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 إهـداء

 

ِإلى  ِلوَ اأَلُْهِدي َهَذا الَعَمَل ِفي الَمَقاِم أ

 ،﴾رمحه اهلل وأسكنه فسيح جنانه﴿ (ْرَصَنا)ِذْكَرى َواِلِدي 

ِفي َو الَحَياِة ِةِفي َمْدَرَسُمَعلِ ِمي األو ل 

 .اإِلْبِتَداِئيَ ةِِالَمْدَرَسِة 
ُأْهِديِه ِإَلى َواِلَدِتي الَ ِتي َلْم َتْبَخْل ُثم  

َعَليَ  ِبُدَعاِئَها ِفي َحجِ َها َوُعْمَرِتَها، َوِطيَلَة 

 .ِهيِف اهلُل اَلَطُعْمِرَها، َأ

ِإَلى َزْوَجِتي الَ ِتي َتَحمَ َلْت َمِعي ُثمَ  

  .َهَذا الَعَمْلَوَمَشاقَ  َتْضِحَياَت 

َعبُد ﴿و ﴾َْعبُد الَجِليل﴿الثَ اَلَثة ِدي أو الَف

َأْن ُيْرِشَدُهْم  َساِئاًل اهلَل ﴾َْوانَْمر﴿َو ﴾ْالرَ ِحيم

 .﴾رمحه اهلل﴿وُيْلِهَمُهْم ُسُلوَك َدْرِب َجدِ ِهْم 

 .ِإَلى ُكلِ  إْخَوتي َوَأَخَواِتي َوَعاِئاَلِتِهْمَو
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 مــقّدمـــة

إذ يتمتع  ،ةالّدول في القانونّية وصالّنصأسمى  (1)بمفهوميه  الّدستوريعتبر 
على جميع القواعد  الّتاليبويسمو  ومواطنيها هااتمؤّسسجميع باإللزامية في مواجهة 

وما تقتضيه من  اتمؤّسسال سيرحسن  الموجودة فيها، باعتبار أنه يرعى القانونّية
 . حترام حقوق اإلنسان والمواطنوا الّسلطاتمراعاة لمبدأ الفصل بين 

 اّلذي، الدولّيةالقوانين والمعاهدات  دستورّيةعلى  الّرقابةمبدأ  الّسموهذا ن ينبثق م
من  عّدةقا أي   الّدستورمن مرتبة األدنى  القانونّية وصالّنص ال تخالف يسهر على أن

 .األساسي هادور هنا إذا يكمن ف ،قواعده

تعتبر كذلك ضمانة أساسية لتحقيق  دستورّيةالعلى قابة رّ اليضاف إلى ذلك أن 
تعتبر  لذلك. دولة القانون  تكريسو  الّسلطاتمبدأ الفصل بين و  دستورّيةالالعدالة 

                                                 

الدستورية، وعليه فإن المفهوم الشكلي مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة ))يقصد بالدستور الشكلي  - 1
ينحصر فيما هو وارد من احكام في الوثيقة الدستورية الموضوعة من طرف جهة مختصة دون أن يمتد إلى 

مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام ))، فهو المفهوم الماديبالنسبة أّما  .((غير ذلك من القواعد
بين السلطات واختصاصاتها، وكذلك لبقواعد التي تبين حقوق األفراد وحرياتهم الحكم وطبيعة العالقة 

وضماناتها، دون نظر إلى ما إذا كانت مدرجة ضمن الوثيقة الدستورية أو وثيقة قانونية أخرى مهما كان 
 : انظر ((مصدرها وتدريجها في الهرم القانوني أو كانت عرفية

. ، د2، النظرية العامة للدولة والدستور، ط 1لنظم السياسية المقارنة، ج، القانون الدستوري واسعيد بوالشعير
 .151و 151، ص 1991ج، الجزائر، . م

وقد عرفت بعض الدول العربّية مؤخرا جملة من اإلعالنات الدستورّية شكلت وثائق دستورّية مادّية لتسيير 
 .المراحل اّلتي أعقبت التغييرات الّسياسية فيها

اّلتي أنهت  2111جانفي سنة  25، ُأصدرت سلسلة من الوثائق الدستورّية المادّية بعد ثورة ففي مصر مثال
 :، حيث جاءت في شكل إعالنات دستورّية، كان أهّمهاحسني مباركحكم الّرئيس األسبق السّيد 

، مؤّرخة (ب)مكرر  12، منشور في الجريدة الرسمّية، العدد 2111سنة فبراير  11الّدستوري ليوم ن عالاإل
وإعالنات أخرى يمكن اإلّطالع  2111سنة مارس  11الّدستوري ليوم  واإلعالن. 2111مارس سنة  11في 

  http://www.egypt1.info/constitution_declaration2011: عليها كلها على الموقع اإللكتروني التالي
جانفي  11عن الحكم في زين العابدين بن علي ينطبق المثال نفسه على تونس بعد تنحي الّرئيس السّيد 

ليمن بعد ، وكذلك ا2111أكتوبر سنة  21بوفاته في معمر القّذافي وليبيا بعد نهاية نظام العقيد . 2111سنة 
 .2111اإلعالن الّدستوري الذي أصدرته جماعة مسّلحة عقب استيالئها على الّسلطة في سبتمبر سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2011#.D8.A5.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.86_13_.D9.81.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.8A.D8.B1_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2011#.D8.A5.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.86_30_.D9.85.D8.A7.D8.B1.D8.B3_2011
http://www.egypt1.info/constitution_declaration2011
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 افإن لم تحترمه ،ةالّدولفي  امااحتر  اتمؤّسسالمن أكثر  ،بممارستها المكّلفة ةمؤّسسال
الشعب ، فقد يقوم بذلك امو لم تق إذا امّ أ، التشريعّية الّسلطةا احترمته ،التنفيذّية الّسلطة
 .(2) مثالفي باكستان  نفسه كما حدثبذلك ب

  :أساسّيينبشرطين القوانين عادًة  دستورّيةعلى رقابة الترتبط 
في الهرم القانوني في  دستورّيةال القاعدةسمو  مبدأوجود ضرورة ب األّول يتعّلق

ا ا موضوعي  أو سمو   ّيةالّشكل الّدساتيركما هو الحال في  شكلي اا سواء كان سمو  ، ةالّدول
وجود  تصّورال يمكن  الّسموب الّدستور تمّتعفبدون . ةيّ الماد الّدساتيركما هو الحال في 

 .باعتبارها جزاء قانوني على خرق قواعده أصال الّرقابةهذه 
فيخضع ، و المقترن عادة بفكرة السمووهدستور جامد بوجود  الّثاني يتعّلقبينما 
 التشريعّية وصالّنصتعدل بها عادة  اّلتيتلك غير  خاّصةتعديله إلجراءات تبعا لذلك 

إجراءات تعديل  تعّدل بنفس اّلتيالمرنة  الّدساتيرفي معمول ما هو عكس  ،العادية
  .(3)مخالفة تشريع للدستور مجّرد تعديل لهذا األخير فيها إذ ال يعدو  ،القوانين العادية

األدنى  القانونّية وصالّنصلى تخليص القوانين ع دستورّيةعلى  الّرقابة عملت
 هابكون الّتاليبوتعّرف ، مطابقة لهى تكون حت الّدستورمن شبهات مخالفة مرتبة 

 .(4)" الّدستورمع أحكام  مّتفقةعن طريقها يمكن أن نجعل أحكام القانون  اّلتي العملّية"

                                                 

بتاريخ  شودري  أحمد افتخاررئيس المحكمة العليا السّيد  برويز مشّرفالسّيد  الّسابق أقال الّرئيس الباكستاني - 2
األخير التصّديق على المرسوم الّدستوري ، بسبب تناقض المواقف بينهما ورفض 2112نوفمبر سنة  11

المتعّلق بإعالن حالة الطوارئ وتعليق العمل بالّدستور، مما أّدى إلى اندالع مظاهرات شعبّية أعيد على إثرها 
بعد أن قضت محكمة باكستانية ببطالن اإلقالة وأمرت بإعادته إلى  2119مارس سنة  16إلى منصبه بتاريخ 

 consulté le 12/10/2010. www.wikipédia.com:على الموقع اإللكتروني التالي منصبه، أنظر تفصيل ذلك

، منشورات الجامعة 2119ن، . د. ، د11، ط الّنظرّية العاّمة: ، القانون الّدستوري حسن مصطفى البحري : أنظر - 3
: على الموقع التالي .221و 111اإلفتراضية السورية، ص 

http://www.ina.edu.sy 22/11/2116، إطالع بتاريخ. 

، 1991، رقابة دستورّية القوانين، رسالة دكتوراه، كلّية الحقوق، جامعة عين الشمس، عبد العزيز محّمد سالمان - 4
 . 12ص 

http://www.wikipédia.com/
http://www.wikipédia.com/
http://www.ina.edu.sy/
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كنتيجة من نتائج والقضائي  الّسياسييها بشقّ القوانين  دستورّيةعلى قابة رّ الظهرت 
 الملكّياتعهد  انتهاءبعد  الليبيرالّية ةالّسياسيطالت األنظمة  اّلتيعميقة ال التحّوالت

، تبعتها سلسلة (5)ة ياويّ الّدستور ة والحركة الحركة التنويريّ أفكار المطلقة بفضل 
 .األمريكّية المّتحدةفي كل من فرنسا والواليات  ةالّدولصراعات متتالية بين سلطات 

باقي على  إلى تأكيد سيطرتها التنفيذّية الّسلطةسعت فيه  اّلذيفي الوقت إذ 
إلرادة قربها من اأساس فرض نفسها على  التشريعّية الّسلطة، حاولت اتمؤّسسال

من خالل األخرى  ّسلطاتلل التصّديعلى  قضائّيةال الّسلطةينما عملت ب .(6) الشعبّية
، (7) األمريكّية المّتحدةفي الواليات  خاّصةالقوانين  دستورّيةعلى رقابة لل ممارستها
 .ها به وتأثيرها فيهأثر وت للّدولة الّسياسي الّنظامقابة بهذه الرّ مدى ارتباط  إذافيظهر 

 الّرقابةوتطّور رافقت ظهور  اّلتي ةالّسياسيو  التاريخّية الّظروفأوجد اختالف 
 ، ةــــــــــــــــــسياسيّ تمارس عن طريق هيئة  سياسّية، رقابة هاالقوانين، نوعين من دستورّيةعلى 

                                                 

تلك المجموعة من  (Mouvement de constitutionnalisme) وريالّيةيقصد بالحركة الدستورياوّية أو الدست - 5
واألمريكّيين اّلتي ظهرت في نهاية القرن الّثالث عشر، واّلتي طالبت بضرورة وضع عالقة  الفقهاء الفرنسّيين

الحاكم بالمحكومين في إطار نّص قانوني وضعي هو الّدستور لضمان الحقوق والحريات ومبدأ الفصل بين 
 :الّسلطات، أنظر في جذورها وتأثيرها

Pasqual PASQUINO, «Contrôle de constitutionnalité: généalogie et morphologie», Cahiers du 

Conseil constitutionnel n° 28 (Dossier: L'histoire du contrôle de 

constitutionnalité) − juillet 2010, pp 01-08, notamment p 01, Doc. Inf. Web,  

http://www.conseil-constitutionnel.fr consulté le 22/09/2010. 

الذي أراد  Charles X شارل العاشريمكن اإلشارة على سبيل المثال إلى الصراع الذي دار بين الملك الفرنسي  - 6
، والبرلمان الفرنسي 1111العودة إلى الملكية المطلقة، فقام في سبيل ذلك بسلسلة من مخالفات لدستور سنة 

الذي تمسك بمبدأ الملكية الدستورّية، فقام الملك بحّله مّرتين، رغم إعادة انتخابه من قبل الّشعب في كّل مّرة، 
 Louis Philippe لويس فيليباّلتي أطاحت به، وأُعلن الملك  1111مما أّدى في النهاية إلى انتفاضة سنة 

 :خلف له، أنظر في تفصيل ذلك
، 2ط  -ماهية القانون الّدستوري الوضعي –الّنظرّية العاّمة للمشكلة الدستورّية : ، القانون الّدستوري عبد الفتاح ساير

 .وما يليها 111، ص 2111ن، . م. ع، م، د. ك. د. م
رئيس المحكمة العليا األمريكّية من ) Story Joseph جوزيف ستوري الّصدد القاضي األمريكي  يقول في هذا - 7

 (: 8181سبتمبر سنة  82إلى  8180فيفري سنة  20

«Interpréter les lois, comprend nécessairement les fonctions de déterminer si elles sont conciliables 

ou non avec la constitution, et, si elles ne le sont pas, de les déclarer nulles et sans effet ». Voir :  

Jules COUMOUL, Traité du pouvoir judiciaire de son rôle constitutionnel et de sa réforme 

organique. 2
ème

 Ed, Recueil Sirey, paris 1911. P 217. Doc. Inf. web, site : 

www.gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France consulté le 19/12/2015.  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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  .(8) المحتوى واإلجراءاتفان من ناحية ، وتختلقضائّية ةمؤّسستمارسها  قضائّيةو 
 وقائّيةهي باألساس رقابة  اّلتيعلى دستورّية القوانين  ةالّسياسي الّرقابةفإذا كانت 

 تحّركو ا، ا أو مجلسا دستوري  سواء كانت مجلسا نيابي   سياسّيةتمارس من هيئة ، قبلّية
 بعدّيةرقابة عالجية هي بالمقابل  قضائّيةال الّرقابةفإن ، سياسّية اتمؤّسسبواسطة 

ون حينها القضاة مارس باألساس من قبل قضاة عاديين أو متخصصين حيث يسمّ ت
 .العادّيينمن األفراد  وأ سياسّيةال اتمؤّسسقبل المن إّما  تحّرك، و يون الّدستور 

إذ ظهرت بوادر هذه ، على دستورّية القوانين ةالّسياسي الّرقابةد بر فرنسا مهتتع
إلى  Sieyès سيييز السّيد الّسياسي الّرجلالّرقابة فيها مباشرة بعد الثورة، حيث بادر 

 الّدساتير استجابة غير أنّ ، (9)القوانين  دستورّيةعلى  الّرقابةمبدأ إقامة المناداة بضرورة 
لتكريسها نهائيا أكثر ، إذ استغرق الوقت متدّرجةكانت  هذه الّرغبةلالمتالحقة  الفرنسّية

 .من قرن ونصف من الزمن
في مقابل ذلك ه نّ ، غير أصراحةعدم اعتمادها  1291دستور سنة فّضل حيث 

أو  ،وقف نفاذ القوانين وأ ،التشريعّية الّسلطةأعمال في  تدّخلالالقضاة  على رحظ
 21و 16قانون إليه  هسبقما كان قد مجّسدا بذلك ، (10)ة لألعمال اإلداريّ  التصّدي

 .(11)القضائي  الّتنظيمب المتعّلق 1291أوت سنة 

                                                 

 .وما يليها 11، ص 2112ع، القاهرة، مصر، . ن. ، رقابة دستورّية القوانين، ديحي الجمل: أنظر للتفصيل - 8

، رسالة ماجستير في القانون، -مقارنةدراسة –، الّرقابة على دستورّية القوانين خالد عبد هللا عبد الرّزاق الّنقبي
 .وما يليها 111وما يليها، و 92، ص 2116جامعة حلوان، مصر، 

Pasqual PASQUINO, «Contrôle de constitutionnalité : généalogie et morphologie», op. cit. 

9 - Emmanuel-Joseph Sieyès : Homme politique Français , né le 03 mai 1748 – décédé le 20 juin 1836.  

.   consulté le 19/12/2015seph_Siey Jo-https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel:  Voir sa bibliographie 

 : الذي أعقب الّثورة الفرنسية ما يلي 1291جاء في الّدستور الفرنسي لسنة  - 10
«Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir législatif, ou suspendre 

l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les 

administrateurs pour raison de leurs fonctions». L’Article 03 du chapitre V «Du pouvoir judicaire» 

de la constitution de 1791, doc. Inf. web, http://www.conseil-constitutionnel.fr  
ضاة في أعمال السلطة التشريعّية، حيث منعهم من التدّخل في أعمالها، تدّخل القوضع القانون أعاله حّدا ل - 11

 .وأجبرهم على طلب تفسير القوانين منها، وهذا ما يعتبر مرجعية تاريخية للّرقابة الّسياسية في فرنسا
Voir: Les articles 10 et 12 de la Loi sur l’organisation judiciaire des 16-24 août 1790: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte Consulté le 27 Juin 2015. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Joseph_Siey%20consulté%20le%2019/12/2015
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte
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ادئ بما بأثر مت كان 1291ر سنة دستو الفرنسي عند وضعه  مؤّسسال ذلك ألن
، (12)" العاّمةالقانون تعبير عن اإلرادة "مبدأ  كّرس اّلذي الّشهيرإعالنها و  الفرنسّية الّثورة

الممارسة  رمزا من رموزبقي  اّلذي، المبدأسوى أن يساير هذا  هفلم يكن بمقدور 
 .(13) الّدستوري بضرورة احترام الّدستور إلى أن حّدده المجلس  الفرنسّية ّيةيعر تشال

في القوانين  دستورّيةعلى  الّرقابةلبنة أولى إلبعاد القضاة من إًذا يعتبر ذلك 
هذه إذ باتوا يمتنعون عن ممارسة  ،الفرنسّيينالقضاة ذلك في عمل  أثرفرنسا، وقد 

أفريل  11حكم محكمة النقض في في  ظهر ذلك مثال كمابأي شكل كانت،  الّرقابة
 الفرنسيي الّدستور الفقه في ذلك واستقّر  ، بل(14)على سبيل المثال  1111سنة 

(15) ،
 القضاة فيي الخالية من الّدستور اعتماد هيئة المجلس  غايةإلى  الاّلحقة الّدساتيروفي 

 .1951دستور سنة 
                                                 

حيث  في نظرّيته حول العقد االجتماعي، جون جاك روسوتعود جذور الفكرة إلى فكر الفيلسوف الفرنسي  - 12
أوضح أن اإلرادة العاّمة هي مجموع اإلرادات الخاّصة لمواطني الّدولة، وأن القانون الّصادر عن البرلمان 

 : بالّتالي له قّوة إلزامية ويعبر عن إرادة الجميع ألنه يمثل اإلرادة الّشعبّية، أنظر
Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social ou Principes du droit Politique, Collection complète 

des oeuvres, Genève, 1780-1789, vol. 1, n° 4, p 111 et suivantes., Doc. Inf. Web. In 

http://www.rousseauonline.ch/Text/du-contrat-social-ou-principes-du-droit-politique.php 

consulté le 22/08/2014. 

Raymond Carré DE MELBERG, La loi, expression de la volonté générale, Etude sur le concept 

de la loi dans la constitution de 1875, Librairie du recueil Sirey, Paris, 1931, p 167 et 

suivantes. Doc. Inf. web, (Lecture seule) site: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6472605v/f11.image Consulté le 22/08/2014. 
Voir aussi l’article 06 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. doc. Inf. web, 

http://www.conseil-constitutionnel.fr consulté le 27/06/2015. 
13 - CC., Décision n° 85-197 DC, du 23 août 1985, (décision sur la Nouvelle Calédonie), voir : J. O. R. 

    gouv.fr/JurisprudanceNational-www.légifranceweb, site:  Doc. Inf.F, du 24 août1985, p. 9814. 

Consulté le 10/10/2011.                                                                                                                           

Le Conseil Constitutionnel déclarait : « 27. Considérant donc que la procédure législative utilisée 

pour mettre en conformité avec la Constitution la disposition déclarée non conforme à celle-ci par 

le Conseil constitutionnel a fait de l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi 

organique une application ne méconnaissant en rien les règles de l'article 10 de la Constitution et a 

répondu aux exigences du contrôle de constitutionnalité dont l'un des buts est de permettre à la loi 

votée, qui n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution, d'être sans retard 

amendée à cette fin;». Voir pour analyse:  
Philippe BLACHER, Contrôle de la constitutionnalité et volonté générale, P.U.F, Paris, 2001. 

14 - consulté  http://legifrance.gouv.frCour de Cassation, Ch crim, arrêt du 11 mai 1833, doc. Inf. web, 

le 31/ 10/ 2015.                                                                                                                           
La cour a declaré: «Attendu que la loi du 8 octobre, délibérée et promulguée dans les formes 

constitutionnelles prescrites par la Charte, fait la règle des tribunaux et ne peut être attaquée devant 

eux pour cause d'inconstitutionnalité».  
15 -                        Jules COUMOUL, Traité du pouvoir judiciaire … op. cit, p 213 et suivantes. 

http://www.rousseauonline.ch/Text/du-contrat-social-ou-principes-du-droit-politique.php
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6472605v/f11.image
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.légifrance-gouv.fr/JurisprudanceNational
http://legifrance.gouv.fr/
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ن مجال بعيدا عفرنسا على دستورّية القوانين تطّورها في  الّرقابةة واصلت فكر 
، (16) 1152إلى مجلس الشيوخ في دستور سنة  المهّمة، حيث أوكلت هذه القضاء

مما  ةالّسياسيغير أن هذا األخير لم ينجح في تكريس رقابة فعالة نظرا لالعتبارات 
 .1125إلى تجاوزها وإلغائها في دستور سنة  أّدى

تتولى ممارسة  دستورّيةأنشأ لجنة  اّلذي 1916في دستور سنة  هاأعيد تكريس
، الجمهورّيةالقوانين تتكون من ثالثة عشرة شخصا يرأسها رئيس  دستورّيةعلى  الّرقابة

 11و( ورّيةالجمهومجلس  الوطنّية الجمعّية)وتتكون كذلك من رئيسي غرفتي البرلمان 
نظرا كان ضعيفا ، غير أن عملها (17)للبرلمان  الحزبّيةأعضاء آخرين يمثلون التركيبة 

 رات تركيبة البرلمانبتغيّ دائما  أثرتت اّلتيلتركيبتها 
عدم وضوح صالحياتها في ، و (18)

ي الّدستور المجلس  ةمؤّسس في األخير إلى اعتمادالفرنسي  مؤّسسالب أّدى، مما الّدستور
 .(19) اا ونوعً كم   الّرقابةال يزال إلى اليوم يزاول  اّلذيو  1951دستور سنة في 

                                                 

16 - L’Article 26/1 de la constitution Française de 1852 disposait:                                                                

«Le Sénat s'oppose à la promulgation. 

- 1° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la 

morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à 

l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ; ».  
La Constitution Française de 1852, doc. Inf. web,  site: http://www.conseil-constitutionnel.fr 

consulté le 11/12/2015. 

أعضاء  11أعضاء خالل الّدورة السنوّية للبرلمان، وينتخب مجلس الجمهورّية  12تنتخب الجمعّية الوطنّية  - 17
خالل نفس المّدة، بينما يتم تحريك الّرقابة بإخطار مشترك يوّقعه رئيس الجمهورّية ورئيس مجلس الجمهورّية، 

  .Les articles 91, 92, et 93 de la constitution Française de 1946                                             : أنظر
Doc. Inf. Web, http://www.conseil-constitutionnel.fr consulté le 11/12/2015. 

ينّص على االستقالل الوظيفي ألعضائها، هذا من جهة، ومن جهة لم يكن  1916خاّصة أّن دستور سنة  - 18
أخرى فإّن مدة عضوية األعضاء قصيرة جّدا إذ ال تتعّدى الّسنة استجابة لنظام الّدورة السنوّية في البرلمان، 

إلى ّكل  وبالّتالي التأّثر كذلك بمتقّلبات هذه المؤسسة من نهاية العهدة أو الحل أو األزمات الدستورّية، يضاف
 .ذلك حضور رؤساء الّسلطتين التشريعّية والتنفيذّية فيها، مما يقضي على كل فرصة للحياد واالستقاللية

امتداد تاريخي لقرن ونّصف من منع القضاة  1951بدو تشكيلة المجلس الّدستوري الفرنسي في دستور سنة ت - 19
 :من أعضاء سياسّيين، أنظرذ ال يتكّون إاّل إمن التصّدي للّرقابة على دستورّية القوانين في فرنسا، 

L’Article 56/ 1 et 2 de la constitution Française de 1958 dispose: 

 «Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas 

renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des 

membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée 

nationale, trois par le président du Sénat ……  En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de 

droite partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République »; La 

Constitution Française de 1958, Doc, inf, web, site: www.legifrance.gouv.fr/html/constitution.                                                   

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution
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في الواليات  19القرن  بدايةحدثت في  اّلتيماديسون  –كانت قضية ماربوري 
 األمريكّية المّتحدة

 الّرقابة، وهي القوانين دستورّيةعلى  الّرقابةنوع آخر من ل بداية، (20)
ن باتوا اّلذيبين القضاة م صراعات ماأالمجال القضية افتتحت هذه كما  ،قضائّيةال

، ذلك ما (21) حتى باتوا ُينعتون بحكومة القضاة ،سلطاتالباقي بين يشكلون قوة كبيرة و 
 .من ممارستهاوتمنع القضاة  ةالّسياسي الّرقابةث بتتشبّ  الّسياسيبإرثها جعل فرنسا 

بكونها مقتصرة باألساس على على دستورية القوانين  ةالّسياسي الّرقابةتمتاز 
سوى رّبما من ناحية ها، الفرد من ال يستفيد الّتاليب، و هاتحّرك اّلتي، إذ هي اتمؤّسسال

إليها  الّلجوءاألخيرة  لهذه الّسماح، و الّسلطاتعلى توازنات الحفاظ مّرده ، ذلك نتائجها
 .إحداهاتجاوزته كلما  الّسلطاتللحفاظ على مبدأ الفصل بين 

باألشخاص  خاّصةبناء على وجود مصلحة  قضائّيةال الّرقابة تحّركبينما 
قضاة على قبل تمارس من كما  ،الحاملين لصفة المتقاضي نالمعنوّييمنهم و  نالطبيعّيي
 .حقوق اإلنسان حمايةفهي األقرب إلى  ،الّتاليبو  .(22)شكاوى وقضايا األفراد دراية ب

دون تجعل األخذ بأحدهما  مزايا، عيوباا من مومع ما له الّرقابتينغير أن لكال 
كال تختار التمّيز عن  الجزائروقد يكون هذا ما جعل  .(23) تدّبريحتاج إلى األخرى 
 . شكلي اولو  الّرقابتين

                                                 

 :يمكن الّنظر في تفاصيل القضية في الموقع اإللكتروني التالي - 20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marbury_v._Madison  consulté le 28/12/2016. 

في كتابه  Édouard Lambertإيدوار لومبيير  فرنسيإلى الكاتب ال( حكومة القضاة)يعود استعمال عبارة  - 21
(Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis)  للداللة على تحكم

 : ماديسون أعاله، أنظر الموقع اإللكتروني التالي –القضاة األمريكيين في تفسير القانون منذ قضة ماربوي 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Lambert consulté le 15/06/2017. 

تمارس الّرقابة القضائّية على دستورّية القوانين إّما بواسطة الّدعوى األصلّية وهي اّلتي تضاهي اإلخطار في  - 22
فعالّية من ناحية اآلثار المترّتبة  الّرقابة الّسياسية نظرا لكونها رقابة هجومّية، باإلضافة إلى أساليب أخرى أقلّ 

 : وتتعلق بالّدفع بعدم الدستورّية واألمر القضائي والحكم التقريري، أنظر في تفصيل ذلك
،              2111مارس ، 11ق، العدد . إ. ، م"على دستورّية القوانينالّرقابة القضائّية "، جلول شيتور

 .91 -61ص ص 
  .وما يليها 69، الّرقابة على دستورّية القوانين، مرجع سابق، ص الّنقبيخالد عبد هللا عبد الرّزاق 

 : الّرقابتين كما يلي بعيو  محّمد كامل عبيدأوجز األستاذ  - 23

= 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marbury_v._Madison
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Lambert
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Lambert
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، (24) 1961في الجزائر بدستور سنة القوانين  دستورّيةعلى رقابة الترتبط نشأة 
اتجه  .الفرنسّيةو  األمريكّيةالقديمة إذا ما قيست بالتجربتين  الّتجربةليست بإذا فهي 

مط النّ ، معتمدا (25)دستوري مجلس ممارسة من قبل رقابة نحو اعتماد فيه  مؤّسسال
تشمل ل أخرى التمّيز عن هذا األخير بتوسيع تشكيلتهالفرنسي، غير أنه حاول من جهة 

فقط، كما لم  التنفيذّيةو  التشريعّية، عوضا عن ممثلين عن السلطة القضائّيةممثلين عن 
 .المنتهية عهدتهم في تشكيلته الجمهورّيةيشرك رؤساء 

لم  الّدستورهذا وتطبيق ر اصدإرافقت  اّلتيواألمنية  ةالّسياسي الّظروفغير أن 
 يوم  21بعد العمل به جّمد حيث  ،تعيين أعضائهال بو ي الّدستور المجلس  ءتسمح بإنشا

                                                                                                                                          

 :بالّنسبة للّرقابة الّسياسية: أّوال   =  
 .انعدام الكفاءة لدى القائمين على ممارستها -      

 .والمؤّثرات الحزبّيةخضوعها لألهواء الّسياسية  -
عدم حياد واستقاللية الهيئة الممارسة للّرقابة عن الجهة اّلتي عّينتها أو انتخبتها سواء تمّثلت في الّسلطة  -

 .التنفيذّية أو التشريعّية أو حّتى الّشعب إن كان هؤالء األعضاء منتخبون منهم
 :بالّنسبة للّرقابة القضائّية: ثانيا 
ابة إلى الّسلطة القضائّية يعني تدّخل هذه الّسلطة في أعمال الّسلطة التشريعّية وهو ما إسناد مهّمة الّرق  -

 .يتعارض ومبدأ الفصل بين الّسلطات

يعني كذلك إهدار لمبدأ سيادة األّمة، حيث أّن الّسلطة التشريعّية حين تقوم بسن القوانين إّنما تعّبر عن   -
 .إعمال الّرقابة بواسطة الّسلطة القضائّية يمثل اعتداء على تلك الّسيادةاإلرادة العاّمة لألمة صاحبة الّسيادة و 

تخويل القضاء بهذه الّرقابة يعّد خروجا عن حدود اختصاص القاضي نفسه، الذي ينحصر في تفسير   -
 .القانون وتطبيقه على المنازعات المعروضة عليه، وليس الّنظر في مخالفته للّدستور من عدمها

. ب. ، م("دراسة مقارنة)الّرقابة على دستورّية القوانين في دولة االمارات العربّية المّتحدة "، عبيدمحّمد كامل 
، 115-12، كلّية الحقوق، جامعة القاهرة، ص ص 2111، عدد يناير 11إ، س . ق

 . 19وبالخصوص ص 
24 -Constitution de la République Algérienne Démocratique et populaire (abrogée). Réferendum du 08 

septembre 1963. J. O. R. A. D. P. n° 64 de l’année 1963, p 888.                                                       

للجريدة الرسمّية للجمهورّية الجزائرّية الديمقراطية الشعبّية بالّلغة العربّية رسمية يذكر أنه لم تكن هناك نسخة 
 .1961، مما يعني عدم وجود ترجمة رسمية لدستور سنة 1961ماي سنة  29بتداء من يوم إاّل ا

منه لتشكيلته  61سوى ماّدتين فقط للمجلس الّدستوري، حيث خّصصت الماّدة  1961لم يخّصص دستور  - 25
مة العليا وثالثة نّواب المتكّونة من الّرئيس األّول للمحكمة العليا ورئيسي الغرفتين المدنّية واإلدارّية في المحك

منه  61يعّينهم المجلس الوطني، باإلضافة إلى عضو يعّينه رئيس الجمهورّية، بينما خّصصت الماّدة 
 .لصالحياته المتعّلقة فقط بالّرقابة على دستورّية القوانين واألوامر التشريعّية

Voir les articles 63 et 64 de la constitution Algerienne de 1963, op. cit.  
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بعد الحقا  حيل لحكم العدمأ، ثم (26)منه  59 ماّدةاستناًد إلى ال فقط من سريانه
 .(27) 1965جوان سنة  19يوم ذي حدث لّ االعسكري  االنقالب

ممارسة معّبرة القصيرة لم تكن لتسمح بوجود  1961يمكن القول أن تجربة دستور 
م حداثة اإلستقالل ماأو ، يضاف إلى ذلك أن معّديه في الجزائر الّرقابةتقييم تتيح 

ولو بنوع من الفرنسي كنموذج جاهز  الّنموذجاقتباس ، لجؤوا إلى الّدستوروسرعة إعداد 
القوانين  دستورّيةعلى  الّرقابة، ربما لعدم إلمامهم بالخيارات المتاحة في مجال التصّرف

دسترة الحزب  علىعوضا عن ذلك دهم و ، فرّكزوا جهي المقارن الّدستور في القانون 
 .دستورّيةكأولوية واستقرارها  الّسلطاتتقوية البحث عن الواحد و 

، (28) 1926في دستور سنة القوانين  دستورّيةعلى  الّرقابةت بعد ذلك فكرة غاب
هيئة بممارستها فيه، ويرجع ذلك  أي   يكّلفي إليها، كما لم الّدستور  مؤّسساليشر  إذ لم

  .المطلق الّسموه بتمّتعإلى عدم باألساس 

                                                 

26 -                    L’Article 59/1 de la constitution de 1963 disposait:                                             
«En cas de péril imminent, le Président de la République peut prendre des mesures 

exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance de la nation et les institutions de la 

République».Op. cit. Voir aussi : Message du Président de la République lu à l’assemblée nationale 

le 03 Octobre 1963 – Mise en œuvre de l’article 59 de la constitution relatif aux pouvoirs 

exceptionnels, J. O. R. A. D. P, N° 73 de l’année 1963, p 1014.  
جويلية سنة   11أصدر عقب هذا اإلنقالب بيان مجلس الّثورة الذي مّهد إلنهاء العمل بالّدستور، ثم جاء أمر  - 27

جوان  19بيان مجلس الّثورة الّصادر بتاريخ  - :ليتجاهل وجوده تماما مما احاله إلى حكم العدم، أنظر 1965
 11 في مؤّرخ 112-65رقم أمر و . 112، ص 1965لسنة  56ش، عدد . د. ج. ج. ر. ، ج1965سنة 

 . 111، ص 1965، لسنة 51العدد . ش. د. ج. ج. ر. جيتضّمن تأسيس الحكومة، ، 1965سنة جويلية 
المطلقة ريثما وعلى اعتبار أن مجلس الّثورة هو مصدر الّسلطة ... ": جاء في تأشيرة األمر أعاله ما يلي

ينشر هذا األمر في الجريدة الرسمّية : "منه على ما يلي 12، كما نّصت الماّدة ..."يّتخذ دستور للبالد
 ". للجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية وينّفذ كقانون للبالد

ضعه منذ القانون مواد من أمر دستورا شكليا كامال إلى حكم العدم، إذ بّددت جهود و  12غريب أن تحيل 
 :واستخلفه في تسيير البالد، لهذا سّمي بالّدستور الصغير، أنظر !1962أوت سنة  21االستفتائي ليوم 

Hubert GOURDON, « L'ordonnance en Algérie (1965-1975) : Eessai d'analyse du système 

politique»,  A. A. N, n° 14 de 1975, pp 323-361. Doc. Inf. Wab, site: 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/AAN-1975-14_41.pdf consulté le 08/08/2015. 
نوفمبر سنة  19الموافق عليه بموجب استفتاء  1926الجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية الشعبّية لسنة دستور  - 28

ش، . د. ج. ج. ر. ، ج1926نوفمبر سنة   22، المؤرخ في 92-26، والصادر بموجب األمر رقم 1926
، 1929ة سنة جويلي 12مؤرخ في  16-29، المعدل بموجب القانون رقم 1292، ص 1926لسنة  91العدد 

= 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/AAN-1975-14_41.pdf
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المفتقدتان في  دو موالج ّيةالّشكل ميزتيعودة إلى شهد قد  الّدستوركان هذا  ذافإ
 دستورّيةوثيقة  في وضعهاالستفتاء عليه و من خالل ، 1965سنة جويلية  11أمر 

الميثاق  نّ ألذلك ، الّسمو خاصّيةب تمّتع، فإنه بالمقابل لم يكن يإجراءات تعديله وتشديد
 .(29) سبقه زمنيا كان أسمى منه، بل كان هو مصدره اإليديولوجي اّلذيالوطني 

حتى يترجم  هذا النوع من الّرقابةما يشير إلى  الميثاقهذا  محتوى لم يرد في كما 
 سـالمجلقيام إمكانية من رأى بي الّدستور فقهاء القانون أّن من  غير، الّدستورفي 

 .(30) بعض المراسيمل التصّديبمناسبة  وصالّنص بعض دستورّيةفي  الّنظر األعلى

سنة لي الّدستور  الّتعديلفي  ةالّدول اتمؤّسس صالحإلبوادر بعد ذلك ظهرت 
 .عميقة دستورّيةصالحات إمباشرة رغبة في عن الدولة فيه  أبانت اّلذي ،(31) 1911

                                                                                                                                          

جانفي  12، المؤرخ في 11 – 11، والقانون رقم 612، ص 1929لسنة  21ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج= 
، المنشور 1911نوفمبر  11، واستفتاء 11، ص 1911لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1911سنة 

لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1911نوفمبر سنة  15، مؤرخ في 221-11بموجب المرسوم رقم 
 .1522، ص 1911

 52-26، المنشور بموجب األمر رقم 1926جوان سنة  22الميثاق الوطني ، الموافق عليه بموجب استفتاء  - 29
 (.ملغى) 191، ص 1926لسنة  61ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1926جويلية سنة  15مؤّرخ في 

يسري مفعول الميثاق الوطني، اآلتي نّصه، : "ما يلي نّصت الماّدة األّولى من األمر المذكور أعاله على
 ."ابتداء من تاريخ نشره، وهو المصدر األسمى لسياسة األمّة وقوانين الّدولة

 لسياسة األساسي المصدر هو الوطني الميثاق: "على ما يلي 1926من دستور سنة  16كما نّصت الماّدة 

 .الّدولة وقوانين األمّة
 .جميع المستويات على والّدولة الحزب لمؤسسات المعتمد والّسياسي اإليديولوجي المصدر وهو

 .، مرجع سابق"الّدستور ألحكام تأويل ألي أيضا أساسي مرجع الوطني الميثاق
في ( المحكمة العليا حاليا) أحقّية المجلس األعلىحول  محّمد بجاوي يأتي في هذا الّصدد رأي األستاذ  - 30

القضائّية على الّرقابة  تهممارسالمعاهدات الدولّية في إطار على التصّدي لدستورّية مراسيم التصّديق 
اّلتي كانت  1926سنة من دستور  121وبالّتالي التطّرق لمضمونها استنادا إلى الماّدة النّصوص الّتنظيمّية، 

    :، مرجع سابق، أنظر"الّتنظيمّية النّصوص في الّطعن قضايا في ألعلىا المجلس ينظر" : على ما يلي تنّص 

- Mohamed BEDJAOUI, «Aspects internationaux de la constitution Algérienne » A.F.D.I. Paris. 

