتعلمــين قــد ال يكنــوا بهــذه ا

االنتخـــــاب وخاصـــــة فـــــي الـــــدول وإن كنـــــا نـــــرى أن شـــــرط التعلـــــيم قـــــد يكـــــون ضـــــروري كشـــــرط ملباشـــــرة 

، ولكـن يــتم تحديـده فـي القــراءة والكتابـة فحسـب ،وذلــك حتـى تكـون للناخــب القـدرة والدرايــة الناميـة

 الكافية الختيار من يمثله.
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 االقتراع العام -

االنتخـــاب بــدون تقييــده بشــرط النصــاب املــالي أو شـــرط يقصــد بــاالقتراع العــام تقريــر حــق 

التعلــيم، والعموميــة فــي االقتــراع جــاءت لــيس بمعناهــا اللغــوي وإنمــا بمعناهــا االصــطال ي أي تخلــص 

 املقيد.االقتراع من الشروط التي وردت في االقتراع 

وأن تقريــر مبــدأ االقتــراع العــام هــدفا ديمقراطيــا عزيــزا تســابقت معظــم الــدول األوربيــة إلــى 

األخذ به وتطبيقه خالل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشـرين مـن أجـل إشـتراك أكبـر عـدد مـن 

ع املــواطنين فــي عمليــة إســناد الســلطة فــي هــذه الــدول الديمقراطيــة ، ولكــن ال يعنــي تقريــر حــق االقتــرا

، إذ أنه ال يعقل أن يمـنح حـق االنتخـاب لجميـع املـواطنين عدم اشتراط أيه شروط في الناخبينالعام 

بصــرف النظـــر عـــن أعمــارهم أو مـــدى تمـــتعهم بحقــوقهم املدنيـــة والسياســـية ،وكمــا ال يتصـــور يعطـــي 

 .(1) حق االنتخاب لألجانب

فـــإن االقتـــراع العـــام ال يتعـــارض مـــع الشـــروط املتعلقـــة بالجنســـية والجـــنس والســـن  وبالتـــالي

 واألهلية.

 الجنسية 

ن مــــــــن رعاياهــــــــا ،أي يتمتــــــــع جميــــــــع دول العــــــــالم تشــــــــرط فــــــــي االنتخابــــــــات البرملانيــــــــة أن يكــــــــو 

، فصـــفة املـــواطن أو املواطنـــة التـــي تـــرتبط بالجنســـية تعتبـــر أســـاس مـــنح حـــق التصـــويت أو بجنســـيتها

، حتـــى لـــو حصـــل فـــرد علـــى الجنســـية التـــي تمنحـــه صـــفة املـــواطن ، فـــإن بعـــض الـــدول تعتبـــر  االقتـــراع

 مرور زمن معين العتبار هذا الفرد ناخبا .

ولكــن يالحــظ أن بعــض الــدول كإيطاليــا والســويد وهولنــدا والــدنمارك تمــنح حــق االنتخــاب 

مـــــــر بحـــــــق لرعايـــــــا دول فـــــــي االنتخابـــــــات املحليـــــــة لألجانـــــــب املقيمـــــــين فيهـــــــا بصـــــــورة شـــــــرعية وكـــــــذلك األ 

املجموعــة األوروبيـــة املشــارك فـــي االنتخابــات البرملانيـــة األوروبيــة فـــي أي دولــة مـــن دول هــذه املجموعـــة 

 (.2)،ولو لم يكونوا من رعاياها بشرط أن يكونوا مقيمين بها 

ذو  25املــــؤرخ  10-16وأمــــا بالنســــبة للجزائــــر فــــإن القــــانون العضــــوي املتعلــــق باالنتخابــــات 

م لــم يشــترط فــي الناخــب أن تكــون لــه جنســية أصــلية  2016أوت  28ه املوافــق لـــ  1437م القعــدة عــا

فقط ،بـل يعـد كـذلك ناخبـا مـن لـه جنسـية مكتسـبة كمـا جـاء فـي املـادة الثالثـة مـن القـانون العضـوي 
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وكمـا لـم يشـترط مـدة معينـة علـى اكتسـابها لتكـوين  (،1)  »يعد ناخبا كل جزائـري وجزائريـة ... «16-10

لهـذا القـانون بموجـب القـانون العضـوي وبقي علـى نفـس الحـال فـي التعـديل الجزئـي له صفة ناخب ، 

وقـــد حـــدد قــــانون الجنســـية الجزائريـــة املعـــدل واملـــتمم بــــاألمر .م2019ســـيبتمبر 14املـــؤرخ فـــي  19-08

فـــي الفصـــل الثالـــث طـــرق  2005فيفـــري  27ملوافـــق لــــ ه ا 1426محـــرم عـــام  18املـــؤرخ فـــي  01-05رقـــم 

 (.2) (12،11،10مكرر  9اكتساب الجنسية الجزائرية في املواد ) 

 السن 

مــــن املعقــــول أن ال يكــــون للصــــغار صــــوت انتخــــابي ، ذلــــك أن ممارســــة الحقــــوق السياســــية 

قرينـــة علـــى بلوغـــه تحتـــاج إلـــى نرـــج وخبـــرة ، وال يتـــوفران فـــي الصـــغار ويعـــد بلـــوغ املـــواطن ســـنا معينـــة 

درجــة مــن النرــج تتــيح لــه ممارســة التصــويت علــى منــتج ولــه قيمــة ،ويطلــق علــى هــذا الســن اصــطالح 

تــاح للفــرد ممارســة حقوقــه املدنيــة ســن الرشــد السياســ ي ، قياســا علــى ســن الرشــد املــدني ،الــذي ال ي

 ال ببلوغه .إ

د السياســ ي ، وســن ومــن هنــا فــإن الغالــب فــي تشــريعات االنتخــاب أن تســاوى بــين ســن الرشــ

 (.3) الرشد املدني

وبالرجوع إلى املشرع الجزائري فنجد أنـه لـم يسـاوي بـين سـن الرشـد السياسـ ي وسـن الرشـد 

هـو  10-16( الفقـرة األولـى مـن القـانون 3املدني ،فإن سن الرشد السياس ي كما جاء في املادة الثالثـة )

 (.4)قتراع ( سنة كاملة يوم اال18كل من بل  من العمر ثماني عشر )

 05.07مـن القـانون املـدني رقـم  40سنة طبقا لنص املادة  19في حين أن سن الرشد املدني 

 (.5) 2007ما يونسه  13املؤرخ في 

 الهلية: 

 الهلية العقلية  
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مـــــــن الطبيعـــــــي أن تشـــــــترط األهليـــــــة العقليـــــــة فـــــــي مباشـــــــرة االنتخـــــــاب، وإذا كانـــــــت تصـــــــرفات 

غير جائزة وال تعد صحيحة في شؤونه الخاصـة حمايـة لـه مـن املحجور عليه لجنون أو سفه أو غفلة 

ضـعف عقلـه ،فإنـه مـن األولـى أن يحـرم مـن املشـاركة فـي االنتخـاب حمايـة للمصـلحة العامـة ،وخاصـة 

 أنه سيختار من يمثله في التعبير عن إرادته في املجالس املنتخبة .

هـــــد اتخـــــاذ قـــــرار الحرمـــــان إال أن أغلـــــب التشـــــريعات االنتخابيـــــة فـــــي الـــــدول الديمقراطيـــــة تع

بسـبب هـذا الشــرط للقضـاء باعتبــاره سـلطة مســتقلة لضـمان وحمايــة للناخـب مــن تعسـف الســلطة 

 .فها في استعماله لإلقصاء السياس يالتنفيذية وانحرا

 الهلية الدبية  

ذهبـــت كافـــة التشـــريعات إلـــى حرمـــان األشـــخاص الـــذين ال تتـــوافر فـــيهم األهليـــة األدبيـــة مـــن 

تــــزول األهليــــة األدبيــــة عــــن الشــــخص عنــــدما يصــــدر ضــــده حكــــم مــــن محكمــــة مختصــــة االنتخــــاب ، و 

بســبب ارتكـــابهم جريمـــة مخلـــة بالشــرق واألمانـــة أو حســـن الســـمعة بثبــوت ارتكابـــه ملثـــل هـــذه الجـــرائم 

يصـبح غيــر جـدير بالثقــة واالعتبـار ، وقــد توسـعت كثيــرا بعـض التشــريعات فـي شــرط األهليـة األدبيــة، 

االنتخـــاب كـــل مـــن صـــدر ضـــده أي حكـــم جزائـــي بالســـجن ملـــدة معينـــة ولـــو فحرمـــت مـــن ممارســـة حـــق 

 (.1)كانت قصيرة 

وقــد ينتمــي الحرمـــان النــاتج عــن صـــدور هــذه األحكــام بـــرد االعتبــار ملــن حكـــم علــيهم فــي هـــذه 

 .(2)الجرائم عن طريق العفو الشامل عن الجريمة أو بواسطة إجراء قضائي يرد االعتبار لهم

( من القانون العضوي 5الجزائري فإنه نص في املادة الخامسة )وبالرجوع إلى املشرع 

مارسة االنتخاب على سبيل على األشخاص الذين ال تتوافر فيهم األهلية األدبية مل 10-16لالنتخاب 

م 2019سيبتمبر14املؤرخ في  08-19القانون العضوي  والتي لم يطرا عليها أي تغيير فيالحصر، 

 املعدلل واملتمم له.

 يسجل في القائمة االنتخابية كل من :ال 

 سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضاد ملصالح الوطن  -

 حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره  -
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مـــن أجــــل جنحـــة بعقوبــــة الحـــبس والحرمـــان مــــن ممارســـة حــــق االنتخـــاب والترشــــيح  حكـــم -

 من قانون العقوبات  14و 1مكرر  9للمدة املحددة تطبيقا للمادتين 

 أشهر إفالسه ولم يرد اعتباره  -

 تم الحجز القضائي أو الحجر عليه  -

ائل القانونيـــة وتبلغهـــا، تطلـــع النيابـــة العامـــة اللجنـــة الداريـــة االنتخابيـــة املعنيـــة بكـــل الوســـ

ملــــــــــــــــــذكورين فــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــور افتتــــــــــــــــــاح مرحلــــــــــــــــــة مراجعـــــــــــــــــة القــــــــــــــــــوائم االنتخابيــــــــــــــــــة قائمـــــــــــــــــة األشــــــــــــــــــخاص ا

 .أعاله4،3،2،5املطات،

 النظم االنتخابية  :ثالثا

الطرق التي بموجبها يتم اختيار الناخبين لنوابهم لتمثيلهم في املجالس  ويقصد بها

النيابية، وتتنوع هذه الطرق بحسب الظروف السياسية واالجتماعية التي تراها الدولة اكثر مالءمة 

 (.1) مع ظروفها السياسية

 تخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة االن-أ

ا لعدد النواب املراد انتخابهم بحيث يكون لسكان ذا كان عدد املناطق االنتخابية مساويإ

كل منطقة انتخاب نائبا واحدا يكون االنتخاب فردي، أما اذا كان عدد املناطق االنتخابية أقل من 

عدد النواب املرجى فرزهم بصورة تدعوان يكون ملواطني كل منطقة عدد من النواب فإن طريقة 

 (.2) االنتخاب تكون حينئذ بالقائمة

نتخاب بالقائمة يتم على شكل من االشكال الثالث، اما عن طريق القوائم املغلقة، واال 

 .(3)اوطريقة التصويت باألفضلية، اوعن طريق املزج 

 االنتخاب املباشر واالنتخاب الغير املباشر -ب

يكون االنتخاب مباشر عندما يقوم الناخبون بانتخاب النواب من بين املترشحين مباشرة 

اشخاص اخرين في هذا العمل ووفق االصول واالجراءات التي يحددها القانون ولذلك  دون واسطة

يطلق البعض على هذا النظام نظام االنتخاب على درجة واحدة، اما االنتخاب غير املباشر 
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فهوالذي يتم فيه االنتخاب على درجتين، حيث يقتصر دور الناخبين على مجرد انتخاب مندوبين 

 (.1)الحكام وأعضاء البرملان أء املندوبون بعد ذلك بمهمة انتخاب عنهم، ليقوم هؤال

 الغلبية ونظام التمثيل النسبي نظام االنتخاب ب -ج

فحوى نظام االنتخاب باألغلبية أن يفوز في كل دائرة انتخابية  االنتخابات بالغلبية :-

فهو بذلك نظام يمكن تطبيقه في ظل نظام  املرشح )أوالقائمة ( الذي يحصل على أكثر االصوات

 (.2)ي وكذلك في ظل االنتخاب بالقائمةاالنتخاب الفرد

ولنظام األغلبية صورتان رئيسيتان وهما االنتخاب باألغلبية البسيطة واالنتخاب 

 املطلقة.باألغلبية 

 نظام التمثيل النسبي -

انه ال يمكن تطبيق التمثيل النسبي اال في ظل  يرتبط هذا النظام باالنتخاب بالقائمة، اذ

 االنتخاب بالقائمة .

ويتم تطبيق نظام التمثيل النسبي عن طريق توزيع عدد املقاعد في الدائرة الواحدة 

 (.3)بنسبة عدد االصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم املنافسة 

موع االفراد الذين لهم حق ممارسة واما فيما يتعلق بهيئة الناخبين فإنها تتكون من مج

االنتخاب والذين يطلق عليهم الناخبون، وبالتالي اذا كان التكييف القانوني لالنتخاب بانه وظيفة 

ومن ثم نكون أمام اقتراع مقيد واما اذا كان التكييف القانوني على انه حق شخص ي فنكون أما 

 معظم الدول األوروبية الى األخذ به وتطبيقه.اقتراع عام والذي يعد هدفا ديمقراطيا أمثل تسابقت 

 النظام االنتخابي الجزائري -

أخذ املشرع الجزائري في عهد الحزب الواحد بنظام االنتخاب الفردي واألغلبية املطلقة 

م لسهولته وبساطته، 1980م، حيث اعتمده في قانون االنتخاب 1976م و 1963في كل من دستور 

م 1989م، وما شهدته من انتفاضة ضد السلطة ، جاء دستور 1988 أكتوبر 5ولكن بعد أحداث 

مكرسا النظام الديمقراطي والتعددية السياسية بصفة رسمية، والذي تم فيه األخذ بالنظام 

االنتخابي املختلط ) وهو نظام انتخابي هجين يجمع بين تقنيات األغلبية ونظام التمثيل النسبي ( 
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املؤرخ في  90/06ن م ، ثم تم صدور قانو 1989. 08. 07املؤرخ في  89/13بصدور قانون االنتخاب 

م وهي اول انتخابات في ظل التعددية 1990. 06. 12، وطبق في االنتخابات املحلية م1990. 03. 27

/ 91على دورين بصدور القانون  السياسية، ثم تم األخذ بنظام االنتخاب الفردي باألغلبية املطلقة

م ، ولكن 1991ديسمبر  26، وطبق في أول انتخابات تشريعية في ظل التعددية السياسية بتاريخ 06

جانفي  11قبل إجراء الدور الثاني قدم رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد استقالته بتاريخ 

، ثم أثبت املجلس الدستوري الشغور النهائي ملنصب الرئاسة، والتصريح باقترانه مع شغور م1992

لبرملان مما تسبب في أزمة دستورية، تولد عنها تشكيل املجلس االعلى للدولة وإنشاء مجلس ا

م، ثم تبعه حل الجبهة االسالمية لإلنقاذ بحكم 1992فيفري  04ي عوض البرملان في استشار 

 قضائي، صدرت بعده عدة مراسيم لحل املجالس الشعبية البلدية والوالئية التي يمثلها.

القات السياسية الخطيرة التي حدثت بعد هذه االجراءات وإلى جانب ونتيجة النز  

احتجاج العديد من االحزاب السياسية الصغيرة على هذا النظام االنتخابي الذي يتنافى مع مبدأ 

الديمقراطية نتيجة اهماله لألحزاب الصغيرة أجمعت األحزاب السياسية املشاركة في ندوة الوفاق 

م عن التخلي عن نظام األغلبية، واعتماد نظام  1996. 09. 17قدة بتاريخ الوطني الثانية املنع

التمثيل النسبي، وما جاء في عرض أسباب القانون أّن نتائج االنتخابات السابقة املحلية 

والتشريعية أدت الى اوضاع خطيرة بسبب اعتماد نظام األغلبية لذلك وجب تغييره الى نظام يخدم 

، وقد تم اعتماد التمثيل النسبي في شكل قانون (1) لديمقراطية في التمثيلالتعددية السياسية وا

، اال انه ورد استثناء عن نظام التمثيل النسبي في تشكيل مجلس االمة والذي اخذ  97/07عضوي 

من  2/3املؤسس الدستوري فيه بأسلوبين في اختيار أعضاء مجلس األمة فزاوج بين انتخاب ثلثي 

خبون باالقتراع غير املباشر والسري من بين أعضاء املجالس الشعبية البلدية أعضاء املجلس ينت

من  2الفقرة  118م والتي اصبحت ) املادة 1996من دستور  2الفقرة  101والوالئية، طبقا للمادة 

يعينون من طرف رئيس الجمهورية من بين  1/3م( وأما بالنسبة لثلث االعضاء  2016دستور 

م، و التي 1996من دستور  101طبقا للفقرة الثالثة من املادة  (2)ت الوطنية الشخصيات والكفاءا

 -12م ، ثم جاء القانون العضوي املتعلق باالنتخاب  2016من دستور  2الفقرة  118أصبحت املادة 

                                                             

 .180 – 178جع د. مولود ديدان، مرجع سابق ،صص را -1

 م. 2016الفقرتين الثانية و الثالثة من دستور  118انظر :املادة  -2



مفهوم األمن السياس ي وآليات    /جامعة خميس مليانة د. عبد الرحمن بن جياللي،  /عيلي بوعالمالباحث: بن سما

 2016تحقيقه من منظور التعديل الدستوري لعام 

 

 2020مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر "       جانفي  34

 

وأخيرا التعديل الجزئي له بموجب القانون  10 -16ثم تم تعديله بالقانون العضوي   01

 . تفظ باألخذ بنظام التمثيل النسبيالذي أحم  2019سيبتمبر  14ي املؤرخ ف08-19العضوي 

 ظاهرة االغتراب السياس ي في الجزائر   

ات االخيرة اغتراب سياس ي ملحوظ شهدت االنتخابات في الجزائر خالل العشر السنو 

في  املتمثل في العزوف عن املشاركة في االنتخابات وخاصة في االنتخابات التشريعية وبصورة أقلو 

االنتخابات الرئاسية، وهذا رغم تعديل قانون االنتخابات مرتين خالل أربع سنوات )القانون 

ال إم( 2016. 10. 18املؤرخ  10. 16ي م والقانون العضو  2012. 01. 14املؤرخ في  01.  12العضوي 

قد بقيت نسبة املشاركة في االنتخابات  انه الحظنا أن في االنتخابات التشريعية واملحلية االخيرة

 12ونفس الشيئ ملسناه في االنتخابات الرئاسية التي جرت في متدنية وبعيدة عن املستوى املطلوب،

كةفيها أحسن عن سابيقاتها، وهذا رغم انهاجرت تحت م وإن كانت نسبة املشار 2019ديسمبر

املؤرخ 07-19تبموحب القانون العضوي تنظيم السلطة الوطني املستقلة لإلنتخابات التي أستحدث

وفي حالت إستمرار هذا االغتراب السياس ي قد يؤدي الى املساس بمشروعية م  2019سيبتمبر14في

السلطة الذي قد يترتب عليه املساس باألمن السياس ي، مما  يستدعي البحث عن أسباب هذا 

 االغتراب السياس ي وتشخيصه ليجاد الحلول املناسبة له . 

 ع الثالث : الحكم الرشيدالفر 

 أوال : مفهوم الحكم الرشيد 

الحكم الرشيد هو مفهوم اصطال ي برز استخدامه أكثر في العقود الثالث االخيرة من  

قبل مؤسسات األمم املتحدة، وخاصة أجهزة " البنك الدولي " وصندوق " البنك الدولي " لضافة 

ة لدارة شؤون املجتمع باتجاه تطويري وتنموي بعد قيمي وعقالني على ممارسة السلطة السياسي

ونقدي . فهو حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكوادر ادارية ملتزمة بتطوير املجتمع ... وذلك 

 .(1) برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم

ولقد تنوعت االستعماالت اللفظية بخصوص الحكم الرشيد فهناك من يستعمل الحكم 

الرشيد والحكم الراشد، وهناك من يستعمل عبارة الحكامة وهناك من يستعمل الحكمانية، 

 وهناك من يستعمل عبارة الحوكمة، وكل هذه االستعماالت اللفظية تصب في معنى واحد.
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لحكم الرشيد، فعلى سبيل املثال عرفه البنك الدولي عام وهناك أكثر من تعريف ملفهوم ا

م بأنه الوسيلة التي يتم بها ممارسة السلطة في ادارة املوارد االقتصادية واالجتماعية من 1992

اجل التنمية، ويمكن النظر لهذا املصطلح على أنه ممارسة السلطة االقتصادية واالدارية لدارة 

 يات.شؤون الدولة على كافة املستو 

ولكن من اكثر التعاريف قبوال للحكم الرشيد والتي تبرز في نفس الوقت عالقته باألمن 

م "وهو ممارسة السلطات 1997االنساني، التعريف الذي ورد في تقرير التنمية االنسانية لسنة 

الشؤون العامة عند كل املستويات، وهو يشمل  االقتصادية والسياسة واالدارية من اجل ادارة

اآلليات واالجراءات واملؤسسات التي تدور مصالح املواطنين حولها ... ويعبر عن املشاركة 

 (.1) والشفافية"

 (2)مكونات الحكم الرشيد ثانيا:

 الدولة التي توفر بيئة سياسية واطار تشريعي يسمح باملشاركة  -1

 القطاع الخاص الذي يوفر مناصب شغل، وكشريك في الدارة  -2

املجتمع املدني من احزاب وجمعيات ودورها في تسهيل تقاطع الفعل السياس ي  -3

 واالجتماعي عبر تعبئة الجماعات حتى تقوم باالنشطة. 

 (3)ثالثا : خصائص الحكم الرشيد

، الالمركزية، حكم القانون ، االستراتيجيةالرؤية ، الفعالية، الكفاءة، الشفافية، املساءلة

حماية ، التماسك، من الفسادالوقاية ، السلوك االخال ي، االنصاف والعدل االجتماعي

  .تبسيط الجراءات، حقوق االنسان

 حماية الحقوق والحريات الرابع:الفرع 

 أوال : نشأة حقوق االنسان 

بداية الحياة البشرية كانت بآدم وزوجته، وهذا ما اخبرنا به القرآن الكريم، حيث  ان 

شكل أول أسرة بشرية انبثق منها أول تجمع بشرى على األرض، وبقيام هذه األسرة وجدت الحقوق، 
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حيث حقوق الزوجة وحقوق الزوج، وحق االبناء في الحياة، ثم ان كل أسرة من األسر التي صارت 

ى نفسها وتعيش عيشة مشتركة متعاونة كانت تجد نفسها أمام حاجات دائمة التولد من تتكتل عل

لوازم الغداء والكساء واملأوى ) والذي هومدني بطبيعته ( الى إلتماس وفائها مما في أحضان 

الطبيعة، أومما في حيازة االخرين، ألنه ال يستطيع أن يوفي نفسه كل حاجات الحياة واالحتياج ما 

ازة االخرين قد يوجد تصادما وتظاملا بين الناس واعتداء على حرية كل واحد ما يملك، فكان في حي

البد من وضع نظام بجانب الحاجات كي ال تطغى حاجة انسان على حاجات غيره وال تصدم حريته 

 (.1)بحرية سواه، وهذا النظام سوى فكرة الحق ... ويحول بين حريات األفراد أن نتصادم 

لشعور بمعنى الحق على مر العصور بنموالدراك االجتماعي وبتوسع الحياة وازداد ا

املدنية، وعرف تطور وحراك مستمر عبر العصور والحضارات املختلفة عبر التاريخ وكانت دائما 

تلقى ردا سلبيا من قبل السلطة ملعارضتها بشتى الوسائل والقمع ولم يعترف بهذه الحقوق 

الثاني من القرن العشرين بصياغة قوانين حقوق االنسان وموافقة أكثر والحريات اال بعد النصف 

والحرب العاملية  1918، 1914اذ بعد حرب عامليتين، الحرب العاملية االولى  –دول العالم عليها 

، وسقوط ماليين البشر قتلى وجر ى، وعبر سلسلة من املحاوالت الجادة 1945، 1939الثانية 

كان ذلك بداية مع االعالن العالم لحقوق  (2)ين تحفظ لإلنسان انسانيته أدرك العالم وجود قوان

والذي عرف بالجيل األول لحقوق االنسان، ثم الجيل الثاني من حقوق االنسان مع  1948االنسان 

العهد االول للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

م، ثم الجيل الرابع ) الحق في بيئة  1979جيل الثالث ملحاربة التمييز ضد املرأة والثقافية ثم ال

 سليمة ( . 

صل في االعتراف بالحقوق والحريات لإلنسان هو خالق االنسان سبحانه عز ن األ أال إ

و ألإلنسان دون خوف من ثورات شعبية وجل، فقد أقرت الشريعة االسالمية الحقوق والحريات 

نتيجة لتفتح وعي الناس وقيامهم بمظاهرات للمطالبة بها ... وانما شرعتها ابتداء بنصوص آمرة 
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انظر :الدكتور الطاهر يعقر، معايير و تدويل حقوق النسان و الحريات العامة بين القانون الوضعي و الشريعة -2

 .3yaker77@hotmail.comالسالمية، ص 
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وتعد الحرية هي أصل الحقوق والحريات، و قد أقرها  (1)لتكون منحة إالهية تبرز كرامة االنسان 

َبي  
َ
ْد ت

َ
َراَه في الّديْن ق

ْ
 إك

َ
نّي(االسالم حتى فيما يتعلق بحرية االعتقاد به ) ال

َ
ُد مَن الغ

ْ
 الُرش

َ
وقوله  (2) ن

)
َ
وا ُمؤمنين

ُ
ون

ُ
ى َيك اَس َحت  رُه الن 

ْ
ك

ُ
 ت

َ
ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف

َ
 .(3) سبحانه عز وجل )أ

 ثانيا : أنواع الحقوق والحريات 

أخذنا بتقسيم أنواع الحقوق والحريات إلى حقوق مدنية وسياسية وحقوق  لقد

اقتصادية واجتماعية وثقافية، استنادا للتقسيم الذي قام به العهدين الدوليين للحقوق املدنية 

 م.1966م( و للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966والسياسية )

 الحقوق املدنية والسياسية -1

 :بالحقوق التالية (4)تفاقية الدولية بشأن الحقوق املدنية والسياسية أقرت اال

الحق في الحياة، وفي الحرية والسالمة الشخصية وفي التحرر من التعذيب والرق، وفي 

حرية التنقل، وفي املحاكمة العادلة والعلنية امام القضاء، وفي حرية الفكر واملعتقد والتعبير عن 

لمي وفي حرية املشاركة في تشكيل النقابات، وفي الزواج وتكوين أسرة، وفي الرأي، وفي التجمع الس

 .لعامة وفي املساواة أمام القانون االنتماء الى الدولة والتمتع بجنسيتها، وفي ادارة الشؤون ا

 قتصادية واالجتماعية والثقافية الحقوق اال -2

" 1966" لقد نصت االتفاقية الدولية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

علىالحقفي العمل وفي حرية اختياره وفي االجور العادلة، وفي تكوين النقابات واالنضمام اليها، (5)

رر من الجوع، وفي ال حة وفي الضمان االجتماعي، وفي مستويات معيشية كافية، وفي التح

 . يموالتعل

 ثالثا: التأصيل الدستوري للحقوق والحريات في الجزائر 

نظرا ألهمية الحقوق والحريات اهتمت بها أغلب الدول كمبدأ عام، وهي معيار تستخدمه 

الدول لتقييم تقدمها وتطورها، إذ أصبحت تمثل رمزا للر ي والتحضر، وانطالقا من هذا وجدت 

                                                             

 .54انظر :الدكتور هاني سليمان الطعيمات مرجع سابق، ص -1

 .256آية  –انظر :سورة البقرة  -2

 .99آية  –:سورة يونس  انظر -3

 م.1966انظر :العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية  -4

 م. 1966انظر :العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -5
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لها في أغلب الوثائق الدستورية، ورعتها بالحماية  الحقوق والحريات في عصرنا الحالي مساحة

والضمانات واالحترام سواء من قبل االفراد أوالحكام، ليسن إرساء ثقافة حقوق االنسان وتنوير 

االفراد واملؤسسات بأهميتها وقيمتها من أجل إحترامها والدفاع عنها، والجزائر شأنها شأن أغلبية 

وضمتها في دساتيرها، وبإعتبار أن الدستور هوالقانون األساس ي الدول الدموقراطية ، اهتمت بها 

للدولة وبذلك يعد أهم ضمان للحقوق والحريات االساسية، فالجزائر كانت دائما واعية بهذه 

م 1963الحقوق والحريات، فاعترفت عبر دساتيرها بمجموعة من الحقوق والحريات منذ دستور 

ل خاص بها، وسميت بالحقوق والحريات االساسية في م، مخصصة لها فص2016الى غاية دستور 

م ، ثم تطورت هذه التسمية الى الحريات االساسية وحقوق االنسان في دستور 1963دستور 

م 1996م باسم الحقوق والحريات والواجبات، وفي دستور 1989م ثم اصبحت في دستور 1976

ر ى إلى مستوى حقوق االنسان في م اصبحت تسمى باسم الحقوق والحريات، ولم ت 2016ودستور  

م وذلك راجع لوجود نظام الحزب الواحد الذي تميز بالتضيق على 1976م ودستور  1963دستور 

 الحريات و خاصة منها الحريات السياسية .

م حيث تم اعتماد العديد من املبادئ، فكان األهم منها مبدأ 1989ولكن في دستور 

ياسية واالعتراف بمجموعة واسعة من الحقوق والحريات، الفصل بين السلطات والتعددية الس

م والذي تم فيه تعديل مادة واحدة في 2008م ثم تعديل 1996وظلت دائما في تطور مرورا بدستور 

املتعلقة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ  35فصل الحقوق والحريات وهي املادة 

م والذي تم االعتراف فيه بمجموعة كبيرة  2016الى دستور  تمثيلها في املجالس املنتخبة، ووصوال

 23من الحقوق والحريات مجسدة في عشرة مواد جديدة وثالثة عشرة مادة معدلة أي ما مجموع 

مادة، وهذا يعتبر قفزة نوعية في االرتقاء بمستوى الحقوق والحريات في  42مادة من مجموع 

 الجزائر. 

 :املبحث الثاني

 وآليات تحقيق المن السياس ي ضمانات

 ضماناتالنتطرق للضمانات الدستورية في تحقيق األمن السياس ي في املطلب األول، ثم 

 الدستورية في املطلب الثاني.املؤسساتية 

 الضمانات الدستورية الول:املطلب 

هذه الضمانات في مبدأ سيادة القانون، وتكريس حق تأسيس األحزاب السياسية،  تتجلى

 وضمان نزاهة العملية االنتخابية، وذلك ما نعالجه في الفروع التالية.
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 مبدأ سيادة القانون  الول:الفرع 

إن مبدأ سيادة القانون هو في األساس مبدأ سياس ي يتصل بتنظيم العالقة بين السلطات 

العامة في الدولة بطريقة تجعل السلطة التنفيذية في مركز أدنى من البرملان ، بحيث أن األول ال 

ي ح له أن يتصرف إال لتنفيذ القانون الصادر عن البرملان أو بتفويض من هذا األخير و يفسر 

بدأ من الناحية التاريخية بأن البرملان كان يعد وحده املعبر عن الرادة العامة للشعب صاحب امل

السيادة ، األمر الوحيد الذي ترتب عليه إعتبار القانون التعبير الوحيد عن تلك الرادة الشعبية 

 .(1)السامية 

األسس  نوال شك أن مبدأ سيادة القانون هو أحد ركائز الحكم الديمقراطي ، بل م

، فالقانون يطبق على جميع أفراد املجتمع بال تميز و الخروج على أحكام الضرورية ملبدأ املشروعية

، وقد يؤدي كذلك إلى حالة من عدم الرض ى العام و بالتالي انون يؤدي إلى الفوض ى في املجتمعالق

لة الفوض ى تمع من حا، و لقد شرع القانون في األصل لنقل املجملجتمععدم االستقرار واألمن في ا

 .(2)، و حتى يضمن الجميع حالة التساوي في الحقوق و االلتزامات إلى حالة التنظيـــــم

مو القانون وأن سيادة القانون ال تعني فقط مجرد اللتزامبإحترامأحكامه ، بل تعني س

مجرد االلتزام  نون ال فيهو ما يتطلب أن تبدو هذه السيادة في مضمون القا، و إرتفاعه على الدولةو 

، و من حيث يجب أن يكفل القانون الحقوق و الحريات لألفراد ، فهذا املضمون هو بأحكامه

؟ إن هذا القانون غير عادل أو غير إنساني أساس سيادة القانون ، فماذا يكون الحال لوكان

يصبح  املضمون لن يكون في الحالة غير مجرد عزاء تافه لرحايا القانون ، و في هذه الحالة

القانون عديم الفعالية إذا لم يحقق أدنى أمن حقيقي ألعضاء املجتمع ، او لم يكفل أي قيد على 

 .(3)سلطات الدولة 

                                                             

انظر : د. حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية و القانون الدستوري، دار املطبوعات الجامعية،  -1

 .155، ص -ة السكندري – 2001

محمد فهيم درويش ن الشرعية الدولية لحقوق النسان بين سيادة السلطة و حكم القانون، الطبعة انظر: -2

 .149، النسر الذهبي للطباعة، عابدين مصر، ص 2008األولى 

 م، 1999 –ه  1420انظر : د. أحمد فتدي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات، الطبعة األولى  -3

 .21 القاهرة، صم، دار الشرق،  2000 –ه  1420الطبعة الثانية 



مفهوم األمن السياس ي وآليات    /جامعة خميس مليانة د. عبد الرحمن بن جياللي،  /عيلي بوعالمالباحث: بن سما

 2016تحقيقه من منظور التعديل الدستوري لعام 

 

 2020مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر "       جانفي  40

 

، من حيث حترام حقوق املواطن على اختالفهالذلك أن مبدأ سيادة القانون يؤدي إلى ا

ل ممارسة حقوقه في ضمان حق املواطنين في املشاركة في عملية صنع القرار في املجتمع من خال

و العمل و التنقل و غيرها ...  االنتخاب و الترشيحو العقيدة و االنتماء السياس ي و  حرية التعبير

، قد أعطى ملبدأ سيادة القانون ن العالن العالمي لحقوق النسانمما تجدر الشارة إليه هنا إلى أو 

ضال من أجل الحرية العدالة و كان لذلك أثرها ما ساهم في دعم الن دولية،صفة قانونية 

 .(1)االجتماعية 

و قد أكد إعالن دلهي الصادر عن املؤتمر الدولي لرجال القانون و املنعقد في نيو دلهي 

م العنصر املوضوعي لسيادة القانون ، قائال بأن الدولة القانونية هي دولة تؤكد  1959سنة 

عالقات االجتماعية و يحمي القيم واملبادئ املساواة بين املواطنين في إلتزامهم بقانون ينظم ال

صة بالرقابة على تحقيق هذا األساسية و يعهد إلى محكمة عليا أو محكمة دستورية متخص

 .(2)الهدف

كذلك فإنه ملا كانت سيادة القانون هي الضمان األخير للديمقراطية فإن دستورية  

فينبغي  -القانون هي املظهر األول لسيادة القانون باعتباره القانون األسمى للدولة و هو الدستور 

أال يتعارض القانون مع الدستور حتى ال ينهار الهرم التدرجي و يفقد القانون األساس ي للدولة 

، وكما يكاد يكون من ويغدوا األمر و ال سيادة للقانون سيته و يفقد بالتالي التشريع هيبته قد

املستقرفي كل بالد العالم أن القانون إذا لم يستوف شكله الدستوري فإن املحاكم ال تطبقه ألنه 

مظهر  ارهوقد فقد شكله و صفته و أصبح ال قانون ، و كما أنه كذلك يعتبر ثبات القانون و إستقر 

 .(3)... و الثبات هنا ال يعني الجمود من مظاهر سيادة القانون 

أما في ما يتعلق بشرعية السلطة وسيادة القانون ، فغن مبدأ شرعية السلطة يعني و 

، بق هذا ليس على السلطة التنفيذية، و ينطسلطات الحاكمة في الدولة للقانون خضوع جميع ال

حماية األفراد في حقوقهم  إلى، كل ذلك يهدف القضائيةة و يشمل أيضا السلطتين التسريعي ولكنه

 ضد تحكم أي من هذه السلطات .

                                                             

 .3فارس حماد عبد الكريم، النظام الديمقراطي و مفهوم سيادة القانون، ماجستير قانون / بغداد، ص انظر : -1

 .23د. أحمد فثدي سرور، مرجع سابق، ص  انظر-2

 .151-150انظر :محمد فهيم درويش، مرجع سابق، ص ص  -3
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و لضمان تحقيق سيادة القانون يجب أن يقيد الدستور سلطة الدولة ن و يضع 

ة ملجتمع يقوم على ، وتوفير الشروط األساسيالزمة لخضوعها للدستور و للقانون الضمانات ا

أن يكون الدستور مكتوبا وإنما يجب أن يكون جامدا من حيث تعديله،  ، إذ ال يكفيسيادة القانون 

بحيث ال يتم إال بالطريقة املحددة فيه سلفا ليكون ذلك بمثلبة قيد على سلطات الدولة تحول 

 .(1)دون إستبداد هذه السلطات 

ملبدأ سيادة القانون يبدأ من السلطة قبل أن يبدأ من  و الواقع أن ترسيخ أو إحترام

 األفراد ... من خالل إعمال مبدأ املساواة أمام القانون .

م على املساواة  2016من دستور  32و قد نص املؤسس الدستوري الجزائري في املادة 

بأي تمييز يعود أمام القانون على أن " كل املواطنين سواسية أمام القانون ، وال يمكن أن يتذرع 

 .(2)ر شخص ي أو اجتماعي"سببه إلى املولد أو العرق ، أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخ

 الحزاب السياسية تكريس حق تأسيس : الفرع الثاني

 : مفهوم الحزاب السياسية  أوال 

 استدامتها،تمثل األحزاب السياسية ضرورة في سبيل تطوير أي ديمقراطية تعددية و 

فهي أدوات حيوية تكفل املشاركة في الحياة السياسية و التعبير عن إرادة الشعب مما يشكل 

 ديمقراطية.أساس سلطة الحكومة في أي دولة 

و يعرف الحزب السياس ي على أنه كل جماعة منظمة تؤسس طبقا ألحكام القانون على 

للدولة و ذلك عن طريق مبادئ و أهداف مشتركة ، وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية 

 املشاركة في كل املستويات .

و يستند االطار الدولي لحماية حقوق األحزاب السياسية الى حق حرية التنظيم و حرية 

التعبير و الى حق التجمع السلمي ، و قد نص العالن العالمي لحقوق االنسان على هذه املبادئ 

 الثالثة .

أنها تمثل منصات جماعية للتعبير عن حقوق و تكمن أهمية األحزاب السياسية في 

األفراد األساسية في التنظيم و التعبير، وقد اعترفت بها املحكمة األوروبية لحقوق االنسان 

                                                             

 .4انظر :فارس حامد عبد الكريم ن مرجع سابق، ص  -1

 .151انظر :محمد فهيم درويش، مرجع سابق، ص  -2
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كفاعالت أصلية في العملية الديمقراطية، كما أنها أوسع الوسائل استخداما من أجل املشاركة 

 .  (1) السياسية و ممارسة الحقوق املتعلقة بها

 : الضمانات الدستورية لحرية تأسيس الحزاب السياسية  انياث

لقد كرس املؤسس الدستوري حرية تأسيس األحزاب األحزاب السياسية منذ دستور 

م الذي تميز باالنفتاح السياس ي و االقتصادي ، و قد أسس الحق في إنشاء الجمعيات  1989

التمسك بخيار التعددية السياسية في  ، وتم(2)م  1989من دستور  40السياسية في نص املادة 

، ثم (3) 172م مدرجا إياه ضمن الحضر املوضوعي في نص املادة  1996من دستور  42نص املادة 

 .(4) 212م متمسكا بهذا الحضر املوضوعي في املادة  2016جاء دستور 

 م . 1996من دستور  42وإضافة الى هذا التمسك ، فقد تم تعديل املادة 

زاب ، و نصت على أن "حق إنشاء األح(5) 2016من دستور  52والتي أصبحت تحت رقم 

، و معناه أنه لم يتم االقتصار باالعتراف القانوني على تكوين مضمون "السياسية معترف به و 

الحق، و كما األحزاب السياسية ، وإنما تعدى إلى االلتزام بتوفير الضمانات الكفيلة بتجسيد هذا 

، ولكن (6)املتعلقة باالستفادة بجملة من حقوق مستحدثة و  53مادة جديدة، وهي املادة  تم إضافة

 .م2016تبقى أهم الضمانات في دستور 

، بندا اطي القائم على التعددية الحزبيةيعتبر املؤسس الدستوري النظام الديمقر  – 1

 .ري أن يمسهاي يحضر أي تعديل دستو جامدا جمودا مطلقا مدرجا إياه ضمن الثوابت الت

سياسية بقانون عضوي ألهميته في )املادة آثر املؤسس الدستوري تنظيم األحزاب ال – 2

قة لنواب ، وخاصة أن القانون العضوي يتطلب تصويت األغلبية املطل(7)م( 2016من دستور  141

، وكما يخضع م2016من دستور  2الفقرة  141ادة مجلس األمة املاملجلس الشعبي الوطني و 

                                                             

 12، ص commission-de vennise (osceodihr)انظر :مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية  -1

 م. 1989من دستور  40انظر :املادة  -2

 م. 1996من دستور  178انظر :املادة  -3

 م. 2016من دستور  218:املادة  انظر -4

 م. 2016من دستور  52انظر :املادة  -5

 م. 2016من دستور  53املادة  6أنظر

 م. 2016من دستور  141انظر :ملادة  -7
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، والتي يمارسها املجلس السابقة على إصدارهاللزامية و  انون العضوي لرقابة املطابقة للدستور الق

من دستور  141لثة من املادة الدستوري بناء على إخطار وجوبي من رئيس الجمهورية )الفقرة الثا

 املتعلق باألحزاب 04-12( وهذا بالضافة إلى الضمانات املكرسة في القانون العضوي 2016

 (.1)ياسيةالس

، و رغم أنه م1989ن املؤسس الدستوري في دستور يمكننا أن نستنتج مما تناولناه بأ

، وذلك راجع ربما لرفض السياسية، وذكرها باسم الجمعيات السياسيةتحامل ى ذكر اسم األحزاب 

مهم نواب املجلس الشعبي الوطني املنتمون للحزب الواحد للتعددية السياسية باعتبارها في مفهو 

املتعلق  11.98، وخاصة أن القانون طنية و الخيارات األساسية للبالدخطرا على الوحدة الو 

بالجمعيات السياسية و الذي تميز بالتحرر و موفرا أهم الضمانات ملمارسة حرية تأسيس األحزاب 

 .خطار في اعتماد األحزاب السياسيةمن الناحية املوضوعية و الشكلية ،وقد أخذ بنظام اال 

ال أن التجربة األولى لعملية التحول الديمقراطي في الجزائر ، عفت انتكاسة و كادت أن إ

تي تركت آثار وخيمة على العباد تعرض البالد إلى الزوال ، و هو ما عرف ب ) العشرية السوداء( ال

ه على البالد، مما جعلت املؤسس الدستوري في تخوف دائما من التجربة األولى و هذا ما ألقى ظاللو 

م فيما يتعلق بحرية إنشاء األحزاب السياسية ، وهذا ما نالحظه  2016م و دستور  1996دستور 

م في الفقرة األولى بأنه أصبح حق إنشاء األحزاب معترف  2016املعدلة في دستور  52مثال في املادة 

يحظر ... -وز ال يج-أت ب ال يمكنبه و مضمون ، ثم نجد السبع فقرات التي جاءت بعدها كلها بد

 الحريات.خاصة أنها جاءت في فصل خاص بالحقوق و و 

لكن يبقى إخضاع اعتماد األحزاب السياسية لنظام التخريس املسبق الذي تحتكر و 

يعد  04-12وفي القانون العضوي  07-97تقدر منحه السلطة الدارية و الذي تم األخذ به في األمر و 

 ي الجزائر. تضيقا لحرية إنشاء األحزاب السياسية ف

 : ضمانات العملية االنتخابيةالفرع الثالث

نظرا ألهمية العملية االنتخابية في دولة الحق و القانون و القائمة على النظام 

الديمقراطي فقد خص املؤسس الدستوري الجزائري مراقبة االنتخابات بفصل خاص بها من 

م حيث نجد نص  2016ءت في دستور الباب الثالث في الفصل الثاني ، وهذه ضمانة مستحدثة جا

                                                             

ياسية في الجزائر، مجلة البحوث راجع األستاذ جمال صباح، الضمانات القانونية لحرية تأسيس األحزاب الس -1

 .144-120جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف(،ص الدراسات النسانية ،)و 



مفهوم األمن السياس ي وآليات    /جامعة خميس مليانة د. عبد الرحمن بن جياللي،  /عيلي بوعالمالباحث: بن سما

 2016تحقيقه من منظور التعديل الدستوري لعام 

 

 2020مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر "       جانفي  44

 

، وبهذه ابات بإحاطتها بالشفافية والحيادتلزم السلطات العمومية املكلفة بتنظيم االنتخ 193املادة 

إضافة إلى ذلك نجد كل انتخابات تحت تصرف املترشحين، و  الصفة توضع القائمة االنتخابية عند

االنتخابية بمجموعة من الضمانات إلى  قد أحاط العملية 10.16أن قانون العضوي لالنتخابات 

( إال أنه بعد  223إلى  197نائيا من املواد )حد تجريم املساس و االخالل بمجرياتها و العاقبة عليها ج

مرمنالوضع السياس ي تم إستحداث سلطة وطنية فته الجزائر من حراك شعبي وليد تضماعر 

تتمتع بالشخصية املعنوية  07-19مستقلة لتنظيم االنتخابات بموجب  القانون العضوي 

-16، وكما تم تعيديل جزئي للقانون سب تعريف املادة الثانية منهوالستقالل الداري واملالي بح

م وهذا في إطار تعزيزأقوى لضمان 201سيبتمبر 14املؤرخ في  08-19بموجب القانون العضوي 10

 العملية االنتخابية.

 الجراءات والتدبير والتصرفات مدلولها الضيق مجموعةويقصد بالعمالية االنتخابية في 

من فرز إلى  د القائمة االنتخابية و مرورا باالقتراع و ما يليهاعدإعلقة باالنتخابات وذلك بدءا باملت

 .(1) غاية إعالن النتائج

 القائمة االنتخابية  -أ

ة الناخبة تقوم السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات بمسك البطاقة الوطنية للهيئ

والقوائم االنتخابية للبلديات واملراكزالدبلوماسية والقنصلية وتحيينهابصفة مستمرة ودورية أو 

من طرف لجنة بلدية ملراجعة القوائم  بمناسبة كل إستحقاقإنتخابي أو إستفتائي في كل بلدية

وتتكون من قاض يعينه رئيس  االنتخابية تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات

املجلس القضائي املختص إقليميا رئيسا وثالثة مواطنين من البلدية تختارهم املندوبية الوالئية 

،وكما يتم (2)يةجلين في القائمة للبلدية املعنللسلطة املستقلة لإلنتخابات من بين الناخبين املس

نصلية تحت مسؤولية السلطة الوطنية القوائم ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية او ق إعداد

و رئيس املركز املركز أن من رئيس املمثلية الدبلوماسية املستقلة لإلنتخابات من قبل لجنة تتكو 

                                                             

انظر :األستاذ.د.محمد الصغير بعلي، الدارة املحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الحجار عنابة نص  -1

63. 
 55 املتعلق بالسلطة املستقلة لإلنتخابات ،  الجريدة  الرسمية العدد  07-19من القانون العضوي  8أنظراملادة  -2

 م . 2019سيبتمبر  15،املؤرخة في 
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و ممثله رئيسا وناخبين إثنين مسجلين في القائمة الدبلوماسية أو القنصلية،وموظف أالقنصلي 

 .(1)قنصلي عضوا

 اإلقتراع -ب

على الساعة الثامنة صباحا ويختم في نفس اليوم على الساعة السابعة  القتراع أيبد

من القانون العضوي  25ويدوم يوما واحدا بمرسوم رئاس ي كما هو منصوص عليه في املادة  مساء،

املتعلق بنظام  10-16م املعدل واملتمم للقانون العضوي  2019سيبتمبر  14املؤرخ في  19-08

بموجب القانون نفسه  لإلنتخاباتلرئيس السلطة الوطنية املستقلة  ناالنتخابات ،غير أنه يمك

وبطلب من املندوب الوالئي للسلطة أن يقرر تقديم إفتتاحالقتراع بإثنين وسبعين ساعة على 

األكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عملية التصويت في يوم القتراع نفسه ألسباب مادية تتصل 

شتت السكان وألي سبب إستثنائيىفي بلدية ما ، وذلك بموجب قرار ببعد مكاتب التصويت وت

لسلطة الوطنية وضمان ، وهذا يعّد تعزيزلصالحيات ا (2)ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة

إستقالليتها عن با ي السلطات في الدولة ،ودائما في إطار إستقالليتها أضدى رئيسها من يقرر تقديم 

من القانون  33وسبعين ساعة بدل وزير الداخلية كما تم النص عليه في املادة  القتراع بإثنين

لتقديم تاريخ إفتتاحالقتراع بمائة وعشرين املتعلق بنظام االنتخابات ، وبالنسبة  10-16العضوي 

يكون القرارالتقديم من رئيس السلطة بالتنسيق مع املمثليات الدبلوماسية والقنصلية  (3)ساعة

 الذي كان مشترك بين الوزير املكلف بالداخلية والوزير املكلف بالشؤون الخارجية.ار بدل القر 

 التصويت -ج

بحيث يحدد نص ورقة  توضع أوراق التصويت تحت تصرف الناخب يوم القتراع

 وهذا يعد تأكيد على إستقاللية (4)ية بقرار من رئيس السلطة الوطنيةالتصويت ومميزاتها التقن

هذه األخيرة وضمان قوي لعملية التصويت من خالل أوراق التصويت من أي عملية  تزوير قد 

                                                             
أكتوبر  03املؤرخة في  61م الجريدة الرسمية العدد  2019من القاقرار املؤرخ في أول أكتوبر  6أنظر .راجع املادة  - 1

 م. 2019
 م ،  2019سيبتمبر  -14املتعلق بنظام االنتخابات املؤرخ في   08-19من القانون العضوي  33-32أنظراملادتين -2

 م .                                            2019سيبتمبر  15، املؤرخة في  55الجريدة الرسمية العدد 
 راجع األخيرة من انفس القانون . -3
 من نفس القانون . 39راجع املادة   4
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وتوضع تحت  . ويجرى التصويت ضمن أظرفة غير شفافة وغير مدموغة وعلى نموذج موحدتطالها

وتحفظ أوراق  التصويت لكل مكتب من  ،(1)قتراع في مكتب التصويتتصرف الناخبين يوم ال

عرفة حسب مصدرها إلى غاية إنقضاء آجال الطعن م مشمعة وفي أكياس مكاتب التصويت 

في نتائج  والعالن النهائي لنتائج االنتخابات وهذا في حد ذاته ضمانة قوية في حالة الطعن

 .االنتخابات

 الفرز  -د

تماما،  تتم عمليةفرز األصوات فور إختتامالقتراع ويتواصل دون إنقطاع إلى غاية إنتهائه

يجرى بالنسبة ملراكز التصويت املتنقلة في  ا، ويتم في مكتب التصويت إلزاما، وإستثناءويجرى علن

ز بشكل يسمح للناخبين وترتب الطاوالت التي يجرى فوقها الفر  (،2)مركز التصويت التي تلحق به

الناخبين  ، ويقوم بفرز الصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت من بينالطواف بها

املسجلين في هذا املكتب بحضور ممثلي املرشحين او قوائم املرشحين ،ويمكن ألعضاء مكتب 

توفر العدد الكافي من الفارزين حسب ماتضمنته املادتين  التصويت أن يشاركوا في الفرز عند عدم

رون ، وأما بالنسبة ألعضاء مكتب التصويت يعينون ويسخ 10-16من القانون العضوي  49- 48

بمقرر من املندوب الوالئي للسلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات بدل من الوالي كما كان معمول به 

ويصرح رئيس املكتب علنا بالنتائج ، ويتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت  (3)سابقا

ن ،وتتسلم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها لألصل م

قبل رئيس املكتب إلى كل املمثلين املؤهلين قانونا للمرشحين او قوائم املرشحين مقابل وصل 

، نسخة مصادقة على مطابقتها لألصل ،وتدم  على جميع صفحاتها بخاتم ندي يحمل عبارة إستالم

 .قلة للغنتخابات مقابل وصل إستالموتسلم نسخة إلى ممثل السلطة الوطنية املست

 النتائج إعالن -ه

                                                             
 من نفس القاانون . 36راجع املادة  -1
املؤرخ في  50بنظام االنتخابات ،الجريدة الرسمية/العدد  النتعلق 10-16من القانون العضوي  48راجع املادة - 2

 م.  2016أوت  28
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مفهوم األمن السياس ي وآليات    /جامعة خميس مليانة د. عبد الرحمن بن جياللي،  /عيلي بوعالمالباحث: بن سما

 2016تحقيقه من منظور التعديل الدستوري لعام 

 

 2020مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر "       جانفي  47

 

أضدى من صالحيات السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات إعالن النتائج األولية  لقد 

املتعلق بالسلطة الوطنية املستقلة   07-19القانون العضوي  من 8لإلنتخابات بموجب املادة

 .تخاباتلإلن

 الدستورية  املؤسساتية : اآللياتاملطلب الثاني

م آليات جديدة من أجل حماية  2016استحدث املؤسس الدستوري في دستور  لقد

فية فيما يخص العملية االنتخابية الحقوق و الحريات وتعزيز الديمقراطية و إضفاء الشفا

 اآلليات:و من بين هذه لتحقيق األمن السياس ي للدولة 

 املجلس الوطني لحقوق االنسان  الفرع الول :

م على تأسيس مجلس وطني لحقوق االنسان ... 2016من دستور  198لقد نصت املادة 

، و يتمتع باالستقاللية الدارية و املالية ، ويتول هذا املجلس مهمة (1)يوضع لدى رئيس الجمهورية 

املراقبة و النذار و التقييم في مجال احترام حقوق االنسان ، و يدرس كل حاالت إنهاك حقوق 

، ويعرض نتائج وم بكل إجراء مناسب في هذا الشأنو تبل  إلى علمه ، ويقاالنسان التي يعاينها أ

، كما ي األمر الجهات القضائية املختصةتحقيقاته على السلطات الدارية املدنية ، وإذا اقتض 

م و االتصال لترقية حقوق االنسان، ويبدي أراء يبادر املجلس بأعمال التحسيس واالعال 

، و يعد املجلس تقريرا سنو يا يرفعه ق بترقية حقوق االنسان و حمايتهااقتراحات ووصيات تتعلو 

 ( .199)املادة  (2)الوزير األول وينشره أيضا رئيس الجمهورية و إلى البرملان و إلى 

فيما يتعلق بمهام املجلس الوطني لحقوق االنسان  199و من خالل ما ورد في نص املادة 

ء آراء و اقتراحات و توصيات و إعداد تقارير تبقى مجرد من مراقبة و تقييم ومبادرة و إبدا

 استشارات تفتقد إلى الفعالية من حيث الناحية العملية ألنها غير ملزمة.

دها املؤسس الدستوري 8ويبقى املجلس الوطني لحقوق االنسان مؤسسة استشارية أور 

 في الفصل الثالث من الباب الثالث تحت عنوان املؤسسات االستشارية. 

 الهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات  الفرع الثاني:

م الهيئة العليا املستقلة ملراقبة 2016من اآلليات الجديدة املستحدثة في دستور 

، ية بعد استشارة األحزاب السياسيةاالنتخابات ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهور 

                                                             

 .2016من دستور  198انظر :املادة  -1

 .2016من دستور  199انظر :املادة  -2
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يعينهم رئيس الجمهورية و من كفاءات مستقلة يقترحهم املجلس األعلى للقضاء و  وتتكون من قضاة

، وتقوم بالسهر على شفافية املدني ، يعينها رئيس الجمهورية يتم اختيارها من ضمن املجتمع

االنتخابات الرئاسية و التشريعية و املحلية و كذا االستفتاء و نزهاتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة 

 عالن النتائج املؤقتة لالقتراع.حتى إ

و لهذه الهيئة العليا لجنة دائمة تقوم بالشراف على عملية مراجعة الدارة للقوائم 

االنتخابية ، كما تقوم بصياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم 

لفائدة التشكيالت السياسية  العمليات االنتخابية ، كما لها دور تنظيم دورة في التكوين املدني

 (.1)( 194حول مراقبة االنتخابات و صياغة الطعون )

و يمكننا القول على مهام الهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات بأنها هيئة تفتقد إلى 

ون املشاركة في ، ويبقى دورها على االشراف دل االلزامسائذلك لراجع الفتقداها لو لفعالية و ا

التنظيمية و التي تبقى غير وصيات لتحسين النصوص التشريعية و ، وصياغة التنتخاباتتنظيم اال 

جاء ، ولذلك ى مجرد دور توجيهي فقطوأما فيما يخص تنظيم دورة في التكوين يبق ،ملزمة

املؤرخ 07-19رقم إستحداث السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات بموجب القانون العضوي 

دها اأفر لكونها  لتعزيزضمان العملية االنتخابية بمفهومها الواسع نظرا لمم 2019سيبتمبر14في

املشرع بتنظيم االنتخابات وممارسة مهامها بدون تحيز وفي منأى عن أي ضغط من أي سلطة 

 .الل إداري وماليوذلك من خالل ما تتمتع به من شخصية معنوية وإستق

 الخاتمة

صوص واردة في التعديل الدستوري لعام من خالل دراستنا هذه توصلنا أن هناك ن

تلفة لها عالقة باألمن السياس ي م وخاصة تلك املستحدثة منها تتضمن مؤشرات عديدة ومخ2016

 ،همها تلك التي وردت في الفصل الرابع الخاص بالحقوق والحرياتأو 
ّ
 ضمانات وآلياتأن إال

غير قادرة على  الية مما يجعلهاوالفعّ تحقيقها تبقى غير كافية إذا نظرنا إليها من زاوية النوعية 

 منها السياس ي.مواجهة تهديدات أل 

 اإلقتراحات

 نأمل دسترة السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات في التعديل الدستوري املزمع إجراءه. - 

                                                             

 .2016من دستور  194انظر :املادة  -1
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املستقلة -تعديل قانون االنتخابات تعديال كليا مما يجعله يتساير مع صالحيات السلطة الوطنية  -

 .وأ كثر فعالية في ضمان العملة االنتخابيةلإلنتخابات،

 .إلغاء نظام الترخيص بالنسبة لنشاء األحزاب السياسية -

 .ة للمجلس الوطني لحقوق النسانإعطاء دور أكثر فعالي -
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 أساس دولة الحق والقانون في الجزائراألمن القانوني       

             حاج الطاهر د. محمد بن                                                                         د. خالد تلعيش            

                                        ، جامعة خميس مليانةأستاذ محاضر"أ"                                      ، جامعة الجلفةأستاذ محاضر"أ

              mohttaher@gmail.com                                                         khaledsf14@hotmail.com   
                                                                                             

 ملخص الدراسة:

داخل املجتمع،  األهميتهفي هذه الدراسة العلمية نتناول جزئية مهمة بالتحليل والنقاش نظرا    

األمن القانوني أحد األسس الهامة   فاألمن يعتبر من أبرز املحددات التنموية في عصرنا الحالي. إن

التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، والتي تعمل من خالل أجهزتها العمومية على تكريس وضمان 

ينة بين أطراف العالقات االستقرار للمراكز القانونية املختلفة بهدف إشاعة األمن والطمأن

القانونية، لالرتقاء في سلم الحياة السياسية وتثمينها للعقد االجتماعي وتحقيقها الفاعلية 

والشراكة في الجهود للوصول إلى التنمية املستدامة في مجتمع الدولة. وسوف نعمل في هذه 

 حدد وتييان عالقتها بالتنمية.الدراسة على إبراز أبعاد األمن القانوني في الجزائر من تحليل هذا امل

 الجزائر. -التنمية -التشريع -القضاء -القانون  -الكلمات املفتاحية: األمن

Summary: 
   In this scientific study we deal with an important part of analysis and 
discussion due to its importance within society, security is one of the most 
important development determinants of our time. Legal security is one of 
the important foundations of the State of law and truth, which, through its 
public organs, works to establish and ensure stability for the various legal 
centers with the aim of establishing security and tranquillity between the 
parties of legal relations, in order to improve the peace of political life and 
to value it for the decade. Social and its effectiveness and partnership in 
efforts to reach sustainable development in the country society. In this 
study, we will work to highlight the dimensions of legal security in Algeria 
by analysing this determinant and demonstrating its relationship to 
development. 

                                                             
 البحث رئيس فرقة، جامعة الجلفة؛ والقيادة التشاركية وإشكالية التنمية املحلية املستدامة، PRFU2019 رئيس فرقة بحث 

 ، جامعة خميس مليانة.مخبر األمن القومي الجزائري: التحديات والرهانات، اإلصالحات واالستقرار املؤسساتي في الجزائر ؛الخامسة
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Keywords: Security, Law, Justice, Legislation, Development, Algeria. 
   مقدمة 

 دولة الحق والقانون والرفاه االجتماعي دعائم الدولة الحديثة يعتبر أحد مما الشك فيه أن األمن  

تلتزم السلطة العامة بضمان  إذ ااألمن القانوني أحد فروعهيعتبر و  .القائمة على سيادة القانون 

قدر من الثبات النسبي في التشريعات، التي تصدر عنها على نحو يحقق االستقرار لألوضاع واملراكز 

تعزيز ثقة األفراد بالتشريعات السارية، ولتحقيق ذلك ل دعامةاألمن القانوني  إذ يمثل .القانونية

ة للتطبيق وأال تخضع إلى يقابللها الو  واضحة ومفهومة على النصوص التشريعية أن تكون يتعين 

 األفراد في مجتمع الدولة.طمأنينة لزعزعة  حتى ال تصبح ممرالتغيير أو التعديل املتكرر 

األمن القانوني ضرورة ملحة ومطلب جماعي وإنساني يقود إلى استقرار املجتمعات وترقية إن    

 إشكاليةاعد واملبادئ. ومن هنا تبرز إال في وجود مجموعة من القو تنميتها وال يمكن تحقيقه 

في تفعيل املسار التنموي داخل الدولة؟.  الدراسة؛ كيف يمكن أن تساهم املقاربة األمنية القانونية

تنيثق  اإلشكالية هذهو  وهل استفادت الجزائر من ترسيخ األمن القانوني داخل مجتمع الدولة؟.

 ؛ هي كما يلي:الفرعية مجموعة من التساؤالت

 ماذا نقصد باألمن في إطاره العام؟. وما هي خصائصه وعوامل تهديده؟.

 وكيف هو مستوى األمن القانوني في التشريع الجزائري؟.

 وهل هناك انعكاسات لألمن القانوني على التنمية بالجزائر؟.

ل انطالقا من اإلشكالية وتساؤالت الفرعية املنيثقة عنها نقترح تصور لخطة الدراسة، وفق الشك

 التالي:

 . اإلطار املفاهيمي العام لفكرة األمن1

 .تعريف األمن لغة1.1

 . األمن اصطالحا2.1

 . األمن في القرآن الكريم2.1

 . عوامل تهديد األمن2

 . املستوى الداخلي1.2

 . املستوى الخارجي2.2

 . مستوى إقليمي1.2.2

 . مستوى عالمي2.2.2
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 دستورية نتيجة القانوني األمن. 3

 األمن القانوني في التشريع الجزائري . 1.3

 القانوني األمن توفير في والتنفيذية التشريعية السلطة دور  .2.3

 األمن القضائي بالجزائر آلية لتثمين الفاعلين بالتنمية املستديمة . 4

 خالصة واستنتاج.

 اإلطار املفاهيمي العام لفكرة األمن:. 1

، اطمأن ولم يخف،  األمن من آمن يأمن: تعريف األمن لغة.1.1
ً
 وأمانا

ً
؛ فهو آمن، وآمن أمنا

ً
أمنا

فهو آمن وأمن وأمين، واألمن يعني االستقرار واالطمئنان، نقول: أمن منه أي سلم منه، وأمن على 

ماله عند فالن أي جعله في ضمانه، واألمان واألمانة بمعنى واحد، فاألمن ضد الخوف، واألمانة ضد 

 أي يأمن كل أحد ويثق به، الزمخشري يقول املفكر و .1ألمنالخيانة، واملأمن املوضع ا
ٌ
:"فالن أمنة

األمن بقوله:"األْمُن واآلِمن،  الفيروز آبادي، ويعرف املفكر 2ويأمنه الناس وال يخافون غائلته"

 بالكسر، فهو 
ً
 محركتين، وإمنا

ً
 وأمنة

ً
 بفتحهما وأمنا

ً
 وأمانا

ً
كصاحب، ضد الخوف، أمن كفرح أمنا

ِمٌن وأم
َ
، قلت: ومعنى األمن 3ين، كفرح وأمير، ورجل أمنة كهمزة ويحرك يأمنه كل أحد في كل ش يء"أ

 املراد هنا هو الطمأنينة التي يستقر عليها حال اإلنسان فتزيل خوفه.

. واألمن يتعلق باملستقبل. طمأنينة النفس وزوال الخوف هو ؛األمن األمن في القرآن الكريم:. 12.

. ريقين أحق باألمن إن كنتم تعلمون فأي الف: }تعالى قوله، في وقد ورد في القرآن لفظ: "األمن" 

ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن 
َ
ُهْم األ

َ
ِئَك ل

َ
ْول

ُ
ٍم أ

ْ
ل
ُ
ِيُسوا ِإيَماَنُهْم ِبظ

ْ
ْم َيل

َ
ِذيَن آَمُنوا َول

َّ
” أمن“لقد وردت كلمة و  .4{ال

ى أيضا في قوله تعالى: 
َ
نتم عل

ُ
م }وإْن ك

ُ
ك
َ
ِمَن بعض

َ
ة فإْن أ

َ
ُبوض

ْ
ِرَهاٌن َمق

َ
اِتًبا ف

َ
ِجُدوا ك

َ
ْم ت
َ
ر ول
َ
َسف

ه{  َربَّ
ّ
ِق اّلل

َّ
َيت
ْ
ه َول
َ
ت
َ
ِمَن أمان

ُ
ت
ْ
ِذي اؤ

ّ
ِد ال
َ
ُيؤ
ْ
ل
َ
ا ف
ً
 5َبْعض

ْ
َرى أن

ُ
ق
ْ
ْهُل ال

َ
ِمَن أ
َ
أ
َ
ف
َ
. وفي قول هللا تعالى: }أ

ِائُمون{
َ
ا َوُهْم ن

ً
ا َبَيات
َ
ُسن
ْ
ِتَيُهم َبأ

ْ
ئات . وفي سورة 6َيأ ّيِ

روا السَّ
َ
ِذين َمك

َّ
أِمَن ال

َ
النحل  في قوله تعالى: }أف

 بِهْم األرض{
ّ
 اّلل
َ
 .7أن يخِسف

ن أهمية املحافظة على     وجاء في أيضا في القرآن الكريم والسّنة النبوية الكثير من النصوص التي تبّيِ

كات، كما في قوله تعالى في
َ
ْيِد  األرواح واملمتل

َ
 ِبأ
ْ
وا
ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت
َ
ِة{}َوال

َ
ك
ُ
ْهل ى التَّ

َ
ْم ِإل
ُ
ْم{، وفي8يك

ُ
َسك
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
. 9}َوال ت

لذلك، فاملحافظة على  مّرة 789لقد وردت كلمة األمن ومشتقاته في القرآن الكريم ما يقرب من 

كات أمٌر غريزّي فطرّي، وليس مقصوًرا على أَحد دون أَحد
َ
 .األرواح واملمتل
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"األمن" فإن مفاهيم"األمن" قد حداثة الدراسات في موضوعلرغم من على ا. األمن اصطالحا: 13.

وقد برزت كتابات متعددة في الكثير من الدول، أصبحت محددة وواضحة في فكر وعقل القيادات 

فاألمن" من وجهة نظر دائرة املعارف البريطانية يعني "حماية األمة من خطر القهر "في هذا املجال،

ظر هنري كسينجر وزير الخارجية األمريكي األسبق يعني أي ومن وجهة ن، "على يد قوة أجنيية

من" هو ولعل من أبرز ما كتب عن "األ . تصرفات يسعى املجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء

ي وزير الدفاع األمريكي األسبق وأحد مفكري اإلستراتيجية البارزين فما أوضحه"روبرت مكنمارا"

"إن األمن يعني التطور والتنمية، سواء منها االقتصادية أو حيث قال:كتابه"جوهر األمن"..

ه: االجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة". وقد فته موسوعة السياسة بأنَّ "تأمين عرَّ

ة نتيجة  سالمة الدولة ضد أخطار خارجية وداخلية قد تؤدي بها إلى الوقوع تحت سيطرة أجنييَّ

 وقد تباينت التعريفات االصطالحية لألمن. نذكر منها ما يلي: .10ضغوط خارجية أو انهيار داخلي"

هووو تووأمين سووالمة الدولووة ضوود أخطووار خارجيووة، وداخليووة قوود تووؤدي بهووا إلووى الوقوووع تحووت سوويطرة  

 .11أجنيية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخلي

مسوتقرة تووفر لوه تأمين الدولة من الداخل ودفع التهديد الخوارجي عنهوا، بموا يكفول لشوعيها حيواة  

 .12استغالل أقص ى طاقاته للنهوض والتقدم واالزدهار

ذ لحفظ أسرار الّدولة وتوأمين أفرادهوا ومنشواتها ومصوالحها الحيويوة  
َ
اإلجراءات األمنية التي ُتتخ

 مون الّتودريب واليقظوة والحوذر واملهوارة، 
ً
 عاليوة

ً
لوب درجوة

ّ
في الّداخل والخارج. واإلجراءات األمنية تتط

 .13من نشاط العدّو املترّبصللوقاية 

  
ً
، أي حالوووة الطمأنينوووة التوووي تسوووود املجتموووع نتيجوووة الجهووود املبوووذول مووون هوووو عكوووس الخووووف مطلقوووا

، ومنوع األعووداء األهووداف اإلسوتراتيجية والتكتيكيوة، لتحقيوق مور، فوي شووتى املمارسوات الحياتيوةأولوي األ 

رة التامووووووووة علووووووووى ، والسوووووووويطوأدواتهوووووووواداف، أو وسوووووووائل تنفيووووووووذها مووووووون محوووووووواوالت االختوووووووورا  لتلووووووووك األهوووووووو

  .14، وإحباط مؤامرات املاكرينبالتالي تكريس النجاح تلو النجاح، و السياسات املوضوعة

هو مجموعوووة القواعوود والوسوووائل الشووورعية التووي تطبقهوووا الحركوووة لتكتسووب القووووة وتحقوووق "وقيوول 

 .15"ية من األخطار الواقعة واملحتملةلنفسها الحماية الداخلية والخارج

املتخوذة مون التودابير ومون خوالل موا سوبق سووف نعمول علوى تقوديم تعريوف عوام لألمون؛ بأنوه مجمووع    

األخطووار التووي موون  األفوورادالدولووة أو التنظيمووات لحمايووة  طوورف صووناع القوورار علووى مسووتوى مؤسسووات

تتهوووددهم داخليوووا وخارجيوووا والبحوووث عووون ميكانيزموووات فوووي آن واحووود تتماشووو ى موووع التطوووور الوووذي يعيشووووه 

  م لنظم االستقرار املؤسساتي ملجتمع الدولة.العال
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لكيان الدولة وتفقد الثقة لدى   هناك العديد من العوامل التي تهدد األمن عوامل تهديد األمن: .2

الجماهير في النظام السياس ي، سواء بفعل قوى خارجية أم داخلية، وسواء تم ذلك التهديد بطريق 

حيث رؤيتها لنوع األخطار املهددة ألمنها، وذلك باختالف  مباشر أم غير مباشر. وتختلف الدول من

وضعية تلك الدول، فالعوامل التي تهدد األمن تختلف من دولة ألخرى، بل إن ما يحقق األمن لدولة 

ما قد يهدد األمن لدولة أخرى. وفيما يلي نستعرض أهم العوامل التي تهدد األمن على املستويين 

 الداخلي والخارجي:

يتصل املستوى الداخلي بالتهديدات ذات الطبيعة السياسية مثل عدم ستوى الداخلي: . امل1.2

االستقرار السياس ي وضعف شرعية السلطة، واتجاه الحياة السياسية، والقوى املؤثرة في صنع 

القرار، والتخلف السياس ي، وعدم وجود مشاركة شعبية في النظام السياس ي، وعدم تعميق 

نتماء السياس ي، إضافة إلى وجود جماعات مصالح لها نفوذ قوي وتسيطر على الشعور بالوالء واال 

عملية اتخاذ القرار، إضافة إلى ضعف نفوذ السلطة التنفيذية، وإهدار كرامة القضاء وهييته، 

أما بالنسبة لعوامل التهديد الداخلية ذات الطبيعة العسكرية،  .16وعدم وضوح األهداف وتعارضها

وة العسكرية للدولة. كما وتوجد عوامل تهديد داخلية لألمن ذات طبيعة فمن أهمها ضعف الق

 من أهم تلك العوامل. 
ً
 اقتصادية، حيث يعتبر التخلف االقتصادي والوضع املنهار اقتصاديا

 :17وفيه يمكن التمييز بين مستويين فرعيين. املستوى الخارجي: 2.2

الدولووووة"أو الوووودول" وبووووين محيطهووووا الجغرافووووي أو يتصوووول بمجووووال العالقووووة بووووين . مستتتتتوى إقليمتتتتي: 1.2.2

اإلقليمي أي مجال ما يعرف بو"النظام اإلقليمي"، وما يدخل تحوت هوذا اإلطوار مون عالقوات التهديود أو 

 التعايش أو التعاون، وأحكام ذلك كله.

يتصوووول بمجوووال العالقوووة بووووين الدولوووة وبوووين املحووووي  العوووالمي، وخاصوووة القوووووى . مستتتتوى عتتتالمي: 2.2.2

 مون عالقوات التبعيوة أو االسوتقالل الدول
ً
ية الكبرى املتحكمة فيه، وموا يودخل تحوت ذلوك اإلطوار أيضوا

توجود مؤشورات متعوددة لعوامول التهديود الخارجيوة، مون  أو التحالفات، وما يتبعها من أوضاع ونتائج.

 بينها:

من أهم عوامل التهديد ذات الطبيعة السياسوية فصول عوامل تهديد ذات طبيعة سياسية:  

الدولوة أو تجميوود عضووويتها فووي املنظمووات السياسووية الدوليووة وقطووع العالقووات الدبلوماسووية مووع دول 

ذات أهميوووووووة دوليوووووووة وفووووووورض العقوبوووووووات الرادعوووووووة علوووووووى الدولوووووووة ووجوووووووود أحوووووووالف وتكوووووووتالت تتعوووووووارض 

تجسوووووووس وهووووووي عبوووووووارة عوووووون محووووووواوالت ومصوووووولحة الدولووووووة، علوووووووى أن أخطوووووور املؤشووووووورات هووووووي عمليووووووات ال

 للحصول بطريقة سرية أو بوسائل التزييف على معلومات حكومية ما لصالح حكومة أخرى. 
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أمووووووا بالنسووووووبة لعوامووووووول التهديوووووود لألموووووون القوووووووومي ذات عوامتتتتتتل تهديتتتتتتد ذات طبيعتتتتتتة عستتتتتتتكرية:  

لقيوووام الطبيعوووة العسوووكرية فتتمثووول فوووي الوجووووم املسووولح أو حشووود القووووات املسووولحة علوووى الحووودود أو ا

بمنوواورات وتوودريبات عسووكرية علووى الحوودود فووي أوقووات التوووتر، أو إذا وجوودت قواعوود عسووكرية لدولووة 

 كبرى على أراض ي دولة مجاورة أو تم فرض حظر على اإلمداد باألسلحة واملعدات وقطع الغيار. 

أمووووووووووا بالنسووووووووووبة لعواموووووووووول التهديوووووووووود ذات الطبيعووووووووووة عوامتتتتتتتتتتل تهديتتتتتتتتتتد ذات طبيعتتتتتتتتتتة اقت تتتتتتتتتتادية:  

، فتوجد عدة مؤشرات لقياس التهديدات االقتصوادية أهمهوا: فورض حصوار اقتصوادي االقتصادية

على الدولة أو مقاطعتها، والتكتالت االقتصادية التي تتعارض مع مصالح الدولة إضافة إلى إيقواف 

 املساعدات االقتصادية.

ماعيوة ما بالنسبة لعوامل التهديد ذات الطبيعوة االجت عوامل تهديد ذات طبيعة اجتماعية: 

فتتمثول فووي تصوودير إيووديولوجيات ال تتفوق وقوويم املجتمووع ومبادئووه، واسوتخدام الحوورب النفسووية عوون 

 طريق اإلذاعات املضادة. 

وتتنوع معاني األمن التي يحتاجها املجتمع، وإن كان يعنى باألمن في األساس تحقيق الطمأنينة     

املعنى التقليدي، هناك األمن االقتصادي، وبجانب هذا  .والسالم االجتماعي في كافة ربوع الوطن

بتوفير البيئة املناسبة لنمو األعمال التجارية وزيادة االستثمار الوطني واألجنبي الذي يعتبر دعامة 

أساسية للتنمية، وذلك ألنه يشكل إضافة إلى الطاقة اإلنتاجية، وزيادة في الثروات، ملا لذلك من 

 .ماتأثر في إشباع الحاجات وتوفير الخد

 األمن النفس ي  وهناك األمن الفكري، والذي يتمثل في حماية فكر املجتمع وعقائده.   
ً
وهناك أيضا

واالستقرار األسري، وهناك ما يسمى باألمن البيئي، في الحصول على بيئة نظيفة خالية من التلوث 

 األمن الصحي، للوقاية والحماية من األمراض والعدوى مم
ً
ا يوفر حياة آمنة، بكافة أنواعه، وأيضا

بل عالوة على ذلك فهناك األمن العلمي، والغذائي، والعسكري، واملعلوماتي، والسياس ي، والوظيفي 

 األمن القضائي. وبذلك وبحق تعدد معنى األمن التي يجب توافرها لتحقيق االستقرار 
ً
وأخيرا

 املجتمعي وبالتالي تحقيق الرخاء والرفاهية ألفراد املجتمع. 

وليس مجرد  processus يعرف األمن القانوني بأنه عملية :دستورية نتيجة القانوني ناألم. 3

لك من خالل إصدار العالقات واملراكز القانونية، وذ فكرة، تستهدف توفير حالة من االستقرار في

مع الدستور ومتوافقة مع مبادئ القانون الدولي. غايتها إشاعة الثقة  تشريعات متطابقة 
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بين أطراف العالقات القانونية من أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون  والطمأنينة

   العام.

إن أهم ما يتصف به كل قانون هو صبغة اإللزام، و إن يكون مصدره نص قانوني أو تشريع     

دستوري. و فكرة األمن القانوني لم تكتسب صفة املبدأ في التشريعات الوطنية، سواء كانت 

أساسية أو عادية أو فرعية، إال بعد تواتر اجتهادات محكمة العدل للمجموعة تشريعات 

من ستينات القرن   ابتداء  de Cour   européenne Communauté de justice  األوربية

  Cour اإلنساناملحكمة األوربية لحقو  ،و 196118مارس 22في قرارها الصادر بتاريخ  ،العشرين

 l’Homme de droits des européenne في قرارها الصادر في قضية 1979مند سنة Marckx19 ،

بحيث اعتبر القاض ي األوربي أن األمن القانوني مبدأ من املبادئ األساسية التي يجب أن تتوفر في 

التي ال بد من االلتزام بها سواء من قبل املحاكم، أو من قبل املشرع، في أي بلد أو  القانون األوروبي.

لى حكم القاعدة القانونية. التي تتفرغ على فكرة األمن القانوني، أو االستقرار مجتمع، قائم ع

: العلم بالقاعدة القانونية وإتاحة إمكانية الوصول إليها: وااللتزام 
ً
القانوني، ويأتي في مقدمتها: أوال

الخاص، الذي يترتب على الدولة، باالهتمام بنشر النصوص السارية املفعول، سواء منها 

 شريعية أو التنظيمية.الت

من الحقو  الطبيعية لإلنسان العالمي والبد من تثمين دوره في أصبح  القانوني األمن فإن لذا     

  .الحياة العامة التي بدورها ترتقي بمفهوم إنسانية اإلنسان وترتقي بالحياة السياسية داخل الدولة

 األمن القانوني في التشريع الجزائري:. 1.3

اء كان سو ، 2016خاصة بعد التعديل الدستوري  املتمعن املتفحص في التشريع الجزائري إن      

هذا ال مبدأ األمن القانوني. لكن  لم يتبنى صراحةيالحظ أنه تشريعا أساسيا أو عاديا وحتى فرعيا، 

تنكر أو القانون، بأن املشرع الجزائري  الجزائري  ورود األمن القانوني كمبدأ في الدستور  يعني عدم

من أجل ضمان و معيارية القانون و استقراره. و بالنظر إلى كون أهدافه تقوم على جودة  .للمبدأ

القانونية لضمان وفر اآلليات السياسية و كان الدستور ي إذاما   األمن القانوني يتعين معرفة

ساسية للسلطة التشريعية والحكومة أتعتبر وظيفة التي قوانين تتسم بالجودة واملعيارية، و  إصدار

 .القضاء الدستوريوحتى 

إن مختلف التشريعات قبل أن تصير قوانين نافذة، تمر بعدة مراحل، تستدعيها املسطرة     

التشريعية التي تحكم كل تشريع، سواء كان مصدره البرملان الذي يبدأ في شكل مقترح قانون، أو 

ولكي القوانين الصادرة عن  اقتراحات إنروع قانون. مصدره الحكومة الذي يقدم في شكل مش
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التي  األمن أنواعيتحقق األمن القانوني في املمارسة العملياتية وبالنظر إلى أهميته في حماية مختلف 

التي  األدوارن ننظر إلى طبيعة البد أ، من سياس ي إلى اجتماعي إلى فكري..ذكرناها سابقا من أ

تشريعية والتنفيذية في الجزائر لفهم مدى تجسيد هذا التصور العلمي الذي تمارسها املؤسسات ال

ين فيهان يصدر مطابقا البرملان أو الحكومة تعتبر مصدر اإلنتاج التشريعي الذي يتعتم طرحه. 

 .تتخلله عيوبا شكلية أو موضوعية تحت طائلة عدم الدستوريةللدستور، وأن ال 

برملان بوصفه السلطة التشريعية ستور يتعين وجوبا على اللضمان إصدار تشريعات مطابقة للدو 

لتي تتطليها أو التصويت على القوانين بالشروط ا االقتراحاملشرع األساس ي أن يتقيد إبان عملية و 

هذا ما يتحقق . و من أهمها سمو القاعدة الدستورية على القاعدة القانونيةالدولة القانونية، و 

 .الدولية االتفاقياتالتشريع ألحكام الدستور و  معه األمن القانوني بمراعاة

 :القانوني األمن توفير  في والتنفيذية التشريعية السلطة دور  .2.3 

ارس البرملان السلطة يمإذ ، مسند للحكومة و ألعضاء البرملان إن تقديم اقتراحات قوانين حق   

قوانين تشمل القوانين العادية  يختص بمجال القانون عن طريق تقديم مقترحاتالتشريعية و 

كل القوانين، نظرا للسلطة التقديرية الواسعة التي  والتنظيمية واقتراح تعديالت قد تستهدف

القانونية. أما الواقع نظرنا إلى الترسانة  إذالكن هذا  دون الحكومة.الجزائري ينفرد بها البرملان 

 ادقة على القوانين املقدمة من طرف الحكومة. ش يء آخر فالبرملان بغرفتيه يعمل على املص املمارس

ه الدستور، ، وفقا للشكل الذي يقرر تمارس الحكومة في الجزائر السلطة التنفيذية في حين   

الذي هو غير  يةالتنظيماقتراح القوانين والقواعد التشريع بمجال املبادرة بيتحدد اختصاصها في و 

القوانين سواء كانت تنظيمية أو عادية أو تقديم  باقتراحال ش يء يحد من سلطتها ف .مجال القانون 

أساسيا بالنظر إلى  فاعال في الجزائر التشريع تعتبر الحكومة  مشاريع تعديل قوانين. في مجال

خال من العيوب الشكلية  ضعف املؤسسة التشريعية بغرفتيها. وتعمل بالتوازي على إنتاج تشريعي

الوثيقة الدستورية بوصفها أسمى قانون الذي يحدد النظام  أو املوضوعية التي قد تتعارض مع

  .السياس ي للدولة

 لجزائر:املستديمة با. األمن القانوني وإشكالية تفعيل التنمية 4

يعتبر األمن أو االستقرار القانوني من أهم شروط ومقومات النجاح االقتصادي. فالنشاط  

االقتصادي يتمخض في نهاية األمر على تحديد مراكز قانونية لألفراد واملشروعات، وبقدر ما تكون 

هذه املراكز القانونية واضحة ومحددة ومعترف بها وتحظى باالحترام من جانب السلطة العامة 
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، وبقدر ما يشوب هذه األمور من غموض أو مكن أن تتم األعمال في سهولةجتمع، بقدر ما يوامل

 
ً
 .خل  أو عدم يقين بقدر ما ترتبك األعمال بل وقد تتوقف تماما

تشريعات لكفالة الحقو  وضمانها وتحديد العالقات، وأن الجزائري لسن ولذلك لجأ املشرع في     

الجزائي لحماية بعض الحقو  التي رآها جديرة بالحماية وذلك كان املشرع قد استخدم الطريق 

 .ألثارها على تحقيق األمن واستقرار املجتمع وسميت بذلك باملصالح الجوهري 

تجريم احتكار املنتجات الغذائية، أو البيع بأكثر من التسعيرة،  الجزائري علىاملشرع  لقد عمل   

يق األمن الغذائي ومن ثم تحقيق األمن القانوني. واملضاربات غير مشروعة، وذلك لحماية وتحق

بواسطة الجزاءات املقررة ،األمن الفكري،..م تحقيق .. الخ، وبذلك يتاملنحرف وكذلك تجريم الفكر

 
ً
، االقتصاديدون الحاجة إلى إطار قانوني يحكم النشاط  أمن اقتصاديصور، يمكن ت. إذ ال قانونا

العالقة، وحقو  وواجبات املخاطبين بأحكام القانون من ويحدد صالحيات الجهات العامة ذات 

 .األشخاص، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين كالشركات

 التنمية املستديمة:الفاعلين ب. األمن القضائي بالجزائر آلية لتثمين 1.4

عمل على إن العمل على ترقية وتطوير أجهزة العدالة في الجزائر وغيرها من دول العالم سوف ي   

االنتقال بشكل جيد في تفعيل ميكانيزمات واليات إرساء اقتصاد نوعي متطور يشمل بناء منظومة 

مؤسساتية تضم مشاريع كبيرة ومتوسطة وحتى الصغيرة؛ والذي من شأن إن ينعكس ايجابيا على 

صادية الرفع من املستوى املعيش ي لألفراد داخل الدولة. هذا التطور والتحديث للمؤسسات االقت

لن يكون بمعزل عن تطور العمل القضائي، لذا فإن األمن القضائي لن يتأتى إال باستعمال املادة 

 .القضائية بطريقة سليمة

ومهما يكن من أمر، فان مهمة القضاء هي السهر على التطبيق السليم للقانون، لذا فهو ينقل    

القاعدة القانونية من حالة السكون إلى الحركة، لكن هذا التطبيق املنشود رهين بسالمة الترسان 

لها باالنتقال القانونية. والجزائر تمتلك كل املؤهالت املوضوعية والقانونية والتنظيمية التي تسمح 

 نحو االقتصاديات النامية واملتطورة بشكل متسارع وجدي.

 22ولعل األزمة السياسية واالقتصادية وحتى االجتماعية التي تعرضت لها الجزائر منذ تاريخ    

والتي تسمى بالحراك الشعبي والتي أفضت فيما بعد بإسقاط الحكومة الجزائرية  2019فيفري 

يم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الستقالته من على رأس الدولة واستمرت إلى غاية تقد

للمجلس الدستوري، ثم ظهرت بوادر تأهيل الحقل السياس ي من قبل النظام من خالل ما شهدته 
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كل املؤسسات الرسمية من انتفاضة وعلى رأسها املؤسسة القضائية التي عرفت تحوالت جوهرية 

 يق.واتخذت القانون سييال للتطب

لقد أقدمت املؤسسة القضائية بالجزائر بعد الحراك الشعبي على إثارة العديد من القضايا    

الحساسة والتي تمس بأمن الوطن. فقد تم محاكمة العديد من الشخصيات والوزراء وتم وضعهم 

رهن الحيس بتهم تمس بالتسيير ومخالفة قواعد النظام العام. وهو مؤشر هام ملدى جدية العمل 

 القضائي بالجزائر ومدى انعكاساته االيجابية على التنمية االقتصادية.

لقد سهر املشرع الجزائري أيضا على اعتماد مبدأ التخصص في الفصل في القضايا، فقد تم     

إحداث محاكم إدارية و تجارية و محاكم استئناف إدارية و تجارية، و أقسام لقضاء األسرة وقضاء 

 .القرب

ملواجهة ظاهرة الب ء التي يسير بها العمل القضائي، أدخلت وزارة العدل نظام كذلك،     

املعلوماتية ملختلف املحاكم قصد االنفتاح على املجتمع، تحقيقا لألمن القضائي املنشود وبالجودة 

 .املطلوبة

 خالصة واستنتاج:

إن العقد االجتماعي الذي يؤسس إلى دولة الحق والقانون عرف تحوالت عديد في مضامين قصد    

االرتقاء بالجودة في العمل بين النخب الحاكمة واملحكومين. وهذا ما جعل املفكرين والباحثين في 

نحو  مختلف العلوم يدركون انه البد من االرتقاء بإنسانية اإلنسان وتوجيه كل النظم الجديدة

 خدمته وتطوير األدوات الفعالة لبعث مجتمع الدولة

كما أن فكرة األمن القانوني فكرة دستورية لتطوير العقد االجتماعي نشأت من حاجة املجتمع إلى    

توفير األمن والحماية ألصحاب املراكز القانونية داخل املجتمع. وترتب  مع فكرة األمن القانوني 

و غير مباشر إلرساء دولة الحق والقانون والرفاه االجتماعي والتي ينعم أشكال أخرى بشكل مباشر أ

في كنفها جميع املواطنين مهما اختلفت مشاربهم لتحقيق الدولة األمة التي تنشد وتنهض بمجتمع 

 الدولة الحق.

 

 

 

 



د. محمد بن حاج الطاهر، جامعة خميس مليانة/ األمن القانوني أساس دولة  /د. خالد تلعيش، جامعة الجلفة

 الحق والقانون في الجزائر

 

 2020جانفي                مؤلف جماعي: "األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر"       60

 

 مراجع الدراسة:
                                                             

 . 163، ص1م، ج2000، دار صادر، بيروت، 1، طلسان العربهو(، 711ابن منظور، محمد بن مكرم ) 1
هو 1399 -، دار الفكر أساس البالغة ،أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري  2

 .21،22م ص ص1979
 .4/197 م،1987، بيروت، مؤسسة الرسالة، القاموس املحيطالفيروز آبادي،  3
 82:  81:سورة األنعامالقرآن الكريم،  4
 283 :البقرة سورةالقرآن الكريم،  5
 97:األعراف سورةالقرآن الكريم،  6
 45:النحل سورةالقرآن الكريم،  7
 195: سورة البقرةالقرآن الكريم،  8
  30-29: سورة النساءالقرآن الكريم،  9

 .1/331د.ت، ، السياسةموسوعة الكيالي، وآخرون، عبد الوهاب  10
 ،رجع نفسهامل 11
 . 11ص  ،2000القاهرة:د.د.ن، عدلي حسن سعيد، األمن القومي العربي وإستراتيجية تحقيقه، 12

 .03ص ، الدار السودانية للكتب، الطبعة األولى الخرطوم: ،األمن واملخابرات: نظرة أمنية علي نميري، 13
طبعة: الطبعة  ،1999عمان: مكتبة الرائد،  ،استخبارتية قرآنيةمفاهيم محمد نور الدين شحادة،  14

 29ص  ،لول األ
  .31، ص املرجع نفسه 15
 .28 27ص ص  ،2000القاهرة: د.د.ن، ،األمن في اإلسالمود محمد خليل، محم 16
 ، ص ص2004أسيوط: جامعة أسيوط، كلية التجارة، ، اإلعالم وقياس الرأي العامعطا، عبد الخبير محمود  17

50-52. 
18 CJCE, 22 mars 1961, S.N.U.P.A.T. c. Haute Autorité de la CECA, aff.42, 
49/59, Rec. 1961, p.109-164; CJCE, 13 juillet 1961, Meroni c. CECA 22 
CJCE, 22 mars 1961, S.N.U.P.A.T. c. Haute Autorité de la CECA, aff.42, 
49/59, Rec. 1961, p.126 23 ; CJCE, 13 juillet 1961, Meroni c. CECA ; 
CJCE, 27 mars 1980, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Salumi, 
aff.66/127 à 128/79. 24; CJCE, 6 avril 1962, Robert Boch GmbH et autres, 
aff.13/61 25; CJCE, 12 juillet 1972, Azienda Colori Nazionali, aff. 57/69 
19 CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, série A, n°31, §58 

  



دراسة على ضوء –ي في تحقيق األمن القانوني د. حافظي سعاد، جامعة تلمسان/ مدى مساهمة القاض ي الدستور 

 -الدستور الجزائري ودساتير مقارنة

 

 2020جانفي      مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر"         61
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 حافظي سعاد  د.                                                                                                            
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                               hafdi.souad @yahoo.fr  

 مقدمة  

ومؤدى عتبر األمن القانوني من أهــم دعائم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون، ي

هذا املبدأ أن تلتزم السلطة العامة بضمان قدر من الثبات النسبي في التشريعات، التي تصدر عنها 

على نحو يحقق االستقرار لألوضاع واملراكز القانونية، التي نشأت في ظل هذه التشريعات، ويهدف 

أو على األقل الحد من  األمن القانوني بشكل رئيس إلى تعزيز ثقة األفراد بالتشريعات السارية وتالفي

عدم وثوقهم بها، ولتحقيق ذلك فإنه يتعين أن تكون هذه التشريعات واضحة ومفهومة وقابلة 

للتطبيق وأال تخضع إلى التغيير أو التعديل املتكرر أو غير املتوقع بحيث يتمكن املخاطبون 

 لها دون الخ
ً
شية من التعرض ألي بأحكامها من التصرف بأمان واطمئنان وترتيب أوضاعهم، وفقا

مفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو 

 .العصف بها

 على ما تقدم يمكن القول بأن األمن القانوني شرط جوهري ومتطلب ضروري يتم من 
ً
وهديا

واالستقرار في املجتمع، ولذلك خالله ضمان جودة القانون وصالحيته للتطبيق وبما يحقق األمن 

، بحيث ال يتحقق األمن 
ً
 وثيقا

ً
فإنه يقوم على مجموعة من املبادئ والقواعد التي ترتبط به ارتباطا

القانوني إال بتوفرها وهي: مبدأ املساواة، ومبدأ عدم رجعية القوانين، وقاعدة وضوح القواعد 

ب القواعد القانونية من قبل املخاطبين القانونية وعدم تناقضها، وقاعدة سهولة فهم واستيعا

 قاعدة نشر التشريعات وضمان علم الكافة 
ً
بها، وقاعدة قابلية القواعد القانونية للتطبيق، وأخيرا

وتعتبر حكومة دبي مــن الحــكومات الرائدة والسباقة في تعزيز فكرة األمن القانونــي، حيث يعد .بها

الثابتة والجوهرية في العمل التشريعي في إمارة دبــي، ويتـجلى ذلك هذا املبدأ من املبادئ املستــقرة و 

بالتنظيم القانوني إلعداد وإصدار التشريعـات في اإلمارة، الذي كرس الثقة في عملية صناعة 
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التشريع من خالل توفير مناخ قانوني سليم يقوم على كفالة واحــترام املبادئ التي يقوم عليها األمن 

 من مرحلة إعداد وصياغة التشريع، وفــق إجــراءات ومنهجيات القانوني السا
ً
لف بيانها، وذلك بدءا

 إلى تطبــيقه وتنفيذه 
ً
 بإجراءات إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ووصوال

ً
واضحة وفّعالة ومرورا

 .على الوجه املطلوب

ستغرق التشريع، األمن القانوني مبدأ من مبادئ القانون يتوخى منه أن يسود و ي عتبروي  

سواء كان تشريعا أساسيا، أو عاديا، أو فرعيا، لكونه عنصرا من عناصر شيوع الثقة في املجتمع، 

 أنمن قبل مخاطبيه، و  كلما كان واضحا في قواعده، وسهال على الولوج و الفهم و االستيعاب 

بصفة عامة مبدأ من  يكون توقعيا غير متسم باإلغفال أو العوار القانونيين. و األمن القانوني

و فصل السلط واستقالل  مبادئ دولة القانون التي من سماتها األساسية سيادة حكم القانون 

. و هو ما يعني 1القضاء، وضمان حماية ناجعة للحقوق والحريات األساسية لألفراد والجماعات

نية والتعديالت في النصوص القانو  أن ال تتسم بتضخم  بوالقضائية يجبان األنظمة القانونية 

املتكررة أو املراجعات املستمرة لالجتهاد القضائي، تفاديا لخلق حالة عدم االستقرار القانوني 

في القوانين واألحكام القضائية و شيوع عدم ن الثقة املشروعة والقضائي مما قد يترتب عنها فقدا

في مجملها مصدر تهديد حقيقي لألمن القانوني و األمن  ذه األوضاع قد تشكلاستقرار املعامالت. ه

القضائي و هو ما يستدعي سن تشريعات معقلنة تبعث على االطمئنان بما يضمن تطبيقا سلسا 

       ي.كمدخل أساس ي لتحقيق األمن القضائ  لها من طرف القضاء،

ورغم أهمية مبدأ األمن القانوني والقضائي فانه لم يرد كمبدأ دستوري في معظم الدساتير  

أو في النصوص التشريعية إال في بعض الدول كاسبانيا واملغرب. لكن االجتهاد القضائي األوربي لكل 

س ي من محكمة العدل للمجموعة األوربية واملحكمة األوربية لحقوق اإلنسان يعتبر املصدر الرئي

و من أهمها مبدأ األمن  املؤسس للمبادئ التي يجب أن تتوفر في التشريعات الوطنية األوربية 

تبناه مبكرا مجلس الدولة في فرنسا بشكل واضح،   القانوني و األمن القضائي، وهو التوجه الذي

ة خالفا للمجلس الدستوري الغارق في الدستورانية أو محكمة النقض الوفية لوظيفتها كمحكم

هو  أمو هل هو قيمة أو غاية القانون؟  مبدأ قانوني؟ أمالقانوني مبدأ دستوري  األمنقانون. فهل 

 .نظرية القانون أو فلسفة القانون  إطارهو مفهوم يندرج في  أمجودة نظام قانوني؟ 

 التوازن على املستوى  إنه من املعلوم أن الغاية من التشريع، هو تحقيقو 

االجتماعي من خالل إصدار تشريعات توقعية ومعيارية ، مطابقة و   صادياالقتو  السياس ي 

و للمواثيق الدولية، يضطلع القضاء الدستوري فيها بوظيفة حماية الدستور عن طريق  للدستور 
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ممارسة الرقابة املركزية على دستورية القوانين بشقيها: الرقابة السابقة ) أي الرقابة الوقائية أو 

بة الالحقة ) أي الرقابة القضائية(، فإنه بعد فحص القانون املطعون بعدم و الرقا  السياسية(،

دستوريته، يصرح إما الحكم بدستوريته، لكون القانون ال يخالف الدستور، أو الحكم بعدم 

 .دستوريته ملخالفته الدستور 

التعريف   و من أجل اإلحاطة باملوضوع سنتطرق في باب أول لألمن القانوني من خالل 

ملفهوم، مصدره، شروطه، ومكانته في التشريع والقضاء. و في الباب الثاني سنتولى مناقشة األمن با

 .القضائي بمقاربة املفهوم وتطوره، وكدا مقوماته الدستورية و القضائية

 املحور األول: األمن القانوني

 في مفهوم األمن القانوني أوال: 

وليس مجرد فكرة، تستهدف توفير حالة من     processusعملية بأنهالقانوني  األمنعرف ي

مع الدستور  تشريعات متطابقة  إصدارلك من خالل ذالعالقات واملراكز القانونية، و  االستقرار في

العالقات القانونية  أطرافبين  والطمأنينةالثقة  إشاعةغايتها  الدولي.ومتوافقة مع مبادئ القانون 

ال يتسم  أنعلى التشريع  القانون العام، بحيث يجب  أشخاص أوالقانون الخاص  أشخاصمن 

أو   القوانين  rétroactivité برجعية  أو التضخم في النصوص، أو  باملفاجئات واالضطراب،

إلى عدم ضمان حماية فعالة للحقوق  رقوانينها بالنظقد يزعزع الثقة في الدولة و  األمرالقرارات، 

القانوني أصبح مبدأ و ضرورة في دولة القانون، اعتبارا  اآلمن أنيعني مما  .  األساسيةوالحريات 

القانوني. وبصفة عامة يمكننا القول بأن مدلول  األمنلكون القاعدة القانونية يجب أن تقوم على 

من  وظيفته هي تأمين النظام القانوني  هو غاية القانون، و قيمة معيارية،  القانوني األمن

و هو ما يستدعي سن تشريعات يجب أن   يوب التشريعية الشكلية و املوضوعيةاالختالالت و الع

، و هي ثالث  Normatif، و معياريةPrévisible تتسم بالوضوح في قواعدها، و أن تكون توقعية

 األمنيقوم عليها القانون، وردت ضمن متطلبات أخرى يقتضيها  Axiomatique مرتكزات بديهية

القانوني،  األمنتشريعات مضطربة بعد مالحظة تنامي وشيوع حالة عدم  إصدارالقانوني لتفادي 

دسترة املبدأ في بعض الدول  إمااألمر الذي دفع إلى فتح نقاش قانوني واسع بشأن املفهوم، نتج عنه 

 .القضائية األوربية و الوطنية األنظمةأو االعتراف به قضائيا في العديد من 

   القانونينشأة مبدأ األمن  ثانيا: 

ره نص قانوني أو تشريع يكون مصد أن، و اإللزامأهم ما يتصف به كل قانون هو صبغة  إن

القانوني لم تكتسب صفة املبدأ في التشريعات الوطنية، سواء كانت  األمنفكرة دستوري. و 
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بعد تواتر اجتهادات محكمة العدل للمجموعة  إالتشريعات أساسية أو عادية أو فرعية، 

من ستينات القرن   ابتداء      justice de Communauté européenne   Cour de  ةاألوربي

 Cour  اإلنسانلحقوق  األوربيةاملحكمة ، و 1961مارس  22ا الصادر بتاريخ في قراره  العشرين،

européenne des droits de l’Homme  [6] في قرارها الصادر في قضية 1979مند سنةMarckx  ،

تتوفر في  أنالقانوني مبدأ من املبادئ األساسية التي يجب  األمن أن األوربيلقاض ي بحيث اعتبر ا

يرد   لم اإلنسانلحقوق  األوربيةواالتفاقية  األوربيةقانون املجموعة  أنالقانون األوربي، رغم 

في تشريعاتها.  األوربيالقانوني كمبدأ ملزم لدول االتحاد  األمنفيهما ما يفيد التنصيص على مبدأ 

القانوني في التشريعات  األمنقيام مبدأ  أهميةاألمر الذي يفسر بان القضاء األوربي تفطن إلى 

القانونية و املؤسساتية قد يصعب  األنظمةلكي ال يتم خلق جزر من الالمن في  األوربيةالوطنية 

سباقا إليه، قبل العمل به من  األملانيبشكل عام، و هو املبدأ الذي كان القانون  األمنمعها توفير 

. أمام تشديد اإلنسانلحقوق  األوربيةأو املحكمة  األوربيةطرف محكمة العدل للمجموعة 

من  القانوني، تم القبول باملبدأ في العمل القضائي في كل   األمنعلى أهمية مبدأ  األوربيالقضاء 

مبدأ دستوريا في الفصل   1978سنة حين اعتبره الدستور االسباني ل يفرنسا فسويسرا و هولندا و 

نشرها، و تراتبية القواعد القانونية، و  الدستور يضمن مبدأ الشرعية،’‘  بتأكيده أن 3  الفقرة 9

حقوقهم ، أو األمن   من  وعدم رجعية املقتضيات العقابية التي ليست لصالح األفراد أو كونها تحد

خالفا   . ’’من أي عمل تحكمي ميع هذه املبادئ القانوني و مسؤولية السلطات العمومية و يحمي ج

الذي أخد بفكرة األمن القانوني دون دسترة املبدأ صراحة في الوثيقة الدستورية،  األملانيللدستور 

على أهميته في  التأكيدفي القبول باملبدأ و  األملاني، لم يقيد القضاء الدستوري اإلغفاللكن هذا 

القانوني الذي يعتبر  األمناعتبارا لكون التشريع يستهدف توفير  التشريع و السياسات العمومية،

 .من عناصر األمن القومي عنصرا

تعلقة بمبدأ األمن و األملاني امل األوربيفرنسا ستتأثر بدورها باجتهادات القضاء 

هو ما دفع باملجلس الدستوري إلى االعتراف باملبدأ و بشكل متدرج ضمن قراراته و   القانوني،

غير و  و أن تكون توقعية و معيارية،  بتأكيده املتواتر أن القوانين يجب أن تكون واضحة في معانيها،

محكمة النقض الفرنسية بدورها لم تخرج عن توجه  القانونيباإلغفال  متسمة بالرجعية، أو 

أو كونها القانوني  األمناملجلس الدستوري، و هو ما يستخلص من قراراتها التي لم يرد بها مفهوم 

من اعة و جرأة من املجلس الدستوري و لكن مجلس الدولة الفرنس ي كان أكثر شج رامت إلى تعريفه

، على مبدأ األمن القانوني، 42/03/2006  محكمة النقض، الذي أكد صراحة في قراره املؤرخ في
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ى مبدأ يفهم من ذلك بأن مجلس الدولة استند إل  و معتبرا بأن األمن حق من حقوق اإلنسان، 

، بأن األمن من 2الذي أكد في املادة  1789الحقوق و املواطن لسنة  إعالندستوري يتمثل في 

 .الحقوق الطبيعية للفرنسيين و الغير القابلة ألي مساس

 متطلبات األمن القانونيثالثا: 

من طرف   االعتراف به كمبدأ  مبدأ األمن القانوني له دالالت تاريخية و فلسفية، تم إن 

في صلب بعض التشريعات الوطنية. لكنه  إدراجهاالجتهاد القضائي بصفة أولية، قبل أن يتقرر 

 إصدار التنفيذيةلتحقيق أمن قانوني يتعين بالضرورة على السلطة التشريعية و السلطة 

املوضوعية تبعث على االطمئنان و على استقرار في من العيوب الشكلية و ريعات خالية تش

 إعدادهاالعالقات و املراكز القانونية داخل الدولة، األمر الذي يجب معه على القوانين بمناسبة 

ا املبادئ الدستورية و الدولية املتطلبات التي تستدعيهها التأكد من استيفائها للشروط و مناقشتو 

 .تشريعات سليمة من العيوب، و من أهمها عيب األمن القانوني إصدارذلك لضمان و 

و اعتبارا لكون األمن القانوني قد أصبح مبدأ من مبادئ دولة القانون، فانه على سلطات 

 :الدولة توفير شروطه و التي تمثلها العناصر التي يجب أن تسود سائر التشريعات وهي

 ةمبدأ املساوا -

 القوانينمبدأ عدم رجعية  -

 ضهاوضوح القواعد القانونية وعدم تناق  -

 سهولة فهم و استيعاب القواعد القانونية من قبل املخاطبين به  -

 أن تكون القواعد معيارية  -

 قابلية القانون للتوقع -

 القانوني  أو العوار اإلغفالعدم  -

 انون و إلى املحاكمسهولة الولوج إلى الق -

 الشفافية  -

 .ار إداري من رقابة القضاءحظر تحصين أي عمل أو قر   -

 أهداف األمن القانونيرابعا: 

مع  تشريعات متطابقة  إصدارالغاية التي يتوخاها مبدأ األمن القانوني هي ضمان  إن

القانون الدولي اإلنساني، بما يكفل حماية و  الدستور، و مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان

قوانين  إصدارعن طريق   الثانوية التي قد تنتج عن التشريعق و الحريات من اآلثار السلبية و الحقو 
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نتيجة التعديالت  إما، و اسيم تتسم بالتضخم أو التعقيد، وعدم التجانس أو التكاملأو مر 

يترتب عن ذلك و  . اإلجرائيةاملتكررة للقوانين كما هو الحال بالنسبة للقوانين املالية أو القوانين 

 .لدولة و قوانينهافقدان الثقة املشروعة في ا

يخضع فيها جميع   من األهداف أيضا التي يقتضيها األمن القانوني هو بناء دولة القانون و 

أشخاص القانون الخاص و القانون العام،بما في ذلك الدولة، للقوانين الصادرة عن السلطات 

، و تتفق مع إلى قضاء مستقل إطارهااملختصة، و التي تطبق على الجميع بالتساوي و يحتكم في 

و من أجل تحقيق مبادئ دولة القانون كغاية قانونية، اإلنسان القواعد و املعايير الدولية لحقوق 

التي من الدستور إلى أبسط القواعد، و  القانونية تمتداآلليات و الوسائل املؤسساتية و  يتعين توفير

انون، الرقابة القضائية، يعتبر من أهمها، مبدأ فصل السلطات، املساواة واملسؤولية أمام الق

 .و القانونية اإلجرائيةاستقالل القضاء، و الشفافية 

 األمن القانوني في التشريع املغربيخامسا: 

التشريع املغربي سواء كان تشريعا أساسيا أو عاديا أو فرعيا، ليس فيه ما يفيد  إن

التنصيص صراحة على تبنيه مبدأ األمن القانوني. لكن عدم ورود األمن القانوني كمبدأ في 

الدستور أو القانون، ال يعني بأي حال من األحوال تنكر املشرع املغربي للمبدأ، بالنظر إلى كون 

من أجل ضمان األمن القانوني يتعين و معيارية القانون و استقراره. و وم على جودة أهدافه تق

نين تتسم قوا إصداركان الدستور يوفر اآلليات السياسية و القانونية لضمان  إذاما   معرفة

 .القضاء الدستوريئف السلطة التشريعية و الحكومة و التي هي من وظابالجودة و املعيارية، و 

شريعات قبل أن تصير قوانين نافذة، تمر بعدة مراحل، تستدعيها املسطرة إن مختلف الت

التشريعية التي تحكم كل تشريع، سواء كان مصدره البرملان الذي يبدأ في شكل مقترح قانون، أو 

القوانين الصادرة عن البرملان أو  اقتراحات إنمصدره الحكومة الذي يقدم في شكل مشروع قانون. 

صدر اإلنتاج التشريعي الذي يتعين فيهان يصدر مطابقا للدستور، و بأال تتخلله الحكومة تعتبر م

 .عيوبا شكلية أو موضوعية تحت طائلة عدم الدستورية

و لضمان إصدار تشريعات مطابقة للدستور يتعين وجوبا على البرملان بوصفه السلطة 

لتصويت على القوانين بالشروط أو ا االقتراحالتشريعية و املشرع األساس ي أن يتقيد إبان عملية 

دة القانونية، ألن التي تتطلبها الدولة القانونية، و من أهمها سمو القاعدة الدستورية على القاع

مراعاة التشريع ألحكام الدستور الثانية أدنى، و هذا ما يتحقق معه األمن القانوني باألولى أعلى و 

 .الدولية تعلو على القانون الداخلي و ال تعلو على الدستور  االتفاقياتالدولية، ألن  االتفاقياتو 
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تشريع و  ور( و تشريع عادي ) القانون(، فإذا كان التشريع ينقسم إلى تشريع أساس ي ) الدست

فرعي ) التنظيم(، فإنه تبعا لذلك يمتاز كل تشريع بخصائص تميزه عن اآلخر، سواء تعلق األمر 

ى درجة تراتبيته. فالبرملان هو املشرع األساس ي، في حين أن الحكومة بالجهة املصدرة له أو بالنظر إل

، ال حق لها في التعدي على سلطة البرملان بالتشريع إال في الحدود التي أجاز لها ذلك استثنائيمشرع 

الدستور، بوصفها سلطة تنظيمية و قد يكون ذلك في األحوال العادية أو غير العادية أو بموجب 

بين الدورات البرملانية. املبادرة الحكومية بالتشريع ملزمة    أو خالل الفترة الفاصلة قانون اإلذن 

باحترام مقتضيات الدستور و ضوابط املسطرة التشريعية ألن كل انحراف في التشريع الذي 

هي عرضه لإللغاء و عدم الدستورية. و مصدره الحكومة أو اتسامه بعيوب شكلية أو موضوعية سي

التصويت على التشريع، ألن التشريعين معا   م الواجب التقيد بها من طرف البرملان عندذات األحكا

يخضعان للرقابة الدستورية التي تتوالها املحكمة الدستورية املكلفة بهذه الوظيفة بمقتض ى 

الدستور، ألن دورها هو حماية الدستور إلى جانب امللك حتى ال يتضمن التشريع نصوصا أو 

 .الدستور   الذي يتوخاه  تتعارض مع أهداف األمن القانونيمقتضيات قد 

 دور السلطة التشريعية في توفير األمن القانوني-أ

 1الفقرة  78إن تقديم اقتراحات قوانين حق مسند للحكومة و ألعضاء البرملان ) الفصل 

تقديم (، يمارس البرملان السلطة التشريعية و يختص بمجال القانون عن طريق ر الدستو من 

كل القوانين،  مقترحات قوانين تشمل القوانين العادية و التنظيمية و اقتراح تعديالت قد تستهدف 

نظرا للسلطة التقديرية الواسعة التي ينفرد بها البرملان دون الحكومة. في حين تمارس الحكومة 

لذي يقرره السلطة التنفيذية التي تتقاسمها مع امللك بوصفه رئيسا للدولة، وفقا للشكل ا

الدستور، و بناء عليه، فالحكومة يتحدد اختصاصها في التشريع بمجال التنظيم الذي هو غير 

 .مجال القانون 

القوانين سواء كانت تنظيمية أو عادية أو تقديم  باقتراحلكن ال ش يء يحد من سلطتها 

الفصل ) أو ثانويا  استثنائياالتشريع تعتبر الحكومة مشرعا   مشاريع تتوخى تعديل قوانين. في مجال

من الدستور(، و يختص بما ال يدخل في مجال القانون، أي مجالها هو التنظيم، و كل تنازع في  70

من هنا تنشأ عملية ن تفصل فيه املحكمة الدستورية، و البرملابالتشريع بين الحكومة و  االختصاص

سابقة إلصدار القانون، تتوخى إنتاجا الرقابة الدستورية على التشريع التي تبدأ رقابة سياسية 

تشريعيا خال من مثالب العيوب الشكلية أو املوضوعية التي قد تتعارض مع الوثيقة الدستورية 

بوصفها أسمى قانون الذي يحدد النظام السياس ي للدولة و يرسم حدود العالقة بين السلط و بما 
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املواطنات الحريات للمواطنين و الحقوق و  بين السلطات، و يبين ال بمبدأ الفصليضمن توازنها، عم

في  االنحرافأو   في التشريع االنحرافحتى ال يقع التعدي عليها من سلطات الدولة بمناسبة 

 .استعمال السلطة

 دور الحكومة في توفير األمن القانوني -ب

نقصد باملبادرة التشريعية ذات املصدر الحكومي اقتراح القوانين التي تتولى السلطة 

التنفيذية التقدم بها في املجلس الوزاري الذي ينعقد برئاسة امللك، و لذلك سنترك املبادرة 

التشريعية ذات املصدر امللكي جانبا و التي كانت موضوع مناقشة في الفصل األول من هذا الكتاب، 

ة في أغلب النظم السياسي رئيس الدولة لتنظيمي موزع بين رئيس الحكومة و علما أن املجال ا

 .املقارنة

إلى   تضاففاقتراحات القوانين الصادرة عن الحكومة عرفها الفقه بمشاريع القوانين التي 

في الحالة العادية مع   في التشريع  االختصاص التشريعي املقرر لها بمقتض ى الدستور، و املتمثل

ان أي في األحوال في غياب البرمل  وجود البرملان و يسمى بتشريع التفويض أو في الحالة الخاصة أي

 .غير العادية و يسمى بتشريع الضرورة

و تتحدد الوظيفة التشريعية للحكومة في املجال التنظيمي الذي ال يشمله اختصاص  

كل  ة أن تدفع بعدم قبول من الدستور، علما أنه من صالحيات الحكوم 72القانون طبقا للمادة 

ال يوجد في  لبرملان(، في حين أن ا1/ف79ادة مقترح أو تعديل ال يدخل في مجال القانون ) امل

هذا ما يقوي مركز  التشريعي للحكومة، الدستور ما يسمح له من ممارسة الدفع بعدم االختصاص

الوظيفة التشريعية للحكومة على البرملان، و يعدو معه توزيع االختصاص التشريعي غير متوازن أو 

الدستور، بمقتضاه يسمح البرملان للحكومة غير متكافئ. فالتفويض التشريعي مقرر بموجب 

ممارسة وظيفة التشريع خالل مدة معينة و من أجل غرض معين، لكون التفويض التشريعي أو 

  .الذي أصدره  قانون اإلذن ينتهي بنهاية والية املجلس

لقد اعتبر جانب من الفقه أن املراسيم التفويضية هي بمثابة مراسيم تنظيمية لكونها و 

عن السلطة التنفيذية، لكن بعد املصادقة عليها من طرف البرملان تكتس ي طابعا تشريعيا، صادرة 

ال يمكن الطعن فيها في  األمر الذي يمكنها بأن تحصن ضد أي طعن إداري لكون األعمال التشريعية 

 .هادعوى اإللغاء(، لكونها تكتس ي قوة القانون بعد مصادقة البرملان علي )  إطار دعوى املشروعية
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 دور القضاء الدستوري في توفير األمن القانونيسادسا: 

إن الرقابة على دستورية القوانين و املراسيم التشريعية هي آلية فعالة لضمان احترام 

فصول الدستور و مبادئه، و هو األسلوب الرقابي الذي يتخذ شكلين: رقابة سياسية و رقابة 

قضائية. و تعتبر فرنسا هي الدولة التي أرست و ألول مرة أسلوب الرقابة السياسية على دستورية 

ين الذي يكون إما إجباريا أو اختياريا، حالة الوجوب بإعمال الرقابة الدستورية تكون القوان

أو النظامين الداخليين ملجلس ي   العضوية القوانينبمناسبة املصادقة من طرف البرملان على 

الصفة يمكن ممارسته من عدمه  ألصحابحق  االختياريةالبرملان، و في املقابل تبقى الرقابة 

في دستور الجمهورية    القوانين العادية، وفقا للشكل و املسطرة املنصوص عليهمامجالها و 

، و هي الفلسفة التي تحكم التشريع الدستوري الفرنس ي التي عارضت األخذ 1958الخامسة لسنة 

كسونية افي األنظمة الدستورية األنجلوس  قالقوانين املطب الرقابة القضائية الالحقة على بأسلوب

، و مفاد ذلك أنه و لو في غياب تفويض من اإللغاءو ليس رقابة  االمتناعبع في معظمها رقابة التي تت

يحول دون إعمال مبدأ الرقابة على القوانين من طرف املحاكم بمناسبة نزاع   الدستور ال ش يء

ة معروض عليها، و هو االتجاه الذي أخذ به القضاء األمريكي والقضاء املصري قبل إحداث املحكم

ة مجال الرقابة الدستوري باحتكارالعليا و املحكمة الدستورية العليا التي خصها املشرع املصري 

 .فترة الالمركزية في الرقابة  مع اإلنهاءو اللوائح ضمن ما يعرف بآلية الرقابة املركزية و  على القوانين

وخاصة  ألوربي،الدستوري ا املشرع الدستوري املغربي لم يخرج من دائرة تأثير التشريع

، 1996-1992-1972-1970- 1962الفرنس ي، و هو ما يالحظ من خالل قراءة الدساتير املغربية 

التي تفيد صراحة تبنيها مبادئ تكاد تماثل تلك الواردة في الدستور الفرنس ي، خاصة في الباب 

ى أسلوب الرقابة املتعلق بالرقابة الدستورية على القوانين و املراسيم التشريعية، بحيث أنه تبن

دون أسلوب الرقابة القضائية الالحقة إلصدار القوانين،  1962السياسية الوقائية منذ دستور 

(، ضمن ما يعرف بنظام الدفع الفرعي 133) الفصل  2011الذي أخذ به و ألول مرة في دستور 

 1-61املادة في  2008فرنس ي سنة بعدم الدستورية و هو األسلوب الذي جاء به قبله الدستور ال

 La Question prioritaire de  يعرف باملسألة الدستورية ذات األولويةو 

constitutionnalité Q.P.C))تسمح للمتقاضين  التي ( Les justiciables)  إثارة مسألة عدم

إذا ما تبين لهم أن نصا تشريعيا يمثل  2الدستورية بمناسبة النظر في دعوى أمام جهة قضائية 

املجلس الدستوري  اتصالالتي يكفلها الدستور، علما أن   على الحقوق و الحريات  اعتداء

على إحالة من مجلس الدولة أو من محكمة النقض، بعد ممارسة  باملسألة الدستورية يكون بناء 
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مسطرة التصفية، تهمل تلك الطعون التي ال تتوفر فيها شروط اإلحالة إما برفضها أو عدم قبولها 

لطعون التي تكتس ي طابع الجدية الحترامها الشروط الشكلية و املوضوعية الواجبة في و تحيل ا

 .إثارتها

أسلوب الرقابة  :إذا كانت الرقابة الدستورية بصفة عامة تتفرع إلى أسلوبين و هما

برملان و قبل إصدارها و نشرها، السياسية الذي يمارس بعد التصويت على القوانين من طرف ال

قابة القضائية الالحقة لصدور القوانين، فإن الرقابة القضائية بدورها عرفت تنوعا أسلوب الر و 

و الرقابة القضائية  باختالف األنظمة الدستورية و القانونية و القضائية املعمول بها في كل دولة. 

الدستورية كما يستخلص من مبناها، هي عملية قانونية تفحص دستورية القوانين التي سنها 

ال ت طبيعة دستورية ملزمة للكافة، و ذا [16]ان، تتوالها هيئة قضائية تصدر أحكاما قضائيةالبرمل

بين قاعدتين قانونيتين، واحدة  تعقيب عليها، لكونها غير قابلة ألي طعن، غايتها حل تنازع 

النظم  الختالفو تتنوع أساليب الرقابة الدستورية القضائية، تبعا  أخرى تشريعيةدستورية و 

الدستورية التي بدأت في شكل رقابة امتناع باجتهاد من القضاء و من دون نص و  السياسية 

قد   محددة،  دستوري. و لقد تطورت إلى رقابة إلغاء بتكليف من الدستور وفق إجراءات و مساطر

فقه تتضمنها الوثيقة الدستورية، أو تسند تفاصيلها إلى قانون تنظيمي أو عضوي. و لقد آثر ال

الدستوري على تقسيم نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلى أسلوبين رئيسيين أو إلى 

عن تطبيق القانون املطعون  كل أسلوب، إما باالمتناع  ثالثة أساليب، استنادا إلى اآلثار التي يرتبها 

  :فيه و إما بإلغائه، و هي

املزج بين  الرقابة بواسطة .الالحقة اإللغاء الرقابة عن طريق الدعوى األصلية أو رقابة -

 ة.الدعوى األصليأسلوب الدفع الفرعي و 

 .رقابة االمتناع أو الدفع الفرعي -

ن من ق اج  وذلك أل  أولىفقرة  416بعد فصل املجلس  الدستوري بعدم دستورية  املادة 

القانون  يضمن التقاض ي على  أن  أساسمن الدستور على  160املادة  ألحكامتطبيقها خرقا  

التي   واإلجراءاتمن  املحكمة العليا  طبقا للشروط   إحالةدرجتين في املسائل الجزائية بناء على 

 2املؤرخ في  16-18املنصوص عليها في القانون العضوي   واألحكاممن الدستور  188املادة  أقرتها

املجلس  إخطاردم دستورية  تم املحدد لشروط وكيفيات  تطبيق الدفع  بع 2018سبتمبر

من ق اج   416الدستوري  بطعن بالدفع  بعدم دستورية  يدفع  الطاعن  بعدم دستورية املادة 

جهة قضائية  عليا  بالرغم من  أمامحكم  التشريعي  يحرمه  من حقه  في االستئناف  ال أنمدعيا  
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تكون قابلة لالستئناف   يأتي ما حقه يضمنه  له الدستور  وينص  هذا الحكم التشريعي  على أن

دج  وبناء على 20000غرامة تتجاوز  أوقضت عقوبة  حبس  إذاالصادرة في مواد الجنح   األحكام

محكمة ابتدائية  في حقه حكما  أصدرتهذا  الحكم التشريعي  فانه ال يمكن  الطاعن  الذي 

حكم  بحيث يدعي الطاعن في هذا ال يستأنف أندج  20000قضائيا  تدينه  فيه بغرامة قيمتها 

املجلس الدستوري  عدم دستورية املادة  بداعي تتعارض  مع  إلىمذكراته ومالحظاته  املقدمة  

من الدستور . املسألة  األولوية  الدستورية  واملسألة  األولية  للفصل في املوضوع   160مادة 

سألة  األولوية  الدستورية  تعريف بسيط  نسبيا للم  2008يستفاد  من التعديل  الدستوري 

كسبب  قانوني  يقوم  على التمسك  بمناسبة  دعوى منظورة أمام  محكمة  تتعلق  بمحكمة  

النقض أو  مجلس الدولة  بأن  نص تشريعي  موضوع  التطبيق  بشكل  اعتداء  على  الحقوق  

أن  61بشأن  تطبيق املادة والحريات التي  يكفلها  الدستور  وقد أوضح  مقرر  القانون  األساس ي  

بين كل   مصدرا  لعدم املساواة الدفع  اإلجرائي  بشأن  رقابة القانون  مع املعاهدة  يمكن أن يش

املتقاضين  حيث إن إقرار  القاض ي  العادي  الذي يحكم بمخالفة  نص مع قاعدة  اتفاقية  ال 

يما بين أطراف النزاع  بعبارة أخرى أن تكون له  من حيث املبدأ إال حجية نسبية  لألمر  املقض ي  ف

النص  الذي يستبعد  في نزاع يستمر  في تطبيقه بالنسبة لآلخرين  مما  يعد مصدرا  لعدم  مساواة 

بين املواطنين  وهكذا فان املصطلح  الشائع للدفع بعدم الدستورية  ال يتالءم  للداللة  على اإلجراء  

من الدستور الفرنس ي  إحالة  املسألة الدستورية   61املادة أرساه  التعديل  الدستوري في  الذي

للمجلس الدستوري    عن طريق التدخل  مجلس  الدولة أو محكمة  النقض  ودلك أن  واقع 

قاض ي  املوضوع  ال يمكن أن يفصل  في مسألة  عدم الدستورية  إعماال للمبدأ التقليدي  والدي 

قاض ي  الدفع  بعبارة أخرى  فان األمر يتعلق  بمقتض ى بمقتضاه أن  قاض ي  الدعوى  هو أيضا 

بإنشاء آلية  املسألة األولية  مسألة تطرح أمام  قاض ي املوضوع   61التعديل  الدستوري  في املادة 

بمناسبة دعوى  وضرورية لحل النزاع  ولكن ال يمكن أن يفصل  فيها قاض ي املوضوع  بنفسه  وإنما 

لقاض ي  األعلى الذي يتبعه  ثم بصفة  احتمالية إلى املجلس الدستوري    ينبغي أن يحل هده  املسألة

من الدستور الفرنس ي   61الذي يفصل في هده  املسألة  وعليه  فانه ال يمكن الحديث  بصدد املادة 

إال عن املسألة أولية  أو  عن إجراء  فرعي  لرقابة  دستورية  2008بمقتض ى التعديل  الدستوري 

كان  لقاض ي  إذاك أن  تعبير الدفع  بعد الدستورية  ال يستقيم  استخدامه  إال القانون  دل

كانت  مسألة  الدستورية  مسألة   إذااملوضوع أن يفصل  بنفسه  في منازعة  الدستورية  وإال  

إجرائية  وليس موضوعية  وهكذا  يمكن  تعريف  املسألة  األولية لحكم  ما بأنها  تلك  التي يكون  
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منازعة  وينبغي  الفصل  فيها  قبل الفصل  في املسألة األصلية  التي ترتبط  بها  والتي ال يمكن    محل

مع دلك  للقاض ي  املنظور  أمامه  الدعوى أن يفصل فيها    بحيث ينبغي أن يوقف  الفصل  في 

قا  من هدا  الطلب  األصلي  لحين الفصل  في املسألة  األولية  من جانب القاض ي املختص  وانطال

املنظور  تتفق  املسألة  األولوية الدستورية  مع معيار  املسألة  األولية  باعتبارها استثناء  على 

املبدأ  الذي بمقتضاه أن قاض ي  الدعوى  هو قاض ي دفع  فالطبيعة  األولية  تستمد  فقط  من 

ك أن القانون األساس ي  واقع أن املسألة  األولية  ينبغي حسمها  من جانب القاض ي املختص  دل

يتناول  مبدأ وقف الفصل  باعتباره  اآللية التي تحكم  إجراء املسألة  2009ديسمبر  10الصادر  في 

األولية  دلك أن املبدأ  الذي بمقتضاه أن القاض ي  الذي يتحقق  من وجود  مسألة أولية  عليه أن 

 .املختصة  للفصل في املسألة  األوليةيوقف  الفصل في املوضوع  لحين صدور  القرار من السلطة 

من قانون املحكمة الدستورية  تتولى املحكمة  الرقابة  على دستورية    29وتحدد  املادة 

تراءى  إلحدى املحاكم أو الهيئات  ذات االختصاص القضائي أثناء النظر   إذاالقوانين  واللوائح  

إحدى  الدعاوى  عدم  دستورية نص  في قانون أو الئحة  الزم  للفصل في النزاع أوقفت  الفصل في 

الدعوى  وأحالت األوراق  بغير رسوم  إلى املحكمة الدستورية  العليا للفصل في املسألة  

دفع أحد الخصوم أثناء  نظر  دعوى أمام  إحدى املحاكم أو الهيئات  ذات ا إذالدستورية ، 

االختصاص  القضائي بعدم الدستورية  نص  في قانون أو الئحة  ورأت املحكمة أو الهيئة أن  

  3جدي أجلت  نظر الدعوى  وحددت ملن  أثار الدفع ميعادا  ال يجاوز  ثالثة أشهر لرفع الدعوى 

الدستورية  العليا  فادا لم ترفع  الدعوى في امليعاد  اعتبر الدفع  كأن لم يكن   لك أمام  املحكمةذب

وعلية فان االتصال  بالدعوى  الدستورية  من خالل قضاء املوضوع  يمكن  إما بإحالة  املسألة  

ة الدستورية  مباشرة  من محكمة  املوضوع  إلى املحكمة  الدستورية  العليا  وفق البند ا من املاد

من قانون املحكمة أو بطريق الدفع الفرعي  عندما  ترخص  محكمة  املوضوع  للخصم  وفق  29

   .البند ب  من املادة  املشار إليها

القانون املحكوم  بعدم دستوريته   أنثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية ويقصد  باأل

دور الحكم أي أن  أثره يسري  يعتبر منعدم  القيمة  القانونية  من وقت صدوره  ال من وقت  ص

على كافة املراكز القانونية  التي نشأت بموجبه  وعلى األوضاع  والحقوق والواجبات  التي تقررت  

هي إال استثناء  تلجأ  الدول  إلى مراعاتها في ظروف  خاصة   ن القانوني  مامفكرة األ  أنفي ظله  

وعة لذلك تلجأ  الدول إلى تطبيق مبدأ املشروعية يصبح فيها احترام املشروعية  عائقا أما م املجم

بشكل جزئي  وذلك  من خالل  الحكم بعدم دستورية نص قانوني بالنسبة للمستقبل فقط  وغض 
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النظر عن تطبيقاته في املاض ي وهذا يدخل في نطاق املشروعية االستثنائية التي تأخذ بها معظم 

بدأين  إال إذا توافرت شروط تتمثل  في إلغاء النص الدول  وال يمكن اللجوء إلى املوازنة بين امل

املحكوم  بعدم الدستورية  إال إذا توافرت شروط  تتمثل في إلغاء النص املحكوم   بعدم دستوريته  

املشروعية  من خالل  الحد  من أثر    بأثر رجعي  من لحظة  صدوره  وكذلك  عدم تطبيق  مبدأ

للماض ي  يجب أن يكون  القدر الالزم  لحماية  فكرة  األمن الحكم  بعدم الدستورية  بالنسبة 

فمثال املشرع البحريني  قد تبنى  حداالقانوني  ومبدأ  املوازنة يكون حسب حالة كل قضية على 

األثر املباشر  للحكم بعدم الدستورية  مغلبا بذلك فكرة األمن القانوني  على مبدأ املشروعية  ولم 

يكتف بذلك  بل سمح  للمحكمة أن تحدد تاريخا الحق  لسريان حكمها زيادة  منه في حماية  املراكز  

النظر  بالدعوى الدستورية  من أجل عدم  مباغتة  والعالقات  القانونية  القائمة  فعال  وقت

 4أصحابها بالحكم  ومنحهم  فرصة كافية  لترتيب أوضاعهم  وفقا للوضع القانوني الجديد .

بعدم  أثر حجية الحكم املوازنة بينمجال  الجزائري فيالدستوري  موقف املجلس

 القانوني  األمن الدستورية ومبدأ

جال املوازنة  بين أثر  حجية  الحكم بعدم الدستورية  ومبدأ نص الدستور الجزائري  في م

ارتأى املجلس  الدستوري أن نصا  تشريعيا أو تنظيميا  غير دستوري   إذااألمن القانوني  على أنه  

اعتبر  نص تشريعي  ما غير دستوري   إذايفقد هذا النص  أثره من يوم  قرار املجلس الدستوري  

أعاله  فان هذا النص  يفقد أثره  ابتداء من  اليوم الذي يحدده  قرار  188على أساس املادة 

املجلس الدستوري  وقراراته نهائية  وملزمة لجميع  السلطات العمومية  والسلطات  اإلدارية 

والقضائية  يستخلص مما سبق أن مؤسس  الدستوري الجزائري  قد وازن بين حجية  الحكم 

ن  وبين األمن القانوني  ومن خالل تطبيقه  عدم رجعية  بالنسبة  الصادر بعدم  دستورية القانو 

للحكم الصادر  بعدم الدستورية  إضافة إلى أن الحكم بعدم الدستورية  له الحجية  من خالل  

 .5نصه على أن  آراء املجلس  الدستوري وقراراته نهائية  وملزمة لجميع سلطات إدارية وقضائية 

عالقة وطيدة باألمن القانوني، معظم التشريعات املقارنة لم تعرف إن األمن القضائي له 

و لذلك  مفهوم األمن القانوني، سواء كان تشريعا أساسيا ) الدستور(، أو تشريعا عاديا ) القانون(. 

 .يصعب تعريفه بشكل دقيق  فإن تحديد املفهوم ينطوي على عدة مخاطر نظرية،

ألمن القضائي، لهذا فإن تعريفه ذات مصدر فقهي، و هو ذات األمر ينطبق على مفهوم ا 

اعتمد على مجموعة من املبادئ و الحقوق، التي يجب أن تسود و تضمن في القوانين بشكل ال 

الدستوري ملفهوم األمن  اإلغفالتتعارض مع الدستور، و مع االتفاقيات الدولية. و على خالف 
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األمن القضائي مبدأ دستوري عمال بمقتضيات القانوني، تم التأكيد في الدستور املغربي بان 

و الجماعات و حرياتهم  األشخاص يتولى القاض ي حماية حقوق  ’‘الذي ينص بأنه 117الفصل 

املشرع الدستوري ارتقى  أنو يستخلص من الفصل املذكور ’’ . القضائي، وتطبيق القانون  أمنهمو 

ي سموه على سائر القوانين التي يجب أن وهو ما يعنالدستوري باألمن القضائي إلى درجة املبدأ 

إلى التفويض الدستوري الصريح  إضافةتصدر و هي مطابقة للمبدأ، تحت طائلة عدم دستوريتها، 

 .6للقضاء بأن يتولى وظيفة حماية الحقوق و الحريات و األمن القضائي لألفراد و الجماعات

 املحور الثاني: األمن القضائي

 القضائيفي مفهوم األمن أوال: 

بالدراسة و   الجدير  الحديثة  يعتبر األمن القضائي مفهوما من املفاهيم القانونية

التحليل، بالنظر إلى حمولته الدستورية و الحقوقية، و لكونه ينطوي على غايات و مقاصد 

في تحددها طبيعة املفهوم ، يمكن تناولها من خالل زاويتين: األولى، أنه مفهوما موسعا يعكس الثقة 

السلطة القضائية التي تتوالها املحاكم بمختلف أنواعها و درجاتها لكونها املصدر األساس ي لألمن 

يد و استقرار و توحيد االجتهاد دالل انه مفهوما ضيقا يتمثل في تسالقضائي، و الثانية ، من خ

ر شروط األمن فيتو   زاوية ثالثة تتمثل في إضافةو يمكننا  القضائي الذي تتواله املحاكم العليا

 .التنفيذيةو  من أهمها االستقاللية عن السلطتين التشريعية القضائي للقضاة و 

س الثقة في املؤسسة فاألمن القضائي باملفهوم الواسع هو الذي يعك

    dire االطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهمتها املتجلية في تطبيق أو قول القانون و  القضائية، 

 droit le  ،هذا مع تحقيق ضمانات  على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل

هذا األمن القضائي ال تختص به جهة قضائية معينة و إنما . 7 جودة أدائها وتسهيل الولوج إليها

أو متخصصا بل و يتجاوز حتى حدود  عاديا  قضاءيتعبأ له القضاء بمختلف فروعه سواء كان 

لذلك فإن و  األوروبيةني في بعض الحاالت كما هو الشأن بالنسبة لقضاة املحاكم القاض ي الوط

األمن القضائي يجب فهمه من هذا املستوى املوسع من وجهتين اثنتين. أنه يعتبر حاجزا وقائيا 

لفائدة األشخاص ضد تجاوزات بعضهم البعض من جهة و حائال دون تجاوز اإلدارة ضد هؤالء 

ا أنه يشكل حماية للسلطات العمومية ضد الدعاوى التعسفية و الكيدية كم.  من جهة ثانية

من هذا الدور القضائي بصفة خاصة و الناظم القانوني بصفة  فيكون املستفيد   للمتقاضين.

استقرار املعامالت و االطمئنان إلى فعالية ا سينعكس إيجابا على حجم الثقة و عامة، و هو م

 .بالقانون و القضاء في نهاية املطافالنصوص القانونية و الوثوق 
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هر على أما املفهوم الضيق فيرتبط بوظيفة املحاكم العليا املتمثلة بصفة أساسية في الس

خلق وحدة قضائية. و يكتس ي مفهوم األمن القضائي أهمية نظرية تتمثل توحيد االجتهاد القضائي و 

بها املشرع لضمان تطبيقه السليم،  أساسا في الحزمة التشريعية و النصوص القانونية التي خصه

إضافة إلى أهمية عملية تبرز في دوره املحوري املتمثل في تعزيز ثقة املتقاضين في جهاز العدالة 

 . وضمان حقوقهم و حرياتهم

يستخلص من أحكام الدستور أنه أكد على أهمية األمن القضائي، لكنه لم يرد فيه و 

لكن باملقابل، فإن امللك . في االجتهاد القضائي املغربي تعريف للمفهوم، كما ال نجد له تعريف

" يتعين  ، بأنه 30/07/2007محمد السادس بوصفه رئيسا للدولة، شدد في خطاب العرش بتاريخ 

على الجميع التجند لتحقيق إصالح شمولي للقضاء لتعزيز استقالله الذي نحن له ضامنون ) 

الذي يمر عبر  ضمان األمن القضائي،قة في العدالة و هدفنا ترسيخ الث من الدستور(، 108الفصل 

أخالقياته ومواصلة تحديثه سبيلنا صيانة حرمة القضاء و مة و االستقاالنزاهة و األهلية املهنية و 

 ."تأهيلهو 

و في  اعتبر جانب من الفقه بأن األمن القضائي يعكس الثقة في السلطة القضائية   لقد  

ألن القضاء في دولة  .يصدر عنهم من أحكام و قرارات و أوامر قضائيةالقضاة، باالطمئنان إلى ما 

يات من أي خرق مهما كان مصدره، الحر وحيدة املخول لها حماية الحقوق و القانون هو الجهة ال

 إن .الفرد في محاكمة عادلة و حق  كذا إقامة التوازن بين حق املجتمع في الحماية و األمن، و 

ضمان األمن االقتصادي و األمن االجتماعي، بحماية استقرار   قضاء هوال  وظيفة يتوالها  أهم

 .املعامالت و توفير مناخ قضائي يطمئن إليه املستثمرون، و كذا حماية األفراد من تفش ي الجرائم

و يستخلص مما ذكر، بان األمن القضائي نعرفه بأنه تعبير كاشف عن مدى ممارسة الفرد 

ة التعبير، التنقل، الشفافية في الصفقات العمومية، قوانين استثمارية لحريته بكافة أشكالها، حري

 .8عادلة، حماية العمل السياس ي، تامين مبدأ الثقة في القضاء و القضاة

 غاية األمن القضائيثانيا: 

الغاية من األمن القضائي هو ضمان سيادة القانون لإلسهام في التنمية  إن

اعتبارا لكون املستفيد من األمن القضائي هو املجتمع و الدولة. ، االجتماعيالسلم و   االقتصادية

إن مناط السلطة القضائية هو تطبيق القانون، و لتأمين األمن القضائي من طرف القضاء، يتعين 

وجود منظومة تشريعية متكاملة، متالئمة مع التشريعات الدولية و متطابقة مع مقتضيات 

 .الدستور 
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ثاني لرؤساء املحاكم العليا العربية بان األمن القانوني مفهوم واسع و لقد اعتبر املؤتمر ال

هو تحقيق األمن يختلف من دولة إلى أخرى الختالف األنظمة القانونية، و ألن الغاية من القانون 

، السياس ي....الخ(. و يفهم من الدستور بأن السلطة االجتماعي، االقتصاديبمفهومه الواسع )

تحقق عند األساس ي لألمن القضائي، يتواله القضاة، و ألن األمن القضائي ي القضائية هي املصدر

االستقالل سها استقاللية السلطة القضائية )مؤسسة و قضاة(، التي تعكشيوع الثقة في القضاء )

العضوي( و استقالل القضاة ) االستقالل الشخص ي(، جودة األحكام، سرعة الفصل في النزاعات، 

 .9و األمن القضائي مبدأين أساسين في دولة القانون   ضائية ضد اإلدارةتنفيذ األحكام الق

املعلوم أن القاعدة القانونية يجب أن تكون، واضحة، دقيقة، توقعية، غير  من نهإ

 .منفصلة عن مبدأ الحق

 األمن القضائي ومظاهر   مقوماتثالثا: 

 :التاليةنه من مقومات و مظاهر األمن القضائي تحقق و قيام املبادئ إ 

 مبدأ الفصل بين السلطات -

 استقالل القضاء و القضاة  -

  دسترة مبدأ األمن القضائي -

 توحيد االجتهاد من عناصر األمن القضائي -

إن من أسس و مبادئ دولة القانون، هو التقيد  جودة األحكام من مداخل األمن القضائي -

حاكمين و محكومين  بمبدأ الشرعية، الذي يقتض ي استقاللية القضاء، و إخضاع الكل،

 .لسلطة القضاء، بإعمال املبدأ بأن املسؤولية تقتض ي املساءلة

إن القاض ي ملزم بتطبيق القانون، و كل إخالل بذلك، هو مساس باألمن القضائي، و كذا 

و تشريعية  باألمن القانوني. و استقالل القضاء يجب أن يكون عن سائر السلطات ) تنفيذية 

 )de Groupes العالقات الشخصية املؤثرة، و عن جميع مجموعات الضغطوغيرها(، و عن جميع 

) pression10، وعن التجاذبات السياسية أو املذاهب الفكرية أو الدينية. 

إن التصرفات املعيبة للقاض ي و انحراف القضاء عن تحقيق العدل، هو إخالل جوهري 

.)La القضاءباألمن القضائي، ألنه يمس باملصلحة العامة، و هو ما يتطلب ضرورة تخليق 

)moralisation 
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من أهم مظاهر األمن القضائي هو ضمان قيام استقالل القضاء و استقالل القضاة، بما 

الشخص ي شروط الدستورية و القانونية لالستقالل العضوي و لالستقالل يؤكد توفر ال

 .املؤسساتياالستقالل املالي واإلداري و و 

ال  و إن سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة، ألن الدولة يجب أن تخضع للقانون. 

األفعال الالحقة  ال توقع عقوبة إال بحكم قضائي، و ال عقاب إال علىعقوبة إال بناء على قانون. و 

إن أهم مظاهر األمن القضائي و األمن القانوني هو عدم التنصيص في  .لتاريخ نفاذ القانون 

 .على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء القوانين 

األحكام القضائية يجب أن تنفذ، و كل تعطيل بتنفيذها من جانب املوظفين  أنكما 

يمة يجب أن يعاقب عليها القانون. و للمحكوم له في هذه الحالة حق العموميين املختصين هو جر 

 .رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى املحكمة املختصة

شريعية و التنفيذية، إنه من املعلوم أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين الت

نون، و هذا ما تتوالها املحاكم على اختالف أنواعها و درجاتها، و تصدر أحكامها وفق القاو 

 .أن يتحقق مع املحاكم املغربية يتعين

تعين توافر سلطة و عليه فإنه لتحقيق الشرعية الدستورية و الشرعية القانونية، ي

على العكس من ذلك، فإن وجود قضاء غير مستقل و قضاة غير قضائية مستقلة و 

يخلقه هذا الوضع من فقدان  املجتمع، اعتبارا ملا قديشكل تهديدا الستقرار الدولة و   مستقلين، 

لذلك و من  لدى املواطنين في القضاء و القضاة، و بالتالي سنكون أمام أزمة األمن القضائي.  الثقة 

و يخدم  معأجل تحقيق استقالل فعلي للسلطة القضائية و القضاة، كاستقالل يتوخاه املجت

ت دستورية و قانونية وفير ضماناالشخص ي، األمر الذي يتطلب تمصلحته بشقيه العضوي و 

و األمن القضائي.  سياسية تتالءم مع القانون الدولي و املبادئ الدولية املتعلقة باستقالل القضاء و 

عن طريق إعمال مبدأ الرقابة  ات مطابقة للدستور،و يتعين لتوفير األمن القانوني إصدار تشريع

على القوانين بشقيها السياس ي و القضائي، لتفادي صدور قوانين قد تتسم بعيوب شكلية أو 

هو الدور املسند إلى القضاء الدستوري )املحكمة الدستورية ( الذي يتولى ممارسة و موضوعية 

  .بغاية حماية الدستور   فحص دستورية القوانين من عدمها

  خاتمـــة

مجرد وجود السلطة القضائية ال يعنى قيام العدالة و األمن القضائي و تحقيق دولة  إن -

   التيالقانون 
ً
 .يسود فيها القانون و تحمى فيها الحقوق و الحريات العامة بعد إقرارها دستوريا
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و جعله مصونا للناس كافة قد يتحول إلى وهم أمام سلطة  التقاض يكفالة حق  إن -

لضمانات استقالليتها و تمارس عملها تحت تأثير الحكام أو املال أو تهديد قضائية فاقدة 

 . املحكومين

عمل صادر عن أية سلطة عامة تشريعية أو تنفيذية من رقابة القضاء هو  أيتحصين  إن -

هدم لدولة القانون و تكافؤ الفرص و مخالف للقيم و املثل العليا املشتركة لإلنسانية، و نافى 

ص دستورية، فمبادئ الديمقراطية ة الديمقراطية، ولو جاء ذلك التحصين بنصو لقيام فكر 

 على إرادة املشرع  التيالقيم اإلنسانية العليا و 
ً
 تمثل قيودا

ً
 الدستوري.ذكرناها سلفا

وال بقيمته  الدستور ال يخضع لرقابة القضاء فهو ال يكون كذلك و ال يعترف به  إن كان -

 مع مبادئ األمم املتحضرة، على األخص 
ً
السامية إال إذا جاء من الشعب و على هوى الشعب متفقا

األمينة على دولة  ال غيرها  التي سلطة القضائية ـ إضافة ملا سبق ذكره فيما يتعلق بتنظيم ال

 و  القانون 
ً
ال تقبل التأويل أو التعطيل أو حتى مجرد  التيو  بأحكامها امللزمة للكافة استمرارا وجودا

 . التعليق عليها من سلطة عامة أخرى 

 .القانونيةللخصومة أمر ال مفر منه ألنه صنوان الدولة  القاض ي الطبيعيأن تبقى فكرة  -

و رضوخها ألحكامه شأنها شأن األفراد ،  فخضوع الدولة للقضاء، أو إمكان مقاضاتها أمام القضاء

 أو 
ً
يكون عنصرا من عناصر الدولة القانونية بغيره يغدو و مبدأ خضوع الدولة للقانون وهميا

 
ً
 .نظريا

مجلس الدولة كمحكمة إدارية عليا بالنسبة لجهة القضاء  إحداثضرورة و أهمية  -

بعرضها عليه   إلى تكليفه بوظيفة تقديم االستشارة في مجال التشريع للحكومة إضافةاإلداري، 

  .مشاريع القوانين قبل مناقشتها في املجلس الحكومي أو الوزاري 
                                                             

 ، ص: 2009األمن القضائي، جملة احلقوق املغربية، العدد السابع، عبد اجمليد غميجة، مبدأ األمن القانوين وضرورة. 1 
1 CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, série A, n°31, §58 
[7] - Voir, la Loi Fondamentale  Allemande  de 1949. Les articles 20 
al.3 et 28 renvoient au principe de sécurité juridique tout en le rapprochant de la 
notion d’Etat de droit. 
[8] - Manuel  DELAMARRE, « La sécurité juridique et le juge administratif 
français,  A.J.D.A, 2004, p.186. 
[9] - Cons. Const. 93-373 DC, 9 avril 1996, consid. 85 :« qu'eu égard à 
l'importance qui s'attache au respect de la répartition des compétences entre ces 
autorités, le souci du législateur de renforcer la sécurité juridique des décisions de 
l'assemblée ne saurait justifier que soit portée une atteinte aussi substantielle au 
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droit à un recours 
juridictionnel ; que dès lors le 1er alinéa de l'article 113 est contraire à la 
Constitution ».  
[10] - Cass. Soc., 2 mai 2000, n°97-45323, Cass. com., 6 décembre 2005, n°04-
19.541 . 
[11] - CE, Ass. 24 mars 2006, Société KPMG et autres ; CE, Ass., 16 juillet 2007, 
Société Tropic Signalisation 
Travaux : Le Conseil d’Etat pratique la modulation des effets dans le temps d’un 
revirement jurisprudentiel « eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce 
qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours et 
sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant la 
date de lecture de la présente décision ». 
2 CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, série A, n°31, §58 
[7] - Voir, la Loi Fondamentale  Allemande  de 1949. Les articles 20 
al.3 et 28 renvoient au principe de sécurité juridique tout en le rapprochant de la 
notion d’Etat de droit. 
[8] - Manuel  DELAMARRE, « La sécurité juridique et le juge administratif 
français,  A.J.D.A, 2004, p.186. 
[9] - Cons. Const. 93-373 DC, 9 avril 1996, consid. 85 :« qu'eu égard à 
l'importance qui s'attache au respect de la répartition des compétences entre ces 
autorités, le souci du législateur de renforcer la sécurité juridique des décisions de 
l'assemblée ne saurait justifier que soit portée une atteinte aussi substantielle au 
droit à un recours 
juridictionnel ; que dès lors le 1er alinéa de l'article 113 est contraire à la 
Constitution ».  
[10] - Cass. Soc., 2 mai 2000, n°97-45323, Cass. com., 6 décembre 2005, n°04-
19.541 . 
[11] - CE, Ass. 24 mars 2006, Société KPMG et autres ; CE, Ass., 16 juillet 2007, 
Société Tropic Signalisation 
Travaux : Le Conseil d’Etat pratique la modulation des effets dans le temps d’un 

revirement jurisprudentiel « eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce 
qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours et 
sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant la 
date de lecture de la présente décision ». 
3 Arnaud LIZOP, Qui peut  soulever  la question prioritaire  de constitution La 
question prioritaire  de constitutionnalité , sous la direction  de Dominique 
ROUSSEAU ,Gazette  du palais ,2010 l'extenso  editionsp.7,; David LEVY , 
Devant  qui soulever  la question  prioritaire  de constitutionnalité ,op.cit.,p.; 
Jérome ROUX ?Contre  quels  textes  soulever  la questions  prioritaire  de 
constitutionnalité ? ,op.cit.,p.15; Paul CASSIA ?Choisir  la  question  prioritaire de 
constitutionnalité ,op.cit.,  p.28; Pierre YVES  GAHDOUN? Argumenter  la 
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question  prioritaire  de constitutionnalité  ,op.cit.,p.42; Louis  BOR2 ,La question  
prioritaire  de constitutionnalité  devant  les  juridictions  du fond , op.cit.,p.58; 
Louis  BORE ,La question  prioritaire  de constitutiuonnalité  devant  le conseil  
d'etat  et  la cour  de cassation  ,op.cit.,p.58; Bernard HEMERY , La procédure  
devant  le conseiul  constitutionnel , op.cit.,p110.; Bernard HEMERY,Les effets  de 
la décision  du conseil  constitutionnel ,op.cit.,p.130 

الحرتس ي ، املوازنة  بين الدفع  بعدم  دستورية  القوانين  ومبدأ األمن  القانوني  دراسة  مقارنة  بين  خديجة  سرير 4 

؛بدونبدون مؤلف  95ص 2017لسنة  5الدستورين  الجزائري  والبحريني  مجلة  جيل الدراسات القانونية  العدد

أطلع عليه يوم 23/1/2017الشعب  www.djazairees.com 4الية مهمة  في تعزيز الحكم الراشد  ودولة  القانون 

7/9/2018 

سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد ’’تقرير األمين العام لألمم املتحدة: 5 

 / S .616/2004‘‘ الصراع

 - [m13] التشريع في إطار دساتير دول املغرب العربي، دراسة مقارنة، املجلة سيدي محمد بن سيد أب، تفويض

 .36، ص: 1999، 28املغربية لإلدارة املحلية و التنمية، عـدد: 

عبد هللا حداد " دعوى اإللغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في [14]- 

 .62، ص: 1982القانون العام، الرباط، 

-191مصطفى قلوش، النظام الدستوري املغربي، الطبعة الرابعة، مكتبة دار السالم، الرباط، ص:   -15   

193.                                                                                                                 

، ص: 1998الدستورية، مكتبة كلية الحقوق، جامعة املنصورة، عبد العزيز محمد ساملان، قيود الرقابة [16] 

74.  

 .41، ص2006نبيلة عبد الحليم كامل، الوجيز في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، [17]- 

www-االلكتروني   ( منشور في الرابط1/ 5محمد الخضراوي، األمن القضائي في التجربة املغربية) [18] -  
      15/11/2014. le consulté press.ma, 

6 Pierre LAROUCHE, « Table ronde internationale : Constitution et sécurité 
juridique », A.I.J.C, 1999, pp.132-133 

،  2003،يوليو  1، سنة  3يسري محمد العصار، الحماية الدستورية لألمن القانوني، مجلة الدستورية، القاهرة، عدد:7 

 51ص:
8 Michéle DE SALVIA, «  La place de la notion de sécurité juridique dans la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », C.C.C, n°11, 2000, 
p.94. 
9 CJCE, 22 mars 1961, S.N.U.P.A.T. c. Haute Autorité de la CECA, aff.42, 49/59, 
Rec. 1961, p.109-164; CJCE, 
13 juillet 1961, Meroni c. CECA 22 CJCE, 22 mars 1961, S.N.U.P.A.T. c. Haute 
Autorité de la CECA, aff.42, 49/59, Rec. 1961, p.126 23 ; CJCE, 13 juillet 1961, 
Meroni c. CECA ; CJCE, 27 mars 1980, Amministrazione delle Finanze dello Stato 
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 الحل الدستوري كأولوية إلرساء معالم دولة القانون واملؤسسات   

  2019"دراسة على ضوء األزمة الدستورية في الجزائر سنة 

 "لألحداثزمني من خالل تطور 
 

 يطبقلم الدكتور / وليــــد شــــــر                                                                                  

ـــــأستـــ                                                                                                            ـــــر   ــــاذــــ  -أ –محاضــــــــ

 لوم السياسية بكلية الحقوق والع                                                                                  

                 2، البليدة لونيس ي جامعة علـــي                                                                                  

 

  امللخص:   

وار يؤسس الدستور في الدولة الحديثة الديمقراطية مبادئ التعايش السلمي، وإقامة الح

من جهة ، وال إلى مرحلة الفوض ى ، حتى ال نصل إلى االستبداد والحرية بين متناقضات السلطة

 الالنظام من جهة أخرى.و 

فالدستور يكفل في دولة القانون والديمقراطية حق ممارسة الشعب لسيادته  على أن 

تترجم ممارسة هذا الحق إلى مؤسسات دستورية وسياسية من منطلق مبدأ مأسسة السلطة  أي 

 .دولة املؤسسات

فالنص الدستوري يجب أن يساير و يواجه األحداث ال سيما السياسية والدستورية، 

ويضع الحل الدستوري املمكن الذي يتطلع ملتطلبات الشعب و يحافظ على املؤسسات  

 الدستورية للجمهورية.

أي أن الدستور يضع الحل ومتطلباته وضمانات تطبيقه تحقيقا لدولة الحق القانون  

 طلبات الشعب وضمانا للسيادة الشعبية ومسايرة ملت

 األزمة الدستورية ، الحل الدستوري ، دولة القانون ، السيادة الشعبية  الكلمات املفتاحية :
  Summary: 
In the modern democratic state, the constitution establishes the principles of 
peaceful coexistence, and the establishment of dialogue between 
contradictions of power and freedom, in order to don't reach to despotism on 
the one hand, nor to the stage of chaos and disorder on the other hand. 
The constitution guarantees in the state of law and democracy the right of 
the people to exercise their sovereignty, provided that the exercise of this 
right is translated into constitutional and political institutions based on the 



/ الحل الدستوري كأولوية إلرساء معالم دولة القانون واملؤسسات "دراسة على 2د. وليد شريط، جامعة البليدة 

 من خالل تطور زمني لألحداث"  2019ضوء األزمة الدستورية في الجزائر عام 

 

 2020جانفي        دولة القانون في الجزائر"      لقيام نضماالسياس ي  مؤلف جماعي: "تحقيق األمن 83

 

principle of Institutionalization of the state, that mean the state of 
institutions. 
The constitutional text must keep pace with and face events, especially 
political and constitutional, and put the possible constitutional solution that 
looks to the requirements of the people and maintains the constitutional 
institutions of the republic. 
  In other words, the constitution sets the solution, its requirements and 
guaranties of his application in order to achieve a state of right to law, in 
line with the requirements of the people and a guarantee of popular 
sovereignty.    
key words : 
Constitutional crisis, constitutional solution, state of law, popular 
sovereignty  

ـــة: ــ ــ ــ      مقدمـ

يكفل الدستور في دولة القانون والديمقراطية  حق ممارسة الشعب في تسيير شؤونه ،            

ممارسة هذا الحق إلى مؤسسات دستورية وسياسية من منطلق مبدأ مأسسة السلطة  و  وتترجم 

"محددا بذلك اختياراته وأولوياته املتجاوبة مع طموحاته ، مراعية املبادئ أي "دولة املؤسسات 

هي  وثيقة إقرار التعايش بين نية. خاصة أن الوثيقة الدستورية األساسية وثوابت الهوية الوط

 السلطة والحرية وإقامة املوازنة الحقيقية تحت لواء دولة القانون و املؤسسات  

بدأ خضوع الدولة للقانون خاصية تتميز بها الدولة الحديثة ومبدأ من ومن منطلق م              

املبادئ الدستورية التي تسعى كل دولة في تطبيقها واحترامها ، وهو ما يعني " أي الدولة القانونية " 

التي يجب أن تخضع فيها جميع الفئات الحاكمة للقواعد القانونية السارية وتتقيد بها، شانها في 

املحكومين. ويعني ذلك خضوع جميع أوجه نشاط الدولة للقانون سواء في التشريع أو ذلك شأن 

  1التنفيذ أو القضاء.

فمبدأ خضوع الدولة للقانون يفسر بجعل السلطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد   

ملزمة لها كماهي ملزمة للمحكومين،  ومن هذا املنطلق تكون تتحقق السلطة املشروعة حينما 

ستند السلطة إلى رضا املحكومين وقبولهم لها أيا كان مبعث هذا الرضا ومصدره ، مع اإلشارة أن ت

 2معنى الدولة القانونية ال يتطابق  دوما مع تبرير سلطة الحكام على املحكومين 

  2019فيفري  22وفي إطار املنعطف التاريخي الذي شهدته الجزائر بدأ من الحراك الشعبي            

الذي أفرز إشكالية مدى مسايرة النص الدستوري ومجابهته لألحداث من خالل إيجاد مخرج أو و 
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حل دستوري يساير متطلبات الشعب من جهة ، واملحافظة على املؤسسات  الدستورية 

 الجمهورية للدولة  من جهة أخرى .

الحل الدستوري في يرة  مسامما سبق ذكره  وجدنا أنفسنا أم  اإلشكالية اآلتية :  مدى            

 2019الجزائر كأولوية إلرساء معالم دولة القانون واملؤسسات في ظل األزمة الدستورية لسنة 

 ؟  لألحداثمن خالل تطور الزمني واملتسارع  

وقبل التطرق ملعالجة هاته اإلشكالية نود أن نسجل أن الحل الدستوري الذي قمنا            

حدث وتطور زمني أي بمناسبة كل تطور أو حدث أفرز اشكاال دستوريا بمعالجته كان خاضع لكل 

 شهده املجتمع ووقعه التطور الدستوري والسياس ي للبالد 

 : ملا هو آتان تكون املعالجة وفقا  ارتأيناوملعالجة هاته اإلشكالية   

 القراءة الدستورية للحدث السياس ي ومسايرته  األول:املبحث 

 ءة الحدث السياس ي دستورياقرا األول:املطلب  -

 مدى مسايرة النص الدستوري للحدث  الثاني:املطلب  -

 الغير الدستوريةوالقوى  الدستوري إشكالية الخرق  الثالث:املطلب  -

 ومدى مجابهته للتطورات واألحداث الدستوري:  فعالية الحل املبحث الثاني

 متطلبات التطبيق""  –تور من الدس 102الحل الدستوري طبقا للمادة  األول:املطلب  -

 :الضمانات التي قد تكفل متطلبات السيادة الشعبية الثاني:املطلب  -

 مواد الدستور "بين تكامل المجابهة الحل الدستوري لألحداث " مدى   الثالث:املطلب  -

 القراءة الدستورية للحدث السياس ي ومسايرته   األول:ملبحث ا

أصبح األمر بين الحدث واالجراء   2019فري في 22من خالل  بداية الحراك الشعبي 

السياس ي من جهة  والقراءة الدستورية للمعالجة من جهة ثانية ، وفي هذا الصدد نستعرض قراءة 

الحدث السياس ي دستوريا  ) مطلب أول ( ثم مدى مسايرة النص الدستوري )مطلب ثان ( 

 مطلب ثالث( لنستعرض إشكالية الخرق الدستوري والقوى غير الدستورية ) 

 دستوريا قراءة الحدث السياس ي  األول:املطلب  

 نسجل من ما هو آت : استقراءا للحدث السياس ي ب     

" ال محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أْنِو قط اإلقدام   كما جاء في رسالة الرئيس أوال :  -

الواجب األخير  على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و ِسّني ال يتيحان لي سوى أن أؤدي
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تجاه الشعب الجزائري.."  لكن السؤال. كيف نضمن ونكفل تجسيد هاته املرحلة. الندوة 

بالنظر للحالة الصحية للرئيس التي صرح بها هو نفسه؟ وكيف ومتى تتشكل  الوطنية.

 الندوة الوطنية الجامعة ؟ في ظل الحراك الذي تشهده البالد والتسابق الزمني لألحداث . 

كما أنه في هاته الحالة يجب أن تحدد رزنامة بدقة محددة وحيز زمني لكل          

 . اإلجراءات واملراحل

ولإلشارة أنه فيما يجب التذكير به بشأن االستقالة فهي حق شخص ي مقرر لكل من يتولى 

مهمة محددة ، والتطور الدستوري و السياس ي للجزائر شهد ثالث استقاالت ،  لكن ما يستوقفنا  

التعبير عن ذلك ،  ألنك ال تجد لفظا صريحا لكلمة استقالة فمثال  استقالة الرئيس الراحل 

جاء عبارة :"ووعيا مني ملسؤولياتي في  1992جانفي  11الشاذلي بن جديد  رحمة هللا عليه بتاريخ 

في  هذا الظرف التاريخي الذي يجتازه وطننا فإنني أعتبر أن الحل الوحيد لألزمة الحالية يكمن

من الساحة السياسية. ولهذا أيها اإلخوة أيتها األخوات أيها املواطنون ، فإنني  انسحابيضرورة 

من اليوم أتخلي عن مهام رئيس الجمهورية ، وأطلب من كل واحد ومن الجميع اعتبار هذا  ابتداء

زروال فقد كانت القرار تضحية مني في سبيل املصلحة العليا لألمة "  ، أما استقالة الرئيس اليمين 

علُن اليوم رسميا أمامكم، أيها  1998سبتمبر  11خطاب  بتاريخ   بمناسبة
ُ
وقد جاءت عبارة " أ

الجزائريون والجزائريات، عن قرار بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة قبل نهاية الشهر الثاني من 

أن أنهي رسميا إلى "  ، أما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  فقد جاء تعبير  "يشرفني 1999سنة 

 26علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثالثاء 

أي لم يستعمل مصطلح االستقالة صراحة، بل عبر    ."2019أبريل  2هجري املوافق  1440رجب 

انة املنصب فرضت اعتاده رؤساء الجزائر ؟ أم مك فهل هذا هو سلوكعن ذلك بطريقة ضمنية. 

 نفسها ؟

( ألننا اتبعنا أحكام 2016وليس دستور جديد ) 1996نحن أمام تعديل لدستور  ثانيا : -

 16فقط تم إعادة تنسيق وإعادة ترقيم مواده طبقا للقانون  178و176و126املواد 

من  217املتضمن التعديل الدستوري وطبقا لنص املادة 2016مارس 6املؤرخ في 01/

خاصة أن العهدة الرئاسية دخلت في اطار  88وبالتالي استنفذ نص املادة الدستور 

من الدستور بمعنى أنه دستوريا اليمكن للرئيس  08/ 212الحظر املوضوعي طبقا للمادة 

الترشح حتى ولوكان بصحة جيدة فقد استنفد عهدتين  ونحن امام تعديل امتداد 
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أو  الدستور بالحذف أواإلضافةوالتعديل هو تغيير جزئي ألحكام  1996لدستور 

  التعديل.

من الدستور فهاته الحالة  107نحن لسنا أمام حالة استثنائية طبقا للمادة  ثالثا : -

االستثنائية تتطلب شروط موضوعية تتلخص في الخطر املهدد ملؤسسات الدولة أو 

وتتطلب  استقاللها أو سالمة ترابها. كما يجب أن يكون هذا الخطر داهم ويوشك أن يقع

شروط وإجراءات شكلية االستشارة البسيطة اي ملزمة من حيث طلبها واختيارية من 

حيث األخذ بها وهي استشارة رؤساء املجالس التالية: األمة. املجلس الشعبي الوطني. 

املجلس الدستوري واالستماع للمجلس األعلى لألمن ومجلس الوزراء ثم يجتمع البرملان 

 ا أمام حالة استثنائية ولم تطبق اصال إجراءاتها.لكن اصال لسنوجوبا. 

أن  تجدر اإلشارة في هذا املقام و إسقاطا على مدى شرعية السلطة وجب أن نوضح 

" يقصد به الوصول إلى الحكم وفقا ملا نص عليه القانون عمل L’égalitéالشرعية:"مصطلح 

عية قانونية ( فهي مرتبطة شرعي أي يتطابق مع الدستور ) شرعية دستورية (، القانون) شر 

أما مصطلح املشروعية  ، مع القانون و هي منظمة وفقا للقواعد القانونية هرم قانوني 

"légitimité"  فهي صفة تطلق عادة على سلطة يعتقد األفراد أنها تتطابق و ما يؤمنون بها من

 3تأتي عند غياب الشرعية الدستورية قيم و معتقدات و

صفة تطلق على سلطة يعتقد األفراد أنها تتطابق والصور التي كما تعرف على أنها 

كونوها داخل املجموعة الوطنية، فهي تتميز بتطابق السلطة و مصدرها و تنظيمها مع ما 

مبنية في ذلك على مرجعية فكرية أو أبعاد . 4ألفراد أنه أصلح في هذا امليدانيعتقد ا

 ايديولوجية .

ضمن األثر املقيد املرتبط بالنظام الدستوري ولإلشارة يستنتج فإن الشرعية ت

املضمون احترامه بواسطة السلطات العمومية تحت طائلة عدم دستورية ذلك العمل ضمن 

باإليديولوجية و مصادر التفكير إطار قانوني محدد ودقيق ،أما مشروعة السلطة فترتبط 

قل أغلبيتها ضمن إطار املرجعية التي تشكل املوضوع الذي تؤمن به الجماعة أو على األو 

 سياس ي  ومفهوم غير دقيق ومطاط .

 مدى مسايرة النص الدستوري للحدث   الثاني:املطلب 

 اآلتية:أن نسجل النقاط  الدستوري يمكنمن خالل مدى مسايرة النص 



/ الحل الدستوري كأولوية إلرساء معالم دولة القانون واملؤسسات "دراسة على 2د. وليد شريط، جامعة البليدة 

 من خالل تطور زمني لألحداث"  2019ضوء األزمة الدستورية في الجزائر عام 

 

 2020جانفي        دولة القانون في الجزائر"      لقيام نضماالسياس ي  مؤلف جماعي: "تحقيق األمن 87

 

من الدستور عن طريق اخطار املجلس الدستوري  102فرضية تفعيل نص املادة ب أوال : -

نائبا من  50للمادة ان يكون اإلخطار من طرف  ا يمكن طبقاالدستور ، كم من 187طبقا للمادة 

عضو من مجلس االمة ، وهذا النصاب ليس بالصعب ، خاصة أن  30أو املجلس الشعبي الوطني 

يتعلق بالدفع بعدم  النص الدستوري في نص املادة نفسه استثنى ممارسة اإلخطار فيما

يعي ومادام لم يحظر أو يمنع فال مانع من اخطار املجلس ما تعلق بالنص التشر الدستورية أي 

في ظل أوال من الدستور (  114/06)نقصد أصحاب سلطة اإلخطار مع مراعاة املادة الدستوري

وسنه ، وثانيا الستنطاق املجلس الدستوري ليلعب دوره نفسه بحالته الصحية تصريح الرئيس ب

الوجوبي والتأكد واالثبات من حقيقة املانع بكل  االجتماع  102/01واملادة  182طبقا للمادة 

البرملان مجتمع  2/3والحصول على االجماع  بأغلبية   لالقتراحالوسائل ثم يدفع ذلك بالبرملان 

ليتولى الرئاسة رئيس مجلس االمة الذي يمارس حالة االنابة   102/02بغرفتيه طبقا للمادة 

من الدستور  وفي حالة استمرار املانع بعد  104للمادة املحددة املدة واملنقوصة للصالحيات طبقا 

يوما  وتنظم  90يوما  يعلن الشغور باالستقالة وجوبا  ويتولى الرئاسة رئيس مجلس االمة مدة  45

 ال  102يحق له أن يترشح  وللعلم انه في هاته الحالية أي حالة تفعيل املادة  خاللها انتخابات  وال

حكومة أو يعدلها  ويستقيل الوزير األول إذا ترشح  ويمارس احد أعضاء  يمكن للرئيس أن يقيل ال

يمكن أيضا في هاته الحالة اللجوء لالستفتاء  وال حق اصدار  الحكومة مهام الوزير االول كما ال

هو  حل املجلس الشعبي الوطني )الن الحل كما العفو وتخفيض العقوبات ، وال التشريع بأوامر وال

،  وال تعديل الدستور رفة األولى( وال حتى تطبيق اجراء الرقابة ملتمس الرقابة معرف يصيب الغ

ية ، ومحترمين للدستور محافظين من جهة على مؤسسات الدولة الدستور وعليه فنبقى 

 . ، وانتخابات رئاسية محددة آجالهاوالقوانين

نتخابات قد يسأل البعض عن مرسوم الرئاس ي لرئيس الجمهورية بتأجيل اال  ثانيا :-

تجيز ذلك بان املؤسسات الدستورية  وأجهزة الرقابة مكلفة في تطابق  181الرئاسية  فاملادة  

من الدستور تعتبر املجلس  182العمل التشريعي  والتنفيذي مع الدستور ، كما أن املادة 

ر الدستوري  هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور فضال  عن ممارسة سلطة اإلخطا

للهاته املادة يمكن أن يكون  وباستقرائنامن الدستور ،  187للمجلس الدستوري طبقا للمادة 

عضو من مجلس االمة ، وإن كان  30نائبا من املجلس الشعبي الوطني  أو  50اإلخطار من طرف 

إذا ارتأى املجلس الدستوري  191/01النصاب ليس بالصعب. وكل ذلك يدخل تحت إطار املادة 

إال أن هذا ،غير دستوري  يفقد النص أثره من يوم قرار املجلس  تنظيمياتشريعيا أو  أن نصا
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من الدستور في فقرتها السادسة التي تقر أن إخطار املجلس الدستوري  114مبتور بحكم املادة 

 187يكون بخصوص القوانين التي صوت عليها البرملان  فقط أي املادة   3و2طبقا للفقرتين 

 .114/06ة حضرت باملاد

فاإلجراء غير دستوري فقرار تأجيل االنتخابات غير دستوري نظرا ألن الحالة الوحيدة التي 

تمدد فيها املدة الرئاسية وجوبا في حالة واحدة هي حالة الحرب ولغاية نهاية الحرب فقط بل يوقف 

من 110ة في هاته الحالة العمل بالدستور ويتولى رئيس الجمهورية كل السلطات طبقا للماد

سند دستوري غير الذي ذكر لتمديد العهدة الرئاسية. أي  دوال يوجالدستور فقرة األولى والثانية. 

  فاملرسوم مشوب بعيب بعدم الدستوريةال توجد إجازة في الدستور لذلك ، 

: املجلس الدستوري عندما أصدر قراره املتعلق بأن الفصل في الترشيحات االنتخابية ثالثا 

أفريل الجاري  صرح بأنه أصبح بدون موضوع بموجب  18جمهورية الذي كان مقررا يوم لرئيس ال

لدى األمانة وتحفظ في األرشيف وتبلغ نسخة من القرار  21وأن ملفات املترشحين  19-92املرسوم 

املتضمن سحب  92-19ة املتضمن املرسوم الرئاس ي لكن بالرجوع للجريدة الرسمي للمعنيين .

استدعاء الهيئة الناخبة  النتخاب رئيس الجمهورية  الجريدة الرسمية بتاريخ  أحكام املرسوم

 لوحظ بالنسبة لذلك  :  11صفحة  19عدد  2019مارس 11

من الدستور األولى تتعلق بانتخاب الرئيس عن طريق  06-91و 85التأشيرات املادتين  -

فيما   06-91املعبر عنها. واملادة الثانية االقتراع العام وفوزه باألغلبية املطلقة من أصوات الناخبين 

 انعداميتعلق بتوقيع املراسيم الرئاسية وكال املادتين ال يؤسسان إلجراء السحب أو التأجيل. 

 للتأسيس الدستوري و القانوني.   

وجود لعبارة تؤجل االنتخابات الرئاسية) من الناحية اللفظية أتكلم (  وإن كان هذا  ال -

الهيئة الناخبة النتخاب  استدعاءاملتضمن  17/01/2019املؤرخ في  08-19سوم تعلق بسحب بمر 

رئيس الجمهورية  لكن التأسيس ال على مستوى الدستور وال على مستوى القانون العضوي 

الى 135خاصة املواد املتعلقة بانتخاب الرئيس التي لم تشير لفرضية التأجيل  10- 16لالنتخابات 

من قانون العضوي لالنتخابات تشير بعبارة مع مراعاة أحكام املادة  136ادة ، بل بالعكس امل 148

 182 من الدستور األمر الذي يقر لنا بأننا امام إجراءات غير دستورية  ليبقى لنا نص املادة 102

من الدستور  القاض ي بأنه" املجلس الدستوري  هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام 

 به نستأنسالدستور" 

 والقوى الغير الدستورية  الدستوري إشكالية الخرق : املطلب الثالث
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للدستور  مطابقتهالذي يصادف أي حدث مهما كان سياس ي أو دستوري هو مدى  اإلشكال

ومن  الدستورية،القوى غير  اصطالحلكن املثير بل الغريب والخطير  الدستور،بأحكام  التزامه و

 :يلي في نقطتين كماذلك  استعراضهنا وجب 

 النظام العام ؟"  الدستوري من" أليس الخرق  أوال:

 ير تلقائيا فما بالك إذا كان ذلكمن املتعارف عليه قانونا أن  كل وجه من النظام العام يث

احترما لسيادة وإرادة الشعب و القانون ، فإذا أثير كل وجه من النظام العام استجاب له القضاء 

 .يق القانون يطلب باسم الشعب ويتجسد وينطق باسم الشعبفضال على أن تطب ون بقوة القان

تكون آراء املجلس  أن:من الدستور تنص على  03/ 191والجدير بالذكر أن املادة 

و  »والقضائية اإلدارية  العمومية والسلطاتلجميع السلطات  نهائية وملزمةالدستوري وقراراته 

هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام من الدستور تعتبر املجلس الدستوري  182املادة 

  الدستور،

 لكن :         

أمام هذا الحراك الشعبي واملسيرات السلمية التي تطالب بمطالب  -

 مشروعة وواضحة .

وأمام رسالة الرئيس التي جاء فيها " ال محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم   -

ّني ال يتيحان لي أْنِو قط اإلقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و ِس 

 سوى أن أؤدي الواجب األخير تجاه الشعب الجزائري.."  

املتضمن سحب أحكام املرسوم استدعاء  92-19وأمام املرسوم الرئاس ي  -

الهيئة الناخبة النتخاب رئيس الجمهورية الجريدة الرسمية بتاريخ 

املنعدم لتأسيس قانوني ودستوري .  11صفحة  19عدد  2019مارس 11

)أقصد املرسوم الرئاس ي  –انتهاك صارخ للدستور . مستند عليه   بمعنى

 ( ليقرر بعبارة "أصبح بدون موضوع "،  19-92

ألم يكن املوضوع  نصا حمل في طياته أن أن الفصل في مدى دستورية حكم اقتض ى 

التصدي ألحكام أخرى لم يخطر املجلس الدستوري بشأنها ولها عالقة باألحكام موضوع اإلخطار 

فإن التصريح بعدم الدستورية  األحكام التي أخطر بها أو تصدى لها وترتب عن فصلها عن بقية 

النص املساس ببنيته الكاملة يؤدي في هاته الحالة إلى إعادة النص إلى الجهة املخطرة  طبقا للمادة 

 . 06ص 11/05/2016من النظام املحدد للقواعد املجلس الدستوري املؤرخ في  07
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يا أن املشرع أجاز للمجلس الدستوري في بسط رقابة الدستورية أن يفصل يبدو جل

ويتصدى ألحكام لم يخطر بها ، أليست هذه إجازة للمجلس الدستوري أن يبسط رقابته حامال 

، اية أحكامه هي خدمة للنظام العاممسؤولية تحقيق سمو الدستور والسهر على احترامه، بل حم

ة الشعبية  وبنية املؤسسات الدستورية أسمى وأولى بل قضية ذات بل إن املحافظة على  اإلراد

من النظام املحدد للقواعد املجلس الدستوري  التي تؤكد أن   72أهمية وطنية  ،  ناهيك عن املادة 

من الدستور  102املجلس الدستوري يجتمع بقوة القانون في الحاالت املنصوص عليها في املادة 

أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة ويمكنه في هذا اإلطار 

 معينة .

نعلم أننا يجب أن نستجيب  للدستور والقوانين التي حتمت علينا ذلك بل خاطبتنا 

وحملتنا املسؤولية صراحة بقولها  " ال يعذر أحد بجهل القانون ، ويجب على كل شخص أن يحترم 

من الدستور ، فإذا استجبنا والتزمنا بالدستور والقانون  إذن  74ة الدستور وقوانين " طبقا للماد

صمم على البقاء حرا ،  كيف تجسد وتحترم لإلرادة الشعبية ؟ وسيادة لهذا الشعب الحر الذي

 الذي احتل بسلميته أسمى مراتب التحضر والعظمة . و 

خروقات ، نتساءل ونستعجب أليست الهاته الخروقات الدستورية الواضحةوأمام 

؟ ؟  كما يثير القاض ي أي وجه من النظام العام تلقائيا  ! !الدستورية من النظام العام وتثار تلقائيا 

 .داسة لإلرادة والسيادة الشعبيةخدمة للقانون وسمو للدستور، وق

 ثانيا :   إشكالية القوى غير دستورية !! وجب التساؤل ؟؟ "-

ـــــاؤل : التصريح بأن قوى غير دستورية لذا و  تم ــــــــ  جب التســـــــــــــ

 غير الدستورية  متحكمة في تسيير البالد ؟ وكيف تسير ؟  منذ متى و هاته القوى  -

 .من الدستور  94وعلى أي أساس جسد مخطط عمل الحكومة إذن ؟ ، طبقا للمادة  -

جلس ولوحده إخطار امل لدستورية يمكن للوزير األول بصفتهإذا وجد عيب عدم ا -

الدستوري ، ويمكن أيضا لرئيس املجلس الشعبي الوطني بصفته ولوحده إخطار املجلس 

الدستوري ، ، ويمكن أيضا لرئيس مجلس األمة  بصفته ولوحده إخطار املجلس الدستوري  طبقا 

 من الدستور ، فلماذا لم تمارس سلطة اإلخطار ؟  187/01للمادة 

ن سحب أحكام املرسوم استدعاء الهيئة الناخبة املتضم 92-19صدر املرسوم الرئاس ي  -

، املنعدم  11صفحة  19عدد  2019مارس 11النتخاب رئيس الجمهورية الجريدة الرسمية بتاريخ 

لتأسيس قانوني ودستوري ، ملاذا لم يخطر املجلس الدستوري ؟ حتى تقام الحجة ، )دون أن ننس ى 
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دستوري  هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام من الدستور التي تؤكد أن املجلس ال 182املادة 

 .الدستور(

كيف للبرملان يصادق على تعديل دستوري  يحرم نفسة من إخطار املجلس الدستوري ؟ 

من الدستور حصرت اخطاره في القوانين  114/06ألن نص املادة  )خاصة ما يتعلق بالتنظيمات(

حصورة على قوانين صادق عليها فقط. أليس التي صوت عليها . لتبقى سلطة االخطار منقوصة و م

  !وجنى على نفسه  !هو  من رض ى بذلك 

قوى غير دستورية مسيرة معنى نتساؤل أين املؤسسات الدستورية للدولة ؟  ، فكيف 

 نطالب بعدم الدستورية من قوى غير دستورية متحكمة ؟؟

ات الجزائية الدعوى قوى غير دستورية تستدعى إعمال املادة األولى من قانون اإلجراء

العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو املوظفين املعهود اليهم بها بمقتض ى 

من نفس   29القانون ، كما يجوز للطرف املضرور أن يحرك هذه الدعوى ..، وكذا إعمال املادة 

لب بتطبيق القانون ، فما بالك القانون تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم املجتمع وتطا

إذا كان الشعب هو املضرور والضحية فضال على أن الدعوى تباشر باسمه وحمايته وانصافه 

 حماية للنظام العام ومؤسسات الدولة واحقاق للدولة الحق والقانون. 

برمتها  وال وجود   استقالة الوزير األول فآليا تستقيل الحكومة كيف تسير حاليا ؟ أمام

وزير إال بعد تشكيل حكومة جديدة ، من طرف رئيس الجمهورية ، ويتم تعيين األعضاء بعد ل

وهاته االستشارة اجبارية من حيث طلبها واختيارية من  94استشارة الوزير األول  طبقل للمادة 

حيث االخذ بها أي رأي بسيط غير ملزم ، وينسق الوزير عمل الحكومة )دور تنسيقي (  وتعد 

عمل على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ، )وهنا وظف مصطلح يعرض أي مخطط ال

 .لرغبة الرئيس وليس يتداول (

جاء في ديباجة الدستور  الجزائري التي هي جزأ ال يتجزأ منه  على أن  "الدستور فوق 

 بدأية  ويحمي معالجميع وهو القانون األساس ي الذي يضمن الحقوق والحريات  الفردية والجما

حرية اختيار الشعب ويضفي املشروعية على ممارسة السلطات ويكرس التداول الديمقراطي عن 

من الديباجة ( وجاء أيضا وفخر الشعب وتضحياته  12طريق انتخابات حرة ونزيهة  )فقرة 

وإحساسه باملسؤوليات وتمسكه العريق بالحرية والعدالة االجتماعية تمثل كلها أحسن ضمان 

القادمة ورثة زواد الحرية وبناء  لألجيالعليه  وينقله  يصادقادئ الدستور الذي مب الحترام
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مما قبل األخيرة  الديباجة ( وهذا ما طلبه الشعب  وأراد أن يجسده في  21املجتمع الحر )فقرة 

 من الدستور   07حراكه السلمي والحضاري ، كيف ال و هو مصدر كل سلطة  املادة 

 

 الية الحل الدستورى ومدى مجابهته للتطورات واألحداث  املبحث الثاني :  فع

وجب أن نستعرض   2019فيفري  22من خالل التطورات واالحداث املتسارعة بدءا من 

مدى فعالية الحل الدستوري ومتطلبات تطبيقه  )مطلب أول ( والضمانات التي تكفل السيادة 

مواد الدستور )مطلب بين تكامل الى الشعبية )مطلب ثان (،  ومدى مجابهته للتطورات ، ومد

 .ثالث(

 " متطلبات التطبيق" –من الدستور  102الحل الدستوري طبقا للمادة  األول:املطلب 

نظرا  ألن الحل ال يجب أن يخرج عن روح الدستور وإطاره حفاظا على مؤسسات الدولة 

 يلي : واستمراريتها  ، وتحقيقا ملتطلبات السيادة الشعبية يمكن أن نسجل ما

 ( :  104، 102تتلخص متطلبات التطبيق  طبقا ألحكام الدستور ) املادة  

-/  )االجتماع الوجوبي ( : اجتماع املجلس الدستوري وجوبا  ويتثبت من تحقق املانع  1 -

بكل الوسائل املالئمة ،كما يمكنه أن يقوم بجميع التحقيقات   –املرض الخطير واملزمن 

ؤهل وغلى أي سلطة ، ولإلشارة اجتماع ملجلس بقوة القانون  واالستماع على أي شخص م

 11/05/2016من النظام املحدد للقواعد املجلس الدستوري املؤرخ في  72طبقا للمادة 

 06ص

 12/12/ )اثبات املانع (  : بعد أن يتثبت املجلس الدستوري من حقيقة املانع باإلجماع ) 2 -

رملان  املنعقد بغرفتيه املجتمعتين معا التصريح عضو  املجلس الدستوري ( يقترح على الب

رئيس  فقط وتكليفأعضائة . أي نحن أمام تصريح بثبوت املانع  2/3بثبوت املانع بأغلبية 

أي  -من الدستور  104مراعاة املادة  صالحيات مع الدولة وفقرئاسة  األمة بهماممجلس 

 -الصالحيات الرئاسية ومحددة املدةحالة إنابة منقوصة 

يوما أي فترة اإلنابة   45/: اجراء حالة استمرار املانع :   وهو اجراء يأتي بعد انقضاء مدة 3 -

  -استقالة وجوبية  –هنا يعلن الشغور باالستقالة وجوبا   -إنابة األولى القصيرة –األولى 

عضو   12/12حسب اإلجراءات السابقة  أي بعد اجتماع املجلس الدستوري باإلجماع ) 

أعضائه  2/3الدستوري ( وينعقد البرملان بغرفتيه املجتمعتين معا بأغلبية  املجلس

أحالت إلى الفقرتين  03/ 102واإلعالن بالشغور باالستقالة وجوبا . نظرا الن املادة 
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السابقتين أي األولى والثانية ، ومنطقيا أن الحالة متعلقة بمرض خطير ومزمن يتطلب 

الستقالة وجوبا ، ولسنا أمام حالة استقالة إرادية من اجراء ثبوت املانع  والشغور با

رئيس الجمهورية  وفق للمبدأ القانوني سلطان اإلرادة وال نحتاج ألي اجراء  ولسنا امام 

حالة وفاة ال دخل إلرادة االنسان فيها ألن الوفاة أمر العلي القدير سبحانه وتعالى لذا 

ا نالحظ أنه في  حالة االستقالة اإلرادية  كانت اإلحالة فوقية للفقرات السابقة، ولهذ

ي إلى البرملان الذي يجتمع والوفاة  وظفت عبارة تبلغ شهادة التصريح بالشغور النهائ

الن التصويت هنا مخالف للمنطق اإلرادي للرئيس  2/3، دون النص على أغلبية وجوبا

املؤسس الدستوري  فضال عن الوفاة إرادة السميع العليم . أما حالة املرض فيريد بها

االنتقال من اجراء حول االستحالة النسبية إلى إجراء حول االستحالة املطلقة ، فاألولى 

جسدت ثبوت املانع والثانية جسدت الشغور باالستقالة وجوبا . لنكون بعد ذلك أمام 

يوما جسدت تنظم خاللها انتخابات رئاسية ، ونظيف أن  90فترة انابة ثانية مدتها 

نصت على إحالة تحتية  أو الحقة  03/ 102التي تضمنت  حالة استمرار املانع  الفقرة

  .يوم فترة إنابة 135يوما أي  90يوما +  45للفقرات لنكون امام مدة 

كما هو معلوم أي حالة إنابة ال  –صالحيات منقوصة  ومددة محددة  –/: فترة إنابة 4-

ة االنابة عن الحاالت األخرى ) حالة تكون كاملة الصالحيات  وهذا ما تمتاز به حال

  104االستخالف ، وحالة الحلول (  لهذا فرئيس الدولة  يمارس صالحيات طبقا للمادة 

، وصالحيات صالحيات منقوصة 08ة  وتتمثل في  االستثناء من صالحيات رئيس الجمهوري

 مشروطة بإجراءات  :

 .بين الجواز و االشتراط و املنع"مهام نتساءل هنا ما يمكن أن يقوم به رئيس الدولة؟  هنا 

 –صالحيات منقوصة  ومددة محددة  –كما  هو معلوم أننا دخلنا  فترة إنابة  رئيس  الدولة 

واملتعارف عليه قانونا أن  حالة إنابة ال تكون كاملة الصالحيات  وهذا ما تمتاز به حالة االنابة عن 

ض(  لهذا فرئيس الدولة  يمارس صالحيات طبقا  الحلول، والتفويخرى )االستخالف،الحاالت األ 

صالحيات  08االستثناء من صالحيات رئيس الجمهورية  ( وتتمثل في    104للدستور )للمادة 

 .وصة ، وصالحيات مشروطة بإجراءاتمنق

  صالحيات: 08الصالحيات املنقوصة   املنع:تدخل في دائرة  أ/ مهام

  .دل حكومة قائمةال يمكن لرئيس الدولة أن يقيل أو يع -1
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ولة أحد أعضاء الحكومة إذا ترشح الوزير األول يستقيل وجوبا  يعين رئيس الد -2

 أول.كوزير 

  .ال يمكن لرئيس الدولة حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها -3

ال يمكن لرئيس الدولة أن يستشير الشعب في كل قضة ذات أهمية وطنية عن طريق  -4

 .االستفتاء

  .من الدستور  93أعضاء الحكومة طبقا للمادة  تعيين -5

  .من الدستور  142ال يمكن لرئيس الدولة التشريع بأوامر طبقا للمادة  -6

  .من الدستور  147للمادة  البرملان طبقاال يمكن لرئيس الدولة أن يقر حل  -7

 من 211، 210، 208ال يمكن لرئيس الدولة أن يعدل الدستور طبقا ألحكام املواد  -8

 .ر الدستو 

 ب / الصالحيات املشروطة بإجراءات ) فيما يتعلق بالحاالت غير العادية ( : 

، أو الحالة  105يمكن لرئيس  الدولة  تقرير حالة الحصار او الطوارئ طبقا للمادة 

 العدوان، أو حالة  108، أو اجراء التعبئة العامة طبقا للمادة  107االستثنائية طبقا للمادة 

لكن   111، وتوقيع اتفاقيات الهدنة  ومعاهدات السلم طبقا للمادة  109دة الفعلي  طبقا للما

شريطة موافقة البرملان املنعقد بغرفتيه مجتمعتين معا ، واستشارة املجلس الدستوري ، واملجلس 

فيها حالة خاصة، يخول  الحرب فهي) صالحيات مشروطة بإجراءات ( . أما حالة  لألمناألعلى 

 .02/ 110للمادة  الحرب طبقاحالة الصالحيات التي تستوجبها الدولة كل  لرئيس

ولإلشارة ال يمكن إعمال آلية ملتمس الرقابة من طرف املجلس الشعبي الوطني طبقا 

 .من الدستور  155، 154للمادتين 

 الضمانات التي قد تكفل متطلبات السيادة الشعبية:  الثاني:املطلب 

  يلي: الضمانات فيمايمكن أن نلخص 

قد تكفل متطلبات السيادة الشعبية: ا والتي الصالحيات التي يمكن القيام به أوال:

  في:تتلخص 

باعتبار رئيس الدولة حامي الدستور فيمكن له انهاء مهام رئيس  02/ 84طبقا لنص املادة  -1

من الدستور  4/ 183املجلس الدستوري  ملخالفة مرسوم الرئاس ي بتعينه نص املادة 

رئيس املجلس وليس دستور جديد  والسيد  2016ظل تعديل دستوري  خاصة وأننا في

تقلد مهمة  رئاسة املجلس فيما سبق  أي تعيين غير دستوري وبالتالي كفالة الدستوري 
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حماية الدستور  أولوية ذات أهمية قصوى ليعين  رئيس الدولة شخصية وطنية تتمتع 

 ق وطني بالكفاءة  وااللتزام والنزاهة والحياد تحظى بوفا

بالنسبة للحكومة ال يمكن لرئيس الدولة أن يقيل أو يعدل حكومة قائمة  ، لكن   -2

من الدستور  104ص املادة بدوي  وهنا ال يمكن أن نصطدم بنالسيد باستقالة حكومة 

قائمة  فهنا نتكلم عن إجراء واقع يمكن لرئيس الدولة أن يقيل أو يعدل حكومة  بأنه ال

تعديل ، لكن عندما نكون أمام استقالة أي اجراء نابع من  على الحكومة اقالة أو 

أي ال إقالة -حقاقا للوطنية  ذاتها  احتراما للشعب صاحب السيادة من جهة  واالحكومة 

نوقراطية مستجيبة حكومة كفاءات تك يشكلهنا يمكن لرئيس الدولة أن   لوال تعدي

 .ملتطلبات الشعب

أن يكون بعد  91/05ين الوزير األول  طبقا للمادة وفي هذا الصدد يمكن أن نوظف أن تعي

استشارة األغلبية البرملانية  وهذا مخالفة دستورية قد يمكن أن يتصدى لها رئيس الدولة طبقا 

باعتبار رئيس الدولة حامي الدستور فيمكن له انهاء مهام الوزير األول  وقد  02/ 84لنص املادة 

رئيس الدولة  ليشكلبني على مخالفة دستورية  ام األمر ماينجر األمر على الحكومة برمتها ماد

حكومة كفاءات تكنوقراطية مستجيبة ملتطلبات الشعب. وكفالة حماية الدستور برمته أسمى 

 على أساس حماية التأسيس الدستوري  للتعيين  قبل اإلقالة والتعديل . 104وأولى من املادة 

من الدستور أي سلطة التعيين  92ي املادة يمكنه ممارسة الصالحيات املنصوص عليها ف -3

بما فيها تعيين في : سلك القضاة ، محافظ بنك الجزائر ،مسؤولو أجهزة األمن، الوالة ، ) 

 104املادة بفقراتها العشرة ( نظرا ألن هاته املادة لم يقع عليها الحظر واالستثناء  في املادة 

 رر املنح "من الدستور  وفقا لقاعدة "مالم يوجد املنع تق

يمكن لرئيس الدولة أن يعين أعضاء الهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات وفقا  -4

 104لقاعدة "مالم يوجد املنع تقرر املنح " وهاته الصالحية غير محظورة في نص املادة 

فيعين أعضاء الهيئة  برئاسة شخصية وطنية بعد استشارة األحزاب السياسية ، وقضاة 

 املجتمعجلس األعلى للقضاء ،  كفاءات مستقلة يتم اختيارهم من ضمن يقترحهم امل

من الدستور ،  خاصة في ظل صدور املرسومين  194. 193املدني  طبقا للمادتين 

املتضمن انهاء رئيس  2019مارس  11مؤرخ في  93-19الرئاسيين : األول املرسوم الرئاس ي 

مارس  11في  مؤرخ 94-19،والثاني املرسوم  الهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات
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اء املراسيم الرئاسية املتضمنة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا لغــإاملتضمن  2019

  .15بة االنتخابات جريدة رسمية عدداملستقلة ملراق

كما يمكن في هذا الصدد حتى تعديل أو تغيير احكام سواء على مستوى القانون العضوي  -5

املتعلق بالهيئة العليا املستقلة  11-16، والقانون العضوي  10-16لالنتخابات 

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــ ـــــــ من الدستور وما بعدها ، وليس عن طريق التشريع  136طبقا   االنتخاباتللمراقبـــــــ

ب من الدستور . وفق تطلعات الشع 104بأوامر الن هذا االمر محضور بموجب املادة 

 اختيارألجل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة  واحاطتها بالحياد الذي يكفل ويضمن 

 الشعب .

إعادة تحيين الكتلة أو الهيئة الناخبة حتى يتسنى للشباب بتسجيل أنفسهم ليدخل  -6

 . الستنطاق األغلبية الصامتة سنة كاملة 18ضمن دائرة الشعب السياس ي البالغ عمرة 

فهي حق شخص ي لكن في هذا الظرف نخضعها ملعيار الرجل أما بالنسبة لالستقالة 

الحريص وليس الرجل املعتاد ، فهذا الظرف أو األزمة الدستورية التي تمر بها الجزائر  وجب 

املحافظة على الجزائر  ومؤسساتها  ووحدتها الوطنية واملصلحة العليا للوطن ،  لكن فقط إذا 

ئيس املجلس الدستوري  الجديد  الذي عينه من قبل تنتقل االنابة لر  رئيس الدولة استقال 

الشخصيات الوطنية والكفاءات املشهود لها بااللتزام والنزاهة والحياد لكن يستقيل بعد انهاء مهام 

يهم في عهد رئيس الدولة األول أو  فال السابق ، أما استقالة الحكومة رئيس املجلس الدستوري 

مخالفة دستورية قد   91/05ن الوزير األول مخالف للمادة الثاني  خاصة يمكن توظيف أن تعيي

باعتبار رئيس الدولة حامي الدستور ،   02/ 84يمكن أن يتصدى لها رئيس الدولة طبقا لنص املادة 

وكما هو معلوم أن املطالبة باالستقالة من طرف الشعب  صاحب السيادة هو في حد  ذاته   

 لشعب كامل من الدستور  ) املطالبة باالستقالة تجسيدبل لفصل ا  08،  07تجسيد للمواد : 

 .من الدستور ( 08، و 07للمادتين 

 11مؤرخ في  93-19: األول املرسوم الرئاس ي  ثانيا : بمناسبة صدور املرسومين الرئاسيين-

-19املتضمن انهاء رئيس الهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات ،والثاني املرسوم  2019مارس 

ــــــــــاء املراسيم الرئاسية املتضمنة تعيين رئيس وأعضاء  2019مارس  11مؤرخ في  94 ــــــــ ـــــــ املتضمن الغـــــــــــ

 .15ة االنتخابات جريدة رسمية عددالهيئة العليا املستقلة ملراقب

اء من الدستور  فإنه يمكن لرئيس الدولة أن يعين أعض 194، 193وأمام  نص املادتين : 

الهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات وفقا لقاعدة "مالم يوجد املنع تقرر املنح " ويعين  أعضاء 
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الهيئة  برئاسة شخصية وطنية بعد استشارة األحزاب السياسية ، وقضاة يقترحهم املجلس األعلى 

من الدستور  194ة مع املدني  طبقا للمادن ضمن املجتللقضاء ،  كفاءات مستقلة يتم اختيارهم م

، كما يمكن في هذا الصدد حتى تعديل أو تغيير احكام سواء على مستوى القانون العضوي 

ة املستقلة للمراقبــ املتعلق بالهيئة العليا 11-16، والقانون العضوي  10-16لالنتخابات 

 األمرهذا ن ، وليس عن طريق التشريع بأوامر أل من الدستور وما بعدها  136طبقا   لالنتخابات

من الدستور . أي تشكيل  أعضاء الهيئة العليا املستقلة ملراقبة  104محضور بموجب املادة 

االنتخابات وفق تطلعات الشعب ألجل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة  واحاطتها بالحياد الذي 

 الشعب . اختياريكفل ويضمن 

: بما أن  ات الشعبثالثا : تشكيل حكومة كفاءات تكنوقراطية مستجيبة ملتطلب -

 لم تتشكل وأمام  )حسب الحدث الزمني أي قبل تشكيل حكومة بدوي (  الحكومة لحد الساعة

برمتها  وال وجود لوزير إال بعد تشكيل   السابق فآليا تستقيل الحكومة استقالة الوزير األول 

أنه ال يمكن من الدستور ب 104حكومة جديدة ، من طرف رئيس الجمهورية  لكن جاء نص املادة 

لرئيس الدولة أن يقيل أو يعدل حكومة قائمة  ، وأمام البحث عن حل للحفاظ على مؤسسات 

 : ن أن نبدي رأي يتلخص في ما هو آتالجمهورية واالنتقال السلمي والتداول على السلطة فإنه  يمك

 .ةورية ، وليس في عهدة رئيس الدولنحن أمام وضع حكومة استقالت في عهد رئيس الجمه -

 من الدستور وظفت عبارة الحكومة القائمة، و لسنا حاليا أمام حكومة قائمة  104املادة -

من النظام املحدد لعمل املجلس الدستوري أقرت  أنه عندما يستشار  املجلس  73املادة  -

من الدستور يفصل في املوضوع وفي اقرب اآلجال ، هاته  104الدستوري في إطار املادة 

من الدستور دون تحديد ألي فقرة  من املادة ، بمعنى يستشير  104ادة املادة صرحت بامل

قرب وقت ويجيز له اما اجتهاديا رئيس الدولة املجلس الدستوري وهذا األخير يفصل في ا

الدور االجتهادي للمجلس الدستوري ( وحرفيا عند الوقوف على النص الدستوري )

يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة  ور :" المن الدست 104بعبارة اللفظية الصريحة للمادة 

 .ع دستوري مدعمالقائمة .." ليقر رئيس الدولة وض

ين رئيس الدولة حكومة كفاءات وتصريف أعمال إلى غاية تاريخ أداء وهنا يع

 اليمين لرئيس الجمهورية املنتخب الجديد 

من هنا حافظنا على مؤسسات الدولة واستمراريتها ، ووحدة الجمهورية ، مرحلة انتقالية و 

مكرسة دستوريا ، حكومة كفاءات  تكنوقراطية  مستجيبة لتطلعات  –فترة انابة –مدسترة 
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داء اليمين للرئيس ريخ تنصيب رئيس الدولة إلى غاية أالشعب والحراك السلمي محددة من تا

.، تعديل كل نص قانوني  يستجيب لتطلعات اإلرادة الشعبية وفقا لنصوص الجديد املنتخب 

الدستور والقوانين العضوية  أي حل وفقا للدستور محافظ على مؤسسات الدولة الدستورية  

 ومتطلع ملطالب السيادة الشعبية .

 مواد الدستور بين مجابهة الحل الدستوري لألحداث و مدى تكامل  الثالث:املطلب 

ستقطب ثانيا  إشكاال ساؤل حول إشكال التطبيق أوال ، لتمن الدستور ت 102املادة طرحت 

أهم تعلق بالضمانات وكفالة ما نادى به الشعب من خالل حراكه السلمي  ناهيك عن طرح مسألة 

الثقة ، لذا وجب علينا أن نستعرض مجابهة الحل الدستوري ثم مدى تكامل مواد الدستور مع 

 بعضها البعض :

 :  ألحداثا من خالل تسلسلمجابهة الحل الدستوري وال : أ -

 :  نسجل في هذا الصدد النقاط التالية

وبالتالي اعمال التطبيق استوجب زمنيا أن   2019أفريل  28عهدة الرئيس تنتهي بتاريخ  -1

أن  آليا ومنطقا ليستدعيتصريح بثبوت املانع لرئيس الجمهورية يكون بعد تاريخ  انتهاء العهدة . 

اعمال االستقالة الوجوبية يكون أيضا بعد هذا التاريخ ، لنتساءل حول ما جدوى ذلك ؟ والجواب 

املتضمن سحب أحكام املرسوم استدعاء الهيئة الناخبة   92-19يتلخص في  أن املرسوم الرئاس ي 

 املنعدم لتأسيس 19عدد  2019مارس 11النتخاب رئيس الجمهورية  الجريدة الرسمية بتاريخ 

قانوني ودستوري ، لم يتطرق املجلس الدستوري لبسط رقابته عليه والتصريح بعدم دستوريته 

أفريل نتفادى اشكال يتعلق بالجهة  28هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  أنه بعد انتهاء عهدة الرئيس 

االمر أو املؤسسة الدستورية أو السلطة املخولة بالتصريح بأن العهدة الرئاسية انتهت ؟ وهل هذا 

يطرح تلقائيا في ظل مرسوم رئاس ي سحب استدعاء الهيئة الناخبة  ؟  وأننا  أصبحنا أمام مسألة 

إلى عدة  تساؤالت أخرى ناهيك عن تداعيات ذلك على الوطن  ، لذا تطبيق املادة  إضافةالشرعية 

وبية ( لكن رغم أن اعمال التطبيق أخرجنا من العهدة )التصريح بالثبوت ، واالستقالة الوج 102

 تفادينا به أزمة وحافظنا على مؤسسات الدولة واستمراريتها.

استقالة الوزير األول   االشكال املتعلق بالحكومة وتشكيلها الحكومة فلم تتشكل وأمام  -2

برمتها  وال وجود لوزير إال بعد تشكيل حكومة جديدة ، من طرف   السابق فآليا تستقيل الحكومة

من الدستور بأنه ال يمكن لرئيس الدولة أن يقيل أو  104ن جاء نص املادة رئيس الجمهورية  لك

يعدل حكومة قائمة  والحكومة لحد الساعة ليست لها قائمة ، لكن لو تتشكل الحكومة  خاصة 
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؟ و هل  تتوافق مع مطالب الشعب و حراكه السلمي أم ال ؟ فضال على أنه  102قبل اعمال املادة 

 من الدستور .  104املادة  بإشكالتقال أو تعدل  ونصطدم دستوريا ال يمكن أن 

 وفي هذا الصدد  ومن باب التذكير نستعرض الحكومات الجزائرية  كما يلي: 

 الحكومة الفترة الزمنية عدد األيام

يوم 1090 27/08/1961الى  19/09/1958   

الحكومة 

تةالجزائرية  املؤق  

 فرحات عباس

يوم 420 27/09/1962الى  27/08/1961   
بن يوسف بن 

 خدة

يوم 372 20/09/1963الى  27/09/1962   أحمد بن بلة 

سنوات 4يوم )  1779

يوم ( 22أشهر و10و  
22/01/1984الى  08/03/1979  

محمد بن أحمد 

 عبد الغني

يوم 1756 05/11/1988الى  22/01/1984   

عبد الحميد 

 ابراهيمي

 

يوم 290 09/09/1989الى  05/11/1988  باحقاصدي مر    

يوم 632  
) األولى والثانية   06/1991/ 04الى  09/09/1989

(25/07/1990تاريخ   
 مولود حمروش

يوم 396  

19/07/1992الى  18/06/1991  

  16/10/1991)ثالث حكومات ، الثانية بدأت في 

(22/02/1992والثالثة بدأت في   

 سيد أحمد غزالي

يوم 408 1993اوت21الى  08/07/1992   
بلعيد عبد 

لسالما  

يوم 593 11/04/1994الى  08/1993/ 22   رضا مالك 

يوم 627  
31/12/1995الى  15/04/1994  

(27/11/1995)حكومتين الثانية بدأت في   
 مقداد سيفي
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695 
15/12/1998الى  31/12/1995  

21/02/1997حكومتين الثانية بدأت في   
 أحمد أويحيى

يوم 372 23/12/1999الى  15/12/1998   
إسماعيل 

مدانيح  

يوم 260 27/08/2003الى  23/12/1999   احمد بن بيتور  

يوم 898 05/05/2003الى  27/08/2000   على بن فليس 

يوم 1105  

)ثالث حكومات  24/05/2006الى  05/05/2003

والثالثة 19/04/2004الثانية بدأت في 

والرابعة بدأت في 01/05/2005

14/05/20172006  

 احمد أويحيى

يوم 758  
) حكومتين 23/06/2008الى  24/05/0062

04/06/2007الثانية بدأت   

عبد العزيز 

 بلخادم

يوم 1520  

03/09/2012الى  23/06/2008  

)اربع حكومات  الثانية بدأت في 

والرابعة 27/04/2009والثالثة 15/11/2008

28/05/2010بدأت في   

 أحمد أويحيى

يوم 1670  

2017ماي  24الى  03/09/2012  

 11/09/2013الثانية بدأت في )اربع حكومات  

والرابعة بدأت في  29/04/2014والثالثة 

14/05/2017  

لعبد املالك سال  

يوم 83 15/08/2017الى  2017ماي  24  ن عبد املجيد تبو    

يوم 569 2019/ 03/ 11الى  08/2017/ 15   أحمد أويحيى 

 30/04/2019  نور الدين بدوي  

 اب األيام يكون ارتياب نسبي في احتس قد مالحظة:

  إذن ما هو الحل دستوريا ؟
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على اعتبار أن الدستور هو وثيقة التعايش  السلمي بين السلطة والحرية ، بل هو أداة و 

وسيلة الحوار األمر الذي يستدعي بل يستوجب ال محالة أن يكون الحل دستوريا ، هنا نشير أن 

ظيم السلطات في الفصل األول تحت من الدستور تقع في الباب الثاني املوسوم بتن 102املادة 

التي تقض ي بأن الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية  07عنوان السلطة التنفيذية ، واملواد 

يختار  09التي تنص على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب  واملادة  08ملك للشعب ، املادة 

االستقالل الوطنيين  ودعمهما  ..  الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي : املحافظة على السيادة

هاته املواد جاءت في الباب األول املتعلق في املبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري  في الفصل 

املوسوم تحت عنوان الشعب  وقد تضمن هذا الباب فصل األول الجزائر ،فصل  ثالث حول 

الحوار تتطلب أيضا أن يقرأ أي أن إقامة الدولة وفصل رابع حول الحقوق والواجبات  ، 

الدستور كتوليفة واحدة دون اهمال أو تغاض ي حتى عن ديباجته التي هي جزء منه والتي تؤكد 

اختيار الشعب ويضفي املشروعية  ةمبدأ حري"أن الدستور فوق الجميع ...  ويحمي   هي األخرى 

ى الدستور  لذا يمكن بل . "  وبالتالي فكل ما تم التطرق له هو في فحو السلطات.على ممارسة 

من  09، 08، 07بضمانات تجسدها اإلرادة الشعبية طبقا للمادة   102يستوجب  أن ندعم املادة 

الدستور  حتى وإن تطلب األمر تغييرا تجسيد آلليات وضمانات تحفظ مطالبه فضال عن املحافظة 

ا ملتطلبات السيادة على الوطن ووحدة الجمهورية  ومؤسسات الدولة واستمراريتها ، وتحقيق

" فإرادة  la revision de factoالشعبية ، وهو ما نسميه في الفقه الدستوري التعديل بأمر الواقع " 

 الشعب هي االسمى و مصدر كل سلطة 

للجيش مهمة دائمة ":  من الدستور الدفاع عن السيادة الوطنية 28إعمال املادة   -1

 "الوطني الشعبي

املتضمن سحب أحكام املرسوم استدعاء الهيئة الناخبة   92-19أمام املرسوم الرئاس ي 

املنعدم   11صفحة  19عدد  2019مارس 11النتخاب رئيس الجمهورية  الجريدة الرسمية بتاريخ 

ِو 
ْ
لتأسيس قانوني ودستوري ، وطبقا  جاء في رسالة الرئيس " ال محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أن

أن حالتي الصحية و ِسّني ال يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب األخير قط اإلقدام على طلبها حيـث 

 نتساءل علىتجاه الشعب الجزائري.."، ونظر ا للتصريحات حول قوى غير دستورية مسيرة معنى 

 من الدستور ؟ ،08 ،07 للمواد:من يدافع عن السيادة الوطنية طبقا 
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من  102التطورات تطبيق املادة أضحى من الواجب بل من الضروري دستوريا وبما تمليه 

من الدستور  08و 07حكام املادة لكن هنا نفعل ا 104لكن من طرح إشكالية املادة   الدستور 

طرح موضوعي يفعل بد الطرح اإلجرائي (  08، 07وجب تفعيله ، املادة  إجرائي طرح 102املادة )

عي العام  وهو األساس ي واملفصلي في وبقي الطرح املوضو  102ونظرا ألن الطرح االجرائي فعل باملادة 

القضية  كيفا ال وهو فصل الشعب من الباب األول املتعلق  املبادئ العامة التي تحكم الشعب 

التي تقض ي بأن الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك  07الجزائري  ال سيما املادة  

يختار الشعب  09للشعب  واملادة  التي تنص على أن السلطة التأسيسية ملك 08للشعب ، املادة 

..  فلوضع لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي : املحافظة على السيادة االستقالل الوطنيين  ودعمهما  

حل يجب أن يقرأ الدستور كتوليفة واحدة أي بنية واحدة الن األمر متعلق بإرادة األمة  

 .والشعب ومن يجسدها

 ة ؟يإذن من يحمي ويدافع عن السيادة الوطن

من الدستور تنص على أن  2،  1/  28دستوريا اإلجابة واضحة وضوح الشمس فاملادة 

 .ويرها ، حول الجيش الشعبي الوطنيي)تنتظم الطاقة الدفاعية لالمة ، ودعمها ، وتط

تتمثل املهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في املحافظة على االستقالل الوطني  والدفاع 

ة "  وهاته املادة جاءت في الفصل الثاني املوسوم تحت عنوان الدولة بعد فصل عن السيادة الوطني

الشعب من الباب األول املتعلق  املبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري  فاألمر واضح جدا 

جدا فمهة الجيش فضال عن املحافظة على االستقالل الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية  التي 

وهاته املهمة هي مهمة دائمة و ليست من الدستور ،  07عب وحده طبقا للمادة هي ملك للش

وهي مهمة دستورية تقع مسؤوليتها على الجيش ، لذا فما جاءت به املؤسسة   وقتية أو ظرفية

 ا.عمل دستوري بل من صميم مسؤولياته املكفولة دستوري -الجيش–العسكرية 

مواد بين طلبات اإلرادة الشعبية " مدى تكامل الحل الدستوري الذي يستجيب ملت ثانيا:

 الدستور: 

مع ضرورة الخروج من االزمة بحل دستوري يكفل متطلبات الشعب ويحافظ على 

 مؤسسات الدولة يمكن أن نسجل ما هو أت : 

 الحل الدستوري الذي يستجيب ملتطلبات اإلرادة الشعبية :   أ/

لدستور وإطاره حفاظا على مؤسسات الدولة نظرا ألن الحل ال يجب أن يخرج عن روح ا

  يلي: وتحقيقا ملتطلبات السيادة الشعبية فإنه يتطلب األمر ما واستمراريتها ،
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من الدستور ،إلثبات املجلس الدستوري الشغور  04/ فقرة  102بعد إعمال نص املادة  -1

 .لذي يجتمع وجوبا النهائي لرئاسة الجمهورية  وتبليغ شهادة التصريح النهائي للبرملان ا

من منصب رئاسة املجلس نظرا الن حالة االستقالة تنص  األمةاستقالة رئيس مجلس  -2

، 2017لعام  49عدد  رسميةجريدة  2017من النظام الداخلي ملجلس االمة لعام   06عنها املادة 

 صب الرئيس،،  أي يحدث شغور ملنكما يمكن إعمال أي مانع قانوني يمكن إثارته في هاته الحالة 

التنسيق بدعوة من مكتب إلقرار  حالة الشغور  التي تثبت بالئحة يصادق عليها  هيئةهنا تجتمع و 

عملية  علىأغلبية الحاضرون في جلسة عامة  ويبلغها املكتب للجهات العامة ، كما يشرف 

ر أجل أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر عضوين بشرط أال يكونوا مترشحين ، وفي إطا االنتخاب

من النظام الداخلي  ، هنا يجب أن يكون  05يوما ،و طبقا للمادة  15ينتخب رئيس  في أجل أقصاه 

ترقى لتطلعات السيادة  االلتزام رئيس مجلس االمة شخصية وطنية يشهد لها بالكفاءة والنزاهة و

 .الشعبية

لة الرئيس لسبب نوضح في هاته املرحلة أنه ال تتزامن  استقالة رئيس مجلس االمة باستقا

واحد هو أن  اإلجراء الوجوبي املتعلق بتبليغ شهادة التصريح بالشغور النهائي الى البرملان الذي 

يجتمع وجوبا لم  يتم وهو إجراء دستوري وجوبي لم يكتمل  ونوضح هنا ، أي االستقالة قبل 

، وكما سبق توضيحه  102/05وقبل اكتمال االجراء الدستوري في املادة  بغرفتيهاجتماع البرملان 

أن املجلس الدستوري هو الذي يثبت الشغور  04/ 102أن في حالة استقالة الرئيس طبقا للمادة 

النهائي للرئاسة وقد ثبت ذلك نهائيا لكن االجراء الدستوري لم يكتمل .  ونوضح أن اجتماع البرملان 

 فقط  لكن االجتماع وجوبي بقوةبغرفتيه غرضه  ليبلغ بشهادة التصريح بالشعور النهائي ال غير 

 ، وهذا اإلجراء ينطبق أيضا في حالة الوفاة ببساطة ألن االستقالة حق شخص ي إرادي. القانون 

الوفاة ال دخل إلرادة اإلنسان فيه إرادة هللا تعالى . على عكس حالة املرض املتعلق باالستحالة و 

االستقالة الوجوبية. فال يمكن أن نتصور بوت املانع ثم نتدرج لالستحالة املطلقة التي تثبت بوث

 .منطقيا ودستوريا تصويت في حالة استقالة أو وفاة

من الدستور بأنه ال  104استقالة حكومة بدوي  و ال يمكن أن نصطدم بنص املادة  -3

 إقالةيمكن لرئيس الدولة أن يقيل أو يعدل حكومة قائمة  فهنا نتكلم عن إجراء واقع على الحكومة 

، مة ذاتها  أي ال إقالة وال تعديلنابع من الحكو  إجراءديل ، لكن عندما نكون أمام استقالة أي أو تع

حكومة كفاءات  يشكلأن   -املنتخب الجديد  األمةرئيس مجلس  –يمكن لرئيس الدولة   وحينئذ

 .لم يوجد املنع تقرر املنح " تكنوقراطية مستجيبة ملتطلبات الشعب وفقا لقاعدة "ما
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يل  أعضاء الهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات وفق تطلعات الشعب ألجل تشك -4

الشعب  ، نظرا ألنه  اختيارضمان انتخابات شفافة ونزيهة  واحاطتها بالحياد الذي يكفل ويضمن 

يمكن لرئيس الدولة أن يعين أعضاء الهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات برئاسة شخصية 

د استشارة األحزاب السياسية ، وقضاة يقترحهم املجلس األعلى للقضاء ،  كفاءات وطنية بع

من الدستور   194، 193املدني طبقا  لنص املادتين :  املجتمعمستقلة يتم اختيارهم من ضمن 

املتضمن  2019مارس  11مؤرخ في  93-19نظرا لصدور املرسومين الرئاسيين املرسوم الرئاس ي 

 2019مارس  11خ في مؤر  94-19ة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات ،واملرسوم انهاء رئيس الهيئ

ـاء املراسيم الرئاسية املتضمنة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا املستقلة ملراقبة لغإاملتضمن 

 وفقا أيضا  لقاعدة "مالم يوجد املنع تقرر املنح "    15االنتخابات جريدة رسمية عدد

، 10-16القانون العضوي لالنتخابات تغيير حكم أو أحكام سواء على مستوى  تعديل أو -5

من  136طبقا   االنتخاباتــة ليا املستقلة للمراقبـاملتعلق بالهيئة الع 11-16والقانون العضوي 

 –، وليس عن طريق التشريع بأوامر الن هذا مخالف للدستور في هاته الفترة الدستور وما بعدها

 الشعب. اختيارانتخابات شفافة ونزيهة  واحاطتها بالحياد الذي يكفل ويضمن   لضمان وكفالة

من الدستور وفعلنا احكام املادة  102من هنا نكون أوجدنا الحل دستوريا  بتطبيق  املادة 

طرح موضوعي يفعل  08، 07اجرائي وجب تفعيله ، املادة طرح  102من الدستور ) املادة  08و 07

ي ( وقرأنا الدستور كتوليفة واحدة أي بنية واحدة الن األمر متعلق بسيادة بد الطرح اإلجرائ

الشعب ومن يجسدها؟ وحافظنا على مؤسسات الدولة واستمراريتها ، ووحدة الجمهورية ، مرحلة 

مكرسة دستوريا ، حكومة كفاءات  تكنوقراطية  مستجيبة  –فترة انابة –انتقالية مدسترة 

لسلمي محددة من تاريخ تنصيب رئيس الدولة إلى غاية آداء اليمين لتطلعات الشعب والحراك ا

للرئيس الجديد املنتخب .و تعديل كل نص قانوني  يستجيب لتطلعات اإلرادة الشعبية وفقا 

 .نصوص الدستور والقوانين العضويةل

أن يكون بعد  91/05وفي هذا الصدد يمكن أن نوظف أن تعيين الوزير األول  طبقا للمادة 

تشارة األغلبية البرملانية  وهذا مخالفة دستورية قد يمكن أن يتصدى لها رئيس الدولة طبقا اس

باعتبار رئيس الدولة حامي الدستور فيمكن له انهاء مهام الوزير األول  وقد  02/ 84لنص املادة 

ولة رئيس الد ليشكلبني على مخالفة دستورية  ينجر األمر على الحكومة برمتها مادام األمر ما

حكومة كفاءات تكنوقراطية مستجيبة ملتطلبات الشعب . وكفالة حماية الدستور برمته أسمى 

 والتعديل.اإلقالة  الدستوري للتعيين قبلعلى أساس حماية التأسيس  104وأولى من املادة 
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فرئيس املجلس الدستوري  طبقا –تحقيق مطالب الشعب دستوريا  وفي إطار استكمال 

باعتبار رئيس الدولة حامي الدستور فيمكن له انهاء مهام رئيس املجلس  02/ 84لنص املادة 

من الدستور خاصة وأننا في ظل  4/ 183الدستوري  ملخالفة مرسوم الرئاس ي بتعينه نص املادة 

وليس دستور جديد ،فرئيس املجلس تقلد مهمة  رئاسة املجلس فيما سبق،  2016تعديل دستوري 

لتالي كفالة حماية الدستور أولوية ذات أهمية قصوى ليعين رئيس أي تعيين غير دستوري وبا

  .الدولة شخصية وطنية تتمتع بالكفاءة  وااللتزام والنزاهة والحياد تحظى بوفاق وطني

أما بالنسبة لالستقالة فهي حق شخص ي لكن في هذا الظرف نخضعها ملعيار الرجل 

مة الدستورية التي تمر بها الجزائر  وجب الحريص وليس الرجل املعتاد ، فهذا الظرف أو األز 

املحافظة على الجزائر  ومؤسساتها  ووحدتها الوطنية واملصلحة العليا للوطن ،  لكن فقط إذا 

استقال رئيس الدولة  تنتقل االنابة لرئيس املجلس الدستوري  الجديد  الذي عينه من قبل 

والنزاهة والحياد لكن يستقيل بعد انهاء مهام الشخصيات الوطنية والكفاءات املشهود لها بااللتزام 

يهم في عهد  رئيس املجلس الدستوري السيد الطيب بلعيز ، أما استقالة الوزير األول بدوي فال

  91/05رئيس الدولة األول أو الثاني  خاصة يمكن توظيف أن تعيين الوزير األول مخالف للمادة 

باعتبار رئيس  02/ 84الدولة طبقا لنص املادة  مخالفة دستورية قد يمكن أن يتصدى لها رئيس

الدولة حامي الدستور ،  وكما هو معلوم أن املطالبة باالستقالة من طرف الشعب  صاحب 

املطالبة ل لفصل الشعب كامل من الدستور  )ب  08،  07السيادة هو في حد  ذاته   تجسيد للمواد : 

 .ر (من الدستو  08، و07باالستقالة تجسيد للمادتين 

في ظل هذا الوضع و أمام التسابق مع الوقت   نتيجة:ب/ التزام رئيس الدولة بتحقيق 

  هو آت: نوضح ماوجب علينا أن 

الدستور من  102يجب أن نوضح أن املادة  نتيجة:التزام رئيس الدولة التزام بتحقيق  -1

االلتزام قانوني دستوري وهذا  يوما، 90أجل  انتخابات في الدولة بتنظيمالتزام على رئيس  تفرض

  عناية.ببذل  نتيجة وليسهو التزام بتحقيق و 

الدور االجتهادي والدستوري للمجلس الدستوري : "نحن أمام بيان "ما صرح به املجلس  -2

البيان يحمل في طياته داللة االجتهاد  فهو الهيئة  وإصدار،  ري هو بيان و ليس قرار  وال رأيالدستو 

بالسهر على احترام الدستور  ويسهر على صحة عمليات االستفتاء  وانتخابات املستقلة املكلفة 

من الدستور . وقد جاء في بيان املجلس الدستوري وفي  182رئيس الجمهورية  طبقا للمادة 

يونيو  01املؤرخ يوم  19/ ق. م. د/20على قرار املجلس الدستوري رقم وبناًء  عبارة :  " تأشيراته
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، وإعادة 2019يوليو  4بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم  والذي صرّح 2019

فقرة  191تنظيمه من جديد،"  أي أن هذا البيان مؤشر   ومدعم بقرار املجلس  وللعلم أن املادة 

هائية  وملزمة لجميع السلطات العمومية اراء  وقرارات املجلس الدستوري ن تجعل من 03

، دم دور االجتهادي من خالل البيانلقضائية ،  أي ان املجلس الدستوري قوالسلطات اإلدارية وا

،  وهذا ة على املؤسسات الدستورية للدولةودور دستوري  السهر على احترام الدستور  و املحافظ

 .لتفادي فتح الباب  أمام فراغ مؤسساتي  قد يدخل الوطن في غيابات الالنظام

انتخابية و ال ملجلس رئاس ي أو هيئة رئاسية: أسس البيان  قبل ال ملرحلة انتقالية أو ما -3

إّن الّدستور فوق  املجلس تأشيراته  على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر "

الجميع، وهو القانون األساس ي الذي يضمن الحقوق والحّرّيات الفردّية والجماعّية، ويحمي مبدأ 

عب، ويضفي 
ّ
املشروعية على ممارسة الّسلطات، ويكّرس التداول الديمقراطي حّرّية اختيار الش

من الدستور  ليقر في  182،  6))الفقرة 102، 8، 7 عن طريق انتخابات حّرة ونزيهة". وخاصة  املواد

األخير  أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة االنتخابية من جديد واستكمال املسار االنتخابي 

 .مهورية وأدائه اليمين الدستوريةجحتى انتخاب رئيس ال

قبل انتخابية أو تأسيس ملجلس  وهذا يحمل في طياته أنه ال مجال  ملرحلة انتقالية أو ما

رئاس ي أو هيئة رئاسية والدخول في متاهات الوطن في غنن عنها ،  فضال على أنها تقر أزمة فوق أزمة  

لة غير مؤسسة ال دستوريا وال بمنطقية ناهيك عن من يعينها ؟ وكيف ؟ وماهو تأسيسها ؟  مرح

قبل  من الدستور أسست ملرحلة دستورية منظمة ما 102الحدث في حد ذاته  ، فأصال املادة 

يوما تنظم خاللها انتخابات وهي التزام على من يتولى   90االنتخاب  يحل فيها اشكال الشغور بمدة 

 الية أصال ومجلس رئاس ي ؟  وظيفة رئيس الدولة ، فلماذا أصال نفكر بمرحلة انتق

تأجيل االنتخابات : تأجيل االنتخابات مطلب شعبي نادى به الحراك الشعبي املبارك   -4

ألجل إحاطة هذا االستحقاق بالظروف املالئمة للتنظيم  وتوفير الشفافية والحياد الالزم  وفي إطار 

يوما  والتزام تنظيم  90جل التي حددت األ  06فقرة  102بيان املجلس الدستوري  أشار للمادة 

 يوما  لكن متى يبدأ تاريخ سريان االجل ؟   90انتخابات رئاسية  أي أن األجل 

يوما : منطقيا  يبدأ سريان اليوم املوالي لتاريخ البيان  وقرار  90بداية سريان أجل  -5

املؤرخ يوم  19/ ق. م. د/20يونيو خاصة وأن قرار املجلس الدستوري رقم  02املجلس أي تاريخ  

،  2019يوليو  4والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم  2019يونيو  01

و هو قرار ملزم لكافة  الجمهوريةجاء بعبارة وإعادة تنظيمه من جديد، أي انتخاب رئيس 
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اليوم املوالي   وبالتالي منطقيا يكون السريان األجل في  197/03السلطات واملؤسسات طبقا للمادة  

 جويلية ألن أمر االنتخابات خاضع ملبدأ الفورية مباشرة  04وليس بعد 

من الدستور : إن  هذا التحجج ليس في محلة واملادة أصال تتكلم  103التحجج باملادة  -6

في حالة املانع الخطير أو  إالعن حظر انسحاب املترشح بعد أن ينال موافقة املجلس الدستوري 

مانع  أويوما في حالة الدور الثاني إذا حدثت وفاة  60ومددت أجل تنظيم انتخابات بأجل  الوفاة ،

 .، فهاته املادة ال عالقة لها  بحدث الحالشرعي

: االنتخاب  يتطلب السلطة في النظام الديموقراطي إلسناداالنتخاب أرقى وسيلة  -7

لوجه الصحيح و السليم املطابق للقانون إجراءات ومراحل أو أدوار حتى نجني الغاية املرجوة على ا

، نظرا ألنها تجسد االحتكام للقانون وبسط القضاء لرقابته للتحقق من مدى شرعية ذلك العمل 

لطائلة القانون اإلسراع في تعيين الهيئة العليا مستقلة ملراقبة  إخضاعهأو اإلجراء عن طريق 

والرقابة على العملية  اإلشرافسند لهم  مهام االنتخابات من بين القضاة والكفاءات املستقلة ، ت

 –والرقابة على القوائم االنتخابية  اإلشرافاالنتخابية قبل االقتراع وخالله وبعده ، أي بدء من 

والرقابة معا ، أي احترام كل  اإلشرافنركز على  1541على مستوى كل البلديات   -الكتلة الناخبة 

ومراقبة  إشرافحكام القانون العضوي ملراقبة االنتخابات  أي أل  وإخضاعهاالترتيبات واإلجراءات 

 .شاملة  إلجراء العملية  االنتخابية على مستوى كل املكاتب واملراكز االنتخابية عبر الوطن

" ضرورة تعديل القانون من الدستور: 194ج / السلطة الوطنية  واشكالية املادة 

تفادي املخالفة الدستورية   لنكون أمام السلطة والتقنين لها ل  10- 16 لالنتخاباتالعضوي 

 الوطنية لتنظيم االنتخابات ، وهيئة عليا مستقلة ملراقبة االنتخابات .

في خضم الحديث عن سلطة وطنية تسهر على تنظيم االنتخابات أي تنزع الصالحيات من 

هل توجد مخالفة  وزارة الداخلية و تسند لهاته السلطة الوطنية ، طرح االشكال الدستوري حول 

الدستورية ؟  وما مصير  الهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات املنصوص عليها في متن املادة 

من الدستور  ؟ وهل نحن  104من الدستور ، في ظل حظر تعديل الدستور  طبقا للمادة  194

 بحاجة لبيان دستوري او اعالن دستوري  وعليه يمكن أن نسجل ما هو آت : 

قد يطلق  مالحظة:بات )االنتخا للتنظيمالوطنية  القانوني للسلطةالتأسيس إن  -1

عليها اصطالح سلطة وطنية أو لجنة وطنية أو هيئة وطنية (  فقد يكون وفق 

 االحتماالت التالية :
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املتعلق بنظام االنتخابات   10- 16 لالنتخابات:  تعديل القانون العضوي  االحتمال األول  -

الوطنية ونظامها القانوني وصالحياتها ضمن متن نصوص القانون  وادراج السلطة

العضوي لالنتخابات كسلطة وطنية مهمتها تنظيم االنتخابات  ، وبالتالي فإن نظامها 

القانوني ) تشكيلة ، فروعها ) والئية ، البلدية ( صالحياتها ضمن قانون العضوي 

لقة باللجان . على أن تبقى الهيئة العليا الذي عدل املواد املتع  10-16لالنتخابات املعدل 

من الدستور أي نحن أمام سلطة الوطنية  194املستقلة ملراقبة االنتخابات طبقا للمادة 

لتنظيم االنتخابات في ظل القانون العضوي لالنتخابات ، والهيئة العليا املستقلة ملراقبة 

لبيان دستوري وال ــــــــــــتاج ال نح االنتخابات  ومن هنا نتفادى أي مخالفة دستورية و ال

 إعالن  دستوري.