1977. pp 75-94, notament p 82 et 83. 

 :دستوري صريح يسمح بذلك، أنظرهذه الفكرة نظرا لغياب نّص علي مبروكين  بينما عارض األستاذ
- Ali MEBROUKINE, L’Algérie et les Traités dans la constitution de 1976, Mémoire pour le 

Magistère en droit. Option : Droit et Relations internationales, Université d’Alger. 

Institut des Sciences Juridiques et Administratives.1980, p 45 et suivantes. 
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 الّسيادةز من جهة، وعزّ  التنفيذّية الّسلطةفي  زدواجيةال الّتعديلهذا  أّسسفقد 
دستور  حظر اّلذيالخيار االشتراكي ي عن لتخلّ مّهد لمن جهة أخرى، بينما  الشعبّية

  .مطلقامن خالل عدم اإلشارة إليه ، (32)أي  تعديل دستوري يمس به  1926سنة 

الذي  (33) 1919سنة في دستور قانون بعد ذلك ي الّدستور  مؤّسسال اعتمدبينما 
سلطات وحقوق و  اتمؤّسسدستور  باتف ،ةياسيّ الساإلصالحات جملة من  فيه جّسد

، ي الّدستور المجلس مؤّسسة لو  دستورّيةالعلى  الّرقابةمبدأ ُردَّ فيه اإلعتبار لاإلنسان، 
خالفا قابية رّ وّسع من صالحياته الكما ، (34)الثالثة  الّسلطاتتشكيلته ب تربطالذي 

  .(36)ة كذلك ة وانتخابيّ له صالحيات استشاريّ  أّسسو  .(35) 1961سنة  دستورل

في الجزائر مباشرة فعالة رقابة تحقيق وعوائق غير أنه سرعان ما ظهرت نقائص 
اإلخطار بيد  في حصر أهّمها ترّكزتي في ممارسة مهامه، الّدستور شروع المجلس بعد 

 اّلتيالوطني فقط، باإلضافة إلى االنتقادات  الّشعبيورئيس المجلس  الجمهورّيةرئيس 

                                                                                                                                          

 .، مرجع سابق1911نوفمبر سنة  11الّتعديل الّدستوري الموافق عليه في استفتاء  - 31= 
 .1911أكتوبر سنة  15جاء هذا التعديل بعد  أّيام من المظاهرات واإلضطرابات األمنية التي بدأت يوم  

 .، مرجع سابق1926من دستور سنة  195الماّدة  - 32
فيفري سنة  21الموافق عليه بموجب استفتاء  1919الجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية لسنة دستور  - 33

. ج. ج. ر. ج، 1919فيفري سنة  21، المؤّرخ في 11-19المنشور بموجب المرسوم الّرئاسي رقم و  1919
 .211ص  ،1919، لسنة 19العدد . ش. د

دستور قانون في  1919عن رغبته في أن يكون دستور سنة  ن جديدالّشاذلي باألسبق السّيد  عّبر الّرئيس
 21لدى افتتاح دورتها غير العادية المنعقدة يومي  جنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنيامام الل بهاخط

           .Journal quotidien «El-Moudjahid». N° 7402 du 30 Mars 1989, p 02   :أنظر، 1919مارس سنة  29و
أعضاء، ثالثة يعّينهم رئيس الجمهورّية منهم رئيس المجلس، إثنان ينتخبهم المجلس  12حيث كان يتكون من  - 34

 .، مرجع سابق1919من دستور سنة  151الماّدة . الّشعبي الوطني وإثنان تنتخبهم المحكمة العليا
كّلف بممارسة الّرقابة على دستورّية المعاهدات الدولّية والقوانين والّتنظيمات باإلضافة إلى الّنظام الّداخلي  - 35

سوى القوانين واألوامر  1961، بينما لم يكن يراقب في دستور سنة (منه 155الماّدة )للمجلس الّشعبي الوطني 
 . ، مرجعين سابقين(منه 61الماّدة )التشريعّية 

ّلفه المؤّسس بمهام استشارية تتعلق بمسائل انتقال الّسلطة والحاالت الدستورّية غير العادية، ومهام انتخابية ك - 36
 16و 11تتعلق بالّسهر على صحة االنتخابات الوطنّية واالستفتاءات والفصل في منازعاتها، راجع المواد 

 .1961لم ترد في دستور سنة وهي كلها اختصاصات . ، مرجع سابق1919من دستور سنة  151و 12و
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بسبب كثرة حضور  الّرقابةم تطور ماأاعتبرت عائقا حقيقيا  اّلتيطالت تشكيلته 
 .(37)عنصر القضائي حضور رمزي للفيها مقابل  الّسياسيالعنصر 

سوى على عادة القليلة ال تنصب  الّرقابةحاالت ممارسة يضاف إلى كّل ذلك أن 
 المعاهداتعالجها البرلمان، بينما لم يحدث أن خضعت  اّلتي التشريعّية وصالّنص

 . مطلقا لها التنظيمّية وصالّنص وأ الدولّية
في سنة  الجمهورّيةاستقالة رئيس مباشرة بعد  دستورّيةحدثت بعد ذلك أزمة 

آنذاك من ي الّدستور وقانونية لم يتمكن المجلس  سياسّيةأحداث ، تبعتها 1992
نظرا قابة رّ ممارسة هذه التجميد إلى  الّنهاية، أدت في (38)آثارها مواجهتها وتحمل 

وضع  غايةاستمرت إلى  اّلتيو المالئمة لتحريكها  ةالّسياسيو  القانونّية الّظروفالنعدام 
 .ةالّسابق الّنقائصفيه تصحيح  مؤّسسالحاول  اّلذي (39) 1996سنة دستور 

 1919سنة  أغفلت اّلتيمسائل لل 1996دستور سنة  مراجعةاألزمة هذه  فرضت
  (40)وتوازناتها وانتقالها  الّسلطاتة بالمتعّلقالمسائل بالخصوص يها، كانت سببا ف اّلتيو 

                                                 

  :ُيذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي - 37
واجتهادات  1996نظام الّرقابة على دستورّية القوانين في الجزائر على ضوء دستور سليمة مسراتي،  -

 .2112ت، الجزائر، . ن. هـ. ، د(2111-1919)المجلس الّدستوري الجزائري 
- Ammar GUESMI, « Contrôle de constitutionalité en Algérie. Réalités et perspectives » 

R.A.S.J.E.P. N° 01 et 02. 1991. p.p. 65- 78, notamment p 70 et suivantes. 
- Bachir YELLES CHAOUCHE, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, du contrôle de la 

constitutionnalité à la créativité normative, O.P.U, Alger, 1999, 

p 91 et suivantes et 174 et suivantes.  
 292 للتفصيل في خلفّيات هذه االستقالة وتأثيرها المنهجي في عمل المجلس الّدستوري وتشكيلته، أنظر ص - 38

  .وما يليها من هذا العمل
نوفمبر  21، المصادق عليه بموجب استفتاء 1996الجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية لسنة دستور  - 39

. ر. ج، 1996سنة ديسمبر  12، المؤّرخ في 111-96رقم المنشور بموجب المرسوم الّرئاسي ، 1996سنة 
سنة أفريل  11مؤّرخ في  11-12القانون رقم ، معدل ب16، ص 1996، لسنة 26العدد  ش،. د. ج. ج

نوفمبر  15مؤّرخ في  19-11رقم  ، والقانون 11، ص 2112لسنة  25العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، 2112
 16، مؤّرخ في 11 – 16، ولقانون رقم 11، ص 2111لسنة  61العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، 2111سنة 

 .11، ص 2116لسنة  11العدد  ش،. د. ج. ج. ر. ، يتضمن التعديل الدستوري، ج2116مارس سنة 
المعّدل تغييرات في شكل الّسلطات، فباستثناء ازدواجية الّسلطة التنفيذّية اّلتي  1996أحدث دستور سنة  - 40

، أحدث تغييرا في البرلمان الذي أصبح يتشكل من 1919ودستور سنة  1911انتقلت إليه من تعديل سنة 
، وتحولت الّسلطة القضائّية إلى سلطة (91الماّدة )األّمة  غرفتين هما المجلس الّشعبي الوطني ومجلس

= 
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 . القوانين دستورّيةعلى رقابة الإغفالها مباشرة في ممارسة  أثر اّلتيو 
لقوانين اجديدة تتمّثل بالخصوص في تشريع من جهة أخرى نظم استحدثت 

كما ، (41)للدستور الخاضعة لرقابة المطابقة  وصالّنص كتلةإلى  ضّمت اّلتي العضوّية
 .1919سنة دستور الملغى في عن طريق األوامر  الّتشريعنظام العمل بأعيد 

تشكيلة المجلس  ،مسائل الّرقابة على دستورّية القوانينب يتعّلقفيما  ت  ل  دّ  عُ 
إلى عضوين  توّسعتف ،ي المستحدثاتمؤّسسال الّنظاممع  شىلجعلها تتما ي الّدستور 

 .، كما وّسع حق اإلخطار إلى رئيسهاألّمةجديدين ينتخبان من قبل مجلس 
، يكن ليستقل عن تطور مؤسسات النظام السياسي الجزائري  ذلك لمكّل غير أن 

توسيع  ماأ، (42) ولو بتفاوت، الجديدي اتمؤّسسالنظام مجاراة للتّم مثال  الّتشكيلةتوسيع ف
بسبب استحداث المؤسسة التي يراسها ولكونه  األّمةإلى رئيس مجلس فكان اإلخطار 

بينما استحداث الرقابة اإللزامية  ،(43)الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية 
 .(44)كان لمجاراة ظهور القوانين العضوية والنظم الداخلية لغرفتي البرلمان 

                                                                                                                                          

، كما عملت الماّدة (152الماّدة )مزدوجة مشكلة هي كذلك من مؤّسستين هما المحكمة العليا ومجلس الّدولة =
، بالنّص 1992اّلتي أّدت إلى أزمة سنة  1919من دستور سنة  11على سد الفراغ الذي عرفته الماّدة  11

 :ية انتقال الّسلطة في جميع احتماالتها، أنظر في تحليل بعض هذه المسائلعلى كيف
، مذّكرة ماجستير 1996سنة  نوفمبر 28 دستور في ورد كما الغرفتين بنظام التشريعّية المؤّسسةأحمد شاهد، 

في القانون، فرع العلوم الّسياسية والعالقات الدولّية، كلّية العلوم الّسياسية، جامعة الجزائر، 
                   .وما يليها 112، ص 2119

العادية  المعاهدات الدولّية والقوانين: لتصبح النّصوص القانونّية الخاضعة للّرقابة في الجزائر تشمل كل من - 41
والنّصوص الّتنظيمّية في إطار الّرقابة على الدستورّية، والقوانين العضوّية والنظم الّداخلية لغرفتي البرلمان في 

 .وما يليها 21إطار رقابة المطابقة للّدستور، أنظر الباب األّول من هذا العمل، ص 
ى مجلس األّمة، قّسم المؤّسس ممّثلي فعوضا أن يضاف إلى تشكيلته عضوين من مجلس الّدولة قياسا عل - 42

المحكمة العليا بينها وبين مجلس الّدولة كذلك، فأصبح لكل منهما عضو واحد في المجلس، ليصبح العدد 
فقط من القضاة، مما يثبت عزم المؤّسس على استبعاد القضاة ( 12)أعضاء سياسّيين مقابل عضوين ( 12)

 .، مرجع سابق1996من دستور سنة  161أنظر الماّدة  من عضويته أو على األقل تحجيم وجودهم،
، تجعل منه خليفة رئيس الجمهورية في حالة استقالته أو وفاته، 1996من دستور سنة  11ذلك أن المادة  - 43

 .مرجع سابق
 .من هذا العمل 140سيتم تحليل هذه األدوات القانونية ومدى ارتباطها بالنظام السياسي ابتداء من ص  - 44
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القوانين بصفة عامة والمجلس  دستورّيةعلى  الّرقابة أثرتمدى عن يكشف ذلك 
هذا ف، 1919سنة  تمادهماإعمنذ الجزائري  الّسياسي الّنظامب خاّصةي بصفة الّدستور 

 الّنظامهذا يكون ف .(45)أوجده  اّلذيهو  الّدستوروليس  الّدستورأوجد  اّلذياألخير هو 
، وحدودها دستورّيةالالمبادئ وضع وتوازناتها، و  الّسلطاتر مسبقا شكل قد قرّ  الّتاليب

ُد  في والمعاهدات الدولّية القوانين  دستورّيةعلى قابة رّ الأن تكون نتيجة لذلك فال ت ع 
 . الّدستور، وليس ما يقرره الّسياسي الّنظامنتاج ما يقّرره إذا الجزائر 

غير أنها ، (46)محضة  جزائرية خاصّية الّسياسي الّنظامقابة برّ هذه ال أثرال يعّد ت
ها قضائل الّسلطاتأصبحت بفضل الممارسة المتكررة واحترام هذه األنظمة المقارنة في 

 الّنظامكما ساهمت في تحديد شكل فاظ على توازناتها، مرادف للفصل بينها والح
في  اأمّ فيها،  اتمؤّسسالدولة القانون وسيادة  أّسسمن باتت أساس و ، هافي الّسياسي

 .الّسياسينظامها أداة من أدوات  أضحتفالجزائر، 
 الجمهورّيةرئيس إذ يسيطر فيه ، (47)وية رئاسال بطبيعته الّنظامهذا وال يزال ز تميّ 

 سلطةيمارس حيث  .منها التشريعّية الّسلطة، وبالخصوص ةالّدول كل سلطات على

                                                 

، لم يقوما سوى بإقرار 1996و 1919في كون دستوري سنتي  أومايوفدقيقة هي مالحظة الباحث السّيد  - 45
 : نظام رئاسيوي سبقهما إلى الوجود، أنظر

عن الّطبيعة الرئاسيوّية للنظام الّسياسي الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، كلّية الحقوق محّمد أومايوف، 
 .21، ص 2111ة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم الّسياسية، جامع

 12سبقت اإلشارة إلى أّن ظهورها وتطورها ارتبط بصراع الّسلطات في األنظمة الّسياسية المقارنة، أنظر ص  - 46
  .من هذا العمل

 : يمكن التوسع في موضوع الّطبيعة الرئاسيوّية للنظام الّسياسي الجزائري بالعودة إلى المراجع التالية - 47
 .عن الّطبيعة الرئاسيوّية للنظام الّسياسي الجزائري، مرجع سابقمحّمد أومايوف، 
، الّسلطة 11، ج 1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور : الّنظام الّسياسي الجزائري سعيد بوالشعير، 

 .2111ج، الجزائر، . م. التنفيدية، د
، الّسلطة 11، ج 1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور : ري الّنظام الّسياسي الجزائسعيد بوالشعير، 

 .2111ج، الجزائر، . م. التشريعّية والمراقبة، د
Tahar TALEB, «Du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique Algérien». 

R.A.S.J.E.P. 1
ère

  partie, n° 03 .1990 .p.p .427 – 470. 
Tahar TALEB, «Du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique Algérien »,  R. A. S. J. 

E. P, 2
ème

 partie, n° 04 .1991, p.p, 705-752. 
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في  تدّخليكما ، (48) للقانون  المخّصصةغير المجاالت واسعة في مستقلة ظيمية تن
العادي  الّتشريعفي سير عملية  تدّخلمن خالل ال بصفة تشاركية امّ إ التشريعّية العملّية

كما أن  (50)بموجب األوامر  الّتشريعطريق  بصفة أصلية عنأو  ،(49)والعضوي 
، وهذه (51)وتصديقا وممارسة  اماإبر  الدولّيةصالحياته واسعة في مجال المعاهدات 

 .الّرقابةكّلها تشكل موضوع  وصالّنص
 (52) للّدولةيملك من جهة أخرى سلطات واسعة في التعيين في المناصب العليا 

، كما (53)ي وبعض أعضائه الخاضعين للتعيين الّدستور من بينها رئيس المجلس  اّلتيو 

                                                 

 .، مرجع سابق1996من دستور سنة  125/1أنظر الماّدة  - 48
بطرق عديدة كحق المبادرة  1996سنة  يتدّخل رئيس الجمهورّية في سير عملية التشريع في إطار دستور - 49

، أو توقيف العملية (126الماّدة )، أو طلب قراءة ثانية من البرلمان (119الماّدة )اّلتي يمارسها وزيره األّول 
، باإلضافة إلى (122الماّدة )، وإصدار القانون (166و 126الماّدة )التشريعّية بإخطار المجلس الّدستوري 

القوانين العضوّية والّنظام الّداخلية للبرلمان للّدستور الموكل له بحث مطابقة حالة  اإلخطار اإلجباري في
 (.165/1الماّدة )شخصيا بصفة إستئثارية 

: ، بالشكل التالي2116في سنة  1996يجدر التنويه إلى تغّير أرقام المواد أعاله في عند تعديل دستور سنة  
اصبحت الماّدة  122الماّدة )، (111أصبحت الماّدة  126اّدة الم)، (116أصبحت الماّدة  119الماّدة )

 .، مرجع سابق(116/1أصبحت الماّدة  165/1الماّدة )، (112أصبحت الماّدة  166الماّدة )، (115
 .، مرجع سابق1996من دستور  121أنظر الماّدة  - 50
 :يمكن العودة مثال إلى المراجع التالية للتفصيل في هذه المسألة - 51

- Abdelmadjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie. O.P.U. Alger, 2000. 

، مذّكرة 1996، الممارسة الجزائرّية في مجال المعاهدات الدولّية على ضوء دستور مختاري  عبد الكريم
ود ، كلّية الحقوق، جامعة مولفي القانون، فرع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ماجستير

 .2111معمري، تيزي وزو، 
 .، مرجع سابق1996من دستور سنة  21الماّدة  - 52
يجب التنويه إلى أن أعضاء المجلس الّدستوري باتوا يعتبرون من شاغلي المناصب العليا في الّدولة منذ سنة  - 53

الوظائف  ، يتعّلق بالتعيين في1999أكتوبر سنة  22مؤّرخ في  211-99مرسوم رئاسي رقم : ، أنظر1999
بينما لم يكونوا يستفيدون . 11، ص 1999لسنة  26ش، العدد . د. ج. ج. ر. المدنّية والعسكرية للّدولة، ج

يتعّلق  1919أفريل سنة  11مؤّرخ في  11-19مرسوم رئاسي رقم : ، أنظر1919من هذه الصفة سنة 
 .111، ص 1919لسنة  15العدد  ش،. د. ج. ج. ر. بالتعيين في الوظائف المدنّية والعسكرية للّدولة، ج
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وهؤالء ، (54)له تأثير قوي على ما تبقى من باقي األعضاء رغم عدم تعيينه لهم مباشرة 
 .الّرقابةجهاز أعضاء يشكلون 

ما يمّيزه من تأثير و  الّسياسي الّنظامطبيعة تأثير بوادر  ،إذامن جهة ظهر ي
 اّلتيوجهازها في الجزائر، وهي  الّرقابةموضوع في  الجمهورّيةلرئيس للمركز السامي 

أن فيظهر  ،من جهة أخرى  امّ أ، التقليدية ةالّسياسي اتمؤّسسالباتت مرتبطة بعالقات 
مما يتطلب  فعالة في الجزائر،مورست به إلى اآلن لم تكن يوما  اّلذي بالّشكل الّرقابة

 ؟الّطبيعةه م نظام سياسي بهذالبحث في قابلية إصالحها وتحديثها أما
القوانين على كثرتها بأن  دستورّيةعلى  الّرقابةالدراسات في مجال مجمل  أجمعت

 على تز ركّ عادة ما ، غير أنها (55)ممارسة ال في الجزائر ليست فعالة نصا و  الّرقابة
، فهي وإن كانت محقة في ذلك، من ناحية تشكيلته وإجراءات عملهي الّدستور المجلس 
باعتباره  الّسياسي الّنظاموطبيعة  الّرقابةطبيعة العالقة بين  أثارت مانادرا ا ـغير أنه

وتأثيره السلبي على المجلس  هصحيح أن معظمها طرحت مشكلة ثقلف، مصدر تخّلفها
 .(56)في الجزائر  للّرقابةدراسة جدية  أي  م امايعتبر في حّد ذاته عائقا  اّلذيي الّدستور 

                                                 

من هذا العمل للنظر في األصول الحزبّية لممّثلي البرلمان  195 191يمكن العودة إلى الجدول في ص  - 54
 .المنتخبين في المجلس الّدستوري المنتمين كلهم إلى أحزاب األغلبية البرلمانية

    :يمكن الّنظر على سبيل المثال في المراجع التالية - 55
 .، مرجع سابق... نظام الّرقابة على دستورّية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي، 
الّرقابة الدستورّية للقوانين العضوّية ورأيا المجلس الّدستوري المتعّلقان بقانوني األحزاب "، عبد المجيد جبار

 .16-12، ص ص 2111، 12، عدد 11، إدارة، مجلد "الّسياسية واالنتخابات
، عدم فعلية الّرقابة على دستورّية القوانين في الجزائر، مذّكرة ماجستير في القانون، فرع تحوالت امعزيز جمّ 

 .2112الدولة، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

Ammar GUESMI, « La décision du Conseil constitutionnel du 20 Août 1989 relative à la loi 

électorale ». R.F.D.C. N° 09.1992 .p.p.175 – 178. 

Ammar GUESMI, «Contrôle de constitutionalité en Algérie: Réalités et perspectives», R.A.S.J.E.P. 

N° 01 et 02. 1991, p.p. 65- 78. 
ها مادة علمية، بينما يعتبرها من بلغ هذا الّتأثير درجة امتناع المجلس عن تقديم وثائق تفيد البحث باعتبار  - 56

، فكان نموذج من رسالة اإلخطار، أو من تقارير المقررين المحّضرين آلراء وقرارات المجلس !!أسرار الّدولة
من بين أهم الوثائق اّلتي كانت ستفيد الموضوع، غير أنه لم يكن ممكنا الحصول عليها بسبب تحفظ أعضاء 

 .ومسؤولي المجلس على ذلك
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ال يتوقف على المجلس  الّنظامهذا تأثير من جهة أخرى، فإن  هغير أن
 .الخاضعة لها وصالّنصنفسها، أي طبيعة  الّرقابةموضوع يمتد إلى  إّنماي، و الّدستور 

جهازها، فإذا كما يؤثر في  الّرقابةفي موضوع إذا الجزائري  الّسياسي الّنظاميؤثر 
محدودة ممارسة، ا ممدودة نصا فإنهعلى دستورّيتها  لّرقابةكانت المواضيع الخاضعة ل

من رئيس  وصالّنصقربت صوريا، فكلما تمديدا مديد أن يكون هذا التّ  دُ ع  إذ ال ي  
 ماّدة، رغم أن القربت منهاربت من البرلمان ، وكلما قالّرقابة عن عدتبكلما  الجمهورّية

 .(األّولالباب ) ، مما يستدعى إخراجها من هذا التبعيةتميز بين أحد منها لم (57) 165
ي لهذا التأثير الّدستور المجلس المتمثل في  الّرقابةجهاز بطبيعة الحال يخضع 

 ةالّدولبين سلطات  العضوّيةال يخفي العالقة  الّدستورنصا وممارسة كذلك، ف
، لعمله الّسلطاتهذه  عرقلة تزيل الستار عن اّلتيس، لكن الممارسة هي والمجل

، لهذا في الجزائر الدولّيةالقوانين والمعاهدات  دستورّيةعلى  للّرقابةوتجميدا غير معلن 
 .(الّثانيالباب ) وعصرنة عمله كذلك إعادة ضبط عالقته بهايجب 

في القوانين  نظام الرقابة على دستورّيةإصالحات ل أي  مباشرة  مؤّسساليحاول لم 
جاء  بينما، ، مما أطال أمد نقائصه(58) ينسوى مؤخرا رغم قيامه بتعديلين سابق الجزائر

                                                 

، كما 116، ليصبح 2116تغّير ترقيمها في الّتعديل الّدستوري لسنة  165بغي اإلشارة إلى أن الماّدة ين - 57
 .من هذا العمل 25شهدت بعض الّتعديل في محتواها، أنظر ص 

، غير أنهما لم يكونا سوى محاولتين للتصدي 2111و 2112شهدت الجزائر تعديلين دستوريين سنتي  - 58
 .ميزة معروفة في الّتعديالت الدستورّية الجزائرّيةألوضاع سياسية، وهي 

كان استجابة لمطالب لغوية بعد أشهر من اإلضطرابات الّشعبّية، أّما تعديل  2112فالّتعديل الّدستوري لسنة 
من الّدستور، أنظر  121، فجاء لتوسيع العهدات الّرئاسية بعد أن حددت باثنتين فقط في الماّدة 2111سنة 

مؤّرخ في  19-11القانون رقم ، و مرجع سابق، 2112سنة أفريل  11مؤّرخ في  11-12نون رقم القاكل من 
 .مرجع سابق، 2111سنة نوفمبر  15

 :يمكن العودة في دراسة عالقة الّتعديالت الدستورّية باألزمات الّسياسية في الجزائر إلى
 ، مداخلة ألقيت خالل"وصفات عالجية ألزمات سياسية: الّتعديالت الدستورّية الجزائرّية"، عبد الكريم مختاري       

المتغيرات  ءالعربّية على ضو  الّتعديالت الدستورّية في الدول"أعمال الملتقى الّدولي حول 
جامعة حسيبة بن بوعلي، والعلوم الّسياسية،  ، كلّية الحقوق "–حالة الجزائر–الدولّية الراهنة 

 (.نشورةغير م) 2112ديسمبر  19و 11 الشلف يومي

= 
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منذ بوشرت  سياسّيةوما سبقه من إصالحات  (59) 2116سنة ي في الّدستور  الّتعديل
، (61) 2111ة سنة المقّدم الّدستوربخصوص مسودة تعديل  ومشاورات (60) 2111سنة 
أن  مؤّسسالا من ا ضمني  هذه الوثائق إعترافّ  كلّ  حملتهما من تعديالت هامة، لتأّكدوما 

 . في الجزائردستورّية لم تكن يوًما فّعالة الالّرقابة على 
بالخروج  ال تسمح (62)ي وما تبعه من نصوص الّدستور  الّتعديلغير أن حداثة 

، لهذا، فإن مجال الدراسة يقتصر على حقيقّيةفي انتظار وجود ممارسة  حقيقّيةبنتيجة 

                                                                                                                                          

مداخلة ألقيت ، "طبيعة نظام الحكم في الجزائر وأثره على تعديل الّدستور"، ابراهيم قوي وعبد الحليم بوقرين= 
على ضوء  العربّية الّتعديالت الدستورّية في الدول"أعمال الملتقى الّدولي حول  خالل

 .، مرجع سابق"-حالة الجزائر–المتغيرات الدولّية الراهنة 
مداخلة  ،"على طبيعة الّنظام الّسياسي الجزائري  2111أثر الّتعديالت الدستورّية لسنة "، بن طيفورنصر الدين 

العربّية على ضوء  الّتعديالت الدستورّية في الدول"أعمال الملتقى الّدولي حول  ألقيت خالل
 .، مرجع سابق"–حالة الجزائر–المتغيرات الدولّية الراهنة 

 . ، مرجع سابق11 – 16، الّصادر بموجب القانون رقم 2116الّتعديل الّدستوري لسنة  - 59
، وبالّتالي سيتم اإلشارة 1996ينبغي اإلشارة إلى أن هذا الّتعديل قد أحدث إعادة ترقيم لكل مواد دستور سنة 

 .إلى االرقام الجديدة كلما تطلب األمر ذلك
، 2111أفريل سنة  15بدأ الّتحضير لتعديل الّدستور منذ آخر خطاب وّجهه رئيس الجمهورّية لألّمة يوم  - 60

أعلن فيه عن جملة من اإلصالحات الّسياسية، اّلتي ستتّوج بدستور توافقي، راجع نّص الخطاب في الموقع 
 : اإللكتروني لرئاسة الجمهورّية

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites consulté le 16/04/2011. 
 :وقد بدأت بعض الدراسات تهتم بطبيعة الّنظام الّسياسي الجديد منذ ذلك الخطاب، أنظر مثال

مداخلة ، "وري المرتقب وأثره في تحديد طبيعة الّنظام الّسياسي الجزائري الّتعديل الّدست"، محّمد األمين بولوم
العربّية على ضوء  الّتعديالت الدستورّية في الدول"أعمال الملتقى الّدولي حول  ألقيت خالل

 .، مرجع سابق"–حالة الجزائر–المتغيرات الدولّية الراهنة 
 ،"اسقاط الّنظام الّرئاسي والتطلع إلقامة نظام برلماني :جوهر الّتعديالت الدستورّية القادمة"، عمار عباس

على  العربّية الّتعديالت الدستورّية في الدول"أعمال الملتقى الّدولي حول  مداخلة ألقيت خالل
 .، مرجع سابق"–حالة الجزائر–ضوء المتغيرات الدولّية الراهنة 

من رئاسة الجمهورّية على الموقع االلكتروني  2111مسودة مشروع تعديل الّدستور الجزائري المقدم سنة  - 61
  consulté le 16/05/2014 mouradia.dz-www.el: لرئاسة الجمهورّية الجزائرّية

 : ن واّلتي لها عالقة مباشرة بالموضوعرة إلى أهم النّصوص الّصادرة إلى اآليمكن اإلشا - 62
، ش. د. ج. ج. ر. ج، 2116سنة أفريل  16الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري المؤّرخ في   -

 .16ص  ،2116لسنة  29العدد 

= 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites%20consulté%20le%2016/04/2011
http://www.el-mouradia.dz/
http://www.el-mouradia.dz/
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كانت  للّرقابةس أن كل الحصيلة الميدانية الجديدة على أسا وصالّنصما ورد قبل هذه 
الجديدة على  وصالّنصإلى واإلشارة أن هذا ال يمنع من االستناد ولو  تحت إطارها،

 والمقارنة سبيل االستئناس والتحيين
(63). 

أن الرقابة على دستورية القوانين تشمل المعاهدات الدولّية دون تجدر اإلشارة كما 
الواسع يشمل كل النصوص الحاجة إلى ذكرها على أساس أن مفهوم القانون بمعناه 

، فما كان تخصيصها في عنوان (64)الدولّية  ذات الطبيعة القانونّية بما فيها المعاهدات
الدراسة إال إلظهار مكانة المعاهدات الدولية في مجال الرقابة على الدستورّية في 

 .الجزائر، على أساس إغفالها في معظم الدراسات ذات العالقة

                                                                                                                                          

. د. ج. ج. ر. ، يتعّلق بنظام االنتخابات، ج2116أوت سنة  11مؤّرخ في  11-16قانون عضوي رقم   -= 
 .19، ص 2116لسنة  51العدد ش، 

، يحّدد تنظيم المجلس الّشعبي الوطني ومجلس 2116أوت سنة  11مؤّرخ في  12-16قانون عضوي رقم  -
 .55األّمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفّية بينهما وبين الحكومة، المرجع نفسه، ص 

 .11، ص 2112لسنة  19، العدد ش. د. ج. ج. ر. ج، (غير مؤرخ)الّنظام الّداخلي لمجلس األّمة  -
ال يشكل في حد ذاته دستورا  2116وفي سبيل التمييز بين النصين وعلى اعتبار أن التعديل الدستوري لسنة  - 63

الساري المفعول إلى اليوم، ولدواعي هذا العمل، فإنه سيتم  1996جديدا وإنما مجرد تعديل لدستور سنة 
، بينما، 2116أو الدستور المعدل سنة  2116المعدل سنة  1996تور بدس 2116اإلشارة إلى ما ورد في سنة 

أو  1996يبقى يحتفط بإشارة دستور سنة ( وهو مجال هذه الدراسة)فيما يخض ما ورد قبل التعديل المذكور 
 .في المواضع التي تتطلب ذلك( الدستور)عبارة 

انون الدولي العام الذي يعتبر بدوره فرع من بطبيعة الحال تعتبر المعاهدات الدولية مصدر من مصادر الق - 64
 .قرع القانون العام



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  األّولالباب 
على  قابةّرالموضوع ل االفتراضيد مديّتال

  في الجزائر دستورّيةال
 -ةَنونصوص رئاسّية محصَّة َببين نصوص برلمانّية مراَق -
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لّرقابة ل العاّمةتعتبر الشريعة  اّلتي 1996سنة  ستوردمن  165 ماّدةال تنص
 : على ما يلي في الجزائر على دستورّية القوانين والمعاهدات الدولّية

خولتها إياه  اّلتيي، باإلضافة إلى االختصاصات الّدستور يفصل المجلس "
 إمّاات، الّتنظيمالمعاهدات والقوانين و  دستورّيةفي  الّدستورأخرى في  اماصراحة أحك

 .أو بقرار في الحالة العكسية التّنفيذبرأي قبل تصبح واجبة 
رأيه وجوبا في  الجمهورّيةي بعد أن يخطره رئيس الّدستور يبدي المجلس 

 .يصادق عليها البرلمان اّلتي العضوّيةالقوانين  دستورّية
 لكل من غرفتي الّداخلي الّنظام ي في مطابقةالّدستور كما يفصل المجلس  

  .(65)." ةالّسابقالبرلمان للدستور، حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة 
بها دستوريا  المعترف القانونّية جل أنواع القواعد أنمبدئيا أعاله  ماّدةال أظهرت

مدى ب أن ذلك تم بتفاوت يرتبط ولو، على دستوريتها للّرقابة تخضعقد أ في الجزائر
مع أسباب أدت سلبيات  أخفتغير أنها  .، هذا من جهةهانفس الّرقابةهذه إلزامية 

 دستورّيةالت الّتعديالتجنب إلى  أساسالك ذيرجع  ككل، الّرقابة تعثرلى إ أخرى 
  .الجزائري  الّسياسي الّنظامطبيعة في ذلك ب ةأثر مت ،(66) هاباالهتمام  المتعاقبة

                                                 

باإلضافة إلى اإلختصاصات األخرى اّلتي ": كاآلتي 2116أصبح نّصها بموجب الّتعديل الّدستوري لسنة  -65
في دستورّية المعاهدات يفصل المجلس الّدستوري برأي أخرى في الّدستور  خولتها إياه صراحة أحكام

 .والّتنظيماتوالقوانين 
أن  بعد يبدي المجلس الّدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورّية رأيه وجوبا في دستورّية القوانين العضوّية

 .يصادق عليها البرلمان
البرلمان للّدستور، حسب  كما يفصل المجلس الّدستوري في مطابقة الّنظام الّداخلي لكل من غرفتي 

 .، مرجع سابق2116المعدل سنة  1996من دستور  116، الماّدة ."الّسابقةاإلجراءات المذكورة في الفقرة 
 :                                                                                                        أنظر، 1992سنة لاألمنية والّسياسية األسباب  بمعالجة 1996، فقد اهتم تعديله سنة 1919بالّنسبة لدستور  -66

- Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992-1998, 

O.P.U, 2005.   