 10- 16 لالنتخاباتافراد قانون خاص مع تعديل القانون العضوي  االحتمال الثاني : -

املتعلق بنظام االنتخابات وادراج السلطة الوطنية ونظامها القانوني وصالحياتها ضمن 

ات ونفرد لنظامها القانوني ) متن نصوص القانون كسلطة وطنية مهمتها تنظيم االنتخاب

طبيعة القانون؟،  إشكالتشكيلة ، فروعها ) والئية ، البلدية ( بموجب قانون ، هنا طرح 

ال في السند أو التأسيس ملاذا ؟ وإن كان املجال يفترض أن يكون عضويا لكن االشك

 .الدستوري

؟ ألن القانون  فالتنصيص عن طبيعة القانون كعضوي يجب أن يكون بمتن الدستور ملاذا

ستور ولذا وجب التنصيص العضوي من يجسد امتداد لنصوص دستورية باملفهوم  املوضوعي للد

ن السلطة الوطنية كهيئة مهمتها تنظيم االنتخابات لم تورد في متن الدستور وإنما صراحة له، وأل 

وي في عضيمكن نورد وصف طبيعة قانونها ك تم التنصيص عليها في متن القانون العضوي وال

جاء عبارة  02من الدستور فقرة  141، يتساءل البعض أن املادة القانون العضوي لالنتخابات

"نظام االنتخابات " هنا يمكن القول أن نظام االنتخابات  كقانون عضوي صدر وهو القانون 

  09ص  50ج ر عدد  2016غشت  25املتعلق بنظام االنتخابات في  10- 16 لالنتخاباتالعضوي 

"خاصة أن االمر هنا متعلق بقانون عضوي مجال   باالنتخاباتاملادة لم تنص على لفظ "ما تعلق و 

محصور ليس بنص املادة ولكن بقراءة نصوص الدستور من أول مادة آلخرها أي حجز مجاالت 

من الدستور املتعلقة والهيئة العليا املستقلة ملراقبة  194على مر مواد الدستور  فمثال املادة 

النتخابات فقد نصت املادة في آخر فقرة  على طبيعة قانونها العضوي بعبارة " يحدد القانون ا
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العضوي كيفيات تطبيق املادة " فلو كان ذلك امتداد لنظام االنتخابات  تلقائيا ملا نص عليها 

 صراحة بقانون عضوي   

درج في التعديل  وي 10-16هو أن يعدل قانون االنتخابات   واملقبول دستوريا :األرجح  -

النظام القانوني للسلطة الوطنية التشكيلة فروعها ) والئية ، البلدية ( وصالحياتها ضمن 

متن نصوص القانون العضوي لالنتخابات كسلطة وطنية مهمتها تنظيم االنتخابات  ، 

واكيد تعدل املواد املتعلقة باللجان ونكون أمام سلطة الوطنية لتنظيم االنتخابات في 

القانون العضوي لالنتخابات مهمتها التنظيم ، والهيئة العليا املستقلة ملراقبة ظل 

و   194مهمتها املراقبة ومن هنا ال مخالفة دستورية للمادة  194االنتخابات طبقا للمادة 

 بيان دستوري وال اعالن . نحتاج ال ال

 و ألن:

الئية ، البلدية ( / افراد قانون عضوي للسلطة الوطنية التشكيلة فروعها ) و 1-

وصالحياتها يتطلب تنصيصا دستوريا لها في متن الدستور وإشارة لها . التحجج بأن عبارة 

"نظام االنتخابات" وليس تعبير "ما تعلق باالنتخابات" ترتبط بقانون االنتخابات فقط 

 و هو محل التعديل ، ويبقى رأي املجلس الدستوري كفيل بذلك 10-16وقد صدر 

د قانون عادي  للسلطة الوطنية التشكيلة فروعها ) والئية ، البلدية ( / افرا2 -

بحكم املوضوع وبحكم مجاالت القانون العادي  دستوريا  غير مقبول وصالحياتها 

مجال  –املحجوزة ، فاألمر يتطلب أن يكون ضمن املجاالت املحجوزة لصالحيات  البرملان 

  -مجال  29مجاالت محجوزة –من الدستور  140التشريع في القوانين العادية املادة 

 ومجال السلطة الوطنية لتنظيم االنتخابات أكيد ال يدخل في هذا اإلطار .

-12ق ع  امللغى 2012 االنتخابات لسنةالعضوي لنظام  أن القانون وللعلم هنا 

األول اللجنة الوطنية   من اللجان:تضمن صنفين  2012 2012يناير  12املؤرخ في  01

السادس  االنتخابات الباباللجنة الوطنية ملراقبة  الثاني:و  االنتخابات،اف على لإلشر 

 من القانون العضوي  187 إلى املادة 168من املادة 

وبالتالي ال مانع من التأسيس لذلك في صلب القانون العضوي لالنتخابات  

تخابات وخاصة أنه بعد الحديث عن سلطة وطنية يصبح تعديل القانون العضوي لالن

  .وحتمية قانونيةأمر ال مناص منه 
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إعالن –هذا األخير   :يان الدستوري و اإلعالن الدستورييجب أن نفرق بين الب -د

يمكن أن نؤسس اعالن دستوري  دستوري  الذي هو  مصادرة للدستور وقف للعمل به كما أنه ال

مل في طياته شهادة فناءه وقبره  كانت قيمية  و نح بناء على مواد من الدستور في حد ذاته وحتى لو

ووقف العمل به ، أما البيان الدستوري يؤسس على الدور االجتهادي للمجلس الدستوري في 

 2019يونيو  01تفسير  النص الدستوري مثل البيان الصادر  عن املجلس الدستوري  املؤرخ يوم 

 املتعلق باالنتخابات الرئاسية .

وطنية لتنظيم االنتخابات لنزع صالحيات من وزارة ويمكن القول أن التنصيص لسلطة 

-16الداخلية والحاقها بهاته السلطة الوطنية يفرض حتمية تعديل القانون لعضوي لالنتخابات 

وبالتالي  وجب التقنين لها  في صلب هذا القانون العضوي لالنتخابات النظام القانوني لها   10

صالحياتها  لتفادي املخالفة الدستورية ألي مادة في الدستور التشكيلة فروعها ) والئية ، البلدية ( و 

: السلطة الوطنية لتنظيم االنتخابات وظيفتها االنتخابية مدعمة برأسين  األول  ، كما تكون العملة

التنظيم طبقا للقانون العضوي   ، وهيئة عليا مستقلة ملراقبة االنتخابات  وظيفتها  املراقبة طبقا 

املتعلق بالهيئة العليا مستقلة ملراقبة  11-16لدستور والقانون العضوي لمن ا 194للمادة 

 االنتخابات .

ــة: ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ   الخاتمـ

بعد انتخاب رئيس للجمهورية وجب بل من الضروري  التأسيس لدستور جديد يبني 

ائص وفي هذا امليزات والخص ويؤسس لجمهورية جديدة ، دستور يجب أن  يتميز بجملة من

ال تلزم أي طرف او جهة  آراءومجرد  كاقتراحات، وجب أن ننوه إلى جملة من النقاط التالية الصدد

 الحرية األكاديمية  املكفولة دستوريا :   في إطار

 للبالد  2020( دستور 05هذا الدستور هو الدستور الخامس ) رقم  -1

الجزائر ومن ذوي الكفاءات اعداده من طرف جمعية تأسيسية مكونة من خيرة أبناء  -2

والخبرة في املجال والتخصص أي تكون جمعية تأسيسية ذات سلطة محدودة أو ممكن 

 كما االستفتاءلجنة خبراء تحضر املشروع الذي يقدم للموافقة الشعبية عن طريق 

 5. 1978حدث في اسبانيا عام 

 ايوم 60تطرح مسودة الدستور على القاعدة  الشعبية للمناقشة مدة  -3

 يوما   45يعرض على االستفتاء الشعبي بعد ذلك في أجل أقصاه  -4

 كما يجب  أن يؤسس الدستور :  -5
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ممارسة الحقوق الحريات العامة  والفصل بين السلطات وفق إقامة نظام قائم على  -

التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية واستقاللية السلطة القضائية  نظام نابع 

 م الجزائري بحد ذاته قوامه قاعدة التالزم بين السلطة واملسؤولية . من خصوصية النظا

وخضوع القضاة إلى املجلس األعلى للقضاء منتخب من  القضائية،استقاللية السلطة  -

 العضوية (  إمكانية تجديدسنوات ) مع عدم  06طرف القضاة ملدة 

لدستورية ـ لسلطة اإلخطار املكفولة للمؤسسات ا إضافةتؤسس محكمة دستورية  -

للدفع بعد الدستورية ، لها سلطة التلقائية في كل مسألة ترى أنها غير مطابقة  وإضافة

ألحكام وروح الدستور ، من منطلق أن املحكمة الدستورية هيئة مستقلة تكلف بالسهر 

 على احترام الدستور 

ية الفردية إقامة رقابة برملانية وفق  مبدأ املسؤولية الجماعية للحكومة ، و املسؤول  -

بصفة فردية بموجب استجواب ، أو لجنة تحقيق  الستقالتهللوزير ومساءلته وقد تؤدي 

الجماعية للحكومة بموجب التصويت بسحب الثقة ، أو ملتمس  املسؤوليةبرملانية . أما 

 يمكن بل يمنع ويحظر أن يعاد تعيين الوزير فيما بعد . رقابة  على أن ال

ستثنائية بدقة ) الحالة االستثنائية ، فصل النص الدستوري الفصل وتبيان الظروف اال  -

بين حالة الحصار ، وحالة الطواري ، وتحديد مدة الزمنية لها وحالة التمديد مع وضع 

قانون عضوي لكل حالة مباشرة بعد إقرار الدستور ، حالة الحرب ، مع اشتراط أن 

وبطبيعة الحال دائما تشترط يوجه رئيس الجمهورية خطابا لألمة بمناسبة كل حالة ، 

نصاب البرملان للتصويت بغرفتين مجتمعتين فضال عن اإلجراءات الشكلية والشروط 

 املوضوعية ( 

سنوات على األقل من تاريخ اقراره )  07إقرار الحظر الزمني للدستور بمدة  قد تصل إلى  -

سنوات تدخل  05الستقرار النص الدستوري (وإقرار عهدتين رئاسيتين مدة كل واحدة 

 في إطار الحظر املوضوعي لتعديل الدستور. 

أما محاكمة الرئيس فتوجيه االتهام من طرف البرملان احدى املجلسين بنصاب محدد أما  -

التحقيق  واملحاكمة تسند للمحكة العليا ) شبيه بمحاكمة االمبيشمنت في الواليات 

 املتحدة األمريكية (.

 يقة الدستورية فنقترح :أما بالنسبة للبناء الشكلي للوث -6
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فقرة )للرقم داللته الرمزية ( يذكر فيها الحراك  22أوال : ديباجة للدستور تتكون من  -

 ة التي شهدتها البالد . يالشعبي املبارك الحاصل والتحول واملرحلة التاريخ

 : مادة مقسمة على  خمس أبواب ()للرقم داللته الرمزية 99تور من ثانيا: يتكون متن الدس -

 (الدولة الشعب، )الجزائر،مادة 15املبادئ التي يقوم عليها املجتمع الجزائري  األول:الباب  -

 والحريات ( ق الواجبات، الحقو مادة )  16والحريات، الواجبات والحقوق  الثاني:الباب  -

واستقاللية  التنفيذية،السلطة  التشريعية،تنظيم السلطات ) السلطة  الثالث:الباب   -

 مادة ( 48ية ( )السلطة القضائ

  .مادة15: املؤسسات الرقابية  واالستشارية الباث الرابع -

داللته الرمزية  مواد للرقم 05"تعديل الدستور"  –تنقيح الدستور  الخامس:الباب  -

 والشكلية

 املبرر لتوصية دستور جديد يؤسس لجمهورية جديدة وليس تعديل :  -7

أي منعطف  فيفري  22حراك مبارك من منطلق أننا نعيش نقطة تحول تاريخية مع أ/ 

سجله التطور الدستوري والسياس ي معا ، ومن منطلق أن االمر تعلق بمحاور تعديل دستوري 

أسندت للجنة املكلفة تحت عنوان إصالح معمق في الدستور وفق محاور كبرى  هامة أهمها :  بروز 

ضمان الفصل بين السلطات   أنماط حوكمة جديدة ، تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته ،

وإقامة توازن أفضل بينها ، تعزيز استقاللية القضاء ، أخلقة الحياة العامة وإعادة االعتبار 

ملؤسسات الدولة ، التكريس الدستوري آلليات تنظيم االنتخابات  ، األمر الذي يجعلنا  أمام 

 .ر وامه وأساسه الجزئية  في الدستو إصالح جذري ومعمق وليس تعديل ق

في أبسط داللته هو تغيير  /  بحكم املنطق قبل النص القانوني أن التعديل الدستوريب

جزئي ألحكام الدستور بمعنى حتى من الناحية الشكلية نحافظ على النسق الرسمي التسلسلي 

لم يحترم ذلك ، فهذا  2016القانوني ملواد الدستوري شكال  وإن كان تعديل الدستوري لعام 

عمق أكيد أنه يقلب الدستور رأسا على عقب ألنه يتعلق أساسا بالتوازنات األساسية اإلصالح امل

 .حقوق اإلنسان واملواطن وحرياتهماللسلطات واملؤسسات و 

ج/:مادام أن األمر سيعرض حتما على االستفتاء الشعبي ، فحسب رأي املتواضع و الذي ال 

ب األفضلية أن نؤسس لدستور جديد  ألزم أي طرف أو هيئة أو أي جهة كانت أنه وجب من با

مادام األمر متعلق بحجر أساس في بناء جمهورية جديدة بعد حراك مبارك ، كما أعتقد أن 
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التعديل الدستوري الذي يمس عدد كبير من املواد فضال عن إعادة رسم النسق الشكلي للمواد 

فني والتقني وإن كان عنوانه ناهيك عن العرض لالستفتاء الشعبي  يرسم دستورا جديد باملفهوم ال

 .2020تعديال ، أليس من باب أولى أن نقول الدستور الجزائري لعام 

ننا بتصفح الجريدة الرسمية التي صدر فيها دستور الجزائري أ والهامة : د/ النقطة املهمة 

جاءت عبارة   1989السنة السادسة والعشرون املوافق ألول مارس   09العدد  1989عام 

الجريدة الرسمية التي صدر فيها  دستور  وبتصفح فتاء في مشروع تعديل الدستور"،"االست

جاءت أيضا "عبارة إصدار نص  1996ديسمبر  08السنة الثالثة والثالثون بتاريخ  76العدد  1996

لكل خطأ أو  استدراكا 1976مازلنا امام دستور  وكأنناتعديل الدستور"  بمعنى اللفظي للكلمة 

رة الدسترة الجزائرية وجب أن يصدر دستورا جديدا  يضرب به املثل في إقرار دولة سهو في مسي

القانون ودولة الحريات ، ودولة املؤسسات شكال وموضوعا فضال عن الضمانات املقررة 

 لتطبيقها االمر الذي يضمن بقاء واستقرار النص الدستوري .

 الهوامش: 

منشأة املعارف  نظم السياسية والقانون الدستوري،عبد الغني بسيوني عبد هللا، ال د.نظر : ا -1

 .120،ص..1997اإلسكندرية،

 .134،ص..1972ثروت بدوي، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  د. نظر:ا -2

الخلدونية  دار قزو محمد آكلي ، دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية، د. نظر:ا -3

 .61، ص.2003الجزائر،

، ديوان املطبوعات 1سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة،ج د. نظر:ا -4

 88، ص2002الجامعية الطبعة الخامسة،

محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء األول، مفهوم  نظر : د.ا -5

 .201ص. 1998القانون الدستوري ظاهرة  الدولة والدستور، دار األمة، 



 دولة القانون د. حليم لعروس ي، جامعة املدية / ثبات النصوص القانونية ذات الطبيعة الدستورية أساس لتكريس 

 

 2020مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر "       جانفي  114

 

 ثبات النصوص القانونية ذات الطبيعة الدستورية أساس لتكريس دولة القانون 

 

 د. حليم لعروس ي                                                                             

 أستاذ محاضر قسم أ                                                                            

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                        

 جامعة يحي فارس املدية                                                                         

 مقدمة:

ية األخرى، نظرا لحساسية وأهمية يكتس ي القانون الدستوري مكانة خاصة بين الفروع القانون

املواضيع التي تتناول تنظيمها قواعده القانونية، فهو ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي، 

لسلطة في الدولة، وطرق ممارستها، من حيث باالذي تعنى قواعده بتنظيم كل املواضيع املتعلقة 

القائمة فيها، ونظام تكوين كل سلطة منها، شكل الدولـة، ونظام الحكم فيها، وطبيعة السلطـات 

 إضافة إلى ضبط العالقات التي تربطها بعضها ببعض.

كما تبرز أهمية القانون الدستوري من زاوية ثانية في كونه الفرع القانوني الذي يتضمن        

ولة وبين مجموع املبادئ واألحكام العامة التي تعنى بتنظيم العالقة بين السلطات القائمة في الد

 املواطن، وما يتقرر من خاللها لهـذا األخير من حقوق وحريات.

وعلى هذا األساس فإنه من املنطقي أن تمتاز نصوصه بنوع من الخصوصية في املعالجة عند        

سنها، وبالسمو في املكانة والقوة التي تحتلها مقارنة بغيرها من النصوص القانونية األخرى، بما 

وراء ذلك تحقيق الغاية من إيجادها، بصورة واضحة، محددة، ودقيقة، وأن تمتاز يضمن لها من 

بالثبات الذي يجعلها بعيدة عن كل تعديل عشوائي غير مدروس، نابع من رغبات شخصية، أو 

سياسية حزبية ضيقة، تتنافى وفكرة الدولة القانونية، خاصة وأن مواضيع هذا الفرع القانوني 

إلى الثبات واالستقرار، وال يتغير محتواها بصورة سريعة ودائمة من حيث تميل أكثر من غيرها 

طبيعتها لكونهـا مواضيع تقل فيها حاالت اإللغـاء والتعديل، مقارنة باملواضيع التي تتعلق بتنظيم 

 العالقات الفردية.

جمود والخلود غير أن املقصود من عبارة الثبات هنا ال يعني في أي حال من األحوال معنى ال        

واألبدية، وهو ما يتنافى مع كل ما هو وضعي، بحيث تعرف نصوص هذا الفرع القانوني تعديالت في 

بعض الفترات الزمنية، قد تعتبر من قبيـل تكريـس املكتسبات الديمقراطيـة املحققــة في املجتمع، 

ثا عن تحقيق ذلك التوافـق أو قد تعتبر بمثابـة مراجعـة ملـا هو ساري من نصوص قانونية فيها، بح
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بين هذه األخيرة، وبين مختلف التطورات التي يعرفها املجتمع الذي تسري فيه، االمر الذي يفترض 

 أن تكون هذه التعديالت بغرض اإلثراء.

هذه الخاصية التي سنعبر عنها بمصطلح الثبات ضمن هذا املقال، غالبا ما نجد أنفسنا أمامها        

ر من الكتب القانونية التي تتناول بالبحث خصائـص النص القانوني في القانون عند تصفح الكثي

وأهميتها بالنسبة ، الدستوري، وعلى الرغم من بساطـة تعريفها كمصطلح في اللغة عموما

للنصوص القانونية، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للنصوص القانونية التي تندرج من حيث 

 توري، غير أن الكثير منا ال يعيـر لها االهتمـام الذي ينبغي لها.موضوعها ضمن فرع القانون الدس

إذ يرتبط في فكرنــــا للوهلة األولى عند مصادفتها أن القاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية، تخضع 

من ملعالم البيئـة التي تسري فيهـا، وأنها تتطـور بتطورها، وبالتالي تــزول مع قيام هذا الترابط الغايـة 

اإلشارة لفكرة الثبات، عند املفاضلة بين تطور النص القانوني، وبين الحاجة إلى ثباته، على الرغم 

من أنها إحدى الغايات غير املباشرة التي يبحث واضعوا النص القانوني في تحقيقها عند سنهم 

 للكثير من النصوص القانونية.

الجـة السطحيـة عند تناولها لهذه الخاصية  كما نستشف في بعض املؤلفات القانونية نوعا من املع

واالحتشام والتردد عند التصريح  بها، على الرغم من أن النص القانوني يمتاز في األصل بصفة 

الدوام عند سنه، فاملؤسس الدستوري من جهة واملشرع من جهة أخرى عندما يسنان أي نـص 

زمن، ولتبقى أحكامه سارية، في حين يكون قانوني في الحالة العادية، إنما يسنانه ليمتد عبر ال

االستثناء بالنسبة لتلك النصوص القانونية الظرفية، والتي تتصف من خالل تسميتها بأنها 

نصوص ذات طابع مؤقت، تشرع أساسا لتسري أحكامها خالل فترة زمنية يحددها نفس النص 

ته، وبالتالي تزول وينتهي وضعا محددا بذا تنظمالذي يحمل قواعدها القانونية، أو قد تسن ل

 سريانها بانتهاء السبب من وجودها.

والحال عليه فإنه من املنطق أن يتصف النص القانوني عموما بالثبات، وأن يتصف فرع القانون 

حقق هذه الخاصية في كل مراحل إعداد 
َ
الدستوري بذلك على وجه الخصوص، وأن ُيعمل على ت

 في تعديلها أو إلغائها إال إذا أصبحت تعجز نصوصه، حتى تمتـد في سريانـها عبــ
ُ
ر الزمن، وال ُيبحـث

عن تحقيق كفايتها لتنظيــم ما شـرعت ألجله، أو أن تتنافى أحكامها بعد سريانها مع خصائص البيئة 

 التي تسري فيها، أمام ما قد تعرفه معالم هذه البيئة من حركية وتغير. 

ي، ال تغيب عنه إال إذا اتجهت إلى ذلك إرادة من أوجده، فالثبات هو خاصية مالزمة للنص القانون

وكان عند سنه يتصف بأنه ذو طابع مؤقت وعابر، وال نكون هنا إال أمام االستثناء عن األصل، كما 

ُتِقدت الغاية من وجوده، متى توجهت إرادة صاحب 
ْ
ال تغيب عنه صفة الثبات بعد سنه إال إذا اف
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حة، ونكون في هذه الحالة أمام حالة التعديل لفقدان النص االختصاص في سنه إلى ذلك صرا

رع أصال ليمتد في سريانه 
ُ
القانوني خاصية الثبات بصورة بعدية، بما يفيد أن النص القانوني ش

، في عدم كفايته لتحقيق ما سن ألجلهعبر الزمن، وأنه افتقد لهذه الخاصية بصورة بعدية نتيجة 

رة الثبات مع فكرة التطور من جهة، وال تنفـي في نفس الوقت خاصية هذه الحالة التي ال تتنافى فك

 الثبات عن النص القانون من جهة أخرى.

غير أن الواقع في عصرنا هذا يجيبنا بأن الكثير من النصوص القانونية لم تعد تمتاز بهذه        

ألحيان، وبالتالي الخاصية، بل أصبحت موضوعا للمراجعة والتعديل أو اإللغاء في الكثير من ا

أصبحت مدة سريان الكثير منها ال تتجاوز فترات زمنية قصيرة، قد تصل في بعـض األحيان إلى سنة 

واحدة، أو إلى سنوات قليلة، األمر الذي تترتب معه حركية كبيرة في إصدار النصوص القانونية، 

غلين باملجال القانوني وأضحت هذه املظاهر السلبية تشكل عبئا كبيرا هي األخرى على كل املنش

أوال، وعلى املخاطبين بأحكامه ثانيا، وتنعكس آثارها السلبيـة حتى على النصوص القانونية في حد 

ذاتها، فاملشرع يجد نفسه ملزما بالتعامل مع هذا الوضع، والقاض ي واملحامي ورجل اإلدارة، 

يجدون أنفسهم ملزمين على  والباحث، وحتى املواطن العادي ال يستثنى من هذه الوضعية، عندما

التعامل مع كم كبير من النصوص القانونية الصادرة في فترات زمنية متقاربة، واملوصوفة عمليا 

بغير الثابتة أمام سرعة تعديلها، أو إلغائها وإصدار غيرها من النصوص في نفس معالم البيئة التي 

تابعتها مسألة صعبة حتى على صدرت فيها النصوص السابقة لها، األمر الذي يجعل عملية م

املختصيـن في مجال القانون، وعلى املواطن العادي، الذي يعتبر محدود املعرفة مقارنة بأهل 

 االختصاص.  

إن الفائدة من البحث في خاصية ثبات النصوص القانونية قد ال تبرز بوضوح عندما تكون حركية 

كان متابعة تطورها، ذلك أن الجهة سن وسريان هذه النصوص تسير بهدوء، بما يجعل باإلم

املختصة بإعدادها، تجد في هذا الهدوء، الحيز الزمني الكافي إلصدار نصوص قانونية نوعية، سواء 

من حيث شكلها، أم من حيث مضمونها، أين تتجلى في هذا الهدوء معالم ثباتها، ومتى كان العكس 

 حقيق هذه الخاصية.من ذلك تظهر الحاجة إلى البحث في ضرورة العمل على ت

قد ال تبرز الفائـدة من البحث في هذه الخاصية كذلـك عندما يستقـر النظام القانوني للدولة        

على قيم معيارية ثابتة، ال تصدر فيها النصوص إال من خاللها، ووفق ترتيبها  الهرمي غير أنه متى 

الثبات تتحول إلى مسألة جوهرية،  عبر الواقع على عكس ذلك ، فإن الحاجة إلى البحث في خاصية

يفترض أن تلقى االهتمام الكبير من قبل املنشغلين بمجال القانون، بمـا يضمن إبراز مسببات هذه 
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الظاهرة قصد العمل على تفادي ما يمكن تفاديه منها، أو على األقل التقليل من اآلثار السلبية التي 

 مكن تجنبها وتفاديها. قد تترتب عنها، بالنسبة للمسببـات التي ال ي

إن البحث في ثبات النصوص القانونية ال يتوقف عند حدود البحث في النص كوحدة لغوية، وال في 

كونه وسيلة تواصلية بين ُمصدره وبين املخاطب بأحكامه، بل يمتد إلى ذلك األثر اإليجابي الذي 

كمه وتنظم عالقاته، نوعية من يترتب في نفسية هذا األخير، متى كانت النصوص القانونية التي تح

حيث صياغتها، متناسقة فيما بينها، متناسبة مع معالم بيئتها، ضامنة على وجه الخصوص 

 لتحقيق فاعليتها على أرض الواقع، والعكس صحيح. 

كما تظهر الفائدة من توافر هذه الخاصية في املنظومة القانونية، من زاوية أخرى تعزيز إمكانية      

نصوص القانونية من قبل املخاطبين بأحكامها، علما كافيا يزول معه كل غموض أو لبس العلم بال

بشأن محتواها، أو تحديد تاريـخ سريانهـا، وما لحقها من تعديالت سواء بالحذف أم باإلضافة، األمر 

 الذي يولد لديهم شعورا بالراحة والطمأنينة والثقة واملساواة أمام القانون.  

الواقع يعبر عن غير ذلك، فإننا سنكون أمام حاالت تفتقد فيها النصوص القانونية ومتى كان     

لقيمتها من جهة، ولثقة املخاطبين بأحكامها من جهة ثانية، إما لصياغاتها الضعيفة واملعيبة، وإما 

 لعدم ارتباط مضمونها بمعالم البيئة التي تسن وتسري فيها، نتيجة لتذبذبها وعدم ثباتها.

الذي يدفعنا ان نتناول هذا املوضوع من خالل اإلشكالية التالية: ما املقصود بخاصية ثبات األمر 

النص القانوني، وهل ان هذه الخاصية توافق أم انها تتعارض مع فكرة التطور التي تعتبر ظاهرة 

 طبيعية مالزمة لكل املجتمعات؟

 في النص القانوني.الثبات خاصية أصيلة املحور االول: 

النظام القانوني ملعظـم الدول على مجموعة متكاملـة من النصوص القانونيـة والتي تتدرج  يحتوي 

في شكل هرمي، تهدف باألساس إلى ضبط وتنظيم مختلف العالقات القائمة داخلها، سواء تعلق 

األمر بالعالقات القائمة بين األفراد فيما بينهم، أم بتلك التي تتضمن تنظيم السلطة القائمة في 

 الدولة، أم تلك التي تكون هذه األخيرة طرفا فيها.

وقد تعمدنا في هذا التقديم البسيط استعمال عبارة معظم الدول بدل عبارة كل الدول ذلك أن 

 البعض منها تعطي للعرف الدستوري مكانة مميزة في نظامها القانوني مقارنة بغيرها.

شكل من مجموعة من القواعد القانونية فإذا ما تحدثنا عن النظام القانوني من حيث إنه يت

أمكننا في هذه الحالة أن نتحدث عن كل الدول دون استثناء، غير أنـه متى بحثنا في النص القانوني 

كأسـاس قاعـدي لتكوين املنظومـة القانونيـة للدولة، فإن األمر يختلف، وبذلك كان من الضروري 

غيره من أجل الوصول إلى ضبط مفهومه بداية، ثم أن نتناول تعريف النص القانوني، وتمييزه عن 
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البحث في جزئية أن النصوص القانونية تختلف من حيث املوضوع، ومن حيث درجة القوة، أين 

نجدها تتدرج في شكل هرمي تحتل النصوص القانونية ذات الطبيعة الدستورية قمته، نظرا 

ي مجموعة النصوص القانونية املتعلقة لطبيعة املوضوعات التي تتناولها، والتي يمكن تلخيصها ف

بنظام الحكم في الدولة، والسلطات القائمة فيها، وطبيعة العالقات القائمة بين هذه السلطـات من 

جهة، وبينها وبين املواطن من جهة ثانية، وبالتالي فإنها تحتوى على اإلطار القانوني املنظم للحقوق 

جعل منها نصوصا قانونية ذات أهمية  بالغــة مقارنـة بغيرها والحريات في الدولة، وهو ما يميزها، وي

من النصوص القانونية األخـرى، األمر الذي يستـدعي ضبط حـدود هذا النوع من النصوص 

القانونية من أجل درء كل لبس أو غموض قد يعتريها، مع التركيز على تحديــد مفهوم الثبات 

انون الدستوري على وجه الخصوص، وهل يمكن أن يشكل عموما، وثبـــات النص القانـوني في الق

هذا الثبات أحد خصائصه، كما تبرز الحاجة إلى ضبط مصطلح الثبات من خالل تعريفـه لغـة 

واصطالحا، خاصة وأننا نبحث باملوازاة مع ذلك في عالقة النص القانوني بمعالم البيئة التي ُيسن 

 وتسري أحكامه فيها.  

ا لهذا اإلطار األساس ي في صناعة النص القانوني يستلزم الحرص على تحديد إن معالجتنا وضبطن

 أهم الدعائم التي يقوم عليها ثبات النص القانوني، وأهم املعوقات التي تؤثر سلبا في ذلك.

فإذا كان النص القانوني هو وسيلة اتصال، ووحدة لغوية هادفة، فإن سالمة هذه الوحدة 

ال محتواه إلى علم املخاطبين بأحكامه، ومدى قابليتهم ملضامينها، هي اللغوية، والقدرة على إيص

الثبات على غرار الكثير من كذلك ركائز أساسية يثيرها هذا املوضوع وينبغي التركيز عليها، فكلمة 

املترادفات اللغوية األخرى تحمل الكثير من املعاني والدالالت، منها على سبيل املثال ال الحصر 

د، الدوام، األبدية، أو االستمرار، إذ ال يستشف عموما املقصود من توظيفهـا في معنى الخلو 

 النصوص األدبية بصورة منفردة إال من خالل سياق الجملة التي تتضمنها.

هذا الطرح يفترض أن يختلـف كل االختالف عندما يتعلـق األمر باستعمال كلمة الثبات 

اه في أي علم من العلوم، على أساس أن املصطلح في كمصطلـح علمي مستقل بذاته في تحديد معن

العلوم يقوم على فكرة التخصيص، ليحمل متى تم استعماله مدلوال واحدا محددا واضحا 

 ودقيـقا، ال يوظف إال للتعبير عنه.

ومن هنا تثار أول جزئية من جزئيات البحث في هذا املوضوع، إذ نجد أن الكثير من 

املؤلفات القانونية التي تتناول القانون الدستوري على تنوع مواضيعها، تشير إلى فكرة ثبات 

النصوص القانونيـة ذات الطبيعـة الدستوريـة، لتعبر من خاللهـا على صفـة أو خاصية تتميز بها 
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القانونية لهذا الفرع، مقارنة بغيرها في الفروع القانونية األخرى، غير أن الكثير منها ال النصوص 

 تعبر عن فكرة الثبات إال في شكل إقرار خفي، يستشف معه نوع من التردد في التصريح بها.

إن البحث في تحقيق خاصية الثبات بالنسبـة للنصوص القانونيـة ما هو في حقيقة األمـر إال 

عن تحقيق األمن واالستقرار داخل املجموعة التي تنظمها هذه النصوص، وهي الغاية التي بحث 

سعت إليها التشريعات الوضعية منذ القدم، والتي َيعتبرها بعض من بين أهم األسباب التي دفعت 

إلى ظهور فكرة تدوين القوانين، فكان القصد من وراء ذلك هو ضمان نشر وتوحيد القواعد 

بين املخاطبين بأحكامها، وسهولة الوصول إليها، وتطبيقها على قدم املساواة بين كافة  القانونية

 .1أفراد املجتمع

يمكن أن نستشف من خالل هذه الفكرة ذلك الترابط القائم بين تحقيق األمن واالستقرار 

 داخل الدولة كغاية أساسية يراد الوصول إليها من خالل سن القوانين، وبين ثبات النصوص

القانونية املنظمة للعالقات القائمة داخل الدولـة كآلية من اآلليات التي تعزز من تحقيق هذه 

الغاية، بل ويذهب بعض  الفقهـاء إلى القول إن العدالة كقيمة وإن كانت تمثل عنصر املثاليـة في 

ب الفقهاء القانون، فإن األمن واالستقرار يمثالن عنصر الواقعية فيه، كما َيرى البعض أن أغل

يغلبون متطلبات تحقيق األمن واالستقرار داخل الجماعة  على تحقيق متطلبات العدالة في حالة 

 .2التعارض بينهما

فإذا ما سلمنا بهذا الترابط القائم بين خاصية الثبات من جهة، وغاية تحقيق األمن 

تبر من قبيل البحث في واالستقرار من جهة ثانية، فإن البحـث في ثبات النصوص القانونية ال يع

خاصية ثانوية أو سطحية، بل هو بحث في خاصية جوهرية ال تتحقق غاية االمن واالستقرار داخل 

 املجتمع من دون توافرها. 

                                                             
بالرجوع إلى النظم القانونية القديمة فإننا نجد أن تحقيق األمن واالستقرار القانوني كان الغاية األساسية 1

نظرا لظاهرة عدم االستقـرار التي كانت تتميـز بها تلك املجتمعـات، سواء من حيث املفاهيـم املوحدة للقانـون، 

للسلطة التشريعية والتنفيذيـة أو من حيث تثبيت سياسية معينة تنتهجها الدولة، إلى غيرها من الدوافع التي كانت 

ع، انظر: د. احمد إبراهيم حسن، غاية من بين أهم أسباب البحث عن تحقيق هذه الغاية حول هذا املوضو 

–،ص2000القانون، دراسة في فلسفة القانون، دار املطبوعات الجامعية اإلسكندرية، مصر، طبعة سنة 

 .187-186ص،
 .192-191ص،–نفس املرجع، ص 2
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غير أن التسليم بهذا الطرح بداية يعتبر صعب املنال، نظرا لذلك الترابط الذي قد يقوم في 

والكثير من املرادفات اللغوية املشابهة له، أو قد  ذهن املتلقي لهذه الفكرة بين مصطلح الثبات،

 يرتبط لديه ببعض املبادئ القانونية، ومثالها مبدأ استقرار الوضعيات القانونية.

األمر الذي يدفعنا إلى تعريف الثبات، وهل يقصد منه أن يكون النص القانوني دائما 

 ينبغي أن يمتاز بها عند صياغته.  ومستمرا وثابتا بصورة أبدية، أم أنه مصطلح يعبر عن خاصية

فإذا كان األصل في النص القانوني أن يصاغ ليساير الحاضر، وأن يمتد في تطبيقه إلى 

املستقبل دون أن يقيد مسبقا بفترة زمنية تحدد مدة سريانه، فصياغته تضمن له ذلك 

أوضاع ترتبط بموضوعه، االستمرار، وتلك اإلمكانية في التطبيق املتواتر ملواجهة ما قد يستجد من 

دون الحاجة إلى تعديله بصورة دائمة ومستمرة، ومتى كان الغرض من سنه عكس ذلك كنا أمام 

 االستثناء عن األصـل فيكون زمن امتداد سريان النص القانوني محددا بصورة مسبقة.

متى  هذا الطرح ال يعني عدم إمكانية تعديل النصوص القانونية بعد إصدارها، أو إلغائها 

استلزم األمر ذلك، غير أنه يعبر على أن النص القانوني عندما يصدر إنما يصدر ليمتد عبر الزمن 

 دون تقييد مسبق لذلك.  

فهل يمكن القول بأن النص القانوني يتصف بالثبات من خالل ما سبق، أم أن هذه الصفة 

ير من الدول، بما فيها تنتفي أمام حاالت التعديل الدائم واملستمر الذي نستشفه عند الكث

 الجزائر، خاصة أمام الحركية السريعة التي تعرفها عملية إصدار النصوص القانونية فيها.

يمتاز املصطلح عندما يتم اعتماده في أي علم من العلوم بإعطاء معنى واحد مضبوط 

لك املعنى ودقيق قد يتشابه مع معناه اللغوي، أوقد يعبر عن معنى آخر يختلف كل االختالف عن ذ

الذي يحمله عند عوام الناس، وبالتالي يتوحد استعمال نفس املصطلح بين أصحاب االختصاص 

 الواحد للتعبير عن معنى محدد، ويختلف عند غيرهم.

فإذا ما أردنا البحث في تعريف كلمة الثبات، فإنه ينبغي أن نحصر دراستنا لها في حدود 

فكرة املراد البحث فيها، وبالتالي التركيز على بعض دراسة ثبات النص القانوني، بما يخدم ال

 التعاريف دون غيرها، من خالل تعريف الثبات لغة، ثم تعريفه اصطالحا. 

 أوال: تعريف الثبات لغة.

من بين التعاريف اللغويـة التي نجدها في الكثير من املراجع، والتي ترتبط بموضوعنـا 

ل الصحيح، فالثابُت والقول الثابت هو الصحيح وهو التعريف القائل: إن الثبات هو ذلك القو 

ثبته، 
َ
ابت، وأ

َ
القول الصحيح، وقد ُيعَبر بالثبات كذلك عن الحجة والبينة، أو يقال في ذلك الث
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بمعنى َعرفه حق املعرفة، فيقصد من خاللها أن الثابت هو البين من األمـر أو القول أو املعرف 

 .1منه

عناها اللغوي إلى كل ما ال يتغير وال يتحول، بمعنى كل ما هو وقد تنصرف كلمة الثبات في م

، أو قصد 3، أو للتعبير عن املتانة، والرسوخ، وعدم القابلية للتغيير2مستقر على حالة واحدة

، وهو ما يفيد معنى االستمرار والتتابع غير Perpétuité"4بالثبات صفة الدوام مدى الحياة "

 .Continuation"5املنقطع "

من حيث اشتراكهما في  -الدائم  –فالثبات هو مصطلح يرتبط في معناه بفكرة الديمومة  

، ليعبر من خاللهما على فكرة 6صفة االستمرار في الوجود، واالمتداد في الزمن، وعدم االنقطاع

"، بحيث يمكن أن نصف باملستقر من خالل ما سبق كل ما يمكنه أن Stabilité االستقرار "

 :حالة واحدة دون أن يتغير، وكل ثابت ومستمر، ويقال في ذلكيحافظ على 

«Caractère de ce qui tend a demeurée dans le même état, Constance, Continuité»7. 

 ويعرف الثبات لغة كذلك أنه:

"…Qui n’est pas sujet à changer ou à disparaitre"8. 

فتظهر لنا من خالل هذا التعاريف صفة أخرى مفادها عدم الزوال، بمعنى أن الثابت هو ما ال  

يمكن أن يكون محال للزوال، كما يستشف من خالل هذه التعاريف أن املعيار األساس ي لتحديد 

داد مدى توافـر خاصية الثبات فيما يراد وصفه بـها هو عامل الزمن، للتعبير عن ذلك التواتر واالمت

                                                             
التاء، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور االفريقي املصري، لسان العرب، املجلد الثاني، حرف 1

 .20دار صادر، لبنان، بيروت، طبعة بدون سنة، ص.
 .161، ص.2001املنجد في اللغة العربية املعاصرة، دار املشرق، لبنان، بيروت الطبعة الثانية، سنة 2
 .161نفس املرجع، ص.3
 جيرا كورنو، معجم املصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاض ي، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر4

 .799، ص.1998والتوزيع، الحمراء، لبنان، بيروت، الطبعة األولى، سنة 
 .163نفس املرجع، ص.5
 .499- 498ص،–املنجد في اللغة العربية املعاصرة، املرجع السابق، ص 6

la –Le Robert, Dictionnaire de français, édition,silke Zimmerman, avec la collaboration de Laurence 7

porte France, E.D.I.F 2000, Nouvelle édition, Année 2005, p.426. 

ibid 8,p.426.  
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غير املتناهي على نفس الحالة أو الشكل الذي يتحلى به، سواء تعلق األمر بش يء مادي، أو بما هو 

 .1معنوي، فالثابت واملستقر إذا هو كالدائم ال يتغير وال يتحول، ويبقى على حالة واحدة

 ال ينصرف بالضرورة إلى حالة الخلود واألبدية، ويقال في ذلك-الثبات  –غير أن املصطلح 

 2أن الصالبة أو الثبات الذي يثبته وضع معيـن عندما يـدوم، يمكن أن يتحول إلى حالة ال استقرار

أي أن الثبات واالستقرار ال يفيدان بالضرورة معنى الخلود والدوام مدى الحياة على نفس الوضع 

ترة زمنية "، بل يمكن أن يتغير ذلك املوصوف بالثابت خالل فÉternité" et "Perpétuitéوالحال"

معينة إلى وضع جديـد، لتشكل بداية هذا التغير مرحلة جديدة من الثبات بالنسبة له، متى تحققت 

فيها شروط القابلية لالستمرار، وليأخذ بعدها صفة الثبات من جديد، فيقال في ذلك على سبيل 

 .3ع املؤقتاملثال أن الدوام يميز القانون العادي بعكس القانون الظرفي الذي يتصف بالطاب

" إنما يعبر Perpétuitéفالثبات من خالل هذا املثال األخير ال يفيد بالضرورة معنى الخلود "

" إلى غاية فترة زمنية غير محددة بصورة مسبقة وهنا يبرز لنا Permanentعن وصف ملا هو دائم"

ر أنه قابل للتغيير جوهر الخالف بين ما هو ثابت بمعنى الخلود أي أبدي ودائم، وبين ما هو ثابت غي

في املستقبل، على الرغم من وصفه كذلك في الفترة الحالية، ومتى كان العكس منذ البداية، 

ووصف بأنه مؤقت غاب عنه وصف الثبات، وهو ما يشكل لنا األساس الذي يجب أن نصف 

 النص القانوني من خالله على أنه ثبات أو عكس ذلك.

السابقة أن صفة الثبات تنصرف إلى كل ما هو يستشف كذلك من التعاريف اللغوية 

"، ليعبر من خاللها عن حالة االمتداد في الزمن أوال، والتكرار في تطبيقه بصورة Constantمستقر "

" أو مؤقت بمعنى ظرفي Exceptionnelمتطابقـة ثانيا، ويكون عكسها وصف لكل ما هو استثنائي "

"Momentané"45كل منتظم ومؤكد يقينا ، كما أن املوصوف بالثابت هو. 

يمكن أن نصل إلى القول إن صفة الثبات ال تتنافى في معناها اللغوي مع طبيعة النصوص 

القانونية، حيث إن األصل في اللغة أن يطلق مصطلح القانون على كل قاعدة أو مجموعة من 

                                                             
 .161املنجد في اللغة العربية املعاصرة، املرجع السابق،ص.1
 .160معجم املصطلحات القانونية، مرجع سابق،ص.2
 .799معجم املصطلحات القانونية، املرجع السابق،ص.3

ais; Compact, France, Paris, Année 2005, p.295.Larousse, Dictionaries de Franç4 
 . 597جيرا كورنو، املرجع السابق، ص.5



 دولة القانون د. حليم لعروس ي، جامعة املدية / ثبات النصوص القانونية ذات الطبيعة الدستورية أساس لتكريس 

 

 2020مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر "       جانفي  123

 

النظام، ولذلك القواعد القانونية املستمرة، أين يحمل اطرادها معنى االستمرار واالستقرار و 

 .1تستعمل هذه العبارة في مجاالت مختلفة

فإذا كان التشريع قد استأثر بمصطلح القانون، فإن النص القانوني له أن يستأثر بهذه 

الخاصية بل أنها أصبحت تشكل أحد أهم املبادئ التي يجب على املشرع أن يراعيها عند سنه ألي 

 . 2نص قانوني

 ا.تعريف الثبات اصطالح-ثانيا 

ينصرف مصطلح الثبات عند رجال القانون إلى معاني كثيرة منها معنى التأكيد، فالثابت 

 .3عندهم هو كل ماال يكون موضع شك ومثال ذلك الدين الثابت

أو قد يعبر به على ما ال يتغير بعكس ما هو محدد وفقا ملؤشرات متحركة أو متغيرات عند 

، وبالتالي 4ومثال ذلك الفائدة الثابتة، أو امليزانية الثابتة املنشغلين بالقوانين املتعلقة باملالية،

 يظهر لنا بداية أن استعمال كلمة الثبات ال يقتصر على معنى واحد.

عند البحث في التعريف اللغوي للثبات أنه يعتبر صفة أصيلة  غير أنه سبق لنا وأن سلمنا

نين املؤقتة، فيتصف بالثبات لكونه يتصف بها النص القانوني في الحالة العادية، بخالف القوا

 يصدر دون أن يقيد سريانه بفترة زمنية مسبقة.

بمدى ارتباط كلمة الثبات بفكرة االستمرارية، ويمكن لنا إسقاط هذا املبدأ  كما سلمنا

األخير على استمرارية الدولة، وهو مبدأ يقض ي بعدم إمكانية تخلي الحكومة في دولة معينة عن 

، ومن بينها ما يتقرر من مراكز قانونية لألفراد 5السابقة لها ي التزمت بها الحكوماتااللتزامات الت

على املستوى الداخلي، وما يترتب عن عالقاتها الخارجية من التزامات، وبالتالي فإن ضمان حسن 

                                                             
، 2002د. حسن كيره، املدخل إلى العلوم القانونية، منشاة املعارف، اإلسكندرية، مصر، الطبعة الرابعة، سنة 1

 .11ص.
2"CirculairesLa Production des projets de Loi des Régalements et des ،doit s’inspire des principes  

savants…Et la stabilité de la Norme de droit….»، Henri Pagnol، "la complexité de la loi et ses solutions 

, la confection de la loi , Rapport du groupe de travail de l'Académie des Séances Morale et Politiques 

Edition, Javier ,Année 2005, p.02. ersses Universitaires de France, 1, Pre 
د. عبد الواحد كرم، معجم الشريعة والقانون "عربي، فرنس ي، انكليزي "، مطبعة املركز العالمي، العراق، الطبعة 3

 .42، ص.1995األولى سنة 
 .597جيرار كورنو، املرجع السابق، ص. 4
 .42ملرجع السابق، ص.د. عبد الواحد كرم، ا 5
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تطبيق هذه االلتزامات يحتاج إلى ثبات النصوص القانونية، فكلما كانت أكثر ثبات، تحقق معها 

 عور بالراحة والثقة في القانون بالنسبة لألفراد، واستقرار عالقاتها الخارجية.الش

"من حيث ارتباطه بالنصوص القانونية la stabilité فإذا كنا نبحث في تعريف الثبات "

من طرف  كخاصية أصيلة لها، فإننا نقصد من خالله غياب أي تعديل ملحتوى القاعدة القانونية،

، أو تعريفه بأنه مجموعة اإلجراءات املتخـذة للوصول إلى تحقيق 1يلهاصاحب االختصاص بتعد

 .2ثبات النصوص القانونية

فالثبات هنا ال يعني الخلود، أين نكون أمام نصوص قانونية تمتد وتبقى خالدة إلى األبد،  

 ـ ومثال ذلك3وهو ما أقرته بعض الدول في دساتيرها من خالل أسلوب الحظر، سواء كان دائما 

،بموجب املادة 1976الخيار االشتــراكي الذي أقره املشرع الدستوري الجزائري في ظل دستور سنة 

، ذلك أن النص 5ـ أم كان الحظر ذا طابع مؤقت وهو ما يعرف بالحظر الزمني 4" منه10العاشرة " 

االجتماعي،  القانوني في هذا الحظر إما أن يكون أزليا ودائما ومؤبدا وهو ما يتنافى وفكرة التطور 

وإما أن يكون غير ثابت لكونه محددا مسبقا بمدة زمنية يحددها النص القانوني في حد ذاتـه، 

 وبالتالي يفتقد لفكرة االمتداد عبر الزمن لفترة غير محددة.

أي أن خاصية الثبات ال تتوافر في القوانين االستثنائية أو املؤقتة، والتي غالبا ما تعالج 

وضعا متميزا يحتاج تنظيم موضوعه إلى أحكام خاصة، تتوافق وطبيعة الحالة غير العادية التي 

                                                             

1"la stabilité est l’absence de changement du contenu de la règle parce lui qui a compétence pour la 

modifier ",voir : Thomas Piazzon ,la sécurité juridique, édition Alpha ,Paris ,France ,Année. 2010, 

p.29. 
2Vocabulaire – juridique ,Association Henri Capitant ,Presses Universitaires de France , Paris ,France , 

1er  édition ,mars ,année 1987 , p 779. 
وهو ما يعبر عنه بالجمود املطلق في كتب القانون الدستوري، متى تعلق األمر بحظر التعديل الكلي أو الجزئي 3

املوضوع انظر: د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، لبعض مواد الدستور بصورة أبدية، حول هذا 

 .185-184ص، -، ص2008دار الجامعـة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، طبعة سنة 
يتضمن إصدار دستور  1976نوفمبر سنة  22املوافق لـ  1396ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97-76أمر رقم 4

 .1976نوفمبر سنة  24، الصادرة بتاريخ 94الشعبية، الجريدة الرسمية رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
ُيعمد إلى استعمال هذا الحظر لضمان ثبات واستقرار األنظمة، وبالتالي فانه يرتبط بثبات النظام ومؤسسات 5

، املبادئ العامة الدولة، حول تعريف الحظر الزمني وقيمته القانونية انظر: د. نزيه رعد، القانون الدستوري العام

 .95، ص.1999والنظم السياسية، املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الطبعة األولى، سنة 
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، يبحث املشرع في معالجتها، ومثال ذلك النصوص القانونية التي تصدر بشأن تسيير كارثة طبيعية

أو معالجة فترة زمنية انتقالية، وإن كان إعمال هذا األسلوب بصورة كثيرة يعتبر مظهرا من مظاهر 

" أين يعتبر البعض هذه الظاهرة مظهرا من مظاهر غياب األمن l'instabilitéعدم االستقرار "

 " أنه:L’instabilité، ويعرف من خاللها عدم الثبات "1القانوني

" la Modification de la solution apportée a un problème déjà connu et réglé par le droit 

positif "2. 

إن الثبات الذي نبحث في تعريفه هو ذلك االستمرار في الوجود، واالمتداد في الزمن 

، وهو ما أصبح االتحاد األوروبي يقره كمبدأ لتحقيق األمن 3للنصوص القانونية بعد إصدارها

 .4ل توفير قدر بسيط لألفراد واملؤسسات من االستقرار للقواعد القانونيةالقانوني، من خال

حيث إن النص القانوني عندما يشرع إنما يشرع ليساير الحاضر من جهة، ويمتد 

للمستقبل من جهة ثانية، من خالل ما توفره مرونة صياغته، لتضمن له إمكانية التطبيق في 

حاجة إلى البحث في تعديله بشكل مستمر ودائم، كما أن مواجهة ما قد يستجد من أوضاع، دون ال

،وهو ما يعتبر خاصية 5تفسير قواعده القانونية يعتبر آلية ثانية تعطي إضافة أخرى لهذه املرونة

أو ميزة تمتاز بها الوثائق الدستورية من خالل ألفاظهـا، والتي تتسم باملرونة والسعة، بحيث تبقى 

طويلة، تستوعب الوقائع واألحداث التي قد تطرأ أو تستجد خالل  صالحة للتطبيق لفترة زمنية

 .6سريانها

إن الغاية من توفير خاصية الثبات هي البحث في تحقيق األمن واالستقرار الذي انطلقنا 

منه كغاية ضرورية وأساسية الستمرار املجتمعات ونموها، غاية يستدعي تحقيقها التأني قبل سن 

                                                             
1Ingrid Fournol ;le Principe de Sécurité juridique en droit communautaire et en droit administratif 

Français ,Thèse de doctorat , Droit public ,Université Panthéons – Assas "Paris 2 " ,Année 1999,p.14. 
2Thomas piazzon, Op.cit, p.32. 

 .498املنجد في اللغة العربية املعاصرة، ص.3
4Lexiques des termes juridiques, Dalloz, Paris, France, 19eme édition, Année.2012, p794. 

، 2012القانون، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر،  د.يس محمد الطباخ، االستقرار كغاية من غايات 5

 .160ص.
عيد احمد الحسبان، التفسير الدستوري في الدساتير األردنية، دراسة تحليله مقارنة، مجلة مؤتة للبحوث 6

 .72،ص.2007والدراسات، جامعة آل البيت ، األردن ،املجلد الثاني والعشرون ،العدد الثالث ،سنة 
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عديلها والحرص على ضمان مطابقتها من خالل ذلك، مع االحتياجات النصوص القانونية أو ت

 .1وتفادي كثرة التعديالت التشريعية الدافعة إلصدارها،

غير أن الواقع جعل الفقه يستحدث الكثير من املصطلحات السلبية كنتيجة مباشرة 

 loi laلغياب خاصية الثبات في النصوص القانونية في وقتنا الحاضر، منها مصطلحات"

jetable"2"وles lois du vingt heurs "3 نتيجة للتضخم القانوني الذي تعيشه الكثير من الدول

 نتيجة لكثرة التعديالت التي تعرفها القوانين. Maniaques"4وظهور مصطلح تعديالت الهوس "

ومن بين الدالئل التي تدعم أهمية هذه الخاصية بالنسبة للنصوص القانونية والحاجة 

كثيرة الدراسات التي أصبحت تهتم بهذا املوضوع، خاصة بعد أن أصبحنا نفتقدها في وقتنا  إليها،

الحالي في مختلف الفروع القانونية، والبحث عن اآلليات التي يمكن من خاللها سن نصوص 

قانونية تعتمد على الدراسات االستشرافية من جهة، وعلى مرونة النص من جهة أخرى، فلم يعد 

ا لتنظيم ما هو حاضر فقط، بل أصبح يتعدى هذا الهدف باحثا عن تجاوز املعالجة القانون فن

 .    5اآلنية ملوضوعاته

إن دراستنا لهذا املصطلح في حدود فرع القانون الدستوري، يدفعنا إلى اإلقرار بما ذهب 

جة إلى إليه البعض في اعتبار أن عوامل االستقرار قانوني، هو النص الدستوري بداية، ثم الحا

تفسير أحكامه ثانيا، ليتشكل من خاللهمـا اإلطار الذي يسمح للمبـادئ األساسيـة التي تقوم عليهـا 

 .6الدولـة أن تتكرس من جهة، وأن ُيضمن حسُن تفسيرها وتأويلها من جهة أخرى 

                                                             
 .54،ص. 2010حسين منصور، القانون املقارن، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، طبعة سنة  د. محمد1

2Thomas Piazzon; Op.cit. p.33. 
3Anne Levade, Propos Introductifs : la sécurité juridique ; 4eme convention des juristes de la 

Méditerranéen – actes du colloque d’Alger, le 09-10 décembre 2012, La Semaine Juridiqueédition 

général supplément au N° 27, 1er Juliet 2013, p.10. 
4Ingrid fournol, Op.cit, p.14. 
5Serge Dieblot, Le Droit en Mouvement ; Thèse pour le doctorat en droit, Université de paris X- 

Nanterre, U.F.R de science juridiques ; Année 2000, p.44. 
د. عصام سليمان، تفسير الدستور وأثره على املنظومة الدستورية، امللتقى العلمي الثامن التحاد املحاكم 6

واملجالس الدستورية العربية املوسوم بـ " والية تفسير الدستور عن طريق هيئة الرقابة الدستورية بطريق مباشر 

جلة دراسات قانونية، املحكمة الدستورية، مملكة البحرين، املجلد األول، العدد األول، أم غير مباشر"، م

 .231-230ص.-، ص2013يوليو
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فالدستور هو النص األساس ي الذي يحكم املنظومة القانونية بكاملها في الدولة، ال لكونه 

 . 1نون األسمى فيها فقط، بل لكونه القاعدة التأسيسية التي تقوم عليها هذه املنظومة ككلالقا

وعلى هذا األساس فإن النصوص القانونية لهذا الفرع تتطلب إجراءات خاصة لسنها 

وتعديلها تكون أكثر تعقيدا وصعوبة مقارنة بغيرها، بما يجعلها أكثر ثباتا واستقرارا مقارنة بما هو 

مرتبة في تدرج الهرم القانوني للدولة، وقابلة في نفس الوقت ألن تواكب مختلف التطورات  دونها

 .2التي قد تعرفها الدولة في مسارها

كما أن االعتماد على فكرة التدرج في املعالجة القانونية يمكنه أن يدعم أكثر تحقيق هذه 

عيارية األعلى مرتبة، وتنظيم الخاصية، ذلك أن إدراج املبادئ العامة على مستوى القيم امل

، يعتبر عامال مساعد على تحقيق الثبات، وبذلك 3املواضيع الجزئية ضمن القيم املعيارية األدنى

يتدرج مستوى املعالجة القانونية للمواضيع من العام إلى الخاص، ومن الكل إلى الجزء، ويوازي في 

 ذلك كله تدرج القواعد القانونية.

سبق إلى القول أننا متى تحدثنا عن ثبات النصوص القانونية، فإننا  لنصل من خالل كل ما

نتحدث عن إحدى أهم الخصائص التي أصبحنا في أمس الحاجة إليها في أيامنا هذه ، فالنصوص 

، ولم تشرع 4القانونية لم تشرع لتبقى خالدة عبر الزمن، كما ذهب إلى ذلك أنصار املذهب التاريخي

مؤقتة غالبا ما توصف بالقصيرة في الوقت الحاضر، إنما تصدر لتطبق بصفة لتمتد لفترة زمنية 

، وهـو األسـاس الذي ينبغـي أن تقـوم عليـه كل 5دائمة، إلى حين قيام الدافع القوي إلعادة النظر فيهـا

مراحل إعداد النصوص القانونيـة، فكل تعديل أو إلغاء لها بعد إصدارهـا، ما هو في حقيقـة األمر 

 تعبير صريح عن قصورها في تنظيم ما شرعت ألجله، أو ججزها عن التوافق مع بيئة جديدة إال

تطبق فيها، إما نتيجة للمتغيرات التي قد تطرأ على املواضيع التي تنظمها، وإما ألسباب أخرى، هنا 

                                                             
 .217د. عصام سليمان، املرجع السابق، ص.1
 .114-113ص.-د.نزيه رعد، املرجع السابق، ص2

3Ingrid fournol, Op.cit, p-p, 14-15. 

لسلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دارالهدى، عين مليلة الجزائر، انظر كذلك: ميلود ذبيح، الفصل بين ا

 .207، ص.2011طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، 
 .126-124ص.-حول أفكار املذهب التاريخي في دراسة مصادر القانون انظر: د. حسن كيره، مرجع سابق، ص4
 1984ملعارف، اإلسكندرية، مصر، طبعة سنة د. سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة ا5

 . 412ص.
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راء تظهر الحاجة إلى تعديلها، وفق املعطيات واألهداف الجديدة التي يبحث املشرع بلوغها من و 

 .1هذا التعديالت، أو من خالل إصدار نصوص قانونية جديدة

كما أن غياب خاصية الثبات يفتح الباب أمام املبالغة والغلو في إصدار النصوص 

القانونية وتعديلها، مما يتعارض بصورة مباشرة مع تحقيق مبدأ األمن القانوني، سواء من حيث 

يعية كبيرة وسريعة، كلما كانت النصوص القانونية نوعية النصوص ــ فكلما كانت العملية التشر 

أقل نوعية، األمر الذي يستلزم إعادة النظر فيها خالل فترات زمنية قصيرةــ أم من حيث مدى علم 

املخاطبين بأحكامها، وهو ما يعبر عن إشكالية مدى حقيقة العلم بالنصوص القانونية، فالنص 

، وال 2املخاطبين بأحكامه، وقوة وشرعية من وراء ذلك الثابت يكتسب مع الوقت قيمة معنوية لدى

رض أن 
َ
يفترض تعديله إال ألجل تطويره، ويقول بعض الباحثين بهذا الخصوص إن التعديل ُيفت

 يرتبط دائما بالبحث على ما هو أفضل:

"La Règle Nouvelle est toujours censée constituer un progrès"3. 

تعبر عن حاجات اجتماعية تتغير من زمن إلى آخر، ومن مكـان إلى كما أن التطور ما هو إال 

مكان آخر، وعليه فإن التعديل الذي قد يطرأ على النص القانوني يهدف باألساس إلى تطويره 

 .4وتحسينـه

ذلك أن النص القانوني لم ُيشرع إال ليحكم وضعا معينا معلوما أو متوقعا يطبق عليه، 

شرع عند البحث في ضمان ثباته ضرورة صياغته باألسلوب الذي يجمع األمر الذي يستلزم من امل

 بين تحقيق كفايته ملا شرع له في الحاضر، وامتداد تطبيقه في املستقبل.

كما ينبغي التمييز عند الحديث عن ثبات النصوص القانونية بين متطلبات اإلصالحات 

ة، تدخل على نصوص القانون، تستجوبها الكبرى في الدولة، والتي غالبا ما تستلزم تعديالت جوهري

الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية املستجدة، وهي ظاهرة عادية، وبين تلك التعديالت 

ْفِقد النصوص قيمتها لكثرتها وتكرارها، والتي تؤدي مباشرة إلى فقدان خاصية الثبات فيها.
ُ
 التي ت

 

                                                             
 .198، ص.2005مراد، النظرية العامة للقانون، دار الكتاب الحديث، الجزائر، طبعة سنة  د. محمودي1

2Thomas piazzon ,Op.cit , p.33 
3 ibid,p.33. 

ان، األردن، الطبعة السابعة، سنة د. غالب علي الداودي، املدخل للعلوم القانونية، دار وائل للطباعة والنشر، عم4

 .188ص.2004
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 املحور الثاني: مظاهر ثبات النص القانوني.

تتجلى مظاهر ثبات النص القانوني عموما في جزئيتين أساسيتين، تتعلق األولى باإلطار 

الخارجي للنص القانوني، أو ما يمكن التعبير عنه بالجانب الشكلي، الذي ال يمكن أن يظهر النص 

 القانوني الوضعي إال من خالله، وتتعلق الثانية بمضمون النص القانوني 

هذه املظاهر، فإنه ينبغي أن نجمع عند دراستها بين مظاهر الثبات  فإذا ما أردنا البحث في

من جهة، ومظاهر عدم الثبات من جهة أخرى، من أجل الوصول إلى ضبط مفهوم ثبات النص 

 القانوني بصورة أكثر وضوحا.

فهل يمكن القول أن تكريس خاصية الثبات في النصوص القانونية يستدعي ضرورة 

كلي فقط، ألنه الكفيل بضمان ثبات املضمون، أم أنه ينبغي لنا أن نراعي االهتمام بالجانب الش

 العاملين معا من أجل تحقيق هذه الخاصية.

 أوال:مظاهر ثبات النص القانوني من حيث الشكل.

املقصود من عبارة الثبات الشكلي للنص القانوني، هو ذلك الثبات الذي يتعلق باملظهر 

النصوص القانونية ألول مرة بعد إصدارها، ونعني هنا الكتابة الخارجي الذي تظهر من خالله 

 "التدوين"، واإلجراءات والشكليات املقررة في ذلك.

بحيث يضمن الشكل للقواعد القانونية التي يحملها خاصية الثبات كلما بقي النص 

ن بقاء القانوني مستمرا بنفس الصياغة التي جاء بها ألول مرة، وهو ما يعبر عنه البعض بضما

التعبير الحقيقي للمعنى والغرض الذي وضعت من أجله النصوص القانونية، دون تعديلها أو 

 . 1تفسير محتواها

فالنص القانوني هو وحدة كلية متكاملة، وأي تعديل للشكل الذي صدر وفقه أول مرة، 

لتي يتضمنها هـذا سواء تعلق األمر بعنوانه، أم بالتبويب الذي قسم وفقه، أو بالعناوين الداخلية ا

، 2التبويب أو بما تحمله مواده من عبارات، قد يغير من املعنى الذي كان يحمله النص األصلي

 .ومثـال ذلك آليـة التقنيـن بمناسبـة جمـع نصوص قانونيـة متفرقـة في مصنف واحد

                                                             
1Thomas piazzon, Op.cit, p- p, 29-30. 
2ibid, p. 31. 
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هذه اآللية ورغم فوائدها غير أنها قد تجعلنا أمام أسلوب خفي للتعديل، عندما يعدل 

مضمون النص دون تعديل ألفاظه، وهو ما عرفه املشرع الفرنس ي بمناسبة إصداره لبعض 

 . 1القوانين

 التقنين. -أ

، فهو 2يعرف التقنين بأنه عمليـة تجميع القواعد القانونية الخاصة بفرع من فـروع القانون 

 بذلك عملية الحقة لصدور النصوص القانونية املراد جمعها في نص رسمي واحد.

عرف كذلك بأنه تشريع جامع يضم القواعد القانونية الخاصـة بفرع من فـروع القانـون وي

 .3في كتاب واحد بعد تبويبها وتنسيقها، ورفع ما قد يكون بينها من تضارب وتعارض

غير أنه يمكن أن تستعمل عبارة التقنين في غير موضعها الصحيح، ليَعَبر من خاللها على 

 .4نيةعملية سن النصوص القانو 

                                                             
1Rémi Bouchez, Veers une Légistiques unifiée ; L’exemple des alinéas et des paragraphes, La 

Légistiques ou l’art de rédiger le droit, C.J.F.I, La Documentation Francaise ;Numéro special,juin 

2008,p.31. 
أحسن، مبدأ تدرج املعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة       رابحي2

 .214، ص.2005/2006الجزائر، بن عكنون، 
األول، الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية د. مصطفى محمد الجمال، تجديد النظرية العامة للقانون، الجزاء 3

 .219، ص.2002مصر، طبعة سنة 
قد يستعمل هذا املصطلح في غير موضعه الصحيح في بعض املراجع الصادرة باللغة العربية، ذلك أن التقنين كما 4

ين يستعمل "، في حla codificationسبق تعريفه هو تجميع لنصوص قانونية سارية، ويقابله بالفرنسية مصطلح "

ضمن  " للداللة على نص قانوني يتضمن تنظيم موضوع معينcodeمصطلح " مصطلح قانون ويقابله بالفرنسية

" إلى قانون عندما تتم عملية التجميع من la codificationعن عملية التقنين " فرع من فروع القانون ويتحول الناتج

 طرف جهة رسمية، وتصادق عليه السلطة التشريعية.

أننا نجد أن املشرع الجزائري قد اعتمد هذا املصطلح للتعبير عن عملية سن النصوص القانونية في حد ذاتها،   غير

بدل التعبير عن عملية تجميعها، حيث جاء في املرسوم التنفيذي املحدد لصالحيات وزير الداخلية والجماعات 

عداد التقنين املتعلق بشروط تنظيم التظاهرات املحلية والبيئة واإلصالح اإلداري انه يندرج ضمن صالحياته إ

واالجتماعات العمومية ويقترحه ويتابع تطبيقه، واألصح أن تستبدل عبارة تقنين بعبارة النصوص القانونية، انظر 

،يحدد 1994غشت سنة 10املوافق  1415ربيع األول عام  2مؤرخ في  247. 94من املرسوم التنفيذي رقم  08املادة 

، الصادرة بتاريخ 53ير الداخلية والجماعات املحلية والبيئة واإلصالح اإلداري، الجريدة الرسمية رقم صالحيات وز 

 .1994غشت سنة  21
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هذه التقنية التي لم تظهر إال بعد إعمال التدوين، نتيجة تنوع مواضيع القانون، وتعدد  

وتبعثر نصوصه، تهدف باألساس إلى تجميع النصوص القانونية على أساس الفرع الذي تنتمي 

، ويعود تاريخها إلى نهاية القرن الثامن عشر، إذ كانت في بدايتها تمثل مظهرا من مظاهر 1إليه

إال أنها أصبحت مع مرور الوقت ضرورة حتمية عند بعض الدول، منها على  ،2التمدن والتحضر

،أو حتى بالنسبة لبعض املنظمات الدولية، ومثال ذلك البرملان األوروبي الذي 3سبيل املثال فرنسا

،لتمثل مصدرا رسميا توكل ممارسته إلى 1989ركز على أهمية وإلزامية التقنين بداية من سنة 

 .4جهات محددة ضمن هيئاته

ينبغي أن نشير كذلك إلى أن عملية تجميع النصوص القانونية قد تأخذ عدة صور، فقد 

تكون بغرض وضع مصنف قانوني تجمع فيه كل النصوص القانونيـة السارية على تدرجها، والتي 

ص القانونية تنظم موضوعا معيننا دون دمجها في نص واحد، وإما أن يتعلق األمر بجمع كل النصو 

التي تنظم ذات املوضوع، تدرج فيه النصوص السارية وامللغاة منها على أساس ترتب زمني، غير أننا 

لن نكون في مثل هذه النماذج أمام حالة وضع نص قانوني جديد حتى وإن قامت بهذه العملية 

نية، بل يمكن لها أن جهات رسمية، وبالتالي فإنها ال يمكن أن تؤثـر سلبـا في ثبـات النصوص القانو 

تعطي اإلضافة الحسنة من خالل تمكين املخاطبين بالنص القانوني من سهولة الوصول إليه 

واملساعدة في إعداد الدراسات واألبحاث بالنسبة للمختصين، في حين أن عمليات الجمع التي يراد 

القانونية السارية  منها إما استخالص نص قانوني، هي التي يمكن أن تؤثر سلبا في ثبات النصوص

وكذلك عندما يتعلق األمر بالبحث من خالل آلية التقنين في تنسيق النصوص القانونية السارية 

 . 5وإعادة تبويبها وتقسيمها في قالب جديد

                                                             
د. مصطفى محمد الجمال، تجديد النظرية العامة للقانون، الجزء األول، الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية 1

 .219.، ص2002مصر، سنة 
2Bernard Beignier ,la Codification , editions Dalloz ,Paris ,France ,Année 1996, p- p, 8-9. 
3ibid, 12-13. 
4Les trios institutions qui participant au processus legislatif (parlement, conseil, commission) on 

conclu un accord interinstutionnel le 20/12/1994 arrêtant une méthode de travail accélérée en vue 

d’une codification officielles des textes législatifs " , ibid me ; p – p 13-14. 
5Bernas Beignier, Op.cit, p.15. 
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ما يستشف من هذه الصور أن عملية التقنين قد تكون عبارة عن جمع لنصوص قانونية 

رها جهات رسمية، أو قد يعنى بها بعض الخواص، غير سارية، يتم توحيدها في مؤلف واحد، تباش

أنها ال تؤثر على ثبات النصوص ال شكال وال مضمونا، إنما يمكن من خاللها تحقيق سهولة 

الوصول إلى النص القانوني، ونجد في الجزائر الكثير من هذه النماذج التي تقوم بها جهات غير 

 .  1رسمية

لتقنين فإنها قد تظهر في شكل إصدارات رسمية، غير بالنسبة للصورة الثانية من صور ا

إنما تتعلق ببعض اإلصدارات الخاصة التي  -السلطة التشريعية -أنها ال تصدر عن الجهة املختصة 

 .2تقوم بها الوزارات، أو حتى الجهات القضائية في بعض الدول 

نموذج لتوضيحها أين بالنسبة للصورة الثالثة والتي ُيعتبر القانون املدني الفرنس ي أحسن 

يعتبره البعض بمثابة الدستور املدني للمواطن الفرنس ي، بحيث تم جمع املبادئ والنصوص 

القانونية املتعلقة بهذا املوضوع في نص واحد مدون، أما الصورة األخيرة فهي عبارة عن عملية 

النصوص إعداد التقنينات من طرف أجهزة تكلف بهذه املهمة أساس، تعمل على تجميع كل 

                                                             
انظر على سبيل املثال: منشورات مؤسسة برتي والتي تهتم بطبع كل النصوص القانونية التي تصدرها الجهات 1

تطبيقية، انظر كذلك منشورات دار بلقيس، وكذلك مؤسسة كليك للنشر وغيرها،  الرسمية في شكل كتيبات

تعتمد هذه املؤسسات الخاصة على لجان متخصصة إلعداد هذه الوثائق، غير أنها ال تصدر عن جهة رسمية، 

 وبالتالي يمكنها أن تحتوي بعض األخطاء.
الوزارات، ومثال ذلك مديرية العمليات  يمكن أن نستشف هذه الصورة من خالل اإلصدارات الخاصة لبعض2

االنتخابية واملنتخبين التابعة للمديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات 

 املحلية، حيث نجد من بين إصداراتها:

 .1997مجموع النصوص التنظيمية املتعلقة باالنتخابات الصادرة في مارس سنة  -

مايو  17النصوص التشريعية والتنظيمية املسيرة النتخابات أعضاء املجلس الشعبي الوطني ليوم مجموعة  -

 .2007فريل  18الصادرة بتاريخ  2007

كما تعنى بممارسة هذه املهمة في بالدنا مديرية التقنين واإلعالم القانوني التابعة ملديرية الجريدة الرسمية، وهي 

للحكومة، تقوم بجمع النصوص القانونية األساسية، ووضعها تحت تصرف إحدى مديريات األمانة العامة 

املؤسسات واإلدارات العمومية، وتساهم في هذه العملية كذلك مصلحة اإلعالم اآللي التابعة لها، دون أن يعتبر 

داري في الجزائر عملهما هذا بمثابة تقنين   حول تنظيم األمانة العامة للحكومة انظر :د .عمار بوضياف، التنظيم اإل 

، أنظر كذلك املوقع 76،ص.2010بين النظرية والتطبيق، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، أكتوبر 

 الرسمي لألمانة العامة للحكومة:

www.joradp.dz 
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القانونية السارية لنفس املوضوع، غير أنها تحتاج في نهاية عملها وقبل إصداره إلى مصادقة البرملان 

 .1عليه

ويميز البعض عند معالجته لهذا املوضوع بين التقنين كعملية تقنية، وبين الكتاب الذي 

ن من اآلليات التي يحتوي منتوج هذا العمل، والذي يصفه باملدونة، بحيث َيعتبر عملية التقني

تساعد على العلم بالقانون في زمن يصعب فيه على املختص معرفة كل النصوص القانونية 

السارية، فتضمن هذه اآللية للمطبق واملفسر وللمحاكم معرفة القانون الواجب تطبيقه في أي 

نها، واستبعاد ما موضوع، غير أنها تستلزم إعادة ترتيب القواعد القانونية وتبويبها، وحذف املكرر م

، وبالتالي فإن هذه العملية قد تستلزم تعديل النصوص 2فيها من تناقض ثم دمجها في كتاب واحد

القانونية السارية حتى ولو كان الغرض منها إيجابيا، إال أنها حقيقة ينبغي إقرارها، تنصرف إلى 

 الشكل بداية وتمس باملضمون.

صة في املرحلة األخيرة أنه أصبح يميل نحو توسيع ما يالحظ بالنسبة للمشرع الجزائري، خا

دائرة تناثر النصوص القانونية وبعثرتها بدل جمعها في تقنين واحد، ومثال ذلك ما عرفته الجزائر 

عند إصدارها ملجموعة من القوانين تتعلق بموضوع املشاركة السياسية، منها القانون  2012سنة 

نون العضوي املتعلق بتحديد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل ، والقا3العضوي املتعلق باالنتخابات

 2008،إذ التزم املشرع بحرفية النص في التعديل الدستوري لسنة 4املرأة في املجالس املنتخبة 

، على الرغم من أن 5عندما نص على أن توسيع حظوظ التمثيل النسوي يكون في قانون عضوي 

ن بإمكانه االكتفاء بإدراج مواد توسيع حظوظ قانون االنتخابات هو كذلك قانون عضوي، فكا

تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة ضمن أحكام قانون االنتخابات، ضمن باب أو فصل مستقل، 

 بدل إصدارها في قانون عضوي مستقل بذاته.

                                                             
1Bernas Beignier, Op.cit,p-p.15-16. 

-2011التوزيع، األردن، الطبعة األولى، سنة د. عصمت عبد املجيد بكر، مجلس الدولة، دار الثقافة للنشر و 2

 .135ص. 2012

يتعلق بنظام االنتخابات،  2012يناير سنة  12املوافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  01-12قانون عضوي رقم  3

 .2012يناير  14الصادرة بتاريخ  2012الجريدة الرسمية العدد األول لسنة 
توسيع  يحدد كيفيات 2012يناير سنة  12املوافق  1433ام صفر ع 18مؤرخ في  03-12قانون عضوي رقم 4

 حظوظ تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة، نفس املرجع.
 واملتمم، مرجع سابق. ، املعدل1996مكرر، الدستور الجزائري لسنة  31املادة 5
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يمكن أن نخرج عن حدود النص الدستوري لنعطي مثاال آخر نعبر من خالله على عدم 

فرع قانوني واحد، ومثال ذلك القانون التجاري، بحيث أصبح املشرع حصر هذه الظاهرة في 

الجزائري يفرد لكل موضوع من موضوعاته نصا قانونيا خاصا، إذ نجد أمرا يتعلق بالسجل 

التجاري، وقانونا يتعلق باملنافسة، وآخر يتعلق باألنشطة التجارية، إلى غيرها، على الرغم من أنها 

نص واحد، أو على األقل في تقنين واحد، تسِهل ِإمكانية الوصول إليه، مواضيع يمكن إدراجها في 

، نفس املالحظة يمكن 1ومتابعة التعديـالت التي قد يعرفها، ويضمن عدم التعارض بين أحكامها

إسقاطها على قانون العقوبات، عندما تكثر النصوص القانونية املتعلقة بالجرائم في شكل 

ييض األموال، أو جرائم اإلرهاب، أو تلك املتعلقة بالوقاية من مستقل، ومثال ذلك جريمة تب

الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، حتى وإن كانت طبيعة هذه الجرائم 

تمتاز ببعض الخصوصية، بما يعتبر دافعا ومبررا إلدراجها ضمن نصوص خاصة، غير أننا سنكون 

 اهرة التقنين التي تسعى إليها الكثير من الدول.بذلك أبعد ما نكون عليه من ظ

 اإلحالة:-ب

الثبات بموضوع اإلحالة ارتباطا وثيقا، حيث إن اإلحالة هي اعتماد أحكام  ترتبط خاصية

نص قانوني على نص قانوني آخر مستقل عنه، بقصد تحديد املوضوع املحال، أو بقصد تحديد 

 كيفيات تطبيقه.

قانونية من نفس الدرجة، أو بين نصوص متباينة من حيث القوة فقد تكون بين نصوص 

في تدرج الهرم القانوني، ومثال ذلك اإلحالة من الدستور إلى القوانين العضوية أو العادية، أو أن 

تحيلنا هذه األخيرة بدورها إلى النصوص التنفيذية، وتأخذ في كل ذلك صورتين، فإما أن تكون 

 صريحة أو ضمنية.

غم من بساطة هذه الفكرة للوهلة األولى، إال أن آثارها في بعض الحاالت قد تكون على الر 

سلبية على خاصية الثبات، فقد يتضمن النص املحال إليه  أحكاما مخالفة ملا يقرره النص 

َحمل الفكرة التي أرادها املشرع في النص األول أكثر من الغاية التي قصدها 
ُ
األصلي أو أن ُتَحَور أو ت

تطبيق أحكام النص املحال عليه، ومثال ذلك اشتراط املشرع الجزائري في قانون األحزاب  عند

السياسية بناء على إحالة من الدستور لتنظيم هذا املوضوع في قانون عضوي، شرط الجنسية 

" سنوات، وشرط اإلقامة املنتظمة على التراب 10الجزائرية األصلية أو املكتسبة منذ عشرة "

                                                             
النصوص القانونية التي بالرجوع إلى القانون التجاري الصادر في شكل تقنين عن مؤسسة بيرتي نجد الكثير من 1

 .2005/2006سبقت اإلشارة إليها، القانون التجاري في ضوء املمارسة القضائية، منشورات بيرتي،الجزائر، طبعة 
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شهـادة عدم تورط أبوي مؤسس الحزب السياس ي في أعمال ضد الثورة التحريرية، متى الوطني ، و 

، إال أن املجلس الدستوري أقر صراحــــــة خالل الرأي 1942كـان من مواليد ما بعد يوليو سنة 

الــذي قدمــه بهذا الخصوص "...إن تدخل املشرع خاصة في مجال الحقوق والحريات الفردية 

جب أن يهدف دائما إلى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية املعترف بها دستوريا والجماعية، ي

، وبالتالي يكون قد عبر من خالل هذا الرأي على ضمان فاعلية النص، دون تقييده بما يحد من 1..."

فاعليتـه، وأقــر في رأي آخر بخصوص رقابة مطابقة القانون العضوي املتضمن القانون األساس ي 

للدستور نفس املالحظة من خالل النص على ما يلي: "واعتبارا أنه إذا كان للمشرع الحق في  للقضاء

وضع شروط ملمارسة الحق النقابي نظرا لخصوصية مهنة القاض ي، إال انه ال يستطيع تقييد هذا 

الحق، واعتبارا بالنتيجة فإن تصريح القاض ي بنشاطه النقابي لوزير العدل، للسماح له باتخاذ 

 .2ابير في املوضوع من شأنه املساس بإرادة املؤسسة الدستوري..."تد

من خالل هذه األمثلة نستشف أن اإلحالة قد تفتح حيزا ملعالجة قانونية مخالفة ملا هو 

مقرر من أسس ومبادئ في النص املحال، ومتى تم إقرارها وفقا لهذا التباين، فإنها ستترتب عليها ال 

بين األفكار التي يحملها النص األصلي والنص الثاني املحال إليه، وهو  محالة جملة من التناقضات

ما يعتبر سببا لعدم استقرار النصوص القانونية، نتيجة التناقضات التي تحملها نصوص ضمن 

 نفس املنظومة القانونية.

هذه األمثلة ترتبط بالنص الدستوري وبالقوانين العضوية، فتجد في رقابة املجلس 

أساسا إلعادة تصحيحها، غير أننا لن نجد أساسا مماثال لذلك متى تعلق األمر الدستوري 

بالنصوص األدنى منها درجة، وهو ما يعبر عن إمكانية مخالفة أحكام نصوص قانونية أدنى درجة 

 لنصوص قانونية تعلوها، من خالل ما قد تتضمنه من شروط أو إجراءات تتقرر فيها.

قانوني عن طريق اإلحالة الضمنية، وهي الحالة التي يسكت يمكن أن يتأثر ثبات النص ال

فيها النص األصلي عن تنظيم مسألة معينة، ويدرك تنظيمها ضمنيا لنصوص أخرى، ومثال ذلك 

                                                             
، يتعلق بمراقبة مطابقة 1997مارس سنة  06املوافق  1417شوال عام  27/ر.أ.ق.ع/م د املؤرخ في 01. رأي رقم 1

علق باألحزاب السياسية للدستور،مجلة الفقه الدستوري الجزائري املجلس األمر املتضمن القانون العضوي املت

 .15ص. ،02العدد رقم  ،1997سنة  الدستوري،
، يتعلق بمراقبة مطابقة 2004غشت سنة  22املوافق  1425رجب عام  6مؤرخ في  04/ ر.ق.ع/ م د / 02رأي رقم 2

 ر، مجلة أحكام الفقه الدستوري الجزائري، املجلسالقانون العضوي املتضمن القانون األساس ي للقضاء للدستو 

 .44، ص.09، العدد رقم 2004الدستوري، سنة
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ترتيب املرشحين لالنتخابات الرئاسية في الجزائر، أين نجد التباين الواضح بين معايير معتمدة في 

عتمد املجلس الدستوري الجزائري على األحرف األبجدية في انتخابات رئاسية متتالية، بحيث ا

مرحلة معينة لترتيب املترشحين  لالنتخابات الرئاسية، ثم قرر االعتماد على األحرف الهجائية في 

، هذا التباين والتذبذب يفقد النص القانوني قيمته في مواجهة املخاطبين 1املرحلة الالحقة لها

لقراءات مختلفة ومتباينة، األمر الذي يمس مباشرة بمصداقيته  بأحكامه، عندما يصبح  عرضة

 ويزعزع من ثباته.

ال يتوقف ارتباط خاصية الثبات بموضوع اإلحالة عند هذه النماذج فقط، فمتى تعلق 

األمر باإلحالة إلى مادة قانونية بذاتها، تبرز خاصية الثبات من خالل ضرورة التنسيق بين النصين 

قرارهما، بما يجعل تطبيق النص املحال مقرونا باستقرار النص القانوني املحال معا، وضرورة است

 .2عليه، وكل تعديل لألول من شأنه أن يؤثر في ثبات النص القانوني الثاني

                                                             
اعتمد املجلس الدستوري الجزائري على األحرف األبجدية في ترتيب املرشحين لالنتخابات الرئاسية لسنة 1

أنظر في  2004الرئاسية لسنة ، إال انه اعتمد على األحرف الهجائية لأللقاب بمناسبة االنتخابات 1999وسنة 1995

يتضمن ترتيب املترشحين  1995أكتوبر سنة  16املوافق  1416جمادي األولى عام  16ذلك انظر: قرار مؤرخ في 

، 96-89النتخاب رئيس الجمهورية، مجلة أحكام الفقه الدستوري الجزائري، املجلس الدستوري الجزائري، سنة 

 .40سابق، ص. مرجع

يتضمن طريقة  1999فبراير سنة  25املوافق  1419ذي القعدة عام  09مؤرخ في  99/ق.م.د/02قرار رقم  -

 .39، ص.4العدد  1999املرجع، سنة  ترتيب املترشحين لالنتخابات رئيس الجمهورية، نفس

، يحدد طريقة ترتيب 2004فبراير سنة  24املوافق  1425محرم عام  3مؤرخ في  04/ق.م.د/  06قرار رقم  -

 .92، ص.09، العدد رقم 2004املرجع، سنة النتخاب رئيس الجمهورية، نفساملترشحين 
املتعلق بالبلدية  10-11من القانون رقم  71من بين األمثلة التي يمكن أن نقدمها في هذا املقام ما حملته املادة 2

عن املنصب  أو  والتي تنص على حاالت استخالف رئيس املجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة، االستقالة، التخلي

من نفس القانون، في حين أن هذه املادة قد عرفت تعديال  65في حالة املانع القانوني، وتحليلنا إلى أحكام املادة 

املتعلق بنظام االنتخابات، حيث أن صياغة  01- 12من القانون العضوي رقم  80ضمنيا من خالل أحكام املادة 

عبارة "وفق نفس الكيفيات التي ينتخب بها رئيس املجلس الشعبي البلدي"  لم تشر إلى من قانون البلدية 71املادة 

من نفس القانون، من خالل عبارة "حسب الكيفيات املنصوص عليها في املادة  65على املادة  بل تقتصر على اإلحالة

تعلق األمر بانتخاب إال بحاالت االستحالف وبالتالي ال ي ..."،فمن بين احتماالت قراءة هذا النص انه ال يتعلق65

تنطلق من فكرة تحديد  01-12من القانون العضوي  80رئيس املجلس الشعبي البلدي ألول مرة ،خاصة و أن املادة 

يوما املوالية إلعالن نتائج االنتخابات،  15اجل انتخاب رئيس املجلس الشعبي البلدي ألول مرة في اجل خمسة عشر 
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أو قد يقع املشرع في أخطاء عند تحديد املادة املحال إليها، ولنا أن نستأنس في ذلك على 

الجزائري بخصوص اإلحاالت الواردة في القانون املدني، حتى وإن سبيل املثال بما وقع فيه املشرع 

كان هذا الفرع القانوني يخرج عن حيز دراستنا إال أن عدد األخطاء التي وقع فيها املشرع تجعله 

أحسن مثاال لكونه يثير االستغراب في مدى دقة محرري هذا النص عند تحديد املواد املحال عليها، 

 .1" مادة باألخطاء19أين بلغت تسع عشرة "

وبالتالي فإن االعتماد على تقنية اإلحالة يستدعي ضرورة الحذر والتحديد الدقيق، لتفادي 

الوقوع في حاالت التعارض أو األخطاء، وضرورة اعتماد معايير موحدة في تقسيم النصوص 

تفاديا لألخطاء في تطبيق القانونية، لتفادي اإلحالة إلى مواد أو فقرات غير تلك املراد اإلحالة عليها، 

 ، ويستلزم دوام ذلك التناغم بين نصوص املنظومة القانونية ككل.2صحيح القانون 

 ثانيا:مظاهر ثبات النص القانوني من حيث املضمون.

يرتبط ثبات النص القانوني من حيث املضمون بمدى ثبات القاعدة القانونية التي 

 ي سيطبق فيها النص القانوني.يحتويها، وترتبط هذه األخيرة بالبيئة الت

وهنا ينبغي أن نميـز عند الحديـث عن خاصيـة الثبات، بين التعديـالت الجوهرية والهامـة 

التي تعرفها أي منظومة القانونية، والتي يفترض أن ال تتقرر إال إذا استلزمتها الحاجة ملواكبة 

ل التعديل، وخاصة املتغيرات تغيرات معالم البيئة التي ستطبق فيها النصوص القانونية مح

، إضافة إلى املتغيرات االقتصادية 3السياسية متى كنا نتحدث عن النصوص الدستورية

واالجتماعية، لكون هذا التغيير سيؤثر مباشرة في طبيعة العالقات التي تنظمها هذه النصوص، 

ال السياسة ال ويقال في هذا املجال أن السياسة والتشريع ما هما إال وسيلتا الحكم، ورج

" هذه العالقة بعملية قيادة charbonnierيتصرفون إال عن طريق القرارات، وقد شبه الفقيه "

دفة السفينة، وترك الباقي من العملية للتشريع، وبالتالي يكون قد عبر من خالل هذه املقولة على 

                                                                                                                                                           

قد فصلت فيه دون اإلحالة لكان  71قوع، إال انه يبقى قائما، لو أن املادة هذا اإلشكال حتى و أن كان نادر الو 

 انسب.
د. علي علي سليمان، أخطاء من نوع خاص في القانون املدني الجزائري، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية 1

ديسمبر  04رقم  27لد الجزائر، املج عكنون، جامعة االقتصادية والسياسية، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، بن

 .973-985ص،–، ص1987سنة 
2Remi Bouchez, Op.cit, p 31. 
3Ingrid fournol, Op.cit, p.14. 
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سية هي األسس أن تحديد السياسية املتبعة، ووضع خطوطها العامة عن طريق القرارات السيا

والتي يعبر عنها في شكل نصوص قانونية، وإن كان إقرار الفصل بين السياسة والتشريع أمر صعب 

 .1املنال

فإذا ما سلمنا بأن القانون هو اإلطار الكاشف عن الواقع االجتماعي والثقافي واالقتصادي 

يئة من خالل الخيارات التي ، فإننا نجد أن رجال السياسة يرتبطون بهذه الب2للبيئة التي شرع فيها

 -تعديالت جوهرية  –يقررونها، أين تدفعهم الضرورة في بعض الحاالت إلى إجراء إصالحات جوهرية

 .3تنعكس بالضرورة على خاصية ثبات النصوص القانونية

ويرى البعض في أن استقرار األنظمة، يستدعي بالضرورة أن تتاح لها الفرصة الكافية 

طى الفرد في ذلك الفرصة الختباره وتجربته، فال ينصرف مفهوم ثبات لتجربتها، بحيث يع

النصوص القانونية متى ارتبط بالنظام السياس ي إلى معنى جمود النظام، وبقاء الوضع على ما هو 

 عليه، دون النظر فيما تفرزه التجربة من نجاح أو فشل لهذا النظام.

ن الزمن يكون كفيال بالحكم على فالثبات إذا هو أن تعطى كل مرحلة سياسة حيزا م

، وبالتالي ينصـرف هذا األثر إلى النصوص 4نجاحها من خالل النتائج التي حققتهــا أو العكس

القانونيـة التي يتم إقرارها خالل كل تجربة، فإذا كانت اإلصالحات التي تحملها املتطلبات السياسية 

صوص القانونية السياسية، هي حالة عادية ال الجديدة والتي غالبا ما تنعكس في شكل تعديالت للن

تنصرف إلى عكس مفهوم الثبات، انطالقا من فكرة أن جمود النص القانوني هو طرح يرفضه 

املنطق والواقع، فإن هذه اإلصالحات يفترض فيها أن تكون جدية، وتهدف إلى تحقيق التطور، ال أن 

، وهو ما يتناقض 5رت تعديالت هوسيهتكون شكلية فقط، وغير فعالة، ومتى كانت كذلك اعتب

 مباشرة مع فكرة الثبات.

، عندما يتم تقديم 6فالتعديل ملجرد التعديل، ما هو إال مظهر من مظاهر انعدام الثبات

حلول لوضعيات عرفها القانون ونظمها، فتتعدد بذلك التعديالت، دون تحقيق كفاية النص 

                                                             
1Jacques Commaille, l’esprit sociologique Des Lois ,1er édition,PUF,Anne 1994, p 18. 
2Ibid, p-p.22-24. 
3Ibid, p.14. 

 .70-68ص،–، ص 1990لطريق للنشر والتوزيع، الجزائر، سنةأحمد طلعت، الوجه األخر للديمقراطية ا4
5Ingrid fournol, Op.cit, p 14. 
6L'instabilité c'est la multiplication des changements" voir :Thomas piazzon, Op.cit, p 32. 
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ثباته نظرا لغياب صفة االستقرار فيه، وغياب الشعور القانوني ملا شرع له، هنا تظهر الحاجة إلى 

 باألمن لدى املخاطبين بأحكامها.

عن انشغاله بخصوص مسألة األمن 2006وقد عبر مجلس الدولة الفرنس ي في تقريره لسنة 

القانوني وظاهرة عدم االستقرار القانوني، عندما أثار موضوع تدهور الصياغة القانونية، وعدم 

، واعتبر عدم االستقرار الحكومي األرضية 1لقانونية من خالل آثار هذه الظاهرةثبات النصوص ا

الخصبة لها، إضافة إلى التسرع الذي يستشف في إعداد القوانين أو تعديلها بمناسبة التغييرات 

الحكومية، ويقال في هذا املقام إنه من أجل اإلصالح ال يجد رجال اإلدارة املركزية سوى إصدار 

 .2والتنظيمات، للتدخل خالل األحداث القوانين

بالرجوع إلى التجربة الجزائرية منذ االستقالل إلى يومنا هذا، يمكننا أن نالحظ عدم 

بما ينعكس سلبا على ثبات النصوص القانونية فيها، فكل  3االستقرار على مستوى الحكومات

وإعادة البناء القانوني  تعديل حكومي يستلزم إعادة توزيع صالحيات الطاقم الوزاري وضبطها،

للسياسة التي يقرها الوزير على مستوى قطاعه الوزاري، وصوال إلى إصدار كم هائل من النصوص 

 القانونية التي تعدل أو تنظم املواضيع التي سبق تنظيمها.

إضافة إلى أن الجزائر لم تعرف االستقرار من حيث السياسية املتبعة في الكثير من املرات، 

عمـال النصوص القانونيـة املوروثـة عـن االستعمـار الفرنسـي ، دون تلـك التي تتعـارض مع فإقرار إ

السيادة الوطنية يجيبنا عن سياسة تشريعية معينة تبعتها الجزائر مباشرة بعد استقاللها، 

 19، ثم ظهور مجلس الثورة الذي جاء مع أحداث 1963تزامنت معها مرحلة ما بعد دستور سنة 

، وإقرار الخيار االشتراكي بصفة 1976، لتعرف الجزائر فيما بعد صدور دستور سنة 1965جوان 

أين تحول املنهـج السيـاس ي واالقتصـادي املتبـع في  1989نهائيـة ورسميـة، تتبعها تجربـة دستور 

اق ، فاملرحلة االنتقالية بعد تبني أرضية الوف1992بالدنا، ثم مرحلة املجلس األعلى للدولة سنة 

                                                             
1Anne Levade, Op.cit, p.09. 
2Philippe Sassier,Dominique Lansoy, Ubu loi, Trop de Lois tue la loi, Librairie Arthème fayard, France, 

Anne 2008, p.15. 
يعبر عن عدم االستقرار هذا الكم الكبير لعدد الحكومات التي عرفتها الجزائر منذ االستقالل وإلى يومنا هذا، إذ ال 3

جربة الدستورية في بالدنا، نجد ذلك االستقرار في الحقائب الوزارية، خاصة خالل الفترات االستثنائية من عمر الت

سواء من حيث عدد الحكومات او من حيث تشكيلتها، أنظر على سبيل املثال، رشيد بن يوب، الدليل السياس ي 

 .50 – 40ص، –، ص 1999الجزائري، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، الجزائر، جانفي 
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ثم سنة  2022، وصوال إلى تعديله سنة 1996، لتتبع هذه األخيرة بدستور سنة 1994الوطني سنة 

 .2019ثم البحث في تعديله بداية من فيفري  2016و سنة  2008

كل هذه املراحل التي تتباين فيما بينها ، تنعكس سلبا على استمرارية النصوص القانونية 

ا، األمر الذي ينعكس بالضرورة  على ثباتها، إذ أن األصل في هذا ذات الطبيعة الدستورية في بالدن

النوع من التعديل أن يتم بعد طول دراسة وتشاور وتفكير، بما يجعله تعديال نوعيا، ويمكن من 

وهو ما ال يمكن أن يتأتى ، 1خالله الوصول تحقيق خاصية ثبات النصوص القانونية واستقرارها

روف االستثنائية وغير العادية، أو في ظل تغيير مستمر للمنهج في ظل حلقة متواصلة من الظ

السياس ي واالقتصادي املتبع، أو في ظل التعديالت الشخصية التي عرفتها الجزائر في فترات زمنية 

 سابقة.

 عقلنة تعديل النص القانوني.-أ

ة الحاجة من بين املظاهر األساسية التي يمكنها أن تعبر عن مدى ثبات النص القانوني، قل

إلى تعديله، أو على األقل غياب ظاهرة التعديل املتكرر لنفس النص في فترات زمنية قصيرة، حيث 

إن الحاجة إلى التعديل هي ظاهرة طبيعية، تستلزمها مسايرة املتغيرات التي قد تعرفها الدولة، غير 

عيب ما يمُس  أنه متى أصبحت هذه التعديالت تتم بشكل متكرر، فإنها ستعبر بالضرورة عن

 بالنص القانوني، سواء فيما يطرحه من تنظيم، أم من حيث صياغته.

فالثبات هو ميزة نوعية يتطلب تحقيقها عنصر الوقت كي يعطى النص القانوني قوة 

وسلطة أكبر في نفوس املخاطبيـن بأحكامـه، سواء أمن حيث العلـم بمحتواه، أم من حيث الشعـور 

ين تنتفي هذه امليزة ويغيب معها االحترام الذاتي للقانون، متى أصبحت بالثقـة في أحكامه، في ح

، وعلى هذا األساس فإن الثبات هو أحد أهم الدالئل على كفاية 2نصوصه تتصف بعدم االستقرار

النص لتحقيق ما شرع ألجله، وعلى مدى قابليته من طرف املخاطبين بأحكامه، أين يكتسب هذا 

قيمة أكبر، معتمدا في ذلك على مرونته، وعلى حسن صياغته، من أجل األخير مع مرور الوقت 

 االستمرار ومواكبة املستجدات التي قد تعرفها البيئة التي شرع فيها بداية.

                                                             
1Thomas piazzon, Op.cit, p.33. 
2ibid, p.32. 
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غير أننا أصبحنا اليوم أمام نصوص قانونية تتسم بالكثير من مظاهر غياب األمن  

، بحيث يرى البعض أن كثرة 1عد القانونيةالقانوني، ويأتي على رأس هذه الظاهرة عدم ثبات القوا

التعديالت التي تدخل على النصوص القانونية هي أهم صورة سلبية يمكنها أن تعبر عنها، كما 

يربط البعض هذه الظاهرة بفكرة التضخم القانوني، ليعبر من خاللها عن كثرة اإلنتاج التشريعي 

 . 2غير املبرر

أو أن يتوقف عند  ،على تنظيم املواضيع املستحدثةفاألصل أن ينحصر اإلنتاج التشريعي 

حدود تعديل املواضيع التي تمت معالجتها بنصوص قانونية سابقة، بقصد ضمان مواكبتها 

للمستجدات التي قد تعرفها مواضيعها، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، وبالتالي تضمن من خاللها 

 الفاعلية والتطور.

توقف عند هذه العوامل فقط، بل أصبحت تعبر عن غير أن أسباب التعديل لم تعد ت

 ظواهر سلبية أخرى، منها على سبيل املثال ال الحصر:

اعتماد املشرع عند سنه للنصوص القانونية على فكرة التخصيص، واالبتعاد التدريجي عن 

االكتفاء باملبادئ العامة، أو بمعنى آخر تخصيص كل نص قانوني ملعالجة موضوع محدد، وفي 

 .3حدود ضيقة، بقواعد قانونية أقل عمومية من تلك التي كانت تتقرر سابقا

انعدام سياسة تشريعية مستقرة، نظرا لتباين أساليب الصياغة في كل مرحلة، بما يحدث 

، مما يؤدي في الكثير من 4نوعا من التعارض والتناقض بين أحكام النصوص القانونية السارية

في فترات زمنية قصيرة، غالبا ما تتقرر بمجرد أن تدخل هذه النصوص  األحيان إلى إعادة مراجعتها

 حيز النفاذ، أين يتم اكتشاف هذا التعارض أو التناقض.

                                                             
1 « L’insécurité juridique se manifeste sous diverse forme : une instabilité de la règle, une 

méconnaissance de la hiérarchie des normes, une rétroactivité de la loi, et l'élaboration d'une 

jurisprudence secrète et incertaine… »Voir, Ingrid fournol, Op.cit, p 14. 
2Geoffroy De Baynast de Septfontaines, l’inflation législative et les articles 34 et 37 de la constitution, 

thèse pour le doctorat en adroit, université de Paris II, Décembre Année 1997, p.17. 
3Ingrid fourfold, Op.cit, p.14. 

 لسليم ومعوقات العملية التشريعية في العراق، مجلة الكوفة للعلوم القانونيةنعمة احمد عبيس، التشريع ا4

 .53، ص.18، العدد07، املجلد2014والسياسية، العراق، سنة 
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كما تكثر حاالت التعديل نتيجة التداول املستمر على السلطة، إذ تعتبر هذه األخيرة وإن 

ن زاوية أخرى، نتيجة كانت إيجابية من زاوية معينة، أحد أهم أسباب التضخم التشريعي م

، فلكل أغلبية خيارات وبرامج سياسية يتم تكريسها عن طريق 1للتداول املستمرة لألغلبية البرملانية

 إصدار نصوص قانونية بمجرد الوصول إلى السلطة، بما ينعكس سلبا على خاصية الثبات.    

عض بمثابة املجال من بين دوافع التعديل كذلك تغير ثقافة املجتمع، والتي يعتبرها الب

الخصب الستحداث تشريعات جديدة، أو لتعديل التشريعات السارية، ويدعم هذه الدوافع 

بعوامل أخرى، تؤثر في الفرد والدولة، كظاهرة العوملة، أو العضوية في املنظمات الدولية 

 .2عضاء فيهواإلقليمية، ومثال ذلك تأثير االنضمام إلى االتحاد األوروبي على تشريعات الدول األ 

فإذا ما أردنا أن نتحدث عن عقلنة تعديل النصوص القانونية، فإنه ينبغي أن نميز بين تلك 

التعديالت التي تفرض نفسها نتيجة لظروف منطقية، يستشف منها نية البحث على ما هو أفضل 

دم وبين تلك التي تكون غير مبررة، فتشكل مظهرا من مظاهر التضخم القانوني، لكونها لن تق

اإلضافة الحسنة للمنظومة القانونية، بل ستزيد من عدد النصوص القانونية، و تكرس ظاهرة 

عدم ثباتها، إذ يقابل الزيادة والتسرع في إعداد النصوص القانونية، تراجع في نوعيتها واستحالة 

ثباتها ويقول بعض في هذا الخصوص إننا نجد أنفسنا أمام حلقة مفرغة يصعب الخروج منها، 

بسبب التضخم التشريعي، لكونه ظاهرة تغذي نفسها بنفسها، فالزيادة في اإلنتاج التشريعي 

تتوافق دائما مع تراجع في نوعيته، وهو ما يولد الحاجة إلى إعادة تصحيحها بنصوص قانونية 

 .3أخرى 

هذه الظاهرة السلبية التي عالجها مجلس الدولة الفرنس ي ألول مرة في تقريره الصادر سنة  

 ، عبر من خاللهما عن فكرة التعسف في تفعيل آلية التشريع.2006ثم سنة  1991

                                                             
1Philippe sassiez, Dominique Lansoy, Op.cit, p – p, 54-55. 

االمة، الجزائر، العدد السابع  ان، مجلسوتحديات املستقبل، مجلة الفكر البرمل من الفكر البرملاني الدولي، البرملان2

 .212- 211ص،-، ص2011والعشرون، ابريل سنة 
3"l'augmentation de la quantité s'accompagne d'une baisse de qualité , l'inflation l'législative 

s'autoalimenta et crée sa propre inflation puisqu' il faut par de nouveaux textes corriger les anciens 

de médiocre qualité", Voir :Philippe sassiez ,Dominique Lansoy ,Op.cit , p 32. 
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كما أن كثرة التعديالت تمس في الكثير من األحيان بمبدأ املساواة بين املخاطبين بأحكام 

القانون، متى كانت هذه التعديالت تتم في فترات زمنية قصيرة ومتقاربة، أو أن تكون بصورة 

 .1عة من قبلمباغته أي غير متوق

وينتج عنها االضطراب في املعامالت، وعدم تكافؤ الفرص، وسوء فهم النصوص القانونية 

وبالتالي تزداد نسب إمكانية عدم تطبيقها تطبيقا سليما، فكثير ما يقع املتعامل مع النص القانوني 

التسرع في ، نتيجـة 2خاصة القاض ي أمام حاالت يجد فيها نصوص قانونية غامضة أو غير منسجمة

، وهي سبب من األسباب التي تؤدي إلى عدم ثبات النصوص القانونية، فكلما زاد 3إعداد القانون 

 .4الكم دون ضوابط كما سبق بيانه، قابله تراجع في مستوى وفي نوعية إعداد النصوص القانونية

عدالة وقد عرفت الجزائر هذه اآلثار ومثال ذلك ما استخلصته اللجنة الوطنية إلصالح ال

بالنسبة للتشريعات املتتالية، وكثرة التعديالت، وكثرة النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيق 

القوانين أين اعتمدت الجهات الوصية على قطاع العدالة من أجل معالجة هذه الظاهرة السلبية 

 ، وتم تنصيب ورشة عمل من2001على ضرورة إعادة تكييف املنظومة التشريعية بداية من سنة 

، هذا املثال ما هو إال نموذج فقط ملواضع 20035أكتوبر 26أجل تحقيق هذا الغرض بتاريخ 

 قانونية كثيرة عرفت تعديالت في الجزائر.

 فاعلية النص القانوني.-ب

من بين املظاهر التي ترتبط بفكرة الثبات املوضوعي للنص القانوني، تلك املتعلقة بضرورة 

واقع، ونعني بذلك تفعيله، فالنص القانوني ما كان ليشرع لوال وجوده نصا وتطبيقا على أرض ال

 الحاجة إلى ما يحتويه من قواعد قانونية تنظم موضوعا معينا.

                                                             
عبد اللطيف محمد محمد، مبدأ األمن القانوني، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة 1

 .113-112ص،-، ص2004، أكتوبر، سنة 36املنصورة، مصر، العدد 
مولود ديدان، تكوين القاض ي ودوره في النظام الجزائري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، جامعةالجزائر، 2

 .121-119ص،-، ص2005كليةالحقوق، سنة
 ، انظرحول هذا املوضوع:« «législation de paniqueيصف البعض هذا التشريع املستعجل بـ3

Karine Gilberg, Une Production du droit mieux raisonnée ? La Diffusion de La légistique en droit 

français, la légistique ou l'art de rédiger le droit, Op.cit, p 47. 
4Anne l’évade, Op.cit, p-p, 9-10. 

 .122مولود ديدان، مرجع سابق، ص.5
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وبالتالي فإن عدم تفعيله يعني إهدار هذه الغاية وتغييبها، ويعني كذلك تحميل املنظومة 

ة من جهة، ولكونها تحد من القانونية للدولة نصوص قانونية بمثابة العبء، لكونها غير مفعل

القدرة على تحقيق العلم الكافي بالنصوص القانونية السارية من جهة أخرى، كما يمكن لهذا 

 املظهر أن يعتبر معيارا كاشفا عن مدى علم املشرع بخصوصية البيئة التي يشرع.

حيث يرى بعض من الدارسين لهذا املوضوع أن عدم تفعيل القاعدة القانونية يعود 

ألساس إلى مجموعة من العوامل منها على وجه الخصوص، عدم سن النصوص التنفيذية، أو با

نتيجة صعوبة الوصول إلى مضمون القاعدة القانونية لكونها معقدة، أو النعدام العلم الكافي بهذه 

النصوص وفهمها من قبل املخاطبين بأحكامها، كما قد يترتب هذا األثر نتيجة عدم مطابقة النص 

انوني لبيئته أو لعدم إمكانية مسايرتها، أو قد يترتب نتيجة عدم تقبل القاعدة القانونية من الق

 .1طرف املخاطبين بأحكامها

في حين يختصر بعض أسباب هذه املظهر في سببين أساسيين وهما، إما نتيجة عدم تفعيل 

أن نتناول في ذلك بعض  ، ولنا2القاعدة القانونية بسبب طبيعتها، أو نتيجة لغياب آليات تنفيذها

 األمثلة.

فقد يستحيل تفعيل النص القانوني نتيجة لإلرادة السياسية، أو بمعنى آخر نتيجة عدم  

سن أو إصدار النصوص التنفيذية املتعلقة به، إما عن قصد أو عن غيره، ومثال ذلك عدم 

اعدة الدستورية صالحة إصدار بعض القوانين أو املراسيم املتعلقة بمواد الدستور، أين تبقى الق

، وبالتالي تغيب الغاية من النص عليها، وهو ما يرتب نوعا من 3للتطبيق، غير أنها غير مفعلة

النقص داخل املنظومة القانونية ككل، وخلل بين درجاتها، ويحدث في نفس الوقت فراغا يزداد 

 حجمه بحسب عدد الحاالت التي يمكن أن ننسبها لهذا املثال.

                                                             
1Catherine Bergeal ,rédiger un texte normatif, manuel de Légistiques, France, Berger – levraut,7 eme , 

édition ,octobre 2012 , p – p.52-53. 
د. كايس شريف، عدم فعلية القاعدة القانونية وأثرها على األمن القانوني، ملتقى األمن القانوني، كلية الحقوق 2

 اصدي مرباح، ورقلة، عدد، مطبعة ق2012ديسمبر سنة  6و 5والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، أيام 

 .129-123ص ،-، ص2013خاص، نوفمبر
الطبعة االولى،  د. سعيد عبد الجبار العلوش، دراسات معمقة في العرف الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع3

 .240، ص.2008سنة 
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الظاهرة سلبا على املنظومة القانونية، من حيث فتح املجال أمام التأويالت تنعكس هذه 

من  التي ال تصب إال في أضعاف عالقة الثقة بين السلطة واملواطن، أوال لعدم تمكن السلطة

تطبيق نصوص قانونية أقرتها، وهو ما يعني ضعفها في مواجهة املخاطبين بالقانون، وثانيا من 

بعدم جديـة إصـدار النصوص القانونيـة، واعتبارهـا نصوص توضـع ملعالجـة حيث تولد الشعور 

املراحل االستثنائية، أين تغيب الغاية من سنها، بمجرد مرور فترة زمنية قصيرة من  أو األزمـات

 وبذلك لن تجد طريقها نحو التطبيق.  إصدارها

 لبعض مواد التطبيق فإذا كنا نتحدث عن ثبات النص الدستوري، فإنه قد تتوفر آليات

الدستور غير أنها ال تفعل، وقد نكون أمام ما يعرف بالعرف الدستوري املعدل، متى أقدمت 

، لتبرز بذلك مظهرا آخر تنتفي معه 1السلطة السياسية على مخالفة القواعد القانونية الواردة فيه

 خاصية الثبات.

يحتوها الدستور بالواقع االجتماعي،  أو قد يتعلق األمر بعدم تطابق القواعد القانونية التي

وهو ما يصفه البعض عند البحث في موضوع الدساتير الديمقراطية بالتطابق القائم بين الدستور 

، هذا التطابق الذي ُيعتبر ضرورة أساسية يمكنها أن تعزز من ثبات 2السياس ي والدستور االجتماعي

 بة.الدساتير وحتى النصوص القانونية األدنى منها مرت

بالنسبة للنص التشريع فإن األمر ال يختلف كثيرا، إذا أن األصل فيه أن يصدر سليما   

شكال وغير مخالف من حيث محتواه ملقتضيات الواقع ومتطلبات تحقيق العدالة، ومتى كان 

عكس ذلك فانه لن يلقى تلك القابلية اإلرادية للتطبيق، وذلك االحترام الذي ينبغي أن يتحقق له 

 بما يعيق ويؤثر في مسألة ثباته.  3د صدورهبمجر 

                                                             
 .241-240ص.-نفس املرجع، ص1
حكوم، لذلك يجب أن يحتوي على الحلول التي يؤمن يعتبر الدستور اآللية القانونية لحل الصراع بين الحاكم وامل2

بها الحكام ويستطيع أن يدافع عنها املحكوم، أي أن تكون هذه األحكام عملية وإال كان عرضة للتعديل والتغيير، 

وبالتالي فإن الدستوري يجب أن يتضمن إطار واقعي عملي من خالل قواعده التي ينبغي أن تمثل ذلك الترابط بين 

ر السياس ي والدستور االجتماعي، حول هذا املوضوع انظر: د. عبد الفتاح ساير، القانون الدستوري، الدستو 

 .118-117ص،-، ص2004مطابع دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، مصر، سنة 
 .48سابق، ص. د. محمد حسين منصور، مرجع3
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فإذا كان ثبات النص القانوني يعتبر أحد األسس التي يتحقق من خاللها األمن القانوني، 

فإن هذا األخير يستلزم أن تكون النصوص القانونية شاملة، أي أن تكون عامة وعادلة حتى تكون 

 .1فعالة

نية مطبقة فعليا، إما على أساس ما تحمله وتعنى الفاعلية هنا أن تكون النصوص القانو 

من جزاء يترتب عند مخالفـة أحكامها، وإما أن يتم ذلك بناء على اإلرادة الذاتية للمخاطبيـن 

 بأحكامها، وهو ما يصطلح عليه بقابلية النص القانوني، ويعبر عنه البعض من خالل عبارة.
2»  u’on les aimesSi vous voulez qu’on obéisse aux lois faites q « غير أن هذا الطرح

وضوح النص القانوني من أجل تحقيق سهولة فهمه، واإلدراك السليم ألهدافه، وبالتالي  يستلزم

يعتبر فهم النص القانوني من الشرط الضروري التي ينبغي العمل على تحققه من أجل الوصول إلى 

 . 3تطبيق النصوص القانونية

يوصف بالتشريع البيروقراطي، والذي يعتبره البعض بظاهرة يضاف إلى هذه العوامل ما 

، وتمثل هذه الظاهرة أحد أسباب عدم ثبات النصوص القانونية 4االنفصال بين الشعب والقانون 

 نظرا لعدم قابليتها.

من حيث املصدر، ومثال  كما يرتبط موضوع الفاعلية بالنسبة للبعض بخاصية الثبات

تتصف بالجمود والثبات النسبي مقارنة -الدوالنية  –دولية املصدر ذلك أن القواعد القانونية 

بالقواعد القانونية االجتماعية، والتي تمتاز عموما بسرعة وسهولة التأقلم مع األوضاع 

 ، وبالتالي تعتبر النصوص القانونية ذات املصدر الدولي أكثر ثبات من غيرها. 5االجتماعية

على ضوء كل ما سبق، فإننا نجد الكثير من النماذج التي بالرجوع إلى التجربة الجزائرية 

 -تتعلق بمواد قانونية لم يتم تفعلها، على الرغم من وجودها ضمن املنظومة القانونية السارية 

 ، ونجد كذلك نصوصا قانونية كاملة أخرى لم تفعل رغم صدورها.-مواد من نص قانوني 

                                                             

أغسطس،  111لإلدارة املحلية والتنمية، املغرب، العدد رقم بوجمعة، األمن القانوني، املجلة املغربية  بوعزاوي  د. 1

 .14، ص.2013
2Anne-Marie Leroyer, La Motivation des lois, La Motivation ; Travaux de l’association Henri 

Capitant ; journées nationales, Tomme III ; Limoges, Année 1998, p.100. 
 .180السابق، ص. عد. فايز محمد حسين، املرج3
 .158-157ص،-سابق، ص د.يس محمد محمد الطباخ، مرجع4
 .125السابق، ص. الشريف، املرجع د. كايس5
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جلس الدستوري في ظل دستور سنة يمكن أن نستهل هذه النماذج بعدم تأسيس امل

 حتى وإن كان يشفع لهذه املرحلة قصر عمر التجربة الدستورية األولى في الجزائر.1963

ثم عدم تفعيل املواد املتعلقة بمنصب نائب رئيس الجمهورية، في ظل رئاسة الرئيس  

إلى  يو اإلشارة، كما نجد في دراسات األستاذ أحمد مح1هواري بومدين والرئيس الشاذلي بن جديد

مجموعة النصوص القانونية التي وضعتها السلطة بقصد ضمان التنظيم املؤسساتي في الدولة 

 .2خالل سنوات الستينات غير أنها لم تطبق فعليا

نجد نماذج أخرى، منها عدم إصدار القانون العضوي املتعلق  1996وفي ظل دستور سنة 

ختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن األفعال التي باألمن العمومي، وعدم إنشاء محكمة عليا ت

 .3يمكن وصفها بالخيانة العظمى، على الرغم من النص عنهما كان صريحا في الدستور 

 كما يمكن أن نقدم نماذج أخرى عن نصوص قانونية لم تفعل لعدم تطابقها مع البيئة التي

والقانون املتعلق بحماية البيئة، شرعت فيها، ومثال ذلك القانون املتعلق بحماية املستهلك، 

 .4وكذلك املرسوم التشريعي املتضمن بورصة القيم املنقولة في الجزائر

من خالل كل ما سبق يمكن أن نصل إلى القول، بأن الكثير من النصوص القانونية 

ن أصبحت تتصف في عصرنا هذا باملتناقضة وغير الفعالـة والغامضــة، وبالتالي يستحيــل عليهـا أ

تحقق خاصيـة الثبات، األمر الذي يترتب معـه تفش ي كثـرة التعديالت، خاصـة الجزئية منها والطارئـة 

 la crise deمن حيث مضامينها، ولتشكل ما أصبح يعرف اليوم بأزمة التشريع في النظم القانونية" 

loi  "5.مما ينعكس سلبا على تحقيق األمن القانوني ، 

 

 

                                                             
حول هذا املوضوع انظر: د. عبد هللا بوقفة، القانون الدستوري، تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية، دار الهدى، 1

 .150عين مليلة، الجزائر، ص.
الجامعية،  في املؤسسات اإلدارية، ترجمة محمد عرب صاصيال، ديوان املطبوعات أحمد محيو، محاضرات2

 .65، ص 2009الطبعة الخامسة، سنة 
 07املوافق لـ  1417رجب عام  96/438مرسوم رئاس ي رقم  ،1996من الدستور الجزائري لسنة  158و 123املواد 3

، الجريدة 1996نوفمبر سنة  28عليه في استفتاء يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور املصادق  1996ديسمبر سنة 

 .1996ديسمبر سنة  08الصادرة بتاريخ  08الرسمية رقم 
 .127-125ص، -سابق، ص حول هذا املوضوع انظر:د. كايس شريف، مرجع4
 .206السابق، ص. د. فايز محمد حسين، املرجع5
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 .خاصية الثبات عن استقرار الوضعيات القانونية حور الثالث: تمييز امل

تتقارب عبارة استقرار الوضعيات القانونية مع خاصية الثبات من حيث اآلثار املترتبة 

عنهما بحيث تبحث كل واحدة منهما في تحقيق االستقرار بين أطراف العالقات القانونية، وتكريس 

 ثقافة الثقة في النص القانوني.

ان كل االختالف في الكثير من األوجه، بحيث تعالج أغلب املؤلفات إال أنهما يختلف

عندما تبحث في الجزئية املتعلقة بتطبيق  املتخصصة موضوع استقرار الوضعيات القانونية

القانون من حيث الزمان، وتتناول من خالله اإلشكاالت التي تتعلق بتعاقب النصوص القانونية 

زمان، وما يثار من خاللها بخصوص النظام القانوني الذي املنظمة لنفس املوضوع من حيث ال

تخضع له املراكز القانونية التي تكون قد نشأت في ظل نص قانوني ُعدل أو تم إلغاؤه بنص جديد، 

من خالل مبدأ عدم رجعية القوانين، في حين يقوم موضوع الثبات على إيجاد اآلليات الكفيلة 

داد عبر الزمن، األمر الذي تتولد معه عالقة عكسية بينهما، بسن نصوص قانونية قادرة على االمت

فكل ما كان النص أكثر ثبات كلما قلت الحاجة إلى الرجوع إلى البحث في فكرة تنازع القوانين من 

 حيث الزمان، والعكس صحيح. 

وعلى هذا األساس فإن البحث في تمييز استقرار الوضعيات القانونية عن خاصية ثبات 

قانونية يستدعي منا البحث في أهم املبادئ التي تعنى بمعالجة إشكالية تطبيق القانون النصوص ال

من حيث الزمان، والتي سنتناولها بداية بمبدأ عدم رجعية القوانين ثم مبدأ األثر الفوري أو 

 املباشر للقانون.

 أوال: عالقة خاصية الثبات بمبدأ عدم رجعية القوانين. 

ي أن يطبق مباشرة بعد إصداره، دون أن يمتد سريانه إلى املاض ي األصل في النص القانون

سواء تعلق األمر بالوقائع التي ينظمها، أم باملراكز القانونية التي يؤثر فيها باإلنشاء أو بالتعديـل أو 

من  ، فهذا املبـدأ ما هو في حقيقـة األمـر إال إقرار منطقي لبدايـة سريان النص القـانوني1باإللغاء

ث الزمن، أين ُيفترض فيه أن ينتج آثاره، ويصبح ملزما بعد إصداره، وبالتالي يفترض عدم حي

 .2تطبيقه بأثر رجعي على ما وقع قبل إصداره

                                                             
، 2003/2004ة للقانون، الجزائر، دار هومه، سنة د. عبد املجيد زعالني، املدخل لدراسة القانون، النظرية العام1

 .97ص.
د. إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الجزائر، ديوان املطبوعات 2

 .177، ص.1993الجامعية، طبعة سنة 
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، والذي تعود جذور تطبيقه إلى الحضارات 1هذا املبدأ الذي أكدته الديانات السماوية

قانوني من خالل أحكام املادة الثانية غير أنه ظهر ألول مرة في التشريعات الحديثة كنص 2القديمة

، والتي تنص على أن " التشريع ال يسري إال بالنسبة 1804" من قانون نابليون لسنة 02"

للمستقبل، فليس له مطلقا األثر الرجعي"، لتزيل معها كل جدل فقهي بخصوص أهميته وقيمته 

 .3كمبدأ قانوني

املبادئ العادية في القانون، وال يرقي أن يكون  غير أن الفقه يكاد يجمع بأنه ال يشكل إال أحد

من املبادئ الدستورية، إال ما تعلق منه بقانون العقوبات، وبالتالي ال يقيد من إرادة املشرع، إنما 

 . 4يقيد من إرادة القاض ي فقط 

يشترك مبدأ عدم رجعية القوانين مع موضوع الثبات من حيث ضرورة وجود نص قانوني 

ثارتهما، كما يشتركان من حيث ضرورة تحديد تاريخ هذا النفاذ، حيث إن مبدأ عدم نافذ من أجل إ

رجعية القوانين يعتمد على تاريخ بداية سريان النص القانوني من أجل تحديد آثاره، وهو التاريخ 

 الذي ُيعتمد للكشف عن مدى ثبات النص القانوني.

ا، معيارا يمكن االعتماد عليه من جهة أخرى تشكل العالقة العكسية التي تجمع بينهم

ملعرفة مدى إعمالهما، فكلما كانت النصوص القانونية أكثر ثبات كلما قل ونقص الرجوع إلى 

إعمال قاعدة تنازع القوانين من حيث الزمن، وكلما كانت هذه النصوص أقل ثباتا ظهر حيز واسع 

 ألعمالها.

                                                             
وأردفت له  تناولت في مصادرها هذا املبدأبالرجوع إلى الشريعة اإلسالمية على سبيل املثال فإننا نجدها قد 1

مجموعة من األسس، وبذلك ال يمكن القول انه مبدأ يقتصر وجوده في التشريع الوضعي فقط، حول هذا املوضوع 

انظر: د. إسماعيل عبد النبي عبد الجواد شاهين، ضوابط مبدأ عدم رجعية القوانين )دراسة مقارنة بالفقه 

-،ص1995ربية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة األولى، سنة اإلسالمي(،دار النهضة الع

 .155-150ص.
هذا املبدأ الذي نجده مقررا في القانون الروماني، غير انه لم يكن محددا بالصورة التي يمكن التمييز من خاللها 2

جمة املنشور االمبراطوري الذي أصدره أو االستثناء في هذا القانون، فقد تناوله سيشرون في مها بأنه يشكل األصل

"verres بشأن الوصية، ورتب من خالله األثر الرجعي له، كما اقره جستنيان متى تنازل عن سريان القوانين التي "

يصدرها إلى املاض ي بإرادته، وطبق كذلك فيما يتعلق بقاعدة رجعية القوانين املفسرة، حول هذا املوضوع انظر: 

 .206-205ص ،-سابق، ص طباخ، مرجعد.يس محمد محمد ال
 .755نفس املرجع، ص.3
 .758سابق، ص. د. سمير عبد السيد تناغو، مرجع4
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املاض ي من شأنه أن يخل  فإذا كان بعض يرى أن انسحاب القواعد القانونية على

باالستقرار الواجب للمعامالت، ويمس بعامل الثقة التي ينبغي أن يتوفر في النص القانون لدى 

، فإن خاصية الثبات هي الوسيلة التي تولد الثقة في نفوس املخاطبين بأحكام 1املخاطبين بأحكامه

 .2القانون وتمكنهم من االطالع على النصوص القانونية وفهمها

ما يرتبط مبدأ عدم رجعية القوانين وخاصية الثبات من حيث الهدف، وهو تحقيق األمن ك

القانوني، فالكثير من املراكز القانونية ال تنش ئ أو تنقض ي أو ترتب آثارها في لحظة واحدة، إنما 

، وهو ما يتأثر سلبا أو إيجابا أمام عدم ثبات النصوص 3تحتاج إلى عنصر الزمن حتى تتكون 

 .4نيةالقانو 

فتحقيق األمن واالستقرار هو غاية تسعى إلى تكريس أهدافها داخل املجتمع القواعد التي 

تتعلق بسريان النصوص القانون من حيث الزمان، ومن بين املبادئ القانونية املقررة لذلك نجد 

ر ، ومثال ذلك إدراج شرط عدم تغيي5مبدأ عدم رجعية القوانين، قصد تحقيق استقرار املعامالت

 .6التشريعات املتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة في بعض عقودها

وتهدف خاصية الثبات في املقابل إلى ضمان استقرار الوضعيات القانونية، ومثال ذلك 

، فإذا 7ثبات الحق املقرر قانونا متى استقر النص القانوني الذي ينظم املركز القانوني الذي اقره

                                                             
 .340سابق، ص  كيره، مرجع د. حسن1
 الحقوق، جامعة القانوني، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية األمن عبد اللطيف محمد محمد، مبدأ2

 .101، ص.2004أكتوبر سنة ، 36املنصورة، مصر، العدد ع .
 .750سابق، ص. د. سمير عبد السيد تناغو، مرجع3
 .199-178،198سابق، ص، ص، حسن، مرجع إبراهيم د. احمد4
الوحيد الخاص بالعالقات  األثر املباشر للقانون، بحيث يعتبر االستثناء يمكننا أن نستثنى من هذه الفكرة مبدأ 5

 .375سابق ص. فيه، حول هذا املوضوع انظر:د. حسنكيره، مرجع ذي أبرمتالعقدية، أين تظل تخضع للقانون ال
تصنف هذه الشروط لدى البعض ضمن شروط الثبات من حيث املضمون، بحيث تتعهد الدولة بموجب شروط 6

انظر: عدلي محمد عبد  خاصة بعدم تعديل نشاطات الشركات والتي قد تزيد من أعبائها، حول هذا املوضوع

 يف بنود االستقرار التشريعي وتقييم دورها في عقود الدولة، مجلة العلوم القانونية واإلدارية جامعةالكريم، تكي

 .61، ص.11، العدد2011أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق تلمسان، سنة 
7Thomas piazzon, Op.cit, p 34. 
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ى مقومات تحقيق األمن القانوني، فإن هذا األخير يتضمن في محتواه كانت خاصية الثبات هي إحد

 .1جملة من التطبيقات األساسية، يأتي على رأسها تحقيق استقرار الوضعيات القانونية

يمكن أن نشير في نهاية دراسة لهذه العالقة إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين لم يجد 

، ويعتبر بذلك أقدم من خاصية 1804إال بعد سنة  طريقه إلى التشريع الوضعي بصورة نهائية

الثبات غير أن هذه األخيرة أصبحت تعنى باالهتمام األكبر في نهاية القرن العشرين، كما أصبحت 

، أمام واقع 2ورغم  حداثتها من املبادئ التي يجب على املشرع أن يراعيها في عملية سنه للقانون 

ير اهتمام املنشغلين بالقانون، وقد عبر مجلس الدولة انعدام األمن القانوني الذي أصبح يث

عن هذه الظاهرة مبرزا إياها من خالل التطرق إلى ظاهرة  1991الفرنس ي في تقاريره بداية من سنة 

عدم ثبات القواعد القانونية، ولتتحول تدريجيا إلى أحد أهم اآلليات التي يمكنها تحقيق الغاية من 

 .3القانون 

هذه العالقات بأن مبدأ عدم رجعية القوانين يعتبر هدفه الوحيد في كما عبر بعض عن 

، أي البحث في تحقيق استقرار املعامالت، كما 4قوانين االتحاد األوروبي تحقيق استقرار الحقوق 

يرى بعض أن ترسيخ هذا املبدأ يعتبر ضرورة أساسية، متى كانت رجعية القوانين قد تشكل تهديدا 

 .5قانونيلالستقرار واألمن ال

 .ثانيا: عالقة خاصية الثبات باألثر املباشر للقانون الجديد

يقصد باألثر املباشر للقانون الجديد، أو ما يصطلح عليه بعض باألثر الفوري للقانون 

الجديد إلزامية تطبيق أحكام النص القانوني بصفة مباشرة وفورية مباشرة بعد صدوره على كل 

 .6بأحكامه، وعلى كل ما يقع من حاالت بعد نفاذهالوقائع واألشخاص املخاطبين 

                                                             
1Sécurité Juridique et Complexité du Droit, Rapport Public 2006, Jurisprudence et avis, Conseil d’état, 

La Documentation Françoise, Etude et Documents n 57, Année 2006 ; p 229.  
2Henri Plagnol Op.cit, p. 02. 
3Security juridique et complexifies du droit ;Op.cit, p.229. 
4Ingrid fournol, Op.cit, p.180. 

 .168.القانوني واالجتهاد القضائي، ملتقى األمن القانوني، مرجع سابق، ص عبد العزيز أمقران، األمن5
 .176.د. إسحاق إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص6



 دولة القانون د. حليم لعروس ي، جامعة املدية / ثبات النصوص القانونية ذات الطبيعة الدستورية أساس لتكريس 

 

 2020مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر "       جانفي  152

 

مال ملبدأ عدم رجعية القوانين 
َ
، يهدف باألساس إلى تأكيد عدم 1هذا املبدأ الذي يعتبر مك

صالحية النصوص القانونية التي تم تعديلها أو استبدالها على تنظيم ما شرعت ألجله مستقبال 

 .2ق القانون بخصوص املراكز القانونية املتماثلةويهدف كذلك إلى منع الوقوع في ازدواجية تطبي

فإذا كان الهدف من مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي هو تحقيق االستقرار والعدالة 

فإن مبدأ األثر املباشر للقانون الجديد ما هو إال امتداد لتحقيق هذه الغاية،  ،3داخل املجتمع

اطبين بالقانون عندما يتحقق بالنسبة إليهم بحيث يمكن من خالله تحقيق املساواة بين املخ

توحيد القواعد القانونية التي تطبق على املراكز املتماثلة بينهم في الوقت الواحد، على الرغم من 

، بما يجعلهما متالزمان ويكمالن بعضهما البعض بقصد تحقيق هذه 4االستثناءات التي ترد عليه

 .5الغاية

وقد تبنى املشرع الجزائري مبدأ األثر املباشر للقانون الجديد، إال أنه خالفه بطرق كثيرة 

منذ إقراره، األمر الذي ينعكس سلبا على ما يفترض أن يتحقق من خالله من آثار من جهة، وعلى 

 خاصية الثبات من جهة أخرى.   

 إقرار املبدأ والخروج عليه في نفس النص.-أ

ائري مبدأ األثر املباشر للقانون ضمن أول نص قانوني تضمن وضع قاعدة أقر املشرع الجز 

عامة بشأن تنفيذ القوانين في بالدنا، من خالل النص على ما يلي" تصبح القوانين والضوابط نافذة 

املفعول في كافة التراب الوطني يوما كامال بعد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

، غير أنه أدرج على هذا املبدأ استثناء في نفس املادة التي تضمنته عندما 6الشعبية ..." الديمقراطية

نص على إلزامية مخالفته متى تقرر خالف ذلك، وبذلك يكون املشرع الجزائري قد أقر هذا املبدأ 

                                                             
يمكن للقانون الجديد أن يمس بالحقوق املكتسبة دون أن يعتبر رجعيا، وبذلك فإن مبدأ التطبيق الفوري 1

ل هذا املوضوع انظر: د. سمير عبد السيد تناغو، مرجع للقانون يمكنه املساس بفكرة االستقرار الوضعيات، حو 

 .668،671سابق، ص، ص،
 .103، ص 2004-2003د. عبد املجيد زعالني، املدخل لدراسة النظرية العامة للقانون، دار هومه، الجزائر، 2
 .339كيره، مرجع سابق، ص. د. حسن3

 .97د. مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص.4
 .82-80ص،-النبي عبد الجواد شاهين، مرجع سابق، صإسماعيل عبد 5
بشأن  1964مايو سنة  28املوافق  1384محرم عام  16مؤرخ في  147-64املادة األولى من املرسوم الرئاس ي رقم 6

 .1964مايو سنة  29، الصادرة بتاريخ 1964لسنة  01تنفيذ القوانين والضوابط، الجريدة الرسمية رقم 
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من جهة، وأقر في نفس الوقت إمكانية الخروج عنه، وأعطى لنفسه هذا الحق دون سواه متى أراد 

 ذلك، من خالل عبارة "إلزامية مخالفته متى تقرر خالف ذلك".  

من القانون املدني الجزائري عند تنظيمها  04كما أن الصياغة التي جاءت بها أحكام املادة 

لهذا املوضوع في ثاني نص قانوني تقرر فيه، قدمت معيارا جديدا يضاف لهذا املبدأ باشتراطها 

، أي أن املشرع 1قر الدائرة من أجل احتساب تاريخ نفاذهضرورة وصول الجريدة الرسمية مل

الجزائري قد تبنى بخصوص افتراض العلم بالقانون توفر املعيارين معا، أوال صدور النص 

 القانوني في الجريدة الرسمية، والثاني ضرورة وصولها ملقر الدائرة.

رسمية، والتي تعتبر بمثابة فإذا كان األصل أن يرتبط تنفيذ القانون بإصداره في الجريدة ال

الدليل على العلم به، فإن املشرع الجزائري قد اتبعه بمعيار ثاني مكمل له، بما يفيد أن النص 

القانوني الذي يصدر ويطبق في الجزائر العاصمة سيحتاج إلى مدة زمنية إضافية تتحكم فيها 

 خ سريانه.جهات أخرى ال عالقة لها بالعملية التشريعية من أجل تحديد تاري

هذه املدة الزمنية مهما كانت قصيرة أو طويلة يمكنها أن تشكل نوعا من التمييز ولو املؤقت 

، خاصة وأن الفترة التي صدر فيها هذا النص لم تكن تعرف نفس 2بين املخاطبين بأحكام القانون 

 التقدم التكنولوجي الذي نعيشه اليوم.

أن املشرع الجزائري قد  –القانون املدني  –ن ما يالحظ كذلك عند الرجوع إلى هذا القانو 

 1003خرج على مبدأ األثر املباشر للقانون في نفس النص الذي تقرر بموجبه، بحيث تنص املادة 

، بمعنى أن هذا النص 3" أشهر03منه على أن تاريخ سريانه سيكون بأثر رجعي بما يقارب ثالثة "

 .1975نة يوليو س 25سيطبق بأثر رجعي بداية من تاريخ 

                                                             
، الجريدة الرسمية 1975سبتمبر سنة  26املوافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75ر رقم من األم 04املادة 1

 .1975سبتمبر  3الصادرة بتاريخ  1975لسنة  78رقم 
يمكن أن يترتب عن هذه القاعدة نوع من التمييز بين األفراد، كأن يجرم شخص بفعل ال يجرم مرتكبه في دائرة 2

صة لبعض األشخاص ملباشرة تصرفات قانونية، تعتبر ممنوعة بالنسبة لغيرهم في إدارية أخرى أو أن تعطي الفر 

الدوائر التي لم تصلها الجريدة الرسمية بعد والعكس صحيح، وبالتالي يمكن أن يغيب من خالل ذلك مبدأ املساواة 

 أمام القانون، ولو بشكل مؤقت ونسبي.
في حين تم التوقيع  1975يوليو سنة  25هذا األمر بتاريخ  على أن يسري  58-75من األمر رقم  1003تنص املادة 3

 .1975سبتمبر سنة  30، وصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1975سبتمبر سنة  26عليه بتاريخ 
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 468يمكن أن نستشف مثاال آخر خرج به املشرع عن إعمال هذا املبدأ، حيث تنص املادة  

من قانون العقوبات على أنه " تلغى جميع األحكام املخالفة لها األمر الذي يسري مفعوله من تاريخ 

ريدة املتضمن التنظيم القضائي املشار إليه، والذي ينشر في الج 278-65تطبيق األمر رقم 

، وبذلك يكون املشرع الجزائري قد ربط 1الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "

تحديد تاريخ تطبق قانون العقوبات بضرورة نشر اآلمر املتضمن التنظيم القضائي، على الرغم من 

ر ربط ، ومن جهة أخرى تضمن هذا النص األخي 2أن هذا األخير كان قد صدر من قبل هذا من جهة

، وبهذا نكون أمام أمر يحتاج تنفيذه إلى أمر أخر، 3تحديد تاريخ العمل به بضرورة إصدار مرسوم

ويحتاج هذا األخير تنفيذه إلى صدور مرسوم، هذه املعالجة التي تفيد أن املشرع الجزائري لم يعط 

 .تاريخا محددا بدقة لبداية سريان هذه النصوص القانونية، إنما ربط بعضها ببعض

نفس املالحظة املتعلقة بعدم إعمال مبدأ األثر املباشر للقانون نجدها في الكثير من 

النصوص القانونية األخرى في بالدنا، أين اعتمد املشرع الجزائري على االستثناء بدل األصل في 

 .5، قانون اإلجراءات الجزائية4تحديد أجل سريان قانون اإلجراءات املدنية

إال  –القانون الدستوري –الفروع القانونية تخرج عن حيز دراستنا  وحتى وإن كانت هذه 

أننا نستخلص منها مالحظة جد هامة، إذ نستشف أن املشرع الجزائري كثيرا ما وجد نفسه أمام 

مراحل انتقالية استلزمت منه ضرورة إقرار مثل هكذا إجراءات، نتيجة قرارات سياسية حاول من 

 بطريقة استعجالية، فنجح في ذلك أحيانا، وأخفق أحيانا أخرى. خاللها وضع منظومة تشريعية

املتعلق  157-62ومثال ذلك إعالن املشرع الجزائري عن إلغاء العمل بأحكام األمر رقم  

بتمديد العمل بالتشريعات الفرنسية السارية، إال ما تعارض منها مع السيادة الوطنية، أين حدد 

                                                             
يتضمن قانون  1996يونيو سنة  08املوافق لـ  1386صفر عام  18املؤرخ في  156-66من األمر رقم  468املادة 1

 .1966يونيو  11، الصادرة بتاريخ 49رسمية رقم العقوبات، الجريدة ال
يتضمن التنظيم القضائي الجريدة  1965نوفمبر سنة  16املوافق  1385رجب عام  22مؤرخ في  65/278أمر رقم 2

 .1965نوفمبر  23، الصادرة بتاريخ 96الر سمية رقم 
 ، املرجع السابق.278-65من األمر رقم  12املادة 3
يتضمن قانون  1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  154-66القانون رقم من  479املادة 4

 .1966يونيو  09الصادرة بتاريخ  1966لسنة  47اإلجراءات املدنية، الجريدة الرسمية رقم 
انون يتضمن ق 1966يونيو سنة  08املوافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ في  155-66من القانون رقم  730املادة 5

 .1966يونيو  10الصادرة بتاريخ  1966لسنة  48الجزائية، الجريدة الرسمية رقم  اإلجراءات
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، غير أنه ورغم السرعة التي عرفتها عملية إعداد النصوص 19751يوليو من سنة  05لذلك أجال 

القانونية املتعلقة بهذا املوضوع، وحجم اللجان التي تشكلت لهذا الغرض، لم يتمكن من إصدار 

كل النصوص القانونية املترتبة عن هذا القرار، أمام الصعوبات العملية التي واجهته عند مرحلة 

لم تصدر نصوصها القانونية إال في فترات الحقة من التاريخ  التنفيذ فنجد أن بعض املواضيع

" سنوات 04املحدد لنهاية هذه املرحلة، ومثال ذلك قانون الجمارك الذي لم يصدر إال بعد أربعة "

 .2من نهاية األجل املحدد إللغاء العمل بالتشريع الفرنس ي

ن، ومثال ذلك القوانين هذه االستثناءات التي نجدها تكاد تغيب في بعض مواضيع القانو 

املتعلقة باألحزاب السياسية، أو تلك املتعلقة باالنتخابات، بحيث أقر املشرع الجزائري من خالل 

محتواها على ضمان تفعيل مبدأ األثر الفوري واملباشر لنفاذ النص القانوني، ولم تتضمن موادها 

خاطبين بأحكامها مع النصوص عموما أحكاما انتقالية، إال ما تعلق منها بضرورة تكييف امل

شهرا" بالنسبة للجمعيات ذات 12القانونية الجديدة، أين نجد املشرع قد حدد مثال أجال سنة "

، في حين ألزم األحزاب السياسية التي أودعت 093-97الطابع السياس ي لالمتثال ألحكام األمر رقم 

يتم الرد عن طلباتها بعد، بضرورة إعادة ملفاتها لدى وزارة الداخلية والجماعات املحلية والتي لم 

 .4تكييف ملفاتها وفق أحكام القانون الجديد

فإذا كنا قد أشرنا سابقا إلى قيمة التروي والهدوء في إعداد النصوص القانونية حتى تكون 

نوعية، فإن هذه الصفة تنتفي وتغيب متى أصبح املشرع ملزما بوضع نصوص قانونية وفق جدول 

لقرار السياس ي، وال يترك للجهة املخول لها القيام بالوظيفة التشريعية حرية العمل زمني يحدده ا

 وفق ظروف الحال.

                                                             
يتضمن  1973يوليو سنة 05املوافق لـ  1393جمادي الثانية عام  8مؤرخ في  29-73من األمر رقم  4و  2املواد 1

بالتشريع النافذ حتى أشعار آخر،  الرامي إلى تمديد العمل 1962-12-31املؤرخ في  157-62إلغاء القانون رقم 

 .1973غشت سنة  03الصادرة بتاريخ  62الجريدة الرسمية رقم 
2Ali Ben Cheneb, Une Introduction Générale à la règle de droit en Algérie, Alger, édition A.J.E.D, 

Année 2013, p-p, 132-133. 
، يتضمن القانون العضوي 1997مارس  06املوافق  1417شوال عام  27مؤرخ في  09-97من األمر رقم  43املادة 3

 .1997مارس سنة  06الصادرة بتاريخ  1997لسنة  12السياسية، الجريدة الرسمية رقم  املتعلق باألحزاب
 يتعلق 2012يناير سنة  12املوافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  04-12من القانون العضوي رقم  02املادة 4

 .2012يناير سنة  15الصادرة بتاريخ  2012لسنة  02الجريدة الرسمية رقم  سياسية،باألحزاب ال
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كما أن دراسة هذه األمثلة تحمل معها إشكالية خفية أخرى، تتعلق بمدى حرية السلطة  

 التشريعية في مباشرة عملها، فاألصل أن تنفرد لوحدها، أو على األقل أن تمتاز بالسيادة في

العملية التشريعية، غير أن هذه الصفات تنتفي متى أصبحت مقيدـة في عملها مهما كان شكل أو 

نـوع التقييد، أو بعبارة أخرى لو كانت السلطـة التشريعية السيدة حقـا في العملية التشريعية، 

ضة عليها فكيـف لنـا أن نحدد لها آجاال بصورة مسبقة نفرضها عليها، فقد ال تجد املشاريع املعرو 

النصاب القانوني للمصادقة عليها، و تستدعي ضرورة إعادة النظر فيها، لتبقى كذلك إلى حين 

اقتناع صاحب السيادة في هذه العملية وهو البرملان بمضمونها، ومتى كان العكس فإن النصوص 

ية، التي ستصدر ستكون معيبة وال تعبر عن قناعة حقيقة، إنما تصدر نتيجة للقرارات السياس

 يعكس مضمونها وصياغتها التسرع في إقرارها، وهو ما ينعكس سلبا على ثباتها.

 كثرة الخروج على مبدأ األثر املباشر للقانون.-ب

من االستثناءات التي نجدها بخصوص تطبيق مبدأ األثر املباشر للقانون، ما تتضمنه 

االنتقالية التي تأتي بعد  الكثير من النصوص القانونية من أحكام تعالج من خاللها املراحل

إصدارها، ومثال ذلك ما حملته الدساتير الجزائرية بهذا الخصوص، فقد نص دستور الجزائر 

صراحة على أن ال يمس سريانه بالسلطات والهيئات القائمة مادامت املؤسسات  1976لسنة 

ية القائمة تبقى ، وبذلك فإن الهيئات السياس1املماثلة لها واملنصوص عليها فيه لم تنصب بعد

تمارس مهامها وبصورة عادية وكاملة وفق النصوص التي أنشأتها في ظل ظروف وأوضاع مخالفة 

للبيئة التي ظهر فيها هذا الدستور، والذي يفترض فيه أنه قد أحدث القطيعة مع املرحلة التي 

سسات بمجرد سبقته، لكونها مرحلة غابت فيها الشرعية الدستورية، ويفترض أن تغيب هذه املؤ 

دخوله حيز النفاذ، أو على األقل كان يفترض أن يضبط آجال املرحلة االنتقالية بصورة دقيقة، 

، والذي نجد أن أحكامه 1963ووفق رزنامة زمنية محددة، اقتداء بما كان مقررا في دستور سنة 

التأسيس ي، االنتقالية تضع آجاال محددة ومضبوطة للنيابة التشريعية ألعضاء املجلس الوطني 

 .2ولتاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وحتى بالنسبة آلجال إصدار الدستور 

                                                             
 22املوافق لـ  1396ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97-76، أمر رقم 1976الدستور الجزائري لسنة  198املادة 1

، 94الرسمية رقم يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة  1976نوفمبر سنة 

 .1976نوفمبر سنة  24الصادرة بتاريخ 
 . 1963-09- 10، الصادرة بتاريخ 64، الجريدة الرسمية رقم 1963، الدستور الجزائري لسنة 78و 77املواد 2
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أحكاما تتعلق بتنظيم املرحلة االنتقالية، ومن  1996كما عرف الدستور الجزائري لسنة 

بين ما نص عليه، أن يمارس املجلس الشعبي الوطني السلطة التشريعية كاملة وإلى غاية تنصيب 

حديد أجل لذلك، ومنح لرئيس الجمهورية حق خفي بمنع إصدار أي نص مجلس األمة دون ت

 .1قانوني يبادر به النواب، إلى غاية مصادقة أعضاء مجلس األمة عليه

وبالتالي يمكن القول إن هذه املادة قد جعلت السلطة التنفيذية في مكانة ممتازة خالل 

دار أي نـص قـانوني يتخـذ بمبـادرة من املرحلة االنتقاليـة، إذ يحـق لرئيس الجمهوريـة وقف إص

النواب على الرغم من أنهم أصحاب االختصاص األصيل في التشريع، وفي املقابل ال ينصرف أثر 

هذه املادة إلى مشاريع القوانين، والتي تكون بمبادرة من السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس 

 .3أو رئيس الجمهورية 2الحكومـة

عند الرجوع إلى الكثير من النصوص القانونية في الجزائر أن يمكن أن نستشف كذلك 

املشرع غالبا ما يعمد إلى استعمال عبارات غير واضحة ودقيقة، تفتح للسلطة باب التقدير أمام 

السلطة التنفيذية، وتعزز من مكانتها بشأن تنفيذ القوانين رغم إصدارها، وإن كان األصل كما 

بمبدأ األثر املباشر والفوري لتطبيق القانون، ومثال ذلك ما حملته سبقت اإلشارة إليه أنه يأخذ 

املادة األولى من املرسوم املتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، بحيث تنص صراحة على تمديد 

إلى "غاية  05-91األجل األقص ى لتعميم استعمال اللغة العربية واملنصوص عليه في القانون رقم 

، أو أن نجد عبارة "تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة 4ة لذلك"توافر الشروط الالزم

 .5عن طريق التنظيم "

                                                             
 ، مرجع سابق.1996، الدستور الجزائري لسنة 180املادة 1
 ، نفس املرجع.119املادة 2
 ، نفس املرجع.124املادة 3
يتعلق بتطبيق القانون  1992يوليو سنة  04املوافق لـ  1413محرم عام  03مؤرخ في  02-92تشريعي رقم  مرسوم4

 04املتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، الجريدة الرسمية رقم  1991يناير سنة  16املؤرخ في  05-91رقم 

 .1992يوليو سنة  15الصادرة بتاريخ  1992لسنة 
عن صياغات  أمثلة تعبراألمثلة حتى وإن كانت تخرج عن حدود النص الدستوري  يمكن أن نستشف من بعض5

من القانون  27املادة تفيد عدم دخول النص القانوني بصورة كاملة حيز النفاذ بعد إصداره، ومثال ذلك ما حملته 

جرائم مخالفة ، يتضمن قمع 2013يوليو سنة  19املوافق لـ  1424جمادي األولى عام  19مؤرخ في  09-03رقم 

أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية، وتدمير تلك األسلحة، الجريدة 

 .2003يوليو سنة  20الصادرة بتاريخ  43الرسمية رقم 
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هذه العبارات املبهمة مثل " عند الحاجة " أو " إلى غاية توافر الشروط الضرورية " تفيد 

نوني بداية عدم الحصر املسبق واملعرفة الكاملة بالنصوص القانونية السارية املرتبطة بالنص القا

محل اإلصدار، وما يستوجب منها إعادة املراجعة من جهة، وبالنصوص الجديدة التي ينبغي 

إصدارها من أجل دخوله حيز النفاذ، وتفعيله بصورة كاملة، األمر الذي ينعكس سلبا على ثبات 

النص القانوني بعد دخوله حيز النفاذ، ألن اعتماد مثل هذه العبارات يصعب القول أن مرحلة 

 داد النص القانوني قد تناولت بالدراسة ما يمكن أن يترتب عنه من أوضاع بعد إصداره.إع

هذه املالحظات نجدها تظهر في الكثير من النصوص القانونية في بالدنا، خاصة متى تعلق 

، بما يفيد أن سريان النص 1األمر بتسيير املراحل االنتقالية، ومثال ذلك " في انتظار تنصيب"

صورة كلية يبقى مرهونا بظروف الحال، وتعتبر بمثابة إعالن ضمني بعدم دخوله حيز القانوني ب

النفاذ بصورة كاملة حتى بعد نشره، وبالتالي الخروج عن مبدأ األثر الفوري واملباشر للقانون 

 الجديد.

ال نعني أن الحاجة إلى فترة انتقالية من أجل تفعيل وسريان النص القانوني هو أمر سلبي 

لكونها فترة مهمة وضرورية في بعض الحاالت، خاصة إذا تعلق األمر ببعض النصوص القانونية 

التي تستوجب مثل هكذا إجراء، غير أنه يبرز ضرورة تبني صياغة محددة ودقيقة تعبر عن آجال 

تضمن تفعيل هذه النصوص بعد إصدارها ، بما ال يترك للسلطة التنفيذية حيزا من مضبوطة 

السلطة التقديرية في هذا املجال، فتحديد اآلجال وإلزامية احترامها هو عامل كفيل بدفع السلطة 

التنفيذية إلى السعي إلى تفعيل هذه النصوص من منطلق الجبر واإللزام، ال من منطلق التخيير، 

لذي يترتب معه ضمان تحقيق الغايـة من إصدارهـا، وتقييد السلطـة التنفيذيـة في هذا األمر ا

املجال، إضافة إلى تفادي احتواء املنظومة القانونية لنصوص غير مفعلة  يزداد تأثيرها كلما زاد 

 عددها. 

من بين صور الخروج على مبدأ األثر املباشر للقانون كذلك، ما تتضمنه بعض النصوص 

انونية من أحكام يتم من خاللها ضبط آجال مستقبلية لدخوله حيز النفاذ،  فقد يتعلق األمر الق

                                                             
لق يتع 1998مايو سنة  30املوافق لـ  1419صفر عام  4مؤرخ في  98/01من القانون العضوي رقم  08املادة رقم 1

، 1998الصادرة بتاريخ أول يونيو سنة  37الجريدة الرسمية رقم  باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

يونيو سنة 03املوافق لـ  1419صفر عام  08مؤرخ في  03-98من القانون العضوي رقم  34املادة  انظر كذلك:

يونيو  07الصادرة بتاريخ  39الرسمية رقم الجريدة  يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، 1998

 .1998سنة 
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يسري ية واإلدارية، والذي نص على أن "بالنص القانوني كامال، ومثال ذلك قانون اإلجراءات املدن

ورة ، أو أن يتم في ص1" من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية "01مفعول هذا القانون، بعد سنة "

تحديد األجل األقص ى إلصدار النصوص التنفيذية املتعلقة به ، ويتضمن النص هنا عادة 

الترخيص بأن تبقى النصوص التنفيذية السابقة لصدوره سارية إلى غاية إصدار نصوص مماثلة 

 .2جديدة

هذه اآلجال حتى وإن كانت إيجابية، بحيث تمكن املخاطبين بالنص القانوني من االطالع 

وتعتبر بمثابة مرحلة انتقالية تخفف من حدة الوقوع في حاالت تنازع القوانين، األمر الذي  عليه،

يسهل معه تطبيقه، كما أنها تقيد السلطة التنفيذية لتفادي املماطلة في إصدار النصوص 

التنفيذية املتعلقة به، خاصة وأنها إحدى الوسائل الهامة التي يمكن من خاللها تجميد تطبيق 

غير أنها تثير إشكالية أخرى جد حساسة تظهر في املثال الثاني املتعلق بسريان  3القانونيالنص 

 نص جديد وفق أحكام تنفيذية لنص قديم ملغى.

فكل نص قانوني يقوم في حقيقة األمر على فلسفة متكاملة، وال يلغي أو يعدل لوال قصوره 

تي تسري فيها أحكامه، إما ألنها تعالج في معالجة ما شرع ألجله، أو لعدم تطابقه مع البيئة ال

مواضيع تجاوزها الزمن، أو ألنها تخالف أحكام نصوص أعلى منها مرتبة بعد تعديلها، فهل يمكن 

القول بأن هذه النصوص التنفيذية يمكنها أن تضمن تحقق الغاية املراد الوصول إليها من إصدار 

 مع الفلسفة التي يقوم عليها من جهة. النص القانوني الجديد، وتضمن كفايته، وأن تتوافق

ومن جهة ثانية قد يبادر املشرع كما سلف ذكره ضمن أحكام القانون الجديد إلى تحديد 

آجال إصدار النصوص التنفيذية املتعلقة به، فهل يمكن أن يكون هذا التحديد كافيا إلصدارها 

ع يجيبنا بعكس ذلك في الكثير من وإلزام السلطة املختصة على احترام هذه اآلجال، غير أن الواق

 األمثلة.

                                                             
، يتضمن قانون 2008فبراير سنة  25املوافق لـ  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08من القانون رقم  1063املادة 1

 .2008ابريل سنة  23الصادرة بتاريخ  2008لسنة 21الجريدة الرسمية رقم  اإلجراءات املدنية واإلدارية،
، 2009فبراير سنة  25املوافق لـ  1430صفر عام  29مؤرخ في  03-09من القانون  94يبل املثال: املادة انظر على س2

، انظر كذلك 2009مارس سنة  08الصادرة بتاريخ  15يتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن القانون  2008فبراير سنة  23لـ املوافق  1429صفر عام  16مؤرخ في  07-08من القانون رقم  31املادة 

 .2008مارس  02الصادرة بتاريخ  11التوجيهي للتكوين والتعليم املهنيين، الجريدة الرسمية رقم 
3Ali Ben Cheneb, Op.cit., p.125. 
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فالقانون املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة قد نص على أال تتجاوز فترة 

، إال أن البعض منها لم تصدر 1" شهرا من تاريخ إصداره24إصدار هذه النصوص أربعة وعشرين "

 .2إال بعد أربع سنوات

ا يتعلق بضرورة إيجاد اآلليات الكفيلة بضمان احترام هذه وعليه فإن اإلشكال األساس ي هن

 اآلجال، وإصدار كل النصوص املقررة لدخول النص القانوني حيز النفاذ على تدرجها.

ما يستخلص من كل ما سبق أن املشرع الجزائري كثيرا ما خرج عن املبدأ الذي تبناه 

حكام االنتقالية الواردة فيه، وإدراج بخصوص دخول النصوص القانونية حيز النفاذ، من خالل األ 

عبارات ينتفي معها هذا املبدأ، أو أن يصدر النصوص القانونية دون اإلعداد املسبق للنصوص 

التطبيقية التي تستجوبها، مما يؤثر سلبا على استقرارها، خاصة متى تأخر إصدارها، وتم تمديد 

 القوانين امللغاة. العمل واالعتماد على النصوص السارية الصادرة في ظل

في حين أن النص القانوني حين يصدر يفترض فيه حمل أفكار ومعالجة جديدة لم تكن 

بنفس الكيفية في ما سبقه،  األمر الذي يستلزم أن تحتوي النصوص التنفيذية املتعلقة به نفس 

هداف التي الفلسفة التي يقوم عليها، وتتضمن املصطلحات واآلليات التي يتبناها، قصد تحقيق األ 

يسعى إليها املشرع من وراء إصداره، غير أن النصوص التنفيذية لنصوص سابقة تختلف في الكثير 

من الحاالت عن النص الجديد من حيث البيئة التي شرعت فيها، واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها 

حات أو نص والصعوبات العملية التي قد تترتب إذا ما استعمل املشرع في النص الجديد مصطل

على أجهزة وهيئات مختلفة عن تلك التي كان منصوصا عليها في النص القديم، األمر يترتب عنه 

بعض الغموض أو التناقض عند التطبيق، مما يؤثر سلبا ال محالة على فاعلية وثبات النصوص 

 القانونية.

الدراسة  فكلما كانت العملية التشريعية هادئة، كلما أخذ النص القانوني كفايته من

واإلعداد لتطبيقه، بما في ذلك ضبط املواضيع التي تستوجب املراجعة عند إصداره، واآلليات 

الكفيلة بتنفيذه، بصورة سابقة لتاريخ إصداره، أو على األقل موازية له، هنا يمكن أن يكون مردود 

                                                             
، يتعلق 2003يوليو سنة 29املوافق  1424جمادي األولى عام  19مؤرخ في  10-03من القانون رقم  113املادة 1

 .2003يوليو سنة  20الصادرة بتاريخ  43حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية رقم ب
يحدد مجال  2007مايو سنة  19املوافق  1428جمادي األولى عام  02مؤرخ في  145-07مرسوم تنفيذي رقم 2

الصادرة بتاريخ  34جريدة الرسمية رقم تطبيق ومحتوى كيفية املصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ال

 .2007مايو سنة 22
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ة، من خالل العملية التشريعية أكثر فاعلية، وينعكس باإليجاب على ثبات النصوص القانونيـ

تحقيق ذلـك  االنسجام والتناغم بين مختلف مكونات املنظومة القانونية،  فكلما ضعفت أو 

اهتزت إحدى مكوناتها تأثرت املنظومة ككل بحسب قوة ومكانة موقع الضعف، ولنا أن نتصور 

 حجم األثر املترتب متى كان موضع الضعف هو النص الدستوري.

 من تغير بيئة النص القانوني. حور الرابع: مكانة الثباتامل

إن الحاجة إلى نصوص قانونية جديدة، أو إلى مراجعة وتعديل ما هو ساري منها هي حالة 

طبيعية، ترتبط بضرورة التنظيم، ذلك أن املجتمعات ال يمكن أن تنفصل عن هذه الحاجة، أو 

طور ينعكس بالضرورة تعيش بصفة منظمة دونها، فإذا كان املجتمع في تطور مستمر، فإن هذا الت

على هذه الحاجة، إما من خالل البحث في تعديل ما هو قائم من نصوص قانونية قصد ضمان 

مسايرتها لهذا التطور، أو بقصد معالجة وتنظيم ما قد يستجد من مواضيع لم تكن تعرفها هذه 

 املجتمعات من قبل.

ي، يستدعي ضرورة البحث فإذا كان األمر كذلك فإن البحث في موضوع ثبات النص القانون

عن دوافع هذه الحاجة وحدودها، ومدى تأثيرها على ثبات النصوص القانونية، أمام التطور 

 املستمر بل واملتسارع أحيانا ملختلف العوامل املؤثرة في بيئة النص القانوني.

سواء تعلق األمر بالعوامل االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، أم غيرها من العوامل 

الداخلية األخرى املؤثرة في هذه البيئة، أو تعلق األمر بدوافع أخرى، والتي غالبا ما تكون خارجية 

ومثالها ما قد يترتب من نتائج عن املعاهدات التي تبرمها الدولة، وينصرف تأثيرها على التشريع 

 الوطني خاصة وأنها أصبحت من املصادر األكثر تأثيرا في معالم هذه البيئة.

هذا األساس نقسم هذا املطلب إلى فرعين، نتناول في الفرع األول منه حدود تأثير بيئة  وعلى

النص القانوني على خاصية الثبات، تحت عنوان الثبات خاصية ال تنافي التطور، ونعالج في الفرع 

 الثاني منه تأثير املعاهدات الدولية على ثبات النص القانوني.

 ية ال تنافي التطور.أوال: ثبات النص القانوني خاص

الحديث عن العوامل البيئية املؤثرة في سـن النصوص القانونيـة، هو حديث عن مجموعـة 

من العوامل املتداخلة فيما بينها، إذ يشكل ذلك التداخل اإلطار املادي الذي تسن وفقه هذه 

افية، أو غيرها النصوص وتسري فيها، سواء تعلق األمر بالعوامل االجتماعية، االقتصادية، الثق

أخذ بعين االعتبار عند سن أي نص قانوني، وهو ما يصطلح  من العوامل األخرى التي يفترض أن تُ

 عليه البعض باملصادر املادية للقانون.
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فتتنوع بذلك هذه العوامل وتتعدد، إال أننا سنركز من خالل هذا الفرع على أهمها، لكونها  

قانوني، أين تستقي من الواقع القائم معطياتها، وتحدد على  األكثر تأثيرا في سن أو تعديل أي نص

أساسه غايتها، أو قد يهدف املشرع من وراء مراعاته إلى البحث فيما يجب أن يكون عليه هذا 

الواقع، وبذلك سنتناول كل ذلك من خالل تحديد أهم معالم هذه البيئة بداية، ثم البحث في مدى 

 يث ارتباطها بفكرة التطور ثانيا.تأثيرها على خاصية الثبات من ح

 معالم البيئة املؤثرة في النص القانوني.-أ

من املعلوم أن النص القانوني وليد بيئة اجتماعية معينة، ينشأ ويتطور طبقا ملقتضياتها، 

أين تتداخل في تحديده جميع مكوناتها، سواء تعلق األمر بالعوامل الطبيعية، االقتصادية، الدينية 

من خالله تمييز كل  ، وهو ما دفع بعض إلى القول إنه يمكن1الثقافية، والتاريخية السياسية،

 .2مجموعة بشرية عن غيرها، انطالقا من طبيعة العالقات التي تربطها فيما بينها

في حين يعالج البعض هذه العوامل من حيث إنها تشكل مجموعة الحقائق والوقائع التي 

 .3ومضمونهاتجسد أصل القاعدة القانونية 

هذه العوامل املؤثرة في تكوين بيئة النص القانوني ال يمكن أن تتصف بالثبات، بحيث 

تعرف منذ األزل تغيرا مستمرا، وهو ما نستشفه عند الكثير من الفالسفة القدامى، أين تعطي 

 ، يعبرون من خالله عن أهميتها.4أفكارهم وكتاباتهم ملسألة التطور حيزا خاصا بها

فإذا كان التطور خاصية مالزمة للمجتمعات، وأن النص القانوني هو العامل الكاشف 

لألوضاع االجتماعية، الثقافية، واالقتصادية، و حتى السياسية للبيئة التي يشرع فيها، بحيث 

                                                             
 .95د. غالب علي الداودي، مرجع سابق، ص.1

2Ali Ben Cheneb, Op.cit., p.22. 
فريد علوش، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر 3

 .28، ص.2010طبعة سنة 
وأنها  عنا إلى الفالسفة القدامى فإننا نجد أن الفقيه سقراط يقر بأن القوانين إنما وجدت لقهر الطبيعة،إذا ما رج4

متغيرة بتغير العرف والظروف، ويقر شيشرون بوجود ما أسماه قانون الشعوب، والذي يستند في وجوده إلى 

أوغستين أن القانون الوضعي حتى و إن  وعلى نفس املنوال يرى  ويتنوع وفقا لظروفها املختلفة، حاجات الشعوب،

فانه نتاج ظروف معينة لزمن معين ومكان معين،في حين يقسم توما إكويني  كان مستوًحا من القانون الطبيعي،

ثم القانون اإلنساني، والذي يعتبره مستخلصا من  وقانون طبيعي، قانون أزلي، القانون إلى ثالثة أقسام،

املكتبة العصرية  في فلسفة القانون والسياسة، املوضوع :انظر :الطاهر حداد، حول هذا التطبيقات العملية،

 .27-22ص،-،ص2009طبعة سنة  مصر، املنصورة، للنشر والتوزيع،
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يختلف مضمونه  من زمن إلى آخر، ومن مكان إلى  آخر، بسبب تداخل وتطور وتأثير العوامل 

لكل، مما أدى بالبعض إلى وصفها بحقائق النظام القانوني والسياس ي واالجتماعي املكونة لهذا ا

،ومتى  لم تأخـذ هذه الحقائق بعين االعتبار عند سن 1واالقتصادي السائد في املجتمع في تلك الفترة

، وحكم على النص بعدم الثبات بصورة مسبقة، 2النـص اعتبـر عمل املشرع من قبيل العبث

ريانه، فالتشريع السليم هو ذلك التشريع الذي تراعى فيه معالم البيئة التي يصـدر وبقصور زمن س

 فيها، ويؤخـذ في ذلك بعين االعتبار كل العوامل التي تتداخل في تكوينها.

أي أن العوامل الطبيعية على بساطتها تؤثر في النص القانوني من حيث األولويات التي 

االعتبار، كذلك األمر بالنسبة للعوامل االقتصادية، والدينية،  ينبغي على املشرع أن يأخذها بعين

، لتشكل في مجموعها بيئة النص 3واألخالق والعالقات االجتماعية، إضافة إلى العوامل التاريخية

 القانوني.

من خالل ما سبق يمكن القول إنه متى أردنا البحث في ثبات النص القانوني في القانون 

مرتبط بضرورة توافقه مع معالم البيئة التي ستسري فيها أحكامه، أي الدستوري فإن ثباته 

ضرورة تطابق الدستور السياس ي للدولة، بدستورها االجتماعي، وعند غياب هذا التطابق، فإنه ال 

محالة لن يعرف الثبات، جراء اصطدامه بواقع مخالف، وعدم تطابق الحلول املقررة فيه 

 .4باملشاكل الحقيقية للمجتمع

فالنص القانوني قد يحقق ما شرع ألجله في بيئة معينة، غير أن هذه النتيجة ال تعني 

بالضرورة ضمان تحقيق نفس النتائج في بيئة أخرى، إذ أن مدلول البيئة ال ينصرف إلى املكان 

فقط، بل يعبر كذلك عن عامل الزمن، حيث أن تحقيق نص قانوني معين ملا شرع ألجله في دولة 

يعنـي بالضرورة نجاحـه وضمان فاعليتـه في دولة أخرى، خـالل نفس الفتـرة الزمنيـة أو معينة، ال 

نجاحه في نفس الدولة خالل فترات زمنية الحقة للفترة التي صدر فيها، وبالتالي يبقى كل ذلك 

مرهون بمدى قدرته على التوافق والتأقلم مع ذلك التغيير، وهو ما عبر عنه الدكتور عبد الرزاق 

لسنهوري بالقول "إن كل نص تشريعي ينبغي أن يعيش في البيئة التي يطبق فيها، ويحيا حياة قومية ا

                                                             
1Jacques Commuais, Op.cit, p.18. 

 .120د. عصمت عبد املجيد بكر، مرجع سابق، ص.2
 .121-120ص،-نفس املرجع، ص3
 .140ص.رابحي أحسن، مرجع سابق، 4
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توثق صلته بما يحيط به من مالبسات، وما يخضع له من مقتضيات، فينفصل انفصاال تاما عن 

 .1املصدر التاريخي الذي أخذ منه أيا كان هذا املصدر"

تبرز من زاويتين، األولى تتعلق بضرورة توافق النص إن عالقة عوامل البيئة بفكرة الثبات 

القانوني مع البيئة التي ينبع منها، أي أنه يسن وفقها، وهو ما يعتبر دعامة لثباته، والثانية تتعلق 

بضرورة ضمان مسايرته ملا قد تعرفه هذه البيئة من مستجدات خالل مسارها، وهو ما ينصرف 

 إلى مفهوم التطور.  

مل البيئية املؤثرة في النص القانوني ال يتوقف عند حدود ما هو قائم من فتحديد العوا

أوضاع بل بضرورة التوافق مع ما قد تعرفه هذه املجتمعات من مواضيع مستجدة في مختلف 

العالقات الدائرة بين مكوناتها من خالل الدراسات االستشرافية، ذلك أن تطور املجتمع يعني 

جها نصوص قانونية مسبقا، ومثال ذلك ما أفرزته العوملة من تأثير في كذلك ظهور مواضيع لم تعال

، التي 2املجال املالي، واالختراعات العلمية والتكنولوجية، والبيئة، وغيرها من املواضيع الحديثة

 تحتاج إلى املعالجة والتنظيم من خالل إصدار نصوص قانونية جديدة.

 واملالئمة.الحاجة إلى النص تستلزم التطور -ب

إذا كنا قد سلمنا أن العوامل املؤثرة في بيئة النص القانوني تتميز بعدم االستقرار والتحول 

بشكل مستمر ودائم، بل و متسارع أحيانا، فإن األمر يستلزم من املشرع أن يراعي هذا التحول عند 

منه، من خالل إعداده ألي نص قانوني، وأن يراعيه كذلك عند البحث في مراجعة ما هو ساري 

املفاضلة بين البدائل املمكنة، وتبني أحسنها، فالحاجة إلى النص القانوني الجديد أو إلى التعديـل 

وإن كانت ضرورية، فإنها ينبغي أن تضبط وفق ببيئة النص في الزمن واملكان، مع السعي لضمان 

اإليجابية من جهة تحقيق التطور من وراء سن أو تعديل القانون، وبالتالي تحقيق اإلضافة 

 ومالءمة النص للبيئة التي سيطبق فيها من جهة ثانية. 

 

                                                             
علي موس ى، العملية التشريعية في الدول العربية "الخبرات املقارنة والدروس املستفادة"، ورشة عمل حول تطوير 1

، مقال منشور على 2003فبراير سنة  06إلى  3نموذج للصياغة التشريعية للبرملانات العربية، لبنان، بيروت، من 

 املوقع اإللكتروني:

FTP//pogar.org/loca/user/pogarp/legilateure/legdraft/amousa.pdf. 
2Rachid Khalloufi، Rédiger la Loi، Le Bonne Niveau Normatif، IDARA، Revue de L'école National 

D’administration، Alger، Volume 20 ; N°1-Année 2010, n°39, p–p 101-102. 
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 التعديل االيجابي يعزز من ثبات النص القانوني.-1ب.

القانون ضرورة اجتماعية، يستقى مبررات وجوده من خالل الربط بين الطبيعة البشرية 

، فاإلنسان كائن 1انيةمن جهة، وبين ضرورة تنظيم عالقات األفراد داخل الجماعة من جهة ث

 .2اجتماعي بطبيعته، ويقال في هذا املقام أنه ال قانون بدون مجتمع، وال مجتمع بدون قانون 

ومتى سلمنا بهذا الطرح، فإنه من املنطقي كذلك التسليم بذلك الترابط القائم بين القانون 

لتطور ال يعني هدم مفهوم وبين البيئة التي يسري فيها، ليسايرها، ويتطور بتطورها، غير أن هذا ا

ص قيمته عندما تعرف 
َ
َتق

ْ
الثبات واالستقرار الذي ينبغي أن تمتاز به القوانين، بحيث ال ُتن

النصوص القانونية تعديالت بحثا على ما هو أفضل لهذه املجتمعات، وال يهدم مفهوم الثبات عند 

مها بنصوص قانونية، بعكس البحث في معالجة ما هو مستجد من مواضيع تحتاج إلى أن يتم تنظي

ظاهرة التعديل العشوائي، أو ذلك التعديل غير املدروس، أين نصبح أمام ظاهرة التعديل من أجل 

التعديل، ويعطي البعض أمثلة على ذلك، منها حاالت لتعديل نصوص قانونية في نفس اليوم الذي 

، ويدعـم 4تهـا فكـرة التطـور ،فاألصل في القاعدة القانونية الجديدة أن تحمل في طيا3صدرت فيه

البعـض هذا الرأي انطالقا من أن مقتضيات تحقيق األمن واالستقرار داخل الجماعة تستوجب 

 .5عدم املبالغة أو اإلكثـار من التعديالت

و لنا في النصوص القانونية الجزائرية الكثير من األمثلة التي يمكن أن نقدمها في هذا املقام 

املتضمن نظام  01-12املثال ال الحصر، ما حملته أحكام القانون العضوي رقم منها على سبيل 

" منه على طريقة انتخاب رئيس املجلس الشعبي البلدي، 80االنتخابات، والذي تنص املادة "

،على الرغم من قصر 6" من قانون البلدية بطريقة ضمنية65" و"62لتعدل بذلك أحكام املواد "

                                                             
 .23-19ص،-بق، صالسا الطاهر حداد، املرجع1
للكتب،  د. أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، دراسة مقارنة، املؤسسة الحديثة2

 .28، ص.2002طرابلس لبنان، طبعة سنة 
3Sécurité Juridique et Complexité du droit, Op.cit, p.257. 
4Thomas piazzon, Op.cit, p.33. 

سين، دور املنطق في تكوين القانون وتطبيقه، دار املطبوعات الجامعية اإلسكندرية مصر، طبعة د. فايز محمد ح5

 .210، ص.2011سنة 
املتضمن قانون البلدية على "ينتخب رئيس املجلس الشعبي  10-11من القانون  62تنص الفقرة األولى من املادة 6

بالتالي فإنها تحصر نظام انتخابه في قانون البلدية ووفق البلدي للعهدة االنتخابية طبقا ألحكام هذا القانون"، و 

من نفس القانون على " يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي  65أحكامه فقط، و تنص املادة 
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فصل بين صدور النصين، وعلى الرغم من الدوافع التي ترتبط بما تحتويه هذه الفترة الزمنية التي ت

املواد، والتي كانت من بين األسباب املباشرة لتعديل قانون البلدية في بالدنا، وعلى رأسها البحث في 

، وعدم استقرار املجالس 08-90معالجة االختالالت التي عرفتها مرحلة سريان قانون البلدية رقم 

 .1دية، وعدم انسجام املنتخبين في إطار املمارسة التعددية على املستوى املحليالبل

هذا الواقع الذي كان يؤكد ججز نص قانون البلدية السابق عن توفير عوامل االستقرار 

األعمال التحضيرية  ، ورغم كل2داخل املجالس البلدية، ويؤكد وجود اختالال في أحكامه

جزائر على مستوى كل بلديات الوطن، وأعمال اللجنة التي ترأسها السيد واملناقشات التي عرفتها ال

رئيس املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، إال أن تعديل قانون البلدية في هذا الجزء لم يعمر 

 " أشهر، وليعرف هو اآلخر أول تعديل ضمني يدخل عليه.06ألكثر من ستة "

                                                                                                                                                           

تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي األصوات يعلن رئيسا املترشحة أو املترشح األصغر سنا"، 

، يتعلق بالبلدية، الجريدة 2011يونيو سنة  22املوافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10- 11ظر القانون رقم أن

.، في حين نجد أن القانون العضوي املتضمن 2011يوليو سنة  03الصادرة بتاريخ  2011لسنة  37الرسمية رقم 

البلدية املذكور أعاله، وعالج نفس  " أشهر فقط عن صدور قانون 06نظام االنتخابات صدر بعد اقل من ستة "

منه، والتي تنص على "...ينتخب املجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا  80املوضوع من خالل أحكام املادة 

للعهدة االنتخابية ،...يقدم املترشح النتخابات رئيس املجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة األغلبية املطلقة 

 ، مرجع سابق. 01-12ظر القانون العضوي رقم للمقاعد..."ان

نستشف من خالل هذه املواد أن املشرع الجزائري قد أعطى ألي مترشح من القائمة التي حازت على األغلبية 

دون أن يشترط أن  املطلقة حق الترشح، بعد أن كان يقتصر ذلك على متصدر القائمة التي حازت على األغلبية،

ضمن كيفيات إختيار رئيس املجلس الشعبي في الحاالت التي ال تحوز فيها أي قائمة على تكون أغلبية مطلقة، وت

 هذه األغلبية.

في نفس السياق يمكن أن نشير إلى سرعة التعديل من خالل نصوص أدنى مرتبة من القانون منها على سبيل      

 29املوافق  1433جمادي الثانية عام  7ي قرار مؤرخ ف انظر: املثال قرار وزاري يعدل ويتمم شهر فقط بعد صدوره،

الذي يحدد  2012مارس سنة  21املوافق  1433ربيع الثاني عام  28يعدل ويتمم القرار املؤرخ في  2012ابريل سنة 

عدد وتشكيلة اللجان االنتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصويت املواطنين الجزائريين املقيمين في الخارج 

 .2012ابريل سنة  29الصادرة  25عضاء املجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية رقم النتخاب أ
، جوان جويلية، 47البلدية "النشأة ...املسار ...اإلصالح " مجلس األمة، مجلة مجلس األمة، الجزائر، العدد رقم 1

 .39-36ص، -، ص2011سنة 
ين مقتضيات الالمركزية وآليات الحكم الراشد، مجلة د. عماربوضياف، املجالس الشعبية البلدية في الجزائر ب2

 .62، ص.2011، افريل سنة 27الفكر البرملاني، مجلس األمة، الجزائر، العدد
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في مثل هكذا مثال، وأننا نراعي ونقر بحقيقة تأثير  فهل يمكن القول إننا أمام فكرة التطور 

العوامل البيئة في عملية إعداد النصوص القانونية في بالدنا، أمام ما أفرزته تجربة واحد وعشرون 

 كان وليدا لعوامل مؤثرة أخرى. 2012، أم أن تعديل سنة 08-90" سنة من سريان القانون 21"

وقد ذهب أنصار  ،1ض فيه التطور بتطور املجتمعسبق وأن أشرنا إلى أن القانون يفتر 

املذهب التاريخي إلى القول في هذا الشأن، أن القانون ينبع من البيئة االجتماعية ذاتها، ويتطور 

بتطورها، بحيث يتكون تلقائيا في ضمير املجتمع، هذا التطور الذي يواكب ما يعرفه املجتمع خالل 

نادى بها هذا املذهب أين يقتصر دور املشرع على تسجيل  مساره التاريخي، ومن التعاليم التي

 .2مضمون ضمير الجماعة، وعلى الصبغة الخاصة لقانون كل جماعة

هذا االتجاه التقليدي الذي واجه الكثير من االنتقادات لعل أهمها، أن التشريع لم يعد 

داة لإلصالح االجتماعي مجرد صياغة للتجربة القانونية لألجيال السابقة املستقرة، إنما أصبح أ

، وعلى هذا األساس فإن التطور 3واالقتصادي، وآلية تقود املجتمعات إلى غايات محددة سلفا

أصبح يمثل غاية من غايات القانون، فلم تعد النصوص القانونية مجرد تسجيل لضمير 

حددة الجماعة، إنما أصبحت وسيلة إصالح لها، وآلية موجهة للمجتمع إلى غايات مدروسة وم

مسبقا، ويرى في ذلك الفقيه "إهرنج" أن القانون وليد إرادة البشر، ينتج عن التصادم بين اإلرادات 

املختلفة، والتي تتسارع بين قوي التفسير وقوى املحافظة، وتتخذ من العقل سندا لها، ومن القوة 

ري معا، وهو الذي والغلبة سندا آخر في أحيان أخرى، فالقانون بذلك نتاج لإلرادة والعقل البش

 .4يوجهها نحو غايات محددة سلفا

وبالتالي فإن التعديل اإليجابي يفتـرض أن ينطلـق مـن فكـرة البحـث فـي تطويـر املجتمـع من 

خالل النص القانوني، أين تستقى معطيات النص الجديد من معالم البيئة الجديدة، كما أن 

ضاع فقط، بل يعنى بالبحث في توجيه املجتمع نحو التعديل ال يعني التقرير ملا هو قائم من أو 

غايات محددة سلفا، بقصد تقويمه، وهو ما عبر عنه البعض بالقول إن النص القانوني الجديد 

إنما يهدف إلى تحقيق ما يجب أن يكون عليه الحال داخل الجماعة، وليخضع له األفراد وفق ذلك، 

                                                             
 .28د. أمين عاطف صليبا، مرجع سابق، ص.1
 .309-306ص،-د. مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص2
 .311-310ص،-نفس املرجع، ص3
 .314-312ص،-، صسابقد. مصطفى محمد الجمال، مرجع 4
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، هذا الطرح هو 1اغ وفق ما هو عليه سلوك األفرادال على أساس ما هو قائم من أوضاع، أو أن يص

الذي يمكن أن نعتبره األساس واملعيار الكاشف ملدى تبني فكرة التطور في إعداد النصوص 

 القانونية في الدول.

فالنص القانوني لم يعد يعكس بالضرورة الواقع االجتماعي كما كان عليه من منظور 

ا املجتمع، وخصوصية بيئته من أجل إعادة هيكلة ضيق، إنما أصبح يعتمد على معطيات هذ

ولم يعد يعكس ما هو  السلوكيات االجتماعية، وتنظيم العالقات وغيرها من القيم االجتماعية،

 موجود في امليدان االجتماعي، بل قد ينش ئ ما هو غير موجود.

إن طرحهـم ، فـ2وإن كان البعض يرى أنه قد يكون بعيدا عن الواقع من خالل هذا املنطلـق

يعبر عن خصوصية وميزة ارتباط القانون باملجتمع لكن من زاوية ثانية، فأساس كل تحليل عند 

إعداد النصوص القانونية هو البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي يشرع ألجلها، سواء 

ـه هذه البيئـة كان ذلك من خالل ما فيها من معطيات، أو من أجل البحث فيما ينبغي أن تكون علي

أو قصد تقييم مدى فاعلية أي نص قانوني ضمن حيزها، وبالتالي ترتبط البيئة بفكرة التطور وال 

 تنافيها، إال إذا كانت النظرة قاصرة وضيقة عند الجمع بينهما.

يمكن أن نشير كذلك عند البحث في موضوع تأثير العوامل املشكلة لبيئة النص عن مفهوم 

ح نسبيا في وقتنا الحالي، مقارنـة بما كان عليـه في السابـق، أمام تمـاثل الكثيـر الجماعة الذي أصب

، مما 3من املبادئ القانونية بين الدول، وأمام قوة تأثير ظاهرة العوملة على سن النصوص والقوانين

،سواء من حيث التقارب الذي تشهده 4أصبح ينفي عن القوانين الصفة الوطنية الخالصة

بين الدول، أم من حيث االحتكاك املستمر واملتزايد بينها، إضافة إلى الدور الذي قام به العالقات 

الفقه والقضاء في هذا املجال، ومثال ذلك ظهور الدساتير املدونة، والرقابة على دستورية القوانين  

 وظهور االتحادات الدولية، كما هو الحال بالنسبة لدول االتحاد األوروبي.

                                                             
 .21-20ص،-كيره، مرجع سابق، ص د. حسن1
-األمن القانوني، مرجع سابق،ص كايس شريف، عدم فعالية القاعدة القانونية وأثرها على األمن القانوني، ملتقى2

 .124-123ص،
3Jean-Bernard Auby, La Globalisation, Le Droit et l'Etat ;estien, CLEFS politique, Année 2003, p.p. ,23 -

29,57-62. 
 .211د. مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص.4



 دولة القانون د. حليم لعروس ي، جامعة املدية / ثبات النصوص القانونية ذات الطبيعة الدستورية أساس لتكريس 

 

 2020مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر "       جانفي  169

 

التفاعل أدى إلى تغيير جذري في طبيعة العالقات التي تربط بين الدول، وترتب عنه كل هذا 

تغيير في مفهوم الجماعة، بعد أن كان ُيختصر في الحيز الوطني الخالص، نتج معه نوع من التقارب 

، غير 1والتشابه في بعض األحيان، وحتى التماثل والتطابق في أحيان أخرى بين النصوص القانونية

ا ال نعني من وراء هذا التقارب املفهوم الفلسفي الذي قد يقودنا إلى بعض مصادر القاعدة أنن

القانونية إنما نعني من خالله التشريع الوضعي، وبالتالي يظهر لنا عامل آخر ينبغي على املشرع 

 مراعاته من أجل الوصول إلى تحقيق خاصية الثبات.

متى تحدثنا عن فكرة التطور  صية ال ينتفيما نستشفه من خالل ما سبق أن الثبات كخا

والتعديل اإليجابي عند البحث على ما هو أفضل، على أساس االستشراف، إذ يكون سن النص 

القانوني بالطريقة والصياغة الكفيلة بأن تجعله يحقق هذه الغاية، وعلى هذا األساس نضمن له 

 باته.حدا من االستمرار واالمتداد عبر الزمن، وهو ما يعني ث

كما أن التعديل اإليجابي هو االستفادة من التجارب السابقة، والبحث عما هو أفضل 

للجماعة، وال يقتصر في ذلك على ما هو عليه الوضع االجتماعي للبيئة التي يسن فيها النص 

القانوني، وال على الحدود الضيقة ملفهوم الجماعة، إنما أصبح ينصرف إلى ما يجب أن تكون عليه 

 الجماعة وفق املعطيات الداخلية والخارجية. هذه

 املالءمة دعامة أساسية لثبات النص القانوني.-2ب.

إذا كان للتطور مكانته، فإنه ال ينبغي أن يخرج عن حدود املالءمة، ومتى صدر النص 

القانوني مخالفا ملقتضيات الواقع الذي يطبق فيه، وبعيدا عن قواعد العدالة، فإنه لن يجد ذلك 

حترام الذي يدعم ثباته، وبالتالي تكثر مخالفته، وال تتحقق طاعته إال من خالل الجبر واإلكراه، اال 

                                                             
إن املجتمع األوروبي ومنذ تبني فكرة االتحاد األوروبي، والسعي إلى تكريسها، أصبحت تشريعات الدول األعضاء 1

ة التي ال تحترم فيه تسير في هذا الفلك، من حيث التقارب والتطابق بينها، بل ويصل األمر إلى حد إعذار الدول

 قوانينها هذا املبدأ، وأصبح قانون االتحاد أسمى من القوانين الوطنية، حول هذا املوضوع انظر:

Conseil D’état, Rapport Public Année 2006, Op.cit, p – p ,235-237. 

القواعد التي يستخلصها *قد نتحول إذا ما بحثنا في اإلطار الفلسفي إلى القانون الطبيعي والذي يمثل مجموعة 

العقل البشري من طبيعة الروابط االجتماعية والطبيعية، ويهتدي بها املشرع كمثل عليا في صياغة تشريعاته أو 

كمصدر احتياطي، نفس األمر بالنسبة لقواعد العدالة التي تعنى بمجموعة املبادئ التي تتفق مع العدل واألخالق، 

تحقيق املساواة، حول هذا املوضوع انظر: د. محمد حسين منصور، مرجع  ويوحي بها الضمير اإلنساني بهدف

 .233-231ص ،-سابق، ص
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، ويعبر البعض اآلخر على هذه الجزئية أن 1ويرى البعض أن هذا هو الدليل على فشله وقرب نهايته

راء عدم عدم تناسب النص القانوني مع الوسط الذي يطبق فيه هو أحد أهم األسباب التي تكون و 

 .2أعماله

فالبحث عند سن النص القانوني على ضمان جو مـن املالءمـة بين النـص وبيئتـه، يساعـد 

توفير نوع من الشعور العام بالثقة واليقين في النصوص القانونية، وفي غياب املالءمة تغيب  على

 3لدى الفرد واملجتمعهذه العالقة، األمر الذي يهدد ثباتها واستقرارها، وهو ما يستلزم ترسيخها 

تجنبا لتولد أي شعور سلبي اتجاه القانون لدى املخاطبين بأحكامه نتيجة انعدام هذه العناصر، 

 فتطابق النص القانوني مع بيئته هو دعامة من دعائم ثباته، وسبب من أسباب الثقة فيه.

الثابتة، واالعتماد حتى وإن كان البعض يعتبر أن االستقرار القائم على املبادئ القانونية 

على قواعد قانونية واضحة ومحددة هو اتجاه تقليدي، إال انه يعتمد في ذلك على تحليله 

للممارسة القضائية، وعلى دور القاض ي عند التعامل مع النصوص القانونية وتفسيرها، ويقر من 

ملوازنة بين والحاجة إلى ا –البيئة االجتماعية -خالل ذلك بفكرة تغير الظروف االجتماعية 

 .4اعتبارات االستقرار وضرورة القيام بالتجديد باتجاه التطور االجتماعي

هذا الطرح قد يكون سليما لو كان ثبات النص القانوني ال ينصرف في مفهومه إال ملعنى 

الخلود واألبدية، وهو ما قمنا باستبعاده بداية، فاملشرع يسعى دائما عند سنه للنصوص القانونية 

يق هدف إما فوري، وإما بعيد املدى، لكنه يعتمد دائما في صياغته على الهدف القريب إلى تحق

، وبالتالي يمكنه 5وتقوم مختلف الوثائق التي ترافق عملية إعداد النص القانوني بتباين هذا الهدف

أن يمتد من خالل هذه الوسيلة في الزمن، ويمكن من خالل هذه الوثائق فهم النص، وتحديد نية 

 شرع من وراء سنه، وهو ما يعتبر عامال مساعدا على ثباته.امل

                                                             
 .48نفس املرجع، ص.1

2El Hadi Chalabi et Charef Mekarbech, Les Fonctions de la Loi, Revue Algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, O.P.U, volume XXII, N4, décembre, Année 1985, p.713. 
3Ibid. p.713. 

 .75-73ص،-د. محمد حسن منصور، املرجع السابق، ص4

*حتى وإن كان البحث هنا يميل إلى فكرة القانون الحي ورفض الثبات، إال ان رفضه يكون على أساس مفهوم الخلود 

الثبات الذي نقصد من خالله استقرار النص  واألبدية، أمام اإلقرار بصورة غير مباشرة بالحاجة إلى التطور وإلى

 خالل نفس معالم البيئة والظروف التي شرع فيها.
 .15د. احمد إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص.5
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ويؤكد البعض هذه الفكرة عندما يتناول النص القانوني كوسيلة وليس كغاية في حد ذاته، 

لكونه يرتبط بهدف اجتماعي وَيعتبر املستقبل محله دائما، فالنص القانوني يواجه الوضع 

ضل، والفكر القانوني يجب أن تكون له القدرة االجتماعي الحالي بتصور مستقبلي لتنظيم أف

، وهو ما يعبر عن األسس 1الحقيقية على الرؤية املستقبلية، واالستباق في وضع الحلول املناسبة

 التي ينبغي مراعاتها للوصول إلى ثبات النصوص القانونية بالقدر الذي يحافظ على احترامها.

حاالت التعديل أو اإللغاء بحثا عن املالءمة كلما فإذا كنا قد سلمنا أن الثبات ال يتنافى مع 

أصبحت النصوص القانونية ال تتناسب مع الواقع الذي تسري فيه، كأن نجد نصوصا قانونية 

 تمنع تصوير املباني العامة في زمن نأخذ فيه الصورة من األقمار الصناعية.

قيقـي من وراء التعديـل هو غير أن خاصية الثبات تغيب وتنتفـي عندمـا ال يكـون الغـرض الح

البحث في ضمان املالءمة، كالحياد بالتشريع عن غاياته، من خالل سن نصوص قانونية تخدم 

األغراض الشخصية، أو نتيجة التسرع والضعف في صياغتها، وهي الحاالت التي تندرج ضمن 

 .2عيوب التشريع

أين يرى البعض أنه  يمكن أن نستشف بعض مالمح هذه العيوب في نصوصنا القانونية،

كثيرا ما يغلب عليها طابع التسرع سواء عند إقرارها أم عند تعديلها، وسواء تعلق األمر بالقوانين أم 

بالقرارات، هذه الحاالت التي ال تعبر عن نية البحث في ترابط النص مع الواقع الذي يسن فيه، وال 

يم وإعادة تنظيم القطاع االقتصادي عن مسايرة املشرع له، ومثال ذلك التقسيم اإلداري، تنظ

 .3والزراعي وغيرها من األمثلة التي يسردها البعض

مثال على ذلك، حيث عرفت  19884أكتوبر سنة  5ولنا فيما شهدته الجزائر بعد أحداث 

، تبنى من خالله املشرع الدستوري الجزائري خيارات سياسية 1989دستورا جديدا صدر سنة 

ا األخذ بالتعددية الحزبية ألول مرة منذ االستقالل، األمر الذي يستدعي واقتصادية جديدة، منه

بالضرورة تعديل كل القوانين التي تتعلق بهذا املجال، إما تغييرا جذريا من خالل إصدار نصوص 

                                                             
 .124-123ص ،-د. عصمت عبد املجيد بكر، مرجع سابق، ص1
 .218-217ص،-د. مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص2
، 1995في بعض قضايا األزمة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة صدوق، آراء سياسية وقانونية  د. عمر3

 .91ص.
أنظر: د. سعيد بو الشعير، النظام السياس ي الجزائري، دار الهدى للطباعة  1988أكتوبر سنة  05حول أحداث 4

 .179-177ص ،-والنشر والتوزيع، الجزائر، ص
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قانونية جديدة، أو تعديل النصوص السارية متى كان بإمكانها ضمان تفعيل األحكام الجديدة التي 

، وقد اعتمد املشرع الجزائري على الخيار األول من خالل إصدار القانون املتعلق أقرها الدستور 

،كل هذه 2، ثم أتبعه بالقانون املتضمن نظام االنتخابات1بالجمعيات ذات الطابع السياس ي

النصوص ال تعبر عن حالة من حاالت عدم الثبات، لكونها جاءت كتعديالت تضمن املالءمة 

متى وجدنـا  ياسية الجديدة في الجزائر، والتي تختلف عن سابقتهـا، غير أنـهوالتطور مع البيئة الس

أن  القانون الجديد املتضمن للنظام االنتخابي الصادر عقب تغير معالم هذه البيئة قد عرف 

" تعديالت في ظرف سنتين فقط، فإن مسألة عدم الثبات تثار بقوة، ويغيب معها 03ثالثة "

ور واملالءمة من خالل هذه التعديالت، وتبرز لنا بذلك حالة من حاالت الشعور بالبحث عن التط

، أو بعبارة أخرى هي 4خاصة وأنها كانت تعديالت جوهرية، وصدرت في شكل قوانين3عيوب التشريع

 تعديالت تم طرحها للنقاش تم التصويت عليها، غير أنها لم تعرف قدرا ولو بسيطا من الثبات.

، نموذجا آخر للتعديل في فترة 20085وري الذي عرفته الجزائر سنة ولنا في التعديل الدست

زمنية قصيرة، حيث جاء ضمن املواد املعدلة فيه عدم تحديد عدد العهد الرئاسية، بعد أن كانت 

" سنوات، يمكن 05مقيدة بعهدتين فقط، من خالل النص على أن مدة املهمة الرئاسية هي خمس "

أن تم إقرار هذا التعديل، نجد أنفسنا أمام حلقة ثانية من حلقات ، وبعد 6أن تجدد مرة واحدة 

، 20147انعدام الثبات أين يعاد إدراج أحكام نفس املادة ضمن اقتراح التعديل الدستوري سنة

                                                             
يتعلق بالجمعيات ذات الطابع  1989يوليو سنة  05املوافق  1409ذي الحجة عام  02مؤرخ في  11-89قانون رقم 1

 .1989يوليو 05الصادرة بتاريخ  27السياس ي، الجريدة الرسمية رقم 
 ، يتضمن قانون االنتخابات.1989غشت سنة  07املوافق ل  1410محرم عام  05، مؤرخ في 13-89قانون رقم 2
ضيقة خاصة أوحزبية، ويرى البعض أن هذه التعديالت  من بين حاالت عيوب التشريع، التشريع من اجل مصالح3

كان الهدف من وراء سنها تحقيق أغراض حزبية  تعبر من هذا القبيل،لكونها جاءت نتيجة صراعات سياسية،

 .319-318ص،-ضيقة بصورة محضة،حول هذا املوضوع انظر:د. سعيد بو الشعير، املرجع السابق، ص
" 03إلغاء ثالثة " 06-91" مواد في حين تقرر من خالل القانون 09عدل تسعة "و  أضاف مادتين، 06-90قانون رقم 4

إضافة سبعة  17-91" أخرى، وحمل القانون رقم 14" مادة، وإضافة أربع عشرة "27»وعشرين  مواد وتعديل سبع

 " مادة أخرى.20" مواد، وتعديل عشرون "07"
يتضمن  2008نوفمبر سنة  15املوافق  1429ة عام ذي القعد 17مؤرخ في  19-08من القانون رقم  4املادة 5

 .2008نوفمبر  16الصادرة بتاريخ  2008لسنة  63التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 
 ، مرجع سابق.1996الدستور الجزائري لسنة  74املادة 6
 هورية.، نقال عن موقع رئاسة الجم1435رجب  07املوافق  2014ماي  07بيان مجلس وزراء بتاريخ 7
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املعدل  1996من الدستور الجزائري لسنة  88ويتم إعادة إقرار صياغة جديدة لها بموجب املادة 

، رغم بقاء نفس معالم 1حديد عدد العهد الرئاسية بعهدتين فقط، ليعاد ت2016واملتمم سنة 

 .2008البيئة السياسية التي تقرر فيها أول تعديل سنة 

إن الحاجة إلى النصوص القانونية الجديدة هي ضرورة تستلزمها املتغيرات التي تشهدها 

، العقد والتوقيع الدول، خاصة أمام ظهور مواضيع جديدة في املجتمعات، كالجرائم االلكترونية

اإللكتروني، البيئة، التمثيل السياس ي النسوي، وغيرها من املواضيع، هذه الحاجــة هي ضــرورة ال 

يمكـن االتفـاق على مخالفتها، كما أن الحاجة إلى تعديل النصوص القانونية السارية هي كذلك 

فق مع البيئة التي تسري ضرورة ال يمكن مخالفتها، متى لم يعد بإمكان النصوص السارية التوا

فيها، غير أن هذه الضرورات ينبغي أن تقوم على فكرة املالئمة والتطور، ومتى كان األمر عكس ذلك 

أين تعرف النصوص القانونية تعديالت دون تغير معالم البيئة التي صدرت فيها، أو دون وجود 

حول حقيقة الدوافع الكامنة من الحاجة واملبرر القوي الدافع إلى تعديلها، فإن باب االستفهام 

وراء ذلك قد تهدد ثبات النصوص القانونية، أو تضع مهارات الصائغ القانوني على املحك، ألنها 

 ستكون السبب في فقدان الثقة في دور ومكانة القانون في املجتمع.

 ويرى البعض أن املشرع البارز هو ذلك املشرع الذي يختار بين مجموع الحلول التي تعرض

عليه، السياسية منها والقانونية، ليختار أحسنها، ويتأكد من تطبيقها، وهو ما يغيب عندما يجتمع 

 .3، ويرى بعض أن القانون متى وضع بيد السياسة أصبح مهددا2التشريع والتنفيذ في يد واحدة

كما أكدت التجربة عدم ثبات الدساتير التي توضع أحكامها على أساس أفكار شخصيات 

نفوذ في السلطة، إذ تزول هذه الدساتير بزوال هذه الشخصيات، وهي الحالة التي عرفتها ذات 

 .4الجزائر في الكثير من التجارب

 

 

                                                                                                                                                           

www.elmouradia.dz. 
يتضمن التعديل  2016مارس سنة  6املوافق  1437جمادي األولى عام  26مؤرخ في  01-16القانون رقم 1

 . 2016مارس  7الصادرة بتاريخ  14الدستوري الجريدة الرسمية رقم 
2El Hadi Chalabi, Charef Mekarbech, Op.cit, p.743. 
3Isabelle Pariente – Butterlin, Le Droit, La Norme et le Réel, P.U.F, 1er édition, aout, Anne 2005, p.17. 

 .137-132ص،-رابحي أحسن، مرجع سابق، ص4
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 الخاتمة:

نخلص في ختام هذه الدراسة إلى القول إن ثبات النص القانوني عموما، والنص الدستوري على 

في كل مراحل إعداد النصوص وجه الخصوص، هو ضرورة حتمية ينبغي الحرص على تحقيقها 

القانونية، وأن إهمالها يجعل النص القانوني يفتقد لقيمته، هذه الخاصية التي لم تظهر أهميتها 

إال بعد أن افتقدناها في عصرنا هذا، نتيجة املظاهر السلبية التي نعيشها، بداية بفقدان القيمة 

صيل بسن القانون عن ممارسة أهم املعيارية للنص القانوني، وتراجع دور صاحب االختصاص األ 

 وظيفة يفترض به القيام بها.

كما أن غياب خاصية الثبات تجعل من النص القانوني وسيلة بيد السلطة التنفيذية ملجابهة 

االزمات بصورة آنية أو متسرعة، أو لتطبيق األغلبية البرملانية لسياسات مؤقته في ظل حركية 

 إثبات وجودها.حزبية مستمرة تبحث دائما في 

يب       
َ
غ
ُ
يزداد هذا الوضع تعقيدا عندما تزيد وتيرة إصدار النصوص التشريعية من حيث الكم أو ت

أهمية عنصر الزمن خالل مراحل إعدادها، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للتعديل السريع، بحيث 

تعطيها االنطباع تتدنى نوعية صياغتها، ويستحيل ضمان امتدادها في الزمن لفترات يمكنها أن 

 الحسن لدى املخاطبين بأحكامها.

ال يتوقف األمر عند هذه األسباب واألثار فقط، بل يمتد ليشمل أيضا ضرورة ضمان فاعلية     

النص القانوني من حيث توافقه مع معالم البيئة التي يسن ويسري فيها، فإذا كان األصل في 

الزمن بالل تحديد مسبـق وأن االستثناء أن تأخذ النصوص القانونية أن تسن ليمتد سريانها عبر 

الطابع املؤقت، إلى حين تغير معالم البيئة التي تسري فيها، أو عدم قدرتها على تحقيق فاعليتها بعد 

إصدارها، فإننا أصبحنا اليوم نلمس عكس ذلك، مما يهدد تلك املكانة التي يحظى بها النص 

 خصوص.القانوني عموما، والدستور على وجه ال

إن الوصول إلى تحقيق خاصية الثبات يحتاج إلى دعائم أساسية قبلية، ينبغي توافرها بداية     

ثبات الوثيقة الدستورية، باعتبارها النص القانوني األسمى في الدولة، وفي غياب ثباتها يصعب إن 

نها قوتها وأساس لم نقل يستحيل ثبات باقي النصوص القانونية األدنى منها مرتبة، والتي تستمد م

 وجودها، متأثرة بفلسفتها، وخاضعة ألحكامها.
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 .2003طبعة سنة 

عصمت عبد املجيد بكر، مجلس الدولة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى  *

 .2012-2011طبعة سنة 
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عمار بوضياف، التنظيم اإلداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، جسور للنشر والتوزيع، 

 .،2010الجزائر، الطبعة األولى، أكتوبر 

جع سابق، آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا االزمة، ديوان املطبوعات * عمر صدوق، مر 

 .2005الجامعية، الجزائر، طبعة سنة 

غالب علي الداودي، املدخل للعلوم القانونية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن، الطبعة  *

 .2004السابعة، سنة 

الدستورية في الجزائر، دار الجامعة الجديدة فريد علوش، آليات حماية القاعدة القانونية  *

 .2010اإلسكندرية، مصر، طبعة سنة 

محمد حسين منصور، القانون املقارن، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، طبعة سنة  *

2010. 

مد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، طبعة *

 .2008سنة 

 .2005محمودي مراد، النظرية العامة للقانون، دار الكتاب الحديث، الجزائر، طبعة سنة  *

مصطفى محمد الجمال، تجديد النظرية العامة للقانون، الجزء األول، مصر، اإلسكندرية، *

 .2002الفتح للطباعة و النشر، طبعة سنة 

ئرية، دار الهدى، عين مليلة ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزا*

 .2011الجزائر طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، طبعة سنة 

نزيه رعد، القانون الدستوري العام، املبادئ العامة والنظم السياسية، املؤسسة الحديثة *

 .1999للكتاب طرابلس، لبنان، الطبعة األولى، طبعة سنة 

نون، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية يس محمد الطباخ، االستقرار كغاية من غايات القا*

 .2012مصر، طبعة سنة 

 باللغة الفرنسية: -2
* Auby Jean-Bernard, La Globalisation, Le Droit et l'Etat ; CLEFS politique 
estien, Année 2003. 
* Beignier Bernard, la Codification, éditions Dalloz, Paris ,France ,Année 
1996. 
* Ben Chenab Ali,une introduction générale à la règle de droit en Algérie 
,Alger ,édition A.J.E.D ,Année 2013. 
* Bergeal Catherine, rédiger un texte normatif ,manuel de Légistiques 
,France ,Berger – levraut , 7 eme  édition ,octobre 2012. 
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* Piazzon Thomas, la Sécurité Juridique, édition Alpha, Paris,France 
,Année. 2010. 
* Karine Gilberg, Une Production du droit mieux raisonnée ? La Diffusion 
de La légistique en droit français, la légistique ou l'art de rédiger le droit. 
* Sassier Philippe, Dominique Lansoy, Trop de Lois tue la loi, fayard, Ubu 
Loilibrairie Arthére fayrad,  France, Anne 2008. 
*Commaille Jacques, l’esprit sociologique Des Lois, 1er édition, puf, Anne 

1994. 
*Isabelle Pariente – Butterlin, Le Droit, La Norme et le Réel, P.U.F, 1er 
édition, aout, Anne 2005. 

 رسائل الدكتوراه:

 باللغة العربية. -1

*ديدان مولود، تكوين القاض ي ودوره في النظام الجزائري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون 

 .2005جامعة الجزائر، كلية الحقوق، سنة 

دكتوراه في *رابحي أحسن، مبدأ تدرج املعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة 

 .2005/2006القانون العام، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

 باللغة الفرنسية. -2

*Dieblot Serge ، Le Droit en Mouvement ; Thèse pour le doctorat en droit، 
Université de paris X-Nanterre، U.F.R de science juridiques ; Année 2000. 
*FournolIngrid ;Le Principe de Sécurité Juridique en Droit Communautaire 
et en Droit Administratif Français ,Thèse de doctorat , Droit public 
,Université Panthéons–Assas; «Paris 2" ,Année 1999. 
 *Geoffroy De Baynast de Septfontaines ,l'inflation législative et les articles 
34 et 37 de la constitution ,thèse pour le doctorat en adroit ,université de 
Paris II , Décembre Année 1997. 

 املقاالت:

 باللغة العربية: -1

* بوجمعة بوعزاوي، األمن القانوني، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، املغرب، املجلد ع 

 .2013، أغسطس، سنة 111العدد رقم 

عبد العزيز أمقران، األمن القانوني واالجتهاد القضائي، ملتقى األمن القانوني، كلية الحقوق *

، مطبعة قاصدي مرباح 2012ديسمبر سنة  6و 5والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، أيام 

 .2013ورقلة، عدد خاص، نوفمبر، سنة 
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وث القانونية واالقتصادية، كلية *عبد اللطيف محمد محمد، مبدأ األمن القانوني، مجلة البح

 .2004، أكتوبر، سنة 36الحقوق جامعة املنصورة، مصر، العدد 

*عدلي محمد عبد الكريم، تكييف بنود االستقرار التشريعي وتقييم دورها في عقود الدولة، مجلة 

 .2011ة العلوم القانونية واإلدارية، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، الجزائر، سن

* عصام سليمان، تفسير الدستور وأثره على املنظومة الدستورية، امللتقى العلمي الثامن التحاد 

املحاكم واملجالس الدستورية العربية املوسوم ب " والية تفسير الدستور عن طريق هيئة الرقابة 

رية، مملكة الدستورية بطريق مباشر أم غير مباشر"، مجلة دراسات قانونية، املحكمة الدستو 

 .2013البحرين، املجلد األول، العدد األول، يوليو، سنة 

*علي علي سليمان، أخطاء من نوع خاص في القانون املدني الجزائري، املجلة الجزائرية للعلوم 

القانونية االقتصادية والسياسية، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

 .1987ديسمبر، سنة ، 04، رقم 27املجلد 

*عمار بوضياف، املجالس الشعبية البلدية في الجزائر بين مقتضيات الالمركزية وآليات الحكم 

 2011، افريل، سنة .27الراشد، مجلة الفكر البرملاني، مجلس األمة، الجزائر، العدد 

مقارنة، مجلة *عيد احمد الحسبان، التفسير الدستوري في الدساتير األردنية، دراسة تحليله 

مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت، األردن، املجلد الثاني والعشرون، العدد الثالث، 

2007. 

*كايس شريف، عدم فعلية القاعدة القانونية وأثرها على األمن القانوني، ملتقى األمن القانونـي 

، مطبعة 2012بر سنة ديسم 6و 5كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، أيام 

 .2013قاصدي مرباح، ورقلة، عدد خاص، نوفمبر سنة 

* نعمة احمد عبيس، التشريع السليم ومعوقات العملية التشريعية في العراق، مجلة الكوفة 

 .2014، سنة 18، العدد 07للعلوم القانونية والسياسية، العراق، املجلد 

 باللغة الفرنسية. -2

*Anne Levade، Propos Introductifs: la sécurité juridique ; 4eme convention 
des juristes de la Méditerranéen – actes du colloque d’Alger، le 09-10-
décembre 2012, La Semaine Juridique, édition général supplément au N° 
27, 1er Juliet 2013. 
*Anne-Marie Leroyer, La Motivation des lois, La Motivation ; Travaux de 
l’association Henri CAPITANT ; journées nationales, tomme III ; Limoges, 
année 1998. 
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*El Hadi Chalabi et Charef Mekarbech ،Les Fonctions de la Loi ،Revue 
Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques ،O.P.U ،

volume XXII ،N4, décembre, Année 1985. 
*Henri Plagnol, "La Complexité de la loi et ses solutions, la confection de la 
loi, Rapport du groupe de travail de l'Académie des Séances Morale et 
Politiques, puf, 1er Edition, Javier, Année 2005. 
* Catherine Bergeal  ، Savoir rédiger un texte normatif, Une Production du 
droit mieux raisonnée ? la diffusion de la législation en droit français, 
C.J.F.I, La Documentation française, Numéro Spécial, juin 2008. 
*Rachid Khalloufi , Rédiger la Loi, Le Bonne Niveau Normatif, IDARA, 
Revue de L'école National D’administration, Alger, Volume 20 ; N°1, 

Année 2010, n°39 . 
*Rémi Bouchez, Vers une Légistiques unifiée ; L’exemple des alinéas et des 

paragraphes, La Légistiques ou l’art de rédiger le droit, C.J.F.I, La 

Documentation Française ; Numéro spécial, juin 2008. 
 النصوص القانونية:

 . 1963-09- 10، الصادرة بتاريخ 64، الجريدة الرسمية رقم 1963*الدستور الجزائري لسنة 

يتضمن  1979يوليو سنة  07املوافق لـ  1399شعبان عام  12مؤرخ في  06-79*قانون رقم 

 .1979يوليو سنة  10الصادرة بتاريخ  28الرسمية رقم التعديل الدستوري، الجريدة 

يتضمن التعديل  1980يناير سنة  12املوافق  1400صفر عام  24مؤرخ في  01-80*قانون رقم 

 .1980يناير سنة  15الصادرة بتاريخ  03الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن تعديل  2002سنة ابريل  10املوافق  1423محرم عام  27مؤرخ في  03-02قانون رقم *

 .2002ابريل سنة  14الصادرة بتاريخ  25الدستور، الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن  2008نوفمبر سنة  15املوافق  1429ذي القعدة عام  17مؤرخ في  19-08قانون رقم *

 .2008نوفمبر  16الصادرة بتاريخ  2008لسنة  63التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن  2016مارس سنة  6املوافق  1437جمادي األولى عام  26مؤرخ في  01-16رقم قانون *

 .2016مارس  7الصادرة بتاريخ  14التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 

واملتعلق  1976نوفمبر سنة  14املوافق  1396ذي القعدة عام  22مؤرخ في  95-76*أمر رقم 

 .1976نوفمبر  14، الصادرة بتاريخ 91قم بمشروع الدستور، الجريدة الرسمية ر 

يتضمن  1976نوفمبر سنة  22املوافق لـ  1396ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97-76*أمر رقم 

، الصادرة 94إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم 

 .1976نوفمبر سنة  24بتاريخ 
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يتعلق بنشر 1989فبراير سنـة  28املوافق  1409رجب عام  22رخ في مؤ  18-89*مرسوم رئاس ي رقم 

 09، الجريدة الرسمية رقم 1989فبراير سنة  23تعديل الدستور، املوافق عليه في استفتاء 

 .1989مارس سنة  01الصادرة بتاريخ 

يتعلق بإصدار  1996ديسمبر سنة  07املوافق لـ  1417رجب عام  96/438*مرسوم رئاس ي رقم 

 08الجريدة الرسمية رقم  1996نوفمبر سنة  28ص تعديل الدستور املصادق عليه في استفتاء ن

 .1996ديسمبر سنة  08الصادرة بتاريخ 

يتضمن  1988نوفمبر سنة  05املوافق لـ 1409ربيع األول عام  25مؤرخ في  223-88*مرسوم رقم 

 .1988يناير سنة  5، الصادرة في 63التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 

يتعلق  1998مايو سنة  30املوافق لـ  1419صفر عام  4مؤرخ في  98/01*قانون عضوي رقم 

الصادرة بتاريخ أول يونيو  37الجريدة الرسمية رقم  باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

 .1998سنة 

يتعلق  2012 يناير سنة 12املوافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  01-12*قانون عضوي رقم 

 .2012يناير  14بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية العدد األول، الصادرة بتاريخ 

يحدد  2012يناير سنة  12املوافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  03-12* قانون عضوي رقم 

 كيفيات توسيع حظوظ تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة، الجريدة الرسمية، العدد األول، الصادرة

 .2012يناير  14بتاريخ 

يتعلق  2012يناير سنة  12املوافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  04-12*قانون عضوي رقم 

 .2012يناير سنة  15الصادرة بتاريخ  02باألحزاب السياسية، الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن قانون  1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  154-66*قانون رقم 

 .1966يونيو  09الصادرة بتاريخ  1966لسنة  47اإلجراءات املدنية، الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن قانون  1966يونيو سنة  08املوافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ في  155-66*القانون رقم 

 .1966يونيو  10الصادرة بتاريخ  1966لسنة  48اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن قانون  1989غشت سنة  7املوافق لـ  1410محرم عام  5، مؤرخ في 13-89رقم  *قانون 

 .1989غشت  7، الصادرة بتاريخ 32االنتخابات، الجريدة الرسمية رقم 

يعد ويتمم 1990مارس سنة 27املوافق لـ  1410، مؤرخ في أول رمضان عام 06-90*قانون رقم 

يتضمن قانون  1989غشت سنة  7املوافق لـ  1410محرم عام  5، مؤرخ في 13-89القانون رقم 

 .1990مارس  28، الصادرة بتاريخ 13االنتخابات، الجريدة الرسمية رقم 
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، يتضمن 2003يوليو سنة  19املوافق لـ  1424جمادي األولى عام  19مؤرخ في  09-03*قانون رقم 

مال األسلحة قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستع

 .2003يوليو سنة  20الصادرة بتاريخ  43الكيميائية، وتدمير تلك األسلحة، الجريدة الرسمية رقم 

، يتعلق 2003يوليو سنة  29املوافق  1424جمادي األولى عام  19مؤرخ في  10-03*قانون رقم 

يوليو سنة  20بتاريخ الصادرة  43بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية رقم 

2003. 

، يتضمن قانون 2008فبراير سنة  25املوافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  08/09*قانون رقم 

 .2008ابريل سنة  23، الصادرة بتاريخ 21اإلجراءات املدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية رقم

يتعلق بالبلدية،  2011يونيو سنة  22املوافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10- 11*قانون رقم 

 .2011يوليو سنة  03الصادرة بتاريخ  2011لسنة  37الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن التنظيم  1965نوفمبر سنة  16املوافق  1385رجب عام  22مؤرخ في  65/278*أمر رقم 

 .1965نوفمبر  23، الصادرة بتاريخ 96القضائي الجريدة الر سمية رقم 

يتضمن قانون  1996يونيو سنة  08املوافق لـ  1386صفر عام  18في املؤرخ  156-66*أمر رقم 

 .1966يونيو  11، الصادرة بتاريخ 49العقوبات، الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن إلغاء  1973يوليو سنة 05املوافق لـ  1393جمادي الثانية عام  8مؤرخ في  29-73*أمر رقم 

مي إلى تمديد العمل بالتشريع النافذ حتى أشعار الرا 1962-12-31املؤرخ في  157-62القانون رقم 

 .1973غشت سنة  03الصادرة بتاريخ  62أخر، الجريدة الرسمية رقم 

الجريدة الرسمية  1975سبتمبر سنة  26املوافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75*أمر رقم 

 .1975سبتمبر  3الصادرة بتاريخ  1975لسنة  78رقم 

، يتضمن القانون 1997مارس  06املوافق  1417شوال عام  27في مؤرخ  09-97*أمر رقم 

مارس سنة  06، الصادرة بتاريخ 12العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، الجريدة الرسمية رقم 

1997. 

، يتعلق 1992يوليو سنة  04املوافق  1413محرم عام  03مؤرخ في  92/01*مرسوم تشريعي رقم 

اغتيال الرئيس محمد بوضياف رئيس املجلس األعلى للدولة، الجريدة باللجنة الوطنية للتحقيق في 

 .1992يوليو سنة  15، الصادرة بتاريخ 54الرسمية رقم 

بشأن  1964مايو سنة  28املوافق  1384محرم عام  16مؤرخ في  147-64*مرسوم رئاس ي رقم 

مايو سنة  29بتاريخ  ، الصادرة1964لسنة  01تنفيذ القوانين والضوابط، الجريدة الرسمية رقم 

1964. 
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، 1994غشت سنة 10املوافق  1415ربيع األول عام  2مؤرخ في  247. 94*مرسوم تنفيذي رقم 

يحدد صالحيات وزير الداخلية والجماعات املحلية والبيئة واإلصالح اإلداري، الجريدة الرسمية 

 .1994غشت سنة  21، الصادرة بتاريخ 1994لسنة  53رقم 

، الدليل السياس ي الجزائري، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، * رشيد بن يوب

 .1999الجزائر، جانفي 

 املوقع االلكترونية الرسمية.

 *املوقع الرسمي لألمانة العامة للحكومة.                                               

                                         .*املوقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني.
Conseil D’état, Rapport Public, France, 2006. 
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 صالحية املجلس الدستوري في إعالن شغور منصب رئيس الجمهورية 

 من الدستور ومقتضيات السياسة 102بين تطبيق املادة 
 

 شريفة سوماتيد.                                                                                               

 -ب–أستاذة محاضرة قسم                                                                                                

 العلوم السياسية كلية الحقوق و                                                                                            

                          مليانةيس جامعة خم                                                                                                       

               CHSOUMATI@gmai.com   
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بات رئاسية تنظيم انتخاالنتقال السلطة و  اءات الدستوريةاإلجر الدستور الجزائري دد ح        

، أو املانع الصحي االستقالةأو  منصب رئاسة الجمهورية بسبب الوفاة شغور  مسبقة في حالة

أربع مرات  االستقالةو الوفاة  يسبق للجزائر أن عرفت فراغ منصب رئيس الجمهورية بسب قد و 

ب حس إثر وفاة الرئيس هواري بومدين حيث تم إثبات حالة الشغور  1978والها في سنة ت أكان

بقراءة بعد إثبات شغور منصب رئاسة الجمهورية و ، 1976من دستور  117قتضيات املادة م

الوطني  فاة رئيس الجمهورية تولى رئيس املجلس الشعبيو  اللجنة الطبية التي أثبتت نهائيا

 خمس وأربعينب 1976من دستور  117رئاسة الدولة ملدة حددتها املادة  (طاطي)السيد رابح ب

زب الواحد ظمت خاللها انتخابات رئاسية مسبقة اسفرت عن تعيين مرشح الحيوما ن (45)

 .   الراحل شاذلي بن جديد

بسبب  خال منصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية في تاريخ الجزائر 1992وفي سنة      

الجزائر نفسها في حالة  فوجدت ،مع حل املجلس الشعبي الوطنيالذي تصادف و  ،االستقالة

لفراغ أمام هذا او  1989ستوري لسنة عالجها التعديل الدحالة التي لم يوهي ال ،دوجةشغور مز 

بيانا يتضمن إنشاء وتشكيل املجلس  1992جانفي  14أصدر املجلس األعلى لألمن في  القانوني

اتفق قادة الجيش حينها مع و  2رئيسه قيادة البالد يتولى 1عضاءيتكون من خمسة أأعلى للدولة 

بالد باعتباره رئيسا ملجلس األعلى للدولة لكن اغتياله بوضياف على تولي رئاسة ال الراحل محمد

لى رئاسة البالد الراحل منصب رئيس الجمهورية مرة أخرى فتو شغور في نفس السنة أدى إلى 

عن بدوره علن امين زروال الذي أإلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية أدت إلى فوز الي علي كافي

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20CHSOUMATI@gmai.com
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20CHSOUMATI@gmai.com
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ئاسية مبكرة سنة ر  انتخاباتدعا بعدها إلى و الرئاسية " وهي استقالة مؤجلة " تقليص واليته 

 ى غاية يومنا هذا . إل العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائرعبد  عن فوز  تأسفر  1999

نة األخيرة تدهورا حيث أصيب بوعكات صحية متتالية ولقد عرفت صحة الرئيس في االو       

، يوما 15عالج دامت لقضاء فترة نقاهة و  أجنبي  إلى مستشفى نقل وصفت بالعابرة تم في أخرها

تحرك تلفزونية على كرس ي متجدر اإلشارة إلى أن الرئيس ظهر في العديد من الخرجات الو 

األمر الذي دفع للتساؤل حول قدرة الرئيس  ات والوهن واملرض بادية على وجهه،وعالم

 من 102لتطبيق املادة أت األصوات تتعالى هنا بد؟ و الدستوريةى مواصلة مهامه الجزائري عل

إعالن حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية تسمح بلتي ا 20163التعديل الدستوري لسنة 

في الوقت الذي كانت فيه أنظار و ،قةالصحي وتنظيم انتخابات رئاسية مسباملانع  بسبب

اجراءات إعالن اتخاذ لإلجتماع و دستورا صوب املجلس الدستوري املؤهل الجميع متجهة 

 بدأ، من الدستور  102/1املادة شغور رئاسة الجمهورية بسبب املرض حسب مما تقتضيه 

جزائري على لسان رئيس حزب جبهة انتهت بإعالن الرئيس ال عهدة الخامسةاللترويج لفكرة ا

ي يتولى املجلس لتوا 2019أفريل  19املزمع إجراءها في  لالنتخاباتترشحه  التحرير الوطني

 20164ي الدستور التعديل  من 2فقرة  182وفقا ملا تقتضيه املادة صحة عملياته دستوري ال

الفصل في الطعون املقدمة حول و  إعالن نتائجهالى غاية تداءا من استالمه لطلبات الترشح إاب

   5صحة هذه النتائج

حامي  بصفته تقييم موقف املجلس الدستوري عليه فإننا في هذه املداخلة سنحاول و       

من وكذا موقفه  ؟مسبقة تتنظيم رئاسياو من شغور منصب رئاسة الجمهورية  للدستور 

الذي تعيشه الجزائر؟  واملأزوماملقبلة ؟ خاصة في ظل الوضع الراهن  لالنتخاباتترشح الرئيس 

االجابة عليها قبل أن يضطر الرئيس  من الباحثين والناشطين وهي اشكالية حاول العديد

 وأكاديميينكأساتذة جامعيين  ، وهي فرصة لناته تحت وطأة الضغط الشعبيقالتقديم است

لتحديد املسؤوليات  باعتبارنا نمثل نخبة املجتمع التي البد أن تساهم في كشف الغموض

انطالقا من مقتضيات النصوص الدستورية وبعيدا  أو تردد دون تحيز  وإبداء رأينا في املوضوع

 .تميز مختلف النقاشات والحوارات حول هذا املوضوع عن الشعبوية التي أصبحت صفة

تحليلي وفق خطة تتكون من  وأخرمنهج وصفي  بإتباعوملعالجة االشكالية السابقة قمنا 

 مبحثين على الشكل األتي:

 



من  88/1تطبيق املادة  الرئاسية في الجزائر بين االنتخابات فة، جامعة خميس مليانة /د. سوماتي شري

 الدستور و مقتضيات السياسة 

 

 2020مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لدولة القانون في الجزائر"           جانفي  186

 

 :املبحث األول 

 إعالن شغور رئاسة الجمهورية سباب التي تعيق املجلس الدستوري مناأل 

، لذا حجة عدم توافر شروطهاب 102بيق املادة املجلس الدستوري عن تطتماطل 

ومدى  ،تحديد شروطهاسنحاول في هذا املستوى من الدراسة تحليل نص املادة املذكورة و 

 .تحقق هذه الشروط على أرض الواقع

 التحايل في تحديد املانع الصحي  :األول املطلب 

س الجمهورية أن يمارس إذا استحال على رئي" يالدستور  التعديل نم 102تنص املادة      

وجوًبا، وبعد أن يتثبت من املجلس الدستوري  مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع

 " بثبوت املانع اناملالئمة، يقترح باإلجماع على البرمل حقيقة هذا املانع بكل الوسائل

بأغلبية ثلثى  الجمهورية يعلن البرملان، املنعقد بغرفتيه املجتمعتين معا، ثبوت املانع لرئيس     

 مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس ( أعضائه، ويكلف بتولى رئاسة الدولة بالنيابة2/3)

وفى حالة استمرار  من الدستور  90اعاة أحكام املادة مر  معمجلس األمة الذى يمارس صالحياته 

ن الفراغ
َ
جراء اإل  باالستقالة وجوًبا حسب املانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، ُيعل

 .ألحكام الفقرات اآلتية من هذه املادة املنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين وطبقا

با وُيثِبت الفراغ فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع املجلس الدستورى وجو     

                                              .النهائى لرئاسة الجمهورية

غ      
ّ
 .فورا شهادة التصريح بالفراغ النهائى إلى البرملان الذى يجتمع وجوبا وُتبل

انتخابات  يتولى رئيس مجلس األمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون يوما، تنظم خاللها     

 "....لرئاسة الجمهورية رئاسية، وال َيِحقُّ لرئيس الدولة املعين بهذه الطريقة أن يترشح

إلعالن حالة الشغور النهائي ذه املادة نالحظ أن املؤسس الدستوري الجزائري لهباستقرائنا      

سنحاول شرحها أخرى شكلية موضوعية و شروط بسسب املرض ملنصب رئاسة الجمهورية 

 تباعا.
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  إلعالن حالةالشغور  الشكليةو  املوضوعيةالفرع األول : الشروط 

 : الشروط املوضوعية -أوال 

 :  املانع القانوني -أ

أي أن يكون ، املزمناملرض الخطير و هي واقعة محددة قانونا في واقعة  املانع القانوني يتمثل     

بذلك نالحظ أن املشرع يشترط في املرض ، و املزمنةمرض الرئيس من األمراض الخطيرة و 

 .خاصية اإلزمانيتين هي خاصية الخطورة و خاصيتين أساس

الذي قد املصاب به و  الشخصذي يهدد حياة ملرض الذلك ا ،فاملقصود باملرض الخطير      

األمراض املزمنة أما ،، مرض نقص املناعة ....مرض السرطانمثل  ،وفاته في أي وقتإلى يؤدي 

، وال تختفي بتناول واالستمراريةأي الثبات  ،مراض تتسم بخاصية اإلزمانأأنها  هاملعروف عنفا

للشفاء منها التي لم تكتشف بعد وسيلة و  ،بقىتض املزمنة هي التي تظهر و ، فاألمراالعالج

ومن أمثلة األمراض املزمنة نجد: السرطان،  ،يكتفى بمراقبتهاقد نه لذلك فإ بصورة نهائية

األمراض املزمنة في معظمها أمراض و  ، الضغط الدموي،، هشاشة العظاممرض السكري 

بها تجمع بين خاصتي لذلك فإن أغلخطيرة يترتب عن عدم مراقبتها جيدا التعرض للموت 

 .اإلزمان والخطورة

 :املانع باستحالة اداء املهام  اقتران-ب

هو ما لة أداء رئيس الجمهورية ملهامه و يؤدي إلى استحاأن املزمن الخطير و يشترط في املرض       

 " إذا استحالبعبارة " ستهلها املؤسس الدستوري التي ارتها األولى في فق 102نستشفه من املادة 

والعجز نوعان قد يكون عجز  نتيجة العجزمعنى عدم قدرة الرئيس على القيام بأعماله ب

يءثر على قدرة العقل في  فكري يؤدي إلى شلل كلي أو جزئي عن الحركة، وعجز جسماني 

  التفكير.

  : الشروط الشكليةثانيا 

 وجوب اجتماع املجلس الدستوري: -أ

 ثبات واقعة املرض بكل الوسائلإلس الدستوري ملجلاجتماع ا ضرورة 102تستلزم املادة      

 102ماتوضحه املادة  هوو  بقوة الدستور و يكون اإلجتماع إلزاميا و  ،العلمية املتاحةالقانونية و 

من النظام  55تأكده املادة و  " جوباو يجتمع املجلس الدستوري "  :صراحة بقولها 1فقرة

بقوة القانون في يجتمع املجلس الدستوري " بقولها: املجلس الدستورياملحدد لقواعد عمل 
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ي اإلطار القيام بجميع يمكنه فمن الدستور و  102الحاالت املنصوص عليها في املادة 

 "           إلى أي سلطة معينةيستمع إلى أي شخص مؤهل و التحقيقات، و 

خطار دستوريا التي تقوم بإلم يحدد الجهة املخولة قانونا و  غير أن النص الدستوري     

؟ أم على عاتق إللتزام على عاتق الوزارة األولىاملجلس الدستوري بواقعة املرض فهل يقع هذا ا

ة الوضع الصحي م أن هذا اإللتزام يقع على عاتق اللجنة الطبية املكلفة بمتابعأ ؟الرئاسةرئاسة 

بهذه يقوم ؟  وفي ظل غياب النص على ذلك فاألكيد أنه ال أحد سيغامر و لرئيس الجمهورية

 املهمة لكونها تتعلق بشخص الرئيس؟

هو و االحتمال األخير  أنه إذا كان باإلمكان إخطار املجلس الدستوري فإن وإن كنا نرى         

، حيث تقوم اللجنة بإحالة امللف الطبي الذي يبين في نظرنا األقرب إلى الصواب االحتمال

من  الرئيس ألداء مهامه استحالةإلى  نوعية املرض وطبيعته ، وتبين ما إذا كان املرض يؤدي

  .عدمه

 : التصويت على الشغور املؤقت من طرف البرملان-ب

ت بغرفتيه ليثبت هذا املانع املؤقيحال التصريح بثبوت املانع إلى البرملان الذي يجتمع      

حالة ، ويكلف في هذه الثلثي أعضائه 3/2تصويت باألغلبية ، ويتم ذلك بال(النسبية االستحالة)

مهمة إدارة حيث تسند إليه يوما  45ملدة لتولي مهمة رئاسة الدولة مؤقتا و مة مجلس األ  رئيس

  .الشؤون العامة للدولة

 إعالن الشغور النهائي -ج

املقترن مع استحالة اداء  املزمن والخطير ياب رئيس الجمهورية بسبب املرضغإذا استمر      

يتم إعالن الشغور ( مطلقة استحالة)أنه لم يمتثل للشفاء  كما لويوما  45عن ملدة تزيد  املهام

بالنتيجة يعتبر الرئيس مستقيال بقوة فقا للطريقة التي بها تم إعالن املانع املؤقت و و النهائي 

ظم خاللها يوما تن 60ملدة ة الدولة لرئيس مجلس األمة ، وفي هذه الحالة تسند رئاسور الدست

ال يجوز لرئيس مجلس األمة في بحيث ا نص عليه الدستور ، وفقا ملانتخابات رئاسية مسبقة

 هذه الحالة الترشح لالنتخابات الرئاسية املقبلة .