- Mohamed BOUSSOUMAH, «La situation de la constitution de 1989 entre le 11 Janvier 1992 et 

le 16 Novembre 1995 ». Journées «Mustapha Chaker» organisées par 

l’Association Tunisienne de Droit Constitutionnel, Avril 1996. 

IDARA. Vol 10. N° 02. 2000 .p .p.75 - 104.                                                 
 2111سنة  هتمّ إ بدسترة الّلغة االمازيغّية كلغة وطنّية، في حين  2112فقد اهتم سنة  1996ا دستور مّ أ      

 .من هذا العمل 21، إرجع إلى ص بتوسيع العهدات االنتخابّية لرئيس الجمهورّية
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 22/11 ماّدةالالمدسترة بموجب  الدولّيةالمعاهدات على من ناحية متنها اشتملت 
مواد أساسا باإلضافة ل 122 ماّدةالفي القوانين العادية ثّم ، بها ومواد أخرى ذات العالقة

القوانين ف، (67) 125 ماّدةالفي ( التنفيذّيةو  الّرئاسيةسيم االمر )ات الّتنظيم، ثّم أخرى 
 لغرفتي البرلمان الداخلّيةاألنظمة  أخيراو  ،أساسا 121 ماّدةنظمت في ال اّلتي العضوّية

 .منه 115/1 ماّدةتعدها كل غرفة وفقا لل اّلتي
 اّلتي وصالّنصمن خالل كثرة  الّرقابةجاالت التي تشملها ماليظهر إذا امتداد 

همية، األ مسائل على قدر كبير منلم تخف  ماّدةغزارة هذه ال غير أنتخضع لها، 
؟ للّرقابةالقابلة  القانونّية وصالّنصكل على  حقيقةمدى احتوائها عن  وبالخصوص

 .؟حقيقًة لها  أخضعتها اّلتي وصالّنصطبيعة و 
 األولىرقابة إختيارية في الفقرة األولى ، الّرقابةنمطين من  165 ماّدةال توضع

فإن ، غير أنها رقابة انتقائّيةات الّتنظيمات و الّتشريعو  الدولّيةبالمعاهدات  تتعّلقمنها، 
كلما ها، إذ في تفإنها تتباين ،شّح الممارسة تتقاسمكم ا، وإن  فقد اتفقتنوعا  تختلفا

ن ابتعدت عكلما  الجمهورّيةذات العالقة برئيس  القانونّية وصالّنصتعّلق األمر ب
  .(األّولالفصل )كّلما أخضعت لها عمال برلمانيا  وصالّنصوكلما كانت  الّرقابة

ي، الّدستور ية تقوم على مبدأ إلزامية إخطار المجلس جّبار إالثانية هي رقابة بينما ال
تكشف غير أن دراستها ين لغرفتي البرلمان، الّداخليين الّنظامو  العضوّيةبالقوانين  تتعّلق

 . (الّثانيالفصل )ها فقط لمحاصرة البرلمان وتحجيمه كّرس على أنه
 
 

 

 
 

                                                 

ضاعها للّرقابة على دستورّيتها عكس الّدستور الفرنسي الذي استثناها من تتميز الّتنظيمات في الجزائر بإخ -67
 . هذه الرقابة وأخضعها بالّتالي لرقابة القضاء اإلداري فقط
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  :األّولالفصل 
      برلمانّية معنّيةبين نصوص  يةتمييزإختيارّية رقابة 

 معفّية رئاسّية ونصوص 
 

تفاوتا  اإلختيارّية للّرقابةلخاضعة ا القانونّية وصالّنص دستورّيةعلى رقابة ال تعرف
 ومدى ارتباطه ،من جهةلها  الخاضع الّنصطبيعة  أهّمها ،معطيات عّدةمعتبرا تحدده 

 الّنظامتأثير  عنإلى الكالم  هذا األخير يجر  أخرى، من جهة  الجمهورّيةبرئيس 
 .لهذه الرقابة مسألة إخضاعها من عدمهافي  الجزائري  الّسياسي

طريقة صورية بسبب  دستورّيةلرقابة في الجزائر  الدولّيةالمعاهدات  تخضع
ا سوى في أثر  الّرقابةلهذه  وجديُ ، فال الجمهورّيةبرئيس  اوثيقارتباطا  إبرامها المرتبطة

تراقب وفًقا فإنها  ،الوطنّية القانونّية وصالّنص ماأ، (األّولالمبحث ) الّدستورنصوص 
 الّدستوره أخضع في اّلذيفي الوقت ف ،عليها الّرقابةبتحريك  المكّلفة الّسلطات لرغبة

يصدرها  اّلتي التشريعّية وامراألعلى قابة رّ الفرض عن  ع، امتنالعادي لها الّتشريع
 تمّتعجعلتها ت صوريةلرقابة  التنظيمّية وصالّنص أخضعبينما  ،الجمهورّيةرئيس 

 .(الّثانيالمبحث ) منها غير معلنة بحصانة
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 : األّولالمبحث 
 في الجزائر الدولّيةالمعاهدات  دستورّيةعلى  انعدام الّرقابة 

 تتعّلق مؤثرات عّدةلفي الجزائر  الدولّيةالمعاهدات  دستورّيةعلى  الّرقابة تخضع
 إذ ،ي الكالسيكيالّدولقواعد القانون تبديها الجزائر اتجاه  اّلتيالسلبية ة الّنظر بأساسا 

فقط لضمان  للّتصديق بمعنى الخاضعة مفهوما رسمّيا الدولّيةجعلت مفهومها للمعاهدة 
، (األّولالمطلب )غير ذلك  تكشفأن الممارسة  غير، عقدهافرض ارادتها في مجال 

 .(الّثانيالمطلب ) تمارس عليها رقابة مزدوجة نصا وغائبة ممارسة بينما

 :األّولالمطلب 

 الجمهوريةبرئيس في الجزائر  الدولّية ارتباط  مفهوم  المعاهدة
نها تخضع لمبدأ سلطان فقط لكو  المصادر اإلتفاقية للقانون الدوليالجزائر تتبّنى 

ولكونها ، (68)في كيفية االلتزام بالمعاهدة من عدمه خيارات للّدولة  يضعاإلرادة اّلذي 
، هذا ما جعل (69) ستعماريةاال الّدولقواعد  سيكيي الكالالّدولالقانون قواعد أّن تعتبر 

                                                 

من الّنظام االساسي لمحكمة العدل الدولّية التي جعلت من المعاهدات الدولية أول ( أ) 11/1راجع الماّدة  -68
أن تفصل في هي وظيفة المحكمة  -1: "لعام، حيث نصت على ما يليمصدر من مصادر القانون الدولي ا

  :أنق في هذا الشّ المنازعات اّلتي ترفع إليها وفقًا ألحكام القانون الّدولي، وهي تطبّ 
 "اإلّتفاقات الدولّية العاّمة والخاّصة اّلتي تضع قواعد معترفًا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة -(أ )

   cij.org/ar-www.icj: أنظر الّنظام األساسي لمحكمة العدل الدولّية على الموقع اإللكتروني للمحكمة
 :ما يلي 1969كما جاء في ديباجة معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

 الدولية، العالقات تاريخ في للمعاهدات األساسي للدور منها تقديرًا االتفاقية، هذه في األطراف الدول إن"
 بين السلمي التعاون  لتطوير وكسبيل الدولي للقانون  كمصدر للمعاهدات المتزايدة باألهمية منها واعتراًفا
 واالجتماعية، الدستورية نظمها كانت مهما الدول

 بها معترف المتعاقدين شريعة العقد وقاعدة النية، وحسن اإلرادة، حرية مبادئ أن منها ومالحظة
ماي سنة  22المبرمة من قبل الجمعّية العاّمة لألمم المّتحدة في اتفاقّية فييّنا لقانون المعاهدات ، ..."،عالميًا
، 222-12رقم المرسوم ظ بموجب تحفّ يها بعل مصادق. 1911جانفي سنة  22، دخلت حّيز الّنفاذ في 1969

 .1521، ص 1912، لسنة 12العدد  .ش. د. ج. ج .ر. ج، 1912سنة أكتوبر  11المؤّرخ في 

 :للتفصيل في مسألة تأّثر موقف الجزائر من قواعد القانون الّدولي في وضع سياستها الخارجّية، أنظر -69
 - Abdelmadjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie. Op. cit, p 14 et suivantes. 

 .وما يليها 111، مرجع سابق، ص ...في مجال المعاهدات الدولّية، الممارسة الجزائرّية مختاري  عبد الكريم

http://www.icj-cij.org/ar
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الفرع )كمعيار دستوري ورسمي وحيد  بالّتصديق يرتبط فقط الدولّيةتعريفها للمعاهدة 
سارية في القانون الوطني دون  اتفاقّياتوجود عن  تفكشأن الممارسة  غير، (األّول

على قابة رّ ل، مما يثير مسألة خضوعها ل(الّثانيالفرع ) عليها أن تكون مصادق
 .(الثالثّ الفرع )من عدمها  دستورّيتها

 :األّولالفرع 

 في الجزائر الدولّيةمعاهدة للالّرسمي  المفهوماعتماد 
بصفة عامة  الخارجّية الّسياسةقة بذات العال الجزائرّية دستورّيةال القواعد تكشف

 اإلّتفاقاتاالعتراف بإلى الجزائري  مؤّسسالعن ميل  خاّصةبصفة  الدولّيةوالمعاهدات 
 .(70)فقط دون سواها  تلك الخاضعة للّتصديقأي  ،فقط الّرسمي الّشكل ذات

ن إقصائها م الّتاليبو  خاضعة للّتصديقغير  اإلّتفاقاتبعدم اإلعتراف يعني ذلك 
 الّرسمي الّشكل ذات  اإلّتفاقاتب ، فهو ال يعترف إالّ تهادستوريّ محتملٍة على رقابة  أيّ  

فقط كمعيار وحيد إلدراجها في القانون الوطني،  تخضع للّتصديق اّلتيبمعنى تلك 
وهذا ما  ،دون سواه  محتملة ترتبط فقط بالّتصديق دستورّيةعلى  رقابةٍ  أيَّ فإن  الّتاليبو 

 . (71) الّدستورتها مقترنة بمواد أخرى في وقراء 165 ماّدةالتكشف عنه كذلك 
مجال تفتح ال الدولّيةاألساسي لمحكمة العدل  الّنظاممن  11 ماّدةفإذا كانت ال

توّسع  لقانون المعاهدات نفسها فييّنا اتفاقّية، وإذا كانت يالّدوللتعدد مصادر القانون 
قد ضّيق من أمر الجزائري  مؤّسسال، فإن (72) الدولّيةمن وسائل اإللتزام بالمعاهدات 

األساسي  الّنظاماعترف بها  اّلتيي الّدولإذ أنه من بين كل مصادر القانون فيه سعة، 

                                                 

 .من الّدستور، مرجع سابق 161و  165و 112و 111و 22/9والمواد  21و 22و 26: راجع المواد -70

من الّدستور أن المؤّسس  161و 112و 111و 92و 22/11بالمواد  165تكشف القراءة المرّكبة للمادة  -71
 بالتصّديقالجزائري ال يتعرف إال باإلّتفاقات الرسمّية على اعتبار ربطه التزام الجزائر بالمعاهدات الدولّية 

 .ّتصديقإّنما هو ال 165الواردة في الماّدة " نفيذواجبة التّ "عليها، فيكون بالّتالي مدلول عبارة 
يمكن التعبير عن رضا الّدولة االلتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو : " من اإلّتفاقّية على ما يلي 11تنّص الماّدة  -72

ة بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصّديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو باالنضمام إليها، أو بأيّ 
 .، مرجع سابقمنها 12، وانظر كذلك الماّدة "وسيلة أخرى متفق عليها
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، ومن بين كل وسائل االلتزام تفاقّيةإال بالمصادر االالمؤّسس منها للمحكمة لم يعترف 
 .بالّتصديق إال منها لم يأخذ  فييّنا اتفاقّيةوضعتها  اّلتي

في الجزائر هي كل اتفاق مكتوب بين شخصين  الدولّيةفيمكن القول أن المعاهدة 
 للجمهورّية الرسمّيةوينشر في الجريدة  للّتصديق يخضع يالّدولمن أشخاص القانون 

  .(73) (دولّية واتفاقات اتفاقّيات) في ركن الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّية
الموقف المعياري من قواعد القانون  ك بهذاتمسّ الحول أسباب يثور التساؤل 

 ؟ دستورّيتهاعلى قابة رّ لخضوع هذه المعاهدات لمدى وانعكاس ذلك على ي؟ الّدول
الموقف العام للدول المستقلة حديثا من قواعد القانون يرجع ذلك باألساس إلى 

سنة الصادر  الدولّيةاالستشاري لمحكمة العدل  الّرأيبعد  خاّصةي الكالسيكي، الّدول
 اّلذيالغربية الجنوبية فريقيا ي إلالّدولالمركز في قضية بمناسبة إصدارها لفتواها  1951

 .(74) كثيرا في رسم مالمح هذا الموقف أثر
فأصبح مبدأ  ،القرن العشرينسبعينات هذا الموقف وبرز بالخصوص في  استمرّ 

 .(76)وخطابات مسؤوليها  الجزائرّيةللحكومة بعد أن كان موقفا سياسيا ، (75)دستورّيا 
                                                 

 .قد تستثنى بعض اإلّتفاقيات من التصّديق ومن الّنشر في هذا الّركن كما سيوضح ال حقا -73
جويلية سنة  11قضّية المركز الّدولي إلفريقيا الجنوبّية الغربّية، فتوى محكمة العدل الدولّية الّصادرة بتاريخ  -74

، وثيقة 1991-1911العدل الدولّية موجز األحكام والفتاوى واألوامر الّصادرة عن محكمة : ، أنظر1951
 affaires-des-http://www.icj.cij.org/Liste . :في الموقع اإللكتروني لمحكمة العدل الدولّية منشورة 

كان تابعا أللمانيا اّلتي تنازلت ( حاليا ناميبيا)الجنوب غربية إفريقيا  إقليم في كون ملخص القضية يتمثل        
 حادتّ ، ثم أوكلته هذه األخيرة ال1919لسنة من معاهدة فرساي  119عنه لصالح عصبة األمم بموجب الماّدة 

بغرض ممارسة االنتداب عليه إلى غاية نهاية الحرب العالمية ( دولة جنوب إفريقيا حاليا) جنوب إفريقيا
بأراضيها  هإلحاقالموافقة على تغيير المركز الّدولي لإلقليم و األمم المّتحدة هيئة من د اإلّتحاالّثانية، حيث طلب 

  .المّتحدة تطبيق نظام الوصاية طبقا للفصل السابع من ميثاق األمم منه وطلبت لهيئةضت افنهائيا، فر 
 16/12/1919في  صدرتالعاّمة لألمم المّتحدة بناءا على توصية  رت الجمعّيةحاد، قرّ مام رفض االتّ أو 

بموافقة  إلحاق اإلقليم بجنوب إفريقيا إالّ هذه األخيرة  رفضتف ،استشارة محكمة العدل الدولّية في الموضوع
                    .من ميثاق المنّظمة المتعّلق بالوصاية هو مناط الّتطبيق في قضية الحال 12األمم المّتحدة، ورأت أن الفصل 

 .                                         ، مرجع سابق1926من دستور سنة  91إلى  16راجع المواد من  -75
في مؤتمر  1921سبتمبر سنة  15االفتتاحي يوم  هواري بومدينجاء مثال في خطاب الّرئيس األسبق  -76

ويبدو ذلك واضحا من تعاظم حركة استرداد الثروات : "... حركة عدم االنحياز الذي انعقد في الجزائر، ما يلي

= 

http://www.icj.cij.org/Liste-des-affaires
http://www.icj.cij.org/Liste-des-affaires
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يظهر  اّلذيللجزائر،  يباالنتماء اإلسالمأساسا أسباب أخرى ترتبط كذلك تظهر 
عادة ما ف، الخارجّيةسياستها  انعكس علىإذ . (77) دستورّيةالمختلف وثائقها جليا في 

 االنفتاح سياسة، ولو أن (78)تعارض هذا االنتماء  اّلتي تفاقّيةظ على كل البنود االتتحفّ 
ولو نسبيا ر بدء يؤثّ مسائل حقوق اإلنسان  فياألخيرة  الّسنواتفي  اتنتهجه ياّلتي الّدول

  .(79)التزامها بهذا المبدأ في درجة 
لتعريف  جزائرال تعتمده اّلذيالوحيد  الّرسميق هو المعيار يالّتصدأن  ايظهر إذ

نها من يمكّ كما ، المعاهدة، ألنه يسمح لها بإعمال مبدأ سلطان اإلرادة المعترف به دوليا
                                                                                                                                          

الوطنّية في بلدان إفريقيا، وآسياـ وأمريكا الالتينية، فهي تعبير عن عزم الشعوب على إنهاء المعاهدات غير = 
وعلى رفض ضغوط قانون دولي وضع في عهد مضى وانقضى، ويعكس مصالح الدول  المتساوية،
ألم يحن الوقت بعد إلعادة الّنظر في قواعد هذا القانون الّدولي على ضوء المعطيات الجديدة لعالم  .االمبريالية

 ..." .اليوم واحترام الحق الطبيعي للشعوب في استرجاع ثرواتها؟ 
رئيس مجلس الّثورة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بمناسبة جلسة  مدينهواري بو خطاب الّرئيس  -

. ر. ، ج1921سبتمبر سنة  19إلى  15افتتاح مؤتمر القمة الرابع للبلدان غير المنحازة المنعقد بالجزائر من 
 19، وانظر كذلك الخطاب اإلختتامي في جلسة يوم 1116، ص 1921لسنة  25ش، العدد . د. ج. ج

 . 1122، مرجع سابق، ص 1921بر سنة سبتم
حاضرًة في مختلف النّصوص الدستورّية اّلتي عرفتها الجزائر منذ " اإلسالم دين الّدولة"لطالما كانت عبارة  -77

كما أنه بات أحد المكّونات الثالثة للهوّية الوطنّية للّدولة إلى جانب . إلى اآلن( 11الماّدة ) 1961دستور سنة 
 .ّية واالمازيغّية كما يظهر ذلك في ديباجة الّدستور، مرجع سابقالّلغتين العرب

أ من اتفاقّية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المبرمة في /12كما هو الحال مثال بالّنسبة للمادة  -78
ن الرجل والمرأة، بنيويورك في الواليات المّتحدة األمريكّية، اّلتي تكفل المساواة التامة بي 1929ديسمبر سنة  11

استبعدتها الجزائر منها اّلتي تكفل للمرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعّلق بجنسية أطفالها، حيث  19/12والماّدة 
 :أنظرنظرا لتعارضها مع قانون األسرة المستبط من أحكام الشريعة اإلسالمية، 

 11في ( الواليات المّتحدة األمريكّية)بنيويورك اتفاقّية القضاء على جميع أشكال الّتمييز ضّد المرأة المبرمة  -
 22المؤّرخ في  51-96، واّلتي تم التصّديق عليها بتحّفظ بموجب المرسوم الّرئاسي رقم 1929ديسمبر سنة 

 .11، ص 1996، لسنة 16ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1996جانفي سنة 
 :باإلّتفاقات الدولّية التابع لهيئة األمم المّتحدة يمكن اإلّطالع على التحّفظ في الموقع اإلكتروني الخاص -

  www.untreaty.un.org consulté le 20/10/2003. 

أعاله من اتفاقّية القضاء على جميع أشكال الّتمييز ضد المرأة  19/2سحبت الجزائر مثال تحّفظها على الماّدة  -79
 :بنيويورك، أنظر 1929المبرمة عام 

، يتضّمن رفع تحفظ الجمهورّية الجزائرّية 2119ديسمبر سنة  21مؤّرخ في  126-11مرسوم رئاسي رقم 
، 1929الّتمييز ضد المرأة لسنة من اتفاقّية القضاء على جميع أشكال  ..2الديمقراطّية الّشعبّية حول الماّدة 

 .11، ص 2119لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج

http://www.untreaty.un.org/
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ر ذلك مباشرة ويؤثّ . فاقيي ذات المصدر االتّ  الّدولفرض نظرتها على قواعد القانون 
؛ غير أن الممارسة في الواقع بالّتصديق رتبط مباشرةي اّلذيتها على نظام رقابة دستوريّ 

 .قيالّتصدساليب أخرى لاللتزام بالمعاهدة غير أتدل على اعتماد 
 :الّثانيالفرع 

 في الجزائر للّتصديق غير الخاضعة الدولّية  تفاقّياتالعن وجود ا

غياب انسجام بينها عن  الدولّيةفي مجال المعاهدات  الجزائرّيةالممارسة  تكشف
 لمفاقات وجود اتّ حيث كشفت عن ، (80)بها  بااللتزام يتعّلقفيما  خاّصة الّدستوروبين 

 .القانونّية، ورغم ذلك أصبحت ضمن المنظومة للّتصديق تخضع
ة القانون في تحليله لوضعيّ  تفاقّياتاالنماذج من هذه لعرابة أحمد األستاذ  كشف

ا ، مما يطرح تساؤال جدي  (81) 1991و 1919فاقي في الجزائر بين سنتي االتّ ي الّدول
 ها؟من عدم على دستورّيتها للّرقابةحول مدى ضرورة إخضاعها 

لعام  فييّنا اتفاقّيةخضعت للموافقة وهي وسيلة التزام أقرتها  اتفاقّياتمنها  توجد
 ُص خَّ ر  يُ  يةبرلمانوسيلة  باعتبارهاي إال الّدستور  مؤّسساللم يقرها بينما ، (82) 1969

، وأخرى خضعت للقبول (أّوال) معينة اتفاقّياتق على يبموجبها لرئيس الجمهورّية الّتصد
 اّلتي المبّسط الّشكل ذات اإلّتفاقاتثم  ،(ثانيا) الدولّية المنّظماتلوائح ب خاّصة تتعّلق
 (.ثالثا) الرسمّيةعلى مستوى الجريدة موجودة تبقى ها أنّ  ت إالّ وإن قلّ 

 
 

                                                 

 :في ما تنتهجه الممارسة في هذا المجال في المراجع التالية على سبيل المثال يمكن الّنظر -80
  .، مرجع سابق...، الممارسة الجزائرّية في مجال المعاهدات الدولّية عبد الكريم مختاري 

- Ahmed LARABA, « Chronique du droit conventionnel Algérien (1989-1994) » IDARA. Vol 

05.N° 01.1995.p.p.39 – 51. 

- Ahmed MAHIOU, « La constitution Algérienne et le droit international » R.G.D.I.P. N° 02 1990 

.p.p.419 – 452. 

- Mohamed BEDJAOUI, « Aspects internationaux de la constitution Algérienne », op. cit. 

- Ali MEBROUKINE, L’Algérie et les Traités dans la constitution de 1976, op. cit. 

- Abdelmadjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie .Op.cit. 
81-                  Ahmed LARABA, « Chronique du droit conventionnel … » op.cit, p.64 et suivantes. 
 .من اتفاقّية فييّنا لقانون المعاهدات، مرجع سابق 11و 11راجع الماّدتين  -82
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   البرلمانية المسائلة تفاديل ةالماليالقروض  ّتفاقاتاعلى  الموافقةاستخدام  /أّوال

لم  الجزائرّيةأبرمتها الحكومة  دولّيةنماذج عن وجود اتفاقات  لعرابةقّدم األستاذ 
وهو إجراء  «Approbation» موافقةلل إّنماو ، «Ratification» للّتصديق تكن محال 

لموافقة على المعاهدات يأذن بابصفته قانون برلماني  إالّ  الّدستورغير معروف في 
في  (دولّيةفاقات واتّ  اتفاقّيات)ركن ها لم تنشر في ، كما أنّ (83)عليها  لّتصديقتمهيدا ل
ص للمراسيم كن المخّص في الرّ آخر بمعنى  (مراسيم)بل في ركن  ،الرسمّيةالجريدة 
 يالّدولة كالبنك ذات طبيعة ماليّ  دولّية منّظماتالحكومة مع  هاأبرمت. (84) التنظيمّية

 : ز عادة بما يلية، وتتميّ نمية الفالحيّ ي للتّ الّدولندوق عمير، والّص لإلنشاء والتّ 
 .بالّتصديق وضوع مرسوم رئاسي بالموافقة وليسأنها م -
وتقرير  األحيان تقرير من وزير المالية في معظم ئاسي يستند إلىالمرسوم الرّ  أنّ  -

 .(85)وزاري مشترك في أحيان أخرى كوزيري المالية والفالحة مثال 
 . (86) الّدستورمن  116/1و 6و 21/1يستند مرسوم الموافقة إلى المواد  -
 .الرسمّيةفي الجريدة " مراسيم تنظيمية"عادة تحت ركن  تفاقّياتاالتنشر هذه  -
 .أو ضمنتها الجزائرّيةترضتها الحكومة قفي معظمها بقروض ا تتعّلق -

عاهدات م وصالّنصساؤالت حول مدى اعتبار هذه عة من التّ تثير هذه الممارسة مجمو 
 ؟ على دستورّيتهاقابة رّ لمدى خضوعها ل الّتاليبو ؟، بالمعنى القانوني

                                                 

 .، مرجع سابق1996من دستور سنة  111كما تبينه الماّدة  -83
84-                    Ahmed LARABA, « Chronique du droit conventionnel … » op.cit.p.64 et suivantes.               
بين الجمهورّية الجزائرّية  ،1991نوفمبر سنة  11في اتفاقّية المساعدة الفنية الموقعة بجدة : أنظر مثال -85

إلقتصادّية والتصميم األّولي لواد لتمويل مشروع دراسة الجدوى ا والبنك اإلسالمي للتنميةالديمقراطّية الّشعبّية 
. ر. ، ج1999جانفي سنة  16المؤّرخ في  12-99المرسوم الّرئاسي رقم تافنة، وافقت عليها الجزائر بموجب 

يذكر أن البنك اإلسالمي للتنمية هو منظمة دولية أنشئ  .12، ص 1999، لسنة 12، العدد ش. د. ج. ج
، وصادقت الجزائر على هذه 1921أوت سنة  12السعودية المبرمة في بموجب اتفاقّية جدة بالمملكة العربّية 

 22  ش، العدد. د. ج. ج. ر. ، ج1925فيفري سنة  22المؤّرخ في  12-25اإلّتفاقّية بموجب األمر رقم 
 .من اإلّتفاقّية لهذا البنك االستقاللية وأهلية التعاقد 51وتمنح الماّدة . 111، ص 1925لسنة 

 6و 1/ 91، وانتقل تنظيمها لإلشارة إلى الماّدة 1996سنة من دستور  125/1و 6و 22/1لماّدتين تقابلهما ا -86
 .2116المعدل سنة  1996من دستور سنة  111/1والماّدة 
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 الّطبيعةذات  الدولّية المنّظماتتقتصر فقط على ممارسة  اهأن أّوال يالحظ
شك،   الالحقيقة كذلك ببالمعنى القانوني، وهي في  دولّية منّظماتها ليست كأنّ  ،ةالماليّ 

 . (87)فالمعاهدات المبرمة معها لها طابع قانوني سليم  الّتاليبو 
هذه  ةعدحاجة الجزائر إلى مسامع  خاّصةمحال لالستفهام؟  هذه الممارسة تبقى
، فكيف إذا علمت هذه (88) !إلى يومنا هذا في تقويم اقتصادها الوطني المنّظمات

تلك المبرمة تبرمها معها مثلما تعامل  اّلتي تفاقّياتاالال تعامل أن الجزائر المنّظمات 
 الرسمّيةفعلى األقل كان ينبغي نشرها في ركنها الحقيقي في الجريدة ، (89)؟ مع غيرها

أو وضع إطار دستوري لها  بالّتصديقي انتظار تداركها ف (دولّيةواتفاقات  اتفاقّيات)
 .ّيةالّشكل الناحية من الّدستورال تعارض حتى 

، الرسمّيةالجريدة في  اإلّتفاقاتلهذه  امتميزً  احضورً مرحلة التسعينات  شهدت
 أزمةمن  ما صاحب تلك الفترةو  االقتصاد تراجع إلىإليها  ةالّدولويرجع سبب لجوء 

                                                 

مناسبة صدور بألّول  عرفتاالعتراف بالشخصية القانونّية للمنّظمات الدولّية مسألة  أنّ يجب الّتذكير ب ،أّوال -87
عويض عن ة التّ بخصوص قضيّ  1919سنة أفريل  11ي الصادر فأي االستشاري لمحكمة العدل الدولّية الرّ 

  .دة في خدمة األمم المّتحدةاألضرار المتكبّ 
ة على الموقع ، وثيقة إلكترونيّ 1991-1911موجز الفتاوى واألحكام الّصادرة عن محكمة العدل الدولّية ر أنظ

 cij.org/homepage/ar/summary.php-http://www.icj:  االلكتروني لمحكمة العدل الدولّية
 .1916نة بموجب اتفاقّية فييّنا لسنة المنّظمات الدولّية أصبحت مقنّ  اّلتي تبرمهااإلّتفاقات  فإنّ  ،ثانيا -
في شكل اتفاقّية الموضوع قد الّدولي ثالثا، يمكن الّنظر على سبيل المثال في الّنظام األساسي لصندوق النّ  -

منها  19، إذ تبّين الماّدة 1911سنة جويلية  22في الواليات المّتحدة األمريكّية بتاريخ  ببروتن وودزأبرمت 
: اّلتي تؤهله للتعاقد، كما عنونت الماّدة العاشرة كالتالي أّن الّصندوق يتمّتع بالشخصية القانونّية التامة

، مما يدل بمفهوم المخالفة على كونه منّظمة دولّية مثل المنّظمات (العالقات مع المنّظمات الدولّية األخرى )
 http://www.imf.org:  ندوق في شبكة االنترنتسمي للّص راجع الّنظام على الموقع الرّ . األخرى 

قد الّدولي والبنك الّدولي من أجل اإلنشاء والتعمير كثيرة هي المعاهدات اّلتي أبرمتها الجزائر مع صندوق النّ  -88
جارية لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فهل سينشر المشاورات عادة تقويم ٍاقتصادها، وال تزال بغرض إ 

كما أّنه من المنتظر أن هذا االنضمام المنتظر كذلك دون تصديق وتحت باب مراسيم تنظيمية رغم أهميته؟ 
 .تعود إلى االستدانة الخارجّية هذه األّيام بسبب األزمة االقتصادية التي تمّر بها عقب تراجع أسعار النفط

على الموقع اّلتي أبرمتها الجزائر بما فيها محّل الّدراسة منشورة كذلك اإلّتفاقيات كل  نويه أنّ التّ يجب  -89
، باإلضافة بطبيعة الحال إلى باعتبارها كذلك للبعثة الجزائرّية الّدائمة في األمم المّتحدة سميالرّ االلكتروني 

   Mise à jour 2007  un.org-www.algeria: الجريدة الرسمّية، أنظر

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.php
http://www.imf.org/
http://www.algeria-un.org/
http://www.algeria-un.org/
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والبنوك العالمية  الدولّيةالمالية  اتمؤّسساللى االقتراض من وأمنية، أجبرتها ع سياسّية
إعادة جدولة ديونها ، و (90) نشاء والتعميري لإلالّدولي والبنك الّدولكصندوق النقد 

 .سيئة ة، وانجرت عن ذلك نتائج اقتصادية واجتماعي(91) الخارجّية
ال  دولّية اتفاقّياتصراحة بوجود خالفا لما ذكر أعاله،  ،الّدستور الفرنسي إعترف

، (92)رئيس الجمهورية  ن اختصاصاتخارجة ع الّتاليوب .بطبيعتها للّتصديقتخضع 
 .(93)شارل ديغول الجنرال  شبه الرئاسي الذي أرساه الّنظامقوة  ه في أوجوضع رغم

من دستور  111 ماّدةالفي الجزائري مفهوما آخر لمصطلح الموافقة  مؤّسسالم قدّ 
 الجمهورّيةرئيس لجراء برلماني يرخص إ، إذ يفهم من خاللها أّنه مجّرد 1996سنة 

بها  تتمّ  اّلتي القانونّيةلكن دون تسمية األداة  ،هائي على بعض المعاهداتالنّ  الّتصديق
 أنها تتمّ ين لغرفتي البرلمان الّسابقين الّداخليين الّنظام يبّين، قبل أن (94)هذه الموافقة 

                                                 

 :، أنظر1961وقد كانت هاتين المنظمتين الّدوليتين محال النضمام الجزائر إليها سنة  -90
Loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et 

populaire à des accords internationaux, j. o. r. a. d. p. N° 63 de l’année 1963, p 878. 
قروضه تتم بموجب اتفاق ينّص على سياسات  في إحدى وثائقه، أنصراحة صندوق النقد الّدولي  يشير

وتدابير محددة يوافق البلد المقترض على تنفيذها، مع توليه بالتشاور مع الّصندوق تحديد البرنامج االقتصادي 
وثيقة ، IMF Lending،(صحيفة وقائع)وثيقة الّصندوق وأعمال اإلقراض : الذي يرتكز عليه اإلّتفاق، أنظر

 :الّدولي، على الموقع التالي صادرة عن صندوق النقد
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/howlenda.pdf consulté le 10/11/2011. 

الجزائر لتتبع تطور مسألة المديونية الخارجّية بين يمكن كذلك في هذا الّصدد الرجوع إلى الموقع الرسمي لبنك  -91
 :Evolution de la dette exterieure de l’Algérie, doc. Inf. web, site  :، أنظر2111و 1991سنتي 

 http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/situation_de_la_dette_exterieure.pdf  consulté le 22/11/2012 
92-   L’Article 52 de la constitution Française dispose:                                                                   

                                               « Le Président de la République négocie et ratifie les traités.  

 Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis 

à ratification». Op. cit. 

Voir pour analyse : Simon-Louis FORMERY, La constitution commentée Article par Article, 
16

éme
ed. Les Fondamentaux. H. S. Paris. 2014, p 110 et suivantes. 

                                                            : ما يلي تسّلطه لدرجة اختزال الشرعّية في شخصه، إذ جاء في إحدى خطاباته ديغولعرف عن الجنرال  -93
«… nous voici donc ensemble une nouvelle fois face à une lourde épreuve. En vertu du mandat que 

le peuple m'a donné et de la légitimité nationale que j'incarne depuis vingt ans, je demande à tous et 

à toutes de me soutenir quoi qu'il arrive … ». Discoure du président Français Charles De gaulle  du 

29/04/1960, doc, inf, web, site : http://www.gaullisme.fr/cdg_algerie.htm. 
 .من أن يكون دستور مؤسسات 1951إاّل أن هذا لم يمنع دستور سنة 

 اتفاقيات على الجمهورّية رئيس يصادق: " من الّدستور، مرجع سابق، على ما يلي 111الماّدة  تنّص  -94

 بقانون  المتعّلقة والمعاهدات الّدولة، بحدود والمعاهدات المتعّلقة حاد،تّ إل وا والتحالف السلم ومعاهدات الهدنة،

= 

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/howlenda.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/situation_de_la_dette_exterieure.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/situation_de_la_dette_exterieure.pdf
http://www.gaullisme.fr/cdg_algerie.htm
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وعالقتهما  نغرفتي البرلماب المتعّلقالقانون العضوي  بينما لم يشر، (95)بموجب قانون 
 .(96)شيء يذكر في المسألة  يّ أل 1999الوظيفية بالحكومة لسنة 

ين الّداخليين الّنظامتجديد في  عند نظرهرفض ي الّدستور المجلس  غير أنّ 
 تتعّلق ماّدة أي  إدراج  ،على التوالي 2111و 1999سنتي  دستورلل ومطابقتهما

 دستورّيةالذلك يعد مساس باالختصاصات  فيهما على أساس أنّ  الدولّيةبالمعاهدات 
(97) الدولّيةبإبرام وتصديق المعاهدات  المكّلفة الّسلطاتلباقي 

يثير  أمروهو  !!
                                                                                                                                          

 كلّ  عليها توافق أن بعد الّدولة، ميزانية واردة في غير نفقات عليها بتترتّ  اّلتي والمعاهدات األشخاص،= 

 ".صراحة البرلمان من غرفة
ينبغي اإلشارة إلى أّن المعاهدات الخاضعة للموافقة البرلمانية قد شهدت توسيعا في ظل الّتعديل الّدستوري 

لحر والشراكة ، إذا توسعت لتشمل اإلّتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف المتعّلقة بمناطق التبادل ا2116لسنة 
 .، مرجع سابق2116المعدل سنة  1996من دستور سنة  119وبالتكامل االقتصادي، أنظر الماّدة 

الموافقة على اإلّتفاقيات الدولّية في إطار  صراحة على أنّ الغرفتين  يكشف الّنظامين الّداخليين الّسابقين لكال -95
من النظام الّدخلي للمجلس الشعبي  19المادة ، حيث نّصت قانون بموجب  من الّدستور تتمّ  111أحكام الماّدة 

 : على ما يليالوطني 
مة إلى نة الموافقة على اإلّتفاقيات أو المعاهدات المقدّ المتضمّ  القوانينال يمكن أن تكون مشاريع " 

                    .                تعديل أيّ  فصيل وال محلّ المجلس الّشعبي الوطني محل تصويت على موادها بالتّ 
 .أو رفضه أو تأجيله القانون ر المجلس الّشعبي الوطني الموافقة على مشروع يقرّ 

 : أنظرمن نظام مجلس األّمة،  21نفسه في المادة  والنّص . " يجب تعليل الرفض أو التأجيل
العدد  .ش. د. ج. ج. ر. ج،  1992جويلية سنة  22الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني المؤّرخ في  -

على الموقع الرسمي  2111جويلية سنة  11منشور كذلك بتاريخ  .(ملغى)، 11ص  1992، لسنة 51
 dz.org-http://www.apn:للمجلس الّشعبي الوطني

، لسنة 11العدد  .ش. د. ج. ج. ر. ج، 1991جانفي سنة  22الّنظام الّداخلي لمجلس األّمة المقر في  -
 .(ملغى)، 15ص  ،1991

، يحّدد تنظيم المجلس الّشعبي الوطني ومجلس 1999سنة مارس  11المؤّرخ في  12-99قانون عضوي رقم  -96
لسنة  15العدد . ش. د. ج. ج. ر. جاألّمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفّية بينهما وبين الحكومة، 

، إذ أوضحت 2116تداركه مؤخرا في القانون العضوي الجديد لسنة  وهو ما تمّ   .(ملغى)، 12، ص 1999
منه أن المعاهدات الدولّية يّتم الموافقة عليها بموجب مشاريع قوانين ال يمكن عند مناقشتها تعديلها  11الماّدة 

 :  أو الّتصويت عليها بالّتفصيل، ويتم الموافقة عليها أو رفضها أو تأجيلها، أنظر
، يحّدد تنظيم المجلس الّشعبي الوطني ومجلس 2116أوت سنة  11مؤّرخ في  12-16قم قانون عضوي ر  

 .األّمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفّية بينهما وبين الحكومة، مرجع سابق

، يتعّلق بمراقبة مطابقة الّنظام الّداخلي 2111ماي سنة  11، مؤّرخ في 2111/ م د / د .ن.ر/  11رأي رقم  -97
  .11، ص 2111، لسنة 16العدد . ش. د. ج. ج. ر. جالّشعبي الوطني للّدستور، للمجلس 

= 

http://www.apn-dz.org/
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 1991و 1992 نفسيهما سنتيين الّنص ره لما عرض عليه ه لم يثاإلستغراب طالما أنّ 
 !واليعلى التّ 

  حدث حّتى يغّير المجلس الّدستوري رأيه بهذه الكيفّية؟ اّلذي، فما (98)
من ، إذ جعل ق والموافقةيالّتصدبين  زال يميّ ي الّدستور أن المجلس  ذلكيوحي 

، (99) اسلطات لم يسمها مع مشترك إجراءً  الدولّيةالموافقة البرلمانية على المعاهدات 
أفرد غرفتي البرلمان بالموافقة قد  الّدستوررغم أن  .ا قانونيا واحداأثر وضع لهما كما 

ا، وجعلهما شريكين ممنه دون سواه 111و 92بموجب المواد  الدولّيةعلى المعاهدات 
 أي  ردة في المادتين أعاله، فعلى المعاهدات الوا الّتصديقفي  الجمهورّيةلرئيس 

  !لهما؟أفرده الدستور البرلمان عندما تنظمان مجاال  اختصاصات خرقتها غرفتي
 الّرسمي ابعبالطّ  واكتفاء ،الدولّيةالعالقات مرونة ل مجانبة مؤّسسالل بذلك سجّ 

على اختصاصات رئيس  اي أضفاهالت السموصفة ب متمسكا بقيف، الدولّيةمعاهدات لل
، (100) خاّصةة والمعاهدات بصفة بصفة عامّ  الخارجّية الّسياسةفي مجالي  الجمهورّية

 !ي نفسهالّدستور المجلس من  بمساهة ذلك تمّ  أنّ  وـلالستغراب هغير أن المثير 
                                                                                                                                          

  .، المرجع نفسه11 صوانظر نّص الّنظام في = 

، يتعّلق بمراقبة مطابقة الّنظام الّداخلي 1999سنة نوفمبر  22، مؤّرخ في 99/ م د/ د.ن.ر/ 19رأي رقم  -
وأنظر . 11، ص 1999، لسنة 11العدد . ش. د. ج. ج. ر. جلمجلس األّمة للّدستور،  المعدل والمتمم

 .12، المرجع نفسه، ص1999 أكتوبر 26الّنظام الّداخلي المقر في 
بما  -واإلشارة نفسها بالّنسبة لنظام مجلس األّمة-صّرح المجلس في تصديه لنظام المجلس الّشعبي الوطني 

أعاله، تتطلب للموافقة عليها تدّخل سلطات  62ورة في الماّدة واعتبارا أن اإلتّفاقيات الدوليّة المذك... : "يلي
 .أخرى، وبالتّالي فهي تمس باختصاصات تلك الّسلطات مما يستوجب إخراجها من نطاق الّنظام الّداخلي

، يتعّلق بمراقبة مطابقة الّنظام الّداخلي 1992جويلية سنة  11مؤّرخ في  92/ م د/ د. ن. ر 11رأي رقم  -98
 .25، ص 1992لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. الّشعبي الوطني للّدستور، جللمجلس 

، يتعّلق بمراقبة مطابقة الّنظام الّداخلي لمجلس 1991فيفري سنة  11مؤّرخ في  91/ د. ن. ر/ 11رأي رقم  
 .22، ص 1991لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. األّمة للّدستور، ج

س الّدستوري في الرأي أعاله؟ هل مجلس األّمة، الذي يشكل الّسلطة التشريعّية يقصدها المجل" سلطات"أي   -99
من الّدستور باطل، ألنها تفصل بين  115/11مع الغرفة السفلى؟ فإذا كان األمر كذلك، فاستناده إلى الماّدة 

نه يقصد وليس بين سلطات المجلس الّشعبي الوطني عن مجلس األّمة، أم أ الحكومةعن  البرلمانسلطات 
 .الّسلطة التنفيذّية اّلتي ال تملك عالقة بالموافقة على المعاهدات على األقل دستوريا؟

مصطلحات فلسفية أكثر مما لقد لّخص المؤّسس الّدستوري االختصاصات الخارجّية لرئيس الجمهورّية في  -100
 : على ما يليمثال نّصت  الّدستور من 21الماّدة ف، هي قانونية

= 
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  الدولّية المنّظمات لوائحب إلتزام آليةلقبول كااعتماد  /ثانيا

 1848]رقم ئحة بول الالّ قب، 1966 من سنة بدايةهذا األسلوب  عرفت الجزائر

wha] ثم (101) من دستورها 12 ماّدةلمية المعدلة للعن منظمة الصحة العا الّصادرة ،
 كما يعتبر، (102)الوقت الحالي  غايةإلى  11، إذ ال يتعدى عددها نادراستمر بشكل 

 .(103) 1969 قانون المعاهدات لسنةل فييّنا اتفاقّيةمن األساليب المعترف بها من 
األمر  يتعّلقالممارسة على اعتماد الجزائر مثل هذه الوسيلة عندما  تدلّ 

 تعديالت في شكل لوائح تتضمن غالبا الدولّية المنّظماتبمعاهدات أبرمت في إطار 
 .إليها للتعبير عن التزامها بها الّلجوءتم ، إذ يها األساسيةقوانينل

 موافقةالخاضعة لل اإلّتفاقاتعلى العموم بنفس خصائص  اإلّتفاقاتتتميز هذه 
ابرمت في  اّلتي اإلّتفاقاتنظرا لكون  األخيرة الّسنواتأبرمت في  اّلتيبالخصوص تلك 

( دولّيةاتفاقات )في ركن  الرسمّيةكانت تنشر في الجريدة  الّشكل بهذا األولى الّسنوات
في وتنشر  الّدستورمن  1و 22/1 ماّدةإلى ال فتستند إذا .تفاقّياتاالمثلها مثل باقي 

 المكّلفوزير الكما باتت تستند إلى تقرير من  ،الرسمّيةفي الجريدة  (تنظيمات)ركن 

                                                                                                                                          

 .األمّة وحدة الّدولة، رئيس الجمهورّية، رئيس يجسد"= 

 .الّدستور حامي وهو

 .مرجع سابق ."هاوخارج البالد داخل الّدولة ويجسد
 :، أنظراإلشارة إلى هذه المسألة أحمد محيوألستاذ سبق لوقد 

Ahmed MAHIOU, «La constitution Algérienne et le droit international», op.cit. p.442. 

، 11، عدد ش. د. ج. ج. ر. ج، 1966سنة أفريل  11مؤّرخ في ، ال15-66مر رقم وتم ذلك بموجب األ -101
 .162، ص 1966لسنة 

سنة ( 11)، واحدة 1911سنة ( 11)، ثالثة 1912، اتفاقّية واحدة سنة 1966اتفاقيتين سنة تم العثور على  -102
اّلتي ، 2111، لتنقطع نهائيا حّتى سنة 1992كذلك سنة ( 11)، واحدة 1911سنة ( 11)، واحدة 1912

   :مثال أنظراّلتي تحتوي كذلك على اتفاقيتين،  2112سجلت فيها اتفاقيتين، ثم سنة 
 الديمقراطّية الجمهورّية الجزائرّية قبول يتضّمن ،2112أكتوبر سنة  11 في مؤّرخ ،112-12 رقم رئاسي وممرس -    

التي صادق  2-66المنصوص عليه في الالئحة رقم الّدولي  النقد لصندوق  األساسي القانون  تعديل الّشعبّية
لسنة  55ش، عدد . د. ج. ج. ر. ج، 2111ديسمبر سنة  15عليها مجلس محافظي صندوق النقد بتاريخ 

 .11، ص 2112
 .من اتفاقّية فييّنا لقانون المعاهدات، مرجع سابق 11و 11راجع الماّدتين  -103
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، (104) الخارجّيةإلى تقرير وزير الشؤون  األولى الّسنواتفي تستند بالمالية بعدما كانت 
 !؟اليوم غير ذلكآنذاك وباتت  اتفاقّياتت نفهل كا

 :الجزائرّيةفي الممارسة  المبّسط الّشكل ات ذاتاالتفاقوجود  /ثالثا

مصطلح  تفاقّياتاالمن  ا النوععلى هذلوسكسوني ڤالفقه األنيطلق 
«Agreement»  لتمييزها عن المعاهدات«Treaties» تدّخلتعقد عادة دون  اّلتي، وهي 

ين، وتمتاز هذه الّسياسيوالممثلين  الخارجّية، أي بواسطة وزراء الّدولمن رؤساء 
، وتعقيد وثائقها، إذ يمكن أن تتكون من (مفاوضات وتوقيع)بسرعة عقدها  اإلّتفاقات

فهم من ذلك أن يُ ، (105)بمجرد التوقيع عليها  الّنفاذحيز  تدّخلتبادل وثائق ومذكرات، و 
 والموافقة مثال،  الّتصديقك الّدولال تحتاج إلى إجراء تكميلي من داخل  اإلّتفاقاتهذه 

 .(106)لقانون المعاهدات  فييّنا اتفاقّيةده وهو ما تؤكّ 
 عّدة تابعينوالسّ  الّستيناتسنوات بالخصوص  الّصادرة الرسمّيةنت الجريدة تضمّ 

أدرجت بها في القانون الوطني  اّلتي القانونّيةإلى األداة  اإلشارةنشرت دون  اتفاقّيات
، فقط تفاقّيةعلى نشر االتفاق أو اال الّنصسوى اكتفاء األمر أو المرسوم الوارد فيها ب

 .(107)شار إلى هذه المسألة أالجزائري أن  لبعض الفقهوقد سبق 

                                                 

 : ، مرجع سابق، مايليأعاله 15-66مر رقم جاء في تأشيرة األ -104
 إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،"

 "....بناء على تقرير وزير الشؤون  الخارجّية   -
، ت. ن. أ، القانون الّدولي العام، ترجمة شكر هللا خليفة وعبد المحسن سعد، شارل روسو: للتفصيل نظرأ -105

  .16 ، ص1912، بيروت
، 11س، العدد . ا. ق. ع. ج. ، م" تعدد معاني المعاهدات وحاالت إحداثها آلثارها"، بوغزالة محّمد ناصر -

 . 99و 91، وبالخصوص ص 111 - 91، ص ص 1991
 .  وما يليها 111ص  1999ج، بيروت، . ، الوسيط في القانون الّدولي العام، دّمد المجذوبمح -

 .اإلّتفاقّية، مرجع سابقمن  "ضا بااللتزام بالمعاهدة بتوقيعهاعبير عن الرّ التّ ": كما يليالمعنونة  12الماّدة  -106
، 1921س، . إ. ق. ع. ج. ، م"إبرام المعاهدات الدولّية على ضوء الّدستور الجزائري "، فائز أنجق: أنظر -107

 .211، بالخصوص ص 211 - 261، ص ص، 11عدد 
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مع  1922سنة  بدايةغاية إلى  بعينات،والسّ  الّستيناتسنوات في بكثرة  تبرمكانت 
اإلّتفاقات يز عن تتمّ و ة، فاقات ثنائيّ في شكل اتّ عادة تبرم و  ،1926ستور تطبيق د بداية

أّن األمر نشر بموجب مرسوم وليس أمر، إذ  ها تكون دائما محلّ أنّ  للّتصديق الخاضعة
، بينما بالمعاهدات ذات الشكل الرسميلاللتزام يستعمل األمر في تلك المرحلة كان 

تحت ركن  الرسمّيةفي الجريدة األخرى  تفاقّياتاالتنشر مثلها مثل باقي كانت 
في  الّشكل الدولّية بهذا اإلّتفاقاتكما نشرت كذلك بعض ، (108) (دولّية اتفاقّيات)

 .(109)هذه المرحلة تلت  اّلتيو  سبقت اّلتي الّسنوات
 اتمؤّسسغياب  تة شهدبرمت بكثرة في فترات انتقاليّ فاقات أُ ها اتّ يالحظ أنّ 

، والفترة 1961سنة  الجمهورّيةة، كما هو الحال قبل انتخاب رئيس شرعيّ  دستورّية
   .(110) 1926و 1965سنتي بين ة الممتدّ 

ممارسة وانعدامها قانونا، ولو  للّتصديق اإلّتفاقات غير الخاضعةوجود إذا  يتبّين
  تتعّلق سياسّيةملته معطيات لم تمله اجتهادات فردية بقدر ما أأن وجودها في الواقع 

 .بتوازنات اإلقتصاد الوطني تتعّلق واقتصادية الجزائري  الّسياسي الّنظامأساسا بطبيعة 

                                                 

يتضّمن نشر اإلّتفاق المتعّلق بانشاء  1966أفريل سنة  11مؤّرخ في  11-66مرسوم رقم : أنظر مثال -108
. ر. ج، 1966أفريل سنة  11اّتصال سلكي والسلكي بين الجزائر واسبانيا، الموّقع عليه بمدينة الجزائر في 

 .162، ص 1966، لسنة 11، عدد ش. د. ج. ج
                                                                                                                                     ".يدخل هذا اإلّتفاق حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توقيعه: "فاق ما يليمن هذا اإلتّ  12جاء في الماّدة  

، كانت معظمها مع 1961سنة  25، و1962سنة  16اتفاقا، منها  12لي ا، حو 1926بلغت إلى نهاية سنة  -109
 .1926و 1962فرنسا لترتيب مرحلة ما بعد االستقالل، راجع أعداد الجريدة الرسمّية بين سنتي 

 21، قد سيرت بموجب القانون االستفتائي الموافق عليه في استفتاء 1961معلوم أن الفترة قبل دستور  -110
 :، أنظر1962سبتمبر سنة 

Proclamation des résultats de référendum du 20 septembre 1962 relatif aux attributions et à la durée 

des pouvoirs de l’Assemblée Nationale Constituante, J. O. R. A. D. P, N° 01 de l’année 1962, p 02. 

هورّية إلى المجلس الوطني يوم من سريانه بموجب رسالة رئيس الجم 21د العمل بالّدستور بعد كما جمّ   
دستور  1965جويلية  11بينما أحال أمر . ، مرجع سابق1961أكتوبر سنة  11الّتأسيسي المؤّرخة في 

 : وعن هذه الفترة، إرجع إلى .إلى حكم العدم كما هو معلوم، مرجع سابق 1961
ج، . م. إلى اليوم، د ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من االستقاللصالح بلحاج

                                                                                                     .وما يليها 11، ص 2111الجزائر، 
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ا وهو لألسف م، في الجزائر الدولّيةبكل أنواع المعاهدات ا رسميّ يجب اإلعتراف 
وال في ، (111) 2111سنة  لإلثراء المقّدم الّدستورمشروع تعديل ال في في به لم يعتد 
 لإلعتراف بها مؤّسسالعدم استعداد  يبّينمما  (112) 2116ي لسنة الّدستور  الّتعديل

 . يالّدولة لقواعد القانون ة المعياريّ الّنظر االحتفاظ ب الّتاليبو ، حاليا
لباقي  الّسماحو ، الجمهورّيةبرئيس األساسي  يتم ذلك إال بفك ارتباطهالن 

منها،  للّتصديق خضعالتي ال تبالخصوص  ها،إبرامالمشاركة الفعلية في ب اتمؤّسسال
منها  تكشفالممارسة  وأنّ  ،الّتصديق تتوقف عند ال 1969لعام  فييّنا اتفاقّية طالما أنّ ف

ق بصفة إفراد فصل متعلّ با ، فال مناص من اإلعتراف بها رسمي  للّتصديق ما ال يخضع
  .(113) بعدم تجاهلها مؤّسسحتى تسمح مسقبال للالدولية ة بالمعاهدات عامّ 

 : الّثالثالفرع 
   للرقابة على دستوريتها للّتصديق غير الخاضعةالدولّية  تفاقّياتالخضوع ا ضرورة

، ألن على دستورّيتها قابةرّ العن  تفاقّياتاالهذا النوع من  ابعادإثبات  يسهل
 الّشكل ذات اإلّتفاقاتب الّدستور عترافالنظرا المسألة باتت مسألة منطق قانوني، 

 .(التصديق)من خالل رابطة  هذه الّرقابةفقط ل إخضاع األخيرةبالتالي فقط، و  الّرسمي

                                                 

يظهر مّرة أخرى أن الّتعديالت الدستورّية الجزائرّية ال دور لها إال معالجة مسائل سياسية، فالمشروع الذي  -111
 21أنظر ص . لم يحمل أّي جديد بالنسبة لمسائل المعاهدات الدولّية 2111قّدم من رئاسة الجمهورّية سنة 

 .من هذا العمل
 .منه، مرجع سابق 151و 119و 111: احتفظ فيه المؤّسس بنفس نّصوص المواد الّسابقة، أنظر المواد -112
 : فيجب أن تكون مادة مستقّلة متعّلقة بإبرامها وأخرى بااللتزام بها، فتكون المواد المقترحة كما يلي -113

يبرم رئيس الجمهورّية المعاهدات الدولّية الخاضعة للتصديق ويصادق عليها، كما يعلم بإبرام كل التزام "
 .دولي غير خاضع للّتصديق

ولّية أو اعتماد أي التزام دولي متعلق بالهدنة والسلم والتحالف وحدود ال يمكن التصّديق على المعاهدات الد"    
 ".الوطني، إالّ بموجب قانون  ن الّدولة والمتعّلقة بالمنّظمات الدولّية وحقوق اإلنسان، وتلك اّلتي تمس القانو
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على  ،فقط الّتصديق 165 ماّدةفي الالتي وردت  "الّتنفيذواجبة "بعبارة  يقصد
 اّلتي 161 ماّدةهو نص الذلك وما يدعم  لاللتزامالوحيد  الرسمّيةاعتبار أنه الوسيلة 

 .(114)تها ي عدم دستوريّ الّدستور يعلن المجلس  اّلتيتستبعد تصديق المعاهدة 

دساتير فترة إلى على دستوريتها  الّرقابة عن اإلّتفاقاتهذه  حجبجذور  تمتدّ 
وال أصال  للّتصديق غير الخاضعة اإلّتفاقاتف بلم يعتر  1961سنة ر دستو البرنامج، ف

 اماتم دستورّيةالعلى قابة رّ الفكرة  1926سنة  دستوركما الغى ، (115) عليهارقابة الب
غير الموجودة  تفاقّياتاالرقابة ممارسة على هذه فرصة للحديث عن  أي   ألغى الّتاليبو 
بها رغم  مبدأ عدم االعتراف 1996و 1919سنتي  ي س دستور ، ليكرّ (116)ه كذلك ـفي

 .(117) (قانون  ي دستور ) على أنه ماتقديمه
 للّتصديق غير الخاضعة اإلّتفاقاتالفرنسي  مؤّسسالع أخضعلى خالف ذلك، 

، (119) العترافه بهانتيجة  ،(118) مثلها مثل باقي المعاهدات دستورّيتهاعلى قابة رّ لل
فكرة المنطق القانوني هنا كذلك، ففي المثال الجزائري لم يعترف  الّتاليبفتظهر 

                                                 

 دستورّية دمع الّدستوري  المجلس ارتأى إذا: "من الّدستور، مرجع سابق، على ما يلي 161الماّدة  تنّص  -114

 ". عليها التصّديق يتم فال اتفاقّية،  أو اتفاق، أو معاهدة
115- L’article 42 de la constitution Algérienne de 1963 stipulait:                                                        

«Le Président de la République signe, ratifie après consultation de l’Assemblée nationale et fait 

exécuter les traités, conventions et accords internationaux. », op, cit. 

منه المتعّلقة باختصاصات المجلس  61ثم أن الماّدة  ،الحظ إذا ربط االلتزام بالمعاهدة الدولّية بالتصّديق
 . سواء الخاضعة للّتصديق أو غير الخاضعة له أصالالّدستوري ال تخضع المعاهدات الدولّية لرقابته 

: ات رئيس الجمهورّية، على ما يليالمتعّلقة بصالحيّ  1926من دستور  111الماّدة من  12الفقرة  نّصت -116
المتعّلقة  161و 159و 151كما أن المواد " الّدستور ألحكام وفقا عليها يصادق و ولّيةالمعاهدات الد يبرم"

على الّتوالي بدور البرلمان في التصّديق على اإلّتفاقيات الدولّية والقيمة القانونّية للمعاهدات، وحالة تعارض 
  .المعاهدة بالّدستور، كلها ترتبط بالتصّديق فقط

 .من هذا العمل 15النقطة في ص  راجع اإلشارة إلى هذه -117
118- L’Article 54 de la constitution Française dispose: « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le 

Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée 

ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international 

 d'approuverou  ratifiercomporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de 

l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ».        

Voir pour analyse: Simon-Louis FORMERY, La constitution commentée Article par Article, op. 

cit, p 114 et suivantes. 

119-                                                      L’Article 52 de la constitution Française, op. cit.                  
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قابة رّ لحاجة إلخضاعها لير  لم ،الّتاليبو  ،للّتصديق غير الخاضعة اإلّتفاقاتب الّدستور
 مؤّسسالأن قابة على اعتبار رّ هذه الالفرنسي تخضع ل، وفي المثال على دستورّيتها

 .األمر بالمنطق القانوني يتعّلقها، وفي كال الوضعين وجودعتراف با 
 القانونّيةهو تحديد اآلثار  ،وال يتعلق بالمنطق القانونيهل ليس بالسّ  اّلذيغير أن 

 القانون الوطنيفي  اإلّتفاقاتأحدثتها هذه  اّلتين اآلثار أل ،اإلغفالهذا تبة عن المتر 
 في يستمرّ  أن مؤّسس، لذا ال يمكن لل(120)نفسه  الجزائري  الّتشريع الفعلّيةتفوق قوتها 

 .الرسمّيةال تزال موجودة في أعداد الجريدة  اّلتيفي الوقت  تفاقّياتاالنكار هذه إ
 ال اإلّتفاقاتأن هذه  أّوال إلى القولرف، الجانب القانوني الّص اإلكتفاء ب يؤّدي

 الّشرطغياب  الّتاليبها، و علي الّتصديقتسمو على القانون الجزائري على أساس عدم 
الجانب إذا أدرج  امّ أ، (121) 112 ماّدةالجزائري في ال مؤّسسالوضعه  اّلذيالجوهري 

في  خاّصة، تفاقّياتااليكشف المستوى الحقيقي لهذه  اّلذيالعملي في الحسبان فهو 
حيث أجبرت هذه  ،يكود االقتصادشهدت الرّ  اّلتيسعينات من القرن الماضي فترة التّ 

ذات العالقة  هااتتشريععلى تعديل معظم الجزائر طها ة شرو تحت وطأ تفاقّياتاال
ن ب ممجرد تهرّ  يعدّ  للّرقابةفإن مسألة عدم إخضاعها  الّتاليبو  بالعمل واالقتصاد،

 .تيجة تسمو عمليا وال تراقب قانونياي، فالبنّ الّدولالواقع، ومجاراة للتطور 
ا ه  ب   ف  ر  ت  ع  مُ ال  ا و  ي  ور  تُ س  دُ  ة  ر  ك  ن  المُ ) تفاقّياتاالضرورة إخضاع كل  الّتاليبتطرح 

 أّوال، على أساس الرسمّيةالمعاهدات مع نب ج إلىجنًبا  على دستورّيتهاقابة رّ لل( اي  ل  م  ع  
، وثانيا لتأثيرها في قطف بالّتصديقااللتزام بالمعاهدات  تربطال  فييّنا اتفاقّيةأن 

                                                 

أن اإلّتفاقات اّلتي أبرمت مع المنّظمات المالية سنوات الّتسعينات كان لها تأثير كبير على  ال يمكن إنكار -120
توّجه المنظومة القانونّية الجزائرّية المتعّلقة بالعمل واالستثمار والتجارة الخارجّية، مما انعكس سلبا على 

   .األوضاع اإلجتماعية لغالبية الّشعب الجزائري 
 رئيس عليها يصادق اّلتي المعاهدات: "من الّدستور، مرجع سابق، على ما يلي 112الماّدة  تنّص  -121

فواضح إذا من الماّدة  ".القانون  على الّدستور، تسمو في عليها المنّصوص روطالشّ  حسب الجمهورّية،
 .، أن المعاهدة المستفيدة من التصّديق هي فقط اّلتي تتمّتع بالّسمو على القانون الوطنيأعاله

 .بالصياغة نفسها، مرجع سابق 2116المعدل سنة  1996من دستور سنة  151أصبحت تقابلها الماّدة  
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، وثالثا ألنه ال ينبغي أن يترك أي رغم عدم سموها رسمّيا الوطنّية القانونّيةالمنظومة 
 . الوطنّية الّسيادةرض مع خشية أي يحمل قواعد تتعا الّرقابة نص خارج نطاق

وسائل  مل كلّ تمصطلحات تشاستعمال ب المتعّلق المقترحعلى هذا األساس يأخذ 
واجبة "ذاتها  165 ماّدةمصطلح المستعمل في المجراه هنا، على غرار ال االلتزام
يجب تصحيح المصطلح الوارد في كان بينما  ،أنه يفي بالغرض يظهر اّلذي" الّتنفيذ

معاهدة أو  دستورّيةي عدم الّدستور إذا ارتاى المجلس " :الّتالي بالّشكل 161 ماّدةال
 .(122) "الّدستوربعد تعديل  إالّ  التزام دولي فال يأذن بااللتزام به أيّ 

  :  الّثانيالمطلب 

 الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائرعدم ممارسة 
بمعنى قبل ، (123)خضعت المعاهدات الدولية بموجب الدستور لرقابة مزدوجة 

أنها رقابة منعدمة ولم تمارس ير غالتصديق عليها أو بعده بحسب توقيت اإلخطار، 
 161و 165تين المادّ أن تكون بذلك  تعدُ  فلمسواء قبل أو بعد دخولها حيز النفاذ، بدا، أ

 .(الفرع األول) دهما الممارسةطالما لم تجسّ ة مسائل افتراضيّ فقط قّدمتا قد 
في أول وآخر عوضا عن ذلك في الكتلة الدستورية  مجلس الدستوري لأدرجها ا

كمرجعية يجب على البرلمان  1919سائل المعاهدات الدولية سنة لم عرضيةمعالجة 
، ويعتبر الرجوع إليها قبل سن أّي قاعدة قانونية وهو ما يضر بها أكثر مما ينفعها

 .(الفرع الثاني) حمل على عاتق للبرلمان
 

                                                 

 .منه، مرجع سابق 191، أنظر الماّدة 2116وهو ما لم يتم األخذ به لألسف في الّتعديل الّدستوري لسنة  -122
المزدوجة على دستورّية المعاهدات، ، الّرقابة 2116ينبغي اإلشارة إلى أن المؤسس الّدستوري قد انهى سنة  -123

الدستور  من 116/1وكذلك النّصوص التشريعّية والّتنظيمّية، إذ باتت تخضع لرقابة قبلية، فقط، بموجب الماّدة 
غير أن تساؤالت تبقى مطروحة بشأن المعاهدات اّلتي أبرمت قبل دخول هذ النّص حيز ، 2116المعدل سنة 

 169و 161مكانية لممارسة الّرقابة البعدية، نظرا لالحتفاظ بنفس صياغة الماّدة التنفيذ؟ وكذلك اإلبقاء على إ
بخصوص مصير المعاهدة غير الدستورّية والنّص الّتشريعي والّتنظيمي غير الّدستوري،  1996من دستور 

 !آلن؟وكأن المؤّسس يريد االبقاء على نافذة احتماالت مفتوحة، رغم أنه ال طائل من مثل هذه األحكام ا
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 :  األّولالفرع 
  الدولّية المعاهداتلّرقابة المزدوجة على دستورّية اعتماد الدستور الجزائري ل

المعترف بها إلى نمطين من  الدولّيةالمعاهدات  ي الّدستور  المؤّسسأخضع 
من جهة أخرى عليها، و  الّتصديقبمعنى قبل  قبلّيةال للّرقابةمن جهة  هاخضعأ، فالّرقابة
فان في فقان كليهما في كونهما تصنّ تتّ  ،(124)عليها  الّتصديقأي بعد  بعدّيةال للّرقابة
، وما الدولّيةية على المعاهدات ار جبلرقابة إإذا ، فال وجود الّرقابة اإلختيارّيةإطار 

 قبلّية دستورّيةتخضع لرقابة  من كونها الّدستورمن  92 ماّدةال اتثيرهقد  اّلتي بهةالشّ 
 .(125)وإلزامية إال بسبب عدم حسن صياغتها 

                                                 

 يفصل: "على ما يلي ت، مرجع سابق، إذ نّص 1996 ستوردمن  165/11نّص الماّدة  من إعادةال بأس  -124

 في الّدستور، أخرى في أحكام صراحة إياه خولتها اّلتي االختصاصات إلى باإلضافة الّدستوري، المجلس

 الحالة بقرار في أو التنفيذ، واجبة تصبح أن قبل برأي اما والّتنظيمات، والقوانين، المعاهدات دستورّية

  ."العكسية
 : على ما يليالّدستور من  92الماّدة  نّصت  -125

 .السلم ومعاهدات الهدنة اتفاقيات الجمهورّية رئيس يّوقع" 

 .بهما المتعّلقة اإلّتفاقيات في الّدستوري  المجلس رأي ويتلقى  

 .مرجع سابق ."صراحة عليها لتوافق البرلمان من غرفة كل على فورا ويعرضها 
 :يرى الكثير من الكّتاب أن معاهدات الهدنة والّسلم تخضعان لرقابة قبلّية وإلزامية، أنظر 

 .وما يليها 152نظام الّرقابة على دستورّية القوانين في الجزائر، ص سليمة مسراتي، 
-151ن، ص ص . س. ، د11العدد ق، . إ. ، الّرقابة الّسياسية على دستورّية القوانين، محورية لشهب

 .152، وبالخصوص ص 165
، مبدأ تدّرج المعايير القانونّية في الّنظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، معهد أحسن رابحي

 .162و 166، ص 2116الحقوق والعلوم اإلدارّية، جامعة الجزائر، 
الّدستوري نفسه اعتبر أن الّرقابة اّلتي يمارسها على معاهدات الهدنة بينما األمر عكس ذلك، حيث أن المجلس 

من الّنظام  52 ، إذ نّص في الماّدة((استشارة خاّصة))والسلم قبل عرضها على البرلمان ال تعدو أن تكون 
 الماّدتينأحكام  في إطار الّدستوري  لسلمجا يستشارا عندم: "على ما يلي 2112لسنة  لقواعد عملهالمحّدد 

. "فورا رأيه يجتمع ويبدي الّدستور من 39و 39

  

. د. ج. ج. ر. ج،  2112أفريل سنة  16مؤّرخ في  ،عمل المجلس الّدستوري المحّدد لقواعد  الّنظام: أنظر
 . (ملغى)، 11، ص 2112لسنة  26 ش، عدد

 .ابق، مرجع س2116من الّنظام الجديد لسنة  21وقد انتقل الحكم نفسه إلى الماّدة 
غير أّنه ال مانع من عرضها على الّرقابة على دستورّيتها بعد استيفاء تلك اإلجراءات مثلها مثل أّي معاهدة،  

 (.165في إطار احكام الماّدة )سواء قبل التصّديق عليها أو بعده 

= 
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قابة القبلّية اّلتي تمّسك سواء بالّنسبة للرّ ما،  وجود إشكالعلى  الكّتاب فق جلّ اتّ 
، أو (أوال) على المعاهدة بالّنص الّدستوري مفّضال استبعاد الّتصديقفيها  المؤّسس

أثير سلبا على والتّ  الدولّية المسؤولّيةل لتحمّ احتماالت  تفتحالّرقابة البعدّية اّلتي 
 .(ثانيا) الدولّيةعالقات الجزائر 

 الدولّيةالمعاهدات  دستورّيةعلى  قبلّيةال الّرقابةفي  /أوال
قبل أن "مشيرة إليها بعبارة  قبلّيةلرقابة  الدولّيةالمعاهدات  165 ماّدةأخضعت ال

 إشكاالتغير أن  .وجوب تنفيذهاأي بعد  بعدّيةال للّرقابةو  ،(126)" التّنفيذتصبح واجبة 
على  الّتصديقبمنعها  اّلتينفسها  161 ماّدةلارتبطت باتها على أهميّ  قبلّيةال الّرقابة

 من إحراجموقف الجزائر ما قد يلحق لم تأخذ في الحسبان  دستورّيةالالمعاهدات غير 
ذلك سيمس فأكيد أن  ،هذه المعاهداتعلى  الّتصديقاء رفض جرّ  الدولّيةفي عالقاتها 

 في االلتزام بالمعاهدة الوطنّيةة وعدم اإلحتجاج بخرق القواعد مبدأي حسن النيّ بال شك ب
 . (127)على هذه الحالة  اننطبقيلقانون المعاهدات  فييّنا اتفاقّية اعتمدتهمان ذااللّ 

رقابة، فنّص على ال مثل هذهل 1926في دستور سنة إحتاط  كان المؤّسس قد
ولو أّن هذا . (128)صديق على أّي معاهدة غير دستورّية ستور قبل التّ ضرورة تعديل الدّ 

في حين ، (129)آنذاك  الّرقابةبممارسة  خاّصة لغياب مؤّسسةأبدا نظرا  طّبقالحكم لم ُيـ

                                                                                                                                          

فعال للّرقابة   يظهر جليا أّن األمر ال يعدو أن يكون استشارة، ولو أّنه من األفضل أن تخضع هذه المعاهدات =
 . اإلجبارّية القبلية نظرا ألهمّيتهما

وجوب تنفيذ المعاهدة يرتبط بالتصّديق  على أنّ  1919لسنة  11قرار المجلس الّدستوري رقم حيثّيات  لّ تد -126
 يتعّلق، 1919سنة أوت  21مؤّرخ في   -م د  –ق . ق – 1قرار رقم : والّنشر في الجريدة الرسمّية، أنظر

 .1119، ص 1919، لسنة 16، العدد ش. د. ج. ج. ر. جقانون االنتخابات، ب
 .من اتفاقّية فييّنا لقانون المعاهدات، مرجع سابق 16و 22راجع الماّدتين  -127
 جزء أو المعاهدة أحكام بين تناقض حصل إذا: "على ما يلي 1926سنة من دستور  161 ونّصت الماّدة -128

 .مرجع سابق ."الّدستور تعديل إال بعد عليها بالمصادقة يؤذن ال ،الّدستورو  منها

   .من هذا العمل 11أنظر اإلشارة في ص  -129
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في نظامه اكتفى ي فالّدستور المجلس  امّ أ ،1919سنة دستور  منذعن هذا الحل تراجع 
 .(130)يه في هذه المسألة دون إبداء رأ 165 ماّدةال قتباسبإلقواعد عمله  المحّدد

 مؤّسسالسكوت  أنّ  إلىضوا لهذا الموضوع ن تعرّ اّلذي الكّتاب ذهب بعض
لتحيينه  الّدستورإلى تعديل  الّلجوء، بل يمكن حسبهم انعدام حلٍّ ي ال يعنى الّدستور 

، ذلكتحقيق القيام باإلجراءات الالزمة ل إالّ  الجمهورّيةرئيس  وما علىللمعاهدة،  الّنظرب
 الدولّيةسلبا على العالقات ر ذلك قد يؤثّ  ، ألنّ الّنظرإلعادة يحتاج حسبهم فالوضع 
لسمو المرسومة  ن الحدودهذا السكوت يعّد حّدا م أنّ  آخرون ى أر  بينما، (131) الجزائرّية
 .(132) في الجزائر الّداخليي على القانون الّدولالقانون 

، (133)يبدو األمر خطًأ تحريريا إذ ال ، األقرب للواقعهو  األخير الّرأيأّن يبدو 
وحتى  1996و 1919 وري سنتيدستمن  كلٍّ في  رتكرّ المؤّسس هذا قد موقف  لكون 

األمر يرتبط بشكل أو بآخر بموقف  ألنّ ، هذا (134) 2116األخير سنة  في تعديل
                                                 

يفصل : "على ما يلي 2112لسنة  من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري  15الماّدة  تنّص  -130
قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو  المجلس الّدستوري في دستورّية المعاهدات والقوانين والّتنظيمات، اما برأي

تكون نسخة من إذا أن ، فتكاد " من الّدستور 161بقرار في الحالة العكسية، طبقا للفقرة األّولى من الماّدة 
 .، مرجع سابقمن الّدستور 165الماّدة 

ن في المجال نائية والقانو نازع بين المعاهدة الثّ ، التّ محّمد ناصر بوغزالة :نظر في هذا الّصدد كل من أ -131
 . 112، ص 1996جامعة الجزائر، ، ، معهد العلوم القانونّية واإلدارّيةفي القانون  الّداخلي، رسالة دكتوراه 

 –261، ص ص، 1995-51د، العدد . ق. م. م، "تطبيق القانون الّدولي اإلّتفاقي في الجزائر" ، ير قشّ الخيّ 
 .225ص ، وبالخصوص 211

Abdelmadjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie. Op. cit. p. 341. 