من التعديل  104عالن حالة الشغور مجموعة من املوانع حددتها املادة ويترتب عن إ      

 فيمنعت رئيس الدولة املؤقت من بعض صالحيات رئيس الجمهورية التي  2016الدستوري 

املؤسسات وذلك حفاظا على استمرار ، استقالتهحالة إصابته بمرض مزمن أو وفاته أو 

األمن العام في ارية السير الحسن للنظام العام و على استمر  احفاظو الدستورية في البالد 
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الجمهورية أو  أن تقال الحكومة أو تعدل إبان حصول املانع لرئيسال يمكن حيث ، 6املجتمع

داء مهامه، ويستقيل الوزير األول وجوبا إذا شرع الرئيس الجديد في أ، حتى يتهوفاته أو استقال

الذي  لحكومةاة  الوزير األول حينئذ أحد أعضاء ظيفو يمارس و  ،ترشح لرئاسة الجمهورية

  .يعينه رئيس الدولة

فقرة تطبيق األحكام املتضمنة في املواد املنصوص عليها في ال 60و  45ال يمكن في فترتي و       

  7"102األخيرة من املادة 

  102/1مدى تحقق الشروط املادة  :الفرع الثاني

أعاله أن اعالن انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر في ظل الظروف  102يتبين من املادة      

خاصة وأن املادة املذكورة تشترط  حقيقي للرئيس،الراهنة يتوقف على الوضع الصحي ال

ني يتمثل خاصة في املرض املزمن صب رئاسة الجمهورية مانع قانو إلعالن حالة شغور من

للرئيس، حول الحالة الصحية  الرسمية في هذا اإلطار الحظنا تباين في  التصريحاتو الخطير و 

صرح فيما بعد أن الرئيس ، ثم ؟ يس تعرض لوعكة صحية عابرةحيث صرح في البداية أن الرئ

عند ، وفي مرحلة متقدمة و ؟ة ماسة للخلود للراحةبحاج نوبة إفقارية عابرة وهولتعرض 

لصحية تشهد تحسنا يوما بعد يوم اقتراب موعد اإلنتخابات الرئاسية صرح أن حالة الرئيس ا

سيناريو ، ليختتم هذا ال؟8نه يتابع يوميا نشاطات الحكومة في انتظار عودته ملمارسة مهامهوأ

الحراك يتكلم إلى بعض  قادر على لجزائري على كرس ي متحرك غيرورا للرئيس اببث ص

 طويلة فيوقد تم عرض هذه الصور بعد رحلة عالج  .الشخصيات السامية في الدولة 

 .سويسرامستشفيات فرنسا و 

من صورة الرئيس على الكرس ي املتحرك من جهة و تصريحات الهذا التباين في ساهم قد و      

بوجوب اجتماع املجلس  102/1في بسط الغموض حول ضرورة تفعيل املادة جهة أخرى 

 أداء مهامه الدستورية منصب رئاسة الجمهورية أو استمراره في الدستوري إلعالن شغور 

فإذا سلمنا أن الرئيس يعاني فعال من وعكة صحية عابرة فهنا ال مجال لتطبيق املادة      

فهنا ال بد من تفعيل  من صور في التلفزة الجزائرية رأيناه من الدستور أما إذا سلمنا بما 102/1

 من الدستور . 102/1املادة 

  :102/1القول بعدم جدوى تطبيق املادة  -أوال

إطالق على ال تبعث مرشحيه تأسيسا على الوضع الصحي للرئيس التي حسب تصريحات      

قول  املعروف عن النوبات اإلقفارية حسب. فتعرض لنوبة إقفارية عابرة ه، باعتبار أنالقلق
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نقل املريض  ن تتعالج في ظرف ساعة على األكثر، شرطأنه يمكن أين في هذا املجال املختص

الشخص و ، صة لتجنب تحولها إلى سكتة دماغيةدوية خايمنح على إثرها أسريعا إلى املستشفى 

ة إضاف، في حال التكفل به طبيا وفي حينه قفارية يستطيع استرجاع صحتهإالذي يصاب بنوبة 

إنما هي مرض مؤقت يمكن والخطيرة و ارية من األمراض املزمنة النوبات اإلقفإلى ذلك ال تعتبر 

ة ال يعاني من مرض مزمن وخطير وهو بالتالي فإن رئيس الجمهوريو  ة،ألدويمعالجته بتناول ا

، وفي انعدام تحقق من الدستور  102املادة  جوهري الذي يعجل تفعيللساس ي واالشرط األ 

  .اهذا الشرط فال مجال لتفعيله

 :102/1القول بتطبيق املادة  -ثانيا

بشلل نصفي فاعلم أنه مصاب إذا رأيت شخصا على كرس ي متحرك مصاب أنه  طبيا يقال      

ول إلى املخ حركة الدم من الوص تنتج عندما تمنعهي مرض مفاجئ و  ،" الجلطة "بسكتة دماغية 

تمزق في جدرانه يتسبب في  يسبب انفجار الوعاء الذي يجري فيه الدم أو حدوث ،لعارض ما

تدفق عراض إلى انسداد تام يمنع حول دون جريان الدم بصفة عادية، وقد تتطور األ ضيق ي

لب يكون افي الغ. وما يؤدي إلى شل الوظائف الجسم مؤقتا ،الدم من خالل الوعاء الدموي 

تة أشهر عادة تأهيل وظيفي يدوم سوفي هذه الحالة يخضع املريض إل فقدان الوظائف أبديا 

املتضررة ألكثر من ستة  الوظائفهيل ذا استمر تأإكحد أدنى على أن يصبح الشلل أبديا 

  .أشهر

مه وهو ما ائف جسأصيب بسكتة دماغية شلت بعض وظيتضح مما تقدم أن الرئيس      

ي متحرك غير قادر على كرس أكثر من مرة عند ظهوره  على التلفزةتأكده الصور التي عرضت 

نها من الناحية الطبية مرض مزمن غير أعتبر ال تان كانت السكتة الدماغية . و كعلى الحرا

ائف الجسم عن القيام بمهامها األمر الذي راض الخطيرة التي تؤدي إلى عجز وظتعتبر من األم

 ئيس القيام بمهامه الدستورية.يؤدى إلى استحالة الر 

تور التي تشترط ضرورة اقتران املرض من الدس 102/1من هنا تظهر أهمية تطبيق املادة       

الذي يعتبر في نظرنا أهم من الشرط السابق املتمثل في " املرض املزمن  املهام.باستحالة 

إن كنا نعلم أن داء املهام في الدولة، خاصة و أباستحالة  " نظرا لتعلق الشرط الثانيوالخطير

 الجمهورية.رئيس األكيد للدولة يحتاج إلى الحضور الفعلي و تسيير مؤسسات ا

تحدد مهلة محددة العالن الشغور املؤقت  102ن املادة خرى يجب أن ال ننس ى أمن جهة أ      

رئيس  ، غير أن املتتبع لواقعة مرضانقضاء هذه املدة إلى شغور نهائييوما ليتحول بعد  45وهي 
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ص مع حكم يتناقما  هوو  إعادة التأهيليوما للعالج و  50الجمهورية يالحظ أنه قض ى أكثر من 

 .مستقيال بقوة الدستور في هذه الحالة ن رئيس الجمهورية يعتبر ، بحيث أ102/1املادة 

املجلس الدستوري موقفا في إعالن  التخاذنالحظ مبدئيا أن هناك حاجة ماسة وبالتالي       

لشرط انتخابات رئاسية مبكرة نظرا لتحقق ا وإجراءشغور النهائي لرئاسة الجمهورية حالة ال

 .استحالة ادائه ملهامهوهو مرض الرئيس و  ساس ي لتطبيق املادةاأل 

حقيقي امللف الصحي الفادة املجلس الدستوري إغير أن تطبيق هذا الشرط مقترن ب      

تقديم هذا امللف عدم للرئيس الذي يحدد طبيعة ونوع املرض الذي يعاني منه، وفي حالة 

   .بات حالة الشغور ثا األخير اإلجتماع إلالطبي للمجلس الدستوري ال يستطيع هذ

  املجلس الدستوريمحدودية استقاللية : املطلب الثاني

 يتوقف نجاح أي هيئة دستورية في اإلضطالع الفعال بالصالحيات املوكلة إليها على مدى      

هم ا بتحصينوحياد القائمين على سيره استقالليتهاوالشروط التي تكفل  توفرها على املقومات

حين يتعلق األمر بهيئة  إضافيةقيمة  هنا االستقالليةمن املؤثرات الخارجية، ويكتس ي شرط 

لدستوري عن همية استقاللية املجلس االسهر على حماية الدستور، ومن هنا تظهر أعهد لها 

  .شريعيةالتالسلطتين التنفيذية و 

عضاء وانتخاب أة تعيين يإن أهم عنصر يكفل هذه اإلستقاللية يكمن في توزيع صالح     

ل حرمان طغيان القضاء على نحو يكفجلس الدستوري بين سلطتي التنفذ والتشريع  و امل

، غير أن ة سياسة اإلمالءممارساملجلس الدستوري و  ىكام قبضتها علحإبإحدى هذه الهيئات 

لتنفيذية تحقيق النتيجة املرجوة في بالدنا في ظل نظام دستوري سمته البارزة هيمنة السلطة ا

توفر قطبها الوحيد أي رئيس الجمهورية على أليات دستورية تسمح له و على سائر السلطات 

 9بالتحكم في جميع مفاصل السلطة

متياز املمنوح لرئيس الجمهورية اإل تظهر عدم استقاللية املجلس الدستوري في الجزائر في و      

 جلس .في تعيين أعصاء املجلس الدستوري على رأسهم رئيس امل

  العددي لرئيس الجمهورية في تشكيلة املجلس الدستوري  االمتياز  :الفرع األول 

يعينهم ونائبه  الرئيس أعضاء من بينهم عضوا، أربعة 12يتكون املجلس الدستوري من       

عضوان ينتخبان من طرف املجلس الشعبي الوطني، وعضوان ينتخبان من ، مهوريةرئيس الج

وان ينتخبان من طرف املحكمة العليا واثنان ينتخبان من طرف طرف مجلس األمة وعض

 مجلس الدولة 
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إن هذه التشكيلة قد تبدو للوهلة أنها متوازنة غير أن أعضاء املجلس الدستوري كلهم قد 

فاألربعة األعضاء األولى  يكونون تابعين بطريقة غير مباشرة لرئيس الجمهورية كيف ذلك؟ 

يعينهم الرئيس شخصيا من بينهم أهم شخصيات املجلس الذين لهم قوة تأثير كبيرة على 

ربعة أعضاء املنتخبون من طرف األ  قرارات املجلس وأعضائه هما رئيس املجلس ونائب الرئيس.

أما االربعة أعضاء  للرئيس،من األغلبية البرملانية املساندة كلهم أو بعضهم قد يكونون البرملان 

املنتخبون من طرف القضاء فاملعلوم أن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعينهم وإنهاء مهامهم 

 بصفتهم قضاة مما يعني أن عنصر الوالء سيغلب في هذه التشكيلة.

الداخلي ملجلس الدولة من  مما توفره نصوص الدستور وكذا النظامضف إلى ذلك فبالرغم أ   

بادئ املاستقاللية األعضاء، واتخاذ املواقف وفقا ملا تقتضيه األحكام و ضمانات تكفل 

نه من املستعص ي استبعاد تأثر أعضاء املجلس الدستوري ، إال أالضابطة للمنازعة الدستورية

 بالتوجه العام للسلطة املعينة لهم .

( إلى داخل يةللسلطة املعينة )رئيس الجمهور يزيد من احتمال امتداد التوجه العام  ماو     

و أي كفاءة أنوني للمجلس الدستوري ، عدم اشتراط اإلطار القاداوالت املجلس الدستوريم

لوحيد هو الوالء دون سواه ا متخصص ألعضاء املجلس الدستوري حينها يكون املعيار تكوين

 .10هو الذي يعتمد في اختيار رئيس الجمهورية ملن سيمثله على مستوى الرقابة

فضال  وية املجلس الدستوري،عضاء الذين تداولوا على عضغلب األ ، أن يكون أذنال غرابة إ   

عن كونهم ينتمون إلى مكاتب وزارية ووظائف سامية في الدولة يشهد عنهم نضالهم في صفوف 

عضاء املجلس بين السلطة السياسية وأ االندماج مما يبين هذاجبهة التحرير الوطني 

  11الدستوري

 ن رئيس الجمهورية لرئيس املجلس الدستوري ذو املركز املتميز تعي :الثانيالفرع 

، تعيين الشخصية الثالثة في الدولةخص املؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بسلطة       

ة من جعل املجلس ليشكل إحدى املنافذ األكيدة التي تمكن رئيس الجمهوري االمتيازيأتي هذا 

 . الدستوري في صفه

التي تنطوي بسير عمل املجلس الدستوري و ملكانة من زاوية الصالحيات املرتبطة ال تقرأ تلك ا    

من الدستور  102/1قراراته في مجال تفعيل املادة يد في املنحى الذي تأخذه اراءه و على تأثير أك

إذ يتولى هذا األخير لدستورية لرئيس املجلس الدستوري هام اتبرزها أيضا املنما فحسب . إ

 .ة الجمهورية بشغور رئاسة األمةفي حالة اقتران شغور رئاس رئاسة الدولة
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في اعتقادنا أن هذا الخيار املعتمد في اختيار رئيس املجلس الدستوري مساسا بالقاعدة و     

بين السلطات الثالث في  التي ترتكز على مبدأ املساواةهجة في تعيين أو انتخاب اعضائه املنت

 راد سلطة معينة بحق التعين دون سواها ؟ هذا لتفادي تبعات إنفالدولة و 

ة املجلس اقعها السلبي على مقومات استقالليسيكون لها و من املؤكد أن هذه املفاضلة      

تيار العضو الذي يشغل هذا الدستوري مما يستدعي اختيار صيغة أخرى في اعتماد اخ

عضاء املجلس ، يكمن الحل حسب غالبية فقهاء القانون الدستوري في منح أاملنصب

  .12الدستوري أنفسهم صالحية اختيار واحد من بينهم لتولي مهمة الرئاسة

   االنتخابيةااللتزام بالحملة و  سياق إعالن الترشحمصلحة البالد و : املبحث الثاني

 ةاملجلس الدستوري عله يفعل املادنضار الرأي العام متجهة صوب الوقت الذي كانت أفي      

وبين اداء مهامه  إلعالن شغور منصب الرئيس في حالة ما يوجد ما يحول بينهمن الدستور  102

هذا اإلعالن عن قد كان ، و 2019أفريل  19نتخابات املزمع إجراؤها في ترشحه لال  اعلن الرئيس

 يق رئيس حزب جبهة التحرير الوطني.طر 

للترشح لرئاسة  سنحاول في هذا املبحث التطرق ملدى توفر الشروط التي نص عليها الدستور  

اإلنتخابية في ظل الظروف مدى قدرته على القيام بحملته خص الرئيس؟ و الجمهورية في ش

 ؟ الراهنة

الترشح ملنصب رئاسة الفصل في صحة : دور املجلس الدستوري في ول املطلب األ 

 الجمهورية 

الدور الذي هو مراقبة صحة العملية اإلنتخابية و  يلعب املجلس الدستوري دورا هاما في     

تقديم طلب منذ  االنتخاباتوتبدأ عملية الرقابة على صحة منحه له املؤسس الدستوري، 

لتي قد تثور حول عات ااالنز غاية إعالن النتئج اإلنتخابية والفصل في الطعون و  الترشح إلى

ط التي يجب توري عند كل استحقاق رئاس ي الشرو ويذكر املجلس الدس صحة هذه النتائج

 138و  137املادة املشرع الجزائري بموجب خوله كما  ،في املترشح لرئاسة الجمهوريةتوافرها 

 الترشيحالفصل في صحة استالم التصريح بالترشح و  13لالنتخاباتالقانون العضوي من 

 ملنصب رئيس الجمهورية.
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 الترشح  شرط :األول الفرع 

العضوي لإلنتخابات الشروط التي من القانون  136املادة و من الدستور  73املادة  حددت     

سنحاول في هذا املقام الحديث عن بعض و ، لجمهوريةيجب توافرها في املتقدم لرئاسة ا

 .2019أفريل  19املرشح لرئاسيات  الشروط التي رأينا أنها قد ال تتوافر في شخص الرئيس

 تقيم طلب الترشح إلى املجلس الدستوري بصفة شخصية  -أوال

من القانون العضوي لإلنتخابات على ضرورة ان يقدم طلب الترشح  137ادة ألزمت امل      

هذا يعني أنه ال ، و لرئاسة منصب رئيس الجمهورية إلى املجلس الدستوري بصفة شخصية

يجوز للمترشح لإلنتخابات الرئاسية إعالن و يسمح بالوكالة أو النيابة في تقديم طلب الترشح 

الهدف من إعالن ، و املرئيةي جميع وسائل اإلعالم املسموعة و فة وترشحه بجميع الطرق املتاح

األخيرة إعالن الرئيس  اآلونةالم مجمع الناخبين بهوية املترشح، ولقد تفاجأنا في الترشح إع

عن هو ما جعل البعض يتسائل و الرئاسية عن طريق الوزير األول  انتخاباتالحالي لترشحه في 

 تأسيسا .مجلس الدستوري رفض هذا اإلعالن؟هل يمكن لل و ؟ نيابةاإلعالن بالجوازية مدى 

 ؟ كانية رفضه لطلب الترشح بالنيابةمعلى إ

ن يتم تقديم طلب الترشح من طرف لقول أن املجلس الدستوري نص على أن امبدئيا يمك

و في أال يوجد نص في الدستور  نهغير أ ،وال يسمح بالوكالة في تقديم الطلب املعني شخصيا

يحدد طريقة  ن املحدد لعمل املجلس الدستوري نصالعضوي لإلنتخابات أو في القانو القانون 

أمام عدم وجود نص فة شخصية أو عن طريق الغير و إعالن الترشح عما إذا كان يتم بص

ن هذا بالنيابة، غير أ الترشح جوازية إعالن، فال يمكن القول بعدم طريقة اإلعالنني يحدد قانو 

 نقطتين أساسيتين :التصرف جعلنا نالحظ 

حياد  مبدأيتناقض مع  الذي يمثل اإلدارة الوزير األول أن إعالن الترشح عن طريق  -1

شفافية الرئاسية املتعلقة بضمان نزاهة و اتعليمة اإلدارة الذي نصت عليها ال

هو ما يجعل الوزارة االولى في هذا و  2019فيفري  20الصادرة في  الرئاسية االنتخابات

 ال تلعب دورا حياديا .في العملية اإلنتخابية و  امقرر را دو الشأن تلعب 

م قدرة الرئيس على ان إعالن الترشح عن طريق الوزير األول أكد لنا مرة أخرى عد -2

لى التشكيك حول هذا ما يدفعنا إو  .القيام بمهامه، وعدم قدرته على مخاطبة شعبه

عن موقف  نتساءلهنا و قدرة الرئيس من تقديم طلب الترشح بصفة شخصية 

 املجلس الدستوري في هذه الحالة ؟ 
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 البدنيةالسالمة العقلية و شرط ثانيا : 

نون العضوي لإلنتخابات ضرورة أن يقدم طلب الترشح مرفقا امن الق 136لزمت املادة أ       

طباء محلفين املرشح شهادة طبية مقدمة من طرف ان يقدم ا أبمجموعة من الوثائق من أهمه

النص القانوني لم يوضح  ن، واملالحظ أالبدنيةرشح بجميع قواه العقلية و متع املتثبت ت

يكونوا من األطباء الجزائريين وأمام هذا الوضع  طباء املحلفين ولم يشترط من أنجنسية األ 

مر يجعنا نعتقد أن فإن هذا األ  سويسرابالرئيس كان يتابع عالجه في مستشفى ونظرا لكون 

، بحكم انهم الذين اشرفوا على في سويسراطرف األطباء املختصين الشهادة الطبية ستقدم من 

املجلس الدستوري  نظرا كما قلنا سابقا  يرفضههو األمر الذي لن و  14متابعة حالته الصحية

 .لعدم اشتراط جنسية املحلفين

طباء املحلفين بقدر ما يهم صدق وحقيقة املتواضع أنه التهم جنسية األ  اعتقادنافي و        

نتساءل عن ما إذا كانت الشهادة الطبية ال تعكس  في هذا اإلطارلشهادة الطبية املسلمة، وا

موقف فما هو حقيقة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية فتكون بذلك شهادة طبية مزورة 

و لس الدستوري سلطة التحقق من صحة أاملجلس الدستوري في هذه الحالة ؟ فهل يملك املج

 ية ؟الشهادة الطبعدم صحة 

 املجلس الدستوريلقواعد عمل من النظام املحدد  25 التساؤل في املادةنجد اإلجابة عن هذا 

و اكثر للتكفل س الدستوري من بين أعضاء املجلس مقررا أالتي تنص " يعين رئيس املجل

وهنا يتبين لنا  التشريعية ذات الصلة "الترشح طبق لألحكام الدستورية و  بالتحقيق في ملفات

ملجلس الدستوري يملك سلطة التحقيق بكل الوسائل املتاحة في الشهادات الطبية املرفقة أن ا

نه لم يحدد أي معايير أو قيود يلتزم بها رئيس يالحظ على النص القانوني أو  ،في ملفات الترشح

الترشح من شأن املجلس الدستوري في انتقاء واحد من زمالئه عضوا مقررا للتحقيق في ملفات 

سواه وهو  املجلس الدستوري أن يعتمد على معيار واحد دون  وضع أن يجعل رئيسهذا ال

ا سيكون املجلس الدستوري في اختبار ثاني يحدد بهذو  ،لرئيس الجمهوريةمعيار درجة الوالء 

 وهو القرار الذي سوف .وتحديد مستقبل البالدعدم قبول ترشح الرئيس و أ  موقفه من قبول 

 (4) 15لة القادمةفي األيام القلي يتضح 

 السن  شرط ثالثا :

سنة كاملة  40من الدستور الجزائري أن يبلغ املترشح لرئاسة الجمهورية  136تشترط املادة     

اسب لقدرة الشخص على تحمل األعباء مبدئيا أن هذا السن منيالحظ و  ،االنتخابيوم 
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 حدا أدنى وحد أقص ى أنه كان يفترض باملؤسس الدستوري أن يحدد غير أننا نرى العامة، 

ثاره السلبية على ترتب عن تقدم اإلنسان في العمر وأما يللسن القانونية للترشح، فكلنا يعلم 

ت ال يمارس مهامه ووضائفه مثل فاإلنسان في عمر األربعينا ،الجسديو  الجانب الفكري 

ء األشخاص تقليال من خبرة هؤال نسان املقبل على الثمانينات ونحن نقول هذا الكالم ليساإل

 .إنما خوفا من عدم قدرتهم على تحمل مسؤولياتهمو 

الحد االقص ى كان ينبغي على املشرع الدستوري أن يحدد الحد األدنى و  لذا فإننا نرى أنه        

سنة أسوة بدساتير بعض دول املغرب  75و  40يحدد مثال بين  بأنللسن القانونية للترشح 

 .موريتانياالعربي كتونس ومصر و 

 املطلب الثاني : الحملة اإلنتخابية 

أصبح حيث بدأت مرحلة التساؤالت، الوزير األول  ن طريقبعد إعالن الرئيس ترشحه ع     

إدارة الرئيس لحملته  املجتمع املدني عن الكيفيةفي البالد و الشغل الشاغل للطبقة السياسية 

 مخاطبة الجماهير الشعبية. طن و ية على التجول عبر أرجاء الو ؟ ومدى قدرته الجسداالنتخابية

أعلن أن الرئيس غير ملزم بالقيام  م أن الوزير األول لقد وصل إلى مسامعنا عبر وسائل اإلعال و 

ض من هذه عخاصة سوف تقوم ببأركان هيئة أن هناك بنفسه و كلها بحملته اإلنتخابية 

ال يسمح له  يسالصحي للرئكدنا فيه مرة أخرى أن الوضع وهو التصريح الذي تأ الحملة،

 بالدخول معترك الرئاسيات و قيادة البالد من جديد .

الحملة  و إلى القانون العضوي لإلنتخابات نجده ال يشترط أن تتموبالرجوع إلى الدستور أ      

ال حرج في أن تتولى هذه املهمة أشخاص  مام هذا الوضع فإنهأو  ،بصفة شخصية االنتخابية

لة أهمية الحضور الفعلي للرئيس جب أن ننوه في هذه الحاننا ييختارهم املرشح غير أ

وتأكيدا على قدرة الرئيس من أداء مهامه  .غيرهثيرا من الذي سيكون أكثر تأمخاطبته لجماهيره و 

 أن الدستور والقانون يمنح جميع املترشحين لالنتخابات الرئاسية املقبلةرغم  .الدستورية

املالي أو من حيث وسائل  نتخابية سواء من حيث النصابحقوقا متساوية في إقامة حمالتهم اال 

 . استقطابا لألضواء واالهتمام أكثر من اآلخرين ، لكن الواقع يجعل بعضهم أكثراإلعالم

 ستكون محط األنظار من ناحيتين، األولى هي كونه رئيسا االنتخابية للرئيس املرشح الحملة       

لتحقيق الفوز في  ية في الجزائر أكثر املتنافسين حظامترشحا، وهو في عرف املمارسة السياس

االستحقاق املقبل. أما الثاني فهو الحالة الصحية للرئيس التي ستمنعه من املشاركة 
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ستجوب واليات الوطن، وإلقاء الخطابات الحماسية  الشخصية في الحملة االنتخابية التي

 .املناسبة وحضور املهرجانات في هذه

الشكل نفسه  لن تكون علىخامسة القول أن الحملة االنتخابية الساعي لعهدة  نولهذا يمك      

كل واليات  ، حينما كان يزورباستثناء الرابعة الذي شاهدناه طيلة االنتخابات الرئاسية املاضية

املؤيدين، ليختم الزيارة  الوطن تقريبا ويتجول في شوارعها الرئيسية وهو يحيي مستقبليه من

 .إلقاء خطابات شديدة الحماسيةبلقاء يشهد 

أن تتولى ما تعرف بأحزاب  املنتظر، فقد كان من 2019هذا الواقع في رئاسيات  وبناء على      

بأكبر قسط من الحمالت االنتخابية عبر مختلف مناطق الوطن، من خالل  القيام السلطة

الترشح،  تنتظر إعالنهمناضليها وقاعدتها الشعبية لصالح الرئيس املترشح، فهي لم  استنفار

غير أن هذه  فقد بدأت من شهور الدعاية لصالحه حتى قبل استدعاء الهيئة الناخبة،

، حيث تتحدث كل االنتخابية  حملةالفي الفيصل التحركات الحزبية على أهميتها لن تكون 

 تداءااعهذا التصرف يشكل و  إدارة حملته االنتخابيةاألول السابق  املعلومات عن تولي الوزير

للغياب الشخص ي للرئيس  ونظراالذي نص عليه قانون اإلنتخبات  حياد اإلدارة أخر على مبدأ

سيحاول أن يخاطب مؤيديه عبر رسائل قد  عن أطوار حملته االنتخابية املقبلة، فإنه بالتأكيد

ت سينوب عنه في تالوتها مسيرو الحملة، وحتى عبر تسجيال  تتباين بين الرسائل املكتوبة التي

بصوت وصورة الرئيس، وهي وسائل لم يكن يلجأ إليها في الحمالت السابقة،  الفيديو التي تذاع

 .الظروف الصحية الراهنة ستحتم على فريقه اللجوء إلى طرق ابتكارية لكن

 الخاتمة:

إن هيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر على املؤسسات الدستورية في البالد جعلت من       

 متع بأي استقاللية في أداء مهامهدوستوري مجرد هيئة تابعة لرئيس الجمهورية ال تتاملجلس ال

في إعالن حالة الشغور منصب لعب دورا سلبيا يلس الدستوري املج الذي جعل هو الوضعو 

الذي تفرض عليه رئاسة الجمهورية باعتبار أن هذه املهمة تتنافى مع طابع الوالء التام للرئيس 

من يها من قبل أحزاب السلطة و لترشحه للعهدة الرابعة الذي بدأ الترويج إ رورة قبول ملفض

إلقناع املواطنين بالعهدة الخامسة طرف الوزير االول الذي جاب العديد من واليات الوطن 

،  ونحن كما فعل من قبل في العهدة الرابعة في مشهد انتخابي مسبق وبأموال الخزينة العامة

هن للجزائر الذي وضع الراخاصة في ظل الن مستقبل الجزائر ع في هذا الصدد نتساءل

ال الحرب في و وضاع على الحدود مع تونس وليبيا ال تبعث على اإلرتياح تخنققها األزمات، فاأل 
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حتى الوضع في الجنوب الجزائري حيث ترتفع  التتقاسم حدودها مع الجزائر، و ي املالي الت

رابات املتكررة الة اإلجتماعية ... ناهيك عن اإلضدلعا في الثروة وااألصوات املطالبة بحقه

يام القليلة القادمة عي التعليم و الصحة .... ربما األ للقطاعات الحساساة في الدولة كقطا

 التساؤالت.ستجيبنا عن كل هذه كفيلة بأن 
                                                

 وهم: محمد بوضياف ، خالد نزار، علي هارون، تيجاني هدام، علي كافي، رضا مالك . -1 

 .229- 228، د ن، ص2002، 1لعيفا أويحي " النظام الدستوري الجزائري" ط : ا -2 

إبان وفاة الرئيس هواري  ،السابقة التي عاشتها البالدتم تطبيق مضمون هذه املادة في حاالت الشغور  -3 

ف و واغتيال الرئيس محمد بوضيا 1992ن واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في سنة  1978بومدين في سنة 

، إذ 1989و  1976، وراح املشرع يحاول سد الثغرات التي وردت في الدساتير السابقة لعامي  1992في جوان 

 1989دستور  دون مانع املرض كما أن واالستقالة             لم ترد سوى حالتي الوفاة  1976أنه في دستور 

و قد وسع الحلول في هذه املرة إلى تولي أضاف حالة املرض الخطير املزمن لشغور رئاسة الجمهورية باملرض 

يوما لتنظم خاللها انتخابات رئاسية كما أنه أسند  45رئيس املجلس الشعبي الوطني رئاسة الدولة بالنيابة ملدة 

جاء أكثر  1996ي إال أن دستور رئاسة الدولة في حالة شغور املجلس الشعبي الوطني لرئيس املجلس الدستور 

كبر عدد من الحاالت موانع رئيس الجمهورية ليجيب بحلول دستورية لكل ألى حاول أن يتصدتوسعا و 

 .وضعية

: ".... كما يسهر املجلس الدستوري على صحة عمليات اإلستفتاء، وانتخاب 182من املادة  2تنص الفقرة  -4 

 رئيس الجمهورية واالنتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات" .

، 2012أفريل  16لدستوري املؤرخ في من النظام املحدد لقواعد املجلس ا 34إلى  23ن أنظر املواد م – -5 

 . 2012مايو  03املؤرخة في  26الجريدة الرسمية العدد 

 235: العيفا أويحي املرجع السابق ص  -6 

ئاسية العفو وتخفيض العقوبة أو التوقيع على املراسيم الر  بإصدارجل هذه االختصاصات تتعلق أساسا  -7 

أن يتخذ قرار التعبئة العامة، او  توقيع اتفاقيات الهدنة، أو التشريع بأوامر، أو ممارسة  كما ال  يجوز حل 

أو استقالة الحكومة كما ال يجوز إعالن حالة  اقتراحهاملجلس الشعبي الوطني أو إجراء التعديل الدستوري أو 

افقة البرملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتين معا بعد استشارة إال بمو  االستثنائيةالطوارئ، حالة الحصار، الحالة 

 املجلس الدستوري واملجلس األعلى لألمن

اطلع عليه يوم    WWW.ALRAKOBA.NET/NEWSمقال حول مرض الرئيس عبر املوقع اإللكتروني التالي :  -8 

 مساءا 8.00على الساعة  24/02/2041

القوانين في الجزائر " رسالة ماجستير تخصص تحوالت  دستوريةجمام عزيز " عدم فعلية الرقابة على  -9 

 10، ص  2011-2010الدولة، 

 .10املرجع نفسه ص  -10 

http://www.alrakoba.net/NEWS
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 دستورية في النظامين الجزائري والفرنس يالمقتضيات إثارة الدفع بعدم 

 -تحليلية مقارنة ةدراس-
The requirements to raise the exception of unconstitutionality in the 

Algerian and French systems 
Comparative analytical study 

 

 د/ أسامة غربي                                                           يعيش تمام شوقي د/    

 أستاذ محاضر " أ "                                                           أستاذ محاضر " أ "                     

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                  كلية الحقوق والعلوم السياسية         

 جامعة يحي فارس املدية                                                  بسكرة-جامعة محمد خيضر           
 

 امللخص:

سياقه العام موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين بوصفه أحد  فييتناول املقال 

 عالجتالدراسة ال هاته لكن البعدية على دستورية القوانين،بة الرقا مجال اآلليات األكثر شيوعا في

 واملتعلقة على، أهمها جوانبهاركز فقط على ت، بل  بالدفع بعدم الدستوريةكل األحكام املتعلقة 

، القضائية  اتبمقتضيات أو ضوابط إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجه وجه الخصوص

، وما يترتب عليه من آثار، وهذا كله في النظامين الجزائري معهوالسلطات املمنوحة لها في التعامل 

املقتضيات القانونية الناظمة لكيفيات ممارسة  تحديد ضوئهما الدراسة في ترومبحيث ، والفرنس ي

من حيث مدى ضمانها للتوازن  وذلك وما يتصل بها من محاسن ومثالب، ،الدفع بعدم الدستورية

 ، وضمان فعالية العمل القضائي وانتظامه من جهة أخرى.    بين كفالة حق التقاض ي من جهة

الجهات القضائية ، الحكم التشريعي ، الحقوق  ،تقديم ، عدم الدستوريةالكلمات املفتاحية: 

 الدستور.، والحريات 

Abstract:  

the article deals In the general context, the question of the exception 
of unconstitutionality as one of the most used means in the system of 
subsequent control of the constitutionality of laws, but the field of study 
does not deal with all all its provisions, It will focus only on the most 
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important, and specifically related to the requirements to raise the exception 
of unconstitutionality before the courts, and Means Granted to it to decide 
The exception of unconstitutionality, and its implications, all this in the light 
of the Algerian and French systems, the study includes the legal 
requirements governing the conditions and modalities of implementation of 
the exception of unconstitutionality, as well as the advantages and 
disadvantages which result from this, in terms of contribution to the There is 
a balance between guaranteeing the right to litigation on the one hand, and 
guaranteeing the efficiency of judicial work area and its conduct on the 
other hand. 

Keywords: unconstitutionality, submit, jurisdictions, legislative 
provision,rights and freedoms, 

 مقدمة

ملا  ،تعد الرقابة على دستورية القوانين أحد الدعائم األساسية التي تؤشر لدولة القانون 

من دور في تحصين القواعد الدستورية، وضمان عدم مخالفتها الشكلية واملوضوعية من  تكتسيه

ا جانب النصوص القانونية قبل أو بعد إصدارها، واإلذن بنفاذها، وهي املهمة التي يضطلع به

يتصل  حينماالقاض ي الدستوري وفقا للنموذجين األوروبي واألمريكي في مجال الرقابة الدستورية، 

القانونية محل الرقابة الدستورية بواسطة أساليب معينة على غرار الدعوى  بالنصوص

هذا ، القوانين ، وكذا أسلوب الدفع بعدم دستوريةاألصلية أو االحتياطية، اإلخطار الدستورية

، والتي تظهر بمناسبة تطبيق الستدراك شوائب عدم الدستوريةاألخير الذي غدا وسيلة ضرورية 

مسألة عدم  ية أين يكون من حق األفراد إثارةأمام إحدى الجهات القضائالنصوص القانونية 

األكثر شيوعا  يعتبر هذه الحالة، وعليه فهو النزاع فيالواجب التطبيق على  القانون دستورية 

 التشريعات املقارنة. تطبقهاضمن أساليب الرقابة البعدية التي 

، عندما 2016التعديل الدستوري لسنة  بموجبهذا املوقف سايره املؤسس الجزائري 

فسح املجال أمام إمكانية إخطار املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من 

طراف في املحاكمة أمام جهة قضائية أن املحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد األ 

، 1التي يضمنها الدستور قوق والحريات الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الح

                                                             
املتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة  06/03/2016املؤرخ في  16/01من القانون رقم  188أنظر: املادة -1

 .33، ص 2016مارس  07بتاريخ  14الجزائرية ، عدد الرسمية للجمهورية 
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رقابة الدستورية في الجزائر، إنما ينهل من تجارب للوالحقيقة أن مثل هذا التوجه الجديد 

بموجب املادة  2008لسنة  دستورية سابقة، يأتي في صدارتها ما أقره التعديل الدستوري الفرنس ي

ي أخذ فيما بعد وبموجب قانون عضوي ، عندما أطلق مبدأ الدفع بعدم الدستورية والذ 1منه 61

 .2تسمية "املسألة ذات األولوية الدستورية"

إن مسعى املؤسس الدستوري الجزائري في تفعيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين بدأ 

 .3بإصدار القانون العضوي الذي ينظم ضوابط استخدام هذا األسلوب الجديد

ية في النظامين الجزائري والفرنس ي سوف غير أن دراسة آلية الدفع بعدم الدستور 

تقتصر فقط على ضوابط وكيفيات تقديمها وتصفيتها أمام الجهات القضائية، أما الضوابط 

والكيفيات األخرى املتعلقة باإلحالة واملطبقة أمام الجهات القضائية العليا، والفصل النهائي في 

ن تكون مشمولة بالبحث، وهذا قائم الدفع بعدم الدستورية من طرف املجلس الدستوري سوف ل

أن املقتضيات املتصلة بإثارة الدفع هي املحطة األساسية والحاسمة في تحديد مصير  اعتبارعلى 

القانونية والعملية الكثيرة التي يمكن أن  اإلشكاالتالدفع من حيث القبول أو الرفض، فضال على 

 تطرح بمناسبتها.   

: هل وفق املشرعين الجزائري أن نتساءل في هذا املقامبناء عليه ، يكون من الضروري 

املتعلقة بشروط وكيفيات إثارة الدفع بعدم والفرنس ي في تدقيق املقتضيات القانونية 

دستورية القوانين أمام الجهات القضائية، بما يكفل حقوق املتقاضين، ويضمن سير وفعالية 

 العمل القضائي؟. 

حتى نتوصل بشكل تدريجي لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة سوف نقسم املوضوع إلى 

مبحثين نتطرق من خالل األول إلى املقتضيات املتعلقة باألطراف وكيفيات تقديم الدفع بعدم 

                                                             
1-L'article 61-1 a été inséré dans la Constitution française du 1958 par Loi constitutionnelle n° 2008-

724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, journal officiel de la 

république française, 24 juillet 2008. 
2- Voir : loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de 

la Constitution ; journal officiel de la république française, 11/12/2011, texte 1 sur 179. 
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،  2/09/2018املؤرخ في  18/16القانون العضوي رقم  -3

 10، ص  25/09/2018بتاريخ  54الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 
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الدستورية، على أن نخصص الثاني للمقتضيات املتعلقة بالجهة القضائية وكيفيات تصفية 

 . الدفع بعدم الدستورية

املحور األول: املقتضيات املتعلقة باألطراف وكيفيات تقديم الدفع بعدم دستورية 

 القوانين

إن فتح باب الطعن في عدم دستورية القوانين في النظامين الجزائري والفرنس ي بمناسبة 

السير في خصومة قضائية أمام الجهات القضائية ،ال بد وأن يتقيد بجملة من الضوابط والقيود 

تنظم كيفية استعماله على الوجه الصحيح والفعال، بما يجسد الهدف من إقرار أسلوب التي 

الرقابة الدستورية البعدية بواسطة نظام الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين، وفي هذا الصدد 

وجب استحضار الشروط والكيفيات املتطلبة لقبول الدفع أمام الجهة القضائية، وتتراوح تلك 

ن ما يتعلق منها باألطراف والجهات املخولة تحريك الدفع بعدم الدستورية ،وبين ما هو الشروط بي

 متطلب بالنسبة لشكل وموضوع الدفع بعدم الدستورية)املطلب الثاني( 

 املطلب األول: األطراف والجهات املخولة حق تحريك الدفع بعدم الدستورية 

يالحظ أنها لم  2016الجزائري لسنة  من التعديل الدستوري 188املطلع على نص املادة 

تحدد بشكل قاطع وناف للتأويل دائرة األطراف التي تملك حق إثارة مسألة عدم دستورية القانون 

، ونفس املوقف عندما يدعي أحد األطراف..."محل التطبيق على املنازعة، واكتفت بإيراد عبارة "...

، حيث نسجل في البداية 1..أحد أطراف الدعوى من سلكه املشرع الجزائري ملا استعمل عبارة "...

هنا أن كل من املؤسس الدستوري واملشرع عبر بهذه الصيغة الشرطية ليضيق من دائرة العموم، 

، وعليه يثار السؤال حول مدى 2لكنه لم يحدد في املقابل أطراف الدعوى بشكل حصري ودقيق

ملدعى عليه(، أم شمولها كذلك لألطراف تعلق املسألة بأطراف الدعوى األصليين فقط )املدعي، ا

 املتدخلين في الخصام؟

إننا نرى في معرض محاولة اإلجابة على السؤال املثار، أن األمر يجب أن يتفق والهدف من 

إقرار مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين، والذي يتجه نحو توسيع فرص حماية القاعدة 

                                                             
 .10، مصدر سابق، ص  18/16: الفقرة األولى من املادة الثانية من القانون العضوي  أنظر -1
، مقال  2011من دستور اململكة املغربية  133قراءة في الفصل الحق بلفقيه ، أنظر في هذا الخصوص: عبد  - 2

 .15/02/2019تاريخ الزيارة  www.hespress.com.opinions/ 23529.htm. منشور  على الرابط االلكتروني:

http://www.hespress.com.opinions/
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م مخالفة النصوص القانونية لها، وعليه، فال ينبغي الدستورية، وتوفير حصانة إضافية لها لعد

النظر إلى املسألة  بصورة ضيقة من خالل منح هذا الحق لكل من املدعي أو املدعى عليه فقط ، بل 

ال بد من فسح املجال لكل طرف في الدعوى سواء أكان أصليا أو متدخال ، بل وحتى لجهة النيابة 

العمومية ، وذلك متى تفطن أحد هؤالء لشبهة عدم دستورية العامة باعتبارها طرفا في الدعوى 

القانون محل التطبيق.هذا االعتبار وإن كان نابع من مصلحة شخصية لكل من يهمه أمر إثارة 

الدفع بعدم الدستورية لوقف ومنع تطبيق القانون على النزاع، إال أنه يرمي في النهاية إلى تحصيل 

 عيم عملية الرقابة البعدية على دستورية القوانين.مصلحة موضوعية وعامة قوامها تد

وليس ما سبق وقفا على مواطني الدولة فحسب، بل أن لألجانب كذلك حظ في تحريك 

الدفع بعدم الدستورية متى تعلق األمر بانتهاك القانون محل الدفع  للحقوق والحريات التي 

نس ي من قبل في هذا الخصوص عندما يضمنها لهم الدستور، وهو ما أكده املجلس الدستوري الفر 

أن الحريات والحقوق الدستورية يتعين االعتراف بها لكل  22/01/1990بين في حكمه الصادر في 

 . 1مقيم على األراض ي الفرنسية

وبتوظيفه ملصطلح  2016من املهم التنويه أن التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

إثارة الدفع بعدم الدستورية بشكل تلقائي من طرف  األطراف يكون قد قطع الطريق أمام إمكانية

القاض ي الذي ينظر في املنازعة، وهو ما تبناه املشرع الجزائري صراحة بموجب القانون العضوي 

( منه إثارة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف 4عندما حضرت املادة الرابعة ) 18/16

ية الدفع الفرعي ال ترقى من وجهة موقف املشرع القاض ي، األمر الذي يستشف منه داللة أن تقن

،وهذا يعتبر في حد ذاته امتداد للمبدأ املستقر عليه  2إلى مصاف الدفوع املرتبطة بالنظام العام

                                                             
1-Les libertés et droit fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus a toute ceux qui résident 

sur le territoire de la république (c.c.le 22 janvier 1990 .J.O. p 972) 

، دار النهضة العربية: القاهرة، ، املجلس الدستوري الفرنس ينقال عن: صالح الدين فوزي محمد

 .144، الطبعة الثانية، ص 2013
الدفوع املتعلقة بالنظام العام ومنها الدفع بعدم االختصاص ال يجوز للقاض ي أن يتجاوز أحكامها كونها ذلك أن  -2

تتعلق باملصلحة العامة وليست مقررة ملصلحة الخصوم جميعهم أو مصلحة أحدهم ، ألن الغاية منها هو حسن 

، )الدفع بعدم االختصاص  حبيب عبيد مرزةسير القضاء والعمل نحو تحقيق أهدافه./ راجع في هذا الصدد : 

، العدد  9، جامعة بابل )العراق(، املجلد  مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةدراسة مقارنة(، -النوعي 

 .259، ص 2017، 1

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Dr.Habeeb%20Obeid%20Merza%20%20%20%20%D9%85.%D8%AF.%20%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A9%20%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Dr.Habeeb%20Obeid%20Merza%20%20%20%20%D9%85.%D8%AF.%20%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A9%20%22&uiLanguage=ar
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واملعمول به في كل املنازعات القضائية، والذي مفاده أن القاض ي ال يحكم بأكثر مما يطلبه 

 الخصوم.

 ع بعدم الدستورية املطلب الثاني: شكل وموضوع الدف

صحيح أن الدفع بعدم الدستورية القوانين وسيلة دفاعية في يد املتقاضين تستخدم 

أثناء السير في الخصومة، لكن وصف الدفع ال يجب أن يفهم منه أنه كغيره من الدفوع القضائية 

، هذا ما ينسجم مع موقف التعديل 1التي ال يمكن فصلها بالضرورة عن الدعوى األصلية

،ما يفيد " عندما يدعي"عبارة  188عندما استعمل في نص املادة  2016لدستوري الجزائري لسنة ا

بداهة أن األمر في هذه الحالة يتعلق بإدعاء مستقل عن موضوع وسبب النزاع، ويحتاج عريضة 

مستقلة تحترم شكليات معينة، وهو ما أكد عليه املشرع الجزائري عندما اشترط أن يقدم الدفع 

م الدستورية تحت طائلة عدم القبول بموجب مذكرة أو عريضة مكتوبة ومنفصلة ومسببة، بعد

 واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتوأحال صراحة في هذا الخصوص تطبيق األحكام الواردة ضمن قانون 

 . 2الجزائية تارة أخرى  واإلجراءاتتارة  

 يتعلق بدفع قضائي عادي هذا ما يبدو في نظرنا منطقي وضروري في آن واحد،فاألمر ال

يختص القاض ي بنظره والفصل فيه ، بل يتعلق بالتشكيك في دستورية القانون الواجب التطبيق 

على النزاع والذي ال يكون للقاض ي أي موقف للبت في دستوريته من عدمها ما عدا تقدير جديته 

 تمهيدا إلحالته على الجهة املختصة.

                                                             
نشير هنا إلى أن الدفع بمدلوله الضيق يعتبر وسيلة في يد املدعى عليه يرد من خاللها على طلبات املدعي أثناء  -1

م ال يمكن تطبيقه على الدفع بعدم الدستورية الذي يعتبر آلية متاحة لكل انعقاد الخصومة القضائية، وهذا الحك

أطراف الدعوى بصرف النظر عن مركزهم ، أما عن استخدام املشرع الصطالح الدفع فذلك من باب تسمية الكل 

 اإلثارةأن هاته بالجزء خاصة وأن إثارة مسألة عدم الدستورية ال تعتبر في حد ذاتها منهية وفاصلة في النزاع ما دام 

 موقفا مشابها للدفع الذي يطرحه الخصم ويرجى جوابه عليه.  اتخذت
 .10، مصدر سابق، ص 18/16القانون  من 6، 5أنظر املادتين  -2

الجزائري تحت  واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتفعلى سبيل املثال يمكن االستدالل باألحكام الواردة في قانون  

/نصوص املعنون "في عريضة افتتاح الدعوى" والفصل الثاني"في شروط قبول الدعوى"،ول املعنون الفصل األ 

 ،واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتاملتضمن قانون  25/02/2008املؤرخ في  08/09من القانون  17إلى  13املواد من 

 . 6ص،23/04/2008بتاريخ ،21،عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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ر موقف واضح إزاء اشتراط تقديم الدفع بعدم وقد كان للمشرع الفرنس ي هو اآلخ

وهو شرط جوهري حتى بالنسبة للهيئات  .1دستورية في شكل عريضة مستقلة مكتوبة ومسببة

،وذهب املجلس الدستوري الفرنس ي في إطار تبرير 2الشفوية اإلجراءاتالقضائية التي تطبق أمامها 

املجلس يمتد فقط إلى البحث في الدفع بعدم الدستورية  اختصاصأن  اعتبارهذا الشرط إلى 

وفقا ملا أوردته املذكرة الخاصة بهذا الدفع ، وبناء عليه يلزم أن تحال إليه املذكرة وحدها دون 

 .   3النزاع األصلي

غير أن املشرعين الجزائري والفرنس ي لم يشترطا صراحة توقيع عريضة الدفع بعدم  

ي، على خالف ما ذهبت إليه بعض التشريعات األخرى كالتشريع املغربي الدستورية بواسطة محام

والتشريع التونس ي حيث اشتراطا أن تقدم عريضة الدفع بعدم الدستورية من طرف محام معتمد 

 .4ومقبول 

إن البحث عن مدى تكريس شرط تقديم عريضة الدفع بعدم الدستورية في الجزائر من 

إلى  18/16ين االعتبار إحالة املشرع من خالل القانون العضوي طرف محام معتمد، وعند األخذ بع

املدنية في تطبيق مقتضياته، يتبن أن هذا الشرط يتحقق وجوبا وفقط في  اإلجراءاتقانون 

دون املنازعات املدنية ، خاصة وأن املشرع  اإلداري املطروحة أمام القضاء  اإلداريةاملنازعات 

استلزم أن ترفع الدعوى أمام املحكمة  واإلداريةاملدنية  اءاتاإلجر الجزائري ومن خالل قانون 

بعريضة موقعة من طرف محام  وأن تمثيل الخصوم بمحام أمر وجوبي تحت طائلة عدم  اإلدارية

                                                             
1 Article : 23-1 de LOI organique no 2009-1523 relative à l’application de l’article 61-1 de la 

Constitution. 
2-voir : la question prioritaire de constitutionnalité, comment déposer une QPC ? disponible sur le 

site :https://www.conseil-constitutionnel.fr/ 
3- C.c.no.595-2009 du 3/12/2009  

 .164مشار إليه في: صالح الدين فوزي محمد، مرجع سابق،                                           
شروط وإجراءات  املتعلق بتحديد 15/86من القانون التنظيمي رقم  5أنظر:  بالنسبة للتشريع املغربي: املادة  -4

، في انتظار نشره في الجريدة 06/02/2018الدفع بعدم دستورية القوانين كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 

 s.aspx?IDL=1604http://www.mcrpsc.gov.ma/etudeloi/الرسمية للمملكة املغربية ، متاح على الرابط 

يتعلق  3/12/2015املؤرخ في  2015لسنة  50من القانون األساس ي عدد  55بالنسبة للتشريع التونس ي: الفصل     

 .3383، 8/12/2015، بتاريخ  98باملحكمة الدستورية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.mcrpsc.gov.ma/etudelois.aspx?IDL=1604
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، مع إعفاء صريح الدولة والوالية والبلدية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة 1قبول العريضة

 .   2ع عريضة الدعوى في هاته الحالة من طرف املمثل القانونيمن شرط املحامي، حيث توق اإلدارية

ويرى الباحث في معرض ما سبق تناوله إزاء اشتراط توقيع العريضة من طرف محام ، أن 

النص على هذا الشرط وإيراده بشكل صريح وقاطع ضمن القانون العضوي املتعلق بشروط 

تبر أمر ضروري ومهم في ذات الوقت، ألن وكيفيات ممارسة الدفع بعدم دستورية القوانين يع

الحال يتعلق بإثارة مسألة مدى دستورية قانون يوشك أن يطبق على النزاع ويدعي أصحابه 

بمخالفته ملضامين وثيقة دستورية واحدة، ومن هنا كان البد من توحيد هذا الشرط إزاء عريضة 

الجزائية على حد سواء ، فضال على أن و  واإلداريةالدفع بعدم الدستورية في كل القضايا املدنية 

وجود محامي يفترض أن تقوم معه قرينة الجدية النابعة من تأهيله وكفاءته، بما يسمح له التفطن 

وجه املخالفة الدستورية للحكم التشريعي محل التطبيق على النزاع ، وهو ما قد يجنب كثرة  إلثارة

 الدفوع غير املجدية.  

وع الذي يؤسس عليه الدفع الفرعي بعدم دستورية ، فهو أما بخصوص مسألة املوض

يرتكز على أساس ما ينبغي أن تتضمنه العريضة من أوجه الخرق املتصلة بالحكم املتعارض مع 

 الحقوق والحريات املضمونة دستوريا ، وعليه سوف نتناول كال الوجهين وبشكل مستقل:

 2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  188البد من التنويه أن املادة  :الوجه األول 

ونفس االصطالح أورده املشرع الجزائري في القانون " الحكم التشريعي"، اصطالحاستعملت 

 . 18/16العضوي 

قد يبدو للوهلة األولى أن قبول الدفع بعدم الدستورية من الناحية املوضوعية يدور 

إثارة شبهة عدم الدستورية املتصلة بالنصوص التشريعية العائدة دستوريا  وجودا وعدما مع

،نالحظ 188للبرملان،غير أنه وبالرجوع ملوقف املؤسس الدستوري الجزائري من خالل نص املادة 

"، في الوقت الذي نالحظ فيه كذلك أن نص تشريعي" بدل "  حكم تشريعيأنه استعمل عبارة " 

                                                             
، مصدر واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتاملتضمن قانون  08/09من القانون  826، 816أنظر على التوالي : املادتين  -1

 .78،  77سابق ، ص ص 
 من نفس املصدر. 827أنظر املادة  -2
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في جميع نصوص الدستور، بل حكم لم يوظف مصطلح  188ج نص املادة الدستور الجزائري وخار 

 . 1مادة الرقابة الدستورية فيدأب على استعمال مصطلح نص تشريعي ونص تنظيمي 

حكم تشريعي على أساس يستوعب جميع النصوص  اصطالحبناء عليه، ينبغي أن يفسر 

ابة الدستورية السابقة بما فيها القانونية على مختلف مستوياتها والتي تدخل ضمن نطاق الرق

 tous les actes deاألوامر والقوانين العضوية، أو باألحرى جميع األعمال ذات القيمة التشريعية)

valeur législative)2 ويقابل هذا اصطالح األحكام التشريعية في فرنسا والتي تنحصر في.

، لفرنس ي بمجلسيه )الجمعية الوطنيةاالنصوص التي اعتمدتها السلطة التشريعية ممثلة بالبرملان 

مجلس الشيوخ(، مما يدل بوضوح أن محل الحكم الذي يدفع بعدم دستوريته يجب أن يكون 

حكما تشريعيا صوت عليه من قبل البرملان،أما املراسيم الرئاسية والقرارات الفردية األخرى فال  

 . 3اإلداري القاض ي  تكون محال للدفع بعدم الدستورية،ألنها ستكون خاضعة لرقابة

وقد استقر موقف املجلس الدستوري الفرنس ي في هذا الصدد على حصر النصوص التي 

تدخل في تفسير عبارة األحكام التشريعية من خالل القرارات الصادرة بمناسبة فصله في املسألة 

القوانين ذات األولوية الدستورية، حيث اعتبر أنه يكون محال للدفع بعدم دستورية كل من: 

من الدستور،  1/ 74، 38العادية، والقوانين العضوية  األوامر املنصوص عليها في املواد 

القوانين املتعلقة بكاليدونيا الجديدة، وفي املقابل فإنه يخرج ويقص ى من مدلول األحكام 

نين ، القوانين املتعلقة ببرامج الدولة،القواواألوروبيةالتشريعية كل من: األحكام الدولية 

                                                             
" إذا ارتأى املجلس  2016من التعديل الدستوري لسنة  191أنظر على سبيل املثال ما تنص عليه املادة  -1

 غير دستوري يفقد هذا النص أثره ..... " نصا تشريعيا أو تنظيميادستوري أن ال
2-Marc GUILLAUME. la question prioritaire de constitutionnalité, In«Justice et cassation, revue 

annuelle des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation », 2010 – Avec l'aimable autorisation 

de la revue,Version PDF,p 5(sur le site ; http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc. 
الدستوري وأثره في تطور الرقابة على دستورية القوانين في  2008تموز  23علي عيس ى اليعقوبي ،) تعديل  -3

 . 391، 390، ص ص 2012،  2، العدد 27، جامعة بغداد ، املجلد مجلة العلوم القانونيةفرنسا(، 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/QPC/qpc_mguillaume_19fev2010.pdf
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املتعلقة باملصادقة على االتفاقيات،قوانين تغيير توجهات االتحاد األوروبي،األعمال 

 1التنظيمية.

مما تقدم يمكن القول أن مدلول الحكم التشريعي في الجزائر الذي يؤسس عليه الدفع 

بعدم الدستورية يستوعب حتما النصوص ذات الطبيعة التشريعية واملتمثلة في: القوانين 

، ولكننا ال نمانع في الوقت ذاته أن ينصب 2ة، والقوانين، واألوامر، واالتفاقيات واملعاهداتالعضوي

 اختصاصالدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين على نص تنظيمي مستقل مما يدخل ضمن 

رئيس الجمهورية متى كان لذلك مقتض ى، خاصة إذا تبين لنا بجالء أن السلطة التنظيمية 

ة دستوريا لرئيس الجمهورية في الجزائر لها قوة التشريع الصادر عن البرملان، بل املستقلة العائد

 .  3ومجالها أوسع وأرحب

وموقفنا على هذا النحو نابع من اعتبار أساس ي، فلو كان مقصد املؤسس الدستوري 

ومن بعده املشرع من خالل القانون العضوي  2016الجزائري من خالل التعديل الدستوري لسنة 

يقتصر فقط على فئة النصوص التشريعية )القوانين العضوية ، القوانين، األوامر(، لكان  18/16

، فعبارة استخدامهوفق ما استقر على حكم" بدال من " نص" و "أمر"استخدم صراحة عبارة: "

حكم تشريعي ينبغي أخذها بمدلولها الواسع الذي يشمل األحكام الواجبة التطبيق على النزاع 

 انت تشريعا عضويا أو عاديا أو الئحيا)تنظيمي(.سواء ك

وما من شك أن هذا يتفق واالعتبارات التي تقوم عليها تقنية الدفع بعد الدستورية والتي 

هي نوع من أنواع الرقابة الالحقة على دستورية القوانين تهدف فيما تهدف إلى مراجعة وتمحيص 

خاصة تلك املشمولة بالرقابة الجوازية على غرار النصوص التي فلتت من نطاق الرقابة السابقة ، 

 القوانين والتنظيمات. 

                                                             
1- Philip Belloir ,la question prioritaire de constitutionnalité, 1 er, édition, la harmattan, 2013, p p 

15-18  
ة عليها نصوص أنظر بشأن فئات وأنواع األعمال التشريعية التي يتدخل البرملان الجزائري في التصويت واملوافق -2

 . 2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة  من 149، 142، 140،141: املواد على التوالي
" يمارس رئيس الجمهورية  2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  143تنص الفقرة األولى من املادة  -3

 السلطة التنظيمية في املسائل غير املخصصة للقانون " 
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ومهما يكن من أمر فإن الحكم التشريعي الذي يتمسك به الخصم في الدعوى ويدعي 

انتهاكه للحقوق والحريات املكفولة دستوريا يجب أن يثار فقط في حدود ما يتعلق بالنزاع ويمسه 

الدستورية ال يتصور أن يستهدف القانون بأكمله وبجميع  بشكل مباشر، وعليه فالدفع بعدم

، وينسحب هذا حتى على سلطة الجهة املكلفة بمراقبة دستورية القوانين بوجه عام 1نصوصه

والدفع الفرعي على وجه الخصوص حيث يتعين عليها أن تحكم بعدم دستورية الجزء من القانون 

ية القانون بأكمله ، إال إذا كانت أجزاء القانون املخالف فقط للدستور ال أن تحكم بعدم دستور 

 2األخرى مرتبطة بالجزء املخالف ارتباطا ال يقبل التجزئة

والتي هي  الحقوق الحريات التي يضمنها الدستور يتعلق هذا الوجه بتفسير عبارة  الوجه الثاني:

مناط تأسيس الدفع بعدم دستورية القانون ، حيث تبعث على التساؤل حول دائرة تلك الحقوق 

والحريات بالنظر إلى التوسع الحديث في مصطلح القاعدة الدستورية والذي لم يعد محصورا في 

الدستور بمدلوله الشكلي والضيق )نصوص الوثيقة الدستورية(، حيث أصبح من الخطورة بما 

أن نحصر مصدر الحقوق والحريات األساسية العميد هنري رسيون كان مثلما يذهب إليه 

بالدستور فقط باملعنى الحصري، نظرا ألنه ال يتضمن إال بشكل قليل أحكاما تتعلق بهذه الحقوق 

 le)3والحريات. من أجل ذلك وجدت الحاجة إلى تبني ما اتفق على تسميته " بالكتلة الدستورية" 

bloc de constitutionnalité) . 

لقد برز مفهوم الكتلة الدستورية أول مرة في فرنسا بمناسبة قرار املجلس الدستوري  

املتعلق بحرية التجمع، كما ساهم الفقه الفرنس ي وعلى رأسهم الفقيه  1971جويلية  16الصادر في 

لقرار السالف الذكر في بلورة مجال الكتلة الدستورية والدفاع عنه، حيث ومنذ ا لويس فافورو

                                                             
1- Philip Belloir , op.cit.p 14. 

دستورية القوانين في دولة االمارات العربية املتحدة) دراسة مقارنة مع  الرقابة علىحميد إبراهيم الحمادي،  -2

،املركز القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة تشريعات جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ومملكة البحرين(

 .36، ص 2011، 
وطفه، املؤسسة الجامعية ترجمة محمد conseil constitutionnel) (leاملجلس الدستوري هنري روسيون ،  3

 .57، ص 2001، الطبعة األولى للدراسات والشر والتوزيع : لبنان
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أصبح املجلس الدستوري يراقب دستورية أي قانون من حيث مطابقة دستوريته ليس فقط 

 1، بل كذلك إلى جميع مكونات الكتلة الدستورية1958لنصوص دستور 

: نصوص الدستور، ديباجة وتشمل مكونات الكتلة الدستورية على النحو السابق كل من

، املبادئ األساسية املعترف 1946اإلنسان واملواطن، ديباجة دستور ، إعالن حقوق 1958دستور 

وتم إقصاء ، املبادئ ذات القيمة الدستورية،1946بها من طرف الجمهورية واملشار إليها في دستور 

كل من القوانين العضوية واألنظمة الداخلية للبرملان واالتفاقيات الدولية من مجال الكتلة 

 . 2الدستورية

الذي يكرس  2004يع مجال الكتلة الدستورية بإضافة امليثاق البيئي لسنة توس وتم

 01، بموجب القانون الدستوري الصادر في ـ3في بيئته واعترف له بقيمة دستوريه اإلنسانحقوق 

، والذي يتضمن جملة من الحقوق منها حق الفرد في بيئة متوازنة ، الحق في الصحة ، 2005مارس 

 .4مبدأ الحيطة.. اإلصالح،، ببعض الواجبات واملبادئ على غرارا يقض ي حق املشاركة ..، كم

، لم 2009/1523غير أن الالفت هو أن املشرع الفرنس ي ومن خالل القانون العضوي 

يكتف بربط مخالفة الحكم التشريعي املطعون في دستوريته للحقوق والحريات التي يضمنها 

                                                             
1-Natahalie Deleuze, Aude Bertrand-Mirkovic, introduction générale au droit : le droit objectif, 

les droit subjectifs, l’action en justice , studyrama, 2005, p 67.    
2-Pour plus de détails sur la notion de bloc constitutionnel, voir : 

       -Dominique rousseau, droit du contentieux constitutionnel, 7eme édition, Montchrestien, 

paris, 2006, pp101,102,103. 

-    Louis Favoreu, Thierry Renoux ,le contentieux constitutionnel des actes administratifs, 

Sirey,1992, p 39.  

-       Ghislaine Alberton, De l'indispensable intégration du bloc de conventionalité au bloc de 

constitutionnalité ?,  Revue française de droit administratif ,Dalloz, 2005, p249. 
 . 392لي عيس ى اليعقوبي ، مرجع سابق ، ص عراجع في هذا الصدد :  -3

4- Nadine Poulet-Gibot Leclerc ,droit administratif (sources, moyens, contrôles), 3 éd , Bréal, 2007, 

p 48. 
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،رغم أن 1على مقتضيات االلتزامات الدولية لفرنسا الدستور، بل ربطه من ناحية أخرى بالخروج

ربطت إثارة املسألة الدستورية بانتهاك الحقوق والحريات التي يضمنها  1958من دستور  61املادة 

واملالحظ هنا أن املجلس الدستوري الفرنس ي نفسه أقر من خالل قراره وهو  الدستور فقط،

حة ما أدرجه املشرع  وعدم تعارضه مع بص 2009/1523يراقب دستورية القانون العضوي 

 . 2الدستور 

مما يعني أن مجال حماية الحقوق والحريات في إطار املسألة ذات األولوية الدستورية في 

فرنسا يتسع في هذه الحالة خارج املكونات املعترف بها بخصوص الكتلة الدستورية في فرنسا كما 

 سبق بيانه.

أما في الجزائر، وبالرغم أن مفهوم الكتلة الدستورية ليس لها أساس دستوري أو سوابق  

تبررها في الجزائر، ولكن هذا ال يمنع من االستفادة منها في مجال توسيع الحماية الضرورية 

للحقوق والحريات املضمونة دستوريا خاصة مع توجه املؤسس الدستوري ومنذ التعديل 

إلى اعتبار أن ديباجة الدستور جزء ال يتجزأ منه، وهي الديباجة  2016لسنة  الدستوري الجزائري 

التي تعد املنطلق األساس ي في ضمان الدستور لكل الحقوق الفردية والجماعية ، غير أنه ال يفهم 

                                                             
1-Le deuxième alinéa de l'article 23 « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de 

moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés 

garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France  » 
2- selon la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 « Considérant, en second lieu, qu'en 

imposant l'examen par priorité des moyens de constitutionnalité avant les moyens tirés du défaut de 

conformité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France, le égislateur 

organique a entendu garantir le respect de la Constitution et rappeler sa place au sommet de l'ordre 

juridique interne ; que cette priorité a pour seul effet d'imposer , en tout état de cause, l'ordre 

d'examen des moyens soulevés devant la juridiction saisie ; qu'elle ne restreint pas la compétence de 

cette dernière, après avoir appliqué les dispositions relativesà la question prioritaire de 

constitutionnalité, de veiller au respect et à la supériorité sur les lois des traités ou accords…..  » 
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،ألن املساس بفكرة الحرية والحق ذو طابع 1من ذلك أن مجالها محصور نطاق معين في الدستور 

 نتج حتى من مخالفة مبدأ أو مقتض ى دستوري.قيمي واسع قد ي

وقد حصل هذا أمام املجلس الدستوري الجزائري أول مرة بمناسبة اتصاله بقضية  

الجزائية ، بحيث تمسك  اإلجراءاتمن قانون  416الدفع بعدم دستورية الفقرة األولى من املادة 

عدم دستورية هذه املادة، بداعي الطاعن في مذكراته ومالحظاته املحالة إلى املجلس الدستوري ب

من الدستور التي تضمن التقاض ي على  160أنها تتعارض مع أحكام الفقرة الثانية من املادة 

درجتين في املسائل الجزائية مع إحالة تحديد كيفيات تطبيقه على القانون.وقد فصل املجلس 

التصريح باملطابقة  ا لذلكعلنية، في الدفع وقرر تبع جلسة في 2019 نوفمبر 20 الدستوري يوم

من قانون اإلجراءات الجزائية، للدستور، مع عدم دستورية األحكام  1-416 الجزئية للمادة

 .2التشريعية املتعلقة بها

ملبدأ  416إن ما انتهى إليه املجلس الدستوري في قراراه بمخالفة الفقرة األولى من املادة 

التقاض ي على درجتين املكفول دستوريا، يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن ضمان الحقوق 

والحريات الدستورية ذو مدلول واسع، وهو يتحقق ويقوم متى تعلق األمر حتى بمخالفة أو 

 تض ى املبادئ املنصوص عليها صراحة في الدستور. الخروج على مق

 املبحث الثاني: املقتضيات املتعلقة بالجهة القضائية وكيفيات تصفية الدفع بعدم الدستورية 

تعد األحكام القانونية التي ترسم كيفيات تقديم الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين  

ة ضمانة أساسية في تحديد مصير الدفع من حيث أمام الجهة القضائية التي تنظر في منازعة أصلي

القبول والرفض، وعلى أساس دقتها تتحدد معالم مدى كفالة حق الفرد في ممارسة هاته اآللية 

من  ،دون أن ينال،أو ينتقص ذلك من حقه في التقاض ي، كما أن وجود مقتضيات إجرائية متوازنة 

إجراءا معقوال يترتب عليه قبول أو رفض شأنه كذلك أن يضع الفواصل الضرورية بين ما يعد 

الدفع من لدن القاض ي في حدود ما يجب التصرف فيه ، وبين ما يعتبر اختصاصا ثابتا للجهة 

                                                             
الى  32والذي تضمن في املواد من  2016الدستوري الجزائري لسنة كما هو الحال في الفصل الرابع من التعديل  -1

 عدد من الحقوق والحريات املختلفة في أبعادها السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    73
 أنظر في تفاصيل هذا القرار وحيثياته  موقع املجلس الدستوري الجزائري على الرابط :      -2

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar-  

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar-
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املكلفة برقابة دستورية القوانين والتي تملك وحدها سلطة تقرير وتأكيد دستورية الحكم 

قرها املشرع الجزائري يجدها تؤكد التشريعي من عدمه، واملتفحص في املقتضيات اإلجرائية التي أ

مرة أخرى أنه سار على نهج نظيره الفرنس ي، سواء ما تعلق منها بطبيعة الجهة القضائية املقدم 

 أمامها الدفع )املطلب األول( ، أو السلطات املمنوحة لها وما يترتب عليها من آثار)املطلب الثاني(

 امها الدفع بعدم الدستورية املطلب األول: طبيعة الجهة القضائية املقدم أم

حدد املشرع الجزائري موقفه بوضوح إزاء الجهة القضائية التي يثار أمامها الدفع، حيث 

أقر إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام 

، ويمكن إثارته ألول مرة اإلداري القضائي العادي، والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي 

بمناسبة الطعن باالستئناف أو الطعن بالنقض ،كما يمكن إثارته مرحلة التحقيق الجزائي على أن 

.في املقابل حضر املشرع صراحة تقديم الدفع أمام محكمة 1تختص غرفة االتهام بالنظر فيه

 .2االستئنافية الجنايات االبتدائية، لكنه أجاز تقديمه أمام محكمة الجنايات

نالحظ أن املشرع الجزائري وسع نسبيا من حاالت تقديم الدفع بعدم الدستورية  ;بداية

أو جزائية  إداريةأمام الجهات املشمولة بالتنظيم القضائي في جميع القضايا سواء كانت مدنية أو 

، وحسن ما فعل املشرع خاصة وأنه يوفر فرصة للخصوم 3مساير بذاك موقف نظيره الفرنس ي

للتصدي لكل حاالت املخالفة املوضوعية للدستور.وبالرجوع إلى األحكام املتعلقة بتصنيف الجهات 

 اإلداري القضائية وفقا ملعيار التنظيم القضائي الجزائري املطبق نجدها تشمل هيئات القضاء 

، وهيئات القضاء العادي املتمثلة حصرا في: ومجلس الدولة اإلداريةاملحاكم املتمثلة حصرا في: 

                                                             
 10، مصدر سابق ، ص  18/16من القانون العضوي  2أنظر املادة :  -1
 من نفس املصدر 3أنظر املادة :  -2

3-voir : Article. 23-1mentionné sous la section 1Intitulé « Dispositions applicables devant les 

juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation de la loi organique n  o : 2009-1523 

du 10 décembre 2009. 
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،وإلى جانبها توجد الهيئات القضائية املتخصصة 1القضائية واملحكمة العليا واملجالساملحاكم 

 . 2محكمة الجنايات والقضاء العسكري واملتمثلة في 

النحو ورغم أن محكمة الجنايات االبتدائية تعتبر هيئة قضائية بحكم القانون على 

السابق، إال أنه وقع استبعادها من مجال إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين بحكم صريح في 

القانون كذلك، وقد تم تبرير ذلك بمناسبة أشغال الجلسة العلنية التي خصصت لدراسة محتوى 

 مشروع القانون العضوي املحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، حيث جاء فيها

".... ال يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات االبتدائية، املختصون في 

املطبقة  اإلجراءاتتعقد إجراءات تشكيلتها، وخصوصية  إلىالقانون يعرفون ذلك بالنظر 

مبدأ استمرارية املناقشات التي تنفرد بها هذه الجهة القضائية،  احترامأمامها ال سيما ضرورة 

را أيضا للضمانات التي يمنحها هذا املشروع للمتهمين أمام محكمة الجنايات الذين يمكنهم ونظ

 3إثارة هذا الدفع أمام جهة التحقيق...."

ونتفق من جانبنا مع ما ورد من تبرير، خاصة وأن الهدف من الدفع بعدم الدستورية 

املجال أمام إمكانية تقديم  يجب أن ال ينال أو يعطل سير العمل القضائي، كما أن املشرع فسح

الدفع بعدم الدستورية الحقا أمام  محكمة الجنايات االستئنافية ، وأمام املحكمة العليا بمناسبة 

 الطعن بالنقض.

أما بخصوص القضاء العسكري، فيبدو جليا أن املشرع لم يستبعده صراحة كما فعل 

معه فرضية إثارة الدفع بعدم الدستورية بالنسبة ملحكمة الجنايات االبتدائية، األمر الذي تبقى 

أمام إحدى الجهات القضائية التابعة للقضاء العسكري، وهو املوقف الذي تم تبنيه بمناسبة 

...وتعتبر الجهات القضائية التابعة دراسة مشروع القانون العضوي والذي جاء فيه صراحة " 

                                                             
املتعلق بالتنظيم  17/08/2005املؤرخ في  05/11من القانون العضوي  4، 3، 2أنظر على التوالي: املواد  -1

، املعدل واملتمم بالقانون  6ص  20/08/2005بتاريخ  51القضائي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .29/03/2017بتاريخ  20، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 17/03/2017املؤرخ في  17/06العضوي 
 .8ص  املصدر،من نفس  19 ،18 املادتين:أنظر  -2
)صباحا(، الفترة التشريعية 2018يونيو  18محضر الجلسة العلنية السابعة والستين املنعقدة يوم االثنين  -3

السنة الثانية  الوطني،املجلس الشعبي  للمناقشات،الجريدة الرسمية  ،2018-2017دورة البرملان العادية  الثامنة،

 .6، ص 2018يوليو  3بتاريخ  ،77رقم –
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خضع إلى هذا القانون أي الدفع للقضاء بصفة عامة، بما في ذلك املحاكم العسكرية ، فهي ت

بعدم الدستورية ، وإمكانية الدفع بعدم الدستورية أمام هذه املحاكم ألنها محاكم متخصصة 

 .1وليست استثنائية ، ألنها تخضع في رقابتها إلى املحكمة العليا في نظامنا القضائي"

حة، أو أن يقره مع ذلك يبقى من املهم القول أن املشرع كان عليه إما أن يستثنيه صرا

صراحة كما فعل بالنسبة للدفع بعدم الدستورية أمام قاض ي التحقيق ، وأمام محكمة الجنايات 

االستئنافية ، وموقفنا على هذا النحو مؤسس على أن املشرع ومن خالل املادة الثانية من القانون 

مل اصطالح ، ولم يستعواإلداري استعمل اصطالح النظام القضائي العادي  18/16العضوي 

 الهيئات القضائية املتخصصة. 

املالحظة األخرى التي يتعين تسجيلها تتعلق أن املشرع الجزائري وباعتماده ألسلوب 

التعداد الحصري للجهات القضائية املعنية بالدفع بعدم الدستورية يكون قد أغلق الباب إلمكانية 

االختصاص القضائي أسوة باملحاكم كما إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام اللجان والهيئات ذات 

، والنظام القانوني الجزائري يعرف مثل هاته 2فعل املشرع املصري، على الرغم من تعددها وتنوعها

املتخصصة على غرار اللجان التأديبية  اإلداريةالهيئات والتي يصطلح على تسميتها باألقضية 

 حاسبة.لبعض املنظمات املهنية)منظمة املحامين(، ومجلس امل

ونرى أن استبعادها مبرر بكون هاته اللجان والهيئات ليست جهات قضائية منتظمة وفق 

ما يقره قانون التنظيم القضائي في الجزائر، وبالتالي ال يمكن تصور تقديم مذكرة أو عريضة 

مكتوبة أمامها حسب ما يشترطه املشرع لقبول الدفع بعدم الدستورية تمهيدا إلحالتها على 

يا أو مجلس الدولة، فإذا صح إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام اللجان املحكمة العل
                                                             

 .5ملرجع نفسه ، ص ا -1
، املركز العربي -دراسة مقارنة– اإلداريةالرقابة على دستورية األنظمة والقرارات إزهار هاشم أحمد الزهيري ،  -2

 .229، ص 2017للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع : القيلوبية ، مصر ، الطبعة األولى، 

ي قانون املحكمة الدستورية العليا في مصر ، ومع " إن هذا االختصاص لم يكن منصوصا عليه صراحة ف

ذلك فقد جرى قضاء املحكمة على أنه يمكن أن يثار هذا الدفع  أمام إحدى اللجان التي تعتبر بمثابة محاكم أي 

إحدى اللجان أو إحدى الهيئات ذات االختصاص القضائي ، ثم أقر قانون املحكمة الدستورية العليا فيما بعد 

ونص صراحة أن الدفع كما يكون أمام املحاكم يكون أيضا هذه الهيئات واللجان" / راجع في هذا هذا القضاء 

، ص 1989، عالم الكتب: القاهرة ،  املحكمة الدستورية العليا اختصاصالخصوص:  محمد نصر الدين كامل، 
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والهيئات ذات االختصاص القضائي في النظام املصري، فألن ذلك يتناسب حتما مع طبيعة اتصال 

املحكمة الدستورية العليا بالدفع الذي يكون تارة عن طريق آلية التصدي التلقائي من طرف 

إحالة امللف، وتارة أخرى عن طريق منح الطاعن ميعاد لرفع دعوى دستورية محكمة املوضوع و 

 . 1أمام املحكمة الدستورية

فضال  على ما سبق فإن قرارات اللجان التأديبية وقرارات مجلس املحاسبة تقبل الطعن 

، وبالتالي تبقى الفرصة قائمة أمام كل من 2بالنقض أمام مجلس الدولة حسب قواعد اختصاصه

سك بعدم دستورية القانون الواجب التطبيق أمامها إلثارة الدفع بمناسبة الطعن بالنقض في يتم

 قراراتها.  

في هذا الخصوص أن املشرع الجزائري والفرنس ي ومن خالل إتاحتهما  اإلشارةتجدر 

 إمكانية تقديم الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة العليا ومجلس الدولة يكونا قد سايرا العمل

القضائي في كثير من الدول كما هو عليه الحال في مصر، حيث استقر على اعتباره من املسائل 

املتعلقة بالنظام العام، ويمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض، 

فع "أن الد اإلطاروهو ما أكده قضاء املحكمة الدستورية العليا في مصر، حيث اعتبرت في هذا 

بعدم الدستورية ليس من الدفوع التي يخالطها واقع ، وال تعتبر املجادلة فيه مجادلة 

موضوعية مما تستقل بتقديرها محكمة املوضوع ، وإنما ينحل إلى إدعاء بمخالفة نص 

تشريعي لحكم في الدستور، وهو إدعاء ال يرتبط الفصل فيه بأي واقعة تكون محكمة املوضوع 

 3م يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض"قد حققتها ، ومن ث

إن ما ذهب إليه قضاء املحكمة الدستورية في مصر، يبعث على التساؤل حول إمكانية 

قبول الدفع في القضايا املطروحة أمام القضاء االستعجالي؟، والحال أن عدم دستورية قانون 

                                                             
 .33أنظر محمد نصر الدين كامل ، مرجع سابق ، ص  -1
املتعلق باختصاصات مجلس الدولة  30/05/1998املؤرخ في  98/01انون العضوي من الق 11أنظر: املادة  -2

املعدل واملتمم بالقانون  01/06/1998بتاريخ  37وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .03/08/2011، بتاريخ 43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد26/07/2011املؤرخ في  11/13العضوي 
تعليقات راجع بخصوص تفاصيل قرار املحكمة الدستورية العليا والتعليقات الواردة بشأنه : عوض محمد ،  -3

 .112، ص2017، دار الشروق: القاهرة، دراسة نقدية لبعض أحكام محكمة النقض-على أحكام القضاء
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تنفيذ قرار إداري على سبيل  محدد كما يذهب البعض يمكن أن يشكل طعنا جديا يبرر طلب وقف

 .1املثال

هذا التساؤل يطرح بالنظر لعدم تصريح املشرع الجزائري من خالل القانون العضوي 

، وحتى املشرع الفرنس ي على إمكانية أو عدم إمكانية أن يتعلق الدفع بنزاع استعجالي ال 18/16

 يمس أصل الحق.  

إليه قضاء املحكمة الدستورية العليا في  نرجح من جانبنا وبعيدا عن ما ذهبوإن كنا 

مصر من عدم تعلق الدفع فقط بالواقع واملوضوع ، أنه من املستبعد تصور إمكانية إثارة الدفع 

بعدم الدستورية أمام القضاء االستعجالي في الجزائر، ال لش يء سوى أن املسائل التي يفصل فيها 

الدفع  إلثارةتأخير، وعليه فمن شأن فتح املجال القضاء االستعجالي نفسه ال تحتمل بطبيعتها ال

ضف إلى ذلك أنه وبالتدقيق في أبعدم الدستورية أن يتعارض مع طبيعة دور القاض ي االستعجالي، 

" الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها عبارة 

ون املوضوعي الذي يحسم النزاع ، والذي يستقل به يتبين بوضوح أن املقصود هنا القانالدستور" 

قاض ي املوضوع متى كان لهذا القانون مساس بالحقوق والحريات الدستورية وهي مسألة من دون 

 .2شك تتعلق وتمس بأصل النزاع وفق ما استقرت عليه بعض التشريعات املقارنة 

 عدم الدستورية وآثارهاملطلب الثاني: سلطة الجهة القضائية في التعامل مع الدفع ب

إن مسألة تأسيس وجدية الدفع بعدم دستورية القانون تعتبر بمن األهمية بمكان ، وهو 

األمر الذي دفع باملشرعين الجزائري والفرنس ي إلى تحديد شروط توجيهية لقاض ي املوضوع املثار 

                                                             
، أعمال ملتقى الدستور الجديد (2014جانفي  27قراءات في دستور الجمهورية الثانية)دستور ناجي البكوش،  -1

، مجمع  4، عدد  1للجمهورية التونسية ، منشورات مدرسة الدكتوراه ، كلية الحقوق ، صفاقس ، الطبعة 

 .295، ص 2014األطرش ، مارس 
، ما من بين التشريعات التي نصت بشكل صريح ومباشر على ضرورة ارتباط الدفع بعدم الدستورية بأصل النزاع  -2

من القانون األساس ي للمحكمة الدستورية التونسية على أن " للخصوم في  54ذهب إليه املشرع التونس ي في الفصل 

 القضايا املنشورة في األصل أمام املحاكم أن يدفعوا بعدم دستورية القانون املنطبق على النزاع "
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،حيث يتعلق األمر أمامه الدفع والتي على أساسها يتحدد مصير هذا الدفع إما بالقبول أو الرفض

 : 1هنا بثالث شروط رئيسة

أن الحكم محل الدفع هو املطبق بالضرورة على النزاع ، أو أن يشكل أساسا للمتابعة  -1

 القضائية.

أن ال يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف املجلس  -2

 الدستوري، ماعدا في حالة تغير الظروف.

 أن يتسم الوجه املثار بطابع الجدية  -3

ضروريا الزما بالنسبة ملسألة قبول الدفع، ) فإذا كانت الدعوى  الشرط األول  ويعتبر

املطروحة ال يحكمها هذا النص، وبالتالي ليس الزما للفصل فيها، فال يحق ملحكمة املوضوع أن 

ملكلفة برقابة دستورية تعطل الفصل في الدعوى وتوقف السير فيها وتحيل األمر للجهة ا

، وهذا يعني من ناحية أخرى ضرورة أن يتقيد الدفع باملصلحة الخاصة للطاعن في 2القوانين(

حدود ما يتطلبه التشريع الواجب التطبيق عليه، فيبادر لطلب إبطاله وإلغائه. مما ينتج عنه حتما 

 .3تقييد سلطة القاض ي في هذا الشأن.

صلحة على أساس أن يكون القانون املطعون بعدم وفي كل األحوال يقوم شرط امل

دستوريته واجب التطبيق على النزاع أمام محكمة املوضوع ، بحيث ال يمكن الفصل في النزاع دون 

                                                             
بالنسبة /.11، 10مصدر سابق، ص ص ،18/16 من القانون العضوي  8بالنسبة للمشرع الجزائري املادة  :أنظر -1

 أنظر: للمشرع الفرنس ي

Article : 23-2 du loi organique n o 2009-1523 relative à l’application de l’article 61-1 de la 

Constitution 
األردن، الطبعة  عمان، :والتوزيعالقانون الدستوري)القسم األول(، دار الثقافة للنشر عصام علي الدبس،  -2

 .331، ص2011 األولى،
املباحث املوضحة لذاتية شرط املصلحة في تحريك الدعوى الدستورية)دراسة علي هادي عطية الهاللي،  -3

 .22، ص 2018، املركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى، تحليلية مقارنة(
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استظهار مدى دستورية هذا النص ، فالطعن املقدم بشأن عدم دستورية نص غير مطبق على 

 1تي تستوجب رد الطلبالنزاع يعد ضربا من ضروب عدم توافر شرط املصلحة ال

املتعلق بعدم سبق التصريح بدستورية الحكم التشريعي ال يقل أهمية الشرط الثاني و

عن سابقه، ولغرض التحقق من مدى توافره فإن مصالح املجلس الدستوري الفرنس ي وضعت 

تحت تصرف مستخدمي موقع املجلس جدوال مفصال يتضمن األحكام الدستورية املصرح 

مع تعرضه بشكل دوري للتحديث  1959قرارات املجلس الدستوري بخصوصها منذ بدستوريتها و 

 .2مما يسهل الرجوع إليها

ولم يشذ املجلس الدستوري الجزائري هو اآلخر عن هذا،حيث دأب على نشر جميع آرائه  

وقراراته الجديدة من خالل الجريدة الرسمية للجمهورية، وحتى من خالل موقعه االلكتروني تحت 

وهذا لتمكين كل من يهمه األمر من املواطنين وقضاة املوضوع من  الفقه الدستوري"،مسمى" "

 االطالع عليها.

من املهم التنويه في ذات السياق أن تفسير عبارة "عدم سبق التصريح بمطابقته من  

طرف املجلس الدستوري" من طرف قضاة املوضوع في الجزائر، سيتجه من دون شك نحو ترجيح 

سبق عرض القانون ذاته محل الدفع بعدم الدستورية على املجلس الدستوري متى اتصل  عدم

هذا األخير بالقانون وأصدر رأيه و/ أو قراراه بشأنه، مع ما قد يترتب على التسليم بذلك من 

تضييق نطاق حق ممارسة الدفع بعدم دستورية القوانين، كونه يصبح مقصور في هذه الحالة على 

 .3األوامر املشمولة بالرقابة الجوازية دون أن يطال فئة القوانين العضويةالقوانين و 

                                                             
في الطعن املقدم بعدم دستورية قانون  2017لسنة  02ليث كمال نصراوين،)تعليق على قرار املحكمة رقم  -1

، 46، الجامعة األردنية، املجلد مجلة دراسات،علوم الشريعة والقانون رسوم طوابع الواردات األردني(، 

 .190، ص 1،2019العدد
2 -Régis Fraisse, La question prioritaire de constitutionnalité devant le juge 

administratif,COURRIER JURIDIQUE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE JANVIER-FÉVRIER-MARS 

2010-N° 59, étude, p 5, sur le site :  

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/cjfi/2010/cjfi59.pdf 
أمام املجلس الشعبي  18/16تقديمه وتبريره بمناسبة عرض مشروع القانون العضوي  وهو التفسير الذي تم -3

الوطني حيث جاء في محضر الجلسة )... قد تكون األحكام التي يثار الدفع بعدم الدستورية  بشأنها سبق ...ألنها 
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أن التفسير السليم ينبني على  اعتبار اتجاهحيث أن هناك من الباحثين من يذهب في  

فتح املجال للدفع في عديد األحكام التشريعية حتى تلك التي سبق أن عرضت على القاض ي 

 . 1غير متعلق بأحكام سبق للمحكمة حسم أمر دستوريتهاالدستوري، شريطة أن يكون الدفع 

ورغم وجاهه هذا املوقف، ولكن قد تبدوا الصعوبة في تطبيقه في الجزائر، وبخاصة إذا  

تبين لنا أن املجلس الدستوري ومن خالل عمله في رقابة مطابقة دستورية القوانين العضويه، 

نصوص القانون العضوي املخطر بشأنه ، وهو يحرص دائما على أن تطال عملية املطابقة جميع 

 ما تؤكده حصيلة آراؤه.

الجدير بالذكر أن املجلس الدستوري الجزائري لم يحدد موقفه بوضوح بخصوص  

االستثناء الوارد في عبارة " ما عدا في حالة تغير الظروف " من خالل قراراه املتعلق بمطابقة 

قفا من خالل مناقشة مشروع القانون أمام البرملان، ،  كما ولم نسجل مو 18/16القانون العضوي 

في حين أن املجلس الدستوري الفرنس ي حدد موقفه بدقة وهو يراقب دستورية القانون العضوي 

، واعتبر من خالل قراراه أن عبارة " ما عدا في حالة تغير الظروف " تتطابق مع نص 2009/1523

دما يكون إعادة فحص القرار الذي سبق عرضه على من الدستور، وهي تتحقق عمليا عن 62املادة 

املجلس الدستوري مبررا بالتغييرات التي تحدث في املعايير املعمول بها في رقابة الدستورية في 

 .2في القانون وتؤثر على الحكم التشريعي املطعون فيه الظروف أوقراراه السابق، أو في 

واملتعلق بجدية الدفع ، فيتعين على قاض ي الدرجة األولى  الشرط الثالثأما بخصوص  

أو قاض ي جهة االستئناف حسب الحالة فحص املسألة محل الدفع للتأكد من عدم افتقارها 

                                                                                                                                                           

لدفع بعدم وردت في قانون عضوي وسبق أن صرح املجلس الدستوري بأنها مطابقة للدستور، فال يمكن ا

 الدستورية من جديد.( 
 .295أنظر: ناجي البكوش ، مرجع سابق ، ص  -1

2- Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 Concernant  la conformité Loi organique relative à 

l'application de l'article 61- 1 de la Constitution, Journal officiel du 11 décembre 2009, page 21381, 

texte n° 2, p. 206. 
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لطابع الجدية، وفي هذا اإلطار وجب أن تكون املذكرة مسببة ومتضمنة لوجه أو أوجه تعارض 

 . 1حقوق والحريات املضمونة دستورياالحكم التشريعي املدفوع بعدم دستوريته مع ال

ويكمن الهدف من إعطاء قاض ي املوضوع سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم 

الدستورية، في الرغبة في عدم إغراق املحاكم وإشغالها بالدفوع غير جدية التي من شأنها أن تؤخر 

تدخل القاض ي سيكون الفصل في املنازعات مما يؤثر سلبا على انتظام مرفق القضاء، وعليه فإن 

له فائدته العملية، وسيحد من دون شك من الدعاوى الكيدية التي قد يلجأ إليها أحد الخصوم 

في الطعون ، وفي وضع القوانين  اإلسرافإلعاقة اقتضاء خصمه اآلخر، وفي كل هذا حتى ال يحصل 

 .   2موضع الجدل دون مقتض ى

لب قاض ي املوضوع إلى قاض ي الرقابة غير أن ما تقدم ال ينبغي أن يفهم منه أن ينق

الدستورية مثلما عليه الحال في الواليات املتحدة األمريكية والدول التي تتبنى مبدأ المركزية الرقابة 

الدستورية، على اعتبار أن تقنية الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين ظهرت ألول مرة في 

الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتعتبر هي الواليات املتحدة األمريكية، وارتبطت بنموذج 

. في الوقت الذي يرفض 3األصل في إطالق العنان لقضاة املوضوع لبحث مسألة الرقابة الدستورية 

                                                             
1-Guide  pratique de la question prioritaire de constitutionnalité sur  Site Internet : 

http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/QPC/QPC_guid

e_pratique.pdf 
 أنظر في هذا الخصوص:  -2

املجلة القانونية مبارك بن ناصر الهاجري، )الدفع بعدم الدستورية في القانون القطري واملقارن(،  -

، ص  2007، مركز الدراسات القانونية والقضائية ، وزارة العدل ، قطر، العدد الثاني ، السنة األولى، والقضائية

13. 

مة الدستورية الكويتية بعد صدور مشاري عايض حمود املطيري،)حق اللجوء املباشر إلى املحك - 

، جامعة العلوم التطبيقية ، البحرين،  مجلة جامعة العلوم التطبيقية(، -دراسة تحليلية-109/2014القانون 

 . 123، ص 2019، 2، العدد 3املجلد 
والفصل في ذلك أن املحاكم في الواليات املتحدة األمريكية وفي جميع مستوياتها ودرجاتها تتمتع بسلطة النظر  -3

طبيعي للقاض ي بحكم وظيفته في تطبيق القوانين ، وبالتالي يتعين  اختصاصأن ذلك  اعتباردستورية القوانين على 

عليه إزالة جميع العوائق التي تطرح أمامه ومنها مشكلة تنازع القوانين لينتهي إلى تطبيق القانون وهذا من صميم 

املوضوع في الواليات املتحدة األمريكية لبحث مسألة دستورية  واجباته ، وعليه فال تثريب أن يتدخل قاض ي

عندما أثير نزاع 1786سنة رود أيلند القوانين، وقد برز دوره أول مرة بمناسبة قضية فصلت فيها محكمة 
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كونه ينذر  على سلطة املشرع اعتداءيرى فيه فيه جانب مهم من الفقه الدستوري هذا األسلوب و 

خاصة وأن القضاة  املشرع،يعتبرها تهديد حقيقي إلرادة  ببروز ما يعرف "بحكومة القضاة" والتي

 .1يفتقرون للشروط التي تسمح لهم بذلك

ومهما يكن من أمر فسلطة الجهة القضائية املثار أمامها الدفع بعدم الدستورية في 

الجزائر وفرنسا بالنتيجة هي سلطة ضيقة ومحدودة جدا كونها ال تملك سلطة البت في دستورية 

تشريعي من عدمه ، والقول بخالف ذلك يعد مصادرة لدور الجهة املخولة فحص مدى الحكم ال

دستورية القوانين، مما يجعله يتعارض مع مقتضيات دستورية صريحة تجعل من املجلس 

الدستوري في الجزائر أو في فرنسا هو الجهة الوحيدة املختصة بذلك ، وهو النهج الذي تسير عليه 

ال مركزية تقديم الدفع تأثرة بالنموذج األوروبي، والتي تطبق بشأنه قاعدة األنظمة الدستورية امل

 الفرعي بعدم دستورية القوانين، ومركزية الفصل فيه.

                                                                                                                                                           

، قبل كارولينا وفرجينيابدستورية قانون ففصلت بعدم دستوريته ، ثم تكررت التجربة مرة أخرى أمام محاكم في 

ماربوري ضد ، وتفصل في قضية  1889نشأ املحكمة االتحادية العليا في الواليات املتحدة األمريكية سنة أن ت

الشهيرة ، حيث كانت أول قضية تقرر فيها املحكمة العليا فكرة الرقابة الدستورية ، وحق القضاء في  ماديسون 

لم يكن ينص  1787دة األمريكية لسنة بحث مدى دستورية القوانين على الرغم من أن دستور الواليات املتح

آنذاك على فكرة الرقابة الدستورية، ليتطور األمر فيما بعد إلى صور أخرى للرقابة على غرار الدعوى األصلية ، 

 واألمر القضائي والحكم التقريري./ أنظر في هذا املوضوع وتفاصيل أخرى:

، 17، املجلد مجلة جامعة دمشق(، -دراسة مقارنة-عمر العبد هللا،) الرقابة على دستورية القوانين -

 =.12، 11، ص ص 2001، 2العدد 

، 2017، بدون دار النشر، الطبعة األولى، القضاء الدستوري)دراسة مقارنة(حسن مصطفى البحري،  -

 .83ص 

، 27، ص ص 2008،  اإلسكندريةات الجامعية ، ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار املطبوع -

28. 

، القانون الدستوري )املبادئ الدستورية العامة والنظام الدستوري املصري(عثمان خليل عثمان،  -

 .43، 42، ص ص 1955دار الفكر العربي: القاهرة، الطبعة الخامسة، 
 راجع بخصوص موقف الفقه من املسألة والردود الواردة بشأنه: -1

 .38، 37، 36مان خليل عثمان، مرجع سابق، ص ص عث -

 .18، 17علي هادي عطية الهاللي، مرجع سابق، ص ص  -
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وعليه فإن الهدف في نظرنا من إناطة قاض ي املوضوع مسألة التحقق من مدى جدية 

اعتبارات جدية في  الدفع بعدم الدستورية إنما يرمي إلى تحسس ظاهر مدى تأسيس الدفع على

على شاكلة  مخالفة الحكم التشريعي املطعون في دستوريته بما له من سلطة تقدير بصورة مؤقتة

، بوصفه إجراء ضروري وحاسم تمهيدا إلحالة امللف على املحكمة العليا أو القاض ي االستعجالي

نوني والجاد مجلس الدولة حسب الحالة ، وهذا األمر يتوقف بدوره على مدى التأهيل القا

 للقاض ي في هذا الصدد.

بيد أن السؤال الذي يثور في هذا الصدد يتعلق باملعايير التي يمكن االهتداء بها في سبيل 

 تمييز الدفع الجدي من عدمه؟ 

في هذا الصدد ذهب جانب من الفقه إلى طرح مجموعة من املعايير، وباستقرائها يمكن 

رية القوانين الذي يكتس ي طابع الجدية ، هو الدفع الذي التوصل إلى القول أن الدفع بعدم دستو 

 : 1يدور حول تحقق املسائل التوجيهية التالية

أن يكون الدفع منتجا في الدعوى املطروحة، أي أن يكون له تأثير واضح في الحكم  -

الذي سيصدر في الدعوى املنظورة أمام قاض ي املوضوع ، وال يهم في ذلك أن يكون 

الحكم التشريعي محل الدفع بعدم دستوريته متعلقا بالحقوق املوضوعية للخصم 

 ، أو أي مسألة أخرى. اإلثباتو ، أو االختصاص أو طرق الطعن أو األحكام أ

أن تكون شبهة عدم الدستورية املتعلقة بالدفع ظاهرة وقائمة وأن تتصل بالدعوى  -

األصلية اتصاال وثيقا، بحيث تثير الشك لدى القاض ي حول عدم دستوريتها، ومعنى 

ذلك أن القاض ي عندما ينظر في الطعن سوف تتولد لديه شبهة أن الطعن قد يكون 

النص غير الدستوري، أي أن الشك في دستورية النص التشريعي يفسر  صحيح إزاء

 لصالح عدم الدستورية.

                                                             
 راجع في هذا الصدد :  -1

، جامعة النهرين،  ، مجلة كلية الحقوق فاطمة درو، )أساليب تحريك الدعوى أمام املحكم االتحادية العليا(  -    

 . 263،  262، ص ص  2005،  1، العدد  12العراق، املجلد 

،منشور على الرابط  13، ص  -دراسة تحليلية مقارنة–طرق تحريك الرقابة الدستورية ، خليفة سالم الجهمي -   

 content/uploads/2018/07/-ttps://supremecourt.gov.ly/wphااللكتروني: 

https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2018/07/
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وحتى عند االحتكام إلى املعايير السابقة في قياس مدى جدية الدفع، فإنه يبقى من واجب 

القاض ي أال يتجاوز حدود تقدير مدى توافر شرط الجدية بجانب الشرطين اآلخرين وفق ما سبق 

مراعاة أن سلطة تقديره تختلف في مداها عن تلك التي يستقل بها املجلس الدستوري،  تناوله، مع

ولعل هذا هو املعنى الذي أكده املجلس الدستوري الجزائري من خالل رأيه ، وهو يراقب دستورية 

....واعتبارا أن املشرع بإقراره لقضاة الجهات ، حيث جاء فيه " 18/16القانون العضوي 

 اجتهاداتير مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستورية بالرجوع إلى القضائية تقد

املجلس الدستوري، وتغير الظروف مع دراسة الطابع الجدي للوجه املثار من أحد أطراف 

النزاع، ال يقصد بذلك منح هذه الجهات القضائية سلطة تقديرية مماثلة لتلك املخولة حصريا 

 للمجلس الدستوري. 

 إلىممارسة االختصاص الذي يعود حصريا وبإرادة املؤسس الدستوري واعتبارا أن 

املجلس الدستوري تقتض ي أن يتقيد القضاة عند ممارسة صالحياتهم بالحدود التي تسمح 

من القانون العضوي دون أن  9فقط بتقدير مدى توافر الشروط املنصوص عليها في املادة 

 .1املعترض عليه من قبل أحد أطراف النزاع" تمتد إلى تقديرهم لدستورية الحكم التشريعي

وفي كل األحوال ، خول املشرع الجزائري للجهة القضائية املقدم أمامها الدفع سلطة 

الدفع  إلرسالالفصل فيه بناء على مدى توفر للشروط السابقة فيه فورا وبموجب قرارا مسبب 

استطالع رأي النيابة العامة أو محافظ بعدم الدستورية إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة ، بعد 

لقسم الدولة ، وإذا كانت الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة كما هو الحال بالنسبة ل

 .2، تفصل دون حضورهمالعمالي والتجاري باملحكمة

ونفس املوقف ينطبق على املشرع الفرنس ي، وإن كان هذا األخير قد أقر صراحة بعدم 

 .3في املسألة ذات األولوية الدستوريةوجود ميعاد للفصل 

                                                             
املتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد  02/08/2018املؤرخ في  18/ر.ق.ع/م.د/ 03رأي رقم  -1

، 54شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .6، ص  05/09/2018بتاريخ 
 .10، مصدر سابق ، ص 18/16من القانون العضوي  7أنظر: املادة  -2

3- selon Art. 23-2 du loi organique n o 2009-1523 «  La juridiction statue sans délai par une décision 

motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la 

Cour de cassation. » 
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إن أول يسجل على موقف املشرعين الجزائري والفرنس ي أنهما لم يحددا آجاال صريحة 

تقيد سلطة الجهة القضائية املثار أمامه الدفع بعدم الدستورية، وال شك أن هذا يعد نقصا 

القاض ي للبت في مصير الدفع من ، إذ بد أن تكون هناك مدة يلتزم بها استدراكهتشريعيا يتعين 

 . 1حيث القبول والرفض

' تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار ولو أن املشرع الجزائري عندما استعمل عبارة 

كان يقصد مثلما يذهب املجلس الدستوري ، أن الجهة القضائية التي يثار أمامها الدفع مسبب"، 

 .2بعد التأكد من توفر شروط قبوله بعدم الدستورية تفصل فيه بصفة أولوية ومستعجلة

لكن هذا ال يبرر في نظرنا عدم تحديد املشرع آجال محددة، ألن طابع االستعجال ال 

يتنافى مع تقصير مدة الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرف القاض ي، كما أن غياب آجال 

فض دعوى الدفع بعدم محددة قد يؤدي بالجهة القضائية إلى التسرع وعدم التبصر في قبول أو ر 

الدستورية بحجة الطابع املستعجل للمسألة ، وهو ما قد يرهن حق الطرف الذي قدم الدفع ، إذ 

أيام ، وهو املوقف الذي تبناه املشرع  10يكفي النص هنا على آجال قصيرة بما ال يتجاوز مثال 

إرسال قرار الدفع  الجزائري في صراحة حالة قبول الدفع من طرف القاض ي، حيث اشترط أن يتم

أيام من تاريخ  10بعدم الدستورية للمحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة خالل 

 .4، في حين أن املشرع الفرنس ي حدده بثمانية أيام3صدوره

، فلم يحدد املشرع الجزائري بخصوصها ة رفض دعوى الدفع بعدم الدستوريةأما في حال

ويبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية " 9الثانية من املادة في الفقرة آجاال واكتفى بالنص 

                                                             
العليا في الرقابة على دستورية أنظر على التوالي:أحمد علي عبود الخفاجي،)إختصاص املحكمة االتحادية  -1

، ص 2014، 21، العدد1، جامعة الكوفة )العراق(،املجلد مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةالقوانين(، 

 .229مرجع سابق، ص ،/إزهار هاشم أحمد الزهيري 217
 .6، مصدر سابق، ص 03رأي املجلس الدستوري رقم  -2
" يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع  18/16من القانون العضوي  9تنص الفقرة األولى من املادة  -3

ويبلغ إلى األطراف وال  ( أيام من صدوره10خالل )عرائض األطراف ومذكراتهم إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة 

 يكون قابال ألي طعن." 
4-selon -Art. 23-2 du loi organique n o 2009-1523 « La décision de transmettre la question est 

adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les 

mémoires ou les conclusions des parties » 
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إال بمناسبة الطعن في القرار الفاصل في النزاع أو في  اعتراضإلى األطراف  وال يمكن أن يكون محل 

 ."جب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببةجزء منه، ويجب أن يقدم بمو 

ه أن الطاعن الذي رفضت مذكرة الدفع باستقراء ما نصت عليه الفقرة السابقة يفهم من

بعدم الدستورية التي قدمها سواء في الشكل أو املوضوع من طرف املحكمة االبتدائية مثال، ال 

يمكنه مراجعة الدفع مرة أخرى إال بمناسبة الطعن بطريق املعارضة أو باالستئناف، وبشرط أن 

 يتم ذلك بموجب مذكرة  جديدة.

ضمان حق األطراف في الطعن على نحو آخر  باإلمكانكان  ونرى في هذا الخصوص أنه 

من خالل وجود لجان للطعن على مستوى الجهات القضائية تختص بالنظر في مراجعة الدفوع 

بعدم الدستورية التي تم رفضها ، وال يتم االنتظار إلى غاية تقديم الطعن باملعارضة أو االستئناف، 

من طرف الجهة القضائية قد يأخذ وقتا طويال وربما خاصة وأن الفصل في الدعوى األصلية 

شهور، وهو ما من شأنه أن يفوت على الخصم فرصة تقديم طعنه وتأخير حماية حقه في القضية 

 األصلية املثارة.    

لألطراف، وإن كان قد  اإلرسالأما بخصوص املشرع الفرنس ي فلم ينص على تبليغ قرار رفض          

الفقرة األخيرة من املادة  اإلطارة إمكانية الطعن فيه، حيث نصت في هذا حضر هو اآلخر صراح

 Le refus de transmettre la question ne peut être »: 2009/1523من القانون العضوي  23

contesté qu’ l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige  » 

عن البيان أن األثر املباشر املترتب على إثارة الدفع بعدم الدستورية والتصرف فيه من وغني          

طرف الجهة القضائية بالقبول هو االمتناع عن الفصل في القضية وتأخيرها إلى غاية الفصل 

باستثناء حالة ما إذا كان  ،1اإلنكارالنهائي في مصير الدفع بعدم الدستورية من حيث التأكيد أو 

                                                             
لدستورية وقف الدعوى وتأجيلها انتظارا لحكم ذلك أن املشرع عندما ألزم الجهة القضائية عند الشك في عدم ا -1

الفاصل في املسألة املثارة، إنما يستهدف تحقيق فائدة عملية للخصم في املنازعات املوضوعية التي أثير بخصوصها 

فيما لو قض ى بعدم الدستورية ، وهي منازعات تدور كلها حول عالقات وأوضاع سابقة بالضرورة على الحكم الدفع 

ورية ، فإذا لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي، ألصبح لزاما على قاض ي املوضوع الذي أرجأ تطبيق القانون بعدم الدست

حين ساوره الشك في عدم دستوريته أن يطبق ذات القانون بعد القضاء بعدم دستوريته وهو ما يأباه املنطق، 

 فائدة عملية : أنظر في هذا الصدد:  ويتنافى مع الغرض من الدفع بعدم الدستورية ، وال يحقق ملبدأ الدفع أي



د. يعيش تمام شوقي، جامعة بسكرة/ د. أسامة غربي، جامعة املدية/ مقتضيات إثارة الدفع بعدم الدستورية في 

 -مقارنةدراسة –النظامين الجزائري والفرنس ي 

 2020جانفي          "     لقيام دولة القانون في الجزائر مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان  228

 

االمتناع والتأخير من شأنه أن يؤثر على حرية الشخص، وهو املوقف الذي سار على نهجه  هذا

، والذي يظهر أنه قام بنسخ هذه األحكام القانونية من نظيره الفرنس ي الذي تولى 1املشرع الجزائري 

ناء هو اآلخر تحديد املبدأ العام الذي يحكم إرجاء الفصل في الدعوى األصلية ، ووضع نفس االستث

 . 2له

وقد تفطن املشرعين الجزائري والفرنس ي لحالة ما إذا صادف تقديم الطعن بالنقض قيام         

قضاة املوضوع بالفصل في القضية دون انتظار قرار الجهات القضائية العليا أو املجلس 

 الدستوري عند إحالة الدفع إليه ، حيث يتعين في هذه الحالة كذلك إرجاء الفصل في الطعن

ال يسري باملقابل إذا كان  اإلرجاءبالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية، غير أن هذا 

                                                                                                                                                           

موسوعة التعليق على اإلعالن الصادر من عبد الناصر أبو سمهدانة ، حسين إبراهيم خليل ،  -

، املركز القومي لإلصدارات مزودا بأحدث التعليقات القضائية  2011املجلس األعلى للقوات املسلحة في مارس 

 . 301، ص 2011القانونية: القاهرة ، 
" في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية ترجئ الجهة القضائية  18/12من القانون العضوي  10تنص املادة  -1

الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار املحكمة العليا أو مجلس الدولة أو املجلس الدستوري عند إحالة الدفع 

هة القضائية أخذ التدابير املؤقتة أو التحفظية إليه، غير أنه ال يترتب على ذلك وقف سير التحقيق ، ويمكن للج

 الالزمة"

من نفس القانون " ال ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون شخص محروم من  11وتنص املادة  -

الحرية بسبب الدعوى ، أو عندما تهدف هذه األخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية ، وعندما ينص القانون على 

 فصل الجهة القضائية في أجل محدد على سبيل االستعجال ،  وجوب

إذا فصلت الجهة القضائية االبتدائية دون انتظار القرار املتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وتم 

 استئناف قراراها ترجئ جهة االستئناف الفصل فيه ، إال في الحاالت املنصوص عليها في الفقرة السابقة "
2- Art. 23-3 du loi organique n o 2009-1523 :−Lorsque la question est transmise, la juridiction  

Sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a 

été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut 

prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. 

« Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance 

ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. 
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الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى املنظور فيها ، أو إذا كان القانون يلزم بالفصل في 

 .1الطعن بالنقض خالل أجل محدد على سبيل االستعجال

الوارد عليه،  ءواالستثناما فعال املشرعين إزاء األصل العام  يمكن القول إجماال أنه حسن       

والذي يصب في مصلحة فيحصن حقه في ممارسة الدفع بعدم دستورية القوانين، والذي ال 

يتوقف بمجرد تقديمه أمام الجهة القضائية ، بل يمتد لتفعيل أثره كذلك حتى بالنسبة ملسار 

 فعليةلتوازن بين كفالة حق الطعن من جهة ، وضمان ومصير الدعوى، وهو ما يحقق في نظرنا ا

  العمل القضائي من جهة أخرى.   

 الخاتمة:

في ختام املوضوع يمكن التوصل للقول أن كل من املشرعين الجزائري والفرنس ي حاوال 

بكيفيات ممارسة أسلوب الدفع بعدم دستورية القوانين أمام  املتعلقة األحكام القانونيةتأطير 

                                                             
.والتي جاءت 11، مصدر سابق ، ص  18/16من القانون العضوي  12أنظر بخصوص املشرع الجزائري : املادة  -1

من القانون العضوي رقم  23/3مطابقة حرفيا ملا نص عليه املشرع الفرنس ي في الفقرة األخيرة من املادة 

2009/1523  

« Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans 

attendre la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil 

constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question 

prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de 

l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.  » 

بخصوص مطابقة هذه الفقرة  2009/595اء قي قرارا املجلس الدستوري الفرنس ي رقم وأنظر في نفس السياق ما ج

-  ور للدست -Considérant, toutefois, que la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 23-3 peut 

conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le 

Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre 

qu'il ait statué ; que, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne 

sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être 

tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel ; que, sous cette réserve, l'article 23-3 n'est pas 

contraire à la Constitution ; 
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ولو أن ، القضائية بما يسمح بعقلنته وضمان ممارسته لتحقيق الغرض املنشود منه الجهات

املالحظ في هذا الصدد أن املشرع الجزائري نسخ الكثير من األحكام عن نظيره الفرنس ي إن لم نقل 

جلها، سواء ما تعلق منها باألطراف التي تملك حق إثارة الدفع بعدم الدستورية وشروط قبوله أو 

العديد من املالحظات وفي كل األحوال نسجل النسبة للجهات القضائية املثار أمامها الدفع، حتى ب

، الناظمة ملمارسة حق الدفع بعدم دستورية القوانين واإلجرائيةالتي تطال املقتضيات املوضوعية 

 ذلك ضمن النتائج التالية:   استعراضويمكن 

 حقعلى سبيل الحصر والدقة األطراف التي تملك لم يحدد كل من املشرعين الجزائري والفرنس ي -

تحريك الدفع بعدم الدستورية، في الوقت الذي تم منع القاض ي صراحة من سلطة تحريك الدفع 

تلقائيا، ما يفتح الباب للقول نحو شموله ألطراف الدعوى األصليين)املدعي واملدعى عليهم والنيابة 

لألطراف املتدخلة في الخصومة،وهذا التوسيع يصب العامة(، مع بقاء فرضية شمولها كذلك لكل 

في اتجاه توسيع فرص تحصين القواعد الدستورية من أوجه املخالفة الدستورية عن طريق إعطاء 

 حظوظ أكبر لألفراد في إثارة الدفع بعدم الدستورية.  

ريضة رغم أن كل من املشرعين الجزائري والفرنس ي استلزما صراحة أن يقدم الدفع بموجب ع-

مكتوبة ومسببة لكنهما، لم يشترطا صراحة تقديمها بواسطة محامي مثلما ذهبت إليه بعض 

رغم ما لشرط توقيع  مما يعني الرجوع للقواعد العامة في تحديده،التشريعات املقارنة األخرى، 

 العريضة بواسطة محامي من أهمية في تعزيز وتدعيم قيمة وجدية الدفع بعدم دستورية القوانين.

يتعلق بالحكم التشريعي  األول  ; أمرينإن موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين يدور حول -

لكل النصوص  فقطاملتعارض مع الدستور، والذي استقر التشريع والقضاء في فرنسا على شموله

التي يتدخل فيها البرملان، وتستبعد من نطاقه النصوص األخرى، كالقرارات الفردية واملراسيم 

 .اإلداري اسية التي تخضع في املقابل لرقابة القضاء الرئ

أما الوجه الثاني، فهو يتعلق بمادة املخالفة واملتمثلة في الحقوق والحريات املضمونة دستوريا 

الكتلة الدستورية التي توسع من نطاق القواعد الدستورية التي ترتكز  بنظامواملضبوطة في فرنسا 

 ، ال، أما في الجزائر فمدلول الحقوق والحريات املضمونة دستورية عليها عملية الرقابة الدستورية

باملعنى الضيق، بل يدخل في نطاقه كل مخالفة أو خروج على مقتض ى دستوري  ويتصور  يتحقق

 بما ينتهك الحقوق والحريات الفردية والجماعي.
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كل من املشرعين الجزائري والفرنس ي بخصوص توسيع مجال الجهات القضائية التي يثار  اتفق-

أمامها الدفع بعدم الدستورية أول مرة، حيث يتحقق قانونيا وعمليا، أمام أي جهة قضائية 

، بل وحتى أمام الجهات القضائية العليا بمناسبة اإلداري خاضعة للنظام القضائي العادي أو 

وكذا جهة التحقيق، لكنهما في املقابل حضرا تقديم الدفع أمام محكمة الجنايات  الطعن بالنقض،

 االبتدائية مع إمكانية ذلك أمام محكمة الجنايات االستئنافية.

إن تقديم الدفع بعدم الدستورية على النحو السابق، يستبعد بالضرورة إثارته أمام اللجان -

جده غير واضح إزاء إمكانية إثارته أمام الجهات والهيئات ذات االختصاص القضائي، في حين ن

 إيراد مع سكوت املشرع الجزائري وحتى الفرنس ي عن خصوصاالقضائية التابعة للقضاء العسكري 

 ذلك. 

حدد املشرع ضوابط تصفية الدفع من حيث القبول والرفض بناء على منحه القاض ي املثار أمامه -

الدفع بموضوع النزاع في عالقته بالحكم التشريعي الدفع سلطة تحري مدى توافر شرط اتصال 

، مع مراعاة دستوريته من طرف املجلس الدستورييكون قد سبق الفصل في ال الذي يجب أن 

شرط جوهري آخر وهو التأكد من مدى جدية الدفع ، وهي الجدية التي يمكن الوصول إليها متى 

ير الشك نحو ترجيح فرضية عدم دستورية مما قد يث، راع الدفع اتصاله بشبهة عدم الدستورية 

 الحكم التشريعي املطعون في دستوريته.

لم يحدد كل من املشرعين الجزائري والفرنس ي ميعادا معينا يتعين على الجهة القضائية أن تفصل -

بموجبه في مصير الدفع من حيث القبول أو الرفض، رغم أنهما حددا ميعاد إلرسال امللف 

قبوله، وال شك أن عدم تحديد  متى تمباإلحالة هة القضائية العليا املكلفة ومستنداته إلى الج

عدم التبصر، وعدم التيقن من مسألة  إلىامليعاد ، مع اشتراط الفصل على وجه السرعة قد يؤدي 

 مدى تأسيس الدفع. 