Ahmed MAHIOU, «La constitution Algérienne et le droit international », op.cit. p. 427 et 428. 
132-Ibid                                                                                                                                                          
وقوع المؤّسس مسألة بالّنسبة ل أحمد محيواالستاذ إليها  كان قد أشار" حريري الخطأ التّ "ة فكر  في الحقيقة فإنّ  -133

في ابرام المعاهدات الدولّية، وفي الّدستوري في مأزق حقيقي عندما منع تفويض رئيس الجمهورّية لسلطته 
ؤون الخارجّية استجابة لمنطق وقيع لوزير الشّ ض المشّرع الّتنظيمي قيادة المفاوضات والتّ الوقت نفسه، فوّ 

        :، أنظرمحّمد بجاوي الذي نادى به االستاذ " التفويض الطبيعي والمنطقي"
         . Ahmed MAHIOU, « La constitution Algérienne et le droit international » op. cit. p. 443 

Mohamed BEJAOUI, « Aspects internationaux de la constitution Algérienne » op. cit, p 80. 
المعدل  1996من دستور سنة  191، و1996من دستور سنة  161، و1919من دستور سنة  151المادة  -134

 .، مراجع سابقة2116سنة 
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، (135) ةبصفة عامّ  بالقانون الوطنيي الّدولقانون عالقة المسألة الجزائري من  مؤّسسال
 .(136) خاّصةي الكالسيكي بصفة الّدولومن قواعد القانون 

المعاهدات،  دستورّيةعلى  الّرقابةالفرنسي في تنظيم ي الّدستور  مؤّسسالوفق 
تتم بموجب قرار  اّلتي قبلّيةال الّرقابةا خاصا بها ال يعترف فيه سوى بحيث أفرد نص  

ي الّدستور  الّتعديلى في ع عن هذا المبدأ حتّ تراجولم ي (137)لجميع الهيئات  ملزم
تعارض  عند الّدستورعلى ضرورة تعديل  نّص  كما، (138) 2111لسنة  العميق

                                                 

  :القانون الّدولي بالقانون الوطني، إرجع إلىعالقة للتفصيل في مسألة  -135
 .وما يليها 12، القانون الّدولي العام، مرجع سابق، ص شارل روسو

 .اوما يليه 122، ص 1921اإلسكندرية، ، م. ، الغنيمي في قانون السالم، ممحّمد طلعت الغنيمي
                ،1912، بيروت، (ل)ت . ن. ع. د ،11مبادئ القانون الّدولي العام، ج ، بوسلطان محّمد

                                                                                                                               . وما يليها 12ص 
، "دراسة مقارنة. ين اإلّتفاقيات الدولّية لحقوق اإلنسان والقوانين الّداخليةالعالقة ب"، عبد العزيز محّمد سرحان

،  111 – 111، ص ص، 1911، 11 -11الّسنة الرابعة، العدد  ك. ح. م
 .وما يليها 122وبالخصوص ص 

Dionisio ANZILOTTI , Cours de droit international. Panthéon  Assas.Paris.1999 .p 49 et suivantes. 

David RUZIE, Droit international public.11
éme 

ed. Mémontoz. Dalloz. 1994. pp. 08 et suivantes.  

Pierre-Marie DUPUY, Droit international public. 3
éme

 Ed, Dalloz-Sirey, Paris. 1995. P 327 et 

suivantes. 
Michel HOTTELIER,« Suisse: Primauté des normes issues du droit international public (arrêt du 

tribunal fédéral des assurances du 25 août 1993) » R.F.D.C. N° 19. 1994. pp. 605-608.    
  .وما يليها من هذا العمل 29إرجع إلى ص  -136
137-                                    Voir les articles : 54 et 61 et 62 de la constitution Française , op.cit.                   
تحت  عميقةدستورّية إصالحات  Nicolas SARKOZYنيكوال ساركوزي باشر الّرئيس الفرنسي الّسابق  -138

 ، وكان أهمّ (La modernisation des institutions de la république)( الجمهورّيةسات مؤسّ تطوير )تسمية 
مسألة )دستورّية نّص ساري المفعول تحت تسمية على في تحريك رقابة  األشخاص ما استحدثه فكرة حقّ 

حيث يستطيع بموجبها المتقاضون، الّدفع  ،(Question prioritaire de constitutionnalité) (دستورّية أولوية
اّلتي تحيل ( حسب نوع الّدعوى )م الجهة القضائّية العليا ماأبعدم دستورّية نّص أثناء سير دعوى قضائية 

ار إصدره للقر ا يوم مّ إز التنفيذ يفصل فيه بقرار يدخل حيّ ، فالملف إلى المجلس الّدستوري بموجب قرار إحالة
 يقتصر فقط على النّصوص التشريعّية اّلتي تمّس  ذي يحّدده المجلس، غير أن هذا الحقّ أو في الميعاد الّ 

 .بخصوص المعاهدات الدولّية إمكانية ق والحريات اّلتي يكفلها الّدستور الفرنسي، بينما يستبعد أيّ الحقو 
L’article 61-1 dispose: «Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il 

est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution 

garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État 

ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

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

= 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=anzilotti&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FDionisio_Anzilotti&ei=AxwFUYiDJIOphAewoID4Dg&usg=AFQjCNEv4V9ZiM5tJsI3jR_kbsj2lcox1A&bvm=bv.41524429,d.d2k
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بالفعل تطبيقات  ، وقد عرف هذا البند(139) متجانسيننّصين كونا يالمعاهدة معه حتى 
الفرنسي ي الّدستور للمجلس ين هامّ  عقب قراراين 1991و 1992ة سنتي هامّ ميدانية 

  .(140) معاهدتي ماستريخت وروما دستورّيةبعدم 

 قد أبعد فرنسا عن خطر جهةمن الفرنسي فهو  مؤّسستفوق آخر لل ناهل يسجّ 
من ذلك  نع ينجرّ وكل ما قد  الّنفاذبعد دخولها حيز  دستورّيةغير  إعالن معاهدة ما

، ومن جهة أخرى حافظ على هذه العالقات، دولّيةومسؤولية  الدولّيةالعالقات مساس ب
 .الّدستوربتعديل  الّسماحمن خالل 

                                                                                                                                          

األسبق ّرئيس الفرنسي يعود للتحريك الّرقابة على دستورّية القوانين ب الّسماح لألفرادفكرة يذكر أّن إقتراح = 
 : أنظر، الّشيوخ مجلس هغير أن مشروعه رفض 1991سنة  François MITTERRAND فرانسوا ميتيران

Simon-Louis FORMERY, La constitution Française commentée article par article .op.cit. p 127. 

 :، أنظر2111سنة  إصالحاتوللتوسيع في مسألة      
Marc GUILLAUME, «Le règlement intérieur sur la procédure suivie devant le conseil 

constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité » P. A. N° 

38, du 23 février 2010, pp 03-11, doc, inf, web, http://www.lexinter.net  

Anne LEVADE, « La révision du 23 juillet 2008. Temps et contretemps » R. F. D. C, 2009/2 - n° 

78 pp 228-316. Doc, inf, web, http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel 

Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, «Le conseil constitutionnel dans la révision 

constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernisation des 

institutions», R. F. D. C n° 78, 2009/2, pp 269 à 298. Doc, inf, web, 

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel   

Dominique ROUSSEAU, «Le procès constitutionnel», Le Seuil | Pouvoirs, n°137, 2011/2 , pp 47-

55. Doc, inf, web, http://www.cairn.info/revue-pouvoirs Consulté le 20/12/2011. 

Jean-Claude Colliard, «Un nouveau conseil constitutionnel?», Le Seuil | Pouvoirs, n°137, 2011/2, 

pp 155  à 167. Doc, inf, web, http://www.cairn.info/revue-pouvoirs  
139-                                                                    L’Article 54 de la constitution Française, op. cit. 
عقب قرار المجلس  11/1بإضافة الماّدة  1992جوان سنة  25تعديل الّدستور الفرنسي في  تمّ : مثال -140

 عة فيالموقّ  ماستريختبعدم دستورّية بعض أحكام اتفاقّية القاضي  1992أفريل سنة  19 الّدستوري المؤّرخ في
  :، أنظر1992فيفري سنة  12

Décision N° 92-308 DC du 9 avril 1992, J. O. R. F, du 11 avril 1992, p. 5354. Doc. Inf. web, Site:  

http://www.legifrance.gouv.fr consulté le 10/10/2011. 

المتعّلقة  1991 لعامروما بمناسبة قرار المجلس الّدستوري بعدم دستورّية معاهدة  51/1إضافة الماّدة  كما تمّ  -     
    :أنظرة الدولّية، إنشاء المحكمة الجنائيّ ب

Décision N° 98 – 408 DC du 22 janvier 1999, J. O. R. F du 24 janvier 1999, p. 1317. Site :  

http://www.legifrance.gouv.fr consulté le 10/10/2011. 

Voir pour commentaire:  

-Taxil BERANGERE,  « La cour pénale internationale et la constitution Française ». A. D. I,  

février 1999, Doc. Inf. web. http:// www.ridi.org/adi. consulté le 22/10/2011. 

http://www.lexinter.net/
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel
http://www.cairn.info/revue-pouvoirs
http://www.cairn.info/revue-pouvoirs
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.ridi.org/adi
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يونة في تعاملها مع عالقة القانون ضرورة أن تعمد الجزائر إلى اللّ  هذاد كّ ؤ ي
لتفادي أي تأثير سلبي على عالقاتها  الّدستوري بالقانون الوطني، فتسمح بتعديل الّدول

مبادئ تعد لم فتشارك في ابرامها،  اّلتيللمعاهدات  بالّنسبةبالخصوص و  الدولّية
راجع الجزائر ، ففي عصر العولمة، ينبغي أن تاعةموضوع السّ  بعيناتتينات وال السّ السّ 

 .ةجملة من مواقفها التقليديّ 

فيفاوضوا  ،ممثليه بأوراق تفويض الجمهورّيةيرسل رئيس المنطقي أن من  فليس
ثم يفاجئهم في آخر مرحلة من مراحل ابرامها برفض  (141) العلياعوا تحت سلطته ويوقّ 

ذلك يعد   ، إذتهاي قضى بعدم دستوريّ الّدستور المجلس بدعوى أن عليها  الّتصديق
فاألحسن أن . في التحكم في موضوع المعاهدةبأكملها  التنفيذّية الّسلطةتشكيك بقدرات 

ة في ما تم انجازه من المعاهدة، فيجب إذا حسن النيّ مبدأ للحفاظ على  الّدستورل يعدّ 
 .(142)ت القادمة الّتعديالبذلك في  الّسماح

 الدولّيةالمعاهدات  دستورّيةعلى  بعدّيةال الّرقابةفي  /ثانيا
على  بعدّيةال الّرقابةمسألة ممارسة  الّدستورمن  165 ماّدةالكذلك في ثير أُ 

والمشكل ، الرسمّيةعليها ونشرها في الجريدة  الّتصديقبعد أي  ،المعاهدات دستورّية
بقدر ما يكمن في سكوت  بعدّيةال للّرقابةال يكمن في إخضاع المعاهدة فيها الحقيقي 

جزاء قانوني يمكن أن يمارس على معاهدة غير  الجزائري عن وضع أيّ  مؤّسسال
                                                 

الخارجّية يبّين بوضوح أّن كّل ما يّتخذ ، المتعّلق باختصاصات وزارة الشؤون 111-12فالمرسوم الّرئاسي رقم  -141
من إجراء في إطار الّسياسة الخارجّية، إّنما يّتخذ تحت الّسلطة العليا لرئيس الجمهورّية أي تحت رقابته، 

تكّلف وزارة الّشؤون الخارجّية، تحت الّسلطة العليا لرئيس : "فتنّص الماّدة األّولى منه على ما يلي
م الّدستور، بتنفيذ الّسياسة الخارجّية لألّمة وكذا بإدارة العمل الّديبلوماسي والعالقات الجمهورّية وطبقا ألحكا

 ".ويساهم عملها في انجاز برنامج الحكومة. الدولّية للّدولة
. ، يحّدد صالحيات وزارة الشؤون الخارجّية، ج2112نوفمبر سنة  26، مؤّرخ في 111-12مرسوم رئاسي رقم  

 .11، ص 2112، لسنة 29ش، عدد . د. ج. ج.ر
استمر في نفس مسار اإلغفال، يبقى المطلب قائما إذًا، فيقّدم للّتذكير  2116بما أن الّتعديل الّدستوري لسنة  -142

إذا ارتاى المجلس الّدستوري عدم دستورّية معاهدة أو أّي التزام دولي فال يأذن بااللتزام به : "المقترح التالي
 .من هذا العمل 11إرجع إلى ص . "إالّ بعد تعديل الّدستور
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 الّرقابةب على صها للجزاء القانوني المترتّ خّص  اّلتي 169 ماّدةال ، إذ أنّ دستورّية
أو تنظيمي ساري  ينص تشريع دستورّيةعدم ب المتعّلقالجانب  لم تنظم سوى  بعدّيةال

 .(143)ذلك فيه ي الّدستور ر المجلس المفعول قرّ 
 :كذلك في هذه المسألة الباحثون فصل 

قرار بعدم  لنتائج مؤّسسالبوجود ثغرات ناجمة عن عدم تنظيم  محيواألستاذ  أقرّ 
بعدم  الّرأيبتنظيم اآلثار الناجمة عن  حسبه مؤّسسال ىالمعاهدة، فاكتف دستورّية
، (144) تفاقّيةعلى اال الّتصديقأي عدم  151 ماّدةمعاهدة كما جاء في ال دستورّية
سنة من دستور  151 ماّدةأي اسقاط حكم ال ،مبدأ القياساعتماد  احاقتر األستاذ فارتأى 
 بعدمي الّدستور ااٍلعتراف لقرار المجلس  الّتاليب، و (145) منه 159 ماّدةعلى ال 1919

 .(146) الحجّيةمن ناحية  دستورّيةالالمشابه للرأي بعدم  األثرب ةمعاهد دستورّية

 الّرأيفإذا كان  وضاع،طابق نظرا الختالف األال يعني التّ شابه التّ  أنّ كذلك يرى 
رغم ما في ذلك من مخالفة وهذا  ،ها وال يلغيهاالقرار يجمد تطبيق نّ إف ،الّتصديقع نيم

 ف بموجبسيتوقّ  اّلذي األثر ماأ، (147) 1969لعام  فييّنا اتفاقّيةمن  16 ماّدةصريحة لل
 .يالّدول األثردون  الّداخلي األثرفهو  دستورّيةالعدم قرار 

                                                 

 اتشريعيّ  نّصا أن الّدستوري  المجلس ارتأى إذا: "على ما يلي ،من الّدستور، مرجع سابق 169الماّدة  تنّص  -143
بقيت هذه الماّدة كما هي في . "المجلس قرار يوم من أثره، ابتداء النّص  هذا يفقد دستوري، غير اتنظيميّ  أو

 191/1إلغاء الّرقابة البعدية على النّصوص التشريعّية والتنفيذّية، أنظر الماّدة بالرغم من  2116تعديل سنة 
 .، مرجع سابق2116المعدل سنة  1996من دستور سنة 

 .1996سنة من دستور  161وتقابلها الماّدة  -144
 .1996سنة من دستور  169وتقابلها الماّدة  -145
146-             Ahmed MAHIOU, « La constitution Algérienne et le droit international ». op.cit. p. 429. 
147-             Ibid                                                                                                                                         

عبير التّ  كون أنّ ب ال يجوز للّدولة أن تستظهر: "على ما يلي 1969من اتفاقية فييّنا لسنة  16الماّدة تنّص 
  من أحكام قانونها الّداخلي على وجه ينطوي على خرق لحكم عن موافقتها على ااٍللتزام بمعاهدة ما قد تمّ 

صال بقاعدة نا ومتّ يتعّلق باالختصاص بعقد المعاهدات كمبرر إلبطال موافقتها تلك، ما لم يكن هذا الخرق بيّ 
 . ، مرجع سابق"قواعد قانونها الّداخلي ة قصوى منذات أهميّ 
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بعدم  هو بمثابة إقرار دستورّيةالعلى آثار قرار عدم  الّنصعدم  أنّ  إلى نتهىإ
كون رئيس لاستبعد حدوثه فة، ر أصال من الناحية الواقعيّ ة وجود مثل هذا القراإمكانيّ 

ي عليها على المجلس لتلقّ  الّتصديقال يمكنه المخاطرة بعرض معاهدة بعد  الجمهورّية
 .المتعاقدة األخرى  الّدولو حرج إزاء األطراف مموقف  ربما قرار قد يضعه في

 : جوانب عّدةنظر من  محلّ يبقى  محيورأي األستاذ  أنّ  غير

ي أمر الّدولفقط دون المستوى  الّداخليالمعاهدة على المستوى  أثرف يتوق يعد *
، فقد يكون لتوقيف آثار معاهدة على المستوى يناألثر قه نظرا لتداخل يتحقيصعب 
ي كمعاهدات حقوق اإلنسان مثال أو الّدولآثارا تنصرف إلى المستوى  الّداخلي

 .(148) بسرعة بمثل هذا اإلجراء أثرتت اّلتية الثنائيو أاإلقليمية،  تفاقّياتاال

 الدولّيةمن تضع مبدأ المعاملة بالمثل شرطا لتطبيق المعاهدات  الّدولمن  أنّ  ثمّ  *
الجزائر مثال دت إذا جمّ ، ف(149)الوطني كفرنسا مثال  هاقانونوإعمال مبدأ سموها على 

مع فرنسا مثال بدعوى عدم دستوريته، وقابلتها فرنسا بالمثل، فهذا يعنى  اً مبرم افاقً اتّ 
 .يالّدولمستوى الوطني أو افراغ االتفاق من محتواه سواء على ال

                                                 

كان رّد الجزائر مثال على المملكة المغربية بفرض التأشيرة على الّرعايا الجزائرّيين المّتجهين إلى أراضيها  -148
قّيات سريعا، إذ اعتبرت ذلك خرقا لمبادئ معاهدة انشاء اّتحاد المغرب العربي، وانتهاكا لكل اتفا 1991سنة 

 .حسن الجوار المبرمة بين البلدين، فعمدت إلى غلق حدودها البرّية مع المملكة إلى اليوم
149-   L’article 55 de la constitution Française dispose : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés 

 ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve,  

pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie », op. cit.                              

  :قد سبق لمجلس الّدولة الفرنسي أن رفض تطبيق اتفاق بدعوى عدم تطبيقه من الجانب الجزائري، أنظرو 
C.E .Ass. N° 180277 du 29/04/1999 M

me
 Yamina CHEVROL-BEN KEDDACH. Rapp 

SWARTZ. Doc. Inf. web, site:www.légifrance-gouv.fr/JurisprudanceNational Consulté le 10/10/2011. 

من الّدولة الفرنسية أمام المحكمة األوروبية لحقوق االنسان اّلتي قّررت إدانة الّدولة  شفرولواشتكت السّيدة 
  : يورو، انظر 12111الفرنسية، واتهام سلطتها القضائّية بعدم االستقاللية، كما غّرمتها بمبلغ 

- C. E. D. H, 2
ème

 section, Aff CHEVROL c. France, Req N° 49636/99 du 13/03/2003. Doc. Inf. 

web,  site: http://www.echr.coe.int/jurisprudence Consulté le 20/10/2011.  

http://www.légifrance-gouv.fr/JurisprudanceNational
http://www.echr.coe.int/jurisprudence
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كان  نفإ، الّرقابة هذهللتجاء لن يخاطر باإل الجمهورّيةه أن رئيس تصّور ة الدقّ وز عي *
ك يحرّ ، فما يمنعه من أن اعليههو معاهدة صادق رقابة  تحريكعن ه عامتنا اقي  طمن

 .(150)صادق عليها سلفه؟  معاهدةرقابة لي الّدستور المجلس 

 :     حتمال حدوث مثل هذا التصادمإ تقليللإلشكال ل ينحلّ  قاسمياألستاذ قترح إ

 اّلتي الّدساتيرإلى  الّنظرالمعاهدات المصادق عليها ب دستورّيةفي مراقبة  األّول تمّثل *
على  الّتصديق ه لو تمّ ، بمعنى أنّ (151)عليها  الّتصديقكانت سارية المفعول وقت 

، فٍان المجلس 2112ي عام الّدستور ثم عرضت على المجلس مثال  1911عام  اتفاقّية
 .اري آنذاكالسّ  1926سنة إلى دستور  الّنظرسيفحصها ب

نفسه حتى يتم إعادة التقويم القانوني لهذين  الّدستورتعديل  هو الّثانيالحل  أّما *
 ةـللّرقاب بالّنسبةالفرنسي  الّدستورقياسا على ما هو الحال مثال في  ،(152) ينالّنص

(153) 1926الجزائري لسنة  الّدستورفي  يهأو كما كان منصوصا عل ، قبلّيةال
.  

 وصالّنصأن لسبب قانوني وجيه، وهو  ،اماتم مستبعد األّولاالقتراح  عتبري
 الّتعديلة بصوص القديمة المعادلة لها في القوّ القانوني للنّ  األثرالجديدة تنهي  القانونّية

                                                 

 :تعرف الجزائر لجوء رؤساء الجمهورّية إلى محو آثار سابقيهم ومن أمثلة ذلك -150
األمر المتعّلق بمحافظة الجزائر الكبرى على المجلس  عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورّية السّيدإحالة * 

 :     ، أنظراليامين زروالالّدستوري؟ والذي أصدره الّرئيس الّسابق السّيد 
لمحافظة الجزائر الكبرى،  األساسي، المحّدد للقانون 1992سنة ماي  11المؤّرخ في  15-92األمر رقم  -
 .16، ص 1992، لسنة 11العدد ، ش. د. ج. ج. ر. ج
 15-92، يتعّلق بمدى دستورّية األمر رقم 2111سنة فيفري  22، مؤّرخ في 2111/ م د/ 12قرار رقم  -

، ش. د. ج. ج. ر. جلمحافظة الجزائر الكبرى،  األساسي، المحّدد للقانون 1992سنة ماي  11المؤّرخ في 
 .11، ص 2111، لسنة 12العدد 

، هواري بومدين النّصوص القانونّية اّلتي مّيزت مرحلة الّرئيس الّشاذلي بن جديدألسبق السّيد إلغاء الّرئيس ا* 
 . مثل الميثاق الوطني وقانون الّثورة الزراعّية

151- Ammar GUESMI, « Le contrôle de constitutionnalité en Algérie… » op. cit, p. 72.                     
152- Ibid, p. 74.                                                                                                                       
 .، مرجع سابق1926سنة من دستور  160الماّدة راجع  -153
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تأشيرات آراءه وقراراته إلى المواد في  يستند دائماي الّدستور المجلس  أنّ أو اإللغاء، كما 
كيف  سبقه زمنيا أو تم إلغاؤه؟ ، فكيف سيتند إلى نّصٍ الّرقابةتخوله ممارسة  اّلتي

  !؟يعترف به أصاليكن زمنيا لم سبقه  اّلذي 1926سيستند مثال إلى دستور 

 الجمهورّيةفمشكلته أن رئيس  ،الّثانيينعدم األساس القانوني في االقتراح 
 اّلتي القانونّية لألسس بالّنسبةكبير قانوني ي سيكونان في حرج الّدستور والمجلس 

مناسب في حالة واحدة  ، رغم كونه حلّ تالّتعديالمن  الّنوعمباشرة هذا ستعتمد في 
للمعاهدات  فقط من جهة، وجعله من جهة أخرى كحلٍّ  قبلّيةال الّرقابةوهي حالة اعتماد 

 .بصفة استثنائّية عليها سابقا الّتصديقتم  اّلتي

من دستور  155 ماّدةخلفية وضع الل هتصّور  جّبار عبد المجيداألستاذ  مقدّ 
بالمجلس كهيئة تحكيم  ظحتفالالى في ذلك محاولة أر  حيث ،فبشكلها المعرو  1919

ا قد بهذا الخصوص، ممّ المحتملة  التشريعّيةو  التنفيذّيةلطتين السّ  نزاعاتللفصل في 
  .(154)ة المجلس ى بشرعيّ ة الجزائر وحتّ بمصداقيّ  يمّس 

 ةالّسياسيبالحياة  يتعّلقفيما  ظه الكبيرالمجلس كما يراه، معروف بتحفّ  أنّ غير 
بن  الّشاذلي السّيد األسبق الجمهورّيةأعقبت استقالة رئيس  اّلتيفي المرحلة  خاّصة
فعال ي الّدستور أثبت المجلس وقد  .(155)الوطني  الّشعبيالمقترنة بشغور المجلس  جديد

كما ، في أكثر من مناسبة التنفيذّيةو  التشريعّيةلطتين السّ الخوض في خالفات  رفضه
 .(156) في الخالف السياسي بين البرلمان ورئاسة الجمهورية مثال 2111سنة حدث 

 للّرقابة الدولّيةات عدم جدوى إخضاع المعاهد شكّ يدع مجاال للما ال ي ث ُبُت ب
المناضلة  الّدولوهي من  خاّصةللجزائر،  دولّيةلما قد تثيره من مشاكل نظرا  بعدّيةال

 .ي الكالسيكيالّدولالقانون  اتمؤّسسضد 
                                                 

154-                 Abdelmadjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie . op.cit. p. 287. 
155-                                                                                                                              Ibid.              
 .من هذا العمل 121إرجع إلى ص  -156
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يعد  بعدّيةال للّرقابة بالّنسبةحتى  الّدستوربتعديل  قاسميستاذ مقترح األلهذا ف
 استثنائيلكن فقط كحل ، الدولّيةألنه سيسمح بتجنب المشاكل في العالقات ، امنطقيّ 

 بالّنسبةعليها سابقا، فمن األفضل أن يكون الحل  الّتصديقتم  اّلتي للمعاهدات بالّنسبة
 الّرقابة، ومن جهة أخرى تصبح الدولّيةعوضا من تعقيدات العالقات  ،لها وطنيا

ة، الّسابقكل المعاهدات  دستورّيةللمعاهدات وسيلة استثنائية لفحص مدى  بعدّيةال
 .رفي الجزائ القانونّيةلتفادي تعارض القواعد 

إذا ارتأى المجلس الّدستوري عدم دستورّية معاهدة : "يمكن تقديم الماّدة التالية كمقترح
 .تورأو أّي التزام دولي فال يأذن بااللتزام به إالّ بعد تعديل الّدس

يسري الحكم أعاله استثناًء على اإللتزامات الدولّية اّلتي تم اإللتزام بها، واّلتي 
تبدو أهمّية هذا المقترح بالخصوص مع ". يعلن المجلس الّدستوري عدم دستوريّتها

الذي استغنى تماما عن الّرقابة البعدية، غير أّن ذلك ال  2116الّتعديل الّدستوري لسنة 
إلى اليوم سليم من الناحية الدستورّية، فهي  1962ا تّم ابرامه منذ سنة يعني أّن كل م

 .فرصة لتنقيح ما سبق الستقبال ما سيأتي في ظروف قانونّية سليمة

 :الفرع الثاني

 في الجزائر في الكتلة الدستوريةمعاهدات الدولية عن إدماج ال

عن موقف غريب له بالنسبة  1919كشف قرار المجلس الدستوري األول لسنة 
المتعلق باالنتخابات  11-19للمعاهدات الدولية، حيث قضى في أحكام القانون رقم 

باإلستناد إلى معاهدات دولية مدخال إياها بذلك في إطار الكتلة الساري آنذاك 
ها القانوني؟ وهل يطالب البرلمان وما أساس ، فماذا يقصد باألخيرة؟(157)الدستورية 

 باحترامها عند صناعته القاعدة القانونية؟

                                                 

 .سابق مرجع، 1919سنة أوت  21مؤّرخ في   -م د  –ق . ق – 1قرار رقم  -157
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التي مجموعة النصوص القانونية والوثائق والمبادئ "يقصد بالكتلة الدستورّية 
لقياس مدى دستورية النص التشريعي أو التنظيمي  يستند إليها المجلس الدستوري 

النصوص التي يعتبرها المجلس ذات  المعروض عليه، وهي تتضمن الدستور وغيره من
 .(158)" قيمة أو اهمّية دستورّية

رنسي الطويلة في مجال الكتلة بتجربة المجلس الدستوري الفهذا ارتبط وجود 
حيث سمحت الخبرة التي اكتسبها له بإدماج أحكام ومبادئ لم ينص الرقابة، ممارسة 

انتقادات عديدة بطبيعة الحال صاحبتها عليها الدستور، ومنحها قيمة دستورية، وقد 
الوثيقة الدستورّية إلى مبادئ غير واضحة مما قّوض سلطة  إطار نظرا لكونها تعدت

 .(159)عديدة بين المؤسستين  تالبرلمان في التشريع وخلق توترا

استنبط كتلة دستورية  حيثسار المجلس الدستوري الجزائري على الدرب نفسه، 
، بينما جلب لها اهتمام عدة كتاب حاولوا النظر في البرلمانواجه بها خاصة به، 

 .(160)سالمة التأسيس القانوني لهذه الكتلة 

                                                 

-11، ص ص 2111-11د، العدد . م. م، "مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الّدستوري "، األمين شريط -158
 .11، وبالخصوص، ص 12

أحكام تتشكل الكتلة الدستورية في فرنسا من عدة معايير وضع معظمها المجلس الدستوري نفسه، ومنها  -159
، ميثاق البيئة 1916، ديباجة دستور سنة 1219طن لسنة ، إعالن حقوق اإلنسان والموا1951دستور سنة 

، المبادئ األساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية، المبادئ ذات القيمة الدستورية، األهداف 2115لسنة 
 ومبدأ القابلية للفهم  (Principe de clarté)ذات القيمة الدستورية، مبدأ الوضوح في صياغة القاعدة القانونية

(Pricipe d’inteligibilité de la loi).  وهي مراجع لم تخلق القبول لدى جانب من الفقه لدرجة تسمية الكتلة
 "، أنظر التفصيل"حكومة القضاة"و" دستور القضاة"الدستورية بـ

Bachir YELLES CHAOUCHE, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, op. cit, pp 168-170. 
 .وما يليها 11مرجع سابق، ص ، "مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الّدستوري "، األمين شريط -160

ب، . ف. ، ضوابط الّرقابة على دستورّية القوانين في ظل ممارسات المجلس الّدستوري الجزائري، معلي بوبترة
 .وما يليها 61، وبالخصوص، ص 21-51، ص ص 2111، أفريل 15العدد 
، د س ق، العدد "الدستورية الكتلة في توسيع الدستوري  المجلسمقاربة في رصد منهج "، عبد العزيز برقوق 

 :على الموقع التالي. 3902لسنة  .9
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7264/1/D0901.pdf consulté le 10/10/2017. 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7264/1/D0901.pdf
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من الكتلة المجلس وسّع  ة،الوثيقة الدستوريّ  أحكام عنإذا فبغض النظر 
، 2111يه المتعلق بالتعديل الدستوري لسنة الدستور بمناسبة رأالدستورّية إلى ديباجة 

 المنتخبة المجالس في توسيع حظوظ تمثيل المرأة  أن واعتبارا: "ح بما يليحيث صر 

 يقتضي الذي الدستور ديباجة من 1 الفقرة في المذكور الديمقراطي المطلب من يُستمد

 الشؤون  تسيير في والمواطنات المواطنين جميع مشاركة على حتما المؤسسات تُبنى بأن

 .(161) ..."،والجماعة الفرد حريةو  والمساواة  االجتماعية العدالة يقوتحق العمومية

ضرورة إحترام مبدأي الفصل بين السلطات والتوزيع  كما استخلص المجلس
الدستوري للسلطات بمناسبة نظره في النظم الداخلية لغرفتي البرلمان والقوانين ذات 

، رغم عدم ذكرهما وحّتى المتعلقة بمؤسسات السلطة القضائية العالقة بمؤسسة البرلمان
 .(162)صراحة في الوثيقة الدستورية 

                                                 

، يتعّلق بمشروع القانون المتضمن 2111نوفمبر سنة  12مؤّرخ في / م د/ د. ت. ر 11/ 11رأي رقم   -161
 . 11، ص 2111لسنة  61ش، العدد . د. ج. ج. ر. الّتعديل الّدستوري، ج

جزء ال يتجّزء من الوثيقة  2116لسنة غير أن ديباجة الدستور أصبحت أخيرا بفضل التعديل الدستوري  
تشّكل هذه الديباجة جزء ال يتجزّء من : "الدستورية، حيث جاءت آخر فقرة من الديباجة المعدلة بهذه الصيغة

 . المعدل، مرجع سابق 1996، دستور سنة "هذا الدستور
  : للنائب ما يلي بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالقانون االساسي 3990يه لسنة أر  جاء في -162

، مُطالب بأن يراعي، كلما م ار س   للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع االختصاصات واعتبارا أن المشرّع، طبقا -"
ل المحدد في الدستور للنص المعروض عليه بحيث ال يُد رُج ضمنه أحكاما ومضامين صالحية التشريع، المجا

 ...من النطاق الذي يعود لهذا القانون،  ايستوجب استثناءهتعود دستوريا لمجاالت نصوص أخرى مما 
يقتضي أن تحترم كل سلطة، حين ممارسة صالحياتها، الحدود التي  مبدأ الفصل بين السلطات واعتبارا أن -

، 2111جانفي سنة  11مؤرخ في  11/ م د/ ق. ر/ 12رأي رقم : أنظر ."،رسمها لها المؤسس الدستوري 
والمتضمن القانون األساسي لعضو ... المؤرخ في ... / ... لى دستورّية القانون رقم يتعّلق بالّرقابة ع

 .15، ص 2111لسنة  19ش، العدد . د. ج. ج. ر. البرلمان، ج

، يتعّلق بمراقبة مطابقة 1991مايو سنة  19مؤرخ في  91/ د. م/ ع. ق. ر/ 16رأي رقم  -: وانظر كذلك
ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج القانون العضوي المتعّلق باختصاصات مجلس الّدولة وتنظيمه وعمله للدستور،

 .19، ص 1991، لسنة 12

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab4.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab4.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab4.htm
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المبادئ المعترف بها في "اقتبس كذلك فكرة المجلس الدستوري الفرنسي المتعلقة بــ
، إذ رّكز على قانون الجنسية كمعيار لقياس دستورية بعض "قوانين الجمهورية

 .(163)التشريعّية بما فيها العضوية  النصوص

مصادر التشريع التي يجب على القاضي ة الدستورية بيمكن قياس فلسفة الكتل
احترامها، فإذا كان القانون المدني يطلب من القاضي الجزائري في حالة عدم وجود 

، فإن مهمة القاضي (164)نص البحث في مصادر غير التشريع للفصل في القضايا 
وجد الدستوري تقتضي البحث في روح الدستور للفصل في دستورية النص ولو لم ي

 .(165)هناك نص مرجعي في الدستور 

المعاهدات الدولية في قراره األول لسنة تطرق المجلس الدستوري إلى مسائل 
، حيث استند إلى مصادر القانون الدولي العام (166)كما اشير إليه أعاله  1919

                                                 

، مما 1992مثلما جاء في رأيه المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية لسنة  -163
 : شّكل مساسا بمدأ تدرج القواعد القانونّية، حيث صرح بما يلي

كّل تشريع ، ومن ثمّ فإّن "الجنسيّة الجزائريّة معرّفة بالقانون : "من الدستور تقضي بأنّ  11اعتبارا أن الماّدة  -"
 ".في هذا المجال ينبغي أن يتقيّد بأحكام قانون الجنسيّة

يتعّلق بمراقبة مطابقة األمر ، 1992مارس سنة  6د مؤرخ في . م/ ق عضـ. أ. ر 11رأي رقم : رأنظ 
، لسنة 12العدد . ش. د. ج. ج. ر. جتعّلق باألحزاب الّسياسية للدستور، المتضمن القانون العضوي الم

   .11، ص 1992
 .المشار إليه آنفا، مرجع سابق 1919واإلشارة نفسها في قراره االول لسنة 

 : تنص المادة األولى من القانون المدني الجزائري على ما يلي -164
 .نصوصه في لفظها أو فحواها يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها"
، حكم القاض بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمّية، فإذا لم يوجد فبمقتضى وإذا لم يوجد نص تشريعي     

 .العرف
 .، مرجع سابق"فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

إّن القاضي الدستوري من الواجب : "ي، ما يليالعضو السابق في المجلس الدستور على بوبترة يقول االستاذ  -165
عليه، عند قيامه بعملّية الرقابة أن يقوم بالرقابة الدستورية وليس رقابة المطابقة، وعند عدم توّفر نص صريح 
في الدستور بحكم الموضوع المطروح، عليه أن يستخلص الروح التي تسيطر على أحكام الدستور أثناء قيامه 

 .62، مرجع سابق، ص ..."، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين علي بوبترة: أنظر". ...بهذه الرقابة،
 .من هذا العمل 55إرجع إلى ص  -166

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence97_2-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence97_2-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence97_2-1.htm
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لمتعلق ا 11-19نون رقم اكأساس لتبرير إعالن عدم دستورية بعض احكام الق
 .الساري آنذاكباالنتخابات 

 :حيث صّرح فيه بما يلي
بعد المصادقة عليها ونشرها، تندرج في القانون الوطني،  إتفاقيةونظرا لكون أية " 

من الدستور سلطة السمو على  القوانين، وتخول كل  032وتكتسب بمقتضى المادة 
إلى  مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة

المؤرخ في  99 - .9المصادق عليه بالقانون رقم  0.11ميثاق األمم المتحدة لسنة 
الذي أنضمت الجزائر إليه  .0.9أبريل سنة  32الموافق  .009رمضان عام  .0

مايو  01الموافــق   .009شوال عـــام  00ؤرخ في الم 16 - .9بمرسوم رئاسي رقم 
ـوق اإلنسـان والشعـوب، والمصـادق عليه بالمرسوم ، والميثـاق اإلفريقـي لحق.0.9سنة 
فبراير سنة  2الموافق  0096جمادى الثانية عام  0المؤرخ في  26 - 96رقم 

 ."، فإن هذه األدوات القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه0.96
دوره يفهم من هذه اإلشارة إلى المعاهدات الدولية أن المجلس الدستوري اعتمد ب

المعيار الرسمي لتعريف المعاهدة مثله مثل المؤسس الدستوري، حيث اشترط فيها أن 
 .تكون مصادق عليها ومنشورة في الجريدة الرسمية

غير  إلى مصادر القانون الدولي العامالكتلة الدستورية المجلس الدستوري  وّسع
إلى األعراف الدولية عند رفضه تمتع أشار حيث ، أعالهقراره األّول بعد  اإلتفاقية

، حيث .0.9الذي سّنوه في قانون النائب لسنة  الديبلوماسيالنواب بجواز السفر 
األعراف  نظرا لكون الجواز الدبلوماسي، يسلم حسب": صرح في قراره الثاني بما يلي

طار نشاط ، لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة بمهمة دائمة أو وقتية تمثيلية أو في إالدولية
دولي يهم الدولة، وبهذه الصفة فهو يسلم حسب إرادة السلطة التنفيذية وحدها طبقا 

  .(167) "من الدستور 001و  60و  16للمواد 

                                                 

 :أنظر للتفصيل. ، مرجع سابق.0.9غشت سنة  29مؤرخ في ، .9 –م د  -ق  -ق  - 3قرار رقم  -167

= 
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 0.12لمؤسس الدستوري الجزائري منذ سنة يشكل ذلك تناقضا مع ما التزم به ا
يعد ذلك للقانون الدولي العام، وبالتالي  اإلتفاقيةاإلعتراف بالمصادر غير من عدم 

، حيث يظهر (168)في الجزائرالمعتمد للمعاهدة الدولية لتعريف الرسمي اتناقضا مع 
المجلس فكيف يجبر نوع من عدم التنسيق بين الدستور وما ذهب إليه المجلس، 

 !!؟أصال دستورالبه لم يعترف  ا البرلمان على احترام شيئإذالدستوري 

وهو ما –فعوضا إذا عن إخطار المجلس الدستوري للنظر في شأن معاهدة دولية 
إطار الرقابة على غير وفي عرضا بادر األخير إلى التطرق إليها  -ى اليوملم يحدث إل

يجة أكثر عمقا بخصوص سيسمح بالخروج بنت -لو حدث–، إذ كان ذلك تهادستوري
 .الن دستوريتها من عدمهاومن المعايير التي سيعتمدها إلع موقفه منها

لم يعد إلى هذه إذ ، الكتلة الدستورية ضمن مرةول وآخر إدماجها ألعالجها ب
وبقاء غير أن ذلك ال ينفي وجود ، آرائه الالحقةفي  وأفي قراراته سواء  المعايير أبدا

فكيف ، القرار ال يزال سارياومحتوى طالما أن فحوى حكم كهذا في مخاطرة كبيرة 
عند الجزائر  ازمت بهتلا يتال أن يحيط علما بكل المعاهدات واألعراف الدولّيةللمشرع 

التي  عملية التشريع؟ أال يعتبر ذلك مساس بالسيادة التشريعية للبرلمانلممارسته 
هل من واجب المشرع أن يسهر على تطبيق مبدأ ؟ (169)ضمنها له الدستور وال يزال 

 Le contrôle de la conventionnalité des)الرقابة على تطابق القانون بالمعاهدة 

lois) ؟(170)الجزائري ، في الوقت الذي أوكله القرار نفسه للقاضي 

                                                                                                                                          

 .وما يليها 92المرجع السابق، ص ، ..."الدستوري  المجلسمقاربة في رصد منهج "، عبد العزيز برقوق = 
 .من هذا البحث للبحث في التعريف الرسمي للمعاهدة في الجزائر 29ارجع إلى ص  -168
 (.حاليا 112)، 1996من دستور سنة  91المادة  -169
وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها  ...: "يظهر ذلك في المقطع التالي من الفقرة المشار إليها أعاله -170

 .مرجع سابق، 1919سنة أوت  21مؤّرخ في   -م د  –ق . ق – 1قرار رقم ، ..."ة أمام الجهات القضائي
 : للتفصيل في هذه المسألة، إرجع إلى 
 .سابقوما يليها، مرجع  306، ص ....، الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات الدوليةعبد الكريم مختاري  



 

 
61 

يبدو أن عدم عودة المجلس الدستوري إلى االستشهاد بقواعد القانون الدولي إجابة 
 .أمر صعب للغاية اإللتزام بها عند ممارسة العملية التشريعيةواقتناع منه بأن كافية 

في الحقيقة فإن مسألة الكتلة الدستورية المبتكرة من خارج القواعد الدستورية 
بالسيادة التشريعية المكتوبة مسألة فيها نظر، فهي تعبر بالدرجة األولى مساس 

ضرورة احترام الدستور وتناقض مع ما أمر به المجلس الدستوري نفسه من للبرلمان، 
 . (171)في ممارسته لهذه السيادة 

هو مؤسسة دستورّية عريقة يمارس مهامه الذي المجلس الدستوري الفرنسي  ثم أن
القواعد  يضع لذي هو كذلك مؤسسة دستورية عريقةفي مواجهة البرلمان الفرنسي ا

القانونية، فإذا حدث وأن وسعت الكتلة الدستورية هناك، فإن البرلمان يمكنه مواكبتها 
 11كس الوضع في الجزائر، حيث لم تمر ، عهناك التشريعية الممارسةنظرا لعراقة 

سنة من وجود المجلس الدستوري، ولم يكن البرلمان يوما مكان لصناعة القاعدة 
، القانونّية، فلهذا فإن تقييده بكتلة دستورّية مبهة يعّمق من وضعه أكثر مما يقّوم أعماله

 قية؟فكيف إذا وسعت إلى المعاهدات الدولية أو المصادر األخرى غير اإلتفا

فكيف له أن يجبر البرلمان على احترام ما لم يذكر في الدستور؟ وكيف لألخير 
 عند قيامه بالعملية التشريعية ليحتاط له مسبقا؟ هل كانالمجلس  ريدهما ي يعلمأن 

رئيس الجمهورّية؟ ألم يبعد بنفسه أصدره سيشهر هذه الكتلة لو عرض عليه نص  
ألم يبن عدم  ؟(172)مجلس الدولة  الرقابة اإلستشارّيةواألوامر من المراسيم التنظيمية 

                                                 

واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد خول  -": محافظة الجزائر الكبرى ما يليب المتعلققرار الاء في ج -171
من الدستور، صالحية التشريع في مجال التقسيم اإلقليمي للبالد، (  09البند ) 033المشرع، بمقتضى المادة 

 من الدستور، ( الفقرة األولى)  02بأحكام المادة  يـتـقـيدــية، أن فإنـه يتعـين علـيه، حـين مـمارسـة هـذه الــصالحـ
واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسيـ ــر و عمل خاصة بمدينة الجزائر العاصمة،  -

في  بأحكام الدستور يتقيدمن الدستور، فإن عليه أن  0إنطالقا من مركزها الدستوري وفقـــــا للمادة 
 .مرجع سابق، 3999فبراير سنة  36مؤرخ في  3999/م د/أ.ق/ 93رقم  قرار...". ،الموضوع

 .السالف الذكر، مرجع سابق، 9..0مايو سنة  .0مؤرخ في  9./ د . م/ ع . ق. ر/  91رأي رقم  -172
 .من هذا العمل 91ص ، 322هامش وانظر اإلشارة إلى هذه النقطة في 



 

 
62 

استنادا إلى  2111دستورّية حكم في مشروع قانون تقاعد عضو البرلمان لسنة 
، فهل سيدمج المراسيم (173) !!1926مرسومين وضعا أثناء سريان دستور سنة 

 !!التنظيمية في الكتلة الدستورية كذلك؟

ورية المعاهدات الدولية قد عوضه المجلس غياب رقابة على دستيظهر إذا أن 
ما هي إال  ،ومتناقضةصال أكتلة دستورية مضّخمة في األخيرة  بإدماجالدستوري 

وسيلة استعملها المجلس الدستوري لتقييد البرلمان، ولتعزيز السلطة التنفيذية، مما يثبت 
على الدستورية في النظام السياسي الجزائري في الرقابة طبيعة تأثير مدى مّرة أخرى 

 . بصفة عامة وعلى المعاهدات الدولية بصفة خاصة الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

تعلق بمعاشات تقاعد أعضاء ي 0.92سنة أكتوبر  20مؤرخ في  101-92مرسوم رقم : يتعلق االمر بـــ -173
، ص 0.92لسنة  01ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جالقيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة

طارات تعلق بمعاشات تقاعد أعضاء اإلي 0.92سنة أكتوبر  20مؤرخ في  106-92مرسوم رقم و . 3926
 .3909الحزب والدولة، المرجع نفسه، ص الّسامية في 

يتعلق بالرقابة على دستورية القانون  3990يناير سنة  02في   مؤرخ 90/م د /ق . ر/03رأي رقم : أنظر 
 .، مرجع سابقيتضمن القانون األساسي لعضو البرلمان... الموافق...  مؤرخ في ...3999رقم 
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 األّولخالصة المبحث 

فاقي المنبثق عن تّ ي االالّدولالجزائري االلتزام بقواعد القانون  مؤّسسالفّضل 
ه قواعد جاى للجزائر فرض نظرتها اتّ حتى يتسنّ فقط،  الّرسمي الّشكل المعاهدات ذات

زها للدول ها بسبب تحيّ ما فتئت تناضل ضدّ  اّلتيي الكالسيكي الّدولالقانون 
 اّلذي الّسياسي الّنظاما بأثر مت الجمهورّيةربطها من جهة أخرى برئيس كما ، ةاالستعماريّ 

 .يعتبر حجر زاويته
وبأخرى جاءت في  للّتصديق مارسة اعترفت بمعاهدات غير خاضعةالم غير أنّ 

 ةاقتصاديّ  ، ومستجيبة لظروفالجمهورّيةبرئيس  هي كذلكمرتبطة  ،مبسطشكل 
ب تتطلّ  الدولّيةالعالقات  ا، وأنّ تعترف به 1969لعام  فييّنا اتفاقّية، ولما كانت سياسّيةو 

 .عترف بها رسمياه ينبغي أن ي، فإنّ تفاقّياتاالمثل هذه 

ة، الجزائري لرقابة صوريّ  الّدستورالمعترف بها في  الدولّيةالمعاهدات  تخضعأ
، فمن محتملة دولّية مسؤولّيةل وقيت، بشكل تجعل الجزائر مقبلة على تحمّ ومزدوجة التّ 

ها في مقابل االبقاء على ل استبعادتفّض إذ  ،دستورّيةاهدة غير ل معجهة ال تتقبّ 
 تجعلدأ سمو المعاهدات، ومن جهة أخرى ا يشكل قبوال محدودا لمبممّ  الّدستور

معاهدة  دستورّيةأو عدم  دستورّيةحرج بتوكيله إعالن  موقفي في الّدستور المجلس 
  .القانوني على ذلك بها دون وضع الجزاء ملتزم  

توري مع المسائل المرتبطة بالمعاهدات وضا عن ذلك، لم يتعاط المجلس الدسع
ا يشكل سوى مرة واحد بصفة عرضية حيث ادمجها في الكتلة الدستورية، ممالدولية 

 .عائقا كبيرا على البرلمان لممارسة سيادته التشريعية
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 :الّثانيالمبحث 
 لرقابة متباينة على دستوريتها الوطنّية القانونّية وصالّنص خضوع

المتعاقبة  الجزائرّية الّدساتير في الجزائر، فكلّ  دستورّيةالوابت البرلمان من الثّ  بات
السلطة عقد لها اختصاص ممارسة  اّلتي ةمؤّسسالهذه وأعادت تأسيس  ّسستأ

 الجمهورّيةلرئيس بصفة أصلّية، في الوقت الذي يمارسها كذلك  التشريهعية التشريعّية
األخير، مما ة لت كفّ الّسياسي الجزائري قد أما الّنظامطبيعة  ، غير أنّ بصفة استثنائّية

  .(174)ه في نشاطفعلي الدور جعل الكتاب ينفون ال

 11العادي في مجاالت تتعدى بكثير الـ الّتشريعلمان آلية سن أوكل إلى البر 
محدودة ها مجاالت عامة و ، غير أنّ (175) الّدستورمن  122 ماّدةمجاال الواردة في ال

 (176) حقيقّية دستورّية، بينما أخضعها لرقابة بل بالّنوع ليس بالكمّ  ةكثرتها، فالعبر  رغم

ي، الّدستور بإخطار المجلس  المكّلفةا متوقفة على رغبة الجهات كنهل (177) وتدّخلية
 .(األّولالمطلب )ة ا هي قانونيّ أكثر ممّ  سياسّيةتستجيب عادة لظروف  اّلتيو 

سواء بين  التشريعّيةبإصدار األوامر  الجمهورّيةرئيس مقابل ذلك في ُخّص 
في  الّتنظيمممارسة بو  .االستثنائية الّظروفة المتعّلقالحاالت دورتي البرلمان أو في 

بكثير من مجاالت القانون  أوسعمجاالن  ، وهماللبرلمان المخّصصةالمجاالت غير 
 الّنظاما يثبت كذلك تأثير ممّ  ،قابة على دستورّيتهمارّ لليخضعان  ا المهأنّ  إالّ ، العادي

 .(الّثاني المطلب)النصوص الخاضعة للرقابة على دستورّيتها  تحديدفي  الّسياسي

                                                 

-119، ص ص 2115، جويلية 5، س 19لديمقراطّية، العدد ، مجّلة ا"الّدستور والّدولة"، صالح بلحاج -174
 .111، وبالخصوص ص 121

 .29، وبات عدد المجاالت المذكورة فيها 111رقم  2116أصبحت تحمل في تعديل سنة  -175

 .وما يليها من هذا العمل 111باإلضافة إلى القوانين العضوية التي ستكون موضوع تحليل ابتداء من ص 
المنصوص عليها فهي رقابة منّصوص عليها دستوري ا، كما أنها ممارسة  عمليا، عكس المعاهدات الدولّية  -176

 .دستوريا والمعفاة عمليا من الرقابة على دستوريتها

 .ألن المجلس الدستوري تحول فيها إلى مشرع مشارك، عوض أن يكون مراقب مشرع-177
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   :األّولالمطلب 
 التشريعّية العادية  وصالّنص دستورّيةعلى  الّرقابةفي ممارسة 

ع فيها البرلمان، إضافة إلى يشرّ مجاال  11 الّدستورمن  122 ماّدةعّددت ال
 إال صوريا ليس في الحقيقة هذا التضخيم أنّ  ، غيرفي أحكام مختلفة مجاالت أخرى 

 تقوم على مبدأمزدوجة و  دستورّية، بينما أخضعت من جهة أخرى لرقابة (األّولالفرع )
 .(الّثانيالفرع ) ، وعلى التدخلية في سن القاعدة التشريعية في مواضع كثيرةاإلختيارّية

 : األّولالفرع 
 في الجزائر محّددةالمحدودة والالعادية القوانين مجاالت 

في مجاالت كثيرة ومتشعبة مبدئيا، غير  الّتشريعللبرلمان مهمة  مؤّسسالأوكل 
ومواد أخرى، عكس ما كانت  122 ماّدةأنها معددة ومحصورة، إذ حددت حصرا في ال

ولم  الّتشريعالبرلمان في مجال  صالحيةأطلق  اّلذي 1961سنة دستور عليه في 
 .(178) الاّلحقة الّدساتيريحّدها له على خالف 

 تحديد لسيادة البرلمانيعتبر  في حّد ذاته للتشريعمجاالت فرض  أنّ  باحثون يرى 
وموضوع ، الّسيادةصاحب الشعب ى لإ ةمؤّسسيعتبر أقرب  هألنّ ، (179)في ممارسته 

شريع بينما يطلق للتّ  يحدد له مجاال ، فليس من العدل أنّ (180)إلهام لعدة مدارس فكرية 
 .فيه وهي األبعد منه تمثيال التنفيذّية الّسلطةيد 

                                                 

تحّدد للبرلمان مجاالت للّتشريع، غير أّن ذلك ال ينفي وجود  1961ال توجد أّي مادة في دستور سنة  -178
 . مجاالت مشار إليها في مواد أخرى منه

، مذّكرة ماجستير 1996في ظّل الدستور الجزائري لسنة  ن، انتفاء الّسيادة التشريعّية للبرلماالوّناس مزياني -179
الدولة، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة مولود معمري، تيزي  في القانون، فرع تحوالت

 .وما يليها 122، ص 2111وزو، 

كّل المدارس الفكرية اّلتي تناولت أصل نشأة الّدولة لم تغفل دور هذه المؤّسسة سواء باعتبارها أداة تعّبر عن  -180
ّية، أو أداة قمع وتكريس للطبقّية كما يراه الماركسّيون، اإلرادة العاّمة كما يراه أنصار المدارس الفردّية أو العقد

، أثر المذاهب الّسياسية في تحديد وظيفة الّدولة ومدى انعكاسها على الحقوق العمري بّلوطي: أنظر للتفصيل
عة والحريات العاّمة، مذّكرة ماجستير في القانون، فرع القانون الدستوري، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسية، جام

 . 2112الحاج لخضر، باتنة، 



 

 
66 

حيث  ،الّتشريعدور البرلمان في عن رمزّية  122 ماّدةالعميقة للقراءة ال تكشف
من باتت  خاّصةال الّنظمو  خاّصةالقواعد ال ما يعني أنّ  الطابع العاميغلب عليه 

الخاص يحمل  الّنص ، ومن المعروف أنّ (181)ة المستقلّ  التنظيمّية الّسلطةاختصاص 
فقد فيها  نالبرلما يمكن القول أنّ ، فإًذا من النّص العام أكثر تفصيل وأكثر تحليل

العادية أو المجاالت غير للبرلمان إذا م يبق ، فل(182)لصناعة القانون  حقيقّيةفرصة 
 . قليلة فعلّيةأو  حقيقّيةمجاالت  مقابل، (183) ةالفنيّ 

فيها البرلمان  تدّخلي اّلتيأنواع من المواضيع  عّدةإجماال بين  الّدستورز ميّ 
 : (184)شريع عن طريق القوانين العادية للتّ 

 األشخاص، والمجال كحالة ة،تفصيليّ  بصورة بوضع القواعد فيها يختص مواضيع  -0
 .(185)مجال  02وهي حوالي ...  ةالملكيّ  وحق واالجتماعي، اإلداري 

 للتعليم بالّنسبة الحال هو ، كما"العاّمةالقواعد "وضع  فيها دوره مواضيع ال يتعد  -2
 .(186)مجاالت  .9وهي في حدود ... والبيئة  والصحة

كمواضيع الغابات، المياه، والمناجم " العام الّنظام"البرلمان  مواضيع يضع فيها  -1
 .(187)مجاالت  92وهي في حدود 

                                                 

 .، مرجعين سابقين(2116من الدستور المعدل سنة  111الماّدة )من الّدستور  125/1طبقا للماّدة  -181

 :نعم القانون يصنع، ألنه يحتاج إلى إجراءات وفنيات تشريعية معقدة تستلزم تحكما كبيرا، أنظر -182
، مذّكرة ماجستير في القانون، فرع الدولة 1992الجزائري منذ ، اإلنتاج التشريعي للبرلمان لونيس بوجمعة

 .2116والمؤسسات العمومية، كلّية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خّدة، الجزائر، 

، أو (122/11الماّدة )، والّنياشين واألوسمة (1996من دستور سنة  122/29الماّدة )كإنشاء المؤّسسات  -183
 .، مرجع سابق(122/12الماّدة )، وعلى ميزانية الّدولة (122/11لماّدة ا)المصادقة على المخّطط الوطني 

 :نوعين فقط، وهي النوع األّول والنوعين الّثاني والّثالث اّلذين ذكرهما متصلين فاروق حميدشييقدم الباحث  -184
والعلوم                             ، الممارسة التشريعّية في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، كلّية الحقوق فاروق حميدشي

 .وما يليها 221، ص 2111واإلدارّية، جامعة الجزائر، 

 .، مرجع سابق21 إلى 25، و15إلى  11، و11و 19و 12و 16و 11و 12و 11/ 122الماّدة  -185

 .، المرجع نفسه22و 21إلى  16، ومن 11، 15، 12 /122الماّدة  -186

 .المرجع نفسه، 21إلى  22/ 122الماّدة  -187
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هي مجرد أدوات إلنشاء نظم معينة أو موضوعّية، ف مواضيع ال تنتج قواعد قانونية  -1
ئب، وإنشاء أوسمة أو الموافقة المصادقة على مشاريع كمواضيع إحداث الضرا

 .(188)مجاالت  92وهي في حدود ... على قانون المالية أو المعاهدات مثال 

مجاال  12مجاال حقيقيا فقط بصفة فعلية مقابل  11سوى  إذايملك البرلمان ال 
إلى ذلك كثرة  األقل بصورة غير معبرة، وإذا أضيفيملكها بصفة رمزية أو على 

، (189)الحكومة أصال  اتعد مشاريعه اّلتيفي نصوص القوانين  الّتنظيماإلحالة إلى 
، (190)في الوقت نفسه  العضوي  ن و انالقالقانون العادي و نظمتا بموجب  حالتين اّللتانوال

 .بكثير 11للتشريع أقل من  الحقيقّيةفيمكن القول أن المجاالت 

من البرلمان بجملة من اإلجراءات  الّصادرةالقوانين من جانب آخر  أحيطت
لت حوّ  ، إذالتشريعّية العملّية خصوصيةيفقد وأدوات أخرى للتشريع، جعلت هذا األخير 

 . العضوّيةن وانيالقحتى األوامر أو إلى أو  التنظيمّية الّسلطةمجال إلى بعضها 

تين بكيفية المتعّلق الّدستورمن  21و 21المادتين  فعلى سبيل المثال، أحالت
للكيفيات  بالّنسبةصراحة إلى القانون العادي، سواء  الجمهورّيةوشروط انتخاب رئيس 

، أو أعاله 21 ماّدةغير تلك الواردة في ال الّرئاسيةبإجراء االنتخابات  ةالمتعّلقاألخرى 

                                                 

 .، المرجع نفسه11و 29و 11إلى  11/ 122الماّدة  -188

نظرا لندرة المبادرات (( غرفة التسجيل))و(( شخص مأمور))يطلق على البرلمان الجزائري مجازا أوصاف  -189
 نائبا بالمبادرة 21لـ 121بالتشريع اّلتي أصبحت حكرا من الناحية الفعلية للحكومة وحدها رغم سماح الماّدة 

  .52، ص مرجع سابق، "...الّرقابة الدستورّية للقوانين "، عبد المجيد جبار: بها، أنظر

، حيث (122من الماّدة  16الفقرة )القضائّية  الهيئات وإنشاء القضائي، بالّتنظيم المتعّلقة القواعديتعّلق األمر ب -190
، وصدرت بالفعل كل القوانين المتعّلقة بالموضوع أعاله في 121من الماّدة  15نظمت كذلك بموجب الفقرة 

شكل قوانين عضوية باستثناء المحاكم اإلدارّية، مما يعني أن الفقرة أعاله أضحت بال أثر، وكذلك األمر كذلك 
من الماّدة  22الفقرة )المسّلحة  المدنّية للقوات الّسلطات واستعمال الوطني بالدفاع المتعّلقة لعاّمةا للقواعدبالّنسبة 

 (.القانون المتعّلق باألمن الوطني)تحت تسمية  121من الماّدة  12حيث نظمت كذلك بموجب الفقرة ، (122
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، بينما 21 ماّدةفي الة بالترشح لها غير تلك الواردة المتعّلقللشروط األخرى  بالّنسبة
 .(191)باالنتخابات  المتعّلقحددت في القانون العضوي 

، إذ القوانين كذلكالنصوص القانونية الصادرة عن رئيس الجمهورية نافست 
ع فيها البرلمان يشرّ  اّلتيفي المجاالت نفسها  التشريعّيةاألوامر بإصدار يختص األخير 

من  91 ماّدةعليها في الالحالة االستثنائية المنصوص في و ، 122 ماّدةلب الأي في ص
كما يتمتع بسلطة ، (192)غير محدودة وغير محّددة  ، حيث تمتاز بكونهاالّدستور
 . (193) غير محدودة وغير محّددة كذلكالتي هي و  ،قوية تنظيمّية

ة ولو الّتشريع العملّيةيستطيع توقيف  الجمهورّيةيضاف إلى كل ذلك أن رئيس 
ادر الّص  القانون يتضح أن  الّتاليبو  .(194)طلب قراء ثانية أو ب طارخاإلتا، سواء بمؤقّ 

، الّتشريعه منافسة، فبعضها تشاركوإجراءات قواعد قانونية  عّدةمحاط بعن البرلمان 
كما ، بينما ال تحترم أخرى مبدأ تدرج القوانين في عالقتها به، مجاالتهتستحوذ  أخرى و 
    :أدناه الّشكل ومنتقاة، مثلما يوضحهعلى دستورّيته مركزة  رقابة ه يعل مارُس تُ 

 (حاليا 189 اّدةمال) 161م  على دستورّيتهاقابة رّ ال

  126م  ثانية ةحق طلب قراء
 (حاليا 141 م)

القوانين الّصادرة عن 
  122م البرلمان 

 (حاليا 140 م)

  129م  العضوّيةالقوانين 
 (حاليا 141م )

 (حاليا 1/ 149 م) 1/ 121م  التنظيمّيةالمراسيم  (حاليا 142 م) 124م  التشريعّيةاألوامر 

                                                 

القانون، فقد نّصت في مقدمتها على ما من هذا القانون ال تترك شك في االستحواذ على مجال  119فالماّدة  -191
، العضوي   القانون   هذا  أحكام  وكذا  الّدستور  من   73الماّدة في  المحّددة  الشروط  عن  فضال: " يلي

 يتعّلق ،2012سنة  يناير 12 في مؤّرخ 11-12 رقم عضوي  قانون : أنظر. "...يقدم  أن  المترشح على يجب

 (.ملغى)، 19، ص 2112لسنة  11ش، العدد . ج. ج. ج. ر. االنتخابات، ج بنظام
المعّدلتين  12و 15، تدارك فيهما الخطأ أعاله، إذ أحالت مادتيه 2116يذكر أّن الّدستور المعدل سنة  

، والمقصود (القانون )عوضا عن ( القانون العضوي )من النص القديم أعاله صراحة إلى  21و 21للمادتين 
 .ا بطبيعة الحال القانون العضوي المتعّلق باإلنتخابات وإن لم تذكرانه باإلسمفيهم

 .وما يليها من هذا العمل 21يمكن التفصيل في مسألة األوامر التشريعية ابتداء من ص  -192

 .وما يليها من هذا العمل 91أنظر التفصيل في ص  -193

 .سابق، مرجع 1996من دستور سنة  122و 126 أنظر الماّدتين -194
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 : الّثانيالفرع 
 ادرة عن البرلمانالّصالتشريعية صوص على دستورّية الّنصيقة لرقابة عن ممارسة 

الجزائري رقابة حقيقّية بمعنى  الصادرة عن البرلمان القوانين العاديةيمارس على 
فعلية أو فّعالة،  اــوال يقصد بذلك بالضرورة أنه، بعد أن أّسست نصا، فعالأنها ممارسة 

 .(195)فهي ليست كذلك فال توصف بما هي ليست أهال له 
وأخرى  قبلّية، رقابة الّرقابة على الدستورّيةالقوانين لنمطين من  الّدستورأخضع 

أي بالشكل نفسه لنمطين من اإلخطار، إخطار قبلي وإخطار بعدي،  بالّتاليو  بعدّية
الّتنظيمات للرقابة، فما و  الدولّيةكل من المعاهدات  165/1 ماّدةالبه  أخضعتالذي 

 .(أوال)وما هي مخاطرها؟ وما مدى ممارستها على القوانين  ؟هي هذه الرقابة
لمسائل القوانين رقابة  في إطار تناولهمن جهة أخرى، المجلس الدستوري يمارس 

فقط، وإنما يساهم في المعروض عليه ة، بمعنى ال يكتفي بالحكم على النص تدخليّ 
صحيحة دستوريا؟ وما  رسةصياغته أو يقضي بدستوريته بشروط، فهل هذه المماإعادة 

 (.ثانيا) ريع؟لى سيادة البرلمان في التشهي آثارها القانونية ع
 القوانين العاديةعلى دستورّية مزدوجة قابة اقرار الدستور لر  /أوال

ربط المؤسس الدستوري مسألة ممارسة نوعي الرقابة المذكورين أعاله بتوقيت 
فإذا ، (196) "الّتنفيذواجبة "عبارة دخول النص حيز التنفيذ، وهذا من خالل استعماله 

فإنها  ،(197) عليها الّتصديقوقت  الدولّيةللمعاهدات  بالّنسبةكانت العبارة أعاله تعني 
 .(198) الرسمّيةيوم نشرها في الجريدة من  التنظيمّيةلمراسيم ل تتحّقق بالنسبة

                                                 

 .21، مرجع سابق، ص ...، عدم فعلية الّرقابة على دستورّية القوانينعزيز جّمام: في هذا الّصدد، أنظر -195
، وال على المراسيم (وما يليها من هذا العمل 21ص )بينما لم تمارس هذه الّرقابة ال على المعاهدات الدولّية   

 .من هذا العمل( وما يليها 91ص ) التنظيمّية

في التعديل الدستوري األخير على هذه العبارة بسبب انتقاله إلى نمط الرقابة القبلية، حيث لم المؤّسس  تخلّ  -196
 .، مرجع سابق2116المعدل سنة  1996من دستور سنة  116يعد لهذه العبارة معنى، انظر المادة 

 . وما يليها من هذا العمل 16راجع ص  -197

من الدستور، وهو  15/11و 22/11التنظيمية لنظام اإلصدار، راحع المواد على أساس عدم خضوع المراسيم  -198
 . 2116من تعديل سنة  99/11و 91/16ما يقابلها في المادتين 
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ر نظامين وهما اإلصدابينما تخضع القوانين سواء العادية منها أو العضوية ل
؟ هل هنا ((الّتنفيذواجبة )) المقصود بعبارة امفالنشر في الجريدة الرسمية، ثم أساسا 

 .؟ارها أم من يوم نشرهامن يوم إصد

 :الجزائري منهما مؤّسسالفي موقف  الّنظرالتمييز بين المرحلتين و  أّواليجب 

يعطي  اّلذياإلجراء الوحيد "اإلصدار بكونه  "Lavierreالفيير "األستاذ يعرف 
يقوم به رئيس  اّلذيذلك اإلجراء "بكونه كذلك يعرف . (199)" القانون القوة اإللزامية

ولتكليف  الّدستورنص عليها  اّلتيإلقرار أن قانونا ما قد اكتمل وفقا لإلجراءات  ةالّدول
 ،(200)" ةالّدولبنشره وتنفيذه لكونه قد أصبح قانونا من قوانين  التنظيمّية الّسلطةعّمال 

 بين الفقه المقارن بين من يراه عمال تشريعيا القانونّيةوقد شهد اختالفا كبيرا في طبيعته 
       .(201)من نوع خاص عمال أو تنفيذيا أو 

، حيث جعله من إختصاص رئيس 1961عرف المؤسس اإلصدار منذ سنة  
الجمهورية أساسا، ثم رئيس الجمعية الوطنية في حالة امتناع الرئيس عن ممارسته في 

سنة ابتداء من دستور وحده  ثم أصبح حكرا عليه (202)أيام المحددة لذلك  11أجل الـ
 .(204)بعده  1996و 1919ثم انتقل إلى دستور ، (203) 1926

                                                 

دراسة )، عن واقع االزدواجية التشريعّية والعمل التشريعي في الّنظام الّدستوري الجزائري حميد مزياني  -199
، فرع تحّوالت الدولة، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسية، ، مذّكرة ماجستير في القانون (مقارنة

 :، نقال عن115، ص 2111جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
Dimtri GEORGES LAVROFF, Système politique Français, 2

ème
 éd. Dalloz, paris 1975, p 222.                