إن تصفية الدفع بعدم الدستورية من حيث القبول بناء على مدى توافر الشروط السابقة يترتب -

عليه من الناحية القانونية إرجاء الفصل في الدعوى األصلية إلى غاية التوصل بقرار حاسم من 

جانب الجهات القضائية املكلفة باإلحالة أو من جانب املجلس الدستوري وهذا األمر يحمل في 

اته من الفوائد العملية ما يتماش ى والغرض من إقرار نظام الدفع بعدم الدستورية، أما في حالة طي

رفض الدفع فال يكون قابال للمراجعة إال أمام الجهة الفاصلة في النزاع بمناسبة استعمال طرق 

 الطعن العادية، هذا األمر يتضمن من املساوئ ما قد يؤخر أو يفوت الفرصة للخصم ملراجعة

 الدفع مرة أخرى. 
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الدفع بعدم الدستورية مرهون في نظرنا بتعزيزه  املقتضيات املتصلة بإثارةإن تطوير وعقلنة 

 خصوصا من جانب املشرع ويمكن تلخيص ذلك في املقترحات التالية: اإلصالحاتبجملة من 

ضرورة النص صراحة على األطراف التي تملك حق تقديم الدفع بعدم الدستورية من  -

 ل شمولها للنيابة العامة ومحافظ الدولة.خال

تقديم العريضة بواسطة محام مقبول أمام املحكمة العليا  اشتراطالنص صراحة على  -

 بخصوص تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين أمام أي جهة قضائية 

فسح املجال إلمكانية املنازعة في السلطة التنظيمية املستقلة العائدة دستورية لرئيس  -

مهورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية متى أثير بشأنها شبهة عدم دستوريتها الج

ملساسها بحقوق والحريات املضمونة دستوريا، وهو ما يتحقق من خالل تعديل عبارة 

 "...أن حكم تشريعي .." لتصبح "...أن حكم تشريعي وتنظيمي...." 

بعدم الدستورية، ومن خالل من املهم تحديد بدقة مجال الحقوق والحريات محل الدفع  -

شمولها  خارج النصوص الدستورية إلى االتفاقيات وااللتزامات الدولية في مجال حقوق 

التي صادقت عليها الجزائر على غرار العهد الدولي للحقوق السياسية واملدنية  اإلنسان

 العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية.

الدفع بعدم الدستورية أمام أي جهة قضائية تابعة النص صراحة على إمكانية إثارة  -

 للقضاء العسكري في الجزائر.

تحديد ميعاد قصير بما يسمح للجهة القضائية إصدار قرارها بشأن تصفية الدفع بعدم  -

الدستورية من حيث قبول إرساله للمحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، أو  

 رفض ذلك.

من املهم تنصيب لجان على مستوى الجهات القضائية تتولى مراجعة والنظر في الطعون  -

 بعدم الدستورية التي تم رفضها على غرار ما هو متبع في بعض األنظمة. 

 قائمة املصادر واملراجع باللغة العربية

 النصوص القانونية : 

دستوري، الجريدة املتضمن التعديل ال 06/03/2016املؤرخ في  16/01القانون رقم  -

 .2016مارس  07بتاريخ  14الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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املتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة  17/08/2005املؤرخ في  05/11القانون العضوي  -

، املعدل واملتمم بالقانون 20/08/2005بتاريخ  51الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 17/03/2017املؤرخ في  17/06العضوي 

 29/03/2017بتاريخ  20

املتعلق باختصاصات مجلس الدولة  30/05/1998املؤرخ في  98/01القانون العضوي  -

 01/06/1998بتاريخ  37وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

، الجريدة الرسمية 26/07/2011املؤرخ في  11/13املعدل واملتمم بالقانون العضوي 

 03/08/2011، بتاريخ 43للجمهورية الجزائرية، عدد

فيات تطبيق يحدد شروط وكي 2/09/2018املؤرخ في  18/16القانون العضوي رقم  -

بتاريخ  54، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد الدفع بعدم الدستورية

25/09/2018  

، واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتاملتضمن قانون  25/02/2008املؤرخ في  08/09القانون  -

 .23/04/2008، بتاريخ  21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 مداوالت البرملان : 

)صباحا(، 2018يونيو  18محضر الجلسة العلنية السابعة والستين املنعقدة يوم االثنين  -

، الجريدة الرسمية  2018-2017ة الثامنة ، دورة البرملان العادية الفترة التشريعي

 2018يوليو  3، بتاريخ  77رقم –للمناقشات ، املجلس الشعبي الوطني ، السنة الثانية 

 الكتب: 

دراسة – اإلداريةالرقابة على دستورية األنظمة والقرارات إزهار هاشم أحمد الزهيري ،  -

للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع : القيلوبية ، مصر ، ، املركز العربي -مقارنة

 .2017الطبعة األولى، 
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، بدون دار النشر، القضاء الدستوري )دراسة مقارنة(حسن مصطفى البحري،  -

 .2017الطبعة األولى،

العربية  اإلماراتالرقابة على دستورية القوانين في دولة حميد إبراهيم الحمادي،  -

ة مقارنة مع تشريعات جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ومملكة املتحدة) دراس

 2011،املركز القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة ، البحرين(

، دار النهضة العربية: القاهرة، ، املجلس الدستوري الفرنس يصالح الدين فوزي محمد -

 .2013الطبعة الثانية، 

موسوعة التعليق على اإلعالن خليل ، عبد الناصر أبو سمهدانة ، حسين إبراهيم  -

مزودا بأحدث التعليقات  2011الصادر من املجلس األعلى للقوات املسلحة في مارس 

 2011، املركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة ، القضائية 

القانون الدستوري )املبادئ الدستورية العامة والنظام عثمان خليل عثمان،  -

 .1955دار الفكر العربي: القاهرة، الطبعة الخامسة، ، الدستوري املصري(

:  القانون الدستوري)القسم األول(، دار الثقافة للنشر والتوزيععصام علي الدبس،  -

 2011عمان ، األردن، الطبعة األولى ، 

املباحث املوضحة لذاتية شرط املصلحة في تحريك الدعوى علي هادي عطية الهاللي،  -

، املركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة تحليلية مقارنة(الدستورية )دراسة 

 .2018األولى، 

دراسة نقدية لبعض أحكام محكمة -تعليقات على أحكام القضاءعوض محمد،  -

 .2017، دار الشروق: القاهرة، النقض

،  اإلسكندرية، دار املطبوعات الجامعية ، القانون الدستوريماجد راغب الحلو،  -

2008. 
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، عالم الكتب: القاهرة  املحكمة الدستورية العليا اختصاصمحمد نصر الدين كامل،  -

 ،1989. 

، أعمال (2014جانفي  27قراءات في دستور الجمهورية الثانية)دستور ناجي البكوش،  -

ملتقى الدستور الجديد للجمهورية التونسية ، منشورات مدرسة الدكتوراه ، كلية 

 .2014، مجمع األطرش ، مارس  4، عدد  1الحقوق ، صفاقس ، الطبعة 

ترجمة محمد conseil constitutionnel) (leاملجلس الدستوري هنري روسيون ،  -

 .2001، الطبعة األولى وطفه، املؤسسة الجامعية للدراسات والشر والتوزيع : لبنان

 املقاالت : 

أحمد علي عبود الخفاجي،)إختصاص املحكمة االتحادية العليا في الرقابة على دستورية  -

، 1، جامعة الكوفة )العراق(،املجلد مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةالقوانين(، 

 .2014، 21العدد

مجلة املحقق دراسة مقارنة(، -، )الدفع بعدم االختصاص النوعي  حبيب عبيد مرزة -

 .2017، 1، العدد  9ل )العراق(، املجلد ، جامعة باب الحلي للعلوم القانونية والسياسية

الدستوري وأثره في تطور الرقابة على  2008تموز  23علي عيس ى اليعقوبي ،) تعديل  -

، العدد 27، جامعة بغداد ، املجلد مجلة العلوم القانونيةدستورية القوانين في فرنسا(، 

2  ،2012. 

، مجلة جامعة دمشق(، -مقارنة دراسة-عمر العبد هللا،) الرقابة على دستورية القوانين -

 .2001، 2، العدد 17املجلد 

، مجلة كلية فاطمة درو، )أساليب تحريك الدعوى أمام املحكم االتحادية العليا(  -

 .2005،  1، العدد  12، جامعة النهرين، العراق، املجلد  الحقوق 

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Dr.Habeeb%20Obeid%20Merza%20%20%20%20%D9%85.%D8%AF.%20%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A9%20%22&uiLanguage=ar
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في الطعن املقدم  2017لسنة  02ليث كمال نصراوين،)تعليق على قرار املحكمة رقم  -

مجلة دراسات، علوم الشريعة بعدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردات األردني(، 

 .2019، 1 امللحق 1، العدد46، الجامعة األردنية، املجلد والقانون 

املجلة في القانون القطري واملقارن(، مبارك بن ناصر الهاجري، )الدفع بعدم الدستورية  -

، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل ، قطر، العدد القانونية والقضائية

  2007الثاني ، السنة األولى، 

مشاري عايض حمود املطيري،)حق اللجوء املباشر إلى املحكمة الدستورية الكويتية بعد  -

،جامعة  مجلة جامعة العلوم التطبيقية(،-ليةدراسة تحلي-109/2014صدور القانون 

 .2019، 2، العدد 3العلوم التطبيقية ، البحرين، املجلد 

 مواقع االنترنت : 

مرررررررررررررررن دسرررررررررررررررتور اململكرررررررررررررررة املغربيرررررررررررررررة  133قرررررررررررررررراءة فررررررررررررررري الفصرررررررررررررررل عبـــــــــــــــد الحـــــــــــــــق بلفقيـــــــــــــــه ،  -

2011:،.www.hespress.com.opinions/ 23529.htm  

 :-دراسة تحليلية مقارنة–طرق تحريك الرقابة الدستورية خليفة سالم الجهمي ،  -

 -https://supremecourt.gov.ly/wp loads/2018/07/content/up  

يتعلق باملحكمة  3/12/2015املؤرخ في  2015لسنة  50القانون األساس ي عدد  -

 /http://www.iort.gov.tn.التونسية الدستورية

من  1416قرار املجلس الدستوري الجزائري بخصوص الدفع بعدم الدستورية املادة / -

 constitutionnel.dz/index.php/ar-http://www.conseil-قانون االجراءات الجزائية:

الدفع بعدم دستورية املتعلق بتحديد شروط وإجراءات  15/86القانون التنظيمي رقم  -

 .udelois.aspx?IDL=1604http://www.mcrpsc.gov.ma/etالقوانين 

 قائمة املصادر واملراجع باللغة الفرنسية

 Les lois : 

http://www.hespress.com.opinions/
https://supremecourt.gov.ly/wp-loads/2018/07/content/up
https://supremecourt.gov.ly/wp-loads/2018/07/content/up
http://www.iort.gov.tn/
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar-
http://www.mcrpsc.gov.ma/etudelois.aspx?IDL=1604
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- Constitution française du 1958 révisé par Loi constitutionnelle 
n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de 
la Ve République, journal officiel de la république française, 24 
juillet 2008. 

- loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à 
l’application de l’article 61-1 de la Constitution ; journal officiel de 
la république française, 11/12/2011, texte 1. 

 Les décisions du conseil constitutionnel    
- Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 Concernant  la 

conformité Loi organique relative à l'application de l'article 61- 1 de 
la Constitution, Journal officiel du 11 décembre 2009, page 21381, 
texte n° 2. 

 Les ouvrages    
- Philip Belloir ,la question prioritaire de constitutionnalité, 1 er, 

édition, la harmattan, 2013. 
- Nadine Poulet-GibotLeclerc ,droit administratif (sources, moyens, 

contrôles), 3 éd , Bréal, 2007. 
- Dominique rousseau,droit du contentieux constitutionnel, 7eme 

édition, Montchrestien, paris, 2006. 
- Louis Favoreu, Thierry Renoux ,le contentieux constitutionnel des 

actes administratifs, Sirey,1992. 
- Natahalie Deleuze, Aude Bertrand-Mirkovic, introduction générale 

au droit : le droit objectif, les droit subjectifs, l’action en justice 
,studyrama, 2005. 

 Les etudes sursites : 
- la question prioritaire de constitutionnalité, comment déposer une 

QPC ? disponible sur le site :https://www.conseil-constitutionnel.fr/ 
- Marc GUILLAUME. la question prioritaire de constitutionnalité, 

In«Justice et cassation, revue annuelle des avocats au Conseil d'État 
et à la Cour de cassation », 2010 – Avec l'aimable autorisation de la 
revue,Version PDF,;http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-
constitutionnalite/decouvrir-la-qpc 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/QPC/qpc_mguillaume_19fev2010.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc
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- Régis Fraisse, La question prioritaire de constitutionnalité 
devant le juge administratif,COURRIER JURIDIQUE DES 
FINANCES ET DE L’INDUSTRIE JANVIER-FÉVRIER-MARS 
2010-N° 59, étude, p 5, sur le site : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/cjfi/20
10/cjfi59.pdf 

- Guide  pratique de la question prioritaire de constitutionnalité: 
http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/
bank_mm/QPC/QPC_guide_pratique.pdf. 

- Ghislaine Alberton, De l'indispensable intégration du bloc de 
conventionalité au bloc de constitutionnalité ?,  Revue française 
de droit administratif , Dalloz, 2005/https://www.dalloz-
revues.fr/revues/RFDA-20.htm 
 
 

 

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/cjfi/2010/cjfi59.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/cjfi/2010/cjfi59.pdf
http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/QPC/QPC_guide_pratique.pdf
http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/QPC/QPC_guide_pratique.pdf
https://www.dalloz-revues.fr/revues/RFDA-20.htm
https://www.dalloz-revues.fr/revues/RFDA-20.htm


تأثير اإلخطار في فّعالية الرقابة    / د. أسود محمد األمين، جامعة سعيدة/د. مديحة بن ناجي، جامعة خميس مليانة
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 ر اإلخطار في فعالية الرقابة على دستورية القوانينيأثت
 

 الدكتور: أسود محمد األمين                                           الدكتورة: مديحة بن ناجي                         

 أستاذ محاضر قسم "أ"                                               "أقسم " ةمحاضر  ةأستاذ                        

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                  كلية الحقوق والعلوم السياسية                  

 جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة                      جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة           
 

 ملخص:

بالرقابة السياسية على دستورية القوانين من خالل دساتيرها املتعاقبة،  الجزائر أخذت

وذلك عن طريق هيئة سياسية تتمثل في املجلس الدستوري والذي تعرض لتعديالت وإصالحات 

سواء من الناحية الهيكلية أو الوظيفية. حيث  2016هامة خاصة في التعديل الدستوري لعام 

حات تعديال في تشكيلة املجلس الدستوري وإجراءات الرقابة على دستورية شملت هذه اإلصال 

القوانين خاصة من حيث تعديل آلية اإلخطار، وذلك من خالل توسيع جهات إخطار املجلس 

 الدستوري، وكذا منح طابع قضائي للمجلس من خالل آلية الدفع الفرعي املمنوحة لألفراد.

 املجلس الدستوري، رئيس الجمهورية، البرملان.: اإلخطار، الكلمات املفتاحية

Résumé : 
L'Algérie a adopté un contrôle politique sur la 

constitutionnalité des lois ses constitutions successives, par un 
organe politique représenté au Conseil constitutionnel, qui a fait 
l'objet d'amendements et de réformes importants, en particulier 
dans l'amendement constitutionnel de 2016, que ce soit 
structurellement ou fonctionnellement. Étant donné que ces 
réformes comprenaient un amendement à la composition du 
Conseil constitutionnel et aux procédures de contrôle de la 
constitutionnalité des lois, en particulier en termes de 
modification du mécanisme de saisine, en élargissant les organes 
de saisine au Conseil constitutionnel, ainsi qu'en conférant un 
caractère judiciaire au Conseil grâce au mécanisme d’exception 

d’inconstitutionnalité. 
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 مقدمة:

وثيقة في الدولة، ومن أجل ضمان وحماية هذا السمو وجب أن تتقيد يعتبر الدستور أسمى 

به السلطات العامة في الدولة وأن تخضع له، كما يجب أن تكون القوانين السائدة في الدولة غير 

 مخالفة للقواعد والنصوص الدستورية.

وط أن يصدر التشريع وفقا لإلجراءات والشر  وللدستور مفهومين، مفهوم شكلي يتمثل في

وتوقيعه  املقررة دستوريا سواء من حيث السلطة املختصة باقتراحه أو املبادرة به وإقراره

حيث النصاب الواجب توافره للمصادقة عليه، أما السمو املوضوعي فيتجسد في وإصداره، أو من 

مضمون وطبيعة القواعد الدستورية التي يتضمنها، واملوضوعات التي ينظمها، والسمو املوضوعي 

تحقق لجميع أنواع الدساتير املكتوبة منها أو العرفية. فالسمو املوضوعي يؤدي إلى تدعيم مبدأ ي

 .املشروعية

ومن أجل ضمان احترام مبدأ سمو الدستور وجب على السلطات املؤسسة وبصورة خاصة 

 ، وذلك من خالل التزام هذه األخيرة بما هو موجود فيال تخالف أحكامهالسلطة التشريعية أن 

الدستور من قواعد ونصوص وضوابط، ومن ثم الحكم على مدى مخالفة أو عدم مخالفة 

القوانين ألحكام الدستور، حتى يتم تحقيق السمو الشكلي واملوضوعي للدستور، ومن هنا ظهرت 

 فكرة الرقابة على دستورية القوانين.

ة سياسية أو رقابة ويحدد الدستور طبيعة الرقابة على دستورية القوانين سواء كانت رقاب

يحدد مجموع املؤسسات الدستورية املوجودة في الدولة الرقابية منها أو االستشارية، ، كما قضائية

وعموما يظل الدستور عبارة عن تلك القواعد القانونية التي تنظم العالقة بين الحكام 

 (1)واملحكومين.

وانين إلى هيئة سياسية حيث تعهد دساتير بعض الدول مهمة الرقابة على دستورية الق

الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط  تتولى التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده

وتنظم الدساتير عادة كيفية تشكيل هذه الهيئة السياسية. حيث تتميز الرقابة على وقيود، 

أنها تباشر  دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية بأنها رقابة سابقة على صدور القانون، أي

بعد إقراره من البرملان وقبل إصدار رئيس الجمهورية له، وينتج عن ذلك أن هذه الرقابة ينتهي 

 أنهاكما  أمرها إذا ما تم إصدار القانون، وينجو القانون من أية منازعة قد تثور حول دستوريته.
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الدستور، ويتولى هذه الرقابة  ألحكامرقابة وقائية تستهدف منع صدور أي قانون يثبت مخالفته 

ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة متخصصين، وإنما هيئة سياسية يغلب الطابع السياس ي على 

 (2)األعضاء املكلفين بمباشرتها.

ولقد أخذت الجزائر بهذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين من خالل دساتيرها 

تمثل في املجلس الدستوري والذي تعرض لتعديالت املتعاقبة، وذلك عن طريق هيئة سياسية ت

سواء من الناحية الهيكلية أو  2016وإصالحات هامة خاصة في التعديل الدستوري لعام 

 الوظيفية.

حيث شملت هذه اإلصالحات تعديال في تشكيلة املجلس الدستوري وإجراءات الرقابة على 

مدى تأثير اإلخطار في فعالية ونجاعة  فما ،اإلخطاردستورية القوانين خاصة من حيث تعديل آلية 

 على دستورية القوانين في الجزائر؟الرقابة 

 .ثالث مباحثولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تناول موضوعنا من خالل 

 املبحث األول:

 دستوريةالالرقابة  عاليةفي فتأثير إخطار السلطة التنفيذية للمجلس الدستوري 

تعديالت جوهرية فيما يخص تشكيلة أعضاء   2016لقد أحدث التعديل الدستوري لسنة 

املجلس الدستوري  وذلك بالرفع من عدد أعضائه، وكذا تجديد شروط العضوية في املجلس 

ول تبيانه وتفصيله من خالل مطلبين اثنين، حيث نتطرق اوالرفع من مدة العضوية. وهو ما سنح

في إخطار املجلس الدستوري، أما املطلب الثاني  حق رئيس الجمهوريةفي املطلب األول إلى 

 .املجلس الدستوري خطارإفي  الوزير األول  فخصصناه لحق

 املطلب األول: حق رئيس الجمهورية في إخطار املجلس الدستوري

اختصاص ف مباشرة عمله. من سمح للمجلس الدستورياإلخطار هو اإلجراء الذي ي

نما يتعين إخطاره بموجب رسالة ية القوانين ال ينعقد تلقائيا، وإبرقابة دستور املجلس الدستوري 

توجه إلى رئيسه من قبل الجهات املخولة دستوريا ملمارسة هذا الحق، ولقد كانت محصورة في ظل 

في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس األمة ورئيس  1996التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

في ثالث جهات  اإلخطارجهات  ، وهنا يتبين أن املؤسس الدستوري حصراملجلس الشعبي الوطني

فقط، األمر الذي يؤدي إلى إفالت الكثير من النصوص القانونية والتنظيمية من مجال الرقابة 

املجلس الدستوري، غير أنه بتفحص  اإلخطارالدستورية السابقة في حالة ما إذا لم تحرك جهات 
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من  يبدو أن املؤسس الدستوري تدارك تلك النقائص 2016عام أحكام التعديل الدستوري ل

 (3).187نص املادة ، وهذا ما يتجلى في اإلخطارخالل توسيع جهات 

حيث يعد إسناد رئيس الجمهورية حق إخطار املجلس الدستوري أمرا منطقيا، إذ يكون 

ملبدئية املكلف بها بذلك قد زود بآلية هامة تمكنه من االضطالع الفعال باملهمة الجوهرية وا

واملتعلقة بالسهر على حماية الدستور، فيستدعي الحرص على فرض احترام الدستور من رئيس 

أو نص  هدةاعبر نص تشريعي أو مع الجمهورية  عدم السماح بخروقات محتملة على أحكامه

لن يتأت له ذلك إال إذا توفر على صالحيات دستورية هامة، تكون إحدى تلك و تنظيمي، 

االستقالة وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، حل البرملان،  -على سبيل املثال-الصالحيات إلى جانب 

تمكنه من حق إثارة عدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي أو معاهدة بتوجيه رسالة إخطار إلى 

، مشتملة على التصرف القانوني الخاضع لرقابته والذي يحتوي على أحكام املجلس الدستوري

 (4)منافية للدستور.

على:" باإلضافة إلى االختصاصات  2016من التعديل الدستوري  186ولقد نصت املادة 

األخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يفصل املجلس الدستوري برأي في 

 دات والقوانين والتنظيمات.دستورية املعاه

يبدي املجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية 

 القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرملان.

كما يفصل املجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرملان 

 رة السابقة".للدستور، حسب اإلجراءات املذكورة في الفق

وبذلك يخطر رئيس الجمهورية املجلس الدستوري وجوبا إلبداء رأيه في دستورية القوانين 

العضوية بعد أن يصادق عليها البرملان وقبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما يدل 

ى مطابقة على إنفراد واستئثار رئيس الجمهورية دون غيره بإخطار املجلس الدستوري لرقابة مد

 القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرملان للدستور.

لرئيس السلطة  النظام الداخلي لغرفتي البرملان فمنح اإلخطار الوجوبي لفحص مطابقة

ال يمكن اعتباره تدخال في عمل أو مجال السلطة التشريعية  فيذية املتمثل في رئيس الجمهوريةالتن

قبيل املحافظة على الحدود الدستورية لكل سلطة،  وال إهدار ملبدأ الفصل بين السلطات، بل من

حتى تلتزم السلطة التشريعية بأحكام الدستور وهي تمارس أهم الصالحيات الدستورية املخولة 



تأثير اإلخطار في فّعالية الرقابة    / د. أسود محمد األمين، جامعة سعيدة/د. مديحة بن ناجي، جامعة خميس مليانة

 على دستورية القوانين

 

 2020جانفي         لجزائر"  مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في ا 243

 

عمل مؤسسة دستورية هامة في الدولة والذي ال يجب أن يكون لها، والتي تقوم على أساس تنظيم 

 (5)مخالفا للدستور، وإال وقع خلل في سير املؤسسات الدستورية.

ولرقابة املطابقة الشاملة لكافة  حيث يستحسن بالنظر للطابع اإللزامي والشكلي لإلخطار

الدستوري، حتى وإن لم يثر األحكام التي يتضمنها النص القانوني العضوي التي يمارسها املجلس 

عدم دستوريتهما رئيس الجمهورية، لو أسندت مهمة إخطار املجلس الدستوري بشأن هذه الفئة 

من القوانين للوزير األول ليتوافق هذا املقترح مع الدور اإلداري والتنسيقي الصرف الذي يؤديه 

 (6)رية قطبها الوحيد.هذا األخير على مستوى السلطة التنفيذية، والتي يعد رئيس الجمهو 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن املؤسس الدستوري بمنح رئيس الجمهورية سلطة الرقابة 

الوجوبية القبلية على األنظمة الداخلية لغرفتي البرملان لوحده ودون رئيس ي الغرفتين يشوبه 

إشكال، خاصة وأن األنظمة الداخلية تخضع للرقابة الوجوبية قبل الشروع في تطبيق أحكامها، 

هذه األخير ال تكون نافذة إال  أنداخليين يختلفان تماما عن القوانين العضوية، حيث فالنظامين ال

من طرف رئيس الجمهورية، على عكس النظامين الداخليين لغرفتي البرملان واللذين  إصدارهابعد 

يدخالن حيز التنفيذ بمجرد تصويت إحدى الغرفتين عليه وإعالن املجلس الدستوري مدى 

فحبذا لو منح رئيس ي غرفتي البرملان حق  وبذلك فهو ال  يخضع لإلصدار. للدستور،مطابقتهما 

 إخطار املجلس الدستوري فيما يخص نظاميهما الداخليين مثلما هو الحال في فرنسا.

الجمهورية وسيلة أخرى من أجل توقيف القانون ودون تفعيل للرقابة على  كما يملك رئيس

على القانون أو طلب إجراء مداولة ثانية طبقا  االعتراضل حق دستورية القوانين، وذلك من خال

 .2016من التعديل الدستوري لعام  145للمادة 

هو حق دستوري خوله املؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية،  االعتراضفحق 

طرف رئيس الجمهورية ويقوم البرملان بمداولة ثانية  طلب قراءة ثانية ملشروع قانون منويتمثل في 

يوما دون اعتراض من الرئيس يجب  30حول ذلك املشروع، وإذا انقضت املدة الزمنية املقدرة ب

 ونشره في الجريدة الرسمية. يه إصدارهعل

 :(7)وطلب إجراء مداولة ثانية يتطلب من البرملان اتخاذ أحد األمرين

مشروع القانون كأن لم يكن وهنا يصبح حق االعتراض التوقيفي األمر األول: اعتبار -

 لرئيس الجمهورية ذا أثر إيجابي ألنه منع صدور القانون العتبارات املصلحة العامة.

األمر الثاني: إعادة املوافقة على مشروع القانون من قبل األغلبية التي حددها الدستور -

 تم إصدار القانون.للتغلب على حق الرئيس في االعتراض وهنا ي
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يعد حق االعتراض من أهم الوسائل التي يملكها رئيس الجمهورية لتقييد إرادة وبذلك 

فهو يقيده بأغلبية عدد النواب واملتمثلة في ثلثي أعضاء املجلس الشعبي الوطني وأعضاء البرملان، 

 مجلس األمة.

، هناك وسيلة االعتراضوإضافة إلى الوسيلة التي يملكها رئيس الجمهورية واملتمثلة في حق 

املجلس الدستوري تتمثل في االستفتاء التشريعي  إخطارتغني رئيس الجمهورية من  أخرى 

، حيث 2016من التعديل الدستوري  8فقرة  91فقرة أخيرة واملادة  8املنصوص عليه في املادة 

فقرة أخيرة على:"...لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة". و تنص  8تنص املادة 

على:"...يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق  8فقرة  91املادة 

 االستفتاء...".

ومن خالل النصين السابقين نستنتج أن االستفتاء التشريعي هو حق مخول لرئيس 

فهو تشريع غير مقيد ال بشروط ،(8)هو تشريع ينافس التشريع األصلي املمنوح للبرملانالجمهورية و 

 .وال بقيود

أن يلجأ إلى الرقابة االختيارية الوقائية في حالة إذا ما عرض رئيس الجمهورية ل كما يمكن

وقام هذا األخير بإحداث تغييرات عميقة على هذا  نون على املجلس الشعبي الوطني مشروع قا

املشروع، هنا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستعمل صالحية اإلخطار االختياري فيما يخص 

مشروع القانون العادي ويوقف القانون، وهذا في حالة القوانين العادية دون العضوية ألنها 

 تخضع للرقابة الوجوبية.

، فيما لو قدر أن رأي املجلس الدستوري سيأتي مساندا  كما لن يجد رئيس الجمهورية

مطابقة مشروع القانون ذلك للدستور من وسيلة أوفى  بإعالنللمجلس الشعبي الوطني، وهذا 

مشروع القانون في صيغته األولى على االستفتاء الشعبي، بالغرض الذي يصبو إليه، من عرض 

لحد  التي جرتقبول الشعب لكل االستفتاءات  خاصة وأن التجربة الدستورية الجزائرية أثبتت

 (9)اآلن آخرها االستفتاء حول ميثاق السلم واملصالحة الوطنية.

 املطلب الثاني: حق الوزير األول في إخطار املجلس الدستوري

من التعديل الدستوري  187فيما يخص حق الوزير األول في اإلخطار، فنصت املادة و 

على إمكانية الوزير األول في إخطار املجلس الدستوري، وبذلك تم االعتراف وألول مرة بهذا  2016

الحق للوزير األول فيما يخص القوانين العادية واملعاهدات والتنظيمات، وهو أمر محمود انتهجه 
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الدستوري في التعديل الدستوري األخير، خاصة وأن الوزير األول هو ثاني عضو في  املؤسس

 السلطة التنفيذية.

بأن استبعاد أو حرمان رئيس الحكومة أو الوزير األول من سلطة إخطار وهناك من يرى 

 املجلس الدستوري يجد أساسه وسنده في أن الصالحيات التي يتمتع بها الوزير األول هي صالحيات

ذات طبيعة تنفيذية بحتة، مما يؤدي إلى اختالف مركزه عن مركز رئيس الجمهورية، وعليه كان 

حق اإلخطار أداة للتوازن بين السلطات أكثر مما هو لحماية الدستور، فإن منح رئيس الحكومة أو 

 (10)الوزير األول حق إخطار املجلس الدستوري يصبح مفتقرا إلى أساس.

ؤسس الدستوري الجزائري بتوسيعه من جهات اإلخطار إلى الوزير األول إال أننا نرى أن امل

قد وفق في ذلك، خاصة باعتبار أنه وسع من الجهات املخطرة للمجلس الدستوري وذلك لضمان 

ودعم فعالية الرقابة على دستورية القوانين من جهة ومن جهة أخرى حماية مبدأ املشروعية 

من مخالفة القوانين له، وهو ما يحقق مبدأ سمو الدستور الدستورية وضمان حماية الدستور 

 الذي يعتبر من أهم ضمانات دولة القانون.

 املبحث الثاني:

 دستوريةالفعالية الرقابة  فيإخطار السلطة التشريعية للمجلس الدستوري تأثير 

الدستورية سنتطرق في هذا املبحث لتأثير إخطار السلطة التشريعية على فعالية الرقابة 

من خالل تأثير رئيس ي غرفتي البرملان على فعالية دستورية القوانين، ثم سنتطرق إلى إخطار أعضاء 

 البرملان للمجلس الدستوري وتأثير ذلك على الرقابة الدستورية.

 حق رئيس ي غرفتي البرملان في إخطار املجلس الدستوري :األول  املطلب       

مجلس األمة ورئيس املجلس يمكن لرئيس  2016من التعديل الدستوري  187طبقا للمادة           

إخطار املجلس الدستوري، ومنح حق اإلخطار لهاتين الهيئتين أمر ضروري حتى الشعبي الوطني 

تتمكن من الطعن في دستورية القوانين التي قد تكون مخالفة للدستور، خاصة بالنسبة للهيئة 

ي يمكنها بموجب الطعن في املجال التنظيمي للسلطة التنفيذية، والتي قد تعتدي على التشريعية الت

صالحيات واختصاصات مجاالت تشريع البرملان، وكذلك املعاهدات التي هي نصوص دولية خارجة 

 (11)عن صنع البرملان.

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد اإلخطارات التي قام بها رئيس املجلس الشعبي الوطني محتشمة 

مقارنة مع العدد الهائل من النصوص القانونية التي صدرت في الجزائر منذ اعتماد الرقابة على 

رئيس املجلس الشعبي الوطني للمجلس الدستوري حول  إخطاردستورية القوانين، حيث تم 
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مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور والذي أعقبه إصدار قرار املجلس 

، وفيه أكد املجلس الدستوري حرصه على صيانة مبدأ 1989ق.ن.د.م د لسنة -3الدستوري رقم 

الفصل بين السلطات بإعالنه عدم مطابقة إحدى أحكامه للدستور كونها تمنح اللجان الدائمة 

 .اختصاصاتهابي الوطني صالحيات ال تندرج ضمن للمجلس الشع

كما قام رئيس املجلس الشعبي الوطني بإخطار املجلس الدستوري حول دستورية القانون 

املتضمن تأجيل انتخابات تجديد املجالس الشعبية البلدية والذي أدى  إلى إصدار املجلس 

 (12). 1989-رق.م د-3الدستوري الرأي رقم 

ال يعقل أن يقوم رئيس املجلس الشعبي الوطني بإخطار املجلس وفي حقيقة األمر 

وم باإلخطار قالدستوري مرات عديدة ألنه قد يكون منتميا لألغلبية البرملانية، فكيف يعقل أن ي

 على عدم دستورية نص قام املجلس الشعبي الوطني بالتصويت عليه وبأغلبية أعضائه.

خطار املجلس الدستوري إخطارا واحدا فقط ا فيما يخص رئيس مجلس األمة، فقام بإأم

 التعويضات والتقاعد لعضو البرملان.املتضمن نظام  موضوعه فحص دستورية القانون 

منحه املؤسس الدستوري الجزائري ملجلس األمة واملتمثل في حق وبعد الدور الجديد الذي 

بالتنظيم املحلي وتهيئة عضوا في مجلس األمة في مجاالت الخاصة  20املبادرة بقوانين من قبل 

، فال يعقل 2016من التعديل الدستوري  137و 136اإلقليم والتقسيم اإلقليمي، طبقا للمادتين 

 أن يقوم رئيس مجلس األمة باإلخطار عن عدم دستورية نص قام مجلس األمة باملبادرة باقتراحه.

في إخطار نواب املجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس األمة  حقاملطلب الثاني: 

 املجلس الدستوري

على:" يخطر املجلس الدستوري  2016من التعديل الدستوري لعام  2فقرة  187نصت املادة       

 رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس األمة أو رئيس املجلس الشعبي الوطني أو الوزير األول.

 مة.( عضوا في مجلس األ 30( نائبا أو ثالثين )50كما يمكن إخطاره من خمسين )

ال تمتد ممارسة اإلخطار املبين في الفقرتين السابقتين إلى اإلخطار بعدم الدستورية املبين في املادة 

 "أدناه. 188

إن ما يميز هذه املادة أنها وسعت من حق اإلخطار إلى كل من الوزير األول، واألقليات 

ني، أو ثالثين عضوا على نائبا على مستوى املجلس الشعبي الوط 50في خمسين  البرملانية ممثلة

مستوى مجلس األمة، وهو اتجاه مستحسن سلكه املؤسس الدستوري الجزائري تفاديا 

، والتي أكد 1996لالنتقادات الواسعة التي طالت طريقة إخطار املجلس الدستوري في ظل دستور 
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ثالث  عليها الفقه الدستوري من وجهة نظر تضييق سلطة إخطار املجلس الدستوري وجعلها بيد

سلطات فقط واملتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس املجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 

 (13)األمة.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن املؤسس الدستوري الجزائري انتهج نفس اتجاه املؤسس 

األخير الحق لستين نائبا أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ  بمنح هذاالدستوري الفرنس ي وذلك 

 .2008من الدستور الفرنس ي املعدل عام  2فقرة  61إخطار املجلس الدستوري طبقا للمادة

في  الشعبي الوطني وأعضاء مجلس األمةوبذلك يعتبر هذا االعتراف بحق نواب املجلس 

ة لتفعيل عملية الرقابة على دستورية إخطار املجلس الدستوري الجزائري ضمانة ضرورية الحق

القوانين بعد تتويج مشروع النص القانوني باملصادقة، وبذلك يكون التعديل الدستوري لعام 

الذي قد تستأثر به الفئات األخرى ال سيما عندما تكون في قد منع احتكار سلطة اإلخطار  2016

 لدستوري وتقوية الرقابة الدستورية.وهذا ما يؤدي إلى فعالية املجلس ا(14)حالة وفاق سياس ي.

مجلس األمة يحقق  فيعضوا ( 30)نائبا أو ثالثين  (50) كما أن إعطاء هذا الحق لخمسين

من التعديل  114من حيث النص الدستوري )املادة  حماية لحقوق املعارضة داخل املجلسين

املجلس الدستوري في مجال ، كما يمكن أن يشكل حال لظاهرة عدم فعالية أداء (2016الدستوري 

ال أن هناك إشكاال فيما يخص النصاب الذي يجب أن تستوفيه املعارضة الرقابة الدستورية. إ

عضوا في البرملان أمر  30نائب أو  50حتى تتمكن من الطعن بعدم الدستورية، ألن تحقيق نصاب 

انة الضعيفة التي تحتلها مبالغ فيه نوعا ما مقارنة مع عدد مقاعد املعارضة، لذلك، ونظرا للمك

املعارضة داخل البرملان كان من األجدر التخفيض من ذلك النصاب من أجل إشراك املعارضة في 

 .عملية إخطار املجلس الدستوري

كما تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من توسيع دائرة اإلخطار إال أنها ال تشمل املجلس 

دستوري الجزائري لم ينص على الرقابة الذاتية الدستوري في حد ذاته، حيث أن املؤسس ال

للمجلس الدستوري وبصورة تلقائية في مراقبة مدى دستورية القوانين واملعاهدات والتنظيمات 

 دون إخطاره من أي من الجهات السابقة الذكر.

 املبحث الثالث:

 فعالية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع الفرعي

نقلة نوعية فيما يخص الرقابة على دستورية  2016أحدث التعديل الدستوري لعام 

القوانين وذلك يظهر جليا من خالل إقراره لوسيلة رقابية جديدة تتمثل في الرقابة عن طريق الدفع 
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الفرعي، وهو ما منح املجلس الدستوري طابعا قضائيا في ممارسته للرقابة على دستورية القوانين 

 ق الدفع الفرعي.عن طري

 املطلب األول: شروط الدفع الفرعي

على:" يمكن إخطار املجلس الدستوري  2016من التعديل الدستوري لعام  188نصت املادة         

بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد 

أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك األطراف في املحاكمة أمام جهة قضائية 

 الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

 تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي".

ه املادة الجديدة التي جاء بها وألول مرة املؤسس الدستوري الجزائري نالحظ فمن خالل هذ

عن طريق الدفع، ويتطلب ذلك وجود نزاع قائم أمام القضاء أنه تم تكريس الرقابة الدستورية 

العادي أو اإلداري. وبذلك يكون هناك قانون موضوعي يراد تطبيقه من طرف القاض ي على ذلك 

النزاع القائم، فيبادر الشخص املتضرر بالطعن في دستوريته، وإذا تبين للجهة القضائية املعنية 

ي النزاع إلى غاية الفصل في مدى دستوريته، وبالتالي ال يمكن جدية الدفع فإنها تتوقف عن البت ف

الطعن بعدم الدستورية في حالة عدم وجود دعوى أصلية تتعلق بنزاع قائم بين الخصوم، وهذا ما 

يستفاد من عبارة" عندما يدعي أحد األطراف في املحاكمة أمام جهة قضائية" الواردة في املادة 

دستورية هو وسيلة دفاعية يستهدف من ورائها الشخص استبعاد ، وبذلك فالطعن بعدم ال188

أن ذلك النص ينتهك الحقوق والحريات  العتقاده، تطبيق نص قانوني عليه في نزاع قائم فعال

 (15)املعترف بها في الدستور.

إخطار املجلس الدستوري  إمكانيةنصت على  2016من التعديل الدستوري  188كما أن املادة       

بالدفع بعدم الدستورية في حالة إدعاء أحد األطراف في املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم 

الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، بمعنى أنه يمكن أن 

تستوجب املادة أن يكون  يكون الطاعن مدعى أو مدعى عليه سواء شخصا طبيعا أو معنويا، كما

 الحكم التشريعي املراد تطبيقه ينتهك الحقوق والحريات املكفولة في الدستور.

واملالحظ من خالل هذا النص الدستوري الجديد أن قبول الطعن بعدم الدستورية متعلق       

ية يتعلق الدستور  باملساس بالحقوق والحريات املنصوص عليها في الدستور، بمعنى أن الدفع بعدم

القوانين العادية دون العضوية ألن هذه األخيرة يسبق لها التعرض للرقابة القبلية الوجوبية ب



تأثير اإلخطار في فّعالية الرقابة    / د. أسود محمد األمين، جامعة سعيدة/د. مديحة بن ناجي، جامعة خميس مليانة

 على دستورية القوانين

 

 2020جانفي         لجزائر"  مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في ا 249

 

 عن طريق الدفع الفرعي الرقابةفبإخطار من رئيس الجمهورية قبل سريانها على األفراد، وبذلك 

 خاصة بالقوانين العادية والتنظيمات واملعاهدات فقط.

أن األفراد ال يمكن لهم إخطار املجلس الدستوري مباشرة، بل لهم وسيلة وتجدر اإلشارة إلى       

، 2016من التعديل الدستوري  188تتمثل في الدفع بعدم الدستورية املنصوص عليها في املادة 

تلك التي كرستها األنظمة وبذلك هذا النوع من الرقابة واملتمثل في الرقابة عن طريق الدفع ال يشبه 

الدستورية التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، فهذه األخيرة تتطلب محكمة 

دستورية تمارس هذا النوع من الرقابة، وتشترط تحريكها من طرف األفراد على مستوى أي جهة 

عن الرقابة املنصوص  ، وهو ما يختلف تمامااالبتدائيةقضائية وإن كانت على مستوى املحاكم 

 السابقة الذكر. 188عليها في الدستور الجزائري في املادة 

وبذلك فأسلوب الرقابة الدستورية عن طريق الدفع الفرعي ال يتطلب رفع دعوى أصلية       

مباشرة إللغاء قانون لعدم دستوريته، بل يباشر بطريقة فرعية خالل القضية األصلية املعروضة 

ن الدفع الفرعي يحدث خالل املحاكمة حين يقوم نزاع بين أطراف، فعند قيام في املحكمة، أل 

القاض ي بتطبيق قانون معين عليه يمكن له الدفع بعدم دستورية ذلك القانون. والقاض ي هو 

عن تطبيق القانون في  باالمتناعالذي يقوم بالنظر في مدى جدية هذا الدفع، وإن توفر ذلك يقوم 

 ه فقط، كما أن القاض ي ال يمكنه القيام بإلغاء ذلك القانون.امالقضية املاثلة أم

 الجهات املختصة بإحالة الدفع بعدم الدستورية للمجلس الدستوري املطلب الثاني:

إن إخطار املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية يكون بناء على إحالة من املحكمة 

، بمعنى أنه ال يمكن 2016التعديل الدستوري  من 188العليا أو مجلس الدولة، طبقا لنص املادة 

لألفراد الدفع بعدم الدستورية أمام املجلس الدستوري مباشرة، بل يتم ذلك من خالل إحالة من 

 املحكمة العليا أو مجلس الدولة وذلك حسب الجهة القضائية التي تنظر في النزاع.

الفرصة لألفراد لتحريك الرقابة  إتاحةوبذلك ال يمكن اعتبار أن هذه املادة بمثابة 

بضرورة احترام إجراءات التقاض ي على  -طريقة إبدائهامن حيث  -الدستورية، ذلك أنها محدودة

وتشترط في ذلك نزاع مطروح أمام القضاء في موضوع  ، وهي إجراءات طويلة،مستوى املحاكم

ى مجلس الدولة طعنا معين، وعند وصول املنازعة إلى املحكمة العليا طعنا بالنقض أو إل

باالستئناف أو النقض يكون آنذاك لألفراد سلطة إعمال الدفع بعم الدستورية أمام إحداهما 

 (16)لتقوم بإحالة مسألة الرقابة الدستورية إلى املجلس الدستوري.
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إال أنه ال يمكن إنكار أن فكرة الرقابة الدستورية عن طريق الدفع الفرعي تحقق منح حق 

ضين وتطهر النظام القانوني من املقتضيات املخالفة للدستور، كما أنها تساهم في جديد للمتقا

إرجاع الدستور في قمة النظام القانوني، وتتجاوز اإلطار الضيق للرقابة القبلية والنواقص 

 (17)املرتبطة بها، متمثلة في كونها مراقبة مجردة وإثارتها محصورة في الدائرة السياسية.

ة األكثر ضمانا للحقوق والحريات هي تلك الرقابة التي تمارس من قبل كما أن الرقاب

املحاكم العادية، فهي ال تمارس إال عن طريق املبادرة من الطرف املتضرر من عدم دستورية قانون 

الطعون فهي  بانتقاءما في أي مستوى قضائي، فال تقوم املحاكم العادية بخالف املحاكم الخاصة 

 (18)أطراف النزاع، تخضع بذلك جميع القوانين املعروضة عليها للرقابة. ملتزمة بطلبات

 خاتمة:

بمجموعة من التعديالت الجوهرية واألحكام  2016لقد جاء التعديل الدستوري لعام 

حيث الجديدة الخاصة باملجلس الدستوري كهيئة رقابية تختص بالرقابة على دستورية القوانين، 

أعضاء و الوزير األول عضوا جديدا في السلطة التنفيذية واملتمثل في مل وسع من آلية اإلخطار لتش

 ( عضوا من املجلس الشعبي الوطني وثالثين50خمسين )يتمثلون في جدد في السلطة التشريعية 

عضوا في مجلس األمة، وهذا ما أحدث تحوال في مسار الديمقراطية وحماية حقوق وحريات  (30)

ويحقق حماية لحقوق املعارضة داخل املجلسين من حيث النص الدستوري، كما يمكن أن  األفراد

 يشكل حال لظاهرة عدم فعالية أداء املجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية.

فيما يخص النصاب الذي يجب أن تستوفيه ل هناك إشكا ه من الناحية الواقعيةإال أن      

عضوا في  (30)نائب أو  (50 )طعن بعدم الدستورية، ألن تحقيق نصاباملعارضة حتى تتمكن من ال

مقارنة مع عدد مقاعد املعارضة، لذلك كان من األجدر التخفيض من ذلك صعب البرملان أمر 

 النصاب من أجل إشراك املعارضة في عملية إخطار املجلس الدستوري.

للمجلس الدستوري تتمثل في بالنص على آلية جديدة  الجزائري  قام املؤسس الدستوري كما     

، وهو اتجاه محمود أخذ به الدفع الفرعي بناء على إحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة

املؤسس الدستوري والذي منح طابعا قضائيا للمجلس الدستوري، إال أن تشكيلة هذا األخير 

 تبقيه مجلسا سياسيا.

ي ومنح املجلس الدستور هذا الطابع القضائي يعد ذلك تطورا وبوجود آلية الدفع الفرع

دستوريا وديمقراطيا مهما ألنه يشكل دعامة أساسية لحماية حقوق وحريات األفراد، فكيف يمكن 

أن يتعامل املشرع الجزائري مع هذا الدفع؟ وكيف يمكن له ضبط وتنظيم القانون العضوي 
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ات الرقابة القضائية الالحقة عن طريق الدفع في إطار بهذا الدفع؟. فالعمل بوسائل وآلي الخاص

مجلس دستوري سياس ي أمر تشوبه إشكاالت عديدة، ألنه كان من األجدر من املؤسس الدستوري 

إنشاء محكمة دستورية تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين من أجل دعم وتحقيق 

 دولة القانون.
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 بعدم دستورية القوانين  الدفع شروط

 بقلم / الدكتور جمال رواب                                                     

 أستاذ محاضر قسم "أ"                                                  

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة                                                                                

 ملخص:

املجلس الدستوري من طرف  الحق في إخطارلقد كرس املؤسس الدستوري الجزائري 

أي حكم تشريعي  فيمكن أثناء أي نزاع معروض أمام القضاء الدفع بعدم دستورية ،مواطنين

 تتمحور يمس الحقوق والحريات التي يضمنها لهم الدستور وفق شروط و آليات محددة، و هذا ما 

الدفع بعدم  ضوابطو  شروطإذ سأستعرض من خاللها هذه الورقة الدراسة املوجزة  حوله

القانون  أحكام، و كذا 20161من دستور  188دستورية القوانين في الجزائر على ضوء املادة 

الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم  2018 سبتمبر سنة  2مؤرخ في  16-18العضوي 

 .الدستورية

  تمهيد:

املؤسس الدستوري الجزائري آلية جديدة للرقابة على دستورية القوانين في  استحدثلقد 

من  188املنظومة القانونية الجزائرية تتمثل في الدفع بعدم دستورية القوانين، حيث نصت املادة 

يمكن إخطار من الباب الثالث تحت عنوان الرقابة على أنه :  األول ، في الفصل 2016دستور 

بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة، املجلس الدستوري 

يتوقف عليه الذي املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أحد األطراف في يدعي عندما 

 يضمنها الدستور.ينتهك الحقوق والحريات التي مآل النزاع 

 موجب قانون عضوي تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة ب

نستنتج أنه ألول  2016من التعديل الدستوري لسنة  188من خالل القراءة األولية للمادة 

مرة أدرج آليات تمكن املتقاضين من حماية حقوقهم وحرياتهم عن طريق القضاء من خالل تمكين 
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ون الذي في حال نزاع أمام القضاء من اللجوء الى املجلس الدستوري اذا كان القان األطراف

 .سيطبق في النزاع ،يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور 

بالتالي فإنه و بمقتض ى هذه اآللية فإن حق إحالة القوانين غير الدستورية على املجلس 

الدستوري لم يعد مقتصرا على الطبقة السياسية، بل أصبح من حق املتقاضين أيضا من خالل 

يمكن أن يتم إال وفق شروط ، مما يشكل ثورة حقوقية ونقلة  الدفع بعدم الدستورية الذي ال

 .نوعية وخطوة حاسمة في النظام الدستوري الجزائري 

و عليه ما هي هذه الشروط التي يجب أن تتحقق في عدم دستورية القوانين حتى يأخذ 

 مجراه القانوني و يصل إلى املجلس الدستوري للبت فيه ؟ 

 :على هذا التساؤل ، سنركز دراستنا على النحو التالي ولإلجابة

 وأهدافهاماهية الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري  .1

أن املؤسس الدستوري اختار طريق  (2)من الدستور الجزائري  188من خالل نص املادة 

الدفع الفرعي لتحريك الرقابة على دستورية القوانين، حيث ال ترفع دعوى أصلية مباشرة إللغاء 

القانون لكونه غير دستوري، وإنما تثور مسألة عدم دستورية هذا القانون بمناسبة نظر قضية أو 

روح أمام محكمة جنائية أو خصومة معروضة أمام القضاء، حيث يفترض أن يكون نزاع مط

، و أن هناك قانون  استئنافمدنية أو إدارية ... مدنية أو عسكرية.... سواء درجة أولى أو درجة 

يتوقف عليه مآل هذا النزاع، بحيث يقوم أحد األطراف بطريقة دفاعية بإثارة الدفع بعدم 

 دستوريته .

 القوانين : دستورية. ماهية الدفع بعدم 1.1

حق رفع الطعن بعدم الدستورية  إسنادسبل صيانة الدستور تكمن في  أنجع أن بالرغم من

 إرساءذلك من شأنه أن يساهم هذا التوجه في  أنو  لألفراداملجلس الدستورية م و املحاك أمام

أنه لم يعترف للمواطن في الجزائر بحق منازعة دستورية قانون ما  إالدولة القانون،  أسستدعيم و 

املؤرخ في  01-16بمقتض ى القانون رقم  إالكطريقة من طرق الدفاع عن حقوقه و حرياته العامة ، 

بدفع بعدم  اإلخطارحق  األفرادتم منح  أيناملتضمن التعديل الدستوري  2016مارس  06
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منه ، أين وسع املؤسس الدستوري حق الطعن للمتقاضين،  188دستورية نص قانوني وفق املادة 

من املحكمة العليا  إحالةاملجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على  إخطارحيث يمكن 

الحكم التشريعي  أنجهة قضائية  أمامفي املحاكمة  األطرافمجلس الدولة، عندما يدعي احد  أو

تحدد شروط  أنالحريات التي يضمنها الدستور،على الحقوق و  عليه مآل النزاع ينتهك الذي يتوقف

تعديالت على  إدخالو كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي، كما يستدعي ذلك 

 و الجزائية حتى تتكيف مع هذا املعطى الجديد. اإلداريةاملدنية و  اإلجراءاتقوانين 

 نزاع بمناسبة وذلك املفعول  ساري  قانون  منازعة هو القوانين دستورية بعدم الدفع و

 رقابة على إحالته تم ذلك من التأكد وقصد للدستور، مطابق يعتبر ال القضاء أمام معروض

 . االختصاص في الوالية صاحب الدستوري املجلس

 النفاذ حيز القانون  دخول  بعد يتم الرقابة من نوع هو القوانين دستورية بعدم فالدفع

 أن بحجة نفسه، عن للدفاع كوسيلة الفضاء أمام معروضة قضية في الخصوم أحد به ويدفع

 في النظر القاض ي يوقف عندها دستوري، غير هو القضية في تطبيقه القاض ي ينوي  الذي القانون 

 من اإلحالة وتكون  معلل بقرار يبت الذي الدستوري املجلس على القانون  يحال أن على ، النزاع

 . -النزاع طبيعة حسب– ولةالد مجلس أو العليا املحكمة طرف

 الوسيلة انه على تشريعي حكم دستورية بعدم الدفع تعريف يمكن ، القول  فخالصة

 عليه يتوقف قانوني مقتض ى او نص شأن قي القضائية املنازعة خصوم احد يثيرها التي القانونية

 إذا الدستور  مع أحكامه مطابقة بعدم املوضوع محكمة أمام قائمة خصومة بمناسبة  النزاع مآل

 الحريات من بحرية او الحقوق  من بحق يمس أن شأنه من الخصومة موضوع في تطبيقه كان ما

  .دستوريا املضمونة

 .  أهداف الدفع بعدم دستورية القوانين :2.1

 :هناك ثالثة أهداف يمكن تحقيقها من خالل هذه الوسيلة 

املضمونة دستوريا، من خالل إعطاء حق جديد يمكن للمتقاض ي من الدفاع عن حقوقه  -

 .الولوج غير املباشر للقضاء الدستوري

تصفية النظام القانوني من مقتضيات غير دستورية، وبالتالي إشراك املواطنين بطريقة  -

 .غير مباشرة في عملية التشريع
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 .تحقيق مبدأ سمو القاعدة الدستورية في النظام املعياري الداخلي -

ضروري و هذا لعلل  أمراملجلس الدستوري  إخطارواطن في و عليه فان تكريس حق امل

في السهر عل  أساسانظام الرقابة عل دستورية القوانين يتمثل  تأسيسمتعددة، فالهدف من 

 . األساسية حرياتهمو  األفراداحترام الدستور، من خالل ضمان عدم التعرض لحقوق 

 . الجهة التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية : 3.1

على  نسجل، على وجه الخصوص 18/16من القانون العضوي  07حكام املادة أل  استقرائناب

نجد أن من نفس املادة  01فقرة لل ع، فبالرجو التنويهبالذكر و عدة مالحظات جديرة  العموم

،هذا  ؟ةبهذه الجهاملقصود دون أن تحدد  "تفصل الجهة القضائية"جملتها األولى نصت على: 

"يمكن إخطار :  أنه على التي نصت 2016من دستور  188املادة  في يجد إجابتهالتساؤل الذي 

، إحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولةاملجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على 

أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه  في املحكمة أمام جهة قضائيةعندما يدعي أحد األطراف 

ووضحت ذلك بشكل شبه مفصل ، مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور...."

"يمكن إثارة الدفع  :التي نصت على 16-18 من نفس القانون العضوي  02وشرحته أحكام املادة 

ة للنظام القضائي العادي بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضع

من قبل أحد أطراف الدعوى الذي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي اإلداري، 

يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها 

         الدستور.

 أو الطعن بالنقض .كما يمكن أن يثار هذا الدفع للمرة األولى في االستئناف 

 إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق الجزائي ، تنظر فيه غرفة االتهام .

غير أنه ، يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية ، عند استئناف حكم صادر عن محكمة 

 الجنايات االبتدائية ،بموجب مذكرة مكتوبة ترفق بالتصريح باالستئناف .

الجنايات اإلستئنافية في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب املناقشة" تنظر محكمة 

. 

إثارة فإنه يمكن سابقة الذكر  02طبقا لنص املادة من الشرح السابق و  انطالقاوعليه فإنه 

العادية  القضائية واملجالس اإلداريةبما فيها املحاكم جميع املحاكم الدفع بعدم الدستورية أمام 
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مجلس الدولة،كما يمكن أن يثار في مرحلة و املحكمة العليا في حالة الطعن بالنقض  وحتى

الدفع بعدم الدستورية  إثارةمحكمة الجنايات االبتدائية التي ال يمكن استثناء ب التحقيق الجزائي،

، وهو 16-18من القانون العضوي  3، 2طبقا للمواد الصادر عنها  إال بعد استئناف الحكم أمامها

تقريبا نفس ما هو معمول به في فرنسا حيث ربط املؤسس الدستوري الفرنس ي تحريك " مسألة 

األولوية الدستورية" بمناسبة دعوى ال غير، يقوم من خاللها أحد األطراف بإثارتها أمام القاض ي 

، وتبقى نقطة الغموض الوحيدة في أو اإلداري قبل أن يفصل فيها املجلس الدستوري اديالع

 ،بشكل واضح ومحدداملقصود بالجهة القضائية التي لم يتطرق لها القانون العضوي  مسألة

هي إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية ونتمنى توضيحها من قبل املشرع أو املجلس الدستوري 

  .بسبب خصوصية نظامها القانوني أمام املحاكم العسكرية

 :  بعدم الدستورية شروط الدفع . 2

في فقرتها األولى على أن الجهة القضائية  16-18من القانون العضوي  07املادة لقد نصت 

في إرسال الدفوع بعدم الدستورية،التي تتوفر فيها مجموعة من الشروط الشكلية  تفصل

   .  واملوضوعية

 : للدفع بعدم الدستورية  الشروط الشكلية. 1.2

يقدم في الدفع بعدم دستورية نستعرض في هذا السياق إلى الشكل الذي يجب أن 

 القوانين، ثم نستعرض إلى الكيفية التي يجب أن يقدم بها الدفع .

 : بعدم الدستورية شكل الدفع . 1.1.2

املتعلق بتحديد شروط وكيفيات الدفع بعدم  16-18من القانون العضوي  6نصت املادة 

لة عدم القبول ، بمذكرة مكتوبة الدستورية على انه : " يقدم الدفع بعدم الدستورية ، تحت طائ

 ومنفصلة ومسببة".

يجب حددت شروط استيفاء الدفع ملقتضياته الشكلية، بحيث قد  هذه املادةبذلك تكون و 

من الجهة القضائية املعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية  تحت طائلة عدم القبول 

بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة أن تكون مذكرة الدفع منفصلة عن مذكرة الدعوى األصلية، 

بمعنى أنه ال يجوز تقديم الدفع بعدم الدستورية مع الطلب األصلي، و ال يجوز تقديمه مع طلب 
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املضمون، وهذا أمر منطقي ذلك أن الجهة التي سيرسل ف عنه في الطبيعة و آخر أو دفع آخر يختل

بشأنها الدفع، لذا وجب  أثيرإليها أو يحال عليها الدفع ال اختصاص لها بموضوع الدعوى التي 

، باعتبار أنها محور املسألة الدستورية األصلياملذكرة فقط، منفصلة عن النزاع  إحالةأو  إرسال

 واملطلوب منه الفصل فيها. 3املعروضة عليه

تقديمه، بمعنى آخر يجب أن يتضمن  ألسبابكما يجب أن يكون الدفع مسببا أي مبررا  

صلب املذكرة بيانا ألوجه الخرق أو املساس املحتملة بالحقوق أو الحريات وأن يكون القانون 

شريعي موضوع موضوع الدفع هو املراد تطبيقه على النزاع، أي تتضمن املقتض ى أو الحكم الت

الدفع الذي يعتبره صاحبه يمس بحقوقه وحرياته الدستورية وأال يكون قد سبق النظر في 

 دستوريته مسبقا.

أن املجلس الدستوري أعاله نجد  06الواردة في املادة  " مذكرة منفصلة "وبالرجوع لعبارة 

يكون بموجب مذكرة منفصلة عن الــدفــع بــعــدم الــدستــوريــة يجب أن ها بالتنصيص على أن فسر 

يجب تداركه يتمثل في عدم  نقصنعتقد أن هناك  بالرغم من ذلك 4،مذكرة الدعوى األصلية

العناصر والبيانات من خالل تحديد وتبيان توضيح القانون العضوي للجانب الشكلي لهذه املذكرة 

 . مذكرة الدفع التي يشترط توفرها في

مذكرة  إرسالخضوع عن مسألة سكوت املشرع الجزائري كذلك نسجل  اإلطارهذا  فيو

ال، و لو أن الراجح في اعتقادنا أنها ترسل دون رسوم  أمدستورية للرسوم القضائية الدفع بعدم ال

من القانون  7بالدعوى األصلية، بالتالي كان من األجدر تضمين نص املادة  الرتباطهاقضائية 

يستحسن  حيث  ،الدفع بعدم الدستورية دون رسوم " إرسال"...صراحة عبارة  16-18العضوي 

 الدفع يكون دون رسوم . إرسالالنص صراحة على أن 

آلية الدفع  تبنتالتي املقارنة تشترط اغلب األنظمة و القوانين  -دائما -وفي الجانب الشكلي  

 توريةأن تكون املذكرة املتضمنة الدفع بعدم الدس ل تحت طائلة عدم القبو بعدم الدستورية 

املشرع الجزائري  قامبينما ط توقيع محامي من النظام العام،لذلك شر  من طرف محامي، ةموقع

على  16-18من القانون العضوي  5صراحة في املادة  بالنص 5وتجنبا لتعارض النصوص القانونية

مع مراعاة األحكام املنصوص عليها في هذا القانون العضوي ، تطبق أحكام قانون أنه : "

املدنية واإلدارية وقانون اإلجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها  اإلجراءات
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لدفع بعدم الدستورية من ألن ا إلى حد كبير ذلكفيه وفق هو ما و ، الدفع بعدم الدستورية"

بُه من موضوع االستعانة بمحام، فتكون 
ّ
املفروض أن يتبع الدعوى األصلية بخصوص ما تتطل

وجب الدعوى األصلية ذلك، في حين يكون للمعني باألمر إ
ُ
جبارية االستعانة بمحام في الحالة التي ت

ثير بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية 
ُ
الحق في توقيع مذكرة الدفع، إذا كانت الدعوى األصلية التي أ

بعدم  معفية من تطبيق قاعدة االستعانة الوجوبية بمحام، أي ُوجوب تبعية مذكرة الدفع

  .الدستورية للدعوى األصلية

 . كيفية تقديم الدفع بعدم الدستورية : 1.1 .2

طرف أحد أن يتم الدفع من من الدستور  188في نص املادة الدستوري اشترط املؤسس 

 عندما بالدفع بعدم الدستورية ...، يمكن إخطار املجلس الدستوري"املتقاضين بالنص على أنه:

يتوقف عليه مآل  الذي املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي األطراف فيأحد  يدعي

املـــاّدة الثانية من القانون كما نصت ،  يضمنها الدستور" ينتهك الحقوق والحريات التي النزاع

:"يمكن إثارة الدفع بعدم ...، من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي  على أنه 16-18العضوي 

أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها 

 الدستور.

-18من القانون العضوي  4تطبيقا لنص املادة ذاتيا  ال يسوغ إعماله من طرف القاض ي و

ال يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف :"التي أكدت صراحة على أنه 16

ى فيها تحصيل مصلحة عامة مؤداها "،  القاض ي
ّ
رغم كونه ينتج عن اعتماد دعوى عينية ُيتوخ

مخاصمة نص تشريعي مخالف للدستور، ومع ذلك فإّن املؤسس الدستوري أبقى تفعيل حق 

ذاتية للمتقاضين، حيث ال وجود للدعوى الدفع بعدم الدستورية مقترنا بالدفاع عن مصلحة 

الدستورية الناجمة عن إثارة الدفع بمعزل عن الدعوى القضائية املرتبطة بالدفاع عن حقوق 

متى  ،ولذلك يبقى إثارة مسألة الدفع متوقفا أساسا على طلب أطراف النزاع فقط 6،املتقاضين

 كانت األحكام التشريعية املتوقف عليها مآل النزاع تنتهك حقوقهم وحرياتهم املكفولة دستوريا. 

ونشير في هذا السياق أن هناك بعض التشريعات تسمح للقاض ي بإثارة عدم دستورية 

طبقا لنص الفقرة األولى من  حيث يجوز للقاض ي املصري من تلقاء نفسه كالتشريع املصري، قانون 

املعدل  بإصدار قانون املحكمة الدستورية العليا املتعلق1979لسنة  48القانون رقـم من  29املادة 
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إذا تراءى له عدم دستورية نص في القانون الواجب التطبيق على  ،1998لسنة  168بالقانون رقم 

الدعوى أن يوقف الفصل فيها و يحيلها بغير رسوم للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، كما 

 7،العليا ذاتها التصدي عند مباشرتها ملهامها للنصوص غير الدستورية الدستوريةيجوز للمحكمة 

تثناء على القاض ي إثارة مسألة األولوية الدستورية باسيحظر الفرنس ي  نجد أن املشرعاملقابل في 

املشرع ه أي نشير هنا إلى أنأبعد من ذلك و  ،النيابة العامة إن كانت طرفا أساسيا في الدعوى 

 8.حظر قيام القاض ي بتنبيه املتقاضين لتصحيح شكل الدفعيالفرنس ي 

من القانون  6من الدستور واملادة  188الشروط املنصوص عليها في املادة هذه فيما عدا 

الدفع بعدم الدستورية أن نرى لم يرد نص يتطلب شروط شكلية أخرى، لذا  16-18العضوي 

 اإلداريةاملدنية و  اإلجراءاتاملنصوص عليها في قانون  األخرى للشروط الشكلية العامة خاضع يبقى 

  .من حيث تقديمه من صاحب الصفة واملصلحة و في املواعيد املقررة قانونا

   :للدفع بعدم الدستوريةالشروط املوضوعية . 2 .2

إرسال الدفع بعدم  من القانون العضوي على أن 8املشرع الجزائري في نص املادة أكد 

 اآلتية:الشروط الثالثة  الدستورية ، يجب أن يستوفي

 الحكم التشريعي املعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس املتابعة. أن يتوقف على -

أال يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف املجلس  -

 الدستوري باستثناء حال تغير الظروف.

 أن يتسم الوجه املثار بالجدية . -

، ر من الدستو  188ملادة منصوص عليه في ا شروط أخرى  زيادة على هذه الشروط هنا

  على النحو التالي: ضها بإيجازنستعر 

 انصراف الدفع لحماية حقوق وحريات املتقاض ي. 1 .2.2

صحة تقديم الدفع بانصراف األخير للطعن في دستورية  الجزائري  املؤسس الدستوري ربط

مقتديا  للمتقاض يمساسه األكيد بالحريات والحقوق التي يكفلها الدستور  الفتراضحكم تشريعي 

 1-61بنظيره الفرنس ي الذي ضمّن هذا الشرط في نص املادة  إليه اإلشارةفي ذلك كما سبقت 

من القانون  23وكرّسه الحقا في نص الفقرة األولى من املادة  املتعلقة بمسالة األولوية الدستورية،
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م لشروط تطبيق مسألة األولوية الدستورية،  1523-09العضوي رقم 
ّ
كل األحكام  مستثنيااملنظ

 األحكامالتشريعية الخارجة عن نطاق الحقوق والحريات من إعمال آلية الدفع، كونها من قبيل 

املتعلقة باختصاصات السلطات أو تنظيم املؤسسات واملرافق العمومية أو تنظيم مجاالت 

بحقوق وحريات التجارة واالقتصاد أو التعاون الدولي وغيرها من املسائل التي ليس لها عالقة 

  9.األفراد

 ارتباط الدفع بدعوى أصلية في املوضوع:. 2. 2.2

تفعيل حق الدفع بعدم الدستورية برفع املعني دعوى مسبقا في املوضوع أي بوجود  يرتبط

من الدستور مع وجود دعوى معروضة مسبقا  188نزاع قضائي، حيث تنسجم قراءة نص املادة 

و هو  ،عندما يّدعي أحد األطراف في املحاكمة أمام جهة قضائية...""... أمام الجهات القضائية 

يمكن إثارة الدفع بعدم بنصها على أنه " 16-18املـــاّدة الثانية من القانون العضوي  ما أكدته

الدستورية ...، من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف 

 ".ق والحريات التي يضمنها الدستور...عليه مآل النزاع ينتهك الحقو 

حيث يتبّين خالل سير الدعوى إمكانية الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي مرتبط بسير 

إجراءات الدعوى، لذلك يكون الدفع املثار دفعا فرعيا ذو صلة بدعوى أصلية يجري نظرها 

 حيث ال يمكن إثارته بمناسبة نزاع أو خصومة أمام القضاء، وهو ما يكسب الدفع طابعا 
ّ
تبعيا

مباشرة أو بمعزل عن دعوى في املوضوع، لكونه من جملة الدفوع املوضوعية التي تثار أثناء سير 

 بعكس الدفوع الشكلية التي يدفع بها قبل الخوض في أصل النزاع. 10،موضوع النزاع

 ارتباط الدفع بالنظر في دستورية حكم تشريعي.3. 2.2

دفع توجيه الطعن للنظر في دستورية قانون باعتبار األخير هو ينبغي لصحة ممارسة ال

مناط الرقابة على الدستورية وقد استخدم املؤسس الدستوري في الجزائر عبارة )حكم تشريعي( 

، وهي نفسها املعتمدة من 16-18من القانون العضوي  8و  2من الدستور و املواد  188في املادة 

-09 من الدستور، و القانون العضوي رقم 1-61في نص املادة قبل املؤسس الدستوري الفرنس ي 

 املتعلق بشروط تطبيق هذه املادة.  1535
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يبدو من خالل هذا املصطلح ) أي مصطلح حكم تشريعي( اتساع مجال إثارة الدفع 

ملخاصمة دستورية كل نص تشريعي يستجيب للمعيار الشكلي، أي كل األدوات القانونية التي لها 

ريع، كالقوانين العضوية والعادية واألوامر أو القوانين االستفتائية باعتبارها منتجة صفة التش

ألحكام تشريعية يمكن ينظر في دستوريتها املجلس الدستوري، لكن في واقع األمر هذا النص يثير 

 تساؤل حول كيفية تحديد مجال األحكام التشريعية الخاضعة لرقابة الدفع.

سية فإن املراد من الحكم التشريعي القوانين العادية فقط، بحكم فبالنظر للتجربة الفرن

عدم اختصاص املجلس الدستوري بالرقابة على األوامر، ولخضوع القوانين العضوية لرقابة 

أما بالنسبة   ،مما ال يستدعي إعادة عرضها من جديد على املجلس الدستوري ،املسبقة املطابقة

املجلس الدستوري في فرنسا ذهب إلى أن الرقابة على دستورية  فاجتهادستفتائية، للقوانين اإل 

القوانين االستفتائية تنحصر في رقابة صحة االستفتاء فقط، بحكم أنها صادرة مباشرة عن إرادة 

على العكس من ذلك نجد نظام الرقابة الالحقة 11،الشعب، لذلك ال يسوغ إثارة رقابة الحقة لها

يشمل القوانين و اللوائح، و من ثم يكون تطبيقه أوسع من تطبيق  على دستورية القوانين في مصر

  12.الدفع بعدم الدستورية في فرنسا

نجد أن 1996من دستور  188املادة  02أحكام نص الفقرة  فباستقراءأما في الجزائر 

املؤسس الدستوري منح املتقاضين حق الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي الذي يتعلق به 

النزاع إذا كان ينتهك الحقوق والحريات الدستورية،دون أن يحدد ويعطي تعريف للحكم 

اية وأحال شروط وكيفيات تطبيق هذه التشريعي،أو يحدد ماهية الحقوق والحريات محل الحم

املادة للقانون العضوي الذي لم يفصل هو اآلخر في املسألة،وبالتالي فهل املقصود بالحكم 

التشريعي القانون الصادر عن السلطة التشريعية؟ خاصة وأن هذه السلطة هي املختصة بشكل 

 140وفقا ألحكام املادة عام بتنظيم الحقوق والحريات العامة عن طريق القوانين العادية 

والقوانين العضوية الذي يحيل إليها الدستور في كثير من الحاالت، وبالتالي يكون املؤسس 

الدستوري قد أعترف للمجلس الدستوري بحق الرقابة الالحقة للقوانين العادية والرقابة السابقة 

لتشريعية التي يصدرها رئيس والالحقة بالنسبة للقوانين العضوية باإلضافة لحق رقابة األوامر ا

خاصة وأن حدود سلطة املشرع في تنظيم الحريات العامة  ،الجمهورية املتعلقة بالحريات العامة

 ،أم أن األمر مقتصر على القوانين العادية دون سواها.تحكمها ضوابط دستورية
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تطبيق القوانين العضوية تخرج من نطاق أن  هناك من يرى وإجابة على التساؤل السابق 

الدفع بعدم الدستورية لخضوعها املسبق لرقابة املطابقة حسب الفقرة األخيرة من نص املادة 

من الدستور التي  191فضال على كون املادة  ، من الدستور  186من نص املادة  2والفقرة  141

 وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات تكون آراء املجلس الدستوري :"...نصت على أنه 

"، و بالتالي تكو ن  قد حصّ نتها نتائج ر قابة املجلس من آر اء العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية

و قر ار ات من كل سبل الطعن و جعلتها ملز مة لكافة السلطات، مما يستحيل معه املبادر ة بإثار تها من 

جديد، باستثناء حال تغير الظر و ف و لو أن هذه العبار ة التي تبرر الدفع بعدم الدستو ر ية ر غم 

سبق صدو ر  ر أي املجلس الدستو ر ي بدستو ر ية النص ، جاءت عامة دو ن  تحديد في نص املادة 8 

من القانو ن  العضو ي  81-61، و هنا  نميل صر احة إلى مو قف املجلس الدستو ر ي الفر نس ي في حكمه 

الصادر بتار يخ 9002/21/30 الذي فسر اصطال ح تغير الظر و ف التي يمكن أن يؤ دي تغير ها إلى 

اعتبار النص التشر يعي املنظو ر  أمام القضاء غير دستو ر ي بأنها الظر و ف القانو نية، املتمثلة في 

التغير الذي يمكن أن يطر أ على القاعدة الدستو ر ية التي سبق و أن قض ى املجلس بدستو ر ية 

الحكم التشر يعي استنادا عليها، أو الظر و ف الو اقعية التي من شأنها أن تؤ ثر في النص املدفو ع 

  13.ر و تسدلا عم اضر اعتم هلعجي يذلا لكشلاب هتير و تسد مدعب

القوانين االستفتائية كذلك من نطاق ممارسة رقابة الدفع لداللتها املباشرة  تستثنىكما 

  عن إرادة الشعب. الصادرةوالصريحة 

 ارتباط الحكم التشريعي بجوهر النزاع.4. 2.2

من الدستور أن يكون الحكم التشريعي محل الدفع حاسما في سير  188جاء في نص املادة 

الخصومة، وهو ما عّبر عليه املؤسس بصيغة "يتوقف عليه مآل النزاع" للداللة على أهميته 

 ..." بقوله: 16-18من القانون العضوي  8أكد عليه أيضا في املادة و في حسم النزاع القائم،  األكيدة

 مسايراع أو أن يشكل أساس املتابعة..."،أن يتوقف على الحكم التشريعي املعترض عليه مآل النزا

:" ... أّن من الدستور عبارة 133املؤسس الدستوري نظيره املغربي الذي اعتمد في الفصل  في ذلك

بق على النزاع..."
ّ
الذي لم ينص الفرنس ي الدستوري ملؤسس ا على عكس  ،القانون الذي سيط

في القانون  األمرليتدارك تعلق بمسألة األولوية الدستورية،امل 1-61في املادةبداية على ذلك 

مقدمة املادة  نص صراحة فيحيث  ،املتعلق بشروط تطبيق هذه األخيرة 1523-2009العضوي رقم

  على أن الدفع يجب أن يمس جوهر وأساس النزاع. من نفس القانون  23-1
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بعدم  ترشيد سبل استعمال الدفع تتمثل فيمن تحديد هذا الشرط املبتغاة الجدوى إن  

، حتى ال يتم إثارته تلقائيا بمناسبة أي نزاع قائم أمام القضاء مما ينجم عنه تشتيت الدستورية

طريق سير الدعوى وإطالة إجراءات النظر فيها، األمر الذي يفرض استبعاد كل الدفوع الصورية 

ق كاهل املجلس أسانيد قوية، التي تفتح السبيل ملمارسة الدفوع الكيدية وإغرا وغير املؤسسة على

 ويمكن مواصلة سير الدعوى والفصل في مآلها بمنأى عن تداعياتها وتأثيرها. بتبعة الفصل فيها،

 أن يتسم الوجه املثار بالجدية :. 5. 2.2

الوجه املثار بالجدية، أن يتسم على ضرورة  16-18من القانون العضوي  8أكدت املادة 

بمعنى  هو أهم شرط يرتكز عليه الدفع بعدم الدستورية، أي يجب أن يمتع الدفع بالطابع الجّديو 

استجابته ملعيار الجّدة أي أال يكون عن أن تكون دواعي ومسوغات عدم دستوريته قائمة، فضال 

 ة الش يء املقض ي فيه.الدفع قد سبق تقديمه للنظر أمام املجلس الدستوري إعماال ملبدأ قو 

رقم  لى رأي املجلس الدستوري الجزائري وهنا تجدر اإلشارة والتأكيد ع

شروط وكيفيات تطبيق ل املحدد( املتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 18/ر.ق.ع/م.د/03)

الدفع بعدم الدستورية، الذي نص على أن دور الجهات القضائية تقتض ي أن يتقيد القضاة، عند 

التي تسمح فقط بتقدير مدى توفر  ة صالحياتهم في إطار الدفع بعدم الدستورية،بالحدودممارس

في القانون العضوي من عدمها دون أن يمتد ذلك إلى تقديرهم عليها الشروط املنصوص 

 .املعترض عليه من قبل أحد أطراف النزاع لدستورية الحكم التشريعي

 :أو مجلس الدولة  إلى املحكمة العليا الدفع بعدم الدستورية إرسال . 3

الجهة تفصل " : على أنه 16-18من القانون العضوي في فقرتها األولى  7املادة  تنص

ــــــف ،فورا وبقرار مسبب القضائية ـــــــ ى املحكمة العليا أو مجلس ي إرسال الدفع بعدم الدستورية إلــ

 ."محافظ الدولة، بعد استطالع رأي النيابة العامة أو الدولة

وفي تعليقه ارتأى املجلس الدستوري في نفس رأيه سابق الذكر أن هذه املادة تحدد كيفــيــة 

توفر شروط  التأكد من مدىمن خالل دراسة قــاض ي املوضوع مذكرة الدفع بعدم الدستورية 

 إرسالها إلىقبل  -السالف اإلشارة إليها – الشكلية واملوضوعية قبول الدفع بعدم الدستورية
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ت قيمة معتبرة تفسر وتشرح فحوى ذاإضافة  يشكلوهو ما  ،املحكمة العليا أو مجلس الدولة

 .أحكام هذه املادة نطاق تطبيقو 

في )تفيد معنى  فهي طبقا لرأي املجلس الدستوري (فورا)بالنسبة الستعمال عبارة أما 

املشرع ف، تعني عدم التقيد بميعاد محدد التي (San délai)الفرنسية اللغة قابلها ببينما ي (الحين

الجهة القضائية التي على  هأن -طبقا لرأي املجلس الدستوري –استعماله هذه الكلمة كان يقصد ب

 تفصل فيه بصفة أولوية ومستعجلة بعد التأكد من مدىأن  يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية

على السرعة  للداللة (فورا)عبارة ال هذه استعمالأن  اعتقادنافي و ،تـوفر شروط الدفع

ن دراسة أل  ،واالستعجال قد ال تخدم  نظام الدفع بعدم الدستورية ويمكن أن تنعكس عليه سلبا

ة من طرف القاض ي يحتاج ملد من عدمها بشكل عقالني وكافي بعدم الدستورية توفر شروط الدفع

 املشرع عبارة على سبيل األولوية.  استعملوعليه كان من املستحسن لو زمنية معقولة وكافية، 

غة االصي حيثمن  07املادة  01هناك نقص يعتري نص الفقرة أن  اعتقادنافي كذلك 

في إرسال  "تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب،جاءت على النحو التالي :التي القانونية 

تحدد الطبيعة القانونية دون أن ،"أو مجلس الدولةالدفع بــعــدم الــدستــوريــة إلى املحكــمــة الــعــلــيــا 

أو قرار لكونه يشمل األحكام الصادرة عن  بحكممن األجدر إضافة عبارة  حيث كانلهذا القرار، 

على طبيعته وتأكيدا عن القرار اإلداري له  وتميزا تجنبا للغموضقضائي وعبارة  املحاكم

هو قرار إداري وهو ما ال  هنا في نص هذه الفقرةإال إذا سلمنا بأن القرار املقصود القضائية، 

 08شروط املادة استوفت متى عبارة الدفع بعدم الدستورية، وإضافة  يتالءم ويستقيم وآلية

من الدستور وتأكيدا على أن دور القاض ي يقتصر على دراسة  188أدناه تماشيا ومقاصد املادة 

الحكم لفصل في دستورية أو عدم دستورية دون أن تمتد وظيفته ل طتوفر الشروط من عدمها فق

 التشريعي املدفوع ضده. 

بالرجوع إذ  16-18من القانون العضوي  07املادة  يعتري ليس هذا القصور الوحيد الذي 

حالة تعدد اإلجراءات التي يجب إتباعها في بعيد إلى من من قريب وال ،نجد أنها لم تشير ال لفحوها

، كما أنها نصت على ضرورة الفصل في ذلك وكيفية أكثر من دفع بعدم الدستورية إثارةأي الدفوع 

استطالع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة دون أن تحدد كيفيات هذا االستطالع أو الهدف 

  والغاية املرجوة منه ونتائجه ومدى تأثيره في مآل إرسال الدفع بعدم الدستورية.  
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الدفع بعدم  إرسالالجهة القضائية التي تفصل في قرار أن ى في ذات السياق نشير إل

الدستورية يجب أن تقتصر على القضاة فقط، فإذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم 

من القانون  2فقرة  7مساعدين غير قضاة ، فإنها تفصل دون حضورهم، و ذلك طبقا للمادة 

 .16-18العضوي 

 إرسال الدفع بعدم الدستورية : . 3

يوجه قرار إرسال في فقرتها األولى على أنه:" 18/16من القانون العضوي  09نصت املادة 

 إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولةمع عرائض األطراف ومذكراتهم  الدفع بعدم الدستورية

خالل عشرة أيام من صدوره ويبلغ إلى األطراف، وال يكون قابال ألي طعن"، وبتحليلنا  لنص هذه 

نقول حسب فهمنا أنه من الواضح أن قرار إرسال الدفوع بعدم الدستورية يكون من الجهة  الفقرة

في إحالة  تفصلالقضائية العادية إلى املحكمة العليا أو اإلدارية إلى مجلس الدولة، والتي بدورها 

 سابقة الذكر .  8الدفع بعدم الدستورية إلى املجلس الدستوري إذا تم استيفاء شروط املادة 

من القانون العضوي  15يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية حسب نص املادة  حيث

أعاله، إلى الــرئــيس األول لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيـا أو رئـيس مـجـلس  09املنصوص عليه في املادة 18-16

حالة، مع تمكين الـدولـة، اللذين يستطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة حسب ال

 األطراف املعنية من تقديم مالحظاتها املكتوبة. 

املحكمة العليا أو مجلس الدولة 16-18من القانون العضوي  13وفقا لنص املادة وتفصل 

بعد أن يوجه إليها قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى املجلس 

من  09اإلرسال املنصوص عليه في املادة  استالممن تاريخ  داءفي أجل شهرين ابتالدستوري، 

سابقة الذكر، ويصدر  08القانون العضوي، متى استوفيت الشروط املنصوص عليها في املادة 

من نفس القانون عن تشكيلة يرأسها  16قرار املحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب نص املادة 

لك يرأسها نائبه، وتتشكل هذه التشكيلة من رئيس الغرفة رئيس كل جهة قضائية وفي حالة تعذر ذ

 املعنية وثالثة مستشارين يعينهم رئيس املحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة. 

إرسال  16-18من القانون العضوي  17،19،20بعد هذه العملية يتم حسب نص املواد 

القرار املسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة إلى املجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه 

مرفقا بمذكرات وعرائض األطراف،كما يتم إبالغ الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم 
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حكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلغ لألطراف في أجل عشرة أيام من تاريخ الدستورية بقرار امل

صدوره، أما في حالة عدم فصل املحكمة العليا أو مجلس الدولة في اآلجال القانونية املنصوص 

 أعاله يتم إحالة الدفع تلقائيا إلى املجلس الدستوري.   13عليها في املادة 

العالقة القانونية التي أسستها دستوريا املذكورة أعاله  15و13و09 املوادتجسد  بالتالي

بين املجلس الدستوري والقضاء تحت عنوان  2016املعدل سنة  1996من دستور  188املادة 

أعلى هيئتين في الهرم طرفيها املتمثلين في بتحديد  188املادة تكفلت اإلحالة، هذه العالقة التي 

جلس الدولة من جهة،واملجلس الدستوري من جهة القضائي الجزائري،املحكمة العليا وم

هذه املواد بشرح تفاصيلها وتحديد آليات تطبيقها ووضعت إطارها الدستوري، لتتكفل 14ثانية

 ال يجب أن تحيد عنها.  ا ووضع حدودهاقضائيقانونيا و 

العليا تقديرهم القضائية بإقراره لقضاة الجهات  18/16من ثم فإن القانون العضوي 

مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستورية وتقديرهم تغير الظروف كذلك مع دراسة الطابع 

الجدي للوجه املثار، فإنه ال يقصد بذلك منح هذه الجهات القضائية سلطة تقديرية مماثلة لتلك 

الحياتهم في مما يعني أن القضاة يجب عليهم عند ممارسة صاملخولة حصريا للمجلس الدستوري، 

هذا املجال التقيد بالحدود التي تسمح فقط بتقدير مدى توفر الشروط املنصوص عليها في املادة 

أعاله،موضوع اإلخطار،دون أن تمتد وظيفتهم إلى تقدير دستورية الحكم التشريعي املعترض  09

من نفس  13الواردة بداية املادة  (تفصل،وعليه تفسر عبارة)عليه من قبل أحد أطراف النزاع

وليس في دستورية  املجلس الدستوري إلىالقانون بمعنى الفصل في مقبولية الدفع قبل إحالته 

   .وهنا ينتهي دور املحكمة العليا أو مجلس الدولة15،الحكم التشريعي

قرارات الدفوع بعدم الدستورية وعرائض ومذكرات  استالمبمعنى أن دورهما يقتصر على  

أعاله من الجهات القضائية الدنيا وهو ما ينجر عنه  09األطراف املنصوص عليها في املادة 

، ثم ، أي التأكد من توافر الشروط الشكليةبالضرورة التأكد من وجود هذه الوثائق كمرحلة أولى

 08الثالثة املنصوص عليها في املادة املوضوعية  فر الشروطايقوما كال على حدا بالتأكد من تو 

 علىالدفوع التي تتوفر فيها هذه الشروط  بإحالةأعاله كمرحلة ثانية، وفي املرحلة الثالثة يقوما 

املجلس الدستوري، دون أن تمتد وظيفتهما إلى تقدير دستورية الحكم التشريعي املطعون ضده 

أنه  ا عبر عنه هذا األخير في رأيه سابق الذكر بقوله: "...الن هذه مهمة املجلس الدستوري، وهذا م

فإن املجــلس الــدستــوري هــيئــة مستـقـلـة تـكـلـف من الــدستــور،182لى من املادة وطبقا للفقرة األو 
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ملجال اختصاصه، وبالنتيجة يعود له  حصرابالسهر على احترام الدستور، وأن هذه املهمة تعود 

على احترام الدستور وفقا لإلجراءات والوسائل التي يقررها هذا األخير، من خالل  وله وحده السهر

  .سلطة التفسير النابعة عن هذا االختصاص

في ظل هذه القيود تبقى لقاض ي املوضوع السلطة التقديرية في قبول دعوى الدفع، وهي 

الدستورية،  السلطة التي تالمس اختصاص القاض ي الدستوري من دون إصدار الحكم بمدى

بتقرير مدى قبول مذكرة الدفع من عدمها،وليس الحكم بدستورية أو عدم  االقتصاروإنما يتم 

 16دستورية النص التشريعي.

 الخاتمة:

إذا كانت آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تعتبر قفزة نوعية في املنظومة القانونية 

 احترامتكريس دولة القانون التي تقوم أساسا على مبدأ سمو الدستور ، و كفالة  إطارالجزائرية في 

الحقوق و الحريات، هذه التجربة التي استحدثها املؤسس الدستوري الجزائري على ضوء التعديل 

منه، تجده قد أطرها بجملة من اإلجراءات و  188تحديد في نص املادة  2916الدستوري لعام 

الفصل في  إجراءاتية، الستبعاد الدفوع الكيدية التي يقصد منها تعطيل وتطويل الضوابط القانون

الخصومة ، فنجده اعتمد جملة من الشروط و اإلجراءات قصد الغربلة قبل إحالة الدفع 

 للمجلس الدستوري .
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 ملخص:

حق األفراد  2016سنة لاستحدث املؤسس الدستوري الجزائري في آخر تعديل دستوري  

في تحريك الرقابة الدستورية على القوانين عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية، على غرار نظيره 

املصري الذي تبناها بحكم طبيعة الرقابة الدستورية التي تمارسها املحكمة الدستورية العليا على 

 القضائية.صفتها قوانين في هذه الدولة بال

إن هذه اآللية املمنوحة لألفراد من أجل تمكينهم من حماية حقوقهم و حرياتهم عن طريق 

مشاركتهم في القضاء الدستوري، تساهم في تقريب نموذج الرقابة السياسية على دستورية 

بطبق في دولة  مصر عن طريق القوانين إلى نموذج الرقابة القضائية على دستورية القوانين امل

 املحكمة الدستورية العليا.

تكشف لنا املقارنة املتعلقة بالنظام القانوني آللية الدفع بعدم الدستورية في الدولتين و 

محل الدراسة عن مدى فعاليتها في حماية الحقوق و الحريات املكرسة دستوريا من خالل تحديد 

 ت إعمالها.مجال كذلك شروط و إجراءات تبطبيقها، و 

الدفع بعدم الدستورية، الحكم التشريعي، القرينة الدستورية،  الكلمات املفتاحية:

 املجلس الدستوري، املحكمة الدستورية العليا.

Abstract: 
In the last constitutional amendment in 2016, the Algerian 

constitutional founder introduced the right of individuals to move 

mailto:trianouara@gmail.com
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constitutional control of laws through the unconstitutional pay mechanism 
similar to his Egyptian counterpart, which he adopted by virtue of the nature 
of constitutional control exercised by the Supreme Constitutional Court over 
the laws in this country in their judicial capacity. 

This mechanism granted to individuals to enable them to protect their 
rights and freedoms through their participation in the constitutional 
judiciary, contributes to bringing the model of political oversight of the 
constitutionality of laws to the model of judicial oversight of the 
constitutionality of laws applied in the state of Egypt by Supreme 
Constitutional Court. 

The comparison regarding the legal system of the unconstitutional 
payment mechanism in the two countries under study reveals to us how 
effective it is in protecting constitutionally enshrined rights and freedoms by 
defining terms and procedures for their application, and their fields of 
implementation.  

Key words: Unconstitutional payment, legislative rule, constitutional 
presumption, Constitutional Council, Supreme Constitutional Court. 

 مقدمة:

أن روح دولة القانون يتجلى في النص الدستوري الذي يحدد بصورة يرى الفقه الحديث 

ا خاصة حقوق املواطنين التي يجب أن تبقى بمرتبة أعلى من اعتداءات املشرع، و هو مو  فوقية

ن بوسيلة قانونية تسمح لهم بمجابهة أعمال السلبطة التي تنتهك يستلزم أن يكون املواطنين مسلحي

عن إرادة  يقابلها التعبيرالتي العامة القانون ل يعبر دائما عن اإلرادة حقوقهم و حرياتهم، كما أن 

السلبطة، و هي إرادة آمرة وجدت كي تبطاع، لذلك يصبح من الضروري نزع صفة اإلرادة العامة عن 

 مصدر القانون املتمثل في البرملان.

ة معينة تضمن و قد فرض املفهوم الحديث للقانون و شرعية الرقابة الدستورية إيجاد آلي

التوازن ما بين حقوق األفراد و حرياتهم التي ضمنها الدستور، و تأمين املصلحة العامة، و هو ما 

يقوم القضاء ، لذلك توريرية التي أنيبطت بالقضاء الدستجسد في تبطبيق العدالة الدستو 

لم تصدر بعد،  كانتإصدارها إذ  مالقوانين للدستور تمهيدا لعدلفة االدستوري بالتحقق من مخ

المتناع عن تبطبيقها إذا كانت قد صدرت، و يجب أن تتفق القوانين في مضمونها  وأو إللغائها أ
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وشكلها مع القواعد الدستورية التي تتربع على قمة الهرم القانوني في الدولة، فإذا صدرت هذه 

 .خيرعيب مخالفة هذا األ ب ألحكام الدستور فإنها تعتبر مشوبةالقوانين مخالفة 

و تقسم الرقابة على دستورية القوانين من حيث طبيعتها إلى رقابة دستورية قضائية 

أخرى سياسية، حيث تحرك الرقابة القضائية بعدة طرق من بينها الدفع الفرعي أو ما يسمى بآلية و 

ثمة دعوى قضائية منظورة أمام إحدى  التي يفترض فيها أن تكون  ،ريةالدفع بعدم الدستو 

دفعا بعدم دستورية القانون الذي سيتم تبطبيقه على ثم يثير أحد أطراف الخصومة  املحاكم،

 .هذه الخصومة

و قد أخذت فرنسا بهذه اآللية رغم أنها تأخذ بالرقابة السياسية و ذلك بما يتناسب مع 

، و هذا انبطالقا من أن 2016سنة لكذلك في آخر تعديل دستوري  و الجزائر طبيعة هذه الرقابة 

الرقابة السياسية بدون هذه اآللية ل يسمح لألفراد بالبطعن بعدم الدستورية، لذلك تبقى  نظام

رقابة ضعيفة ل يمكن معها العتماد على هذا  عن طريق اإلخبطار  رقابة املجلس الدستوري

 الدستور. املجلس كوسيلة فعالة لضمان حسن نفاذ

قابة القضائية و الرقابة السياسية و إلبراز دور آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل الر 

في مصر و املجلس الدستوري  العليا تعرضنا بالدراسة املقارنة لنموذجين هما املحكمة الدستورية

 للبحث عن إجابة لإلشكالية التالية : في الجزائر

رقابة بعدية كلحماية حقوق و حريات األفراد الدفع بعدم الدستورية  ما مدى تحقيق آلية

تجسيد هذه الغاية في  الدستوري ألجلاملساهمة في القضاء من  همستورية تمكنو وسيلة د

 النموذجين املصري و الجزائري.

 :اآلتيعلى الشكل هذه الدراسة يع هذه اإلشكالية يمكننا توز  عنو لإلجابة 

 .املبحث األول: شروط و إجراءات تبطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية

 .ل آلية الدفع بعدم الدستوريةاملبحث الثاني: مجالت إعما

 املبحث األول: شروط و إجراءات تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية

استقاللية الهيئة املكلفة بالرقابة الدستورية،  فكرةالدستورين الجزائري و املصري  تضمن

 على أن املجلس 2016املعدل سنة  الجزائري  من الدستور  في فقرتها األولى 182حيث نصت املادة 
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، أما الفصل الرابع من الدستور 1ر على احترام الدستور الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسه

التي نصت  191أدرجت تحته املادة املعنون باملحكمة الدستورية العليا فقد   2014املصري لسنة 

مة بذاتها لذلك نالحظ أن املؤسس على أن املحكمة الدستورية العليا هي جهة قضائية مستقلة قائ

الدستوري املصري بهذه البطريقة قد منحها الصفة القضائية لكنه جعلها مستقلة و ل تندرج تحت 

، و جاءت صفة الرقابة 2الفصل الخامس من الدستور الذي يحمل عنوان الهيئات القضائية

تتولى املحكمة الدستورية العليا الفقرة األولى بنصها على أن "  199القضائية صريحة في نص املادة 

"، أما املجلس الدستوري الجزائري و رغم العناصر القضائية التي  ....دون غيرها الرقابة القضائية

تكون طبيعته سياسية لعدم منحه الصفة القضائية و عدم  في نصوص الدستور بها إل أنه  ميزيت

لذلك فإن البطبيعة املختلفة للرقابة  إدراجه تحت الفصل الثالث املعنون بالسلبطة القضائية ،

الدستورية في كل من الدولتين محل الدراسة ستختلف من حيث الشروط و اإلجراءات عند 

مباشرة تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية املعنية و هو ما سنبينه من 

 خالل اآلتي:

 الدستوريةاملطلب األول: الجهات املخول لها حق الدفع بعدم 

تختلف الجهات املخول لها حق إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل دولة من الدولتين محل  

 الدراسة و هو ما سنناقشه في إطار النصوص الدستورية و التشريعية املتعلقة بها.

 الفرع األول : الجهات املخول لها حق الدفع بعدم الدستورية في الجزائر

ها األولى من الدستور الجزائري على أنه "يمكن إخبطار املجلس في فقرت 188نصت املادة 

الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما 

يدعي أحد األطراف في املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل 

التي يضمنها الدستور ..." أما املادة الثانية في فقرتها األولى من النزاع ينتهك الحقوق و الحريات 

 الدستورية فإنهاالذي يحدد شروط و كيفيات تبطبيق الدفع بعدم  16-18القانون العضوي رقم 

" يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية نصت على أنه

الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي اإلداري، من  الخاضعة للنظام القضائي العادي و
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قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك 

 3الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور..." 

كثيرة بسبب عدم ضبط املصبطلحات  إن التبطبيق العملي لنص املادتين سيظهر عيوبا

ى و املحاكمة و الخصومة و النزاع، بين الدعو  كالفرق املوجودمبطاطية ل تفيد معنى واضح تركها و 

له أطرافه، ففي حين ينص الدستور على أطراف املحاكمة نجد أن القانون فلكل أحكامه و 

العضوي ينص على املحاكمة و أطراف الدعوى، و هو ما يبطرح إشكالية تحديد األشخاص 

 بعدم الدستورية. املؤهلين إلثارة الدفع

إذا قمنا بتحديد األشخاص املؤهلين إلثارة الدفع بعدم الدستورية في الدعوى يجب أن و 

جاء من هذا القانون التي  04نستبعد من هذه الدائرة في البداية القاض ي استنادا إلى نص املادة 

معنى ذلك أن الدفع و  ،أنه ل يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاض ي فيها

 4:هو مخصص ألطراف الدعوى مهما كان نوعها و هو ما يضعنا أمام الحالت التالية

أول: الدعوى املدنية يثار الدفع بعدم الدستورية من قبل املدعي أو املدعى عليه أو املتدخل 

 في الخصومة أو املدخل في الخصومة.

ني املادة الجزائية املتهم و البطرف املد ثانيا: يملك حق إثارة الدفع بعدم الدستورية في

أما بالنسبة للضحية التي لم تتأسس كبطرف مدني أمام القاض ي الجزائي ل تكون  ،املسؤول املدنيو 

طرف في الدعوى املدنية التبعية للدعوى العمومية، لكنها طرف في الدعوى العمومية بصفتها 

 فيها ضحية. تعتبرد الدستورية في الدعوى التي و عليه يحق لها بهذه الصفة إثارة الدفع بع ،ضحية

و يحق للنيابة املمثلة في وكيل الجمهورية أو النائب العام بحسب الحالة إثارة الدفع بعدم 

كالدعاوى الجزائية و الدعاوى املنظورة أمام قضاة  ،الدستورية في الدعوى التي تكون طرفا فيها

صراحة على رفع الدعوى املدنية من النيابة أو ضدها  شؤون األسرة، و الدعاوى التي ينص القانون 

 مثلما هو الحال في قضايا الجنسية أو الحالة املدنية.

و نشير هنا إلى أن نصوص الدستور و القانون الذي يحدد شروط و كيفيات الدفع بعدم 

من الدستورية لم يسن إمكانية إثارة طرف للدعوى دفعا بعدم الدستورية مقررا ملصلحة غيره 

أطراف الدعوى، و هل يجب أن تقوم الصفة و املصلحة في شخص البطرف الذي يثير الدفع، إل 
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أنه بالعودة إلى القواعد العامة في اإلجراءات فإنه ل يجوز لبطرف التمسك بدفع شكلي أو موضوعي 

مقرر لخصمه، لذلك ل يجوز ملتهم في دعوى عمومية أو مدعى عليه في قضية مدنية أن يتمسك 

أو املدعي في الدعوى املدنية ألنه  ،أو البطرف الثاني ،الدفع بعدم الدستورية لفائدة الضحيةب

عديم املصلحة فيه، لكن إذا تعلق األمر باملسؤول املدني أو الضامن فيختلف األمر، حيث يحق 

له في  لهما إثارة الدفع بعدم الدستورية عندما يكون لفائدة املتهم في الدعوى العمومية أو املؤمن

إذا كان هدف إسقاط املتابعة أو املسؤولية عن هذا األخير ملصلحته في إسقاط  ،الدعوى املدنية

 مبطالبته بالضمان في التعويض.

 و تأخذ النيابة في هذا اإلطار وضعين من حيث إثارتها لهذه اآللية لصالح الغير نبينها كاآلتي:

خصم ليس كبقية الخصوم، ألن دورها هو األولى: النيابة العامة في الدعوى العمومية هي 

الحرص على التبطبيق السليم للقانون حتى و لو كان ذلك في مصلحة املتهم، و إنه من مقتضيات 

التبطبيق السليم للقانون هو استبعاد تبطبيق نص تشريعي مخالف للدستور، و هو ما يخولها حق 

تهم، و النيابة العامة هي كذلك طرف إثارة الدفع بعدم الدستورية حتى و إن كان املستفيد هو امل

 خاص في الدعاوى الرامية إلى تبطبيق قانون األسرة.

الثانية: تكون النيابة العامة في بعض القضايا مدعى عليه أصلي كقضايا الجنسية و هي 

و بالتالي ل يمكنها إثارة الدفع بعدم  ،بذلك تأخذ صفة الخصم العادي كغيرها من الخصوم

ئدة خصمها في الدعوى إل أنه ل يوجد ما يقيدها في هذا املجال مما يجعلنا ننتظر الدستورية لفا

 التبطبيق العملي لهذا القانون.

 الفرع الثاني: الجهات املخول لها الدفع بعد الدستورية في مصر

يتميز املشرع املصري طبقا ألحكام قانون املحكمة الدستورية عن نظيره الجزائري بمنحه 

التي جعلته من ، 5آلية الدفع بعدم الدستورية للقاض ي الناظر في القضية األصليةحق استعمال 

يختلف كذلك عن الجزائري الذي نص على أطراف  ق املحكمة أو أطراف الخصومة و هوح

 األمر الذي يدعونا للبحث عن الفرق بين الدعوى و الخصومة. ،الدعوى 

لحصول على اللتجاء إلى القضاء لعرف أصحاب النظرية الحديثة الدعوى بأنها سلبطة 

عرفها ديجي في كتابه شرح القانون الدستوري بقوله أن الدعوى هي حماية تقرير حق أو حمايته، و 
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و قد فرق الدكتور بوبشير محند أمقران بين الدعوى و الخصومة ، 6لقاعدة مقررة في القانون 

التي تنشأ عن رفع الدعوى إلى  بقوله "يرى جانب من الفقه أن الخصومة هي الحالة القانونية

القضاء، و تترتب عنها عالقات بين الخصوم من جهة و بينهم و بين الدولة ممثلة في املحكمة من 

جهة أخرى، فإننا نرجح الرأي الذي يعتبرها مجموعة من اإلجراءات القضائية التي يقوم بها 

املبطالبة القضائية و تسير بغرض القاض ي و أعوانه و الخصوم و ممثلوهم و أحيانا الغير، تبدأ ب

 الحصول على حكم في موضوع الدعاء.

يظهر الفرق بين الدعوى و الخصومة في أنه قد تنشأ الخصومة عن طريق مبطالبة و 

قضائية صحيحة، و مع ذلك تكون الدعوى غير مقبولة لعدم توفر شروطها، و قد تنقض ي 

مة جديدة وى، إذ يجوز البدء في خصو الخصومة بالسقوط أو الترك مثال دون أن تنقض ي الدع

 7."موضوعها الدعوى السابقة

من قانون املحكمة الدستورية من يحق لهم إثارة الدفع بعدم الدستورية  29بينت املادة  و

 بنصها على حالتين هما:

الحالة األولى: إذا تراءى إلحدى املحاكم أو الهيئات ذات الختصاص القضائي أثناء نظر 

دستورية نص في قانون أو لئحة لزم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى و أحالت  الدعاوى عدم 

 بغير رسوم إلى املحكمة أو الهيئة العليا للفصل في املسألة الدستورية. أوراق

الحالة الثانية: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى املحاكم أو الهيئات ذات 

 ي بعدم دستورية نص في قانون أو لئحة.الختصاص             القضائ

الهيئات ذات الختصاص القضائي، و نشير هنا إلى أن هذه املادة قد ذكرت نوع خاص من 

هي في الحقيقة ل تندرج تحت الفصل الثالث بعنوان السلبطة القضائية، بل خصص لها املؤسس و 

ئات القضائية ، و منحها و هو الفصل الخامس تحت تسمية الهي ،الدستوري فصال منفردا لها

 حق إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة الدستورية العليا و تتمثل في اآلتي:

 أوال: هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة هي  فإن هيئة من الدستور املصري في فقرتها األولى 196وفقا ألحكام املادة 

هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، و في اقتراح تسويتها 
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وديا في أي مرحلة من مراحل التقاض ي، و اإلشراف الفني على إدارات الشؤون القانونية باألجهزة 

وعات العقود التي تحال إليها اإلدارية للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، و تقوم بصياغة مشر 

من الجهات اإلدارية و تكون الدولة طرفا فيها وفقا ملا ينظمه القانون. و يملك أعضاءها الحق في 

الدفع بعدم الدستورية استنادا ملا نصت عليه الفقرة الثانية من هذه املادة دائما في أنه يكون 

 ة ألعضاء السلبطة القضائية.ألعضائها كافة الضمانات و الحقوق و الواجبات املقرر 

 ثانيا: النيابة اإلدارية

ابة اإلدارية هيئة تعد النيفإنه من الدستور املصري في فقرتها األولى  197وفقا ألحكام املادة 

، تتولى التحقيق في املخالفات اإلدارية و املالية و كذا التي تحال إليها و يكون لها قضائية مستقلة

يكون في توقيع الجزاءات التأديبية، و  السلبطات املقررة لجهة اإلدارةبالنسبة لهذه املخالفات 

البطعن في قراراتها أمام املحكمة التأديبية املختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك و مباشرة 

 الدعاوى و البطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وفقا ملا ينظمه القانون.

استعمال آلية الدفع بعدم الدستورية استنادا لنص و يحق ألعضاء هذه الهيئة أيضا 

 الفقرة الثانية من نص املادة التي منحتهم الضمانات و الحقوق املقررة ألعضاء السلبطة القضائية.

و بهذه الصفة يتفوق املشرع املصري على نظيره الجزائري من حيث تعدد الجهات التي 

 في فرص تبطهير النصوص القانونية.مما يزيد تملك حق إثارة الدفع بعدم الدستورية 

 املطلب الثاني: الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية 

يبدوا أن املشرع املصري في قانون املحكمة الدستورية العليا لم يستثني أية جهة قضائية 

من هذا  29ملادة من الدفع أمامها بعدم الدستورية، و ذلك يظهر من العبارتين الواردتين في نص ا

القانون التي جاء فيها "إذا تراءى إلحدى املحاكم أو الهيئات ذات الختصاص القضائي أثناء نظر 

إحدى الدعاوى"، "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى املحاكم أو الهيئات ذات 

 الختصاص القضائي"

دم الدستورية أمامها في القانون و نالحظ أيضا أن هناك جهات أخرى يمكن إثارة الدفع بع

و هي الهيئات ذات الختصاص القضائي  ،املصري تخرج عن هذا النبطاق في القانون الجزائري 

 السابق ذكرها و املتمثلة في "هيئة قضايا الدولة" و "هيئة النيابة اإلدارية".   
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ورية أثناء كون إثارة الدفع بعدم الدستيمن الدستور الجزائري  188و حسب نص املادة 

أنه يمكن  16-18من القانون العضوي رقم  02املحاكمة أمام أي جهة قضائية، و قد بينت املادة 

إثارته أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة 

ف أو البطعن للنظام القضائي اإلداري، كما يمكن أن يثار هذا الدفع للمرة األولى في الستئنا

 بالنقض.

أما إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق الجزائي فإن النظر فيه يكون من 

من نفس القانون التي جاء  03الستثناء الوارد في نص املادة  ى ذلكيضاف إل غرفة التهام، و  قبل

ت البتدائية، غير أنه يمكن فيها أنه ل يمكن أن يثار الدفع بعد الدستورية أمام محكمة الجنايا

إثارته عند استئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنايات البتدائية، حيث تنظر محكمة 

 الجنايات الستئنافية في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب املناقشة.

و هناك من أثار مسألة إمكانية الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التحكيم أثناء 

مية، سواء كان التحكيم داخلي أو في إطار التحكيم التجاري الدولي، إل أن هذه خصومة تحكي

التي  16-18من القانون العضوي رقم  02من الدستور و القانون  188اإلمكانية تنعدم أمام املادة 

نصت على أن إثارة الدفع بعدم الدستورية يكون أمام جهة قضائية، و حيث أن املحكمة 

هة قضائية بل هي بديل عن اللجوء للقضاء لحل النزاعات، غير أنه يبقى هناك التحكيمية ليست ج

طريق آخر إلثارة هذا الدفع و ذلك بمناسبة البطعن في حكم تحكيمي باعتراض الغير الخارج عن 

الخصومة أو بالستئناف بحسب الحالة أو عند التنازع القائم بسبب أمر التنفيذ للحكم 

 8.التحكيمي

 ث: آجال الدفع بعدم الدستورية املطلب الثال

أما  ،سنناقش في إطار هذا املبطلب عنصرين يتمثل األول في آجال الدفع بعدم الدستورية

 الثاني فيتمثل في آجال الفصل في الدفع بعدم الدستورية.

 الفرع األول: آجال الدفع بعدم الدستورية

يتفق املشرع الجزائري مع نظيره املصري في إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر إحدى 

الدعاوى أمام الجهات القضائية املختصة العادية أو اإلدارية و هو ما أكده املؤسس الدستوري 
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-18من القانون العضوي رقم  01فقرة  02من الدستور و املادة  01فقرة  188الجزائري في املادة 

 من قانون املحكمة الدستورية العليا. 29و كذلك املادة  16

 الفرع الثاني: آجال الفصل في الدفع بعدم الدستورية

إن املتصفح للدستورين الجزائري و املصري يظهر له للوهلة األولى أن املؤسس الدستوري 

ألفراد على الجزائري قد كرس آجال الفصل في الدفع بعدم الدستورية كضمانة دستورية لصالح ا

ندرك تمام اإلدراك أن آجال إجراءات  جيدا، إل أننا إذا لحظنا صري عكس املؤسس الدستوري امل

سيلة ملحافظة مما يفرغ هذه اآللية الدستورية من محتواها كو  ،هذا الدفع تكون طويلة جدا

 و حرياتهم في مواجهة عامل الوقت. األفراد عن حقوقهم

ئري و املصري ينصان على أن اإلجراءات التي لم يتضمنها و نالحظ أن القانونين الجزا

القانون الخاص بهذا الدفع يتبع فيها قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، و قانون اإلجراءات 

، أما بالنسبة 9الجزائية الجزائري أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية

تورية قانون املرافعات املدنية منذ إثارة الدفع إلى غاية املحكمة الدسلنظيره املصري فإنه يبطبق 

 10.التجارية بما ل يتعارض و طبيعة اختصاص املحكمة و األوضاع املقررة أمامهاو 

و إذا قمنا بمقارنة اإلجراءات املتبعة للنظر في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء 

اسة نالحظ أن إجراءات قانون دولة مصر أبسط و أسرع نوعا الدستوري بين الدولتين محل الدر 

 ما من قانون دولة الجزائر.

 بالنسبة للقانون املصري:

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى املحاكم أو الهيئات ذات الختصاص 

ع جدي أجلت بعدم دستورية نص في القانون أو لئحة و رأت املحكمة أو الهيئة أن الدف القضائي

النظر في الدعوى و حددت ملن أثار الدفع ميعادا ل يتجاوز ثالثة اشهر لرفع دعوى بذلك أمام 

أما إذا ، 11املحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في امليعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن

وراق بغير رسوم كانت املحكمة هي من أثارت الدفع بعدم الدستورية أوقفت الدعوى و أحالت األ 

 12.إلى املحكمة أو الهيئة العليا للفصل في مسألة الدستورية مباشرة
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و يجب أن يتضمن القرار الصادر باإلحالة إلى املحكمة الدستورية أو صحيفة الدعوى 

املرفوعة إليها بيان النص التشريعي املبطعون بعدم دستوريته و النص الدستوري املدعى بمخالفته 

، يقيد قلم الكتاب قرارات اإلحالة الواردة إلى املحكمة و الدعاوى و البطلبات 13فةو أوجه املخال

، ليتسنى لهم إيداع 14املقدمة إليها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك، ثم يتم تبليغ ذوي الشأن

مذكرة بمالحظاته مشفوعة باملستندات خالل خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغه، و لخصمه الحق 

ذلك بمذكرة و مستندات خالل الخمسة عشر يوما التالية لنتهاء امليعاد األول، فإذا في الرد على 

 15.استعمل الخصم حقه في الرد كان لألول التعقيب بمذكرة خالل الخمسة عشر يوم التالية

و ل يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء هذه املواعيد أوراقا من الخصوم، و عليه أن 

، ثم يعرض ملف 16فيه تاريخ تقديم هذه األوراق و اسم مقدمها و صفتهيحرر محضرا يثبت 

 17.الدعوى في اليوم املوالي لنقضاء املواعيد على هيئة املفوضين

تودع اثر ذلك هيئة املفوضين بعد تحضير املوضوع تقريرا مسببا تحدد فيه املسائل 

رئيس املحكمة بتحديد تاريخ الجلسة ، ثم يقوم 18الدستورية و القانونية املثارة و رأي الهيئة فيها

خالل أسبوع من إيداع التقرير التي تنظر فيه الدعوى، و يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما 

هذا  بتقليصعلى األقل ما لم يأمر رئيس املحكمة في حالة الضرورة و بناء على طلب ذوي الشأن 

جميع  ، و تفصل من تلقاء نفسها في20، ثم تحكم املحكمة19امليعاد إلى ما ل يقل عن ثالثة أيام

بغير مصروفات خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ املسائل الفرعية الرسمية و 

من قانون املحكمة الدستورية  48و تعتبر أحكام املحكمة و قراراتها حسب نص املادة ، 21صدورها

 العليا نهائية و غير قابلة للبطعن.

 بالنسبة للجزائر:

 وى:: إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام املاام  و املجال  القضائيةاملرحلة األ 

تحت  16-18من القانون العضوي  06يقدم الدفع بعدم الدستورية طبقا ألحكام املادة 

طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة و منفصلة و مسببة، ثم تفصل الجهة القضائية فورا و بقرار 

ستورية إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة، و ذلك بعد استبطالع مسبب في إرسال الدفع بعدم الد
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رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة، و إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير 

 22.قضاة تفصل دون حضورهم

من هذا القانون إرسال الدفع بعدم الدستورية إذا تم  08يتم بعد ذلك وفقا ألحكام املادة 

 استيفاء الشروط التالية:

 أن يتوقف على الحكم التشريعي املعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس املتابعة. -

لدستوري األ يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمبطابقته للدستور من طرف املجلس  -

 باستثناء حال تغير الظروف، و هذا الشرط سيتم التوسع فيه في العناصر الالحقة.