. د -دراسة  مقارنة–القانون والقرار اإلداري في الفترة ما بين اإلصدار والشهر  عبد العزيز السّيد الجوهري، -200
             .21، ص 1995ج، الجزائر، . م

 .، وما يليها21مرجع سابق، ص ... ، القانون والقرارعبد العزيز السّيد الجوهري : في تفصيل ذلك أنظر -201
202-                                            L’Article 49 de la constitution Algérienne de 1963 stipulait:   

« Le Président de la République est chargé de la promulgation et de la publication des lois.  
Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par l’Assemblée nationale et 

signe les décrets d’application. Le délai de dix jours peut être réduit quand l’urgence est 

demandée par l’Assemblée nationale» 
L’Article 51 stipulait: « A défaut de promulgation des lois par le Président de la République dans 

les délais prévus, le Président de l’Assemblée nationale procède à cette promulgation ». op. cit. 
 .، مرجع سابق1926سنة من دستور  151أنظر الماّدة  -203
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اختفى هذا اإلقتران منذ ، بينما 1961دستور سنة في  الّنشرإقترن اإلصدار ب
القانون من  11المادة إلى أحكام  الّلجوء يستلزمإلى اليوم، مما  1926دستور سنة 

من في الجزائر ق تطبالقوانين أن  ايظهر منهلبحث المقصود بوجوب التنفيذ، ف، المدني
محل صفة القانون للنص مسبقا أعطت  ماّدة، فال(205) الرسمّيةيوم نشرها في الجريدة 

بمجّرد  الّتنفيذقد أصبح واجب  أنه المشّرعفهو اعتراف ضمني من  الّتاليب، و النشر
 ،بمعنى كاشف وليس منشئهنا إاّل إعالم المخاطبين به،  الّنشرإصداره، وما دور 

 .(206)" ال عذر بجهل القانون " لقاعدةإعماال 

ما نصت كذلك على ذلك يدّل ، و الّنشرإذا باإلصدار وليس ب الّتنفيذوجوب  يتحّقق
إخطار  توقف عملية إصدار القانون عند اّلتي، من الدستور 126/2 ماّدةعليه ال

 .الّتنفيذوجوب صدار باإل ربط مؤّسسالفيفهم من ذلك أن ، (207)ي الّدستور المجلس 

القوانين فقط دون باقي  رقابةعلى العملي  أكيدهذا التّ خلفية  يطرح التساؤل حول
أنه ال يمكن أن يبتعد ذلك عن طبيعة  ؟، يظهر165/1 ماّدةفي ال الموجودة وصالّنص

رئيس نوع من القناعة أن  دستورّيةال اتمؤّسسال، إذ خلقت لدى الّسياسي الّنظام
اقتنعت أنه في إطار حمايته  الّتاليب، و (208)بمقدوره أن يفعل كل شيء  الجمهورّية

  .(209)لما يراه مخالفا له  التصّديالتقديرية في  الّسلطة، له 21 ماّدةللدستور وفقا لل

                                                                                                                                          

     .، مرجعين سابقين1..0من دستور سنة  031، و.0.9من دستور سنة  006 المادة -204= 
القوانين في تراب الجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية تطبق :"من القانون المدني على ما يلي 11تنّص الماّدة  -205

 1925سبتمبر سنة  26مؤّرخ في  51-25أمر رقم ". الّشعبّية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمّية
 .991، ص 1925لسنة  21ش، العدد . د. ج. ج. ر. يتضّمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج

 .، مرجع سابق1996 من دستور سنة 61الماّدة  -206
 اآلتية، 166 الماّدة في عليها المنّصوص الّسلطات من سلطة أخطرت إذا أنه غير: "إذ جاء فيها ما يلي -207

 وفق الّدستوري  المجلس ذلك في يفصل حّتى األجل هذا يوقف صدور القانون، قبل الّدستوري، المجلس

 .، مرجع سابق"اآلتية 167 الماّدة تحددها اّلتي الشروط
208-               Abdelmadjid DJEBBAR , «Le Conseil de la nation … », op. Cit, p 106 et suivantes.  
209-                                                                                                                     Ibid, p 107.  
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منها  الّثانيبينما الجزء ، أنه منطقي وحقيقي من هذه الفكرة األّولالجزء يظهر 
بالضرورة  الّدستورال يحمي  ومن خالل ما شوهد وعرف الجمهورّية، فرئيس نظرمحل 

للرئيس  المؤّسس أراد، فكل ما في األمر أن (210)بل بالعكس، عادة ما يعرضه للخطر 
  .(211) الّسياسيالرئاسيوية للنظام  الّطبيعةمركزا يتماشى و 

 الداخلّية الّنظمو  العضوّيةاإلخطار في القوانين صالحية تحقيقا لذلك،  فجعل
يبرم )منه مشرعا خارجيا  باقي القوانين، وجعلها برغبته بالنسبة لللبرلمان بيده، وربط

 ماّدةبموجب ال التشريعّيةيصدر األوامر )ا وتشريعيّ ( ويصادق عليها الدولّيةالمعاهدات 
، كل ذلك (212)( 125/1 ماّدةبموجب ال الّرئاسيةيصدر المراسيم )وتنظيميا ( 121

 .وتحويله من سلطة تشريعية إلى غرفة تشريعيةمقابل تحجيم البرلمان 

إلى في الجزائر المعاهدات  دستورّيةعلى الممارسة  الّرقابة انعداممشكلة  تامتدّ 
تناقضا  هذا الواقع ال يعدف ،عرفت حاالت تطبيق ، ولو أن هذه األخيرةكذلك التشريع

فيه هو إظهار المعاملة  القصدنصا وممارسة، ألن  الّرقابةالقوانين ب إحاطةمسألة مع 
 .ال غيرية وليست الكمية الّنوعمن الناحية التمييزية المسلطة على القوانين 

رئيس  نّ ألبل  ألن القوانين سليمة،ليس ، قليلةبذلك أن الحصيلة تظهر  
 دستورّيةالممارسة اإلخطار، ليس القتناعه بسالمتها إلى أصال ليس بحاجة  الجمهورّية

ي الّدستور  مؤّسسالبما مّيزه  إّنما، و الّدستورأو لثقته في البرلمان، أو بكونها ال تمس 
 .(213) على دستورّيتهارقابة اختصاص ممارسة المن وسائل للتصدي للقوانين غير 

                                                 

، ومّدد لرئيس 2115أشهر كاملة سنة  12الجمهورّية المجلس الّدستوري بال رئيس لمدة حدث أن ترك رئيس  -210
 .وما يليها من هذا العمل 122، أنظر ص 2111اشهر كذلك في سنة  12انتهت عهدته لمدة 

 .وما يليها 219، مرجع سابق، ص ...عن الّطبيعة الرئاسيوّية للنظام الّسياسيمحّمد أومايوف، : أنظر -211
  .21، مرجع سابق، ص ...، الممارسة الجزائرّية في مجال المعاهدات الدولّية عبد الكريم مختاري  -212
. سبقت اإلشارة أن رئيس الجمهورية يملك عّدة وسائل تجعله يستغني عن تحريك الّرقابة على الدستورّية -213

 .2116من هذا العمل، واحتفظ بهذه اإلمتيازات في تعديل سنة  19راجع ص 
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، فلم يسبق أن المعنية باإلخطار الّسلطاتباقي  يضاف إلى ما سبق امتناع
 1919ي منذ إخطارات سنة الّدستور المجلس البرلمان أخطر رئيس إحدى غرفتي 

 . (214)الوحيد  1991سنة وإخطار المعدودة 

على  1919ي الجزائري منذ سنة الّدستور راقبها المجلس  اّلتيتعد القوانين العادية 
 .(215)للمرحلة نفسها ي الفرنسي الّدستور إذا قورنت بحصيلة المجلس  خاّصةاألصابع، 

ليس ت في الواقع ف، فإن قلّ ا وممارسةً نص   القانون العادي برقابة تمييزية أحيط
الما يملك ما يواجهه به، في غنى عنها، ط الجمهورّيةألن رئيس لسالمتها دستوريا، بل 

 الّنظامفي  الّرئيسق مركز ي هو تفو  الّدستور ن إخطار المجلس وما يمنع البرلمان م
، (216) الّرئيسم مركز البرلمان في مواجهة سلطات تدعي، لذلك تظهر أهمية الّسياسي

 . القوانين والمعاهدات الدولّية ككل دستورّيةعلى قابة رّ تحقيق السيؤثر ايجابا على  إذ

                                                 

 .وما يليها من هذا العمل 211أنظر ص  -214

، ومرحلة ما بعد (1996 -1919)فإذا قسمت هذه المقارنة إلى فترتين، مرحلة ما قبل القوانين العضوّية  -215
من المنطقي ، فأكيد أن البون سيكون شاسع كما سيبّينه الجدول أدناه، و (إلى اليوم 1992)القوانين العضوّية 

 .بالنسبة للمجلس الفرنسي حتى تتطابق المقارنة مع بداية عمل المجلس الجزائري  1919أن تبدأ المقارنة سنة 
 حصيلة رقابة المجلس الّدستوري 
 الفرنسي المتعّلقة بالقوانين العادية

 حصيلة رقابة المجلس الّدستوري  
 الجزائري المتعّلقة بالقوانين العادية 

 مرحلة 
 (1..0-.0.9)مرحلة    X ( اليوم -6..0)

 مرحلة
  (1..0-.0.9)مرحلة  X( اليوم -6..0) 

 رقابة بعدّية رقابة قبلّية رقابة بعدّية رقابة قبلّية رقابة بعدّية رقابة قبلّية رقابة بعدّية رقابة قبلّية
 90 92 90 92 ال تمارس 93 *ال تمارس 326

  onstitutionnel.dz-http://www.conseil :المرجع  constitutionnel.fr-http://www.conseil: المرجع

 .3999مع التنويه أن الّرقابة البعدّية أصبحت تمارس في فرنسا منذ الّتعديل الّدستوري لسنة  *
X-  3902ديسمبر سنة  20إلى غاية. 

 

يظهر أن المؤّسس لم يكن ينوي أبدا تقليص صالحيات رئيس الجمهورّية بما يخدم تفوق البرلمان، فلم يظهر  -216
ما يفيد ذلك، فهي ال تعدو أن تكون اقتراحات تقنية تتعلق  2111في مشروع الّتعديل الّدستوري المقدم سنة 

 . ع، مرجع سابقمن المشرو  15إلى  11باقتراح القوانين ومناقشتها، أنظر المواد من 
 1996غير أن ما اعتمد من إمكانّية للمعارضة البرلمانية في إخطار المجلس الّدستوري في دستور سنة    

دها، أنظر ، يبقى نقطة ايجابية لكنها موقوفة النتائج في انتظار وجود ممارسة تنفيها أو تؤكّ 2116المعّدل سنة 
 .من هذا العمل 215ص 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-onstitutionnel.dz/
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 : الوطنية التشريعيةعلى النصوص لرقابة تدخلّية على مجلس الدستوري ممارسة ال/ ثانيا

 (217) !!المجلس الدستوري مشّرٌع مشارك

على البرلمان احترام كتلة دستورّية  فرضالمجلس الدستوري سبق إظهار أن 
، (218) ما قّلص فعال من سيادته التشريعّيةوهو غامضة عند سّنه القواعد التشريعية 

ته أو عدم مطابقنص تشريعي تفادي إعالن عدم دستورّية غير أن األمر تعداه إلى 
مشروطة بعض أو مطابقة عوضا عن ذلك يعمد إلى إعالن دستورّية ، ف(219)للدستور 

التحفظات التفسيرية، أي بعبارة أخرى يتدّخل في إرادة المشرع، ويقرن بين إعالن 
واحترام رغبته وهو ما لم يمارسه على األعمال الصادرة عن أو المطابقة الدستورية 

التصريحات؟ وما تاثيرها في  ، فما المقصود بهذهالسلطة التنفيذية ألسباب معلومة
 .نوعية العمل التشريعي؟ وما هي قيمتها القانونية؟

: رات المطابقة بتحفظات بكونهاقرا Louis Favoreuر لويس فافو يعّرف األستاذ 
 . (220)" دستوريا النّص  يجعل احترامها قرارات رفض غير أنها مرفقة بتحفظات"

فّضل  الفرنسيقرارات رفض، غير أن المجلس الدستوري في األصل إذا فهي 
 . (221)اعتبارها دستورّية شريطة احترام تفسيراته البّناءة أو التحييدّية أو اآلمرة 

، 1919هذه التصريحات منذ أول قرار له سنة الجزائري المجلس الدستوري  عرف
 :(222)منها ثالثة أنواع حيث كشفت الممارسة عن استعماله 

                                                 

 : ، أنظر(المشّرع الثّانوي )بـ بوالشعير سعيديسّميه األستاذ  -217
 .وما يليها 033، ص 2112ج، الجزائر، . م. ، المجلس الّدستوري في الجزائر، دسعيد بوالشعير

 .وما يليها من هذا العمل 55أنظر ص  -218
 .وما يليها من هذا العمل 119سيتم التفصيل في مسالة المطابقة وتمييزها عن الدستورية ابتداء من ص  -219
220- Louis FAVOREU, « La decision de constitutionnalite», R.I.D.C, n° 2-1986, pp 611-633, 

notemment p 622. Traduction personnelle.                                                                
221- Ibid, p 622.                                                                                                                                             
 :راجع للتفصيل في ذلك -222

Bachir YELLES CHAOUCHE, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, op. cit, p 153 et suivantes. 
Bachir YELLES CHAOUCHE, «La technique des reserves dans la jurisprudence du Conseil 

Constitutionnel Algérien», R.C.C. n° 01-2013, pp 07-18, notemment p 08 et suivantes. 
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 (serves constructiveséLes r) ظات البّناءةالتحف -1

وهي أن المجلس الدستوري يتفادى إعالن عدم دستورّية نص ما بإعالن دستورّيته 
، بمعنى آخر أن (المجلس الدستوري )شريطة أن يحترم المشرع التفسير الذي يقدمه هو 

القانونية هو األخير يقّيد إرادة المشرع بضرورة أن يكون مراده من وضع تلك القاعدة 
 .بالضبط ما فّسره المجلس

بمناسبة تصديه  1919يأتي في هذا اإلطار وعلى سبيل المثال ما قرره سنة 
من قانون اإلنتخابات، الّلتان تضعان حاالت عدم القابلية للترشح،  15و 12للمادتين 

حيث اعتبر أن التفسير المقبول لهذه الحاالت أنه ال يحق الترشح في الدائرة األخيرة 
الحياتهم فقط وليس على مستوى كل الدوائر التي التي مارس فيها هؤالء الممنوعين ص

  .(223)سبق لهم الممارسة فيها 
 (Les reserves neutralisantes) التحّفظات التحييدّية -2

من كل العبارات التي يؤدي معناها أن المجلس الدستوري، يبتر النص المعيب 
ُم على نزع العبارات بقاؤها إلى إعالن عدم دستورّيته برّمته، فعوضا أن يعلن ذلك، ُيق   د 

 .منها التي تعيبه واإلحتفاظ فقط بما يصلح
ساسي من قانون القانون األ 11و 12دتين بالما المثعلى سبيل ال فعل ذلك
1919للنائب لسنة 

مناحي تطور لمتابعة النائب لدائرته اإلنتخابية  تفرغبالمتعلقتين  

                                                 

 .قانون االنتخابات، مرجع سابق نيتضم 1919أوت سنة  12مؤرخ في  11-19قانون رقم : أنظر -223
 .، مرجع سابققانون االنتخاباتب يتعّلق، 1919نة سأوت  21مؤّرخ في   -م د  –ق . ق – 1قرار رقم 

نظرا ألن المشرّع عندما نّص على أن األشخاص الذين يمارسون الوظائف المذكورة في ": صرح فيه بما يلي
من قانون اإلنتخابات، غير قابلين لإلنتخاب في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي  92و 93المادتين 

احدة بعد إنهاء الوطني، كان يقصد منعهم من الترشح لمهمة إنتخابية، مدة ممارستهم مهامهم، وطوال سنة و 
   . مهامهم، ومن تقديم ترشحهم لمهمة إنتخابية في دائرة اإلختصاص األخيرة التي مارسوا وظائفهم فيها

والقول بمقتضى أية قراءة أخرى تفضي إلى توسيع هذا المطلب األخير إلى كل دوائر اإلختصاص التي قد 
ى أساس، وبعد هذا التحفظ، يتبين أن أحكام سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم، قول تمييزي ال يستند إل

  ".مساس لهما بأي حكم دستوري  المذكورتين ال 92و 93المادتين 
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القوانين واألنظمة، وممارسة الرقابة سائل المتعلقة بتطبيق خاصة المو فيها الحياة 
قرر حيث  كذلك المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية،الشعبية، و 

 .(224)دستورية النصين أعاله لكن مبتورين من التوسيعات المشار إليها فيهما 

 (Les reserves directives ou injonctives) التحفظات اآلمرة -1  

الدستوري يوجه توجيهات إلى المشرع يأمره فيها بإعادة أن المجلس بها  يقصد
صياغة القاعدة القانونية المعيبة حتى تكون دستورّية، أو أن يحّدد له حدوده التي ال 
ينبغي تجاوزها في العملية التشريعية، ولو أن المجلس عادة يتولى إعادة صياغة 

 .ريتهاالقاعدة المعيبة بنفسه ربما ربحا للوقت، وتحقيقا لدستو 

من القانون العضوي المتعلق  11و 11، 11يأتي في هذا الصدد تصّديه للمواد 
، اللواتي وضع فيهّن شروطا إضافية لتأسيس األحزاب 1992باألحزاب السياسية لسنة 

 .(225)السياسية، إذ أوضح أن دور القانون هو تطبيق المبدأ الدستوري وليس تضييقه 

العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني أّما في رأيه المتعلق بالقانون 
، 1999ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفّية بينهما وبين الحكومة لسنة 

فعمد فيه إلى إعادة صياغة مادة بشكل يختلف تماما عن الصياغة التي وضعها 

                                                 

 .القانون األساسي للنائب، مرجع سابق نيتضم 1919أوت سنة  11مؤرخ في  11-19قانون رقم : أنظر -224
 .، مرجع سابقاألساسي للنائبقانون بال يتعّلق، 1919سنة أوت  11مؤّرخ في   -م د  –ق . ق –2قرار رقم 

ونظرا ألنه يجب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصاتها : "صرح فيه المجلس الدستوري بما يلي
وبتخويل النائب أن يتابع فرديا المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات . لتضمن التوازن التأسيسي المقام

لمسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية، أسند القانون األساسي للنائب وممارسة الرقابة الشعبية، وا
 مهام تتجاوز اطار صالحياته الدستورية، 

مطابقتان جزئيا للدستور، فاالولى في  22والمادة  06وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري، أن المادة 
والثانية في فقرتها األولى « : المسائل المتعلقة بما يليوخاصة »فقرتها األولى فقط، مع حذف جزء الجملة 

 ". «وفي هذا اإلطار يجب عليه أن يسهر على تطبيق القوانين واألنظمة »كذلك مع حذف الجملة القائلة 
 .مرجع سابق، 6..0مارس سنة  1د المؤرخ في .م/ ق عضـ .أ.ر 90رأي رقم : أنظر -225

واعتبارا أن دور القانون هو تطبيق المبدأ الدستوري بالنص على  -: "صرح فيه المجلس الدستوري بما يلي
  "إجراءات وكيفيات ممارسته وليس تقليصه أو إفراغه من محتواه بفرض قيود عليه،
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 ، مما جعل باحثون يصف هذه الحالة بإحالل إرادة المجلس(226)المشرع العضوي 
 .(227)الدستوري محل إرادة المشّرع وحّتى المؤسس الدستوري 

يطرح تساؤل حول القيمة القانونية لهذه التصريحات إن كانت تتمتع بقيمة القرار 
أو الرأي أم ال؟ وهو التساؤل الذي أجاب عليه المجلس الدستوري صراحة من كونها 

  .(228)حجية المطلقة بالقيمة القانونية نفسها للرأي والقرار بمعنى بالتتمتع 

إذا كانت الرقابة السليمة على الدستورية تقتضي تفسير القاعدة الدستورّية والقاعدة 
ة القاعدة ألنها من صميم عمل ريعية، فإنها بالمقابل ال تعني التدخل في صياغالتش

لكن ليس عليه  Dit le droit (229)المشرع، وبالتالي فالمجلس الدستوري يقول القانون 

                                                 

، يتعّلق برقابة مطابقة القانون 1999فيفري سنة  21مؤّرخ في  99/ د. م/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم : أنظر -226
المجلس الّشعبي الوطني ومجلس األّمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفّية بينهما العضوي الذي يحّدد تنظيم 

 .11، ص 1999لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. وبين الحكومة، ج
يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه ": من مشروع القانون العضوي أعاله تنص على ما يلي ..كانت المادة 

 ."عبي الوطني أو رئيس مجلس األمة بالتناوبالمجتمعتين معا رئيس المجلس الش
بعد أن ناقشها المجلس الدستوري وأعاب على المشرع إغفال بعض الحاالت الدستورية الخاصة، انتهى إلى 

  :إعالن مطابقتها الجزئية للدستور، وعمد إلى إعادة صياغتها بهذا الشكل
يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس األمة في الحاالت المنصوص ": ..لمادة ا"

الفقرة  930الفقرة األخيرة،  902، 15، 13، 2الفقرة  19والمواد  5و 3، 2الفقرات  88عليها في المادة 
 . من الدستور 977و 971، 2

لس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المج
 ."من الدستور 4الفقرة  10عليها في المادة 

 يظهر الفرق إذا واضح وجلي بين الصياغتين، أال يعتبر المجلس الدستوري هنا مشرع  مشارك  بحق؟؟
227- Bachir YELLES CHAOUCHE, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, op. cit, p 165.                   
 :المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس األمة، حيث جاء فيه ما يلي 3906كما جاء في رأيه لسنة  -228

أو واعتبارا أن المجلس الدستوري في ممارسته لصالحياته الدستوريّة، فإنه عندما يصرح بمطابقة تشريعي "
تنظيمي للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري الذي يقيد به التصريح بالمطابقة، فإن هذا التحفظ يكتسي هو 
أيضا حجية الشيئ المقضي فيه، ويلزم السلطات بتطبيقه وفق التفسير الذي اعطاه المجلس الدستوري لهذا 

، يتعلق بمراقبة النظام الداخلي 3906ة جويلية سن 32، مؤرخ في 06/ د. م/ د. ن. ر/ 93رأي رقم ". الحكم
 ..92، ص 3906لسنة  .0ش، العدد . د. ج. ج. ر. لمجلس األمة، للدستور، ج

           : ، انظريلس شاوش بشيركما حلله االستاذ  -229
Bachir YELLES CHAOUCHE, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, op. cit, p 28 et suivantes.                   
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وجب عليه اإلكتفاء بالقول أن هذا النص دستوري أو غير  ،يصنعه، وعليه أن
غير مطابق، ويرشد المشرع إلى تفسيره حتى يستأنس به  دستوري، أو أنه مطابق أو

 .بنفسه على أساس أنه هو مصدرها وليس المجلس في إعادة صياغة القاعدة المعيبة

، فهي تخلق لعملّية التشريعيةالرداءة في اورث ذلك أن التصريحات التفسيرية ت
على المجلس الدستوري خاصة وانه في الغالب جهة موافقة روحا اتكالية  لدى البرلمان

، ويخلق من جهة أخرى خالفات بين مؤسستي البرلمان والمجلس وليس خلق للقوانين
 .بالخصوص عندما يعاد صياغة قاعدة قانونية بغير شكلها األصلي

في الجزائر كما هو الحال بالنسبة للكتلة الدستورية التصريحات التفسيرية تذهب 
نحو التضييق على البرلمان من جهة، وبالمقابل توسيع صالحيات رئيس الجمهورية 

 .بطريقة غير مباشرة من جهة أخرى 

  :الّثانيالمطلب 
  ونّيةالقان  وصالّنص دستورّية الّرقابة علىانعدام 

 الجمهورّيةعن رئيس  الّصادرة 
، نصوص ذات طبيعة وصالّنصنوعين من  الجمهورّيةيصدر عن رئيس 

، ونصوص (األّولالفرع ) (230)منذ االستقالل وجدت  التشريعّيةتشريعية هي األوامر 
 . (الّثانيالفرع )غير ذلك  يرى  المؤسسإدارية غير أن  تهاطبيع تنظيمية يفترض أنّ 

 :األّولالفرع 
 ة في الجزائراألوامر التشريعّيدستورّية على اعتماد رقابة   عدم

وضع لألوامر التشريعية في الجزائر نظام قانوني خاص يختلف عن النظام 
الموجود في الدستور الفرنسي، فإذا كان تنظيمها في هذا األخير يظفي عليها طابعا 

                                                 

اعتمدت الجزائر تقنية التشريع بموجب األوامر مباشرة غداة االستقالل، حيث صدر أول أمر اتخذته الّدولة  -230
 :ل، أنظر، أي يوم واحد فقط بعد االستقال1962جويلية  16الجزائرّية الحديثة بتاريخ 

Ordonnance n° 62-1 du 6 juillet 1962 relative à la réintégration et à la révision de la situation 

administrative de certains fonctionnaires et agents, J. O. E. A, n° 1 du 6 juillet 1962, p 06. 
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، (أوال)جّرد اتخاذها بمتنظيميا، فإنها الدستور الجزائري يظفي عليها طابعا تشريعي 
 الجمهورّيةعن رئيس  القانونّية الّصادرة  الّرقابة الغائبة على الّنصوص (.ثانيا)بة على دستوريتهااقر غير أنه من جهة أخرى يعفيها من ممارسة ال

 في الجزائرالرئاسّية ألوامر لة الطبيعة التشريعيّ اعتماد الدستور  /أوال
أثنائها باتت حيث غياب الشرعية الدستورية، سابقا ب الجزائرارتبطت األوامر في 

الوسيلة المفضلة لمباشرة مهام السلطة التشريعية، بينما تحولت في فترات الشرعية إلى 
ونظرا الرتباطها باألخير، فقد أعفاها المؤسس من ، (أ) أداة تحصين السلطة الرئاسية

 .(ب) مجرد اتخاذها في الجزائررقابة البرلمان الحقيقية حتى باتت أعماال تشريعية ب

 الجمهورّيةرئيس  مركزتحصين ب التشريعّيةاألوامر تباط ر ا -(أ)
المرحلة بين  بواسطتهارت منذ اإلستقالل، إذ سيّ  التشريعّيةاألوامر عرفت الجزائر 

الذي  1961انتقلت إلى دستور  ، ثم1961إلستقالل ووضع دستور سنة إعالن ا
  .(231)رقابة على الدستورية أخضعها لل

1961سنة دستور النصوص التي تلت في تحّولت 
للمرحلة إلى أداة تسيير  

بموجب  الّتشريعرئيس مجلس الوزراء عكف على  ةالّدول، إذ أن رئيس (232) االنتقالية
وهذا لدرء غياب  1926سنة إلى  1965سنة أوامر خالل سريان الفترة االنتقالية من 

 ، فكانت(233) 1965سنة جويلية  11من أمر  16 ماّدةاستنادا إلى ال التشريعّية الّسلطة
 .التشريعّية الّسلطةلجبر غياب مؤقت  الفترة بمثابة حلاألوامر خالل هذه 

 الشرعّيةكذلك عند عودة الدولة  رئيساألوامر بيد صالحية التشريع ببقيت 
 الّسلطة، غير أن دورها انتقل من جبر غياب 1926سنة في دستور الدستورية 

في على حّقه  الّدستور، حيث نص الجمهورّيةإلى تدعيم سلطات رئيس  التشريعّية
كان ما  عكسمان عن طريق األوامر دون الحصول على تفويض من البرل الّتشريع

                                                 

231- Voir l’article 64 de la constitution de 1963, op. cit.                                                                 
  .من هذا العمل 11أنظر ص ، 1965سنة جولية  11المؤّرخ في  112-65األمر رقم وذلك منذ إصدار  -232
 إّن التدابير اّلتي تتخذها الحكومة تصدر، حسب الكيفية، على شكل: "منه، على ما يلي 16نّصت الماّدة  -233

 .مرجع سابق". أوامر أو مراسيم
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 ، بل وحصنها حتى من اإللغاء في حالة(234) 1961األمر عليه في دستورعليه 
 .(235)الوطني  الّشعبيرفضها من نواب المجلس 

في  هادسبق تقيي ما، بعدتماما 1919من دستور سنة بعد ذلك األوامر  غابت
 أرضية الوفاق الوطنيإذ أعادت لكن إلى حين،  ،(236) 1911ي لسنة الّدستور  الّتعديل
، هذا بعد أن عمد (237)ة الّثانيالعمل بها لتسيير المرحلة االنتقالية  1991لسنة 

 .(238)بموجب مراسيم تشريعية  الّتشريعإلى  للّدولةالمجلس األعلى 

                                                 

234- L’article 58 de la constitution algérienne de 1963 stipulait :                                                            
«Le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale de lui déléguer, pour un 

temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre législatif par voie d’ordonnances législatives 

prises en Conseil des ministres et qui sont soumises à la ratification de l’Assemblée dans un délai 

de 3 mois», op. cit. 
في  ، أطروحة دكتوراه (بين النّص والممارسة)باألوامر في الجزائر ، آلية التشريع حميد مزياني: أنظر للتفصيل

 . وما يليها 12، ص 2116، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القانون 
 دورة بين فيما يشّرع، أن الجمهورّية لرئيس: " نّصت على ما يلي 1926من دستور سنة  151فالماّدة  -235

 في الوطني الّشعبي المجلس موافقة على تعرض أوامر طريق إصدار عن الوطني، مجلس الّشعبيلل وأخرى 

هذه هي الماّدة الوحيدة المتعّلقة باألوامر، فال يظهر فيها أي جزاء قانوني . مرجع سابق ."مقبلة دورة أول
يترّتب على رفضها، وكأّن المؤّسس علم مسبقا أّن النّواب لن يرفضوها، بطبيعة الحال يمكن تفهم األمر آنذاك 

نوني في الّنظام الّداخلي ما يفيد الجزاء القافيها بسبب كون الّرئيس والنّواب من الحزب الواحد، ولهذا ال يبدو 
يتعّلق  1922أوت سنة  15مؤّرخ في  11-22انون رقم من الق 151الماّدة : للمجلس الّشعبي الوطني، أنظر

 .911، ص 1922لسنة  66ش، العدد . د. ج. ج. ر. بالقانون الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني، ج 
نفسه، أصبح يّتخذها بناء على اقتراح من الحكومة، إذ إذ بعد أن كان رئيس الجمهورّية يّتخذها أصالة عن  -236

لرئيس الجمهورّية، فيما بين " :على ما يلي 1911المعّدل سنة  1926من دستور سنة  151/1نّصت الماّدة 
  .مرجع سابق، "دورتي المجلس الّشعبي الوطني، أن يشرع بأمر، بناء على اقتراح من الحكومة

يمارس المجلس الوطني االنتقالي الوظيفة : "الوفاق الوطني على ما يليمن أرضية  25نّصت الماّدة  -237
التشريعّية عن طرق األوامر في المواد المتعّلقة بميدان القانون بمبادرة من الحكومة أو فيما يتعّلق بأهداف 

  ".بعد موافقة الحكومة يأعضاء المجلس الوطني االنتقال( 1/9)المرحة االنتقالية بمبادرة من ثلث 
، يتعّلق بنشر األرضية المتضمنة الوفاق 1991يناير سنة  29مؤّرخ في  11-91مرسوم رئاسي رقم : أنظر

 .16، ص 1991لسنة  16ش، العدد . د. ج. ج. ر. الوطني حول المرحلة االنتقالية، ج
ابع ، تتعلق بالمراسيم ذات الط1992أفريل سنة  11د مؤّرخة في . أ. م/ 12-92مداولة رقم : أنظر -238

 . 115، ص 1992لسنة  21ش، عدد . د. ج. ج. ر. التشريعي، ج
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ووسع منه،  121 ماّدةالإطار أحكام العمل بها في  1996سنة واصل دستور 
غير أنه ربط استمرارية ، (239)منه  91ة ي الحالة االستثنائية بموجب المادمنها ف

بضرورة وجود موافقة برلمانية الحقة عليها تحت طائلة اإللغاء،  إحداث آثارها القانونية
، ومن جهة أخرى لم يشر إلى 1926في دستور سنة نصوصا عليه و ما لم يكن موه

ن حيث مكّ األوامر،  مجاالتمن ع ويض البرلماني القبلي، في مقابل ذلك وسّ مسألة التف
 .أعاله 91 ماّدةفي حالة تطبيق الرئيس من استعمالها ال

سنة دستور ب وقف العملألوامر بكونها ومنذ ة باالمتعّلق دستورّيةال األحكام تميز ت
تتجه نحو  مؤّسسالال تشترط أي تفويض من قبل البرلمان، مما يفيد أن نّية  1961

 .(240) بإصدار األوامر اختصاصا أصيال وليس تفويضيا الّرئيساعتبار اختصاص 

بمتطلبات تحصين مركز رئيس الجمهورية مهما ارتبطت األوامر في الجزائر 
في مراحل انتقالية  التشريعّية الّسلطة، بعضها وضع لسد فراغ سياسّيةالظروف كانت ال

 الجمهورّية، وبعضها وضعت لتدعيم سلطة رئيس دستورّيةال الشرعّيةعّوضت غياب 
 . دستورّيةال الشرعّيةفي مواجهة البرلمان أثناء فترات العودة إلى 

                                                 

االختصاص "، مراد بدران: 121نظر لتفصيل المسائل المرتبطة باألوامر المتخذة ضمن احكام المادة أ -239
العدد ، 11، إدارة، مجلد "-الّنظام القانوني لألوامر-من الّدستور  121التشريعي لرئيس الجمهورّية بمقتضى الماّدة 

 .وما يليها 26، وبالخصوص ص 16-19، ص ص، 2111، 12
كما تمنح الحالة االستثنائية في الجزائر سلطة تقديرية واسعة لرئيس الجمهورّية، وتعطيه الحق في التشريع 

حّتى في ظل وجود البرلمان وسيرورة دوراته، ناهيك عن إمكانية حّل  121/1بموجب أوامر بموجب الماّدة 
 . 1996من دستور سنة  91فلى بسهولة تطبيقا لإلجراءات االستثنائية، راجع الماّدة غرفته السّ 

 :للتفصيل في المسائل اّلتي تثيرها نظرية الظروف االستثنائية، في الجزائر، ارجع إلى
ع الجزائري، مذّكرة ماجستير في القانون، فر  الّدستور تطبيقاتها في و االستثنائية الظروف حالةنجاة تميمي، 

 . 2111إدارة ومالية، كلّية الحقوق والعلوم اإلدارّية، جامعة الجزائر، 
القانون، فرع  ماجستير في مذّكرةالجزائر،  االستثنائية في الظروف ظل في العاّمة الحريات، أحمد سحنين

 .2115الحقوق، جامعة الجزائر،  كلّيةالقانون الدستوري، 
 : وهو موقف أغلبية الدارسين للمسألة، أنظر -240

، س. ا. ق. ع. ج. م .، "إمكانية التشريع عن طريق األوامر في القوانين العضوّية"، ججيقة سعيداني لوناسي
 .65، وبالخصوص ص 91-61، ص ص 2112-11العدد 
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 ئاسية في الجزائروامر الرّ طبيعة تشريعية لأل  -(ب)

ممارسة لكوسيلة استثنائية باألوامر  1951سنة الفرنسي لدستور الاعت رف 
، غير أنها تحولت مؤخرا (241) وربطه بوجود تفويض مسبق من قبل البرلمان ّتشريع،لا

 سـالمجلوقلق انتباه مما أثار  (242)عادية تشريع  وسيلة من وسيلة استثنائية إلى
 من تحول اإلستثناء إلى قاعدة عامة الّدستوري الفرنسي

(243) . 