 أن يتسم الوجه املثار بالجدية. -

و يتم توجيه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض األطراف و مذكراتهم حسب 

خالل عشرة  ،من هذا القانون إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة بحسب الحالة 09نص املادة 

غ كذلك قرار رفض إرسال أيام من صدوره و يبلغ إلى األطراف و ل يكون قابال ألي طعن، كما يبل

الدفع بعدم الدستورية إلى األطراف، و ل يمكن أن يكون محل اعتراض إل بمناسبة البطعن ضد 

م بموجب مذكرة مكتوبة و منفصلة و يجب أن يقد ،في جزء منهأو القرار الفاصل في النزاع 

 مسببة.و 

لقضائية الفصل في و يترتب في األصل على إرسال الدفع بعدم الدستورية إرجاء الجهة ا

النزاع إلى غاية توصلها بقرار املحكمة العليا أو مجلس الدولة أو املجلس الدستوري عند إحالة 

 إل أنه قد يترتب عليه أيضا مجموعة من الستثناءات نبينها كاآلتي:، 23الدفع إليه

املؤقتة  األول: ل يترتب على ذلك وقف سير التحقيق و يمكن للجهة القضائية أخذ التدابير

 24.أو التحفظية الالزمة

الثاني: ل ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون شخص محروم من الحرية 

أو عندما تهدف هذه األخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية و عندما ينص  ،بسبب الدعوى 

 25.على سبيل الستعجالصل الجهة القضائية في أجل محدد و القانون على وجوب ف
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بعدم  املتعلق بالدفع: إذا فصلت الجهة القضائية البتدائية دون انتظار القرار الثالث

الدستورية و تم استئناف قرارها ترجئ جهة الستئناف الفصل فيه إل إذا كان الشخص محروم 

 26.من حريته

: إذا كان هناك طعن بالنقض و كان قضاة املوضوع قد فصلوا في القضية دون الرابع

انتظار قرار املحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار املجلس الدستوري عند إحالة الدفع عليه، 

يتم إرجاء الفصل في البطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية، غير أنه ل يتم 

ية إرجاء الفصل من طرف املحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يكون املعني محروما من الحر 

بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه األخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كان القانون 

و نالحظ أن املشرع الجزائري قد راعى  ، 27يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الستعجال

 و هو يتفوق بذلك عن املشرع املصري. يفي إجراءات الدفع بعدم الدستورية حرية املعن

 رحلة الثانية: إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام املاممة العليا و ملل  الدولةامل

نميز هنا بين حالتين تتمثل األولى في إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة العليا أو 

ورية من مجلس الدولة، و حالة استكمال اإلجراءات بعد توجيه قرار إرسال الدفع بعدم الدست

يتم في الحالة األولى إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة قضائية املعنية، حيث الجهات ال

العليا أو مجلس الدولة مباشرة، فيفصالن على سبيل األولوية في إحالته على املجلس الدستوري 

، بالنسبة لقرر إرسال الدفع بعدم الدستورية الذي يتم إرساله للرئيس األول 28خالل شهرين

عليهما استبطالع رأي النائب العام أو محافظ  يجب ، لذلكالعليا أو رئيس مجلس الدولة حكمةللم

و يصدر قرار ، 29الدولة فورا حول املسألة، كما يتم تمكين األطراف من تقديم مالحظاتهم املكتوبة

املحكمة العليا أو مجلس الدولة بتشكيلة تتكون من رئيس الغرفة و ثالث  مستشارين يعينهم 

لحالة الرئيس األول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، و يترأس هذه التشكيلة رئيس حسب ا

 30.كل جهة قضائية و عند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس

و عند إحالة الدفع إلى املجلس الدستوري يجب على املحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء 

إل إذا كان املعني محروما من الحرية بسبب ، ين البت في الدفع بعدم الدستوريةالفصإللى ح

على سبيل ، أو أو عندما تهدف هذه األخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية ،الدعوى 
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، و يتم إعالم الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار املحكمة 31الستعجال

، و في كل األحوال 32من تاريخ صدورهو يبلغ لألطراف في أجل عشرة أيام  ،العليا أو مجلس الدولة

تفصل املحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى املجلس الدستوري في 

 33.أجل شهرين ابتداء من تاريخ استالم اإلرسال

و من الضمانات املقدمة لألفراد عند ممارستهم لحق الدفع بعدم الدستورية ما نص عليه 

في مادته العشرون  التي نصت على حالة تماطل املحكمة العليا أو  16-18ي رقم القانون العضو 

مجلس الدولة بعدم الفصل في الدفع خالل املدة املحددة قانونا، فإنه يحال تلقائيا إلى املجلس 

 الدستوري.

 املرحلة الثالثة: إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام املجل  الدستوري

أنه "... عندما يخبطر املجلس ي فقرتها الثانية من الدستور بف 189جاء في نص املادة 

( التي تلي تاريخ 4أعاله، فإن قراره يصدر خالل األشهر األربعة ) 188الدستوري على أساس املادة 

( أشهر، بناء على قرار مسبب 04إخبطاره، و يمكن تمديد هذا األجل مرة واحدة ملدة أقصاها أربعة )

لى الجهة القضائية صاحبة اإلخبطار"، و انبطالقا من نص هذه املادة نالحظ أن من املجلس و يبلغ إ

( أشهر أمام املجلس 08املؤسس الدستوري الجزائري جعل مدة البت قد تصل إلى ثمانية )

الدستوري و هي مدة طويلة جدا خاصة و أن املسألة تتعلق بحقوق و حريات األفراد، و هو ما 

، و بالعودة كآلية للرقابة على دستورية القوانينالدستورية ينقص من قيمة هذه الضمانة 

لإلجراءات املتبعة أمام املجلس الدستوري فإن على هذا األخير إعالم رئيس الجمهورية فورا بمجرد 

الذين  ،إخبطاره، كما يعلم كذلك رئيس مجلس األمة و رئيس املجلس الشعبي الوطني و الوزير األول 

، 34يمكنهم توجيه مالحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية املعروض عليه

القانون العضوي علنية إل في  نفس من 22تكون جلسات املجلس الدستوري طبقا ألحكام املادة و 

راف الحالت الستثنائية املحددة في النظام العام املحدد لقواعد عمله، و عليه يتم تمكين األط

املمثلين من قبل محاميهم و ممثل الحكومة من تقديم مالحظاتهم، و في األخير يبلغ قرار املجلس 

الدستوري إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة إلعالم الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم 

 الدستورية.
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 23ن حيث نصه في املادة و املالحظ على املشرع الجزائري أنه قد تفوق على نظيره املصري م

على أن انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم  16-18من القانون العضوي رقم 

و العكس وقع  ري به ل تؤدي إلى انقضاء الدفع،الدستورية الذي تم إخبطار املجلس الدستو 

ه إذا كان الحكم بعدم عندما تفوق املشرع املصري على الجزائري في املجال الجنائي بنصه على أن

الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر األحكام التي صدرت باإلدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم 

، 35تكن، و يقوم رئيس هيئة املفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النبطق به إلجراء مقتضاه

 هو ما لم ينص عليه القانون الجزائري.و 

 بعدم الدستوريةعمال آلية الدفع املبحث الثاني: ملاالت إ

سس الدستوري و املشرع الجزائري إن آلية الدفع بعدم الدستورية تقتض ي استناد املؤ 

التي تمكن  ،املصري إلى مرجعية معينة في ضبط املصبطلحات املتعلقة بهذه الوسيلة القانونيةو 

ت أو الهيئات القضائية، م الجهااألفراد من الدفاع عن حقوقهم و حرياتهم املكرسة دستوريا أما

بالتالي و ما يفرض باملقابل ضرورة تحديد الوعاء الذي ينصب فيه الدفع بعدم الدستورية، و 

 تحديد الكتلة الدستورية التي تخضع لهذا الدفع في كل من الجزائر و مصر.

 ،و سنناقش ذلك في عنصرين، األول يتعلق بالنصوص التي تخضع للدفع بعدم الدستورية

ق العنصر الثاني بالقرينة الدستورية املقلصة ملجال الرقابة عن طريق آلية الدفع بعدم و يتعل

 الدستورية.

 : النصوص محل الرقابة عن طريق آلية الدفع بعدم الدستوريةاملطلب األول 

يتسع مجال الرقابة الدستورية عن طريق آلية الدفع في مصر أكثر منه في الجزائر و يعود 

 الرقابة الدستورية من قضائية في األولى إلى سياسية في الثانية.ذلك إلى طبيعة 

 الفرع األول: الام  التشريعي في الجزائر

في فقرتها األولى من الدستور على أن إثارة الدفع بعدم الدستورية يكون  188نصت املادة 

يات التي يضمنها و الحر متعلقا بحكم تشريعي يتوقف عليه مآل النزاع مما يؤدي إلى انتهاك الحقوق 

، و الحكم 16-18من القانون العضوي رقم  02و هو نفسه ما أكدت عليه املادة  الدستور،

التشريعي استنادا إلى ما درج الفقه عليه هو النص التشريعي الذي يتأهب القاض ي لتبطبيقه على 
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تشريعي فهي املنازعة املعروضة أمامه، و إذا احتكمنا إلى املعيار الشكلي في تحديد الحكم ال

القوانين الصادرة عن البرملان بغرفتيه، إل أن هناك نصوص قانونية أخرى تدخل في العملية 

و كذلك السلبطة  ،التشريعية إذا استبعدنا القوانين العضوية كما سنرى في املبطلب الثاني

التنظيمية لرئيس الجمهورية )مراسيم( لعدم خضوعها للدفع بعدم الدستورية، و هي نصوص 

ات طابع تشريعي وفقا للمعيار املوضوعي، و األوامر التي تصدر عن رئيس الجمهورية وفقا ألحكام ذ

من الدستور في املجال املخصص للتشريع في حالت معينة، فهي باملعيار املوضوعي  142املادة 

دورة له حكم تشريعي أما باملعيار الشكلي فهي أوامر، فهل عرضها على كل غرفة من البرملان في أول 

ليوافق عليها تمنحها صفة الحكم التشريعي بعد املصادقة البرملانية فتصبح خاضعة للدفع بعدم 

لكن في الفترة املمتدة من إصدارها من طرف رئيس الجمهورية إلى غاية انعقاد البرملان ، الدستورية

فع بعدم للمصادقة عليها هل تصنف على أساس أحكام تشريعية خاضعة للرقابة عن طريق الد

في مفهوم الحكم التشريعي منذ  ؤسس الدستوري أو املشرع أن يدققالدستورية، لذلك كان على امل

 البداية.

حية ايف هنا أن املؤسس الدستوري الجزائري حدد األحكام التشريعية من الننضو 

، لدستور ق و الحريات التي يضمنها انتهك الحقو و تمآل النزاع  اتوقف عليهياملوضوعية و هي التي 

 أما املؤسس الدستوري املصري فإنه لم يقلص آلية الدفع بعدم الدستورية بهذا الشكل.

قد فصل في مفهوم الحكم التشريعي بأنه و نشير هنا إلى أن املؤسس الدستوري الجزائري 

"... في فقرتها الثانية التي جاء فيها بأنه  191نفسه هو النص التشريعي استنادا ملا نصت عليه املادة 

أعاله، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء  188إذااعتبر نص تشريعي ما غير دستوريعلى أساس املادة 

 من اليوم الذي يحدده قرار املجلس الدستورري...".

 الفرع الثاني: النص القانوني و الالئحة في مصر

آللية الدفع منح املشرع املصري لألفراد مجال أوسع من نظيره الجزائري عند استعمالهم 

بعدم الدستورية كما كان أكثر تحديدا و وضوحا بالنسبة للمصبطلحات، حيث استعمل في املادة 

و قد كان يقصد الئحة " أو "  " نص في قانون " من قانون املحكمة الدستورية العليا مصبطلح 29

التي يصدرها  النصوص التشريعية الصادرة عن البرملان و كذلك القرارات بقوانين بنص في القانون 
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و هو ما يستشف من نص  ،رئيس الجمهورية في املجال املخصص للتشريع خالل عبطلة البرملان

التي جاء فيها بأنه " إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب من الدستور   156املادة 

قاد طارئ لعرض اإلسراع في اتخاذ تدابير ل تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية املجلس لنع

األمر عليه، و إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين 

على أن يتم عرضها و مناقشتها و املوافقة عليها خالل خمسة عشر يوما من انعقاد املجلس 

 الجديد...".

ر عن رئيس مجلس و يقصد بالالئحة في مفهوم هذا القانون اللوائح التنفيذية التي تصد

من الدستور التي جاء فيها بأن " يصدر رئيس مجلس الوزراء  170الوزراء طبقا ألحكام املادة 

اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعبطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، و له أن 

 نفيذه". يفوض غيره في إصدارها، إل إذا حدد القانون من يصدر اللوائح الالزمة لت

 املطلب الثاني: القرينة الدستورية كأداة لتقليص ملال آلية الدفع بعدم الدستورية

يقصد بالقرينة الدستورية أنه ل يجوز الدفع بعدم الدستورية في قانون سبق للهيئة 

و أصدرت حكما أو قرارا بشأنه غير قابل  ،املكلفة بالرقابة الدستورية أن نظرت في مدى دستوريته

 تعرض له في الدولتين محل الدراسة.ن و هو ما سنللبطع

 الفرع األول: القرينة الدستورية في الجزائر 

يخرج من نبطاق الحكم التشريعي الذي يخضع للرقابة الدستورية عن طريق إثارة الدفع 

لمجلس مراقبتها و قض ى بعدم الدستورية كل من القوانين العضوية و القوانين العادية التي سبق ل

للرقابة  141تخضع القوانين العضوية طبقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة وريتها، حيث بدست

مراقبة مبطابقة النص مع الدستور من قبل املجلس الدستوري قبل املتمثلة في القبلية الوجوبية، 

ار صدوره، أما بالنسبة للقوانين العادية فإن إخضاعها للرقابة الدستورية يكون اختياريا في إخبط

املجلس الدستوري بشأنه او عدم اإلخبطار، و اختياريا أيضا في وقت اإلخبطار أي قبل صدوره أو 

من الدستور و املتمثلين في رئيس  187بعد صدوره، و ذلك من طرف الجهات املحددة في املادة 

ا، ( نائب50الجمهورية، رئيس مجلس األمة، رئيس املجلس الشعبي الوطني، الوزير األول، خمسون )

 ( عضوا في مجلس األمة.30ثالثون )
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و يخرج القانون العادي من مجال آلية الدفع بعدم الدستورية بمجرد خضوعه للرقابة 

الدستورية، و هذا راجع إلى أن آراء و قرارات املجلس الدستوري نهائية و ملزمة لجميع السلبطات 

على القانون العادي الذي صدر  ، و يسري ذات الحكم36العمومية و السلبطات اإلدارية و القضائية

بشأنه قرار من طرف املجلس الدستوري يعتبره قانونا دستوريا بعد النظر فيه بناء على آلية الدفع 

 بعدم الدستورية. 

 : القرينة الدستورية في مصر الفرع الثاني

 تلعب طبيعة الرقابة على دستورية القوانين دورا مهما في اتساع و ضيق مجال الدفع بعدم

الدستورية، و هو ما يتبين من خالل عمل املحكمة الدستورية العليا في مصر فيما يتعلق بالنظر 

في الدفع بعدم الدستورية، حيث أن اتساع مجال هذه اآللية مقارنة مع الجزائر هو عدم وجود 

 بالتالي فإن األساس األول للرقابة الدستورية في مصر يكون عن و الرقابة عن طريق اإلخبطار،

طريق الدفع، غير أن هذا ل ينفي إطالقا أن النص القانوني أو الالئحة التي تم فحصها من قبل 

املحكمة الدستورية العليا ل يمكن الدفع فيها من جديد بمناسبة الدعوى املنظورة أمام القضاء 

 رية العليا من قانون املحكمة الدستو  48أو الهيئات ذات البطبيعة القضائية، و هو ما أكدته املادة 

على أن "أحكام املحكمة و قراراتها نهائية و غير قابلة للبطعن"، و يترتب على الحكم بعدم بنصها 

أما إذا حكم ، 37دستورية نص في قانون أو لئحة عدم جواز تبطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم

 نه.بدستوريته فال يجوز فيه البطعن بعدم الدستورية عن طريق الدفع كما سبق بيا

التي جاء في  151ير في هذا الصدد الدستور املصري إشكال مهما من خالل نص املادة ثو ي

فقرتها األولى بأن رئيس الجمهورية يبرم املعاهدات و يصادق عليها بعد موافقة مجلس النواب، 

الهرم وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، فإذا كانت املعاهدة لها قيمة القانون من حيث القوة في 

، خاصة و أنها تتضمن اا أمام املحكمة الدستورية العليالقانوني فهل يمكن الدفع بعدم دستوريته

 التزاما دوليا ل يجوز العدول عنه.
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 خاتمة:

يهدف املؤسس الدستوري في دولتي الجزائر و مصر من خالل تكريس آلية الدفع بعدم 

ملبدأ سيادة القانون في الدولة ، و هو إعمال و القائمحماية الدستور املكتوب  إلىالدستورية 

 حماية حقوق و حريات األفراد.و 

رقابة بعدية على نصوص أو أحكام موجودة حيز التنفيذ و ليس مجردة و تعتبر هذه اآللية 

مثلما هو الحال في الرقابة السابقة، فتقوم الجهة املختصة بموازنة النص مع الدستور فإذا 

بعدم دستوريته، و هو ما يصبطلح عليه  متفق تقض يغير كان ه أما إذا وجدته متفقا معه أقرت

 بتبطهير املنظومة القانونية.

سنة إن إدراج املؤسس الدستوري الجزائري لهذه اآللية ألول مرة في الدستور املعدل 

هو خلق وسيلة دستورية لتمكين األفراد من الولوج إلى القضاء الدستوري، و قد منحت 2016

الوسيلة لألفراد من أجل الدفاع عن حقوقهم و حرياتهم و تحقيق أكبر قدر ممكن من هذه 

 الحماية لها.

، و قد كانت غاية ينظمهأحيط الدفع بعدم الدستورية في الدولتين بإطار قانوني و قد 

املشرع في الدولتين محل الدراسة من خالل التأطير القانوني الصارم لهذه اآللية هو تفادي كثرة 

ائية للفصل في الدعوى األصلية، لدفوع و ما قد يترتب عليها من تعبطيل لعمل الجهات القضا

و إن ، لى سيادة القانون حديثة القائمة عالالحفاظ على األمن القانوني كأحد أهم مقومات الدولة و 

كانت آلية الدفع بعدم الدستورية إثراء للتجربة الجزائرية فإن مدى نجاعتها سيثبته الواقع 

 العملي.
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 الرقابة القضائية بواسطة الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري 

 نوال لصلج : الدكتورة                                                                                  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                                

 سكيكدة  1955أوت  20جامعة                                                                            

 مقدمة

وتتضح نظام الحكم  حددتيعن طريقه ، دولة القانون لبناء ركن أساس ي  يشكل الدستور  

 والحرياتحقوق الوتصان ، وعالقتها ببعضها البعضاعد سيرها وقو  الثالث اختصاصات السلطات

، وهذه الصفة أو لذلك يتصف الدستور بالعلوية أو السمو من الناحيتين الشكلية واملوضوعية 

عن طريق ما يسمى بالرقابة على  إلى ضمانة الحترامه وعدم االعتداء عليهبدوره املبدأ يحتاج 

  التي تنقسم بدورها إلى رقابة سياسية ورقابة قضائية . دستورية القوانين

 أن باعتبار وفي ظل االنتقادات املوجهة للرقابة السياسية نتيجة ما خلفته من سلبيات 

 ،هدفها التحقق من مطابقة القوانين أو عدم مطابقتها للدستور  رقابة الدستورية رقابة قانونية

على دستورية  الرقابة القضائيةب األخذ  إلى لتشريع الجزائري ومن بينها ا املقارنةاتجهت التشريعات 

، التي تعني إسناد مهمة التحقق من مطابقة القوانين املختلفة للدستور إلى القضاء، القوانين

مما يوفر ضمانات جدية لبحث دستورية من نزاهة و حياد واستقاللية  نتيجة ملا يمتاز به

 إجرائية تضمن املشروعية والسالمة لرقابة دستورية القوانين .القوانين، كما يتوفر على ضمانات 

فإما أنها تحرك بآلية الدعوى مادامت إجراءات فحص الدستورية تحرك بآليتين، و   

الدستورية األصلية )املباشرة( أمام القضاء الدستوري أو بآلية الدفع أمام سائر املحاكم من قبل 

املشرع الجزائري آلية الدفع بعدم تبنى م اإلحالة، فقد االشخاص املتحقق فيهم شرط املصلحة ث

" يمكن  منه 188بموجب نص املادة  2016التعديل الدستوري لسنة في ظل  ألول مرةالدستورية 
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إلى القانون العضوي  وأحيل تنظيمه،  1إخطار املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية..." 

وهو ما يمثل نقلة نوعية  ، 2املحدد  لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 16- 18رقم 

أسوة بالتشريعات املقارنة السّباقة في  نين في النظام الدستوري الجزائري للرقابة البعدية على القوا

فكيف نظم املشرع الجزائري الرقابة القضائية بواسطة ، هذا املجال ال سيما التشريع الفرنس ي

أو بعبارة أخرى ما هي اإلجراءات التي اتبعها املشرع الجزائري إلثارة الدفع  لدفع بعدم الدستورية ؟ا

 بعدم دستورية القوانين املخالفة للدستور؟

 عن هذه اإلشكالية قسمنا ورقتنا البحثية إلى مطلبين :لإلجابة 

 املطلب األول : التأصيل التاريخي للرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية 

 املطلب الثاني: التنظيم القانوني للدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري  

املطلب األول : التأصيل التاريخي للرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم       

 الدستورية

 وأمرا ال يمكن الخروج عنه  
ً
 مهما

ً
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين بصفة عامة ضابطا

أو تجاوزه ، إذ من شأنه الحيلولة دون خروج التشريعات أو القوانين على أحكام الدستور ، مما 

على  ، أو بتعبير أدق أن الرقابة3يؤدي إلى احترام سلطات الدولة لدورها واحترام كل سلطة لغيرها 

االلتزام باملبادئ والقواعد التي قررتها  مثل وسيلة قانونية فّعالة لضمانتدستورية القوانين 

 
ً
 وروحا

ً
  .4الوثيقة الدستورية، ومن ثم احترام الدستور نصا

                                                             

، 14، املتضمن التعديل الدستوري ، جريدة رسمية ، عدد  2016مارس  06، مؤرخ في  01 – 16القانون رقم  - 1 

 .2016مارس  07صادرة بتاريخ 

، املحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  2018سبتمبر  02، مؤرخ في  16- 18القانون العضوي رقم  - 2 

 .2018سبتمبر  05ادرة بتاريخ ، ص 54الدستورية ، جريدة رسمية ، عدد 

، 2010رائد صالح أحمد قنديل ، الرقابة على دستورية القوانين ) دراسة مقارنة( ، دار النهضة العربية ، مصر،  - 3 

 . 01ص 

ص ، 2017القضاء الدستوري ) دراسة مقارنة( ، الطبعة األولى، ، دون مكان طبع، البحري،  مصطفى د/ حسن - 4 

04  



 الرقابة القضائية بواسطة الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري              د. نوال لصلج، جامعة سكيكدة 

 

 2020جانفي انون في الجزائر"              مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة الق 293

 

وتسند أغلب دساتير الدول الديمقراطية إلى القضاء مهمة الرقابة على دستورية القوانين 

نظرا ألنها أحسن وسيلة ،5من قبل هيئة ذات تكوين قضائي ، مع اختالف األسلوب املتبع لكل دولة 

لى حيث تعتبر الوم أ مهد هذا النوع من الرقابة وإن كان البعض ينسبها إ 6الحترام أحكام الدستور 

بريطانيا، ثم تأثرت العديد من دول العالم بهذه التجربة وجسدتها في دساتيرها من بينها الجزائر مع 

 املحافظة على الرقابة السياسية. 

ومن خالل هذا املطلب سوف نتطرق إلى التجربة األمريكية في مجال الرقابة القضائية عن طريق 

 تعتبر فتية جدا في هذا املجال . أسلوب الدفع ، ثم إلى التجربة الجزائرية التي

 الفرع األول :الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية في التجربة األمريكية 

بداية ظهور فكرة الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية تعود إلى سنة إّن  

أن رقابة  أنه من املفارقات ، حيث يرى الفقه7الشهيرة "بونهام"  في بريطانيا على إثر قضية 1610

                                                             

د/ عصام علي الدبس ، القانون الدستوري ) القسم األول( ، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  - 5 

 .188، ص 2011

" إن الديمقراطيات التي لم ترسخ لها قدم في الحكم الديمقراطي يقول عبد الرزاق السنهوري في هذا الصدد  - 6 

الصحيح هي في أشد الحاجة إلى رقابة القضاء ، وذلك أن كل ديمقراطية ناشئة لم تنضج فيها املبادئ 

 
ً
الديمقراطية ، ولم تستقر هذه املبادئ في ضمير األمة ، تكون السلطة التنفيذية فيها هي أقوى السلطات جميعا

غول على السلطة التشريعية وتسيطر عليها، وتتحيف السلطة القضائية وتنتقص من استقاللها، والدواء ، تت

 الناجع لهذا الحال هو العمل على استقاللية السلطة القضائية، ....." 

واالنحراف في استعمال السلطة أنظر في هذا الصدد : د/ عبد الرزاق السنهوري ، مخالفة التشريع للدستور  -

    .02، ص 1962لتشريعية  مجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة، القاهرة ، جانفي ا

تتلخص وقائع هذه القضية في أن امللك هنري السابع أصدر عدة أوامر ملكية تتضمن النظام األساس ي لكلية  - 7 

 سابقا ملزاولة الطب ف
ً
ي لندن ، وأن تفرض غرامة األطباء امللكية بلندن ، وجعل للكلية املذكورة أن تشترط ترخيصا

على املخالفين يؤول نصف قيمتها إلى امللك ) أي إلى الخزينة العامة( ونصفها اآلخر إلى الكلية نفسها ، وتأكدت هذه 

األوامر بعد ذلك بقانون أصدره البرملان وأضاف فيه النص على حبس املخالفين املمتنعين عن دفع الغرامة، ثم جاء 

وأخذ يباشر عمله في لندن دون موافقة كليتها أو  كامبردجو أحد خريجي كلية الطب بجامعة وه " بونهام"الدكتور 

ال يخضع ألوامر وتنظيمات تصدرها  " كامبردج"الحصول على رخصة منها محتجا بأنه وهو أحد خريجي جامعة 

 جامعة لندن.



 الرقابة القضائية بواسطة الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري              د. نوال لصلج، جامعة سكيكدة 

 

 2020جانفي انون في الجزائر"              مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة الق 294

 

دستورية القوانين عن طريق الدفع برزت ألول مرة في بريطانيا البلد الذي أقر مبدأ سيادة البرملان ، 

التي تتيح له وضع ما يشاء من القوانين ، وهو مبدأ ظهر نتيجة التطور الدستوري البريطاني من 

شريعية وامللوك الحريصين على املحافظة خالل الصراع الطويل بين الشعب ممثال في مجالسه الت

 .على سلطاتهم

 Sir Edward Cokeوبالرغم من هذا االختصاص املطلق للبرملان البريطاني فإن القاض ي  

" قد امتنع  Bonhamفي قضية " Court of the King’s Benchأثناء رئاسته ملحكمة امللك املسماة 

املتضمنة لعدد كبير من  Common Lawعن تطبيق قانون أصدره البرملان يتعارض مع قواعد 

 داملبادئ العليا والقواعد األساسية املرتبطة بفكرتي الحق والعدل ، التي تعتبر القانون األعلى للبال 

 وبالتالي قي
ً
 .8على سلطات البرملان  دا

كوين الفكرة السليمة عن الرقابة الدستورية ، وترسيخ وتعتبر هذه القضية أكبر نتيجة في ت

، وقد أسس كوك هذا املوقف في 9القانون األسمى الذي يجب أن تخضع له السلطة القضائية 

" يوجد قانون أساس ي تلتزم به السلطة التشريعية، ويقوم القضاء بتطبيقه كتابه النظم بأنه 

                                                                                                                                                           

" " كوكوانتهى األمر بالحكم عليه بغرامة ، فلما امتنع عن دفعها قبض عليه وحبس، وعرضت القضية أمام للورد 

مقررا براءة بونهام وعدم جواز القبض عليه وحبسه ، مؤسسا حكمه على أن  1610فأصدر حكمه فيها سنة 

لشهيرة " ويظهر في كتبنا أنه في أحوال القانون الذي حبس بونهام بمقتضاه قانون باطل قائال بعد ذلك مقولته ا

ويقر عليها بالبطالن، ألنه حين قيدا على البرملان يحكم تصرفاته  Common Lawكثيرة تكون قواعد القانون عامة 

تكون أعمال البرملان متعارضة مع قواعد الحق واملنطق ، أو متناقضة أو مستحيلة التنفيذ فإن قواعد القانون 

 بالبطالن" . العامة تقض ي عليها

 عن د/ محمد رضا بن حّماد ، املبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية، مركز النشر  -
ً
نقال

 .238، ص 2006ي تونس ــــــــالجامع

 .239 – 238املرجع نفسه، ص ص ، - 8 

املحدد لشروط  16 – 18رقم د/ ياسين شامي ، آلية الدفع بعدم الدستورية ) قراءة في نص القانون العضوي  -9 

وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية(، مجلة القانون ، املجلد الثامن ، العدد األول ،املركز الجامعي أحمد زبانة 

 .10،ص 2019، غليزان  
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هذه اآلراء مهدت الطريق لتقرير الرقابة على ، 10مقررا بطالن كل تشريع يتعارض مع أحكامه" 

، وخير دليل على ذلك التقرير  ة األمريكيةدمن قبل الواليات املتح دستورية القوانين والتأثر بها

" إن  والذي جاء فيه 1915الذي وضعته اللجنة الفنية لجمعية املحامين بنيويورك الصادر سنة 

رير املبدأ الذي نادى به اللورد " كوك" ... في أحكامه من الثورة األمريكية كانت ثورة قانونية لتق

أن تشريعات البرملان تكون باطلة إذا تعارضت مع قواعد الحق والعدل أو مست الحقوق 

 .11االنكليز"الطبيعية للمواطنين 

وبالرغم من أن دستور الو م أ لم ينص صراحة في مواده على فكرة الرقابة على دستورية  

أن االتجاه الراجح في مؤتمر  يرون أن عدد كبير من الفقهاء واملؤرخين األمريكيين القوانين  إال

، وإرساء الرقابة على دستورية فيالدلفيا الذي قام بوضع الدستور كان يميل إلى الرقابة القضائية 

القوانين عن طريق الدفع ظهر بصفة جلية في الواليات املتحدة األمريكية من خالل القرار الذي 

.12 ماربوري ضد ماديسون"" قضية في 1803 عام" مارشالصدرته املحكمة العليا تحت رئاسة "أ

     

                                                             
ي، واإلقليم املصر د/ أحمد كمال أبو املجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الواليات املتحدة األمريكية  - 10 

 166، ص 1960مكتبة النهضة العربية املصرية، مصر، 

 .239د/ محّمد رضا بن حّماد، مرجع سابق ، ص  - 11 

، والتي هزم فيها  1800أنه بعد االنتخابات الرئاسية التي جرت في شهر نوفمبر سنة تعود وقائع هذه القضية إلى  - 12 

االتحاديين املنادين بتقوية الحكومة الوطنية املركزية الذي كان من حزب   John Adams جون آدمز"الرئيس  " 

 لدستور فيدرالي
ً
الذي كان من ،   Thomas Jefferson" توماس جيفرسون"  ، أمام وتوسيع سلطاتها استنادا

 لدستور الجمهوريين املعارضين 
ً
لالتحاديين ومن أنصار الالمركزية السياسية وتدعيم سلطات الواليات استنادا

 كونفيدرالي .

، والتي حاولوا ما  1789سنة  الدستور  على باملوافقة توجوها التي جهودهم أن االتحاديون  وإزاء هذه النتيجة شعر

ا 
ّ
بوسعهم تدعيمها خالل فترة حكمهم قد غدت مهددة باالنتكاس على أيدي جيفرسون وأنصاره بتوليهم الحكم ، ومل

 للقاعدة الدستور  -من املقرر كان 
ً
أال ال يتولى رئيس الجمهورية الجديد منصبه إال في الرابع من مارس  –ية إعماال

حتى يشغلوا بعض املراكز الحكومية الثابتة ، فقرر االتحاديون أال يفوتوا هذه الفرصة ، وأال يتركوا مناصبهم  1801

ايتهم بصفة بمن يحمل لواء سياستهم  ويستطيع أن يقف في وجه الرئيس والكونغرس الجديدين، واتجهت عن

" خاصة إلى السلطة القضائية ملا تتميز به مناصبها من الثبات واالستقرار، وكان على رأس املحكمة العليا آنذاك 
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 الفرع الثاني : الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية في التجربة الجزائرية 

إال  – اكما سبق وأن تطرقنا له –في الو م أ  تبالرغم من أن بوادر الرقابة القضائية ظهر  

أن التجربة الجزائرية في مجال الرقابة على دستورية القوانين تأثرت بالتجربة الفرنسية التي أخذت 

                                                                                                                                                           

الذي ساءت أحواله الصحية فأراد أن يتنحى عن عمله في رئاسة املحكمة العليا ، فقدم  أوليفر إيلزوورث"

  واحد استقالته من منصبه قبل انتخاب جيفرسون بشهر
ً
مز ليضع على آد املواتية للرئيس الفرصة=  =  مقدما

، قرر الرئيس  1801جانفي  20رأس الفرع القضائي للحكومة االتحادية من يتولى الدفاع عن مبادئ االتحاديين في 

 للمحكمة العليا، ووافق مجلس الشيوخ على هذا التعيين في   جون مارشال"آدمز تعيين " 
ً
من ذات  27رئيسا

برنامجهم للسيطرة على السلطة القضائية  فعمدوا إلى تعديل قانون من ثم بدأ االتحاديون في تنفيذ الشهر، و 

 لتنظيم تلك السلطة  1789النظام القضائي الصادر سنة 
ً
 جديدا

ً
، وأصدر الكونغرس قبل انتهاء واليته قانونا

 يضمن خاصة إنشاء ست محاكم إقليمية جديدة ، واقتض ى إنشاء تلك املحاكم 
ً
تعيين ستة عشر قاضيا جديدا

 للعمل فيها .

وعين إثر ذلك الرئيس املتخلي آدمز في هذه املناصب عددا من أنصاره من ذوي النزعة اإلتحادية ، وخالل األيام 

في منصب الرئاسة وافق مجلس الشيوخ على هذه التعيينات ، ووقع الرئيس قرارات التعيين في األخيرة آلدمز 

لسابق لتخليه عن عمله ، ولذلك عرف هؤالء القضاة باسم قضاة منتصف الليل، إال أن منتصف ليل اليوم ا

الرئيس وزيره للعدل نسيا في عجلة هذه الظروف أن يسلما عددا من تلك القرارات إلى أصحابها ومنها قرار تعيين 

 هوقد رفع دعوى ضد ماديسون وزير  ، الذي ارتبط اسمه بعد ذلك بموضوع الرقابة على دستورية القوانينمابوري 

جيفرسون يطلب فيها من املحكمة اصدار أمر قضائي يقض ي بتسليمه قرار التعيين وممارسة وظيفته التي أكتسب 

من  13مؤسسين مطالبهم على الفقرة  فيها الحق بصدور تعيينه وموافقة مجلس الشيوخ وتصديق الرئيس عليه ،

لتي تمنح املحكمة العليا سلطة إصدار أمر قضائي يلزم مسؤوال عاما بأن ا 1789قانون النظام القضائي لسنة 

النظام القضائي تشريعا بسحب  1802وفي األثناء أصدر الكونغرس في مارس يؤدي مهمة رسمية ال خيار له فيها ، 

للمحكمة في  وتمثلت إجابة رئيس املحكمة العليا في عدم قبوله الحق ،الذي أصدره تحت تأثير السلطة االتحادية 

مارشال وتوصل اصدار أمر بالتنفيذ وإقراره إمكانية امتناعها عن تطبيق القوانين التي ترى تعارضها مع الدستور، 

والذي أسند للمحكمة العليا  1789إلى ذلك بتفسيره للفقرة الثالثة عشر من قانون النظام القضائي الصادر سنة 

فة أصلية إذ رأى في هذا تعارضا مع الفصل الثالث من الدستور االختصاص بإصدار هذه األوامر القضائية بص

الذي أسند للمحكمة العليا في هذا املجال اختصاصا استئنافيا ال غير، ويعتبر القانون السالف الذكر الصادر عن 

ينها وتمك الكونغرس مخالفا ملا جاء بالفصل الثالث من الدستور ، وذلك من خالل توسيع اختصاص املحكمة العليا

من النظام القضائي  13من النظر في هذه املسائل ، أو بعبارة أخرى فإن إسناد املحكمة العليا كما جاء في الفصل 

 13للمحكمة مخالف للفصل  االبتدائيةحق إصدار األوامر القضائية أمر غير جائز ألن هذا التوسيع في املشموالت 

 من الدستور الذي ال يقر صراحة بهذا االختصاص .

 وما بعدها . 20أنظر : أحمد كمال أبو املجد، مرجع سابق ،ص  -

    وما بعدها . 90كذلك د/ حسن مصطفى البحري، مرجع سابق ، ص 
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الرغم من املكانة على بالرقابة السياسية ) الرقابة السابقة( عن طريق املجلس الدستوري ، الذي 

 .13إال أنه خلف فجوة في مجال الرقابة التي يمارسها التي يحتلها 

الجذور التاريخية لظهور الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر إلى دستور وتعود  

، إال أن هذه التجربة كانت قصيرة جدا ومقتضبة ألن العمل 14 منه 64و 63بموجب املادتين  1963

 فقط ليتم بعد ذلك تجميده نظرا للظروف  28بالدستور لم يستمر العمل به طويال أي قرابة 
ً
يوما

 من الدستور. 59ة التي أعلنها رئيس الجمهورية بموجب املادة االستثنائي

، وغيب معها املجلس 15 1976ت فكرة الرقابة على دستورية القوانين في دستور وغيب

الدستوري  ولم يعهد بالرقابة على دستورية القوانين حتى إلى الجهاز القضائي القائم آنذاك ، 

 06ويرجع ذلك إلى مكانة الدستور التي كانت أدنى من امليثاق الوطني حسب ما جاء في نص املادة 

ليتم بعث فكرة ، 16 دولة "" امليثاق الوطني هو املصدر األساس ي لسياسة األمة وقوانين المنه 

التي نصت على  153بموجب املادة  1989الرقابة على دستورية القوانين من جديد بموجب دستور 

إحداث مجلس دستوري يناط به مهمة السهر على احترام أحكام الدستور والسهر على عمليات 

، القوانين والتنظيماتاالستفتاء واالنتخابات الرئاسية والتشريعية ورقابة دستورية املعاهدات و 

 1996، وحافظ عليها دستور 17وكذا مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور 

 واد بموجب امل 1989الذي أعطى للمجلس الدستوري نفس املكانة التي أقرها له دستور 

                                                             

 Routeد/ سهام قواسمية ، الطبيعة القانونية لرقابة الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري ، مجلة  - 13 

Educational et social science journal  املوقع اإللكتروني 435، ص 2019، سبتمبر  06، املجلد الثامن ، العدد ،

:www.ressjournal.com  : 10:00، ساعة اإلطالع 2020 – 01 – 04، تاريخ اإلطالع. 

 .1963سبتمبر  10، صادرة بتاريخ 64، جريدة رسمية ، عدد 1963دستور  - 14 

املتضمن اصدار دستور  1976نوفمبر  22املؤرخ في  76/97مر رقم األ الصادر بموجب  1976دستور  - 15 

 .1976نوفمبر  24،املؤرخة في 94الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية ،العدد 

إبراهيم بلمهدي، املجالس الدستورية في دول املغرب العربي، مذكرة ماجيستير في الحقوق ، كلية الحقوق ،  - 16 

 . 05ص ،  2010 – 2009جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ، 

، املتضمن  1989فبراير  28، مؤرخ في 18 – 89املرسوم الرئاس ي رقم الصادر بموجب  1989فيفري  23دستور  - 17 

مارس  01، صادرة بتاريخ  09ستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جريدة رسمية، عدد اصدار د

1989. 

http://www.ressjournal.com/
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 نظرا ملاصالحياته لتحقيق توازن سير املؤسسات تركيبته و  مع توسيع  18من الدستور  164و163

عرفته الجزائر في تلك الفترة من إنشاء مؤسسات دستورية جديدة مثل مجلس األمة ومجلس 

  . الدولة

تم تدعيم الرقابة على دستورية القوانين من ناحية  2016وبموجب التعديل الدستوري 

 ،184و 183بموجب نصوص املواد  كذلك توسيع تركيبة املجلس الدستوري وتوسيع صالحياته

 لم تعد حيث التي يمارسها  ضافة إلى نوعية الرقابةباإل 
ً
سياسية فقط بل أضاف له اختصاصا

 يتمثل في الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق 
ً
الدفع بعدم الدستورية  آليةجديدا

سنوات بداية من سريان أحكام التعديل  03قيد تنفيذها بعد أجل ، منه  188بموجب املادة 

 2008متأثرة بالتجربة الفرنسية بموجب التعديل الدستوري الفرنس ي سنة ، 2016الدستوري 

، التي منحت للمواطنين حق الطعن في دستورية  1958للدستور سنة  01فقرة  61بإضافته املادة 

أعتبره املجلس الدستوري الجزائري الش يء الذي  19 التشريعات املخالفة للدستور أمام القضاء

 تعزيز 
ً
 والحريات الفردية والجماعيةإضافية للحقوق ودوره في بناء دولة القانون وحماية  تهملكان ا

 
ً
في  صريحة وواضحة إلى أهمية الرقابة القضائية بطريق الدفع إشارة وهي، 20 املكفولة دستوريا

  إذ ال قيمة لتشريع ال يحفظ حقوق املواطن ويصونها. تعزيز قيمة املواطنة، 

 

                                                             

 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438 – 96، الصادر بموجب املرسوم رئاس ي رقم 1996نوفمبر  28دستور  - 18 

  2002، املعدل سنة 1996ديسمبر  08، صادرة بتاريخ 76املتضمن التعديل الدستوري ، جريدة رسمية ، عدد 

 .2008و

ض دنش، توسيع إخطار املجلس لتفصيل أكثر حول هذا املوضوع أنظر : د/ شوقي يعيش تمام، د/ ريا - 19 

مقاربة تحليلية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري  –الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية 

، كلية الحقوق ، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي ، 14مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد  -2016

 وما بعدها. 160، ص 2016أكتوبر 

، املتعلق بمشروع القانون املتضمن التعديل 2016جانفي  28م د ، مؤرخ في / رت د/  16 – 01رأي رقم  - 20 

 .29 – 28، ص 2016فبراير  03، صادرة بتاريخ  06الدستوري، جريدة رسمية، عدد 
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 القانوني للدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري  املطلب الثاني: التنظيم 

أصبح لجوء املواطن للقضاء الدستوري في معظم األنظمة الديمقراطية مبدأ دستوريا    

نصت عليه نصوص الدساتير ، رغم اختالف شكل تطبيقها من دولة إلى أخرى ومن دستور إلى آخر 

وأعمال السلطات بشكل مباشر ، وهناك من الدول ، فهناك من أخذ بإثارة عدم دستورية قانون 

 من قيدت ممارسة هذا الحق بشكل غير مباشر.

تأثرت بالتجربة الفرنسية في األخذ بالنموذج أو اآللية الثانية وهي  –كما سبق وأن ذكرنا –والجزائر 

نص عليها املؤسس  الالحقة التي تعتبر صورة من صور الرقابة، طريقة الدفع بعدم الدستورية 

من التعديل الدستوري الجزائري ونظمها بموجب القانون  188الدستوري بموجب نص املادة 

 .16 – 18العضوي رقم 

 الفرع األول : تعريف الدفع بعدم الدستورية وصاحب الحق في إثارته 

 : تعريف الدفع بعدم الدستورية
ً
 أوال

ى إدعاءات خصمه بقصد الحكم له بما الدفع في قانون املرافعات هو جواب الخصم عل 

يدعيه  والهدف من الدفع هو تجنب الحكم على الخصم بطلبات خصمه ، ويتحقق هذا الهدف  

 . 21بوسائل متعددة

: هعلى أن 2016من التعديل الدستوري  188نصت املادة  أما الدفع بعدم الدستورية 

"يمكن إخطار املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من املحكمة العليا 

أو مجلس الدولة ، عندما يدعي أحد األطراف في املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم 

التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور..."، 

 ، حيث الدفع بعدم الدستورية صورة من صور الرقابة القضائية ص هذه املادة أنمما يفهم من ن

ال يجيز القانون للمتضرر اللجوء مباشرة للمحكمة املختصة بنظر دعوى عدم الدستورية ، وإنما 

( منظورة أمام القضاء العادي الخ، إدارية ...يشترط أن تكون هناك دعوى )مدنية، تجارية، جنائية

                                                             

ملحامي ، عدد مجلة االعيد هالل ، إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام القاض ي املدني في الجزائر وفرنسا،  - 21 

ص  2019) عدد خاص الدفع بعدم دستورية القوانين في ظل القانون( منظمة املحامين ناحية سطيف، جوان  32

36. 
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اإلداري  فيكون الدفع بعدم الدستورية متعلقا بقانون يراد تطبيقه على طرفي النزاع املنظور أو 

أمام املحكمة، فيتقدم أحد هذين الطرفين بالدفع بعدم دستورية القانون أمام املحكمة التي 

 تنظر دعوى النزاع ، أو بتعبير آخر أن املحكمة املذكورة ال تنظر في مدى دستورية القانون من

تلقاء ذاتها ، وإنما يجب أن يدفع أحد الخصوم بعدم الدستورية ، حينئذ فقط تنظر املحكمة في 

هذا الطلب ،فإذا قدرت املحكمة مخالفة القانون للدستور امتنعت عن تطبيقه في الدعوى التي 

 .22أثير الدفع بصددها

ع معروض وهناك من عرفه على أنه منازعة قانون ساري املفعول، وذلك بمناسبة نزا

 للدستور، وقصد التأكد من ذلك تتم 
ً
على رقابة املجلس  إحالتهأمام القضاء ال يعتبر مطابقا

، أي أنه نوع من الرقابة يتم بعد  23الدستوري للنظر في ذلك باعتباره صاحب االختصاص األصيل

 دخول القانون حيز التنفيذ ويدفع به أحد الخصوم في قضية معروضة أمام القضاء كوسيلة

، تطبيقه في القضية هو غير دستوري للدفاع عن نفسه بحجة أن القانون الذي ينوي القاض ي

عندها يوقف القاض ي النظر في النزاع ، على أن يحال القانون على املجلس الدستوري الذي يبت 

 .24بقرار معلل ، وتكون اإلحالة من قبل مجلس الدولة أو املحكمة العليا حسب طبيعة النزاع 

 ثانيا ً: صاحب الحق في إثارة الدفع بعدم الدستورية 

فإن الدفع بعد الدستورية ال  2016من التعديل الدستوري الجزائري  188تطبيقا للمادة  

 على 
ً
يعتبر دعوى عامة أو شعبية يلجأ إليها أي شخص وإنما يظل الدفع بعدم الدستورية حكرا

األمر باألطراف الرئيسية واملنضمة ، أو باألطراف أطراف النزاع املعروض على القضاء سواء تعلق 

 02، وقد حصرها املشرع الجزائري في املدعي واملدعى عليه بموجب نص املادة 25املتدخلة أو املدخلة

                                                             

 .91د/ حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  - 22 

 .16د/ شامي ياسين، مرجع سابق ، ص  - 23 

مجلة من الدستور الجزائري(،  188د/ جمال رواب، الدفع بعدم دستورية القوانين ) قراءة في نص املادة  - 24 

 – 35، ص ص 2017الدراسات الحقوقية املجلد الرابع ، العدد األول ، جامعة طاهري موالي ، سعيدة ، ديسمبر 

 . 21:09، ساعة اإلطالع :24/07/2018، تاريخ اإلطالع: https://www.asjp.cerist.dz، املوقع اإللكتروني:  36

د/ جمال العزوزي ، تأمالت أولية في مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين ، املجلة  - 25 

 . 106، ص  2016قضائية ، العدد األول ، املغرب ، املغربية للحكامة القانونية وال

https://www.asjp.cerist.dz/
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املحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية على  16 – 18من القانون العضوي رقم 

...من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي بأن الحكم " يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أن 

، .."الدستور.التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها 

مما أدى إلى حرمان بعض األطراف من حق إثارة هذا الدفع بصريح النص وعلى رأسها اإلثارة 

وإن كان هذا التوجه يتطابق مع ، 26التشريع الجزائري التلقائية من قبل القاض ي نفسه كما جاء في 

حرفية النص الدستوري إال أنه ال ينسجم مع الواقع  وما تقتضيه فلسفة وروح الدستور في حرص 

الدستور على حق كل شخص في محاكمة عادلة ، فكيف إذن للقاض ي أن يضمن للمتقاضين 

ا النص القانوني يمس بالحقوق محاكمة عادلة في حين هو على علم ويقين بأن تطبيق هذ

 27والحريات التي يضمنها الدستور ؟

 في بعض القضايا املتعلقة بحالة األشخاص، أو في القضايا 
ً
أما النيابة العامة رغم كونها طرفا

الجزائية ، إال أن القانون لم ينص على إمكانية إثارتها للدفع ، وهذا أمر طبيعي ومنطقي لكون 

 .28قوانين الجمهورية كما هي  النيابة مكلفة بتطبيق

مما أدى بالفقه الجزائري إلى القول بأن آلية الرقابة القضائية في التعديل الدستوري   

 ، ولكن29ألن الدستور يخاطب املتقاض ي وليس املواطن الجزائري تكيف بأنها دفع وليست دعوى ، 

الدفع بعدم الدستورية أقر في بأن الوقوف عند حرفية النص يوقعنا في تناقض ألن  من جهتنا نرى 

أقره املجلس الدستوري الرأي الذي ، وهو املواطن بالدرجة األولى  وحريات األساس لحماية حقوق 

دعوى طعن أو ، ومن ثم نستطيع القول بأنها  عليه 2016بمناسبة عرض التعديل الدستوري 

أمام جهات محددة في  دستورية غير مباشرة متعلقة بالطعن في قانون يشك في دستوريته ترفع

للشخص الطبيعي أو املعنوي،و هو مكرس بمفهومه الواسع وهذا الطعن قد يكون الدستور، 

                                                             

، املحدد لشروط وكيفيات تطبيق  2018سبتمبر  02، املؤرخ في  16 – 18القانون العضوي رقم من  04ملادة ا - 26 

 الدفع بعدم الدستورية.

 .107د/ جمال العزوزي ، مرجع سابق ، ص  - 27 

) عدد خاص الدفع بعدم  32تقلميمت ، دور املحامي في إثارة الدفع بعدم الدستورية، مجلة املحامي ، عدد  - 28 

 .16،ص  2019دستورية القوانين في ظل القانون( منظمة املحامين ناحية سطيف، جوان 

 . 14، ص  املرجع نفسه - 29 
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ولكن كذلك إلى كل شخص يحيل ليس فقط للمواطن  باعتبار أن مفهوم األطراف في املحاكمة

 للفكرة العاملية املتمثلة في عدم 
ً
تجزئة الحقوق أجنبي معترف به في القانون الجزائري تطبيقا

 .30اإلنسانية

 الفرع الثاني : مضمون الدفع بعدم الدستورية ونظام التصفية 

: مضمون الدفع بعدم الدستورية 
ً
 أوال

إثارة الدفع بعدم الدستورية يكون في مواجهة قانون يمس إحدى الحقوق والحريات التي 

فقد ورد في املادة ، تور وهذا النص يكون ذا طابع تشريعي تطبيقا لنص الدس، يضمنها الدستور 

أن املقصود  مما يتضح، " حكم تشريعي"مصطلح  2016من التعديل الدستوري الجزائري  188

هنا هو جميع التشريعات العادية الصادرة عن السلطة التشريعية أو ما يسمى بالبرملان بغض 

النظر عن تاريخ نشرها سواء صدرت قبل أو بعد صدور النصوص الخاصة بتنظيم الدفع بعدم 

 التساؤل الدستورية ، أما املراسيم والقرارات تبقى خاضعة لرقابة القاض ي اإلداري، ويبقى 

مطروحا فيما يخص إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين التنظيمية والتي لم يشير إليها التشريع 

الجزائري، في حين حسم مجلس الدولة  الفرنس ي هذا الجدل معتبرا أن القانون التنظيمي هو 

من الدستور الفرنس ي ، وقد نظر املجلس الدستوري  61مقتض ى تشريعي باملعنى الوارد في الفصل 

 2012أكتوبر  05بتاريخ  2012 – 278لفرنس ي ألول مرة في القوانين التنظيمية في قراره تحت عدد ا

 .31، واملتعلق بالقانون التنظيمي املنظم لوضعية القضاة

: 
ً
 تصفية الدفع بعدم الدستورية  ثانيا

، حيث اختار التشريع الجزائري على نفس الدرب على غرار التشريع الفرنس ي سار 

وع بعدم الجزائري األخذ بنظام الدفع بعدم الدستورية على أن تتم عملية تصفية الدف التشريع

مرحلة قاض ي املوضوع ، ومرحلة املحاكم العليا ) مجلس الدولة واملحكمة الدستورية على مرحلتين 

                                                             

محمد بوسلطان ، إجراءات الدفع بعدم الدستورية : آفاق جزائري جديدة ، مجلة املجلس الدستوري ،   أ د / - 30 

 .www.conseil-constitutionnel.dz، املوقع اإللكتروني :   15ص   2017العدد الثامن ، الجزائر، 
31 - Décision n 2012 – 278 QPC(question prioritaire de constitutionnalité)du 05 octobre 

2012 ;www.conseil- constitutionnel.fr 
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العليا( التي يعود لها اختصاص إحالتها من عدمه إلى املجلس الدستوري  ، وإن كان البعض من 

يرى بأن هذا الخيار يحمل توازن املؤسسات من حيث املحافظة على مكانة املؤسسات  الفقه

الثالث ، ولكن هناك من الفقه من يرى بأن نظام التصفية يعقد اإلجراءات القضائية ويطيل 

 أمدها، باإلضافة إلى أنه يحول القضاة العاديين إلى دستوريين سلبيين في حالة رفضهم اإلحالة .

 بعدم الدستورية أمام قاض ي املوضوع ) العادي أو اإلداري( . الدفع  -أ 

تعتبر أغلبية الفقه أن الدفع بعدم الدستورية دفعا موضوعيا يثار في جميع مراحل 

وبالرجوع إلى القانون العضوي  32الدعوى، عكس الدفوع الشكلية التي تثار قبل كل دفع أو دفاع 

نجده حدد شروطا لقبول الدفع بعدم الدستورية أمام قاض ي املوضوع ، منها ما   16 – 18رقم 

 يتعلق بالشروط الشكلية وأخرى موضوعية :

 الشكلية الشروط - 1

منه   06بالرجوع إلى التشريع الجزائري الخاص بالدفع بعدم الدستورية وبموجب املادة 

على شرط وحيد شكلي لتقديم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول نجده نص 

بمذكرة مكتوبة منفصلة ومسببة، فالكتابة شرط أساس ي حتى في املرافعات الشفوية ، أما املذكرة 

املنفصلة يقصد بها أن تكون منفصلة من جهة عن النزاع الرئيس ي ، ومن جهة أخرى أنها تقدم 

الدستوري، أما شرط التسبيب فينصرف إلى تبيان عدم دستورية التشريع  وسائل خاصة بالنقاش

 حتى تتمكن 
ً
 ومستفيضا

ً
املطعون فيه، ويضيف الفقه أن التسبيب أو التعليل ال بد أن يكون كافيا

 . وإذا غابت هذه الشروط اعتبر هذا الدفع غير مقبول  33املحكمة من مراقبة جدية للمسألة

 الشروط املوضوعية    - 2

املحدد لشروط وكيفيات تطبيق  16 – 18من القانون العضوي رقم  08نصت املادة 

 الدفع بعدم الدستورية على الشروط املوضوعية واملتمثلة في : 

                                                             

من الدستور، مجلة الدفاع  133فاطمة الزهراء التادلي ، الدفع بعدم دستورية قانون طبقا ألحكام الفصل  - 32 

 .42، ص 2013،العدد السابع ، املغرب ، ديسمبر 

) اإلطار القانوني واملمارسة القضائيـــــة(  محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية - 33 

 57 – 56،ص ص 2013مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 
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أن يتوقف على الحكم التشريعي املعترض عليه مآل النزاع ، أو أن يشكل أساس  -

 املتابعة،  

بمطابقته للدستور من طرف املجلس أال يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح   -

 الدستوري باستثناء تغيير حالة الظروف 

 أن يتسم الوجه املثار بالجدية . -

يتضح بأن املشرع الجزائري أدرج شرط الجدية ) جدية الدفع( ضمن الشروط 

املوضوعية أسوة بالتشريع الفرنس ي، في حين يرى الفقه الجزائري أن التسبيب الذي يرد في عريضة 

 .34الدفع بعدم الدستورية يساهم بقسط وفير في إبراز عنصر جدية الدفع

ويترتب على عملية التحقق من استيفاء مذكرة الدفع لشروط قبولها أمرين : إما إحالة 

أيام، وإما تبليغ املقرر القاض ي بعدم قبول  10مذكرة الدفع على الجهات القضائية املختصة خالل 

 .35لألطراف

 الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة العليا أو مجلس الدولة.اإلحالة أو  -ب 

إذا استوفت مذكرة الدفع  الشروط الشكلية واملوضوعية للدفع بعدم الدستورية ،يتم 

إحالتها من قبل قضاة املوضوع على املحكمة العليا أو مجلس الدولة ، وطبقا للتشريع الجزائري 

صل في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى املجلس فإن املحكمة العليا أو مجلس الدولة تف

من  09( ابتداء من تاريخ استالم اإلرسال املنصوص عليه في املادة 02الدستوري في أجل شهرين )

هذا القانون العضوي،  أما عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة العليا أو مجلس 

ي إحالته على املجلس الدستوري ضمن األجل الدولة مباشرة يفصالن على سبيل األولوية ف

 .36أعاله 13املنصوص عليه في املادة 

                                                             

، صادرة  32أمحمد بن ملبارك ، الدفع بعدم دستورية القوانين أمام قاض ي املوضوع ، مجلة املحامي ، العدد  - 34 

 .67،  ص 2019عن منظمة املحامين سطيف ، جوان 

 .16 – 18من القانون العضوي رقم  09املادة  - 35 

 . 16– 18من القانون العضوي رقم  14،  13:  املواد - 36 
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ويرجئ قاض ي املوضوع الفصل في النزاع إلى غاية توصيله بقرار الفصل بعدم الدستورية 

 النص التشريعي ، غير أنه ال يوقف الفصل في الحاالت التالية : 

سير التحقيق طبقا ملا تنص عليه املادة  حالة الدفع املثار أمام قاض ي التحقيق ال يوقف -

 . 16 -18من القانون العضوي رقم  02فقرة  10املادة 

 حالة وجود أطراف رهن الحبس  -

حالة نص القانون على وجوب فصل الجهة القضائية في أجل محدد أو على سبيل  -

 .37االستعجال

اإلرسال إلى الرئيس  يوجه قرار 16 -18من القانون العضوي رقم  13وطبقا لنص املادة 

األول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة اللذين يستطلعان فورا  رأي النائب العام أو محافظ 

 الدولة  ، ويتم تمكين األفراد من تقديم مالحظاتهم املكتوبة .

يصدر قرار املحكمة العليا أو مجلس الدولة بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية ، 

ك يرأسها رئيس كل جهة قضائية ، وعند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس ، وتتشكل وعند تعذر ذل

( يعينهم حسب الحالة الرئيس األول للمحكمة 03من رئيس الغرفة املعنية وثالثة مستشارين )

 العليا أو رئيس مجلس الدولة .

لس وقرار املحكمة العليا أو مجلس الدولة البد أن يكون مسببا حتى يرسل إلى املج

الدستوري مرفقا بمذكرات وعرائض األطراف ، ويتعين على املحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء 

 .الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية

ويتم إعالم الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار املحكمة العليا أو 

من تاريخ صدوره ، وفي حالة عدم فصل املحكمة  أيام 10مجلس الدولة ويبلغ لألطراف في أجل 

                                                             

 . 16 – 18من القانون العضوي رقم  11املادة  - 37 
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، 16 – 18 رقم من القانون العضوي  13العليا أو مجلس الدولة في اآلجال املنصوص عليها في املادة 

 .38يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى املجلس الدستوري

 اإلجراءات املتبعة أمام املجلس الدستوري  –ج 

 ألحكام القانون  
ً
ترسل املحكمة العليا أو مجلس  16 – 18العضوي رقم طبقا

 بمذكرات وعرائض األطراف مع وجوبية تسبيب 
ً
الدولة قرار اإلحالة إلى املجلس الدستوري مرفقا

 ألحكام املادة 39القرار
ً
 طبقا

ً
من الدستور،  188، ويعلم املجلس الدستوري رئيس الجمهورية فورا

فتين ) رئيس املجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس كما يعلم املجلس الدستوري رؤساء الغر 

للمجلس الدستوري بخصوص الدفع األمة( ، والوزير األول اللذين يمكنهم توجيه مالحظاتهم 

، ويعقد املجلس الدستوري جلسة علني إال في الحاالت االستثنائية املحددة في 40املعروض عليهم 

الدستوري في الدفع يتم تمكين األطراف النظام املحدد لقواعد عمله ، وقبل فصل املجلس 

 . 41املمثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة من تقديم مالحظاتهم وجاهيا 

أشهر التي  04يفصل املجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستورية ويصدر قراره في أجل 

أشهر بناء على قرار مسبب من  04تلي إخطاره ، ويمكن تمديد هذا األجل مرة واحدة ملدة أقصاها 

  . 42املجلس ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة اإلخطار 

ن رئيسيين، أثر فوري يتمثل في استبعاد ويترتب على قبول الدفع بعدم الدستورية أثري

القضائية النص التشريعي املقض ي بعدم دستوريته ، ويصبح بدون أثر بالنسبة للخصومة 

ويكون هذا األثر الفوري بمجرد صدور قرار املجلس املوقوف الفصل فيها ، أي ال يطبق عليها ، 

وأثر مستقبلي أي أن القرار القاض ي  الدستوري وتبليغه للجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع ،
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بعدم الدستورية يمتد إلى كل القضايا التي تستند على نفس النص التشريعي املقض ي بعدم 

، ية ال يمتد إلى كل النص القانونياملجلس الدستوري بعدم الدستور ، كما أن تصريح  43دستوريته 

 .بل يقتصر على مادة واحدة فقط دون بقية املواد 

قرارات املجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات العمومية واإلدارية وتبقى 

 .44والقضائية، وال يجوز الطعن فيها أمام أي جهة أخرى 

 خاتمة 

ال نبالغ إن قلنا أن سير املؤسس الدستوري نحو الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم  

إلرساء دولة  تماشيا مع التشريعات املقارنة في املجال الدستوريالدستورية يشكل ثورة قانونية 

  عن طريق احترام الدستور  القانون 
ً
بتنقية النصوص  وضمان الحقوق والحريات املكفولة دستوريا

، كذلك لتأسيس التي يضمنها الدستور كل ما من شأنه انتهاك الحقوق والحريات من التشريعية 

حريك الرقابة الدستورية عن طريق اإلحالة في ت عالقة قانونية بين القضاء واملجلس الدستوري

 على هوية املجلس الدستوري.للحفاظ 

قرارين طبقت فيهما آلية  2019نوفمبر 20وقد أصدر املجلس الدستوري الجزائري في 

 416بناء على إحالتين من قبل املحكمة العليا حول مراقبة دستورية املادة الدفع بعدم الدستورية 

من الدستور والتي تنص صراحة على أن  160الجزائية التي تتعارض مع املادة من قانون اإلجراءات 

 20مؤّرخ في /  19دع د/م د.ق /01رقم  ، القرار األول : "القانون يضمن حق التقاض ي على درجتين

 .2019نوفمبر  20/ مؤرخ في 19/ ق . م د/ د ع د  02، والقرار الثاني: رقم 2019 نوفمبر سنة

 من التجربة الفرنسية
ً
 وروحا

ً
دون  إال أنه يعيب على هذه التجربة أنها مستقاة نصا

بين التشريعات املوائمة تجارب التشريعات املقارنة األخرى حتى يحدث نوع من  االستفادة من

، لذلك بقيت وانتقاء األفضل الذي يناسب املنظومة التشريعية الجزائرية على وجه الخصوص

                                                             

 .2016من التعديل الدستوري  191املادة  - 43 

 .2016من التعديل الدستوري  191املادة  - 44 
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تطرح العديد من اإلشكاليات وتحمل  16 – 18معظم النصوص الواردة في القانون العضوي رقم 

 العديد من التكهنات منها : 

و تقديم توضيحات بخصوص النص التشريعي أ عدم النص على تسبيب قرار املجلس الدستوري -

  املطعون فيه .

عدم التطرق ملسألة التنحي أو  رد القاض ي الدستوري باعتباره مظهر من مظاهر املحاكمة  -

 العادلة  

لم يحدد املشرع أجال لقاض ي املوضوع للنظر في مدى توفر الشروط في مذكرة الدفع بعدم  -

عليا ومجلس الدولة ، في حين حدد أجل شهرين للمحكمة الدستورية قبل إرسالها للمحكمة ال

 العليا ومجلس الدولة للفصل في إحالة الدفع للمجلس الدستوري .

لم ينص املشرع الجزائري على الحاالت االستثنائية الواردة على مبدأ األثر الفوري املباشر  -

 وق املكتسبة.لقرارات املجلس الدستوري، وانعكاساتها على األمن القانوني والحق

لم يبين املشرع الجزائري األثر املترتب في حالة عدم إصدار املجلس الدستوري قراراه في األجل  -

 املحدد .

لم يحدد املشرع الجزائري طبيعة ونطاق الحقوق والحريات التي وقع املساس بها واملعنية  -

 وفقا للمبادئ بالحماية، هل تلك املنصوص عليها في الدستور، أم تشمل كذلك 
ً
املتعارف عليها دوليا

 العامة واملواثيق واالتفاقيات الدولية املصادق عليها.

املشرع الجزائري على الطعن غير املباشر ) الدفع بعدم الدستورية( ، وأهمل الطعن اقتصر  -

ية الذي اتبعته العديد من الدول الغربية والعربية والذي يشكل فعال ضمانة حقيقة لحمااملباشر 

حقوق األفراد، ال سيما في ظل عدم استقاللية السلطة القضائية بصفة عامة واملجلس 

   الدستوري بصفة خاصة ، وعدم تخصص القضاة في املجال الدستوري.
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اض ي؟فراد أم تقنية ملماطلة املتقآلية لحماية حقوق و حريات ال الدفع بعدم الدستورية   

 رمضاني فاطمة الزهراءد.                                                                                                           

 قسم أأستاذ محاضر                                                                                                               

 كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                                                                  

 تلمسان جامعة أبي بكر بلقايد                                                                                                    

                fatimazohra_ramdani@yahoo.fr 

  امللخص:

بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته  آلية الدفع بعدم الدستورية،الذي يستشف من خالل     

إلقاء نظرة على ممارسات بعض األنظمة القانونية،إال أنه يمكن أن تثار بعض  املفارقات، فأهم 

التي قد تبدو لصالح املبدأ في إطار حماية حقوق و حريات األفراد،قد تشكل  القانونية الشروط 

 قد يتعرضه.  الذع نتقاداهم أ

 - قضائيةإن الطريقة السهلة نسبًيا، التي يمكن من خاللها رفع الدفع بعدم الدستورية، أمام جهة  

مدنية أو إدارية أو جزائية،أن يلتمس من   يمكن ألي متقاض ي،طرف في خصومة عادية أم إدارية،إذ

)بطريقة غير مباشرة في الدستوري إخطار املجلس دعواه، املطروح أمامها  الجهة القضائية 

للنظر في مدى مطابقة الحكم التشريعي املحتج به من قبل خصمه،أو الذي سيطبق على   نظامنا(

و خاصة إجراء التعليق اإلجباري )أو إرجاء الفصل،أو وقف النظر(  للمحاكمة األصلية  في ،النزاع 

، قد تقود إلى حالة 16-18من القانون العضوي 10أعقاب هذه اإلثارة من خالل ما فرضته املادة 

من  التناقض،إذ  يتحول الدفع بعدم الدستورية،من خالل بعض املتقاضين إلى تقنية لتأخير 

مة،تستخدم لغرض وحيد هو مماطلة و مراوغة و تأجيل اإلجراء الرئيس ي الذي من املحاك

املفروض أن يتم في الدعوى األصلية املرفوعة أمام املحكمة، مع علم هؤالء األفراد أنه بدون أي 

و هنا نتساءل أال يمكن أن يعتبر إجراء وقف الفصل في الدعوى الصلية، بمجرد قبول أساس. 

دستورية، و إحالته على املجلس الدستوري من خالل املحكمة العليا أو مجلس الدفع بعدم ال

الدولة، في نظامنا، إخراج آللية الدفع من  معناها كأداة لحماية الحقوق الساسية؟،إذ تتحول 

إلى  مجرد تقنية تأخير للمحاكمة، تستخدم من قبل بعض الطراف لتأجيل  القضية 

 الساسية.؟ 

 

mailto:fatimazohra_ramdani@yahoo.fr
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Résumé:  
Malgré le grand succès de l’application du principe de l’exception 

d’inconstitutionnalité, constaté par des pratiques de certains systèmes 

juridiques, certains paradoxes peuvent apparaître: les conditions juridiques 
les plus importantes qui peuvent sembler favoriser le principe de protection 
des droits et libertés des personnes peuvent être les plus importantes pour 
l’exposé. 

La méthode relativement facile par laquelle l’exception 

d'inconstitutionnalité peut être invoqué devant un organe juridictionnel - 
ordinaire ou administratif -  donnant la possibilité au partie à un litige civil, 
administratif ou pénal à s'adresser à l'organe juridictionnel devant lequel 
l'affaire est introduite,( De manière indirecte dans notre système) à examiner 
dans quelle mesure la disposition législative invoquée par son adversaire ou 
qui sera appliquer au litige, et en particulier la suspension obligatoire (ou le 
report ou le sursis ) du procès initial à la suite d'un tel soulèvement ,selon 
l’article 10 de la  Loi organique 18-16, peut conduire à un état de 
contradiction, que l’exception devient, par certains plaideurs une technique 

dilatoire du procès, utilisé dans le seul but de retarder et reporter l'action 
principale. Dans ce contexte, On s’interpellent  si la suspension de l'action  

initiale qui  peut être envisagée en acceptant simplement l’exception 

d’inconstitutionnalité  et en la renvoyant au Conseil constitutionnel par 
l'intermédiaire de la Cour suprême ou du Conseil d'État, dans notre système, 
ne va pas il  attient sens du mécanisme de l’exception , en tant qu'outil de 
protection des droits fondamentaux et le transforme  Juste à une technique 
de retardement , utilisée par certaines parties pour différer l’action 

principale ? 

 مقدمة:    

السلطات العامة للحقوق والحريات التي ينص عليها  احترامالضمانات التي تكفل أهم  من

الدستور نجد  احترامو التي عملت مختلف األنظمة الدستورية على توفيرها لفرض الدستور،

 هذه الرقابةقد تعهد القضاء الدستوري،من خالل إقرار إمكانية الرقابة على دستورية القوانين.

من طرف محاكم خاصة ة،و التي قد  تمارس الرقابإلى املحاكم، بحيث يسمح فيه لألفراد بتحريك 
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كاملحكمة الدستورية النمساوية أو املحكمة الدستورية األملانية، أو من طرف محاكم عادية 

 (1).كاملحاكم األمريكية

قد يعلم الكثير من املهتمين بالقانون الدستوري الجدل  الذي ساد في أوائل الثالثينات ،حول  و  

بأهمية الجهاز  Kelsen Henzلفة بصيانة و حماية الدستور،فقد نادى هانز أفضل األجهزة املك

،فاملحكمة الدستورية نفاذهاالقضائي كضامن لسمو القاعدة الدستورية،و آلية لضمان 

كارل  النمساوية كانت أروع مثال يثبت صحة وجهة نظره هذه. و في مقابل هذه الفكرة طاملا تغنى 

بمنح الرقابة لجهاز سياس ي رفيع املستوى،مثل رئيس الدولة أو حتى هيئة  Carle Shmithشميت 

( كما قد ال يخفى 2سياسية أخرى أقدر من وجهة نظره على ضمان الحماية الحقيقية للدستور.)

(، و الذي أسال حينها الكثير 3أيضا الجدل الذي أثير بشأن طبيعة املجلس الدستوري الفرنس ي )

  من الحبر.

  و  
 
الرقابة الدستوریة وعهد بها إلى هیئة سماها  "املجلس  1963م الدستور الجزائري لسنة قد نظ

ه لم یتم إنشاء وتنصیب هذه املؤسسة آنذاك نتیجة للظروف  السیاسیة في الدستوري"، غير أن 

أما .(4العمل بالدستور بعد أقل من ثالث أسابیع من بدأ نفاذه ) التي أدت إلى تعلیق  وتلك املرحلة،

                                                             

يرجع الفقه مبرر اإلعتماد على الرقابة املركزية إلى عدم جواز نظر نفس الجهة القضائية مرتين في نفس  -1 

القضية،و في هذا "حماية لهيبة القوانين" أيضا و سموها،حيث ال يمكن مناقشة صالحيتها الدستورية إال من قبل 

 في هذا  إدارة أفضل للعدالة الدستورية.جهة عليا )كاملحكمة العليا ،محكمة النقض،محكمة دستورية...(،و 
2 - Elena Simina Tanasecu, La protection de la constitution entre l’arbitrage du chef de l’état et la 

garantie de sa suprématie par la cour constitutionnelle,http://www.umk.ro/fr/buletin-stiintific-

cercetare/arhiva-buletinstiintific/176-volumul-mesei-rotunde-internationale-2008/337- 

ل دستور عام  -3  ،ويعود الفضل في 1795ظهرت املحاوالت األولى لتقرير الرقابة السياسية في فرنسا عند وضع أو 

الذي اقترح إنشاء هيئة سياسية تكون مهمتها إلغاء القوانين املخالفة ،Sieyes زذلك إلى الفقيه الفرنس ي"سيي

 .للدستور قبل صدورها

Marco Fioravanti, Sieyès et le jury constitutionnaire : perspectives historico-juridiques, Annales 

historiques de la Révolution française, 349 ,Paris, 2007,p 87. 

Le projet d’Emmanuel-Joseph Sieyès de l’an III fut une tentative d’introduire un contrôle de 

constitutionnalité par un organe institué à dessein et d’innover par rapport à la conception de la 

constitution et de la loi 

 . 6ص ، 1990ملیلة، عين الهدى، الجزائري،دار السیاس ي الشعير،النظام بو سعید-4 
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ثم  جاء  فلم تعرف الدولة آلية الرقابة، التي عرفتها البالد بعد هذه املرحلة  االنتقاليةفي ظل املرحلة 

على تأسیس "مجلس دستوري" یضطلع بمهمة الرقابة  153و نص عبر املادة  1989دستور عام 

 على عدة صالح
ً
 ،155یات أخرى نصت عليها املادة على دستوریة القوانين، فضال

 
د التعدیل وأك

على بقاء هذه املؤسسة مع بعض التعدیالت البسیطة التي أدخلت عليها  1996الدستور ي لعام 

 (1).كالرفع من تشكيلتها

(إمكانية إخطار 2)2016موجب التعديل الدستوري لعام ب أعطى املبدأ الذي تم تأسيسه قد و   

املجلس الدستوري بطريقة غير مباشرة من طرف األفراد.هذا املوضوع الذي تم تنظيمه بموجب 

و كيفيات   املحدد لشروط 16-18منه،و الذي توج بإصدار القانون العضوي رقم 188املادة 

 .(3بعدم الدستورية )  تطبيق الدفع

ف من الذي يستش،الدفع بعدم الدستورية آليةمن النجاح الكبير الذي حققته   بالرغمو      

 نه يمكن أن تثار بعض  املفارقات،إال أل إلقاء نظرة على ممارسات بعض األنظمة القانونية،خال

أهم   األفراد،قد تشكلفأهم الشروط التي قد تبدو لصالح املبدأ في إطار حماية حقوق و حريات 

 .قد يتعرضه الذع انتقاد

 قضائيةجهة  ة نسبًيا التي يمكن من خاللها رفع الدفع بعدم الدستورية، أمامإن الطريقة السهل    

مدنية أو إدارية أو جزائية،أن يلتمس   يمكن ألي متقاض ي،طرف في خصومة أم إدارية،إذ عادية -

للنظر في مدى مطابقة   إخطار املجلس الدستوري دعواه، املطروح أمامها  من الجهة القضائية 

التعليق إجراء خاصة  و -الحكم التشريعي املحتج به من قبل خصمه،أو الذي سيطبق على النزاع 

قد تقود  (4)،اإلثارةفي أعقاب هذه  األصلية  للمحاكمة  (لفصل،أو وقف النظرأو إرجاء ا)اإلجباري 

ل الدفع بعدم الدستورية،من خالل بعض املتقاضين إلى تقنية يتحو  ،إذ إلى حالة من  التناقض

                                                             

 .408سعيد بوشعير،املرجع السابق،ص-1 

الدستوري،الجريدة الرسمية رقم املتضمن التعديل  2016مارس06املؤرخ في 01-16القانون  -2 

 .07/03/2016ل14

  .2018سبتمبر  05، الجريدة الرسمية املؤرخة في 2018سبتمبر  2املؤرخ في  16-18القانون العضوي رقم  -3 

:"في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية 16-18من القانون العضوي  10تنص املادة  -4 

الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار رار املحكمة  العليا أو مجلس الدولة أو املجلس الدستوري عند إحالة 

الــتــحــقــيــق ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير املؤقتة أو غير أنه، ال يترتب على ذلك وقف سيــر  .الدفع إليه

 ".التحفظية الالزمة

http://brahimi-avocat.e-monsite.com/medias/files/jo-exception-arabe-1.pdf
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لتأخير املحاكمة،تستخدم لغرض وحيد هو مماطلة و مراوغة و تأجيل اإلجراء الرئيس ي الذي من 

أنه بدون أي  هؤالء األفراد الدعوى األصلية املرفوعة أمام املحكمة، مع علم املفروض أن يتم في

 أساس. 

 هها بعض املمارسين،و املفوضيةالتي وج باالنتقادات  االستشهادو في هذا الخصوص يمكننا    

أوصت باألجل  إذطويلة في بعض البلدان،الدفع بعدم الدستورية  إجراءاتلكون  (1األوروبية،)

جاء في التقرير الذي أعدته، "....الدفوع  بعدم الدستورية،تستمر في تأخير حل  ،حيثاملعقول 

 (2الفساد العالية املستوى،.... " . ) ،و منها بعض القضايا الخطرة مثلقضاياال

بشأن وقف إجراءات التقاض ي "تعليق املحاكمة " ( 3)لجنة البندقية" فينيسيا"  استنتاجكان و    

و التي تتلقى دفوعا بعدم  ،لية املرفوعة أمام الجهات القضائية املختلفةفي النزاعات األص

يجب تعليق أي إجراء عادي بمجرد تقديم دفع أولي إلى املحكمة الدستورية.  "الدستورية ، كما يلي:

يجب التحقق ،قد يحدث هذا التعليق بحكم القانون أو بقرار من املحكمة املختصة. في أي حال

 بتطبيق قانون يشك أو يعتبره غير دستوري ويجب أن تتحقق من أن القاض ي 
ً
العادي ليس ملزما

دستوريته في سياق القضية الحالة،كما له عدم تعليقه إذا شك أن هدف  املحكمة الدستورية من

 (4)"األطراف هو املماطلة...

                                                             
1 - La Commission européenne est l'une des principales institutions de l'Union européenne, avec 

le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil européen. 
2 - Rapport de la Commission Européenne sur les progrès réalisé par la Roumanie dans le cadre du 

Mécanisme de coopération et vérification (2007). 
3 - La Commission européenne pour la démocratie par le droit, aussi appelée commission de 

Venise, est un organe consultatif du Conseil de l’Europe composé d'experts indépendants en droit 

constitutionnel. Elle a été créée en 1990, après la chute du mur de Berlin, à une période où une aide 

constitutionnelle était nécessaire pour les États d'Europe centrale et orientale. 

،جهاز استشاري ملجلس البندقية لق عليها إسم" لجنةالجنة األوربية للديمقراطية عن طريق القانون والتي يط

 .الدستورية أوروبا حول القضايا
4  -Rapport de la Commission Venise  sur l’exception d’inconstitutionnalité a la cour constitutionnel 

de la Roumanie, présenté au séminaire sur l’exception d’inconstitutionnalité, Rabat,Maroc ,29-30 

novembre 2012.Publiée sur e site : 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU(2012)023-f 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institutions_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_constitutionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_constitutionnel
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ول الدفع و هنا نتساءل أال يمكن أن يعتبر إجراء وقف الفصل في الدعوى الصلية، بمجرد قب 

 من خالل املحكمة العليا أو مجلس الدولة، إحالته على املجلس الدستوريو  بعدم الدستورية،

 إذ تتحول إلى ،؟الدفع من  معناها كأداة لحماية الحقوق الساسيةإخراج آللية  في نظامنا،

  الساسية.؟ القضية لتأجيل مجرد تقنية تأخير للمحاكمة، تستخدم من قبل بعض الطراف 

قد يكون غير ضروري  أو تحليل  استظهار ،و ال داعي ألي مستبعدة وجهة النظر هذهقد يبدو أن 

القانون  فيبعض البدائل لتلك التي تم تشريعها  اقتراح، ، في هذه املقالةنود و نحاول ،و مع ذلك 

،طبعا إن حق الدفع بعدم الدستورية استعمالفي  اتعسف،التي قد نعتبرها تشكل 16-18العضوي 

 التقسيم التالي: اعتمدناصحت فرضية اإلشكالية الرئيسية.لذا و لإلجابة عه هذا 

 ى دستورية القوانين بواسطة الدفعالفقرة الولى:معنى الرقابة عل

يع الجزائري الفقرة الثانية :الشروط املفروضة إلعمال الدفع بعدم الدستورية وفقا للتشر 

 .ادحريات الفر دعامة لحماية حقوق و 

الفقرة الثالثة :إرجاء الفصل في الدعوى الصلية لغاية النظر في الدفع بعدم الدستورية 

 إمكانية ملماطلة املتقاض ي؟

 :معنى الرقابة على دستورية القوانين بواسطة الدفع:الولىالفقرة 

تتمثل  الرقابة القضائية في وجوب خضوع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية للجهات  

للنصوص الدستورية، ويرتكز مفهوم تلك الرقابة  وامتثالهاالقضائية للتحقق من مدى مطابقتها 

قانون الدولة األسمى،وأن القواعد الواردة فيه هي  باعتبارهإلى ما يتمتع به الدستور من علوية 

والعمل بموجبها بما في ذلك السلطة  احترامهاويتوجب على سلطات الدولة   ألعلى مرتبةا

تصنيف الوسائل املتبعة في الرقابة على  إلى(ويذهب فقهاء القانون الدستوري 1التشريعية)

( ،الرقابة عن  اإللغاءالرقابة عن طريق الدعوى األصلية ) رقابة نوعين: إلىدستورية القوانين 

طريق الدفع بعدم الدستورية و هي ما يهمنا،لكن قبل التطرق ملفهومها،و الشروط التي فرضها 

املقصود بها،و من هو القاض ي الدفوع و  عرض ملضمون املؤسس و املشرع الجزائري إلقرارها نت

 املخول النظر في الدفع بعدم الدستورية.

 

                                                             

، 1978الجامعات املصرية،مصر علي السيد الباز ،الرقابة على دستورية القوانين في مصر،)دراسة مقارنة(،دار -1 

 .26ص
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 معنى الدفوع أوال:

كثير من األحيان أمام الجهات القضائية نزاع يدخل في اختصاص جهة أخرى ويكون قد يثار في     

متوقف على الفصل في النزاع الفرعي والتبعي، كأن يطرح أمام القاض ي   الفصل في النزاع األصلي

املدني أثناء نظر نزاع يتعلق بملكية عقار فيدفع أحد الخصوم بأن عقد امللكية مزور، فالبحث في 

تزوير ليست من اختصاصه و إنما من اختصاص القاض ي الجزائي، باعتبار أن التزوير مسألة ال

هو جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يدفع أمامه بعدم مشروعية قرار إداري مع 

 .اإلشارة أن االختصاص النوعي من النظام العام

لقاض ي في هذا الدفع طبقا لقاعدة إما أن يفصل ا احتمالينللفصل في هذه املسألة نكون أمام و 

  وهنا تسمى املسألة باملسألة االبتدائية، أو يوقف القاض ي (1) ”قاض ي املوضوع هو قاض ي الدفع“

الفصل في النزاع األصلي ويحيل املسألة التبعية إلى القاض ي املختص وهو ما يطلق عليه باملسألة 

 .”مبدأ الفصل بين الوظائف“األولية تطبيقا لقاعدة 

 فما املقصود بالدفوع؟

بمعنى التنحية و اإلزالة يقال دفع عنه األذى بمعنى نحاه و أزاله عنه ، و قد يراد  لدفع في اللغة ا

و قد يراد . "يقال ُدفع فالن إلى كذا أي أضطر إليه فهو مدفوع إليه أي مضطر االضطراربالدفع " 

تأتي بمعنى رد القول و إبطاله فيقال دفعت بالدفع " الرد " يقال دفعت إليه كذا أي ردته إليه و 

 (2) .القول أي ردته بالحجة

توجد تعاريف كثيرة للدفع من قبل فقهاء القانون و إن اختلفت في الصياغة إال أن جميعها  قانونا:

في دعوى ما يجيب به الخصم على طلب خصمه تتجه إلى معنى واحد حيث يعرفه البعض بأنه 

أو تأخير هذا الحكم و يعتبر كقاعدة عامة وسيلة في يد املدعى عليه للرد قصد تفادي الحكم به ما،

 عليها أو على إجراءاتها.  االعتراضعلى دعوى املدعي ، و تمكينه من 

كما يحق للمدعي عليه األصلي تقديم دفوع و طلبات عارضة في الخصومة , يجوز للمدعي األصلي 

كامل  إلىالرد عليها عن طريق تقديم الدفوع , ألن مركزي املدعي و املدعى عليه قابلين للتغيير بالنظر 

 الطلبات و الدفوع املقدمة , و ال يرتبطان بالطلب األصلي وحده. 

                                                             

 .188ص  ،1977دار النهضة العربية،  القاهرة، د. أحمد فتحي سرور، أصول قانون اإلجراءات الجنائية، -1 

 حروف –،الجزء العشرون 16،سلسلة الثراث العربي »تاج العروس ، «محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي،معجم-2 

 .553،،ص1993)املجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب(، مطبعة حكومة الكويت، -دهقع -قبط 

https://archive.org/download/FP62880/taga20.pdf
https://archive.org/download/FP62880/taga20.pdf
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أنوع من الدفوع يتم التمييز بينها وفق محلها , فحين تناقش مدى تأسيس اإلدعاء  و توجد ثالثة   

موضوعا تسمى بالدفوع املوضوعية , و حين تتعلق بإجراءات الخصومة يطلق عليها تسمية الدفوع 

 ،لدعوى تدعى الدفوع بعدم القبول الشكلية أو اإلجرائية , و حين تثير شكوكا حول توفر الحق في ا

في تحديد نوع الدفع املقدم ليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم , و إنما بحقيقته التي  العبرةو 

 (1تتضح من تكييف القاض ي , و الذي تترتب عنه آثارا موضوعية و إجرائية هامة)

 الدفع بعدم الدستورية:ثانيا:

 األصليةمشرعي الدول  في معالجة مسألة الدفوع التي قد تبدو أثناء نظر النزاعات  اختلفلقد 

الفرصة بإحالة الدفع بعدم دستورية القانون املراد  إتاحةاملعروضة أمام القضاء،  من خالل 

 .تطبيقه على النزاع األصلي من طرف أحد الخصوم ،أو من طرف محكمة املوضوع من تلقاء نفسها

ية للخصوم دون مكانمنح هذه اإل  16-18املشرع الجزائري من خالل القانون العضوي  اختارو قد 

نصت   من القانون العضوي  4املادة صلي املعروض أمامهم،فقضاة املوضوع الناظرين في النزاع األ 

 .بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاض ي  أنه ال يمكن أن يثار الدفع  صراحة

انت هذه مام القضاء سواء كمنظورة أسلوب الدفع بعدم الدستورية وجود دعوى و عليه يفترض أ

د فيها تطبيق قانون معين، حوال الشخصية يرامتعلقة باأل  أودارية تجارية أو إ أوالدعوى مدنية 

 (2طرافها بعدم دستورية ذلك القانون مطالبا بعدم تطبيقه.)فيدفع أحد أ

لجوء إلى القضاء الدستوري، حيث يدعي أحد خصوم وتسمى أيضا بالطريق غير املباشر ل 

الدعوى صاحب املصلحة بعدم دستورية القانون املزمع تطبيقه على النزاع أثناء نظر الدعوى 

 .على القضاء، مستعمال في ذلك حقه الدستوري في الدفع بعدم دستورية القوانين املطروحة

نون أحد الخصوم مدى دستورية القا ويقصد بذلك وجود نزاع سابق مطروح على القضاء ويثير

 الذي يريد تطبيقه على النزاع.

يسبق الفصل في الدعوى  ما ،و هو  قانون ستورية و هذا الدفع هو دفع موضوعي يتعلق بد 

أن الدفع بعدم الدستورية و أن كان تطبيقا من تطبيقات الدفع املوضوعي إال انه يتميز (3) األصلية

 .كام القانونية للدفع املوضوعي بأحكام خاصة تختلف عن األح

                                                             

 – 2006سنة  –دار الهدى –الجزء األول  –ة الجزائري شرح قانون اإلجراءات املدني –الدكتور سليمان بارش -1 

 .الجزائر
2 -Georges Burdeau ،Drolt  Constitution et Institution politques ،Paris،1968.p.99 

 topic-goo.com/t10-alansi.inعلي محمد مطهر العنس ي،نظرية الدفوع في قانون املرافعات اليمني، -3 
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الفقرة الثانية :الشروط املفروضة إلعمال الدفع بعدم الدستورية وفقا للتشريع الجزائري 

 الفراددعامة لحماية حقوق و حريات 

يعد قانون الدفع بعدم الدستورية سابع مشروع قانون تتولى وزارة العدل إعداده  و عرضه على     

تم إحالته  ،إذ 2022 – 2017التشريعية الثامنة  ضمن الفترة  2018-2017البرملان خالل دورته 

التي  عقدت بهذا  2018/ 66واإلداريــة والحريــات بنــاء عــى اإلحالــة رقــم ة الشؤون القانونيةعلى لجن

يــف نــزار، رئيــس اللجنــة، برئاســة الســيد الشر ،2018جوان 12الخصوص اجتاعــين يــوم الثالثــاء 

األختــام ممثــال للحكومــة، الذي  إلى عــرض الســيد الطيــب لــوح وزيــر العــدل حافــظ  استمعتقد و 

وأهــداف هــذا النــص، موضحــا  قدم عرضــا مســتفيضا بخصــوص مـشـروع القانــون ضمنــه أســباب

ط األساسية التي تتمثل النقا(1.) 2016أنــه جــاء تكيفــا مــع املبــادئ الجديــدة الــواردة في دسـتور 

 : العضوي املتضمن هذه اآللية فيما يليالقانون قدمها الدستور و 

 :2016أوال:الشروط الصريحة بمقتض ى التعديل الدستوري لسنة 

 ية بمناسبة "محاكمة":رلدستوم الدفع بعدتقديم ا -1

قضائية أمام أحد الجهات  ، فدعوى مخاصمة ، وجوديشترط لرفع دفع بعدم دستورية قانون ما

كما -القضائية عادية أم قضائية. و يثار الدفع بعدم دستورية القانون أو مسألة أولوية الدستور 

و بمختلف درجاتها سواء أمام محاكم الدرجة   ،أمام املحاكم-أسماها القانون العضوي الفرنس ي

تابعة ملجلس الدولة أو عادية  ريةإداأو النقض. وبمختلف أنواعها سواء كانت  االستئنافاألولى أو 

كانت عليها الدعوى و حتى ألول مرة   و يمكن طرح هذا الدفع في أي حالة (2تابعة للمحكمة العليا.)

أمام محكمة الجنايات   أو في الطعن بالنقض.وال يجوز إثارة الدفع بعدم الدستورية االستئناففي 

 الحكم الصادر عن محكمة الجنايات. استئنافغير أنه يمكن إثارته عند   االبتدائية

                                                             

املنعقدة  وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية مشروع قانون عضوي يحدد شروط لجلسة العلنية ملناقشةا-1 

 .2018يوليو 03،ل77،الجريدة الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي الوطني الثانية رقم 2018يونيو18 االثنينيوم 

إثارة الطعن أمامها،و مع ( فال يمكن la cour d`assisesيستثنى من ذلك في النظام الفرنس ي ،املحاكم الجنائية ) -2 

ذلك يمكن إثارة الطعن في املراحل التي تسبق إحالة القضية إلى املحكمة الجنائية أي الطعن أمام قاض ي التحقيق 

(le juge d`instruction.أو املراحل التي تلي املحكمة الجنائية أي أمام محكمة اإلستئناف أو محكمة النقض ) 

http://www.apn.dz/ar/plus-ar/journal-officiel-des-debats-ar
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باإلضافة إلى بعض الهيئات  التي تتمتع بخصوصيات بشأن فض النزاعات املعروضة عليها،من       

(هذا 1قبيل الهيئات القضائية املتخصصة،و املحاكم الرياضية،و الهيئات ذات الطابع املنهي.... )

املحاكم العسكرية ستخضع للدفع بعدم أكد وزير العدل حافظ األختام" الطيب لوح"، أن قد و 

 (2الدستورية وسيتمتع املتقاضون فيها بنفس حقوق نظرائهم في املحاكم املدنية.)

 لمحاكمة:اف "اطر"أحد  أية من رلدستوم الدفع بعدتقديم ا-2

كان شخصا طبيعيا أو معنويا،أن يطعن بعدم دستورية حكم  سواءيحق ألحد أطراف املحاكمة  

عن إمكانية إثارة هذا الدفع من قبل النيابة العامة إذا ما تأسست  التساؤل ننا  و يمكتشريعي،

تحيل على تطبيق قواعد قانون  16 -18من القانون العضوي  5كطرف،خاصة و أن املادة 

الجنائية أمام املحاكم املثار أمامها الدفع بعدم  اإلجراءاتو كذا قانون  اإلداريةاإلجراءات املدنية و 

دستورية قانون، وفي هذا اإلطار فإن النيابة العامة تعتبر طرفا خصما في القضايا الجزائية ،وهو 

زائية املعدل الج اإلجراءاتاملتضمن قانون  155-66من األمر  29،31،35ما تؤكده املواد  

 09-08من قانون  256بعض القضايا املدنية إذ جاء في املادة املتمم،كما أن املشرع مدد دورها إلى و 

(:"يمكن ملمثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف 3اإلدارية)املدنية و  اإلجراءاتاملتعلق بقانون 

 أو يتدخل كطرف منضم"أصلي 

 ألسرةافعلى سبيل املثال تكون النيابة العامة طرفا أصليا في دعاوى إثبات الجنسية،و في قضايا 

 من قانون األسرة الجزائري..... 3حسب املادة 

 قد أتاح هذا التعديل الدستوري و ألول مرة لألفرادطبيعة النص املدفوع بعدم دستوريته:-3

 ة نزاع مرفوع أمام القضاء .( بمناسبdisposition législative( )4الطعن في األحكام التشريعية ) 

                                                             

لسنة  08ة،مجلة املجلس الدستوري رقم ئرية جديداجزق فا:آية رلدستوم ابعدلدفع اء اجرمحمد بوسلطان،إ-1 

 .14ص ،2018
2 - www.altahrironline.com/ara/articles/312893 

 .2008لسنة  21الجريدة الرسمية الجزائرية  رقم -3 

د في أحد إجتهاداتنشير هنا إلى أن املجلس الدستوري الفرنس ي -4 
 
لت له من ا 61أن املادة ه،أك لدستور الفرنس ي،خو 

ت عليها البرملان ،بموجب القرار رقم  ،و املتضمن 1992-9-23املؤرخ في  313-92فقط النظر في القوانين التي صو 

ص بتعديل معاهدة 
 
األوربي، على أساس أن مبدأ التوازن بين السلطات،  االتفاقرفضه مراقبة القانون الذي يرخ

ا إتجاه املؤسسات الدستورية،وليس إتجاه الشعب صاحب  ه الدستور، يقتض ي منه بأن يكون مختص  الذي أقر 

 السيادة الوطنية.للمزيد:
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السلطة التشريعية ممثلة بالبرملان الجزائري  اعتمدتهاو نعني باألحكام التشريعية النصوص التي 

بمجلسيه )املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة(،ما يعني أن محل الطعن )الحكم الذي ُيدفع 

ت عليه من قبل البرملان،و هي تتمثل فيما يل   ي :بعدم دستوريته( يجب أن يكون حكما تشريعيا ُصو 

 القوانين العادية.

 القوانين العضوية.

 ( التي يصدرها رئيس الجمهورية و يصادق عليها البرملان.ordonnanceاألوامر )

( و األوامر و القرارات décretsأما القرارات الرئاسية التي لم يصادق عليها في البرملان و املراسيم )

 (.1خاضعة لرقابة القضاء اإلداري)الفردية سوف لن تكون محال للطعن ألنها ستكون 

و من جهة أخرى ربط املؤسس الدستوري الجزائري بين الحكم التشريعي املدفوع بعدم دستوريته 

بعدم دستورية الحكم التشريعي مفيدا و ذي جدوى في  االحتجاجأن يكون  ينبغيو مآل النزاع.أي 

 (2تحديد مآل الدعوى القضائية.)

من  الحكم التشريعي املدفوع بعدم دستوريته الحقوق و الحريات املكفولة دستوريا: انتهاك-4

جانب آخر فإن الحكم التشريعي و لكي يكون صالحا للطعن فيه يشترط أن ينتهك الحقوق 

 والحريات التي كفلها الدستور.

 :16-18شكلية للدفع بعدم الدستورية من خالل القانون العضوي   طثانيا:الشرو 

 على مستوى الجهات القضائية املختلفة:اإلجراءات *

مكتوبة  بمذكرة املحكمة،و يجب تقديم الطعن بعدم دستورية النص التشريعي املقدم أمام    

 املدفوعة في امللف.  عن باقي املذكرات  منفصلةو 

                                                                                                                                                           

Abdelkhalek Berramdane, La loi organique et l’équilibre constitutionnel,  R.D.P,  n°3,  1993,  p. 759. 

« Il résulte de l’esprit de la constitution qui a fait du conseil constitutionnel un organe régulateur de 

l’activité des pouvoirs publics, que les lois que la constitution a entendu viser dans son article 61, 

sont uniquement des lois votées par le parlement, et non point celles qui adoptées par le peuple suite 

d’un referendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». 

من الدستور الجزائري التي إستخدمت نفس املصطلح املعتمد من املؤسس  188و هو ما يفهم من صياغة املادة -1 

 .une disposition législative' "ي الفرنس ي:حكم تشريعي الدستور 

 .15محمد بوسلطان،املرجع السابق،ص-2 
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فإن قبول الدفع بعدم الدستورية  أمام الهيئات  16-18  من القانون العضوي  8طبقا للمادة  و    

 يخضع لثالثة شروط : -حسب الحالة -املدفوع أمامها،وإرساله إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة 

 . أن يتوقف على الحكم التشريعي املعترض عليه مآل النزاع  وأن يشكل أساس املتابعة -

:  أال يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف املجلس الدستوري -

املساس   جدي يثبت في أسباب و منطوق أحد قراراته وهذا الشرط يطبق حتى في حالة ما أثير وجه 

  يةالظروف يجيز إثارة الدفع بعدم الدستور   بالعكس فإن تغير  الدستورية.بالحقوق و الحريات 

 على حكم تشريعي سبق و أن صرح بمطابقته للدستور. 

أن يتسم الوجه املثار بالجدية: جوهرية الدفع الفرعي بعدم الدستورية مرهون بتوافر شرطين  -

كان الدفع غير  –ومن باب أولى كالهما  –مجتمعين على وجه التالزم بحيث إذا انتفى أحدهما 

 : وهذين الشرطين هماجدي ، 

أن تكون النصوص التشريعية املدفوع بعدم دستوريتها منتجة في الدعوى   :ول الشرط ال 

بمخالفة النص التشريعي  االحتمالقيام شبهات وشكوك يتولد معها  :الشرط الثاني املوضوعية،

 املدفوع بعدم دستوريته ألحكام الدستور.

مباشرة و دون تأخير معلنا "أولويته" على بقية  ،عندها يجب على القاض ي النظر في هذا الطعن     

 إجراءات الدعوى،ثم ينظر القاض ي في الطعن فإن كان مقبوال و مستوفيا للشروط 

التي وضعها القانون  العضوي املذكور أعاله،وجب عليه إحالة القضية إلى محكمة النقض )إن 

أيام من صدوره، أما إذا  10ل أجل كان قاضيا عاديا( أو مجلس الدولة )إن كان قاضيا إداريا( خال

رفض القاض ي إحالة الطعن بسبب كونه غير مقبوال أو غير مستوف للشروط فإن قراره يكون 

 .  16-18من القانون العضوي  9للطعن حسب املادة   قابل  غير

إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة ، ترجئ الجهة   في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية  

أو املجلس،   يا أو مجلس الدولةبقرار املحكمة العل  إلى غاية توصلها  الفصل في النزاع قضائية ال

ال يترتب   إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة  إرسال الدفع بعدم الدستورية  مع ذلك فإن قرارو 

 مناسبا.  التحقيق كما يمكن للجهة القضائية اتخاذ أي تدبير مؤقت أو تحفظي تراه وقف   عليه

بعد اتخاذها قرار إرسال الدفع بعدم   كذلك ال ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى    

عندما يكون شخص محروم من حريته بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الدعوى   الدستورية

أو كذلك عندما ينص القانون على وجوب فصل الجهة   إلى وضع حد للحرمان من الحرية

 .االستعجالائية في أجل محدد أو على سبيل القض
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 على مستوى املحكمة العليا أو مجلس الدولة: اإلجراءات*

يتم إخضاع  – االختصاصبحسب  –بعد وصول الطعن إلى محكمة النقض أو مجلس الدولة      

من القانون 13الطعن ملزيد من الفحص و الدراســــة خالل مدة ال تتجاوز الشهرين حسب املادة 

 .16-18العضوي 

و السابق  8تتأكد املحكمة العليا أو مجلس الدولة من توافر الشروط املنصوص عليها في املادة    

-18من القانون العضوي  14رد في املادة ولوية حسبما و إليها،التي تفصل فيه على سبيل األ  اإلشارة

16. 

القرار إما بقبول الطعن وهذا يعني إحالته إلى املجلس الدستوري أو رفضه  اتخاذيجب   بعدها     

قرار محكمة النقض أو مجلس  ، ويكون وهذا يعني منع إحالته إلى املجلس الدستوري وردُه نهائيا

 لطعن.الدولة في هذه الحالة نهائيا وغير قابل ل

بإحالته أم ال إلى  ،مجلس الدولة في الدفع أونه إذا لم تفصل املحكمة العليا هذا و قد أقر املشرع أ

املجلس الدستوري خالل أجل الشهرين ،يحال الدفع تلقائيا إلى املجلس الدستوري حسب املادة 

20. 

 على مستوى املجلس الدستوري:*اإلجراءات 

إن إحالة النص التشريعي املطعون في دستوريته إلى املجلس الدستوري يعني أن الطعن دخل    

من الدستور،يعلم رئيس  188مرحلته النهائية،و عندما يتم إخطاره بناء على إحالة طبقا للمادة 

 مالحظاتهمالجمهورية،و رئيس املجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس األمة،الذين يمكنهم توجيه 

 .16-18من القانون العضوي  21حسب املادة 

أنه يمكنه عقد  ، غير جلسات املجلس الدستوري علنيةيقرر املجلس بعدها عقد جلسة علنية 

و ملمثل   املحددة في نظامه الداخلي. يمكن لألطراف بواسطة محاميهم  جلسات سرية في الحاالت

و بعد توفر    .16-18من القانون العضوي  22وجاهيا حسب املادة   تقديم مالحظاتهم  الحكومة

لتشريعي من قراره بشأن دستورية النص ا اتخاذهذه املعايير يتوجب على املجلس الدستوري 

 من الدستور. 2-189عدمه خالل أجل أربعة أشهر حسب املادة 

 آثار القرار الصادر بعدم الدستورية:*

في  جاء وبالنسبة لتاريخ بدأ سريان قرار املجلس الدستوري الصادر بعدم دستورية النص،فقد     

إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس املادة  :"الدستور الجزائري  من 199/2املادة 

 ." يفقد أثره ابتداًء من اليوم الذي يحّدده قرار املجلس الدستوريمكرر، فإن هذا النص  188
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ثر ناياها إمكانيات ثالثة )إعمال األاملؤسس الدستوري الجزائري صياغة عامه تضم في ث اعتمد

–املتواضع  اعتقادنابحسب  -جل(،و قد أحسناملقيد في األ  األثر املباشر،املباشر األثرالرجعي،

 القانوني. األمن وفكرة الحكم أثرر  رجعية سيكون عليه القيام باملوازنة بين فكرتي و 

املؤسس الدستوري الجزائري للرقابة  اعتمادن ما نستنتجه من خالل  هذه القواعد و الشروط،أ   

منح األفراد الحق في هذا الدفع يشكل نقلة نوعية الالحقة على دستورية القوانين من خالل 

لتحقيق عدالة دستورية مواطنة،فهذه اآللية تجعل املواطن في قلب معادلة تحصن حقوقه 

وحرياته بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل 

 ماية لها.،و في هذا حوالتزاماتهإيجابي وتكرس وعي املواطن بحقوقه 

 صلية لغاية النظر في الدفع بعدم الدستوريةثالثة :إرجاء الفصل في الدعوى ال الفقرة ال

 إمكانية ملماطلة املتقاض ي؟

صلية ،لم يتركه املشرع الدستورية أثناء نظر نزاعاتهم األ إن  حق الخصوم في إثارة الدفوع بعدم    

كيدية لإلضرار بحقوق ال وتفادي الدعاوى ة من عمر املنازعة بهدف عدم اإلطال ،على إطالقه

فقد أعطى لقاض ي املوضوع صالحية البحث والتأكد من مدى جدية هذا الدفع، الخصم اآلخر،

حين الفصل في هذه املسألة  إلىأجل الفصل في الدعوى املطروحة أمامه ،فإذا تحقق من جديته

لدول التي تأخذ بنظام املحكمة وهذا في ا ،من طرف املحكمة املختصة برقابة دستورية القوانين

تى النظام الجزائري الذي أولى هذه املسألة للمجلس الدستوري دون و حمثل مصر،  الدستورية

فما املقصود بإرجاء .سواه،أو من طرف قاض ي املوضوع بنفسه كما هو الحال في القضاء األمريكي

أال يعتبر إجراءا قد يمكن ؟و اإلجراءهذا  اعتماد؟و ما هي أسباب الفصل في الدعوى الصلية

 املتقاضين من كسب الوقت بإثارة مسألة الدفع بعدم الدستورية .؟

 :الصليةأوال:املقصود بإرجاء الفصل في الدعوى 

في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية من طرف قاض ي النزاع األصلي،إلى املحكمة العليا أو     

بقرار املحكمة العليا أو   في النزاع،إلى غاية توصلها الفصل مجلس الدولة ،ترجئ الجهة القضائية 

و هذا  إلى هذا األخير للفصل  ما أحيل هذا الدفع  مجلس الدولة،أو املجلس الدستوري في حالة

 .  السابق اإلشارة لها 16-18من القانون العضوي  10من املادة  انطالقا
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القضائي،و وفقا لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، إرجاء الفصل  أو الوقف  االصطالحفي     

یعني: تعطیل الخصومة القضائیة بعدم الفصل فيها من طرف الجهة القضائیة ناظرة الدعوى، 

 (1بحیث تمتنع عن البت في الدفوع الشكلیة واملوضوعیة والطلبات األصلیة والعارضة.)

أجیل الفصل في الخصومة املرفوعة أمام الجهة القضائیة املختصة، حتى والهدف من اإلرجاء هو ت

یتم الفصل في مسألة أخرى قد تكون موضع معالجة قضائیة أو إداریة، ویتوقف عليها الفصل في 

ذات الخصومة القضائیة محل طلب اإلرجاء، كما قد یكون الهدف منه اإلطالع على املستندات أو 

 .مة، وبذلك یتفادى الحكم في املوضوعتحضير مستندات جدیة وحاس

املشرع عارضا من العوارض التي قد تواجه الخصومة فتمنعها من السير على حالتها  اعتبرهو قد 

بصفة مؤقتة، و أجاز  ألطراف الدعوى املقامة أمام املحكمة التقدم بطلب مؤداه إرجاء الفصل في 

 (2انون.)الخصومة القائمة، وذلك خارج األسباب املحددة بالق

 من قبل املشرع الجزائري  اإلرجاء أو الوقف  اعتمادالنظرية بررات املثانيا:  

بخصوص  ،كان أحد أقوى الحجج املؤيدة لخيار املشرع الجزائري  ،ال شك أن القانون املقارن    

بالرجوع إلى فصلية املعروضة أمام املحكمة. قف إجراءات التقاض ي في الدعوى األ و  تعليق و

، ، بلجيكا ، لوكسمبورغ ، سلوفينيا، فرنسا مثل النمسافي هذا  املجال تشريعات بعض بلدان 

 .ًقا لدراسة أجرتها لجنة البندقية(دولة ، وف 20إسبانيا ، ايطاليا الخ )أكثر من 

نة على خطر املمارسة املتباي،ين الحجج التي دفعت املشرع إلى تبني هذا الخيارمن بو نعتقد أنه      

حيث قد يقوم البعض من القضاة املعروض عليهم النزاع (3)املحاكم العادية،ى ستو م

رغم قبوله الدفع  األصلياملدفوع أمامهم بعدم الدستورية،بمواصلة الفصل في النزاع ،و األصلي

 -حسب الحالة–بعدم الدستورية و إحالته إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة 

إلدماج املواطن في عالقة مع  ع كآليةمع الضرورة القانونية ألهمية الدف العالقة املنطقيةكما أن     

التي كان من املفروض أن يطبق فيها  األصليةالقضاء الدستوري،تتيح وقف النظر في الدعوى 

 قانون يشك في عدم دستوريته.

                                                             

،مجلة املفكر،كلية الحقوق جامعة محمد خيضر 09-08د.بركات محمد،عوارض الخصومة في ظل القانن-1 

 .50الجزائر،ص بسكرة،

 .51د.بركات محمد،نفس املرجع،ص-2 
3 -Rapport de la commission de Venise, op,cité,publié sur le site : https://www.venice.coe 

.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU(2012)023-f 

https://www.venice.coe/
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اإلجراءات  استمرارالحق في النظر في قبول  الدفع،فإن  بما أن القاض ي نفسه لهعالوة على ذلك،   

من خالل رفع  ،وعة أمامه يتناقض مع قرار إخطاره  املجلس الدستوري صلية املرففي الدعوى األ 

 الدفع إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة.

ية،أو ما يعرف مبدأ أمن العالقات القانونب أساسية،و تتعلق  اعتبارهان وهناك حجة أخرى يمك

 دأ أساس ي في مجال حماية الحقوق و الحريات  األساسية.وهو مب،باألمن القانوني

املطبقة  )األحكام التشريعية(يرباملعاي باملقارنة  ،الدستورية املرجعية هي األعلىبما أن القاعدة     

فإن إعالن عدم دستورية هذه ،صلية املرفوعة أمام املحاكماملحاكمة الرئيسية في الدعوى األ على 

رار قضائي صدر عن طريق بعد قاألصلي،اع ز القانونية التي كانت ستطبق على النحكام ، األ األخيرة

الحقوق ب مساس لدولة القانون  وبالتالي تطبيقها،سيؤثر على هذا املبدأ الذي يعد دعامة أساسية 

 .األساسية لألشخاص املعنيين

 اختفاءعلى أنه غياب و  لية يمكن تفسيرهصاأل ملحاكمة جراءات اإلغاء التعليق اإللزامي إل  كما أن  

 .األولوية طابع وحرمانه من طابع النظام العام وبالتالي،األولي  للدفع للطابع

 رغم الدفع بعدم الدستورية: الصليةدعوى االستثناء عدم جواز إرجاء الفصل في الثالثا:

في بعض البلدان في هذا الخصوص  تعديل القوانين التي تنظم هذا الشأن ، من  االقتراحتم      

نستشهد بما قام به املشرع  أنو هنا يمكننا خالل  إلغاء إجبارية التعليق أو اإلرجاء أو الوقف، 

الذي كان يسمح بوقف ،1992/47،بتعديل القانون 2010في سنة  177بالقانون رقم  الروماني

جعله و و منها من  ، (1تقديم دفع بعدم الدستورية أمام املحاكم العادية و قبوله.) بمجرد اإلجراءات

إمكانية في يد القاض ي الناظر في الدعوى األصلية )يمكن للقاض ي العادي أن يرتب التعليق )الوقف(

بناًء على الدافع ، بحكم منصبه أو بناًء على طلب الطرف املعني( فتكون له السلطة التقديرية. 

وبالرجوع إلى بعض املمارسات الناتجة عن بعض األنظمة املقارنة، نجد أن منها ما كانت متطرفة 

لحد منع القاض ي العادي من تعليق املحاكمة،حتى عندما يكون لديه قناعة بأنها غير دستورية)كما 

 في القانون األملاني(.

عامة السائدة في أغلب دول بهذا الطرح،فقد أخد بالقاعدة ال يأخذإن املشرع الجزائري لم   

 األصليةمن قبل القاض ي الناظر في الدعوى  األصليةالعالم،و هي ضرورة إرجاء الفصل في الدعوى 

                                                             
1- l’article 29, alinéa (5) de la Loi n° 47/1992- « Pendant la durée de la solution de l'exception 

d'inconstitutionnalité le jugement de l'affaire est suspendu » été abrogé par la loi 2010/177.  
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إلى   إرسال الدفع بعدم الدستورية  فإن قرار :الدفع بعدم الدستورية ،و مع ذلك بمجرد قبوله

،فإذا كانت الدعوى القضائية في وقف التحقيق  ال يترتب عليه  املحكمة العليا أو مجلس الدولة

 مرحلة تحقيق يتم مواصلته.

 أي تدبير مؤقت أو تحفظي تراه مناسبا.  اتخاذكما يمكن للجهة القضائية  

قرار إرسال الدفع بعدم  اتخاذهابعد   القضائية الفصل في الدعوى  كذلك ال ترجئ الجهة    

،فمن شان إرجاء الفصل في ى عندما يكون شخص محروم من حريته بسبب الدعو  الدستورية

أو عندما  حرمانه من حريته كما لو كان مثال في الحبس املؤقت، استمرارالدعوى في هذه الحالة 

أو كذلك عندما ينص القانون على وجوب   تهدف هذه الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحرية

 .االستعجالفصل الجهة القضائية في أجل محدد أو على سبيل 

 خاتمة:

يوضح القانون املقارن )وخاصة املمارسة املقارنة( ،أنه في البلدان التي تعتمد التعليق اإللزامي،أو 

لم يالحظ زيادة غير مدروسة لعدد القضايا املحالة على  ،اإلجباري الوقف أو إرجاء الفصل 

دف هبعدم الدستورية لدفوع با فيها استخدمتكما أن نسبة القضايا التي املحاكم الدستورية 

 النظر في الدعاوى األصلية،لم تكن بنسبة معقولة. تأخير

إجباري بمجرد قبول  األصليةنعتقد أن املشكل ال يكمن في كون إجراء وقف النظر في الدعوى 

،فاملسالة تحتاج إلى خلق ثقافة األصليالدفع بعدم الدستورية من طرف القاض ي الناظر في النزاع 

من خالل "تثقيف و تربية " املتقاضين حول دور الدفع  بعدم الدستورية وإلى، إلى أن  مجتمعية،

طرق أخرى إلبعادهم عن  اختياريتحقق هذا الهدف )صعًبا جًدا من حيث املمارسة( ،يمكن 

أو تحسين الشروط  الدفعبول قض التأخير: كإدخال شروط جديدة لغر ل اآلليةهذه  استخدام

ا الدفع ليا أو أملانيا( من خالل دمج آلية تصفية الحالية )كما في إيطا
ً
 .من قبل املحاكم العادية الحق

املشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنس ي شرط "جدية الدفع"لقبوله من طرف  اشتراطأن   

سن ضمانة سب الحالة،هو أحدرجة ح األعلىعلى الجهة  إحالةو  األصليالقاض ي الناظر في النزاع 

القاض ي الدستوري من خالل دفوع بعدم  دستورية غير موجودة أصال سُتطرح  لتجنب إغراق 

 لغرض تأخير النظر في الدعاوى األصلية.

بناًء على الظروف  (اإلجباري )إرجاء الفصل الوقف اإللزاميواردة على  استثناءاتإن النص على 

...(هي األخرى ضمانة هامة الخاصة للحالة )على سبيل املثال ، إذا كان شخًصا محروًما من حريته 

 هذا اإلجراء لغرض التأخير بل لحماية حقوق و حريات األفراد. استعمال على عدم
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و عليه الحل ال يتمثل في إلغاء التدبير اإلجرائي الصحيح )تعليق املحاكمة( ،والذي يعمل أيًضا     

إلجراء من أن يخلو من كضمان للحقوق األساسية لألطراف،ولكن إنشاء أدوات إجرائية ملنع هذا ا

 ،أي األمن القانوني.األفرادمراكز  استقرارغرضه الدستوري: حماية أمن العالقات القانونية  و 

 املراجع املعتمدة 

 النصوص القانونية:

املتضمن التعديل الدستوري،الجريدة الرسمية رقم  2016مارس06املؤرخ في 01-16القانون  -

 .07/03/2016ل14

املؤرخة  54الجريدة الرسميةاملتضمن ، 2018سبتمبر  2املؤرخ في  16-18القانون العضوي رقم  -

 . 2018سبتمبر  05في 

 ،2008نوفمبر 15املؤرخ في ،اإلداريةاملدنية و  اإلجراءاتاملؤرخ في املتضمن قانون  09-08القانون -

 .2008لسنة  21الجريدة الرسمية الجزائرية  رقم 

 املؤلفات بالعربية:

 1977أحمد فتحي سرور، أصول قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،  القاهرة،-

 . 1990ملیلة، عين الهدى، الجزائري،دار السیاس ي الشعير،النظام بو سعید-

 دار الهدى،، –الجزء األول  –شرح قانون اإلجراءات املدنية الجزائري  سليمان بارش،-

 .2006الجزائر،

علي السيد الباز ،الرقابة على دستورية القوانين في مصر،)دراسة مقارنة(،دار الجامعات -

 .1978املصرية،مصر 

ة،مجلة املجلس الدستوري ئرية جديداجزق فا:آية رلدستوم الدفع بعداء اجرمحمد بوسلطان،إ-

 .2018لسنة  08رقم 

،الجزء 16،سلسلة الثراث العربي» تاج العروس ، «محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي،معجم-

)املجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب(، مطبعة حكومة  -دهقع -قبط  حروف –العشرون 

 .553،،ص1993الكويت،

 املؤلفات باللغة الجنبية:
-Abdelkhalek Berramdane, La loi organique et l’équilibre constitutionnel,  

R.D.P,  n°3,  1993 
-Elena Simina Tanasecu, La protection de la constitution entre l’arbitrage du 

chef de l’état et la garantie de sa suprématie par la cour 

http://brahimi-avocat.e-monsite.com/medias/files/jo-exception-arabe-1.pdf
http://brahimi-avocat.e-monsite.com/medias/files/jo-exception-arabe-1.pdf
https://archive.org/download/FP62880/taga20.pdf
https://archive.org/download/FP62880/taga20.pdf
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constitutionnelle,http://www.umk.ro/fr/buletin-stiintific-cercetare/arhiva-
buletinstiintific/176-volumul-mesei-rotunde-internationale-2008/337- 
-Georges Burdeau ،Droit  Constitution et Institution politques ،Paris،1968. 
-Marco Fioravanti, Sieyès et le jury constitutionnaire : perspectives 
historico-juridiques, Annales historiques de la Révolution française, 
349 ,Paris, 2007. 

 قرارات/مقررات/مداوالت:
- Rapport de la Commission Européenne sur les progrès réalisé par la 
Roumanie dans le cadre du Mécanisme de coopération et vérification 
(2007). 
- Rapport de la Commission Venise  sur l’exception d’inconstitutionnalité a 

la cour constitutionnel de la Roumanie, présenté au séminaire sur 
l’exception d’inconstitutionnalité, Rabat,Maroc ,29-30 novembre 
2012.Publiée sur e site : 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL
-JU(2012)023-f 

 .2018يوليو 03،ل77الثانية رقم الجزائري ،ت املجلس الشعبي الوطني الجريدة الرسمية ملداوال -

 .1992-9-23املؤرخ في  313-92قرار املجلس الدستوري الفرنس ي رقم 

 ت:مواقع االنترن
- www.altahrironline.com/ara/articles/312893 

-alansi.in-goo.com/t10علي محمد مطهر العنس ي،نظرية الدفوع في قانون املرافعات اليمني، -
topic      
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آلية االختصاص القضائي ودورها في تصفية الدفع بعدم الدستورية وترشيد الرقابة 

 الدستورية

 وسيلة ماحي                            

 -قانون عام معمق -طالبة دكتوراه              

 تلمسان -بلقايدجامعة أبو بكر 

tlemcen.dz-wassila.mahi@univ    

 حافظي سعاد: الدكتورةإشراف                                                                                                   

 أستاذة محاضرة "أ"                                                                                                              

 -تلمسان–بجامعة أبو بكر بلقايد                                                                                                

 

، القوانين في املنظومات لقانونية الدستورية آلية للرقابة البعدية علىيعتبر الدفع بعدم 

ولم تعد هذه اآللية حكرا على الطبقة السياسية فحسب بل تعدتها لتصبح حقا للمتقاضين كذلك 

من خالل إمكانية إثارتهم لهذا الدفع بمناسبة دعوى قضائية ينظر فيها ، وهو ما تبناه املؤسس 

، منه 188في املادة  2016مارس  6ي من خالل التعديل الدستوري املؤرخ فالدستوري الجزائري 

، ا ومجلس الدولة حسب طبيعة النزاعوتتولى الجهات القضائية العليا ممثلة في املحكمة العلي

إحالة الدفوع املثارة على املجلس الدستوري للبث في دستوريته وذلك بعد التأكد من  جديتها وانه 

ي دستوريتها وان النص التشريعي املطعون فيه يتوقف عليه مآل النزاع أمام لم يسبق الفصل ف

محكمة املوضوع . علما ان الجهات القضائية تمارس عملية التصفية على درجة واحدة او على 

درجتين ، وسنحاول في هذه الدراسة تبيان أنظمة التصفية في األنظمة املقارنة ومقارنتها مع 

املحدد لشروط  18-16ملشرع الجزائري من خالل القانون العضوي رقم النموذج التي تبناه ا

وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية واملتمثل في ثنائية التصفية ودوره في ترشيد الرقابة 

الدستورية وضمان فعاليتها بإحالة الطعون الجدية فقط وإبعاد الطعون الكيدية التي تستهدف 

 تعطيل عمل وسير القضاء.
Résumé 
La promotion de l’inconstitutionnalité est considérée comme un mécanisme 

de contrôle à distance des lois dans les systèmes juridiques, Ce n'est pas 
seulement le monopole de la classe politique, mais aussi le droit des 
plaideurs de devenir un droit des plaideurs, ainsi que la possibilité de les 
inciter à payer le prix d'un procès qui est considéré par le fondateur 

mailto:wassila.mahi@univ-tlemcen.dz
mailto:wassila.mahi@univ-tlemcen.dz
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constitutionnel de l'Algérie à travers l'amendement constitutionnel Du 6 
mars 2016 à l'article 188 de celle-ci, et aux autorités judiciaires suprêmes 
représentées par la Cour suprême et le Conseil d'État selon la nature du 
litige, le renvoi des objections soulevées devant le Conseil constitutionnel 
pour que celles-ci inscrivent dans la Constitution, après confirmation du 
sérieux et que la constitutionnalité ne soit pas dissociée La décision 
législative contestée dépend de l'issue du litige devant le tribunal de 
première instance. Dans cette étude, nous tenterons d'identifier les systèmes 
de liquidation dans les systèmes comparatifs et de les comparer au modèle 
adopté par le législateur algérien par la loi organique n ° 16-18, qui spécifie 
les conditions et les modalités d'application du paiement non 
constitutionnel. Et son rôle dans la rationalisation du contrôle 
constitutionnel et la garantie de son efficacité en ne saisissant que les appels 
graves et en supprimant les appels malveillants visant à perturber le travail 
et le fonctionnement du pouvoir judiciaire 

–املصفاة ثنائية -نظام التصفية–املفتاحية : الدفع بعدم الدستورية  عن طريق اإلحالة الكلمات 

 املسالة األولوية الدستورية.-فحص الجدية–التصفية على درجة واحدة 

 مقدمة:

من املستقر عليه فقها وقضاء أن الدساتير تسمو وتعلو مرتبة عن باقي القوانين املعمول بها 

ونظرا لكونها تشكل قوانين أساسية في البالد فان احترامها يقتض ي مراعاة املشرع ملبدأ  داخليا،

الدستور أثناء سنه للقوانين واللوائح التنظيمية بما يتوافق ويتطابق مع أحكام وقواعد  سمو

 النص الدستوري والحرص على عدم مخالفتها له.

ولكن علو الدستور يصبح بدون قيمة عملية أو حتى قانونية إذا لم يتحقق نوع من الرقابة 

للدستور األعلى ويجب أن تكون للجهة التي  العليا على القوانين واللوائح للتأكد من عدم مخالفتها

تتولى الرقابة الدستورية سلطة إلغاء التشريع املخالف للدستور أو على األقل فرض امتناع عن 

 1.تطبيقه

وقد اختلفت الدول في الجهة التي أوكلت لها مهمة الرقابة الدستورية، منها ما جعلتها من 

صاص هيئة قضائية كما أن صور الرقابة على اختصاص هيئة سياسية وأخرى جعلتها من اخت

دستورية القوانين متعددة منها ما هي سابقة على صدور القانون ومنها ما هو الحق على صدور 

الدفع بعدم –القانون ، وسنركز على الرقابة الدستورية الالحقة على القوانين في أهم صورة لها 

 6ا التعديل الدستوري الجزائري املؤرخ في هذه اآللة التي أدرجه-الدستورية من طرف األفراد
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باإلضافة إلى إصالحات أخرى شاملة لوضع  املجلس الدستوري، وذلك لتدارك    2016مارس 

القصور الناجم عن فعالية الرقابة الدستورية نتيجة تقييد حق إخطاره موسعا بذلك مجال 

، فضال 2ألول وأعضاء البرملانإخطار املجلس الدستوري ليشمل هيئات جديدة ممثلة في الوزير ا

عن تمكين األفراد من حق اإلخطار بشكل غير مباشر بواسطة إحالة من القضاء عبر آلية الدفع 

.  وبذلك يكون املؤسس الدستوري قد كرس حق املواطنين في تحريك الرقابة 3بعدم الدستورية

املقارنة التي تقر بهذا الدستورية عن طريق القضاء على غرار العديد من األنظمة الدستورية 

النظام، ليصير هذا النموذج قريبا إلى حد ما من نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين 

الذي يسند اختصاص النظر في دستورية القوانين إلى هيئة قضائية إما بواسطة الدفع أو دعوى 

مخاصمة دستورية القوانين ، وذلك في االشتراك معه في مسالة تمكين املواطنين من حق  4أصلية

 أمام الجهات القضائية مع اختالف في الشروط واإلجراءات ونتائج ذلك.

وقد عرف املجلس الدستوري الفرنس ي الدفع بعدم الدستورية بأنه : "حق يخول كل طرف 

 مطابقة القانون الذي-إذا اطراد–في دعوى أمام املحكمة املدنية أو اإلدارية آو الجنائية بان يطلب 

سيطبق عليه في الدعوى للدستور بواسطة مذكرة مستقلة طاملا أن القاض ي ال يمكنه أن يثير 

 5تلقائيا هذا الدفع."

وبما أن هذه اآللية تفترض وجود نزاع قائم أمام الجهات القضائية يطعن بمناسبته أحد 

ور، فان األطراف في دستورية نص قانوني سيطبق عليه ويمس بحق     أو حرية يكفلها الدست

 القضاء يلعب دورا كبيرا في تفعيل هذه اآللية وذلك من خالل فحصه لجدية الدفوع قبل إحالتها

أو املجلس لدستوري وذلك من خالل ما يسمى بنظام تصفية الدفع بعدم  على املحكمة الدستورية

 الدستورية.

دفع بعدم إن جوهر هذه الدراسة يتمحور حول األشكال املرتبط بنظام تصفية طلبات ال

الدستورية بالنظر ألهميته في تخفيف العبء على املحكمة الدستورية بإحالة الطلبات الجدية 

وتفادي إحالة الطلبات الكيدية التي من شانها إفراغ نظام الدفع بعدم الدستورية من مضمونه. 

لغاية من ويطرح في ذلك جملة من التساؤالت واإلشكاليات منها ما يتعلق بكيفية التوفيق بين ا

إحداث آلية الدفع بعدم الدستورية واملتمثلة في صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور 

وبين ضرورة الحفاظ على نظام قضائي فعال قادر على الحد من تعسف بعض املتقاضين في 

استعمال هذا الحق وقادر أيضا على ضمان صدور األحكام في اجل معقول. وهل يعتبر نظام 

فية بمثابة تقييد من قبل محكمة املوضوع واملحاكم األعلى درجة للمحكمة الدستورية أو التص
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املجلس الدستوري؟ وتدخل في اختصاصها املتمثل في فحص دستورية النص القانوني املطعون 

فيه؟ وفيما تتحدد ضوابط وإجراءات تصفية الدفع بعدم الدستورية في القوانين املقارنة؟ وما هي 

 يقه في النظام الجزائري؟آفاق تطب

لإلجابة على هذه اإلشكاليات آثرنا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسيين، يتضمن األول 

الشروط العامة لقبول الدفع بعدم الدستورية، في حين سنخصص املبحث الثاني لتبيان نظم 

 تصفية الدفوع في األنظمة املقارنة.

 : املبحث األول 

 الدفع بعدم الدستوريةالشروط العامة لقبول 

يقصد بالدفع بعدم دستورية نص قانوني تلك الطعون التي يتوجه بها أحد الخصوم 

بصدد نزاع قضائي أمام محاكم مخصوصة بشروط وضوابط منها ما يتعلق بالشكل واإلجراءات 

 . 6ومنها ما يتعلق بالشروط املوضوعية

 :املطلب األول 

 الدستورية الضوابط اإلجرائية لقبول الدفع بعدم

لقد كرس املؤسس الدستوري الجزائري حق املواطنين في إخطار املجلس الدستوري 

، حيث يمكن 2016مارس  6من الدستور املعدل في  188بمقتض ى نص الفقرة األولى من املادة 

الثناء أي نزاع معروض أمام القضاء الدفع بعدم دستورية أي حكم تشريعي يمس الحقوق 

منها الدستور، وقد أحال مسالة تنظيم وتحديد شروط هذه املادة على قانون والحريات التي يض

 2018سبتمبر  2املؤرخ في  16-18عضوي، وهو ما تم بالفعل حيث صدر القانون العضوي رقم 

 املحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

روط منها ما يتصل وتكشف قراءة مواده عن وجوب استيفاء الدفع لطائفة معينة من الش

 باملعني بإثارة الدفع ومنها ما يتعلق بإجراء الدفع.

 : إثارة الدفع من قبل أطراف املحاكمةاألول الفرع 

من القانون العضوي السالف الذكر على أن يثار الدفع بعدم الدستورية  2نصت املادة 

يه مآل النزاع ينتهك من قبل احد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عل

 . 7الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور 

إن املشرع الجزائري جعل تفعيل حق الدفع مقترنا بالدفاع عن مصلحة ذاتية للمتقاضين 

رغم كونه ينتج عن اعتماد دعوى عينية يتوخى فيها تحصيل مصلحة عامة مؤداها مخاصمة نص 
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ى الدستورية الناجمة عن أثارة الدفع بمعزل عن تشريعي مخالف للدستور، حيث ال وجود للدعو 

من  29الدعوى القضائية املرتبطة بالدفاع عن حقوق املتقاضين. هذا الشرط نجد نظيره في املادة 

منها حيث نصت على انه: " إذا  -ب-في الفقرة  1979لسنة  48قانون املحكمة الدستورية العليا رقم 

 إحدى املحاكم أو الهيئات ذات االختصاص القضائي...."  دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام

وفي املقابل  8 ما يالحظ على هذه املادة أن املشرع املصري قد استعمل مصطلح الخصوم

منه ما يلي: " عندما  61في املادة  2008جويلية  23جاء في التعديل الدستوري الفرنس ي املؤرخ في 

 . 9يثير أحد املتخاصمين أثناء سير الدعوى مسالة عدم دستورية قانون....."

وبصفة عامة ينجم عن ارتباط إثارة الدفع بأحد أطراف املحاكمة أن األطراف التي يسعها 

–عمال هذا الحق هم األشخاص املرتبطة بمسار النزاع أو الخصومة مهما كان مركزهم فيها است

مدعي او مستأنف أو معارض كما يكمن أن يكون مدعيا أو مدعى عليه، راشدا أو قاصرا، مواطنا 

في فرنسا ال يعتد بنوع  –كما يمكن أن يكون شخصية طبيعية أو معنوية  10أو رعية أجنبية 

عنوية بحيث يمكن تقديم املسالة األولوية الدستورية حتى من طرف أشخاص الشخصية امل

 11  2010جويلية  2القانون العام كالبلديات مثال: كقرار املجلس الدستوري الفرنس ي الصادر في 

 أوال: اصحاب الدفع في الدعوى املدنية والجزائية

او املدعى عليه سواء  يثار الدفع بعدم الدستورية في الدعوى املدنية من طرف املدعي

بصفة شخصية او عن طريق التمثيل بوكيل خاص او بمحامي كما جرى به العمل في قانون 

االجراءات املدنية واإلدارية. بالنسبة للمدعي واملدعى عليه يثور التساؤل عما اذا كان يجوز لطرف 

هل يجب ان تقوم  في الدعوى ان يدفع بعدم الدستورية ملصلحة غيره من اطراف الدعوى؟ بمعنى

 الصفة واملصلحة في شخص مثير الدفع؟

من التعديل الدستوري وال في  188في الحقيقة لم يرد اشتراط ذلك صراحة ال في املادة 

من هذا القانون التي احالت على  5إال انه تطبيقا لنص املادة  16-18من القانون العضوي  2املادة 

رية وقانون االجراءات الجزائية ، فان هذه االخيرة تقض ي بأنه احكام قانون االجراءات املدنية واإلدا

ال يجوز لطرف التمسك بدفع شكلي او موضوعي مقرر لخصمه ولذلك فال يجوز ملتهم في دعوى 

عمومية او مدعى عليه في قضية مدنية ان يتمسك بدفع بعدم الدستورية لنص تشريعي ينتهك 

ائدة الضحية او الطرف املدني او املدعي في الدعوى الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لف

املدنية ألنه عديم املصلحة فيه ، ومع ذلك يجوز للمسؤول املدني او الضامن ان يثير دفعا بعدم 
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الدستورية حينما يكون ذلك لفائدة املتهم في الدعوى العمومية او املؤمن له في الدعوى املدنية 

 12بعة او املسؤولية عنه إلسقاط مطالبته بالضمان في التعويضاذاكان ذلك يهدف الى اسقاط املتا

ما في املادة الجزائية فان اثارة الدفع تخول للمتهم والطرف املدني واملسؤول املدني، إال انه أ

قد تثار اشكالية قبول الدفع من قبل الضحية التي لم تعلن تأسيسها طرف مدنيا طبقا لإلجراءات 

الجراءات الجزائية، والجواب عن ذلك هو ان الضحية التي لم تتأسس املقررة لذلك في قانون ا

طرفا مدنيا امام القاض ي الجزائي ال تكون طرفا في الدعوى املدنية التبعية للدعوى العمومية لكنها 

طرف في الدعوى العمومية بصفتها ضحية وهي مخول لها اثارة الدفع في الدعوى التي هي ضحية 

 .13 فيها

 النيابة العامة ووكيل الجمهوريةثانيا: 

ن الصفة في اثارة الدفع بعدم الدستورية تعد قائمة في كل االحوال بالنسبة للنيابة في إ

الدعوى التي تكون طرفا فيها كالدعاوى الجزائية والدعاوى املنظورة امام قضاة شؤون االسرة 

النيابة او ضدها كما هو الحال والدعاوى التي ينص القانون صراحة على رفع الدعوى املدنية من 

في  14في قضايا الجنسية او الحالة املدنية، وذلك باعتبارها خصما ليس كغيرها من الخصوم

الدعوى العمومية وتحرص بصفة اولى على التطبيق السليم للقانون حتى ولو كان ذلك في مصلحة 

تشريعي مخالف للدستور املتهم وان من مقتضيات التطبيق السليم للقانون استبعاد تطبيق نص 

 . مما يمنحها صفة اثارة الدفع بعدم الدستورية ولو كان املستفيد من ذلك هو املتهم

 ثالثا: التدخل واإلدخال في الدفع بعدم الدستورية 

في هذا السياق يثور التساؤل التالي: هل يجوز للمتدخل او الذي تم ادخاله اثارة الدفع 

سبة للمتدخل فال يحق له ذلك سواء كان فرعيا او أصليا ألنه يساند بعدم الدستورية؟ بداية   بالن

أحد الخصوم ويؤيد موقفه اما االدخال فكونه يتمتع بالطابع الجبري والذي يجعل صاحبه شبيها 

، مما يسمح له بإثارة الدفع 15 بمركز املتقاضين اي باإلمكان مخاصمته كطرف أصلي في الخصومة

ضح امكانية مساس الحكم املرتبط بجوهر النزاع بأحد حقوقه بعدم الدستورية في حال ات

 وحرياته االساسية التي يكفلها الدستور.

وفي االخير ينتج عن ارتباط الدفع بمصلحة شخصية قائمة ألحد أطراف املحاكمة فقط 

استبعاد اثارته من طرف القاض ي من تلقاء نفسه، وهذا يعني ان هذا النوع من الرقابة يبقى 

على ارادة الخصوم لتحريكها وال يعتبر من النظام العام. وهذا ما أكد عليه املشرع الجزائري  متوقفا

املحدد لشروط وكيفيات تطبيق الية الدفع بعدم  16-18من القانون العضوي رقم  4في املادة 
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الدستورية حيث نص صراحة على انه: "ال يمكن ان يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف 

 16لقاض ي."ا

 الفرع الثاني: شروط تتعلق بإجراء الدفع من الناحية الشكلية

إلى جانب الشروط املتعلقة بصاحب الدفع يمكن استظهار جملة من الشروط املرتبطة 

 بشكل الدفع وكيفية تقديمه وذلك فيما يلي:

 أوال: وجوب تقديم الدفع بعريضة منفصلة ومكتوبة 

لجهة القضائية مكتوبا ومنفصال عن إجراءات الدعوى يجب أن يكون الطعن املقدم إلى ا

 17األخرى للسماح للقاض ي بالنظر فيه مستقال ومباشرة دون تأخير معلنا أولويته عن بقية الدعوى 

بان يقدم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة  16-18من القانون العضوي  6وهو ما أكدته املادة  

ويجب أن تتضمن هذه العريضة وسائل نقاش مختلفة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ، 

تنصب على الدستورية فقط وال تتعدى إلى النظر في الدعوى الرئيسية وهذا حتى تتمكن املحكمة 

 من بناء قناعتها حول جدية النزاع في عدم دستورية حكم تشريعي يراد تطبيقه على النزاع الرئيس ي.

 ثانيا: أن يكون الدفع مسببا 

ون التفصيل والتعليل دقيقا بحيث يبين مواطن عدم الدستورية في الحكم يجب أن يك

التشريعي املراد تطبيقه على النزاع الرئيس ي وال يكون واسعا مبهما وفي هذا الصدد صدر قرار عن 

يبين فيه ما يلي : " البد أن تكون الوسيلة املثارة من  595/2009املجلس الدستوري الفرنس ي عدد 

عيا يمس الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، تقدم في وثيقة منفصلة أن مقتض ى تشري

ومعللة فان إرادة املشرع العضوي ترمي غالى تسهيل فحص املسالة الدستورية األولية وتمكين 

املحكمة املثارة أمامها من البث في أقصر اآلجال ، لغاية عدم تعطيل االجراءات في حالة ما إذا كانت 

 18ستتم أحالتها على مجلس الدولة   أو محكمة النقض"هذه املسالة 

 ثالثا: تقديم الدفع في جميع مراحل الدعوى وأمام مختلف درجات املحاكم

: حيث انه يمكن أن يثار 16-18من القانون العضوي  2هذا الشرط كادت عليه املادة 

االبتدائية أو املحكمة الدفع أمام الجهات القضائية العادية وحتى اإلدارية سواء أمام املحكمة 

 اإلدارية أو أثناء االستئناف آو الطعن بالنقض للمرة األولى.

غير أن املشرع الجزائري قد وضع استثناء فيما يخص محكمة الجنايات االبتدائية حيث ال 

يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية أمامها إال في حالة التحقيق الجزائي وتنظر فيه غرفة 

االتهام، أو عند استئناف حكم صادر عنها بموجب مذكرة مكتوبة مرفقة بتصريح االستئناف. 
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ة في هذا السياق إلى نقطة أساسية  تتعلق بالنظام القضائي الجزائري كون هذا األخير تجدر اإلشار 

يتضمن باإلضافة إلى املحاكم العادية واإلدارية، هيئات  تتمتع بسلطة حل النزاعات غير انها ذات 

، وهو الحال كذلك بالنسبة للهيئات صوصيته والتي تستحق اهتماما خاصاطابع قضائي له خ

املتخصصة والهيئات ذات الطابع املنهي والسلطات الوطنية املستقلة الخاصة بالتنظيم  القضائية

االقتصادي وأجهزة التحكيم واللجان املختلطة التأديبية وغيرها فأعمال وقرارات هذه الهيئات 

تخضع عموما للطعن أمام املحكمة العليا أو مجلس الدولة وهذا يفترض انه يجوز الدفع بعدم 

 .  19ة أما أمام هذه الهيئات أو عن طريق الطعنالدستوري

 املطلب الثاني: 

 معايير فحص الدفع من الناحية املوضوعية

إلى جانب الشروط املتعلقة بالقالب الشكلي للدفع بعدم الدستورية، وضع املشرع 

الجزائري ضوابط موضوعية تتعلق بموضوع الدفع والقانون املطعون في دستوريته نجملها فيما 

 ي:يل

الفرع األول: ارتباط الدفع بالنظر في دستورية حكم تشريعي سيطبق على نزاع موضوعي 

 قائم

يقترن تفعيل حق الدفع بعدم الدستورية برفع دعوى مسبقا في املوضوع بمعنى آخر دفع 

فرعي ذو صلة بدعوى أصلية يجري نظرها بمناسبة نزاع أو خصومة أمام القضاء، حيث ال يمكن 

ة أو بمعزل عن دعوى املوضوع، وهو دفع موضوعي يمكن إثارته أثناء سير موضوع إثارته مباشر 

 20النزاع.

هذا فيما يخص شرط وجود دعوى موضوعية قائمة أساسا،  آما عن ارتباط الدفع بعدم 

دستورية نص تشريعي يتوقف عليه مآل النزاع فقد استخدم املؤسس الدستوري الجزائري عبارة 

 Une dispositionنفسها املعتمدة من قبل املؤسس الفرنس ي ))حكم تشريعي( وهي 

législative)21 وهو مصطلح يتسم باالتساع حيث يشمل االتساع حيث يشمل كل األعمال

القانونية التي لها صفة التشريع كالقوانين العضوية والعادية واألوامر والقوانين االستفتائية 

ها القضاء باستثناء اللوائح التي تصدر عن السلطة باعتبارها منتجة ألحكام تشريعية  ينظر في

التنفيذية التي تفرض خضوعها للقضاء اإلداري ، وهي تلك التي صدرت منذ االستقالل الوطني 

)قانون، امر رئاس ي، مرسوم تشريعي( ساري املفعول بل وحتى ولو كان الحكم التشريعي ملغى 

قائع حدثت او النزاع نشأ حينما كان هذا االخير ولكنه قابل لتطبيقه في الدعوى على اساس ان الو 
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ساري املفعول فانه يمكن الدفع بعدم دستوريته.  إال انه باملقارنة مع شرط الطابع الجديد للدفع 

نستنتج استبعاد كل من القوانين العضوية كونها سبق الفصل في دستوريتها عن طريق الرقابة 

ادرة عن ارادة الشعب مباشرة وال معقب على ارادة السابقة، والقوانين االستفتائية كونها ص

الشعب )ان اجتهاد املجلس الدستوري في فرنسا متفق على ان الرقابة على دستوريتها تنحصر في 

الرقابة السابقة فقط بحكم انها صادرة مباشرة عن ارادة الشعب لذلك ال يسوغ اثارة رقابة الحقة 

وافقة البرملان يصبح لها طابع تشريعي وتصبح في قوة القانون. اما االوامر فبما انها تخضع مل22لها.( 

ماعدا في حالة حصول تعديل دستوري رفع من سقف الحقوق والحريات وقام بتوسيعها الى 

مجاالت اخرى مما يجعل نصا تشريعا سبق التصريح بدستوريته في ظل النص القديم قابال الن 

من القانون  8نص الجديد، وهو ما عبرت عنه املادة يكون محل دفع بعدم الدستورية بناء على ال

في الشرط الثاني بعبارة )باستثناء حال تغير الظروف( وهو الحال نفسه إذا  16-18العضوي 

حصل تعديل في نص تشريعي سبق التصريح بمطابقته للدستور فأصبح في نصه الجديد ينتهك 

ع في دستورية هذا النص في تعديله الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، فيمكن الدف

 الجديد. 

أما بالنسبة للشق الثاني من الشرط املتعلق بتوقف مآل النزاع على الحكم التشريعي 

من الدستور على  أن يكون الحكم التشريعي محل  188املدفوع بعدم دستوريته فقد نصت املادة 

ر في سير النزاع والفصل الدفع حاسما في سير الخصومة أي أن الفصل في دستوريته يؤث

وتكمن أهمية ذلك في ترشيد سبيل استعمال الدفع حتى ال يتم إثارته تلقائيا بمناسبة أي 23فيه

األمر الذي يفترض استبعاد  نزاع لغرض تشتيت القضاء وإطالة إجراءات النظر في الدعوى 

الدستوري بتبعة الدفوع الصورية الغير مؤسسة على أسانيد قوية حتى ال تثقل كاهل املجلس 

 الفصل فيها.

 الفرع الثاني: الطابع الجديد والجدي للمسالة الدستورية

يقصد بالجدية أن ال يكون الهدف من الدفع إطالة أمد الدعوى املوضوعية ، فالدعوى 

، كما  24التي يستهدف تسويفها وإطالة عمر النزاع فيما يعد الدفع فيها بعدم الدستورية غير جدي

يا إذا كان له تأثير في الدعوى ، فإذا لم يكن له تأثير فيها عد غير جدي. كما استعمل يعد الدفع جد

اتجاه فقهي آخر معيارا مختلفا لقياس جدية الدفع وهو أن يكون الفصل في دستورية املسالة 

ويكفي أن تكون مسالة الدستورية محل شك ، فمسالة الجدية هي 25منتجا في الدعوى األصلية

ية يقدرها القاض ي الذي طرحت أمامه القضية األصلية فإذا رأى توافر الجدية مسالة  موضوع
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بعدم دستورية النص املطعون في دستوريته  طلب من صاحب الدفع التوجه إلى املحكمة 

، أما إذا رأى عدم بنفسه الدفع على محكمة النقض الدستورية لرفع دعوى دستـورية  أو أحال

 .2لدفع وقراره قابل للطعن أمام محاكم الدرجة توافر عنصر الجدية فله رفض ا

أما بالنسبة للطابع الجديد للمسالة الدستورية فيقصد به انه لم يسبق التصريح بان 

القانون محل الدفع بعدم الدستورية مطابق للدستور، وبتعبير أدق انه قد سبق للقانون أن 

ا تغيرت الظروف وهو استثناء على هذا خضع للرقابة الدستورية سواء السابقة أو الالحقة، إال إذ

 الشرط.

 الفرع الثالث: يجب أن يمس الحكم التشريعي الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور 

يجب أن يشكل الحكم التشريعي املطعون في دستوريته خرقا للحقوق والحريات التي 

ورية ليست بالضرورة تلك يضمنها الدستور، .  بداية يجب التنويه الى ان الحقوق والحريات الدست

املنصوص عليها تنصيصا صريحا في الفصل الرابع من الباب االول من الدستور الذي يتضمن 

، بل قد يستمد هذه الحقوق من احكام دستورية اخرى في مواد مبعثرة  73الى  32املواد من .

داء الضريبة قد التي تنص على ان كل املواطنين متساوون في ا 78بالدستور، فمثال نص املادة 

وردت في في فصل من الدستور تحت عنوان "الواجبات" ومع ذلك فقد تضمنت حقوقا ملن تضرر 

من نص تشريعي يفرض ضريبة تمييزية مضرة بفئة من املواطنين مقارنة بغيرهم من بينها امكانية 

 . 26الدفع بعدم دستورية ذلك النص ألنه ينتهك حق املساواة في فرض الضريبة

استخدام املؤسس الدستوري الجزائري لعبارة "التي يضمنها الدستور" بدل "التي  كما أن

ينص عليها الدستور" تطرح مسالة الحق في التمسك بإثارة الدفع بعدم الدستورية إذا كان الحق 

أو الحرية مكفولة من خالل نص يوجد خارج وثيقة الدستور، كان يكون قد تضمنته معاهدة 

  .  27ي خاصة أن هذا األخير يعتبر من القواعد املكملة للدستور دولية أو قانون عضو 

وبما انه ال يمكن استباق ما قد يسفر عنه التطبيق من مواقف للمجلس الدستوري 

بخصوص هذه املسالة، فإننا يمكننا االستعانة بقرارات املجلس الدستوري السابقة حول موضوع 

ضمنا عن إرادته في توسيع مرجعيته الدستورية  الحقوق والحريات حيث عبر في عديد اجتهاداته

حتى يكفل ضمانا أوسع للحقوق والحريات، وهو ما يشكل توجها نحو االقتداء بنظيره الفرنس ي 

 28الذي تبنى ما يعرف" بالكتلة الدستورية"

مثلة العديدة لعدم اكتفاء املجلس الدستوري الجزائري باالستناد الى نصوص ومن بين األ 

ها والتطبيق الجامد لها نجد ميثاق املصالحة الوطنية ، فعلى الرغم من انه ليس الدستور وحد
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جزءا من الدستور اال ان املجلس الدستوري اعتبره بشكل ضمني جزءا من الكتلة الدستورية 

املتعلق باألحزاب السياسية عدم االشارة الى امليثاق كونه تمت  04-12حينما عاب على القانون 

تاء شعبي ويعد تعبيرا مباشرا عن االرادة السيدة للشعب، ومن ثم فانه يحتل في تزكيته في استف

تدرج القواعد القانونية مرتبة اسمى من القوانين العضوية وبذلك اعتبره اساسا للمراقبة على 

 دستورية القوانين.

 اضفى املؤسس الدستوري الصفة الدستورية على ديباجة الدستور. 2016وبعد تعديل 

كما لجا املجلس الدستوري الى املعاهدات الدولية من اجل فحص دستورية النص 

حيث استشهد 29 1989التشريعي املراقب وذلك في اول قرار له يتعلق بقانون االنتخابات لعام 

بميثاق االمم املتحدة وامليثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب الذين صادقت عليهما الجزائر 

مفهوم ملبدأ مساواة املواطنين امام القانون ، وفي هذا القرار رجع املجلس فيما تضمناه من 

للمعاهدة وحاكم اليها  القانون ال باعتبارها مصدرا مباشرا للشرعية الدستورية )جزء من الكتلة 

الدستورية( وإنما لضمان احترام مبدأ دستوري هو سمو املعاهدة على القانون، فتأسيس القرار 

(وبالتالي يمكن اعتبار املعاهدة كمرجع 1989من دستور  123ص الدستوري )املادة انطلق من الن

للرقابة مصدرا غير مباشر للشرعية الدستورية فالحقيقة ان القانون الذي يخالف نصوص 

 .30معاهدة دولية يعد غير دستوري ألنه خرق مبدأ دستوري هو سمو املعاهدة على القانون 

والتي تعتبر 31 في عديد قراراته ايضا على القوانين العضويةكما استند املجلس الدستوري 

 مرجعا لرقابة الدستورية عبر رابط دستوري )مبدأ او نص(.

فضال عن املعاهدات والقوانين العضوية لجأ املجلس الدستوري الى االعتماد على نصوص 

ستورية حيث قض ى بعدم د 01/97قانون عادي لفحص قانون عضوي وكان ذلك عبر الرأي رقم 

)قانون عادي(، في  32 قانون االحزاب السياسية )قانون عضوي( ملخالفة احكام قانون الجنسية

هذه الحالة كان املجلس يبحث عن مبدأ املساواة في ثنايا القانون العادي وقد كان يريد حماية حق 

 اساس ي )املساواة بين املواطنين( وليس حماية نص تشريعي بحد ذاته.

املجلس الدستوري كرس توسيعا غير مباشر للكتلة الدستورية عن طريق وصفو القول ان 

فكرة الرابط الدستوري التي ال تجعل من النصوص القانونية االقل مرتبة من النص الدستوري 

ذات قيمة دستورية وانما تعطيها في حدود معينة مكانة مميزة على نحو يمكن وصفها مرجعا 

 33 دستوري للرقابة الدستورية عن طريق رابط

 :34في فرنسا تم تحديد قائمة الحقوق والحريات وحصرها في التشريعات اآلتية
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 وتعديالته الكاملة. 1958*دستور 

واملتمثلة في إعالن حقوق اإلنسان  1958*النصوص التي أحالت إليها ديباجة دستور 

ورة علنية على حيث جاء في مقدمته ما يلي:" .... يؤكد على الشعب الفرنس ي بص 1789واملواطن 

وعلى املبادئ األساسية  1789حقوق وحريات اإلنسان واملواطن املكرسة في بيان الحقوق لسنة 

واملبادئ  1946وكذلك ديباجة الدستور الفرنس ي لسنة   35املعترف بها في قوانين الجمهورية."

 .1946األساسية التي اعترفت بها قوانين الجمهورية املشار إليها في ديباجة دستور 

وهو نص له قيمة دستورية يكرس حقوق اإلنسان في مجتمعه  2004*امليثاق البيئي لعام 

 36 وبيئته.

 املبحث الثاني:

 تصفية وإحالة طلبات الدفع بعدم الدستورية املكرسة في األنظمة املقارنة والقانون الجزائري 

القيام  يتجسد صميم االختصاص القضائي في إعمال آلية الدفع بعدم الدستورية في

بتصفية وغربلة الدفوع املثارة أمام الجهات القضائية قبل تقرير إحالتها على املجلس الدستوري 

بحيث يسمح نظام التصفية بقبول الجدية فقط الجديرة بإثارة الدفع املتعلقة أساسا باحتمال 

نموذج  إال أن أنظمة تصفية الدفع تتخذ أكثر من 37عدم دستورية قانون أو حكم تشريعي معين.

واحد في القوانين املقارنة فبالرغم من اتفاقها على استبعاد الطعن املباشر أمام القضاء 

الدستوري لضرورة مرور الدفع وجوبا بالهيئات القضائية قبل اإلحالة أو تقديمه إلى القضاء 

قد الدستوري، فإنها  تختلف في نظام خضوعه للتصفية فقد تتم على واحدة )املطلب األول( كما 

 يتطلب نظـــام التصفية املرور عبر درجتين أو مرحلتين)املطلب الثاني(.

 املطلب األول:

 نظام تصفية الدفع على درجة واحدة

تتطلب تصفية الدفع على درجة واحدة احالة الدفع من طرف الجهة التي أثير الدفع أمامها 

رع األول( كما قد تتخذ نمطا على املحكمة الدستورية لدراسة شروطه ثم. الفصل في موضوعه )الف

آخر يتمثل في تخويل صاحب املصلحة من الدفع إمكانية تقديمه مباشرة أمام املحكمة الدستورية 

 بعد دراسته وخضوعه لفحص الجدية عبر إحدى الجهات القضائية )الفرع الثاني(.
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 الفرع األول: إحالة الجهة القضائية الدفع إلى املحكمة الدستورية

ان تكون اإلحالة فورية إلى املحكمة الدستورية دون ان يكون لقاض ي املوضوع  قد يحدث

أي دور في فحص شروطه أو جديته وهو ما اخذ به املشرع التونس ي الذي جعل أمر التحقق من 

 شروط صحة الدفع وأسس جديته من اختصاص هيئة خاصة تقوم املحكمة الدستورية بتعيينها.

  فع دون فحص جديتهوال: االحالة الفورية للدأ

على ما  56ينص في الفصل  50نجد القانون األساس ي للمحكمة الدستورية في تونس رقم 

يلي:"على املحاكم عند الدفع أمامها بعدم دستورية القوانين إحالة املسالة فورا على املحكمة 

ة لفحص من خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع التونس ي لم يعتمد على أية محط38الدستورية."

الجدية والغربلة وإنما اختار اإلحالة فورا على املحكمة الدستورية دون أن يكون لقاض ي املوضوع 

أي دور في تكييف الطلب على أساس الجدية، كما انه أضفى على هذه اإلحالة طابع "الفورية" أي 

في سرعة وصول السرعة في تنفيذ الحالة وعلى الرغم من أن هذه الصيغة فيها نوع من االيجابية  

الدفوع للمحكمة الدستورية وعدم املماطلة في اإلجراءات وتعقيدها ووضع عقبات غي طريق 

االنفراد إليصال دفعهم، ضف إلى ذلك إمكانية توحيد القرارات حول جدية الدفع كونها تصدر عن 

الدفع في  جهة واحة هي املحكمة الدستورية وبالتالي تفادي تضارب اآلراء والقرارات بشان جدية

حالة مروره عبر محطات قضائية مختلفة، إال أن  بساطة اإلحالة الفورية تنعكس بشكل سلبي 

على املحكمة الدستورية من خالل إغراقها بآالف الدفوع التي يتوجب عليها البث فيها، ومنه فان 

بعد    الوقت الذي اختصره الدفع بالوصول مباشرة غالى املحكمة الدستورية سيضيع ال محالة

 وصوله وذلك من خالل االنتظار الطويل للبث فيه بسبب تراكم الدفوع على املحكمة الدستورية .

من القانون األساس ي للمحكمة الدستورية على أن قرار اإلحالة  57ولقد نصت املادة 

مع إمضائه ويجب أن يتضمن أسماء األطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى ة حكميصدر من رئيس امل

املطاعن املوجهة الى القانون املطعون فيه )أي بيان أوجه عدم الدستورية( مع بيان احتكامه 

املدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية األصلية املرتبطة مباشرة بالدفع، ويوجه 

  39قرار اإلحالة إلى املحكمة الدستورية مرفقا بمذكرة الدفع.

في الدفع ال من الناحية الشكلية وال املوضوعية فدوره ومنه فقاض ي املوضوع ال ينظر 

يقصر في تمرير الدفع إلى املحكمة الدستورية وينتظر فصلها في املسالة الدستورية ليتابع بعد 

 ذلك استكمال الفصل في القضية األصلية.
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 ثانيا: التصفية الذاتية للدفع بعدم الدستورية على مستوى املحكمة الدستورية

يز النموذج التونس ي في تصفية الدفع هو استثناؤه للهيئات القضائية من سلطة إن ما يم

  40النظر في جدية الدفع بحيث تم تعويضها بهيئة مختصة تعينها املحكمة الدستورية.

ن نظام التصفية الذاتية الذي اقره املشرع التونس ي يجنب فرضية اختصاص القضاء إ

ناك العديد من الفقهاء الذين   اعتبروا تحقق قاض ي بالنظر في دستورية القوانين ذلك أن ه

املوضوع من جدية الدفع هو بمثابة تدخل في صالحيات وسلطات القاض ي الدستوري، فحسب 

منظورهم فان قاض ي املوضوع ينظر في دستورية القانون بطريقة غير مباشرة فمناط الجدية هو 

دستوري. إما إسناد النظر في جدية  ان يتكون عند القاض ي شك بان الحكم املطعون فيه غير

الدفع وتصفيته لهيئة تابعة للمحكمة الدستورية يحفظ لهذه األخيرة ممارسة كامل صالحياتها 

إال إن اإلشكال املرتبط بنظام  41الدستورية من دون اي تدخل او تبعية مع اختصاص القضاء.

ى اللجان املختصة بالتصفية التي التصفية الذاتية ينحصر في مأزق تدفق طلبات الدفع املحالة عل

سيقع على عاتقها عبء التحقق من استيفاء جميع الطلبات املحالة عليها للشروط الشكلية 

واإلجرائية، فضال عن فحصها اوجه الجدية في تلك الدفوع قبل تقرير قبولها للعرض على املحكمة 

 الدستورية من عدمه.

لدستورية بعد فحص جدية الدفع امام الفرع الثاني: رفع الدعوى أمام املحكمة ا

 القضاء

يقوم هذا النموذج على أساس تخويل صاحب الدفع إمكانية تقديم دفعه مباشرة بنفسه 

أمام املحكمة الدستورية بدل إحالته عليها من طرف القضاء وذلك بعد فحص جديته من طرف 

قارنة التي تبنت هذا النظام وذلك هذا األخير، وقد كان القانون املصري من بين القوانين العربية امل

 .2014الى آخر دستور له سنة  1971منذ إنشاء املحكمة الدستورية بمقتض ى دستور 

 وال: فحص شروط وجدية الدفع امام محكمة املوضوعأ

اذا دفع »في الفقرة "ب" منها على انه: 42من قانون املحكمة الدستورية  29نصت ال مادة

أمام احدى املحاكم او الهيئات ذات االختصاص القضائي بعدم  احد الخصوم اثناء نظر دعوى 

أجلت نظر الدعوى  43دستورية نص قانون او الئحة ورأت املحكمة  او الهيئة ان الدفع جدي

اشهر لرفع الدعوى بذلك امام املحكمة الدستورية العليا  3وحددت ملن اثار الدفع ميعاد ال يجاوز 

م املحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في امليعاد اعتبر لم ترفع الدعوى بذلك اما   فإذا

 .الدفع كان لم يكن"
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من خالل املادة اعاله نستنتج ان املشرع املصري تميز عن غيره في انه عهد اسلوب تنقية 

املسالة الدستورية لقاض ي املوضوع ذاته وليس للقضاء االعلى الذي يتعلق به، مما يفيد اننا 

يلة دفاع متروكة لتقدير قاض ي املوضوع وذلك اعماال للمبدأ التقليدي والذي بمقتضاه بصدد وس

ان قاض ي الدعوى هو قاض ي الدفع ن وبالتالي فان القاض ي عند تقديره لجدية الدفع يأخذ في 

.غير ان توسع املحكمة 44 اعتباره ضرورة قيام شك حول دستورية النص املدفوع بعدم دستوريته

ا الدعوى االصلية في تقدير جدية الدفع قد يفض ي الى مشاركة تلك املحكمة للقاض ي املرفوع امامه

إال ان تقدير قاض ي املوضوع ملدى جدية املسالة الدستورية ليس اشراكا مع  45الدستوري في دوره 

قاض ي الدستورية في التقرير في امرها وال مساس فيه بمبدأ مركزية الرقابة الدستورية، فلكل 

جاالن ال يختلطان فاألول دوره يقتصر على الشكل والثاني دوره ينصب في فحص مجاله وامل

 دستورية القانون والدراسة املوضوعية لكل جوانبه.

  املحكمة الدستورية بدون احالة الدفع من الجهات القضائية أمامثانيا: رفع الدعوى 

ى اسباب سائغة، تمنح بعد تقرير محكمة املوضوع لجدية الدفع الذي اثير امامها بناء عل

أشهر لرفع دعواه في املسالة الدستورية امام املحكمة الدستورية  3لصاحب الدفع مهلة ال تتجاوز 

العليا مرفقة بجميع الشروط الالزمة لقبول الدعوى السيما الحكم املطعون فيه والسند 

املعني باملدة التي تمنحها له وباملقابل يلتزم 46الدستوري املثار في الطعن وأوجه املخالفة  الدستورية

محكمة املوضوع لتقديم الدعوى امام املحكمة الدستورية لتثبيت دفعه تحت طائلة اعتباره 

عديم االثر في حالة تجاوز املدة. إال ان هذه الوسيلة التحركية االجرائية تحمل الخصم مشقة 

يرة نسبيا لتحريك الدعوى الدعوى الدستورية وتكاليفها من ناحية، فضال عن تقييده بمهلة قص

الدستورية وإال سقط حقه في اقامتها وهو امر غير عادل السيما ان ذلك يؤدي الى مواصلة 

اجراءات سير الدعوى االصلية بالرغم من تأكد جدية الدفع وضرورته للفصل في جوهر النزاع من 

دم دستوريته على قبل القضاء، مما يطرح امكانية تطبيق الحكم املطعون فيه والذي يحتمل ع

النزاع القائم وهو امر يتنافى مع مبدأ سمو الدستور والعدالة. لذلك كان من االحسن اخيار نظام 

االحالة من الهيئة القضائية على املحكمة الدستورية ضمانا لحقوق وحريات املتقاض ي املعني 

 بالدفع.
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 املطلب الثاني:

 درجتيننظام تصفية الدفع بعدم الدستورية على 

اتجهت العديد من القوانين املقارنة العتماد محطتين لتصفية وغربلة الدفع ينظر خاللهما 

مطابقة الشروط الشكلية فضال عن جدية الدفوع ومدى تأسيسها وعالقة القانون املطعون في 

دستوريته بحسم النزاع ثم اإلحالة من الجهات القضائية العليا على القضاء الدستوري. إال ان 

تطبيقات هذا النظام تعرف نموذجين مختلفين نسبيا فقد يتم التحقق من شروط الدفع  الشكلية 

أمام  محكمة املوضوع ثم إحالته  على الجهات القضائية العليا لفحص جديته ثم إحالته على 

القضاء الدستوري كما هو الحال في املغرب  )الفرع االول(، بينما ثمة نموذج مغاير يقض ي بإناطة 

املحاكم او الجهات التي اثير الدفع تمامها بفحص الشروط الشكلية إضافة الى التأكد من جدية 

الدفع ثم احتلته على الجهات القضائية العليا لفحص جديته والتأكد من وجاهته من جديد قبل 

 إحالته على القضاء الدستوري وهو النموذج املعمول به في فرنسا والذي تبناه املشرع الجزائري 

 )الفرع الثاني( 

 الفرع األول: النموذج املغربي لنظام تصفية الدفع بعدم الدستورية

الدفع بعدم الدستورية كآلية  47 منه 133في املغرب في الفصل  2011قر دستور يوليو أ

للرقابة البعدية حيث نص على ما يلي:"تختص املحاكم الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم 

أثير أثناء النظر في قضية وذلك إذا دفع أحد األطراف بان القانون الذي سيطبق دستورية قانون 

 في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور."

و أو إجراء يتعلق بإجراءات التصفية لم ينص الفصل املذكور أعاله على أية مرحلة أ

على تنظيم آلية الدفع بموجب قانون منه نصت  2اإلحالة على املحكمة الدستورية، لكن الفقرة 

يحدد شروط وإجراءات  86-15تنظيمي وقد أعدت الحكومة املغربية مشروع قانون تنظيمي رقم 

نستدل  أنوالذي ال بأس   48تطبيق الدفع بعدم الدستورية الذي اقر نظام التصفية على درجتين

 به في دراستنا.

 أمامهاأوال: الغربلة أمام املحكمة التي اثير الدفع 

شروط الدفع ملوجباته الشكلية،  86-15من مشروع القانون التنظيمي رقم  5حددت املادة 

بحيث يجب إثارته بواسطة مذكرة مستقلة عن مذكرة الدعوى األصلية موقعة من طرف املعني 

واملحامي املعتمد وان تتضمن املقتض ى التشريعي موضوع الدفع والذي يعتبره صاحب الدفع ماسا 

ه وحرياته الدستورية مع بيان أوجه الخرق وان يكون القانون موضوع الدفع هو املراد بحقوق
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من مشروع  6تطبيقه على النزاع وأال يكون قد سبق النظر في دستوريته مسبقا. وقد حددت املادة 

القانون التنظيمي املذكور اعاله ان محكمة املوضوع هي من تتحقق من توافر الدفع على الشروط 

السالفة الذكر وفي حال قبولها تحيل مذكرة الدفع على محكمة النقض  5وص عليها في املادة املنص

 ايام بعد وقف سير اجراءات الدعوى األصلية. 8في اجل 

وبذلك يكون املشرع املغربي قد وضع محطة أولية لتصفية الدفع على مستوى الجهات 

ص الشروط الشكلية له دون التطرق القضائية التي يثار أمامها الدفع ألول مرة تختص بفح

، وهذا يوحي بتقسيم العمل بين الجهات القضائية التي اثبر الدفع أمامها وجهات النقض  49لجديته

 فيما يخص فحص الجوانب الشكلية والطابع الجدي للدفع بعدم الدستورية.

 ثانيا: فحص جدية الدفع على مستوى محكمة النقض

يل األمر على محكمة النقض التي تملك بدورها سلطة في حال قبول املحكمة الدفع تح

من مشروع القانون  10تقديرية في إحالة االمر على املحكمة الدستورية وهذا ما نصت عليه املادة 

التنظيمي صراحة بأنه في حال قبول املحكمة التي أثير الدفع أماها )سواء أول درجة او ثاني 

ول ملحكمة النقض مع إشعار الوكيل العام للملك لدى هذه درجة(فإنها تحيل الدفع الى الرئيس األ 

من مشروع القانون التنظيمي  نالحظ  11املحكمة فورا باإلحالة املذكورة .ومن خالل قراءة املادة 

أن الرئيس األول ملحكمة النقض يعين هيئة مختصة بالتحقق من استيفاء الدفع بعدم دستورية 

السالفة الذكر باإلضافة الى التأكد من طابع الجدية  5ي املادة القانون للشروط املنصوص عليها ف

فيه وبالتالي إسناد مهمة مراقبة جدية الدفع ملحكمة النقض مع استبعاد محكمة املوضوع من 

، وتبث الهيئة التي يعينها رئيس محكمة النقض في جدية الدفع بمقرر معلل داخل 50مراقبة الجدية

وتحيل املقرر الى املحكمة  6اإلحالة املنصوص عليها في املادة  اشتر ابتداء من تاريخ 3اجل 

، وإذا املحكمة التي اثير الدفع أمامها الدستورية مرفقا بمذكرات ومستندات األطراف كما يبلغ الى

.أما في حالة 51لم تبث محكمة النقض خالل هذا األجل يحال الدفع تلقائيا إلى املحكمة الدستورية

تورية القانون  توجه محكمة النقض فورا مقررا غالى املحكمة الدستورية رفض الدفع بعدم دس

 واملحكمة التي أثير اماها الدفع، وفي جميع األحوال يبلغ مقرر محكمة النقض إلى أطراف الدفع.

من ايجابيات هذا املشروع انه حدد بعض النقاط بدقة وبالتفصيل وقد قيد محكمة 

دية الدفع وهي مدة معقولة نوعا ما لعدم تعطيل مصالح أشهر للفصل في ج 3النقض بميعاد 

املتقاضين، كذلك هناك نقطة ايجابية أخرى وهي تبليغ املحكمة الدستورية بأنه كان هناك دفع 
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بعدم الدستورية وتم رفضه وهو نوع من الرقابة التي تمارسها املحكمة الدستورية على عمل 

 تضيع حقوق املتقاضين.  محكمة النقض فيما يخص هذه املسالة حتى ال

إال أن إسناد هذه املهمة ملحكمة النقض تقتض ي مراعاة حجم وعدد القضايا املرتبطة 

ذلك سواء  بالدفع التي قد تحال على قضاء املوضوع، وهو ما يقتض ي توفير كافة اآلليات ملواجهة

والقضاء و من حيث إرساء آلية التواصل بين محكمة النقض أمن حيث العنصر البشري 

الدستوري في اطار ما يسمى بحوار القضاة، كما ان نجاح آلية التصفية يقتض ي عدم تخويل 

محكمة النقض صالحية تأويل الدستور وينبغي  ان يقتصر دورها على تطبيق االجتهاد القضائي 

للمحكمة الدستورية املتعلق بوجود سابقة تتعلق باملطابقة  للدستور، وإذا ما ظهر هناك شك 

 دى محكمة النقض فان عليها إن تحيل املسالة للمحكمة الدستورية.ل

وفي األخير، نستنتج ان محكمة املوضوع عند تقديرها لجدية الدفع فهي تقوم بإجراء 

فحص مختصر للدفع، في حين ان مجلس الدولة أو محكمة النقض يتمتعان بسلطات اكبر في هذا 

أن يقوما بالفصل فعليا في دستورية القوانين الخصوص لدرجة أثارت التخوف لدى البعض من 

قبل وصولها للمحكمة الدستورية، وقد تميل محكمة النقض إلى رفض الدفع فتتحول الى محكمة 

ن تنتظر ان تتفضل عليها محكمة النقض أاملحكمة الدستورية سيتحتم عليها دستورية اما 

في مراقبة الدستورية اما املحكمة بإحالته، فتصبح  هذه األخيرة هي صاحبة االختصاص األصيل 

 .52الدستورية فتفحص الدستورية بشكل استثنائي

كما ان محكمة النقض املغربية منذ إنشائها قد تعرضت النتقادات عديدة متعلقة 

بالتضارب الكبير في قراراتها وعجزها عن توحيد االجتهاد القضائي وتقوية األمن القانوني، وال يخفى 

صفية طلبات الدفع املحالة اليها من محاكم املوضوع يسهم في تفاقم ان إضافة اختصاص ت

و عدمها غالى أالوضع وإرباك سير عملها مع ما يمكن ان ينجم عن التضارب في قراراتها باإلحالة 

 املحكمة الدستورية من مساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

رحلة الحالية السيما ان هذه اآللية مازالت ورغم ذلك يبقى هذا االختيار هو األنسب في امل

 حديثة التطبيق واملمارسة ضف الى ذلك حداثة املحكمة الدستورية.

 الفرع الثاني: نظام تصفية الدفع بعدم الدستورية في القانونين الفرنس ي والجزائري 

دفع بداية سنتطرق إلى النموذج الفرنس ي على اعتبار انه السباق من حيث إقراره آللية ال

بعدم الدستورية وتصفية املسالة األولوية الدستورية والتطبيقات القضائية لها)أوال(ثم سندرس 
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املحدد  16-18نظام تصفية الدفع الذي تبناه املشرع الجزائري على ضوء القانون العضوي رقم 

 لشرط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

 ي القانون الفرنس يوال: تصفية املسالة األولوية الدستورية فأ

قانون عضوي يبين الشروط العملية واإلجرائية لتطبيق املادة  2009ديسمبر  10صدر في 

 3، وقد أعطى هذا القانون مهلة 2008جولية  23من التعديل الدستوري الفرنس ي املؤرخ في  61

بذلك أشهر للجهات القضائية حتى تحضر نفسها لبداية تطبيق هذا النوع من الدعاوى ليشكل 

املتضمن القانون العضوي املتعلق باملجلس  1067-58إضافة للباب الثاني من األمر رقم 

، والذي تضمن فصوال متعلقة باإلجراءات املطبقة أمام الجهات القضائية وأمام  53الدستوري

 املجلس الدستوري فيما يخص املسالة األولوية الدستورية.

تبين لنا ان 541523-2009منها من القانون العضوي  4الفقرة  23ومن خالل قراءتنا للمادة 

يمر بهما  (Un système de double filtre) املشرع الفرنس ي حدد محطتين للتصفية القضائية

الدفع بعدم الدستورية قبل إحالته على املجلس الدستوري وذلك أمام الجهات التي تثار أمامها 

ت املكلفة بإحالة الدفع على املجلس الدستوري اي مسالة األولوية الدستورية اوال ثم امام الجها

 . 55من الدستور  01-61محكمة النقض او مجلس الدولة وهو ما ينطبق مع أسس املادة 

 اثارة الدفع امام الجهات القضائية الدنيا-أ

ال يستقيم اعتماد مبدأ تصفية الدفوع على درجتين حتى يثار الدفع امام جهات القضاء 

او املجالس القضائية )مجالس االستئناف( قبل ان تتم أحالته او إشعار الجهات الدنيا كاملحاكم 

 العليا به متمثلة في محكمة النقض ومجلس الدولة.

إال ان القانون العضوي قد استبعد إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات 

الدفع أمام قاض ي التحقيق وفي  ، ولكنه يسمح بإثارة56بسبب ان املحلفين ليسوا دائما رجال قانون 

 57 مراحل االستئناف والطعن بالنقض.

عند إثارة املسالة األولوية الدستورية أمام قاض ي املوضوع يجب عليه ان يتأكد مما إذا كان 

منه الفقرة الثانية منه  23الدفع مستوفيا للشروط التي حددها القانون العضوي في املادة 

حل الدفع بعدم الدستورية يطبق على النزاع ويشكل جوهره ويمس واملتمثلة في: ان القانون م

بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ولم يسبق للمجلس الدستوري ان صرح في منطوق 

قراراه بان القانون محل الدفع مطابق للدستور باإلضافة إلى الطابع الجدي للمسالة األولوية 

ي املوضوع بان النزاع يشكل أساسا قانونيا للنظر فيه يحيل الدستورية. وفي حالة ما إذا قرر قاض 
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الدفع بعدم الدستورية على محكمة النقض أو مجلس الدولة وال يستطيع االتصال مباشرة 

باملجلس الدستوري وما عليه سوى إيقاف وتعليق النظر في الدعوى األصلية املعروضة أمامه 

نه لم يحدد في أوما يالحظ على القانون العضوي ، لحين الفصل في املسالة األولية الدستورية

مواده مدة معينة لقضاة املوضوع للبث في جدية املسالة األولوية الدستورية واكتفى بعبارة "بدون 

اجل" وبهذا أعطى هامشا واسعا لقضاة املوضوع إال انه قد صدر عن املجلس الدستوري الفرنس ي 

 Dans le plus)بدون اجل" بأنها "داخل أقصر اآلجال"عرف من خالله عبارة " 2003-438قرار رقم 
58bref délai) اي في اسرع وقت ممكن. 

ما في حالة رفض القاض ي إحالة الطعن لعدم استيفائه ألحد الشروط فانه يستمر بالنظر أ

.أما بالنسبة للطابع الجدي 59قابال للطعن امام الهيئات القضائية العليا في الدعوى ويكون قراره

و أاملختص إما في املسائل املدنية  يثير مسالة مهمة تتمثل في مدى قدرة قاض ي املوضوعفانه 

اإلدارية او الجنائية على مناقشة مسالة ذات طبيعة دستورية متعلقة بالحقوق والحريات التي 

يضمنها الدستور ملواطنيه وهل يملك رصيدا كافيا من املعارف يسمح له برفض الدفع بعدم 

عتبرا ومعلال ذلك بأنه ال يستند على اساس جدين هذا التساؤل  يدفع الى ضرورة الدستورية م

التفكير مليا في مسالة الجدية والتي كان من املفترض تركها للمجلس الدستوري كون أعضائه ادرى 

 بمعارف ومفاهيم ومبادئ الفقه الدستوري.

 معالجة الدفع بعدم الدستورية على مستوى جهات النقض-ب

رور بمرحلة التصفية األولى على مستوى املحاكم التي أثير الدفع أمامها تمثل كل من بعد امل

ولوية محطة التصفية الثانية للمسالة األ محكمة النقض ومجلس الدولة على حسب الحالة 

الدستورية، على اعتبار ان املشرع الفرنس ي قد استبعد كال من محكمة التنازع واملحكمة العليا 

 للتحكيم.

 ر الدفع بعدم الدستورية على مستولى محطة التصفية الثانية باإلجراءات التالية:ويم

 8*تلقي اشعار بالدفع من الجهات القضائية املختصة كخطوة اولى وذلك في اجل اقصاه 

 ايام من تاريخ اصدار قرار االشعار.

جدية، *التأكد مجددا من استيفاء الدفع لشروطه الشكلية واإلجرائية السيما شرط ال

فهذه املحطة ليست مرحلة صورية تتم خاللها االحالة فقط، وإال كان في وسع املؤسس الدستوري 

واملشرع الفرنس ي االستغناء عنها وتقصير اجراءات التقاض ي بتخويل الجهات القضائية التي اثير 
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ضائية الدفع أمامها سلطة االحالة على املجلس الدستوري مباشرة دون املرور عبر الجهات الق

 .60 العليا

تجدر االشارة الى ان نسبة اقصاء الدفوع بعدم الدستورية لعدم جديتها من طرف القضاء 

مما يؤكد %70هي ما يعادل  2014في فرنسا منذ تطبيق مسالة االولوية الدستورية الى غاية سنة 

 61 مدى اهمية اجراء تقدير جدية الدفع في ترشيد ممارسة الرقابة الدستورية الالحقة.

فان ملحكمة النقض ومجلس  1523-2009من القانون العضوي  5فقرة  23وحسب املادة 

أشهر للبث في املسالة الدستورية سواء رفعت أمامهما مباشرة وتصرفا كقاض  3الدولة اجل 

. وفي حالة  63او جاءهما الدفع بإحالة من املحاكم الدنيا وتصرف كقاض للتصفية 62 موضوع

لبث في الدفع من قبل محكمة النقض او مجلس الدولة تحال املسالة أشهر دون ا 3انقضاء 

من القانون العضوي  23/1األولوية الدستورية بقوة القانون على املجلس الدستوري )املادة 

 ( ويفسر ذلك لسببين:2009-1523

ما إلغراق هذه املحاكم بهذا النوع من الدعاوى االمر الذي يجعلها غير قادرة على الفصل إ*

 فيها كلها في اآلجال املحددة.

نها طريقة لتفادي الفصل في جدية الدفع ألنها مهمة صعبة وخشية التعدي على أما إ*

صالحيات املجلس الدستوري فيما يخص الفصل في مسالة الجدية وارتباطها الشديد بمسالة 

 الرقابة على دستورية الحكم التشريعي وتركها للمجلس الدستوري.

و مجلس أ يها الجدية تحيل محكمة النقضتوافر الشروط املطلوبة بما فوأما في حالة 

الدولة املسالة االولوية الدستورية على املجلس الدستوري مرفقة بقرار معلل مصحوبا باملذكرات 

-2009من القانون العضوي  23من املادة  1وادعاءات وطلبات اطراف الدعوى)الفقرة 

الدعوى األصلية سواء كانت معروضة أمام قضاة املوضوع  (ويترتب على ذلك وقف البث في1523

في اول درجة    او أمام قضاة النقض، ولكن هناك استثناءات تتعلق بحالة ما اذا كان صاحب 

الدفع محروما من حريته بسبب الدعوى او في حالة ما اذا كان القانون ينص على اجل الفصل في 

حكمة النقض ملزما بالفصل على سبيل االستعجال، طلب النقض او اذا كان مجلس الدولة او م

يستمر فيها مجلس الدولة او محكمة النقض بالفصل في الدعوى األصلية املعروضة أمامه)املادة 

 (.1523-2009من القانون العضوي  5البند  23

لى املحكمة إكمة النقض او مجلس الدولة امللف وفي األخير، في حالة رفض الدفع ترجع مح

  .صليةيهما ملواصلة النظر في الدعوى األ حالته علأالتي 
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 ثانيا: تبني املشرع الجزائري لنظام ثنائية املصفاة

دعائم تبني املؤسس  2016من التعديل الدستوري األخير لسنة  188يتبين من قراءة املادة 

جهة  الدستوري لنظام تصفية الدفع على درجتين حيث أشار الى ان الدفع يقدم مباشرة أمام اي

مجلس قضائي(والتي تنظر في مدى ارتباطه بجوهر النزاع -محكمة ادارية-قضائية )محاكم املوضوع

وإخالله بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للمواطنين، ثم تأتي املرحلة الثانية على مستوى 

 س الدستورياملحاكم املركزية)املحكمة العليا او مجلس الدولة( التي تقوم باإلحالة على املجل

ليتحقق بذلك مبدئيا مرور الدفع بمحطتين للتصفية، فلو ان املؤسس لم يشترط رفع الدفع امام 

الجهات القضائية التي تنظر في النزاع واكتفى بمرحلة اإلحالة من املحكمة العليا او مجلس الدولة 

ؤسس الدستوري .وقد احال امل 64نظام تصفية على درجة واحدة على املجلس الدستوري لكنا أمام

منها،  2مسالة تحديد شروط تطبيق هذه املادة من الدستور على قانون عضوي في نص الفقرة 

وبعد مرور سنتين من إقرار آلية الدفع بعدم الدستورية تم إصدار القانون العضوي الذي يحدد 

ئري قد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية والذي يستشف من مواده ان املشرع الجزا

من  188سار على نهج نظيره الفرنس ي باعتماد محطتين قضائيتين للتصفية وهو تأكيد لنص املادة 

 .65الدستور 

 مرحلة الفحص األولي أمام الجهة القضائية املقدم أمامها الدفع-أ

ال يستقيم اعتماد مبدأ تصفية الدفع على درجتين حتى يثار أمام جهات القضاء الدنيا 

مجلس  أون تتم إحالته او إشعار الجهات القضائية العليا به )املحكمة العليا كاملحاكم قبل ا

 الدولة(.

بعين االعتبار الدور الفعال للمحاكم الدنيا  16-18وقد اخذ القانون العضوي الجزائري 

لتفادي تراكم الدفوع امام املحاكم املركزية، بحيث مكن قاض ي املوضوع الذي أثير الدفع أمامه 

 66فحص اولي للتأكد من توافر الشروط التالية: من إجراء

 ن يتوقف مآل النزاع على الحكم التشريعي املعترض عليه او يشكل أساسا للمتابعة.أ*

*أال يكون املجلس الدستوري قد سبق له التصريح بمطابقة الحكم التشريعي للدستور، 

 إال اذا تغيرت الظروف.

 ن يتسم الدفع بطابع الجدية.أ*

ظ على هذه الشروط ان املشرع قد استبعد اختصاص القضاة من تقدير مدى من املالح

دستورية الحكم التشريعي املعترض عليه من قبل احد أطراف النزاع، وان دور القضاة يتمثل في 



يد الرقابة آلية االختصاص القضائي ودورها في تصفية الدفع بعدم الدستورية وترشالباحثة: وسيلة ماحي / 

 الدستورية

 

 2020جانفي           مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر"    350

 

تقدير مدى جدية الدفع خاصة، إال ان ترك املسالة بيد قضاة غير متكونين حول الية الدفع بعدم 

اال للتعسف في رفض الدفوع بل و  اكثر منه أعمال القاض ي لسلطته الدستورية قد يتيح مج

التقديرية خاصة ان تقدير الجدية مسالة نسبية نوعا ما وتختلف من قاض الى آخر حسب نظرته 

وقناعته الشخصية وتقديره، وهذا من شانه ان يؤدي في االخير الى قرارات متناقضة ومتباينة من 

 الدفوع الجدية الى الجهات القضائية العليا.محكمة الى اخرى بشان احالة 

قد نصت على انه على القاض ي وقبل  16-18من القانون العضوي  7تجدر االشارة ان املادة 

الفصل في الدفع املثار أمامه، ان يستطلع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة حسب الجهة 

 القضائية املثار أمامها.

 النيابة العامة او محافظ الدولة رأي*استطالع 

في حالة اثارة الدفع على مستوى القضاء العادي يقع على عاتق الجهة القضائية املعنية 

واجب اخطار النيابة العامة إلبداء رأيها حول الدفع املثار أمامها، سواء وكيل الجمهورية او أحد 

 .67 مساعديه على مستوى املحكمة

الدفع مقدم في مرحلة االستئناف فان النائب العام او النائب العام ما في حالة ما إذا كان أ

وفي  . 68 املساعد االول او بقية النواب العامين املساعدين هم املختصين بإبداء الرأي حول الدفع

حالة اثارة الدفع امام املحكمة العليا فإبداء الرأي يكون من اختصاص النائب العام او النائب 

 . 69 و املحامي العامالعام املساعد ا

ما بالنسبة للدفع املثار امام القضاء االداري فان محافظ الدولة هو الذي يمارس مهام أ

من القانون العضوي املعدل واملتمم بنصها على أنه:  5النيابة العامة، وهو ما أكدت عليه املادة 

 70. اعدين""يقوم محافظ الدولة بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة املس

لى نقطة مهمة تتعلق بتمكين أطراف الدعوى االخرين من مناقشة الدفع إيجب التنويه 

إال ان مبدأ الوجاهة  18/16من القانون العضوي  7وإبداء ردودهم والتي لم تنص عليها املادة 

ت من قانون االجراءا 3وتكافؤ الخصوم في عرض طلباتهم ووسائل دفاعهم املنصوص عليها باملادة 

املدنية واإلدارية وهو الشريعة العامة في االجراءات تفترض استيفاء هذا االجراء بتمكين االطراف 

 مهما كانت طبيعتها من مناقشة الدفع املثار من الخصم.

 * البث في الدفع بعدم الدستورية

في بعد انتهاء القاض ي من اجراءات التحقيق واستطالع رأي الجهات املعنية، يتوجه الى البث 

الدفع حيث يتم الفصل عن طريق تشكيلة قضائية بحتة وهو ما عبرت عنه الفقرة الثانية من 
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بنصها على انه:"اذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم  18/16من القانون العضوي  7املادة 

مساعدين غير قضاة تفصل دون حضورهم" ويرجع السبب في ذلك الى ان املسالة قانونية وتحتاج 

حترفين لهم تكوين قانوني محترم، مما يجعلهم مؤهلين وحدهم للبث في الدفع دون بقية قضاة م

 71 املساعدين.

من القانون  15تفصل املحكمة بقاض فرد كأصل عام وهو ما نصت عليه املادة  األخيروفي 

تفصل املحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خالف ذلك "ويستثنى »بقولها:  15-5العضوي 

 72 من هذه الحالة تشكيلة القسم التجاري واالجتماعي".

 وليثار املترتبة على عملية الفحص األ اآل *

 ما:   أهذا الفحص االولي ستحكم املحكمة لكنتيجة حتمية 

*برفض إرسال الدفع الى املحاكم األعلى درجة)املركزية(حسب الحالة وتبليغ االطراف بذلك 

وال يكون محل اعتراض إال بمناسبة الطعن في القرار الفاصل في املوضوع او جزء منه بمذكرة 

عليه منفصال ومستقال عن الطعن في بمعنى انه ال يمكن االعتراض 73 مكتوبة ومنفصلة ومسببة

 املوضوع.

يتم  16-18من القانون العضوي  8*أما في حالة استيفاء الشروط املنصوص عليها في املادة 

ارسال الدفع بعدم الدستورية بموجب قرار مع عرائض األطراف ومذكراتهم إلى املحكمة العليا أو 

إلخضاعه للفحص املعمق قبل تقرير أيام من صدوره  10خالل -حسب الحالة–مجلس الدولة 

وفي هذه الحالة يتم إرجاء الفصل في الدعوى األصلية إلى غاية 74إرساله إلى املجلس الدستوري.

صدور قرار الجهة القضائية العليا أو املجلس الدستوري في حالة إحالة الدفع عليه، مع استمرار 

، 75تخاذ التدابير املؤقتة أو التحفظية الالزمةالجهة القضائية التي أثير الدفع أمامها في التحقيق وا

 إال أن القانون العضوي قد استثنى من اإلرجاء الحاالت التالية:

 *في حالة وجود شخص محبوس بسبب الدعوى.

 *إذا كانت الدعوى تهدف إلى وضع حد للحرمان من الحرية.

عندما ينص  جل محدد،أفي  *إذا كان القاض ي ملزما بالفصل على سبيل االستعجال أو

  76القانون على ذلك.

يجابيات التي جاء بها هذا القانون انه على الرغم من أهمية الدفع املثار إال انه من بين اإل 

من خالل هذه األحكام ثبت انه يسعى للحفاظ على الحقوق والحريات األساسية التي يكفلها 

 الدستور واملواثيق الدولية ومن بينها الحق في الحرية.



يد الرقابة آلية االختصاص القضائي ودورها في تصفية الدفع بعدم الدستورية وترشالباحثة: وسيلة ماحي / 

 الدستورية

 

 2020جانفي           مؤلف جماعي: "تحقيق األمن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر"    352

 

 ة الفحص الدقيق واملعمق أمام الجهات القضائية املركزيةمرحل-ب

لقد أناط املؤسس الدستوري الجزائري أعلى هيئتين قضائيتين في البالد بعملية الغربلة 

وهذا ما 77الدقيقة للدفوع التي تحال إليها من املحاكم الدنيا قبل إحالتها على املجلس الدستوري

نص على أن كال من املحكمة العليا ومجلس الدولة حيث  16-18أكد عليه القانون العضوي 

يقومان بفحص  شروط إثارة الدفع وجديته من جديد بدقة أكثر قبل إرساله إلى املجلس 

الدستوري، ومن هنا تظهر أهمية إجراءات معالجة الدفع بعدم الدستورية على مستوى املحكمة 

م في سلسلة اإلجراءات املتعلقة بالدفع، فضال العليا ومجلس الدولة باعتبارها املرحلة الثانية وااله

عن كونهما يضطلعان بضمان توحيد االجتهاد القضائي في البالد واحترام القانون فهما يتميزان 

بتراكم التجارب القانونية والقضائية التي تمكنهما من لعب دورهما كمصفاة أخيرة ملدى تأسيس 

الته على املجلس الدستوري الذي يعتبر القاض ي الدفع بعدم الدستورية قبل إحالته أو عدم إح

الفصل الثالث بأكمله  16-18.وقد خصص القانون العضوي 78الوحيد لدستورية القوانين

لألحكام املطبقة أمام املحكمة العليا  ومجلس الدولة بصفة عامة في مادة الدفع بعدم الدستورية، 

 .ومنها ما يتعلق بقرار اإلحالة على املجلس الدستوري

 طرق إخطار املحكمة العليا ومجلس الدولة بالدفع بعدم الدستورية-1

إذا علمنا إن املجلس الدستوري يخطر بالدفع بعدم الدستورية عن طريق اإلحالة من 

 املحكمة العليا أو مجلس الدولة، فان طرق إخطار هت األخيرتين تكون إما:

مجلس قضائــــــي، أو محكمة *عن طريق حكم بإرسال الدفع إليها صادر عن محكمة أو 

  .79إدارية )حسب الحالة(

*أو عن طريق االعتراض على حكم برفض إرسال الدفع صادر عن محكمة ابتدائية أو 

ــــــم أو القرار الفاصل في النزاع أو  مجلس قضائي أو عن محكمة إدارية بمناسبة الطعن في الحكـ

 80 جزء منه.

أو   81عليا ألول مرة بمناسبة الطعن أمامها بالنقض*عن طريق دفع يقدم أمام املحكمة ال

 82 أمام مجلس الدولة بمناسبة طعن بالنقض أو االستئناف مقدم أمامه

مباشرة خالل خصومة ينظران  84أو مجلس الدولة  83ن يقدم الدفع إمام املحكمة العلياأ*

عمال بأحكام املادة 85 يةفيها في أول وآخر درجة. وفي هذه الحالة يفصالن في الدفع على سبيل األولو 

ويرجئان الفصل في الدعوى في حالة إحالة الدفع على املجلس  16-18من القانون العضوي  14
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من نفس القانون، وهذه الحالة تعتبر  11الدستوري إال في الحاالت املنصوص عليها في املادة 

 .استثناء على قاعدة ثنائية التصفية

 أجال الفصل في قرارا اإلحالة-2

ا عن طرق إخطار كل من املحكمة العليا ومجلس الدولة بالدفع بعدم الدستورية، أما هذ

من القانون العضوي التي نصت على انه:  13عن آجال فصلهما في الدفع فقد حددتها املادة 

تفصل املحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى املجلس الدستوري »

 من هذا القانون". 9ابتداء من استالم اإلرسال املنصوص عليه في املادة في اجل شهرين 

من هذا القانون  8وتتم اإلحالة إذا تم استيفاء الشروط املنصوص عليها في املادة 

 العضوي." 

ما يالحظ على هذه املادة إن األجل املذكور فيها يتعلق بإخطار املحكمة العليا ومجلس 

ال الدفع إليهما صادر عن محكمة أول درجة فقط دون حاالت اإلخطار الدولة عن طريق حكم بإرس

األخرى ولكن هذا ال يمنع من تطبيقها على بقية الحاالت. ضف إلى ذلك إن هذه اإلحالة ليست آلية 

من القانون العضوي مثلها مثل اإلحالة من املحاكم  8وإنما تخضع لشروط موضوعية واردة باملادة 

 املركزية بل وأكثر دقة وتركيزا من سابقتها. الدنيا على املحاكم

من القانون العضوي  8620أما بخصوص تجاوز األجل املحدد بشهرين فقد فصلت املادة 

 في ذلك بان يحال الدفع تلقائيا على املجلس الدستوري وذلك استئناسا بالقانون الفرنس ي. 18-16

أيام إلعالم الجهة القضائية املرسلة  10منه اجل  19وأخيرا حدد القانون العضوي في املادة 

للدفع واألطراف املعنيين بقرار املحكمة العليا أو مجلس الدولة لتمكينهم من معرفة مآل الدفع 

 وأثر ذلك على النزاع األصلي واتخاذهم اإلجراءات الالزمة لذلك.

 16-18من القانون العضوي  15وبالنسبة للتشكيلة التي تفصل في الدفع فقد نصت املادة 

يوجه إلى الرئيس األول للمحكمة العليا أو 879على إن قرار إرسال الدفع املنصوص عليه في املادة 

من  16مجلس الدولة اللذان يستطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة، وأضافت املادة 

نفس القانون إن اإلحالة والفصل فيه يعود لتشكيلة خاصة يرأسها رئيس كل جهة 

وتتكون من رئيس الغرفة املعنية -عند تعذر ذلك–ئية)محكمة عليا أو مجلس دولة(أو نائبه قضا

وثالثة مستشارين يعينهم حسب الحالة الرئيس األول للمحكمة العليا أو مجلس الدولة، ويرجع 

السبب في تحديد تشكيلة خاصة إلى أهمية قرار اإلحالة أو القرار برفض اإلحالة بصفة خاصة ألنه 
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ر على حقوق وحريات املواطن وعلى مال النزاع وألنه الفاصل في وصول الدفع للمجلس يؤث

 الدستوري من عدمه فهو قرار مصيري.

 إجراءات إعداد قرار اإلحالة-3

–عندما يتلقى الرئيس األول للمحكمة العليا أو مجلس الدولة الدفع بعدم الدستورية 

ة باستطالع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة يقوم مباشر -مهما كانت طريقة اإلخطار بالدفع

حسب الحالة باإلضافة إلى تمكين االطراف الخصومة التي أثير الدفع بمناسبتها من تقديم 

  88مالحظاتهم املكتوبة.

على الرغم من إن املشرع الجزائري لم ينص على كيفية استطالع رأي النيابة أو محافظ 

والتي نصت على الرجوع إلى اإلحكام  16-18من القانون العضوي  5ة الدولة، إال انه إعماال باملاد

بقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وقانون اإلجراءات الجزائية فان إجراءات وشكل )89 العامة

وأجال استطالع الرأي واملالحظات املكتوبة تخضع ألحكام هذين القانونين مع مراعاة اجل شهرين 

 الدفع إلى املجلس الدستوري. املحدد للفصل في إحالة

وللتنويه فان آجال تقديم الرأي واملالحظات يجوز إن تختصر عند الضرورة لتمكين 

 املحكمة العليا ومجلس الدولة من الفصل خالل أجل شهرين.

وتجدر اإلشارة أن التمثيل بمحام معتمد لدى املحكمة العليا أو مجلس الدولة خالل كل 

دفع بعدم الدستورية إمام الجهتين القضائيتين املركزيتين أمر وجوبي اإلجراءات املتعلقة بال

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية باستثناء الدولة والوالية  906و 558تطبيقا ألحكام املادتين 

من قانون اإلجراءات  3فقرة  505والبلدية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، واملادة 

تي نصت على وجوب توقيع املذكرات املودعة إمام املحكمة العليا من طرف محام الجزائية ال

معتمد لدى هذه الجهة القضائية. وبصفة عامة تراعى قواعد املحاكمة العادلة في كل إجراءات 

 معالجة الدفع إلى غاية الفصل فيه.

بمذكرات  وفي حال صدور قرار اإلحالة يرسل القرار إلى رئيس املجلس الدستوري مرفقا

وفي املقابل يتم إعالم الجهة القضائية التي أرسلت الدفع إلى املحكمة العليا أو  90وعرائض األطراف

مجلس الدولة بهذا القرار لتتخذ اإلجراءات الالزمة في حالة اإلحالة وإرجاء الفصل في الدعوى أو 

الخصومة كذلك بالقرار برفض اإلحالة ومواصلتها الفصل في الدعوى، باإلضافة إلى تبليغ إطراف 

 أيام كما سبق اإلشارة. 10وكل ذلك في أجل 
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انه لم ينص على إعالم املجلس الدستوري  16-18نه ما يالحظ على القانون العضوي أإال 

من  188بقرار رفض اإلحالة ويمكن تفسير ذلك بتقيد املشرع الجزائري بحرفية نص املادة 

ص على إخطار املجلس الدستوري بقرار رفض اإلحالة والتي تنص 2016التعديل الدستوري لسنة 

اكتفت بالنص على إخطار املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من   وإنما

املحكمة العليا أو مجلس الدولة، غير انه في املقابل ال يوجد في القانون العضوي ما يمنع إرسال 

الدستوري حتى يكون على دراية بعدد الدفوع التي وصلت إلى قرار رفض اإلحالة إلى املجلس 

الجهات القضائية املركزية واجتهادها القضائي بهذا الخصوص. ويبقى األمر مرهونا بالتطبيقات 

 القضائية مستقبال.

 شكل القرار ومضمونه-4

 شكل قرار اإلحالة إال انه بالرجوع إلى إحكام قانون  16-18لم يحدد القانون العضوي 

-من القانون العضوي  5تطبيقا للمادة –اإلجراءات املدنية واإلدارية وقانون اإلجراءات الجزائية 

فان قرار اإلحالة الصادر من املحكمة العليا أو مجلس الدولة هو حكم قضائي يتكون من 

، 92ويجب إن يكون القرار مسببا91الديباجة وعرض الوقائع واإلجراءات ثم األسباب وأخيرا املنطوق 

 162ورغم إن مسالة التسبيب مفروغ منها كونها واجبة في جميع اإلحكام القضائية بموجب املادة 

من الدستور إال إن املشرع الجزائري قد ذكرها في القانون العضوي وأكد عليها نظرا لخصوصية 

فالقول إن حكما 93هذا التسبيب ودقته ومتانته بالنظر إلى أهمية املوضوع املعالج وخطورته

ريعيا يحتمل فيه عدم الدستورية ويتطلب رأي املجلس الدستوري حول مدى دستوريته ليس تش

باألمر الهين وبالتالي يتطلب قرارا مسببا تسبيبا خاصا، ويعد ذلك مهما أكثر بالنسبة لقرارات رفض 

 اإلحالة. 

ويهدف تسبيب قرار تصفية الدفوع بعدم الدستورية إلى تبيان أسباب ودوافع رفض 

ة الدفع للمتقاضين وضمان مبدأ املحاكمة العادلة لهم، وباملقابل يبين تسبيب قرار التصفية مذكر 

جملة الدوافع التي اعتمد عليها قضاة املوضوع لتكوين قناعتهم حول قبول مذكرة الدفع، إال إن 

هذه األسباب ال تلزم قضاة املجلس الدستوري في ش يء فقبول الدفع من طرف القضاء ال يعني 

وله بالضرورة من طرف  املجلس الدستوري  الذي يدرس دستورية الحكم التشريعي حسب قب

األوجه املثارة والطلبات املحددة في مذكرة الدفع وليس فقط حسب األسباب الواردة في قرار 

. وال يمكن لقضاة املوضوع سد القصور املحتمل في تسبيب الدفع وإبداء األسس السليمة 94اإلحالة

و كان ذلك بداعي مساعدة املتقاضين الن ذلك يخل بمركز االطراف ومبدأ حياد لتأسيسه ول
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القاض ي، فضال عن كونه يدفع القاض ي الن يحل محل املتقاضين في ممارسة حقهم بإخطار 

املجلس الدستوري بطريقة غير مباشرة وهو ما يعد انحرافا عن إرادة املؤسس الحقيقية في تمكين 

  95رقابة الدستورية عن طريق القضاءاإلفراد من حق تحريك ال

وفي األخير فان قرار اإلحالة على املجلس الدستوري الصادر على املستوى الثاني من 

 96 التصفية ال يقبل أي طعن ضده.

-01ويتعلق االمر بالقضيتين رقم  دستورية،تجدر اإلشارة الى انه قد تم رفع اول بعدم 

من قانون  416/1لتين تناولتا نفس املوضوع أي املادة /د ع د ا2019-02/د ع د والقضية رقم2019

تحرم املتقاض ي من حقه في رفع استئناف في الحكم الصادر ضده  اإلجراءات الجزائية، والتي

من الدستور التي تنص صراحة  160تتعارض مع نص املادة بالنظر الى العقوبة املحكوم بها عليه، و 

، وقد تمت معالجة الدفع على مرحلتين، ومن درجتينعلى ان القانون يضمن حق التقاض ي على 

، فانه يالحظ انه قد  17/07/2019خالل استقراء قرار اإلحالة الصادر عن املحكمة العليا بتاريخ 

مجلس قضاء بجاية الذي تولى مهمة التأكد من شروط الدفع وجديته كمرحلة تم  اثارة الدفع امام 

 ة العليا والذي جاء نصه كاآلتي:القرار الصادر عن املحكمأولى للتصفية، ودليل ذلك ما ورد في 

فهرس رقم  12/06/2019نه بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ أ"حيث 

كراتهم الى مع عرائض األطراف ومذالدفع بعدم دستورية مادة قانونية  بإرسالالقاض ي  0001/19

هم املكتوبة)رغم من تقديم مالحظاتتمكين األطراف تعلق بما املالحظة الثانية تأاملحكمة العليا..."، 

انهم لم يقدموها(،هذا وقد قدمت النيابة العامة طلبات مكتوبة التمست فيها ارسال الدفع بعدم 

برأي النيابة  الدستورية الى املجلس الدستوري وهو ما سبق لنا اإلشارة الية فيما يتعلق باألخذ

. ترسل نسخة من هذا القرار 2تتعلق بمنطوق القرار الذي جاء فيه: "  العامة، اما املالحظة الثالثة

-18من القانون العضوي  17مرفقا بمذكرات وعرائض األطراف املجلس الدستوري طبقا للمادة 

16.  

.يخطر مجلس قضاء بجاية املعروض عليه امللف ويبلغ األطراف بهذا القرار طبقا للمادة 3

قرار  إعداد". وهو ما تم اإلشارة اليه أعاله تحت عنوان "إجراءات 16-18من القانون العضوي  19

 اإلحالة".

 خاتمة

س دورا في الختام من خالل هذا العرض يتضح لنا إن القضاء بشقيه اإلداري والعادي يمار 

محوريا وفعاال في تفعيل إلية الدفع بعدم الدستورية والتي من املفروض أنها قد دخلت حيز 
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وذلك من خالل اضطالعه بالنظر في صحة طلبات  2016التنفيذ في السابع من مارس الفارة لسنة 

 الدفوع املقدمة من طرف املتقاضين وفحص جديتها وتقرير إحالتها على املجلس الدستوري.

لى هذا األساس تختص الجهات القضائية بالنظر في صحة الدفع، قبل تقرير إحالته وع

على املجلس الدستوري حيث تتجسد هذه العملية في تصفية طلبات الدفوع وانتفاء الجدية 

واملؤسسة فقط الجديرة باإلحالة على املجلس الدستوري لتالفي إثقال املجلس بعبء النظر في 

و الدفوع الكيدية التي تهدف إلى إطالة إجراءات التقاض ي أو عرقلة مال الدفوع الغير مؤسسة أ

املحدد لشروط وكيفيات تطبيق إلية الدفع بعدم  16-18الخصومة. ومن خالل القانون العضوي 

الدستورية، يبدو واضحا وجليا تبني املشرع الجزائري لنظام ثنائية التصفية على محطتين األولى 

وع ثم على مستوى الجهات القضائية العليا ممثلة بصريح العبارة في على مستوى قضاء املوض

املحكمة العليا ومجلس الدولة التي تتأكد للمرة الثانية من صحة الدفع قبل تقرير إحالة على 

املجلس الدستوري للفصل في دستورية وهذا الدور حكر عليه وحده فقط وبالتالي فان ممارسة 

عد تدخال في صميم اختصاص املجلس الدستوري ولكن كان من القضاء لوظيفة التصفية ال ي

املستحسن ترك فحص جدية الدفوع لهيئة متخصصة على مستوى املجلس الدستوري حتى ال 

يحتج بها كسبب في تعدي القضاء مرحلة الشروط الشكلية إلى تكوين شك جدي حول إمكانية 

التي يضمنها الدستور، فهذه مسالة  انتهاك الحكم التشريعي املعترض عليه للحقوق والحريات

مسالة وجود انتهاك للدستور وإال اعتبر   -في أسباب القرار-دقيقة جدا ال يجوز للقضاء إن يحسم 

تعديا على صالحيات املجلس الدستوري، وإنما يجوز له فقط القول إن هناك من العناصر ما 

ن مدى دستورية الحكم التشريعي، يكفي إلحالة الدفع على املجلس الدستوري لتقديم رأيه بشا

تاركا مسالة الجدية بطريقة غير مباشرة للمجلس الدستوري،  ولعل السبب الحقيقي وراء تجاوز 

املحاكم املركزية آلجال البث في إحالة الدفع على املجلس الدستوري حتى تحال تلقائيا إليه، وهي  

 ى االختصاص األصيل للمجلس الدستوري.تفادي النظر في جدية الدفع وبالتالي تالفي التعدي عل

ومهما يكن فان نظام ثنائية التصفية يسمح بتعزيز جدوى املرحلة القضائية في ضمان 

جودة الرقابة الدستورية، وهذا ما نأمل تكريسه من خالل تطبيق إحكام القانون العضوي على 

 مستوى الجهات القضائية.    
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  الهوامش:
                                                             

الدستوري )املبادئ الدستورية العامة( دراسة النظام الدستوري املصري، محمد رفعت عبد الوهاب، القانون . 1 

 .131، ص 2007دار الجامعة الجديدة، مصر، 
يتضمن التعديل  2016مارس  6املؤرخ في  1-16من الدستور، قانون رقم  2فقرة  187( راجع نص املادة 2

  .2016مارس  7في  مؤرخة 14الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 من الدستور، املرجع نفسه. 1فقرة  188راجع نص املادة 3 

أوكيل محمد أمين عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر )دراسة مقارنة( بالنموذج 4 

 .101،102، ص 2018، جوان 2، الجزء 32، العدد 1الفرنس ي(، حوليات جامعة الجزائر 
5Debré(J.L) : ˵Qu’ est-ce que la question prioritaire de constitutionnalité˶, http:// 

www.conseil constitutionnel Fr /français/vidéo/2010/ qu’est-ce que la question 
prioritaire de constitutionnalité, 48275.h.t.n.l.roussilon(h) ˵le conseil 

constitutionnel˶ , Dalloz,4emédition , 2001 ,p.32. 
ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة  أشار إليه: حميداتو خديجة، محمد بن محمد، الدفع بعدم الدستورية في

 . 33، ص 2016، جانفي 18، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 2016

، ص 2012محمد منصور أحمد، الرقابة الالحقة على دستورية القوانين في فرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 6 

31. 
روط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية املؤرخ املحدد لش 16-18من القانون العضوي رقم  2تنص املادة  7

على  2018سبتمبر  5.الصادرة في 54. ج.ر.ج.ج. عدد 2018املوافق للثاني من سبتمبر  1439ذي الحجة عام  22في 

يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي »انه: 

القضائية للنظام القضائي اإلداري من قبل احد أطراف الدعوى الذي يدعي إن الحكم التشريعي الذي والجهات 

 يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

 كما يمكن إن يثار هذا الدفع للمرة األولى في االستئناف أو الطعن بالنقض.

 ية أثناء التحقيق تنظر فيه غرفة االتهام."إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستور 

إن مفهوم طرف في املحاكمة يحيل ليس فقط إلى املواطن ولكن كذلك إلى كل شخص أجنبي معترف بت في 8 

القانون الجزائري. مجلة املجلس الدستوري الجزائري، عدد موضوعاتي يتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الجزائر، 

 .2013-3878اع القانوني ، رقم اإليد2017-08العدد 
9La loi constitutionnelle, n°74/2008DU 23.07. 2008.modifiant française du 4 
octobre 1958.  

من خاصيات التجربة الفرنسية إن األجانب أيضا لهم الحق في تقديم الدعوى الدستورية ومنها الطعن املقدم من 10

التحقيق وتأثيره على كرامة الفرد، ملا التجأت محكمة التمييز إلى طرف الجزائري م_رشيد حول الحبس على ذمة 

 املجلس الدستوري الفرنس ي.

Décision n°2010-14/22QPC30 juillet 2010. 

http://www.conseil/
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)دراسة 2016أشار إلى ذلك: د. حمريط كمال، الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري 

واالجتماعية بجامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد التاسع بدون سنة النشر، ص مقارنة(، مجلة العلوم القانونية 

446 

 .104أشار إليه: د. أوكيل محمد أمين، مرجع سابق، ص 11 

ج.ر.ج.ج. عدد  2008فبراير  25املؤرخ في  08/09ملزيد من التفاصيل ارجع الى قانون االجراءات املدنية واالدارية 12 

 .وقانون االجراءات الجزائية.2008ابريل  23املؤرخة في  76

عبد الكريم دعالش )رئيس مجلس قضاء قسنطينة(، معالجة الدفع بعدم الدستورية من قبل قاض ي املوضوع، 13 

مداخلة ألقيت بمناسبة الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين، مركز الجزائر الدولي للمؤتمرات 

 .7، ص2018 ديسمبر 10)عبد اللطيف رحال(، يوم 
مكرر من هذا القانون،  3تعتبر النيابة طرفا خاصا في الدعاوى الرامية الى تطبيق قانون االسرة وفقا لنص املادة 14

ماعدا في القضايا املدنية التي تكون فيها النيابة مدعى عليه أصلي كقضايا الجنسية مثال فإنها تأخذ صفة الخصم 

 انه ال يجوز لها اثارة الدفع لفائدة خصمها في الدعوى.  العادي كغيرها من الخصوم وبالتبعية ف
 2008فبراير  25املؤرخ في  09-08من قانون االجراءات املدنية واإلدارية  199للمزيد من الشرح أنظر: املادة  15

 .2008ابريل  23بتاريخ  76ج.ر.ج.ج. عدد 
من الدستور الفرنس ي  1فقرة  61يق املادة املنظم لشروط تطب 2009-1523في املقابل نجد القانون العضوي رقم 16

منه على حظر تقديم مسالة األولوية الدستورية بقوة القانون أو  23من املادة  1ينص هو األخر صراحة في الفقرة 

 إثارتها تلقائيا من طرف القضاء، فتدخله ينقض مبدأ الحياد القضاء ويجعل له مركزا قريبا من أطراف النزاع.
تخصص منازعات القانون العمومي(،  2محاضرات في القضاء الدستوري )ألقيت على طلبة املاستر عمار كوسه، 17

  .41، ص 2015، 2014جامعة محمد ملين دباغين، سطيف، 
جمال بن سالم، حق املواطن في اخطار املجلس الدستوري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، ال 18

  .209،ص9عدد

 .14الدستوري، مرجع سابق، ص  مجلة املجلس19 
من الدستور الفرنس ي لعام  1الفقرة  61، ويقابلها املادة 2016من الدستور الجزائري املعدل في  188انظر املادة 20

  .2008جويلية  23املؤرخ في  724-2008املعدل بموجب القانون  1958
 علق بشروط تطبيق هذه املادة.املت 1535-09من الدستور والقانون العضوي رقم  1-61انظر املادة 21

22 Henry ROUSSYLLION, Le Conseil Constitutionnel, 4emédition, Dalloz, Paris, 
2001, p 108. 

 .107أشار اليه: د. أوكيل محمد امين، مرجع سابق، ص 

القانون  من الدستور عبارة "....ان 133وهو ما سار عليه املؤسس الدستوري املغربي الذي اعتمد في الفصل 23 

الذي سيطبق على النزاع..."بينما لم يدرج املؤسس التونس ي والفرنس ي هذا الشرط في الدستور لكن الفرنس ي نص 

 منه. 23/01في مقدمة نص املادة  1523-2009عليه صراحة في القانون العضوي رقم 
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  .134، ص 1978، االسكندرية، علي السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار الدامغات املصرية24

 .580، ص 1983، 3رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، ط25 

 .8عبد الكريم دعالش، مرجع سابق، ص26 
ملزيد من التفصيل راجع: جبار عبد املجيد، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأي املجلس الدستوري 27

، 2000، 2نوني االحزاب السياسية واالنتخابات، مجلة ادارة، املدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر، العدد املتعلق بقا

  13، ص 2001؛ عمرو أحمد حسبو، القوانين األساسية املكملة للدستور، دار النهضة العربية، القاهرة، 47ص 
، 2016بة في الجزائر بعد الدستوري لسنة عادل ذواوي، الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية املكلفين بالضري28

  .345، ص 2017، جوان 16مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 

الصادر في  13-89يتعلق برقابة دستورية قانون االنتخابات رقم  20/08/1989املؤرخ في  01/1989قرار رقم 29 

 .30/08/1989في املؤرخة  36الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  7/8/1989

برقوق عبد العزيز، مقاربة في رصد منهج املجلس الدستوري في توسيع الكتلة ألدستورية مجلة دفاتر السياسة 30 

 .5، 4، 3، ص 2013، جوان 9والقانون، عدد 

 .7املرجع نفسه، ص31 

 .15/12/1970الصادر في  86-70انظر االمر رقم 32 

 .12برقوق عبد العزيز، مرجع سابق، ص 33 

الدستوري وأثره في تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا،  2008تموز  23. علي عيس ى اليعقوبي، تعديل 34 

 403. 381، ص 2012، سنة 27مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، عدد 
35 Jean –Éric Gricquel, Comprendré la constitution de 1958, Textes et 
commentaire, Lexis Nexis, 2014, p.53. 

 .446أشار إليه: د. حمريط كمال، مرجع سابق، ص 
36 Jean –Eric Gricquel, Comprendré la constitution de 1958, Op.cit., p.3. 

 .   446أشار إليه: د. حمريط كمال، مرجع سابق، ص
  .112، 111اوكيل محمد أمين، مرجع سابق، ص 37

مؤرخ في  98املتعلق باملحكمة الدستورية، الرائد الرسمي رقم  3/12/2015في املؤرخ  50القانون األساس ي رقم 38 

8/12/2015. 

من القانون االساس ي للمحكمة الدستورية على ما يلي:"يقدم الدفع بعدم الدستورية بمقتض ى  55تنص املادة 39 

اسباب الدفع مع مذكرة مستقلة ومعللة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب يحتوي على عرض في بيان 

 تحديد مفصل ألحكام القانون املطعون فيها."

من القانون األساس ي للمحكمة الدستورية على انه:"تحدث لدى املحكمة الدستورية بقرار من  59تنص املادة 40 

رئيسها لحنة خاصة او أكثر توكل إليها مهمة التثبت في مدى احترام مذكرة الدفع بعدم الدستورية ملوجباتها 

 كلية واإلجرائية."الش
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أوكيل محمد أمين، نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين املقارنة وافق تطبيقه في الجزائر، مجلة 41 

 .13،14، ص 2017، سنة 8صوت القانون، العدد 

 .1979لسنة  48قانون املحكمة الدستورية العليا رقم 42 
بالضرورة إن يكون القانون أو الالئحة املطعون بعدم دستوريتها إن القراءة الحرفية لنص املادة توحي انه ليس 43

يتوقف عليها مآل النزاع، ذلك إن املشرع لم يذكر ذلك واكتفى بالجدية، إال إن ذلك ال يستبعد هذا الشرط 

  األساس ي والجوهري لقبول الدفع بعدم الدستورية

ضوء قانون وأحكام املحكمة الدستورية العليا، محمد صالح عبد البديع السيد، قضاء الدستورية في مصر في 44 

 .200، ص 2004دار النهضة العربية، 
، بدون دار النشر؛ أشار إليه: د. مدحت أحمد 1987. أحمد كمال أبو املجد، دراسات في القانون الدستوري، 45

)مصر وفرنسا(، طبعة محمد يوسف غنامي، االتجاهات الحديثة في رقابة دستورية القوانين في األنظمة الالتينية 

  .119، ص 2014، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 1

 من قانون املحكمة الدستورية. 30أنظر املادة 46 

املوافق للتاسع والعشرين  1432شعبان  27بتاريخ  1..91الدستور املغربي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 47 

 .2001يوليو 
هذا املشروع قد تم خضوعه للرقابة الدستورية على مستوى املحكمة الدستورية والتي أقرت تجدر اإلشارة أن 48

  .18/024م.د. ملف عدد  718عدم دستورية بعض مواده، وذلك في قرارها رقم 
أوكيل محمد أمين، نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين املقارنة وافق تطبيقه في الجزائر، مرجع 49

  .18ص سابقن 
وهذا من شانه عقلنه الدفع بعدم الدستورية وتجنب إغراق املحكمة الدستورية فال تحال إليها إال امللفات 50

  الجدية. 

املحدد لشروط وكيفيات تطبيق آلية الدفع بعدم  86-15من مشروع القانون التنظيمي رقم  130انظر املادة 51 

 الدستورية في املغرب.
52 Voir : Agnès ROBLOT-TROIZIER- professeul’Universitéd’Essonne, centre 
Léon Duguit de conseil constitutionnel : trois ans de(QPC) Juin 2013 Nouveaux 
Cahler du Conseil constitutionnel n°40. http://www.conseilconstitutionnel.fr 
أشار اليه: د. الزكراوي محمد، الدفع بعدم الدستورية قانون ساري املفعول املحال على أنظار املحكمة 

 20: 19 على الساعة. 2019/2/24بتاريخ  http://elmohami.comالدستورية، مقال منشور على املوقع التالي: 
53 Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le  conseil 
constitutionnel (modifiée) disponible sur le lien : http://www.conseil-
constitutionnel.Fr/conseil-constitutionnel/bank-mm/textes/ordonnance 58-1067.pdf 

 .2015سبتمبر  15تاريخ االطالع عليه 

http://www.conseilconstitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/bank-mm/textes/ordonnance%2058-1067.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/bank-mm/textes/ordonnance%2058-1067.pdf
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أشار اليه: د.أ وكيل محمد أمين، نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين املقارنة وافق تطبيقه في 

 20.الجزائر، مرجع سابق، ص 

من  1فقرة  61املتعلق بتطبيق املادة  2009/12/10املؤرخ في  1523من القانون العضوي رقم  4نظر الفقرة أ54 

 2009.ديسمبر  11مؤرخة في  287الدستور الجريدة الرسمية الفرنسية عدد 
 112. أ وكيل محمد أمين، عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، مرجع سابق، ص 55

 201.جمال بن سالم، مرجع سابق، ص 56 

عمار عباس، انفتاح القضاء الدستوري على املتقاضين ومساهمته في تنقية النظام القانوني من القوانين املاسة 57 

 7املغرب )نموذجا، مجلة املجلس الدستوري، الجزائر، ع -تونس-بالحقوق والحريات في الدساتير املغاربية( الجزائر

 22.، ص 2016لسنة 
58 Marc Guillaume ,19 fév. 2010, PDF, p15. 

ابراهيم بلمهيدي، املجالس الدستورية في دول املغرب العربي، مذكرة لنيل شهادة املاجيستير تخصص الدولة 59 

 120.، ص 2009.2010واملؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 
 .114، 113القضاء، مرجع سابق، ص.ص اوكيل محمد امين، عن دور 60

61 Julien Bonnet, Pierre Y vies Gahdoun, La Question Prioritaire de 
Constitutionnalité, PUE, 2014, p58. 

 117.د.أ وكيل محمد أمين، عن دور القضاء في تفعيل الية الدفع بعدم الدستورية، مرجع سابق، ص  إليهأشار 

مجلس الدولة او محكمة  بعدم الدستورية ألول مرة باملوازاة مع الطعن بالنقض أمامقد يتم تقديم الدفع 62 

النقض وفي هده الحالة قضاة املحاكم العليا يتصرفون كقضاة موضوع وليس كقضاة تصفية وقد حددت املادة 

شروطا لقبول هذا الدفع هي نفسها املطبقة امام محاكم اول  1523-2009من القانون العضوي رقم  5فقرة  23

درجة باإلضافة الى عدم قبول املسالة األولوية الدستورية بمناسبة النقاش الوجاهي بل ال بد من تقديمها في 

ل مذكرة مستقلة وعدم قبولها كمذكرة اضافية بعد تقديم وايداع املستشار املقرر لتقريره، وعدم قبولها خارج آجا

 205.، 204الطعن بالنقض. أشار اليه: جمال بن سالم، مرجع سابق، ص 

من الناحية العملية فان معدل اجل البث على مستوى مجلس الدولة الفرنس ي يتراوح بين حد ادنى قدر بواحد 63 

ين يوما. اما بالنسبة ملحكمة النقض فان معدل اجل البث يتراوح ب 28وخمسون يوما وحد اقص ى قدر بشهرين و 

 اشهر يوما كحد اقص ى. 3يوما و  18

Veine Jean Luc Wansman, Rapport d’information sur l’évaluation de loi organique 

n°2009 -1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la 
constitution, assemblée national n° 2838, pp 53,54.  

 207.، 206يه: جمال بن سالم، مرجع سابق، ص اشارال

أ وكيل محمد أمين، نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين املقارنة وافق تطبيقه في الجزائر، مرجع 64 

 30.، 29سابق، ص 
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 2018سبتمبر 2/1439ذي الحجة عام  22املؤرخ في  16-18من القانون العضوي رقم  9و 8و 7انظر املادة 65 

 2018.سبتمبر  5الصادر في  54املحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ج.ر.ج.ج. عدد 

 املحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. 16-18من القانون العضوي رقم  8انظر املادة 66 

يم القضائي، ج.ر.ج. ج املتعلق بالتنظ 2005يوليو 17املؤرخ في  11-5من القانون العضوي  12املادة 67 

.ج.ر.ج.ج. 2017مارس  27املؤرخ في  6-17، املعدل بالقانون العضوي 2005يوليو  20املؤرخة في  200551عدد

 .2017مارس  29مؤرخة في  20العدد 

 املعدل واملتمم. 11-5من القانون العضوي  7املادة 68 

 املعدل واملتمم. 11-5من القانون العضوي  7املادة 69 

يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  1998ماي  30املؤرخ في  01-98من القانون العضوي  15املادة 70 

وكذلك  13-11، املعدل واملتمم بموجب القانون العضوي 1998جوان  1مؤرخة في  37وعمله. ج.ر.ج.ج. عدد 

 .2018ارس م 7مؤرخة في  15.ج.ر.ج.ج. عدد 2018مارس  4املؤرخ في  02-18القانون العضوي 
سعودي نسيم، ضوابط الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول آليات حماية 71

، ص 2019ابريل  25الدستور كأساس لبناء دولة القانون في الجزائر بجامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة، يوم 

8.  

 .9املرجع نفسه، ص72 

 املحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. 16-18من القانون العضوي  2فقرة  9انظر املادة 73 

 16.-18من القانون العضوي  1فقرة  9انظر املادة 74 

؛ في حالة ما اذا فصلت الجهة القضائية الدنيا في املوضوع دون 16-18من القانون العضوي  10انظر املادة 75 

 لدستورية وتم االستئناف في قرارها ترجئ جهة االستئناف الفصل فيه.   انتظار القرار املتعلق بالدفع بعدم ا

 16.-18من القانون العضوي  11انظر املادة 76 

 2016.من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  188املادة 77 

مادة محمدي روابحي )رئيس غرفة بمجلس الدولة(، اإلجراءات املطبقة امام املحكمة العليا ومجلس الدولة في 78 

الدفع بعدم الدستورية، عرض مقدم خالل الندوة الوطنية حول الدفع بعدم الدستورية املنعقدة بالجزائر، يومي 

 3.، 2، ص 2018ديسمبر  11و  10

على أن:" تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب في ارسال الدفع  16-18من القانون العضوي  7تنص املادة 79 

حكمة العليا او مجلس الدولة، بعد استطالع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة." ما بعدم الدستورية الى امل

يالحظ على هذه املادة مصطلح"فورا"يدل على األهمية القصوى واالستعجالية للفصل في ارسال الدفع من عدمه 

 اضافة الى رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.

 16.-18من القانون العضوي  2/9انظر املادة 80 

 16.-18من القانون العضوي  2الفقرة  2انظر املادة 81 
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ج.ر.ج.ج. عدد  2008فبراير  25املؤرخ في  09-08من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  903و 902انظر املادة 82 

 2008.ابريل  23مؤرخة في  21

املتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  1998/5/30املؤرخ في  98-01من القانون العضوي  11واملادة 

، املعدل 2011غشت  3، مؤرخة في 43، العدد 2011يوليو  26بتاريخ  11-13املعدل واملتمم بالقانون العضوي 

 2018.لسنة  15، عدد 18-02واملتمم بالقانون العضوي رقم 

بالفعل هناك دعاوى تخطر بها املحكمة العليا كجهة اول  16.-18من القانون العضوي  1الفقرة  2انظر املادة 83 

واخر درجة مثل دعوى طلب التعويض عن الحبس املؤقت الغير مبرر التي تنظر فيها كجهة قضائية مدنية ضمن 

 مكرر وما يليها من قانون اإلجراءات الجزائية. 137الشروط املنصوص عليها في املادة 

. علما ان مجلس الدولة يختص كدرجة أولى وأخيرة 16-18ن القانون العضوي م 14واملادة  2/1انظر املادة 84 

بالفصل في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير املشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية 

 نصوص خاصة. ( والقضايا املخولة له بموجب09-08من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  901)املادة 

كلمة أولوية ذكرت فقط في هذه الحالة ولم ترد في حالة الدفع الوارد عن طريق االرسال والسبب في ذلك هو عدم 85 

اخطار املحكمة العليا او مجلس الدولة في حالة االرسال سوى بالدفع للفصل فيه وحده دون دعوى املوضوع، 

م تقديم الدفع بمناسبة دعوى، لذلك يتطلب الفصل في هذه يت 14بينما في الحالة املنصوص عليها في املادة 

الدعوى ان يكون على سبيل األولوية أي قبل الفصل في الدعوى وخالل أجل ال يتعدى شهرين من تاريخ تقديم 

 الدفع.

على انه: "في حالة عدم فصل املحكمة العليا او مجلس الدولة في  16-18من القانون العضوي  20تنص املادة 86 

يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا الى املجلس الدستوري". عند قراءة نص  13جال املنصوص عليها في املادة اآل 

املادة اول مالحظة حول فعل اإلحالة تمت صياغته بناء على مجهول ومع إضافة كلمة "تلقائيا" نستنتج ان اإلحالة 

العليا او مجلس الدولة ليست متروكة لتقديرهما وانما بعد تجاوز الشهرين دون الفصل في الدفع من قبل املحكمة 

 تتم وجوبا بطريقة إدارية من امانة ضبطهما الى امانة ضبط املجلس الدستوري.

 .8أشار اليه: محمد روابحي، مرجع سابق، ص 

، املشرع الجزائري حدد اإلجراءات فقط في حالة االخطار عن طريق حكم بإرسال الدفع دون الحاالت األخرى 87 

ذلك انه في الحاالت األخرى يجب ان تودع العريضة املنفصلة واملسببة بأمانة الضبط وفقا لإلجراءات املدنية 

 من نفس القانون. 5واإلدارية وقانون اإلجراءات الجزائية حسب ما أكدته املادة 

 .1-18من القانون العضوي رقم  15انظر املادة 88 

 املذكرات والوثائق املقدمة من الخصوم بأمانة ضبط املحكمة اإلدارية".والتي نصها كما يلي: "تودع 89 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الوارد نصها كاآلتي:  570اما امام املحكمة العليا فيتم تطبيق احكام املادة 

يابة العامة لتقديم "يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا يكلف بإعداد تقرير كتابي وارسال ملف القضية الى الن

 طلباتها الكتابية".
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املقصود باملذكرات والعرائض ما قدمه أطراف الخصومة من كتابات متعلقة بمناقشة الدفع وليس املتعلقة 90 

بموضوع الدعوى الن املجلس الدستوري هو قاض ي الدفع وليس قاض ي الدعوى ومهمته تكمن في الفصل في 

 ه دون الفصل في النزاع األصلي.دستورية الحكم التشريعي املطعون في

، واملادتين 09-08من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  916و 889و 888واملواد  298الى  270انظر املواد من 91 

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 522و 521

 .16-18من القانون العضوي  17املادة 92 

الدفوع املتعلقة باملسالة األولية الدستورية من خالل نص اكد املشرع الفرنس ي شرط تسبيب قرارات تصفية 93 

 منه. 23واملادة  1523-2009من القانون العضوي  2فقرة  23املادة 

 .119أ وكيل محمد أمين، عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية، مرجع سابق، ص 94 

 أ وكيل محمد امين، املرجع نفسه، نفس الصفحة.95 
96 Julien Bonnet, Pierre Gahdom, La Question Prioritaire de Constitutionalité, PUF, 
Paris, 2014, p.68. 

 .120، املرجع نفسه، ص أمينأشار اليه: د. اوكيل محمد 

 



 

 

 

                          مواضيع املؤلف

  مفهىم ألامن الضُاس ي وآلُاث جحقُقه من مىظىر الخعدًل 

 .2016الدصخىري لعام 

 عبد الرحمن بن حُــاللي. د/ بىعالم بن صماعُلي: الباحث

 ألامن القاهىوي أصاش دولت الحق والقاهىن في الجسائر 

 محمد بن حاج الطاهــــــــــــر. د/ خالد جلعِش .  د

  ،مدي مضاهمت القاض ي الدصخىري في جحقُق ألامن القاهىوي 

 دراصت على ضىء الدصخىر الجسائري ودصاجير مقارهت 

 حافظي صعاد.               د                                                   

 الحل الدصخىري كأولىٍت إلرصاء معالم دولت القاهىن واملؤصضاث 

  مــن 2019دراصت على ضىء ألازمت الدصخىرٍــــــت في الجسائـــــر عام "

ــــــط ولُـــد.    د       "     خالل جطىر زمني لألحداث  شٍر

 ثباث الىطىص القاهىهُت ذاث الطبُعت الدصخىرٍت أصاش 

ط دولت القاهىن                د  حلُم لعروس ي. لخكَر

  ضالحُت املجلط الدصخىري في إعالن شغىر مىــــــــــــطب رئُـــــــــــــــــط 

  من الدصخىر ومقخضُــــــــــــــــــــــــاث 102الجمهىرٍت بين جطبُق املادة 

فـــــت. الضُاصت          د  صىماحي شٍر

  مقخضُاث إثارة الدفف  عدم الدصخىرٍت في الىظامين الجسائري 

 أصامت غربي. د/ ٌعِش جمام شىقي . د والفروس ي             

 جأثير إلاخطار في فّعالُت الرقابت على دصخىرٍت القىاهين 

 أصىد محمد ألامين. د/  مدًحت بن هاجي  .  د

 رواب حمال. شروط الدفف  عدم دصخىرٍت القىاهين     د 

 عت هىارة. آلُت الدفف  عدم الدصخىرٍت في الجسائر ومطر     د  جَر

 

 

  ــــــف  الرقابت القضائُت بىاصطت الدفف  عدم الدصخىرٍت في الدشٍر

 هىال لطلــــــج. الجسائري     د

 رادــــألاف اثــــة آلُت لحماًت حقىو وحري ـــدم الدصخىريـــالدفف  ف 

 رمضاوي فاطمت السهراء.  دأم جقىُت ملماطلت املخقاض ي؟

 آلُت الاخخطاص القضائي ودورها في جطفُت الدفف  عدم 

 وصُلت ماحي: الدصخىرٍت وجرشُد الرقابت الدصخىرٍت      الباحثت

 ن

 PRFU: فرقة حبث

دولة القانون وآفاق التنمية 

 الشاملة يف اجلزائر

 

بالتعاوى هع خمرب النظام الماًوًي 

 للعمود والتصرفاث يف الماًوى اخلاص
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