ضرورة  أهّمهاالفرنسي األوامر بجملة من اإلجراءات الجوهرية،  المؤّسسربط 
 حكومة اتخاذ هذه األوامريخّول ال «Une loi d’habilitaion»" قانون تأهيل"وجود 

الترخيص  مؤقت يسنه البرلمان بغرضهذا القانون ، سواء كان خالل العطل البرلمانية
دائم بموجب ترخيص دستوري أو ، وبالّتالي فهو تأهيل تشريعي اتخاذها في أجل محددب

يستعمل فقط في حالة توسيع القوانين و  2111سنة مسبق، حيث اعتمد في تعديل 
 .(244)ليم ما وراء البحار، وهو بذلك تأهيل دستوري االفرنسّية إلى أق

                                                 

 ":Loi d’habilitationقانون تأهيل "سمى الّدستور الفرنسي هذا التفويض بـ -241
 Voir l’article 38 de la constitution Française, op. cit. 

قانون تأهيل برلماني فقط خالل الفترة من سنة  92أمر مقابل إصدار  111تّم على سبيل المثال إحصاء  -242
 مثلما ينّص عليه الّدستور)، ولم يتم التصّديق صراحة (% 112.11)أي بنسبة  2111إلى سنة  1911

 :للتفصيل: ، أنظر(% 22.11)منها أي بنسبة  115سوى على ( الفرنسي
Christophe PALLEZ, «Le régime juridique de l’ordonnance». Intervention au Séminaire 

parlementaire sur les lois d’habilitation, organisé par l’assemblée 

parlementaire de la francophonie. Ouagadougou (Burkina Faso), les 15 et 

16 Septembre 2011, p p 67-82, notament p 68 et suivantes. doc. Inf. web, 

site : www.senat.fr  consulté le 20/10/2012. 

كلمة إلى الرئيس الفرنسي  في M. Pierre Mazeaud بيار مازونّبه رئيس المجلس الّدستوري الفرنسي السيد  -243
بمناسبة نهاية الّسنة، إلى أن التشريع بأوامر باتت  2111سنة   Jack Chirakجاك شيراكاألسبق السّيد 

 : ظاهرة مقلقة، نظرا لكون البرلمان ال يهتم بالتصّديق عليها أو أنه يقرها ضمنيا بما يخالف الّدستور، أنظر
Voeux du Président du Conseil constitutionnel, M. Pierre Mazeaud, au Président de la République 

du 03/01/2005. Doc. Inf. Web, site : http://www.conseilconstitutionnel.fr consulté le 06.03.2011. 

فكرة قوانين التأهيل الّدائمة المستندة إلى الماّدة  2111سنة إعتمد المؤّسس الّدستوري الفرنسي في تعديل  -244
، بغرض السماح للحكومة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لتوسيع تطبيق القوانين 11عوضا عن الماّدة  21-1

لية، الفرنسية إلى أقاليم ما وراء البحار اّلتي وبسبب عوامل جغرافية وديمغرافية ال يمكن تطبيقها فيها بصفة آ
 :للتفصيل شهرا من تاريخ إتخاذها، أنظر 11ورغم ذلك يجب أن تعرض على البرلمان للموافقة في أجل 

Anne JENNQUIN, «Les ordonnances de l’article 74-1 de la constitution. Bilan de la pratique », R. 

F. D.A, n° 05, 2008, pp 920-930, notamment p 923 et suivantes. 

http://www.senat.fr/
http://www.conseilconstitutionnel.fr/
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د استشارة مجلس الّدولة، شرط اتخاذها في مجلس الوزراء بع ثم يأتي بعد ذلك
فإذا رفضها  للّتصديق عليها، قانون بعديويشترط بعد ذلك رئيس الجمهورّية، ليوقعها 

ة في المحّددفي اآلجال عليها تصديق للإذا لم يتم تقديم قانون  ماأالنواب تعتبر الغية، 
 .تكتسب بالتالي الصفة التشريعيةو قانون التأهيل، فيعني ذلك موافقة ضمنية، 

كما أقره  ،عليها الّتصديقطالما لم يتم  تنظيمية ألوامر في فرنسا أعماالتعتبر ا
وتكون تحت رقابة القضاء اإلداري إلى أن  (245)الفرنسي نفسه ي الّدستور المجلس 

 .(246)ي الّتشريعالطابع  الّتصديقيظفي عليها قانون 

في ظروف  نوعين من األوامر، أوامر تّتخذ تعرفالجزائر، إذ يختلف األمر في 
رلمان تتخذ بين دورتي الب كاّلتي، عادي لألحكام الدستورّيةالسريان الأي في ظل عادية 

، باإلضافة إلى 91طبقا للمادة ستثنائية اال الحالةأو في حالة شغوره، وأوامر تّتخذ في 
 .(248)، واألمر المتعلق بقانون المالية (247)تلك التي تّتخذ خالل الفترات االنتقالية 

                                                 

 : جاء في قرار للمجلس الّدستوري الفرنسي حول الّطبيعة القانونّية لألوامر ما يلي -245

«Considérant, d'une part, que les ordonnances qui ont fait l'objet du dépôt du projet de loi de 

ratification prévu par l'article 38 de la Constitution, demeurent des actes de forme réglementaire 

tant que la ratification législative n'est pas intervenue, …».  

C.C, Décision n° 72-73L du 29 février 1972. Doc. Inf. Web, site : 

http://www.legifrance.gouv.fr/JurisprudanceNationale Consulté le 14/08/2014.   
اعتبر مجلس الّدولة مبكرا أّن األوامر هي أعمال إدارية، وأخضعها بالّتالي لرقابته، طالما لم تعرض على  -246

 : البرلمان، فعندئذ فقط تصبح أعماال تشريعية وتخرج بطبيعتها من رقابته، أنظر
- C.E, N° 04244 du 06 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est. Doc. Inf. Web, site : 

http://www.legifrance.gouv.fr consulté le 21/10/2013. 

Voir : Maurice HAURIOU, « La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les 

règlements d’administration publique et la véritable nature de ces règlements Note sous 

Conseil d'Etat, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l'Est, requête n° 244, S. 1908.3.1 », 

Doc.Inf. Web : http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/09/30 consulté le 11/11/2013. 
 :وقد كانت لمجلس الّدولة الفرنسي عدة قضايا أخرى تتعلق باألوامر، أنظر على سبيل المثال 

- C. E, Ass, Arrêt, N° 179049 Assemblée, du 28 mars 1997, société Baxter. Doc.Inf. Web, site : 

http://www.legifrance.gouv.fr consulté le 21/10/2013. 

- C. E, Arrêt N° 269814 du 29 octobre 2004, Sueur et autres. Doc.Inf. Web, site : 

http://www.legifrance.gouv.fr consulté le 21/10/2013. 
ال ينبغي نسيان أن الجزائر متعودة على استعمال األوامر لتسيير األوضاع االستثنائية التي تفرزها المراحل  -247

 .وما يليها من هذا العمل 29االنتقالية كذلك، ارجع إلى الصفحة 
يوما من إيداعه لدى  25ذا لم يوافق عليه البرلمان خالل يسمح الدستور للرئيس إصدار قانون المالية بأمر إ -248

 .، مرجع سابق(المعدل 1996من دستور سنة  111/08المادة )من الدستور  121/07مصالحه، انظر المادة 

http://www.legifrance.gouv.fr/JurisprudanceNationale
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/09/30
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 والطمفتوحة ، فإن الّثانية دمحد إلطار زمنيٍّ وإجرائيّ  تخضعاألولى  فإذا كانت 
غير أنه في حالة ممارس خذ األولى في ظل وجود برلمان تّ ت ،سريان الحالة االستثنائية

وغير قادر على ممارسة  مقّيد ة فهوالّثانيأما في ، (249)عطلة أو شغور بسبب الحل 
ما يرافقها من إجراءات أّن ، غير (250)ولو كان في حالة انعقاد مهامه بصفة عادية 

 .تينفي كال الحالتضفي عليها الطابع الّتشريعي بمجّرد اتخاذها  وشروط

االنتقالية بما فيها اتخاذها،  صفة التشريع بمجردإذا في الجزائر األوامر تكتسب 
يجانبون إذ  ،بحجة كونها غير صادرة عن سلطة منتخبةمنها عكس ما يراه باحثون 

 :، لهذه األسباب(251)الصواب 

 إذا كانت الّسلطة اّلتي وضعتها غير شرعية(Illigitime)   فإنها بالمقابل سلطة فعلية
 إنـوبالّتالي ف، (252)تحتكم في ممارسة الّسلطة إلى القانون   (Légale)أي مشروعة

 .األوامر اّلتي تصدرها إّنما تمارس بها الّسلطة التشريعّية

                                                 

غير أن وجوده كعدمه في حاالت معينة، إذ لجأ فيها رئيس الجمهورّية إلى استعمال أسلوب التشريع باألوامر  -249
ساعة من افتتاح الدورات التشريعّية، كما فعله مع قانوني األسرة والجنسية الّلذين عّدلهما بموجب  22على بعد 

 :انظر. 2115مارس  12، في حين افتتحت الّدورة الربيعية يوم 2115فيفري سنة  22أمر أصدره في 
ديسمبر  15المؤّرخ في  16-21، يعدل ويتمم األمر رقم 2115فيفري سنة  22مؤّرخ في  11-15أمر رقم  -

 .15، ص 2115لسنة  15ش، عدد . د. ج. ج. ر. ، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرّية، ج1921سنة 
جوان  19المؤّرخ في  11-11، يعدل ويتمم القانون رقم 2115فيفري سنة  22مؤّرخ في  12-15أمر رقم  -

 .11والمتضمن قانون األسرة، مرجع سابق نفسه، ص  1911سنة 
ش، . د. ج. ج. ر. ج، 2115مايو سنة  11مؤّرخ في  11-15قانون رقم ال: ثم تمت الموافقة عليهما بموجب 

 .المرجع نفسه، 2115مايو سنة  11مؤّرخ في  19-15قانون رقم ، وال11، ص 2115لسنة  11عدد 
عة، تؤثر ال محالة واس 91ينبغي اإلشارة إلى أن الصالحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في إطار المادة  -250

من المادة أعاله، تخوله اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات للحفاظ  1في السيادة التشريعية للبرلمان، فالفقرة 
 : أنظر . على استقالل األمة والمؤسسات، فأكيد أن هذا سيكون على حساب البرلمان

، مذكرة 1996لطة التشريعية في ظل دستور ، التشريع عن طريق األوامر وأثره على السردادة نور الدين      
، 2116ماجستير في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .وما يليها 111ص 
 .وما يليها 115، مرجع سابق، ص ...مبدأ تدّرج المعايير القانونّيةرابحي أحسن،  -251
 : إرجع إلىلإلطالع بالتفصيل على مختلف النّصوص القانونّية اّلتي استندت إليها هذه الّسلطات الفعلية،  -252

= 
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 على دستورّيتها، وهي قابة رّ ليبرر عدم إخضاعها ل عدم وسمها بصفة الّتشريع
خرقا للدستور شكال وموضوعا، نظرا التخاذها  بالمقابل من أكثر الّنصوص القانونّية

قابة، كنوع رّ هذه الا إخضاعها لاحتراز  بالّتالي، فيتعين الّرقابة مؤّسساتفي ظل غياب 
 .من رد االعتبار للشرعية الدستورّية

  ال يزال ، اّلتي (253)بواسطتها وفي هذه المراحل بالذات  الجزائرّيةصدور أهم القوانين
 بعضها ساري المفعول إلى اليوم، فلماذا لم تلغ إًذا؟

ن الحكومة عكس ما كان األمر دو باألوامر وحده يختص  الجمهورّيةبات رئيس 
بها بصفة أصلية دون الحاجة ال إلى اقتراح الحكومة  تمّتع، فأصبح ي1961في دستور 

اّلتي يشرع فيها البرلمان، فإذا بالمجاالت  تتعّلقوال إلى تفويض برلماني، ومجاالتها 
 :فرق كبير فسيظهرالجزائري و الفرنسي  ينالّدستور بين بشأنها مقارنة  تمت

 1336سنة  دستورمن  124 ماّدةاألوامر في ال  الفرنسي الّدستورمن  98 ماّدةاألوامر في ال
 دون الحكومة الجمهورّيةيختص بها رئيس  - الجمهورّيةتطلبها الحكومة، ويوقعها رئيس  -
 ال تحتاج إلى أي تفويض برلماني - تحتاج إلى تفويض برلماني محدد زمنيا -
 (254)بشأنها  الّدولةال يستشار مجلس  - بشأنها الّدولةيستشار مجلس  -
 (عادي أو عضوي )غير محددة موضوعيا  - محدودة موضوعيا بمجاالت القانون فقط -
 مسألة تعديلها بالقانون إلى  المؤّسسلم يشر  - ال يعدل األمر إال بقانون  -

تمتاز بها األوامر في الجزائر،  اّلتيزات مييز أعاله بعض المميّ ُتظهر محاولة التّ 
بها وحده دون غيره، ويمارسها بصفة  أثريست الجمهورّيةما ظهر منها أن رئيس  فأهمّ 

 .البرلمان، باإلضافة إلى عدم إستشارة مجلس الّدولة فيهاأصلية أي بدون استئذان 
                                                                                                                                          

 .، مرجع سابق26-61و 11-11، ص ص 11ج ، ...، تطور المؤّسسات الدستورّية في الجزائرإدريس بوكرا=    
 .، مرجع سابق295-211ص  ، ص12ج ، ...، تطور المؤّسسات الدستورّية في الجزائر إدريس بوكرا 

، الوالية (1966سنة )، اإلجراءات المدنّية (1966سنة )، اإلجراءات الجزائية (1966سنة )كقانون العقوبات  -253
 (... .1925سنة )، القانون المدني (1921سنة )، الجنسية (1962سنة )والبلدية 

ألوامر الّرئاسية تخضع لرأي مجلس الّدولة، ، قد أقر أن ا2116ينبغي اإلشارة إلى أن الدستور المعدل سنة  -254
 :منه على ما يلي 112/1إذ تنّص الماّدة 

لرئيس الجمهورّية أن يشّرع بـأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الّشعبي الوطني أو خالل " 
 .   ، مرجع سابق"العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الّدولة
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اإلستشاري لمجلس  الّرأي يددحاول تم العضوي في الجزائر قد المشّرعوقد كان 
، (255)إلى األوامر وحتى المراسيم  الّدستورمن  119/1 ماّدةالمشار إليها في ال لّدولةا

، (256)معتبرا أنه قد تجاوز صالحياته الدستورّية ي رفض ذلك الّدستور غير أن المجلس 
 القانون، بينمامجال محدودة باألوامر في فرنسا يضاف إلى ما ذكر سالفا أن مجاالت 

 .(257) العضوّيةيمكن أن تشمل مجاالتها في الجزائر حتى القوانين 

بمجّرد  الجزائري في اعتبار األوامر أعماال تشريعية المشّرع العضوي ت ت كّشف نية 
 :، لهذه األسباباتخاذها

                                                 

 الوزراء، مجلس على القوانين مشاريع تعرض : "على ما يلي 1996ور سنة من دست 119/1نّصت الماّدة  -255

 .مرجع سابق ،"الوطني الّشعبي مكتب المجلس الحكومة رئيس يودعها ثم الّدولة، مجلس برأي األخذ بعد
كان مشروع القانون العضوي المتعّلق باختصاصات مجلس الّدولة وتنظيمه وعمله قبل عرضه على المجلس  

يبدي مجلس الّدولة رأيه في مشاريع القوانين واألوامر : "منه على ما يلي 11الّدستوري، قد نّص في الماّدة 
حسب الشروط اّلتي يحّددها القانون، والكيفيات المحّددة ضمن نظامه الّداخلي كما يمكن أن يبدي رأيه في 

   ".رئيس الحكومة حسب الحالةمشاريع المراسيم اّلتي يتم إخطاره من قبل رئيس الجمهورّية أو 
، يتعّلق بمراقبة مطابقة القانون 1991ماي سنة  19، مؤّرخ في 91/ د. م/ ع. ق. ر/ 16رأي رقم : أنظر -256

، 12ش، العدد . د. ج. ج. ر. العضوي المتعّلق باختصاصات مجلس الّدولة وتنظيمه وعمله للّدستور، ج
 : يه بما يليصّرح المجلس الّدستوري ف. 19، ص 1991لسنة 

واعتبارا أن االختصاصات االستشارية اّلتي أقرها المؤّسس الّدستوري على سبيل الحصر تتعلق بمشاريع  -"
القوانين دون سواها اّلتي تعرض وجوبا على مجلس الّدولة إلبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء 

 ،من الّدستور( الفقرة األخيرة) 119طبقا للمادة 

واعتبارا أن المشرّع بإقرار عرض مشاريع األوامر، ومشاريع المراسيم الرّئاسية والتنفيذيّة على مجلس الّدولة  -
من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، لم يتقيد بالنّص الّدستوري بل  1إلبداء الرأي فيها، كما ورد في الماّدة 

توري وبالتّالي يكون قد استأثر لنفسه ما لم تقض أضاف اختصاصات استشارية أخرى لم يقرها المؤّسس الّدس
 ...".، من الّدستور( الفقرة األخيرة) 119به أحكام الماّدة 

الرأي االستشاري لمجلس الّدولة، والدة " عبد الرّزاق زوينة،: وانظر في تحليل الدور االستشاري لمجلس الّدولة 
      .11-21 ، ص ص2112، 11د، العدد. م. ، م"كاملة ومهّمة مبتورة

 .وما يليها، مرجع سابق 11، ص ..."إمكانية التشريع عن طريق األوامر"، ججيقة سعيداني لوناسي -257
رأت األستاذة في دراستها أنه ال يمكن من الناحية الدستورّية أن يشرع رئيس الجمهورّية بأوامر في مجال   

في الحالة االنتقالية بموجب أرضية الوفاق الوطني القوانين العضوّية في الحاالت العادية، فلم يتم ذلك إال 
وهو أمر منطقي، غير أن الّسلطة التقديرية الواسعة لرئيس  ،1996االنتقالية من دستور سنة  129والماّدة 

الجمهورّية في هذا المجال، والصالحيات غير المحدودة اّلتي يملكها في الحالة االستثنائية المنّصوص عليها 
 .بطل هذا الموقفدستوريا قد ت
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  يشرع"كلمة  المؤّسساستعمل" «Légiférer»ي فهذه الكلمة  ستعملت ، بينما لم
 الفرنسي الّدستور

إشارة التشريعي، ثم أن  بالطابعمسبقا حكم  المؤّسس أنّ ، فك(258)
 .(259) (الّسلطة التشريعّية)إلى األوامر كان في الفصل المتعّلق بالّتشريع المؤسس 

 تعتبر أعماال تشريعية أصيلة بالّتالي، و ال تحتاج إلى تفويض برلماني. 

  فهي بالتالي إليها بصفة آلية بمجرد شغور البرلمان أو بين دورتيه المؤّسسأحال ،
 .تفويض دستوري من صاحب السلطة التأسيسية األصلية وليس تشريعي

  بمعنى المجاالت الخاّصة بالبرلمان فقطبالقانون  خاّصةتمس مجاالت ،. 

  (260)وكذلك القوانين العضوّية قوانين العادية مثل التخضع لنظام اإلصدار. 

  على قابة رّ لوهي من األعمال اإلدارية تخضع ل التنظيمّيةإذا كانت المراسيم
 .مجاالت تشريعية محضةتنظم أن تخضع األوامر لها ألنها  األولىف ،دستورّيتها

 لّرقابة قبل عرضه على البرلمان سيسمح لألخير بالموافقة على إّن إخضاع األمر ل
على  يعتبر ذلك ضمانة للموافقةف ه،ّدستوري كلالمجلس ال هنص قانوني سليم، فإن قبل

نص سليم، وإن رفض منه مواد، فلن تكون محال لموافقة برلمانية على أساس سحبها 
 . مضطرا إلى الموافقة على نص معيب عندئذ مسبقا، أّما إن رفضه كله فلن يكون 

  م استشارته عدجبر نوع من رد اإلعتبار ل إالّ  الاّلحقةما إخضاعها لرقابة البرلمان
 .رئيس التخاذها من جهة أخرى لعند اتخاذها من جهة، وعدم تفويضه ل

                                                 

 :مصطلحات مدروسة ال تمس بالمكانة التشريعية للبرلمان 11استعمل المؤّسس الفرنسي في الماّدة  -258
« … de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement 

du domaine de la loi… ». 
، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، 1996التشريعّية في الّدستور الجزائري لسنة ، الّسلطة ججيقة لوناسي -259

 .251، ص 2116كلّية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 :، بالتأشيرة التالية1911و  1962تمّيزت كل األوامر المنشورة في الجريدة الرسمّية بين سنتي  -260

 :بما يلي يأمر(....  -في فترات الشرعّية  - ةرئيس الجمهوريّ أو )إن رئيس الّدولة  
 :إلى اليوم، تنشر كما يلي( تاريخ سريان أرضية الوفاق الوطني) 1991بينما األوامر المنشورة منذ 

 : األمر اآلتي نّصه يصدر(....  -في فترات الشرعّية  -أو رئيس الجمهورّية )إن رئيس الّدولة  
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  قل من الناحية الزمنية، اما بالموافقة البرلمانية على األالجزائري اهتم الّرئيسال يعير
مخالفا بذلك الّدستور اّلذي يشترطها مباشرة في الدورة اّلتي تلي  إذ يأخذ وقته في ذلك

 الّدستور، وما كان ليفعل ذلك لوال اعتقاده العميق أن ما اتخذه بقوة إصدار هذا األمر
 .(261)فهو ثانوي فيه دور البرلمان  أّماما هو إال قانون 

تقنية ميال كبيرا للتشريع بموجب الجزائرية في مجال التشريع ُتظهر الممارسة 
في المراحل العادية، األوامر سواء كأداة لتسيير المراحل االنتقالية أو لتجاوز البرلمان 

 (262) 2115إلى نهاية سنة  1962سنة حيث بلغت عدد القوانين التي تم سنها من 
 من مجموع المنظومة التشريعية البالغة%  29.26مؤوية قدرها قانونا بنسبة  611

، باإلضافة (% 61.15)بة مؤوية قدرها سنأمر ب 1111نصا تشريعيا، مقابل  9211
إلى  1991سنة التي سنت خالل الفترة االنتقالية األولى من مرسوما تشريعيا  11الــإلى 
 .(263)( % 11.11)بنسبة مؤوية قدرها  1991سنة 

 

 

 

                                                 

أمرا أعقب قرار المجلس الّدستوري بعدم دستورّية  2111مارس سنة  11على سبيل المثال، أصدر بتاريخ  -261
، أي 2111ماي سنة  19األمر المتعّلق بمحافظة الجزائر الكبرى، ولم يعرض للموافقة البرلمانية عليه إال في 

، ودورة الخريف للّسنة 2111لسنة  دورة الربيع)أيام، مرت خاللها دورتين تشريعيتين،  19شهرا و 11بعد 
، يتضّمن 2111مايو سنة  19مؤّرخ في  11-11قانون رقم : ، فلماذا لم يعرض خاللهما؟ أنظر(نفسها

والمتعّلق بإدارة والية الجزائر والبلديات  2111المؤّرخ في أّول مارس سنة  11-2111الموافقة على االمر رقم 
 2111فبراير سنة  22المؤّرخ في  2111/ د. م/ أ. ق/ 12لّدستوري رقم التابعة لها على إثر قرار المجلس ا

الذي يحّدد القانون األساسي  1992مايو سنة  11المؤّرخ في  15-92والمتعّلق بمدى دستورّية األمر رقم 
 .11، ص 2111لسنة  22ش، عدد . د. ج. ج. ر. الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، ج

 .2115 ديسمبر سنة 11إلى غاية  -262
الديمقراطّية،  الجزائرّية للجمهورّية الرسمّيةللجريدة  الّرسميمحرك البحث الخاص بالموقع  معطياتبتحليل  -263

 .www.joradp.dz : الّتاليالموقع اإللكتروني  على
 .111الملحق، ص كما يرجى العودة إلى الجدول التفصلي في  

http://www.joradp.dz/
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 :شكل بياني يبّين مقارنة درجة صدور الّنصوص النصوص الشريعّية بين مختلف المراحل الزمنية

 
اتخذت منذ  اّلتيأعاله، أن عدد األوامر  المعطياتتحليل  يظهر من خالل

، (611)، أي أكبر بكثير من عدد القوانين (264) (1981)االستقالل إلى اليوم هو 
اّلتي عاشتها  طول المراحل االنتقالية أهّمهاأسباب  عّدةبطبيعة الحال ذلك راجع إلى 

، (1996-1992و 1926-1962)مدى ارتباطها بهذه المراحل ، إذ يظهر الجزائر
السيطرة  بالّتاليذو التوجه الرئاسيوي، فتظهر  الّسياسي لّنظاماوكذلك مدى ارتباطها ب

 .!!الجزائرّية التشريعّيةمن المنظومة %  68.91 على الّرئاسية

قابة رّ لالخاضعة ل الّنصوصفي  الّسياسي المستمر للّنظامأثير تّ اليظهر مّرة أخرى 
عن  ابتعدتكلما  الجمهورّيةرئيس من  اقتربت، فكلما على الدستورّية في الجزائر

فالّنصوص اّلتي يتخذها رئيس ، عدت منه اقتربت منهاتباوكلما على دستورّيتها  الّرقابة
الجمهورّية مباشرة من معاهدات وأوامر ومراسيم تنظيمية ال تخضع للّرقابة على 
دستورّيتها، بينما تخضع لها فقط الّنصوص اّلتي يشارك فيها عن طريق اإلصدار 

 .دية والعضوّيةكالقوانين العا

فتطرح بالّتالي مسألة ضرورة إعادة ضبط الّطبيعة القانونّية الحقيقّية لهذه األوامر 
في الجزائر من خالل تدعيم دور البرلمان فيها باعتباره صاحب الّسلطة التشريعّية 

بضرورة قانون تفويض محدد المدة، وإجّبارية موافقة البرمان عليها في أقرب ، األصلية

                                                 

 .سالفا تم تبيانهكما  2115ديسمبر سنة  11إلى غاية  -264
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من اقتراح من  1911سنة تعديل إعادة إشراك الحكومة فيها كما كان األمر في وقت، و 
 عندها فقط يمكن الحديث عن طبيعتها القانون األصلية باعتبارها ، (265)الحكومة 

  .أعماال تنظيمية تتحول إلى تشريعية بمجرد الموافقة البرلمانية عليها

إلى رقابة  بالّتاليطبيعتها اإلدارية و يسمح اإلقتراح أعاله بإعادة األوامر إلى 
 .(266) نتفيةالم التشريعّيةالقضاء اإلداري، كما يسمح باستعادة البرلمان سيادته 

 ة األوامر التشريعّيةدستوريّ الّرقابة على استبعاد  /ثانيا
بمجّرد إصدارها،  هذه الّرقابةلاألوامر  إذا ضرورة إخضاعمما ذكر أعاله  تجّلىت
من المنظومة %  168.9يعني أن فعكس ذلك ، الّتشريعقّوة اكتسابها  الفتراضنظرا 

ي الّدستور مجلس ل الوكّ ، فكيف يالّرقابةتعتبر خارجة عن نطاق  الجزائرّية القانونّية
من ثة أرباع ثالما يربو عن ال ةراقبيحق له مبينما ال ، الّدستورعلى احترام  الّسهرب

                                                 

لرئيس الجمهورّية أن يّتخذ أوامر في المجاالت المخصصة لمجال  يمكن ": يمكن اقتراح الماّدة التالية -265
القانون، بين دورتي البرلمان بناء على قانون تفويض محدد المّدة يسنه البرلمان بعد طلب من الحكومة، 

 .على غرفتي البرلمان بمجرد افتتاح الّدورة البرلمانية اّلتي تلي إصداره، للموافقة عليهاعلى أن يعرض 

يمكنه كذلك أن يّتخذ هذه األوامر عند شغور المجلس الّشعبي الوطني، أو في الحالة اإلستثنائية المذكورة 
استئناف الفترة التشريعّية من الّدستور، على أن تعرض على البرلمان للموافقة عليها بمجرد  39في الماّدة 

 .من الّدستور، أو انتهاء الحالة االستثنائية المذكورة أعاله 119في إطار أحكام الماّدة 
 .تعد الغية األوامر المرفوضة في الفقرتين الّسابقتين

 ".تتخذ األوامر في مجلس الوزراء
منه  112قد أضاف ما ينقص األوامر في الجزائر، بالنّص في الماّدة  2116يقال أن الدستور المعدل سنة  قد

على الطابع االستعجالي والخضوع الستشارة مجلس الّدولة، فعدى هذا الحكم األخير الذي يمكن اعتباره هاما، 
ُتف ظ  فيه برئيس الجمهورّية : كمشرع أصلي، حيث تنّص على ما يلي ال يظهر أي جديد آخر، بل بالعكس ُأح 

لرئيس الجمهورّية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الّشعبي الوطني أو خالل "
 .العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الّدولة

ويعرض رئيس الجمهورّية النّصوص اّلتي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق 
 .يهاعل

 .تعد الغية األوامر اّلتي ال يوافق عليها البرلمان
 .من الّدستور 119يمكن رئيس الجمهورّية أن يشرع بأوامر في الحالة االستثنائية المذكورة في الماّدة 

 . مرجع سابق، "تتخذ األوامر في مجلس الوزراء
 .، مرجع سابق...نلما، انتفاء الّسيادة التشريعّية للبر الوّناس مزياني: راجع للتذكير -266
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اتخذت منذ االستقالل سليمة من  اّلتيأمرا  1111؟ هل الـةالجزائري يةكتلة القانونال
 .(267) ؟دستورّيةالالناحية 

لألوامر، بإخضاعها لشروط شكلية بسيطة تعطي  الّتشريعصفة  مؤّسسالأعطى 
ها من ه من جهة أخرى إستثناصفة حتى قبل موافقة البرلمان عليها، لكنّ هذه اللها 

هذه إخضاع األوامر الموجودة ل الّتاليب، فيجب 165 ماّدةفي ال على دستورّيتهاقابة رّ ال
أمر  1111قابة على األقل للتصدي لألوامر السارية المفعول، إذ ال يعقل أن تبقى رّ ال

 . أعاله سبق اقتراحهاإلدارية كما  ابال تغطية رقابية، في انتظار إعادتها إلى طبيعته

ألوامر في ل الجمهورّيةرئيس اتخاذ حول مدى إمكانية كذلك يطرح تساؤل 
 اّلتياالستثنائية  تأثناء الحاال خاّصة، العضوّيةقوانين للعادة  المخّصصةالمجاالت 

أصال إذ تخضع هذه القوانين  ،ترمي إلى استتباب األمن اّلتيتخّوله اتخاذ كل التدابير 
 اليع اإلستعجبينما تتميز األوامر بالطابقد تستغرق وقتا، ووجوبية  قبلّيةلرقابة 

 .فهل تعيق هذه الميزة حق اتخاذها لتنظيم هذه المجاالت؟ ؟واالستثنائي

حال مقبوال إلى حّد ما، وهو عرض تلك بهذا الخصوص  مسراتيقدمت األستاذة 
مع طلب االستعجال  الّدستوري لرقابة مطابقتها بالّدستور األوامر مسبقا على المجلس 

، فينقصه فقط األساس (268) 162 ماّدةال ة فيالمحّددأي االستغناء عن العشرين يوما 
، وهو لم تنظم هذه الحالة 162 ماّدةي لمطالبة المجلس باالستعجال طالما أن الالّدستور 

 .(269) 2116ي لسنة الّدستور عديل تّ ما تم اعتماده في ال

                                                 

بطبيعة الحال، تختلف مواضيع هذه األوامر بالخصوص في المراحل االنتقالية، فبعضها اتخذ لتنظيم  -267
مجاالت تشريعية، وأخرى إدارية، وأخرى إلنشاء مؤسسات، غير أنها كلها يمكن أن تكون موضوع رقابة 

 .دستورّية، لو كانت هناك مؤّسسة رقابة في تلك الفترة
 .122نظام الّرقابة على دستورّية القوانين في الجزائر، مرجع سابق، ص سليمة مسراتي،  -268
 :قد ميز بين نوعين من المواعيد 2116جدير بالذكر أن الدستور المعدل سنة  -269

يوما من تاريخ اإلخطار مع  11مواعيد تتعلق بإخطاره في إطار الّرقابة اّلتي تحركها المؤّسسات، وهي   -
 .منه، مرجع سابق 119/1أيام في حالة وجود طارئ، أنظر الماّدة  11التقليص إلى  إمكانية

= 
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لم  إذ ،التشريعّية األوامر دستورّيةعلى  الّرقابةممارسة ي من الّدستور المجلس ُمن ع  
 1995سنتي أخطر بشأنهما ذان ، باستثناء األمرين اللّ اأبدأمرا  ةعالجميسبق له 

 بالّنسبةلألول ومحافظة الجزائر الكبرى  بالّنسبةان بقانون االنتخابات يتعّلق، و 2111و
 .(270)ذان أتخذا في مرحلة انتقالية كانت تسمح بذلك وهما اللّ  ،للثاني

رف تلألوامر، غير أنه ال يع التشريعّية بيعةالطّ ي ضمنا بالّدستور  مؤّسساليعترف 
استخلص بذلك ما يتأكد الجزائري، ف الّسياسي الّنظامبا أثر تها متدستوريّ على قابة الر ب

درجة و  الجمهورّيةرئيس القوانين من اقتراب  درحةبخصوص العالقة العكسية بين 
 .على دستورّيتهارقابة لخضوعها ل

في الجزائر هي األصل والقوانين هي االستثناء نظرا  التشريعّيةتعتبر األوامر 
بها  مؤّسساللكثرة استعمالها في المراحل االنتقالية وبين دورات البرلمان، فاعترف 

ا أثر ت على دستورّيتهاقابة رّ لإخضاعها ل شأ  ي إاّل أّنه لم الّتشريعكطريقة أصلية من طرق 
، فينبغي إعادتها لطبيعتها اإلدارية من خالل إشراك البرلمان فيها الّسياسي الّنظامب

كطرف أصيل وليس ثانوي يقتصر دوره على الموافقة عليها، من جهة أخرى ال يمكن 
، القوانين في الجزائر دستورّيةعلى  الّرقابةمجال سابقا خارج  الّصادرةابقاء األوامر 

 .مر واإلحتياطمن باب إصالح األ للّرقابةفيتعين إخضاعها 

 

 
                                                                                                                                          

 11أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة  11مواعيد تتعلق باإلخطار في إطار الّدفع بعدم الدستورّية، وهي  -= 
 .من الّتعديل، مرجع سابق 119/2أشهر كذلك، أنظر الماّدة 

يتعّلق بدستورّية البند السادس من  1995غشت سنة  16مؤّرخ في  95 -م د  -أ . ق - 11قرار رقم  -270
 .19، ص 1995، لسنة 11ش، العدد .د .ج . ج. ر. جمن قانون االنتخابات،  111الماّدة 

 .، مرجع سابق2111فيفري سنة  22مؤّرخ في  2111/ م د/ أ. ق/ 12القرار رقم 
ناء على أرضية الوفاق الوطني اّلتي جعلت األوامر وسيلة للتشريع، أما اآلخر فبموجب ُأتخذ األمر األول ب

من الدستور اّلتي تسمح باالستمرار في التشريع بموجب األوامر بما  129األحكام االنتقالية الواردة في الماّدة 
 .ّسسات المنتخبةفي ذلك المجاالت اّلتي تعود إلى القوانين العضوّية لغاية استكمال تشكيل المؤ 
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 :الّثانيالفرع 
 تهاّرقابة على دستورّيعدم إخضاع النصوص التنظيمية لل

 ماّدةفي ال والقوانين الدولّيةة بعد المعاهدات الّثالثات في المرتبة الّتنظيم ت  ب  تّ  رُ 
ر  إليها بالمعيار العضوي، غير خاّصة، فيفترض فيها أنها أعمال إدارية 165  إذا ُنظ 

ها هي بأن المقصود الفعلي في حين ، (أّوال)في الجزائر غامضة  القانونّيةأن طبيعتها 
 .(ثانيا)نصا وال تخضع لها ممارسة  للّرقابةتخضع  اّلتي التنظيمّيةالمراسيم 

 غامضة للتنظيمات في الجزائر قانونّية بيعةط /أّوال

بعض  165 ماّدةالمستعمل في ال ((Réglements))(( اتالّتنظيم))ر مصطلح أثا
مع  هاتقاطعبخصوص  (271)فيما يتعّلق بالمقصود بها وال يزال كذلك حّتى اآلن  اللبس

، فكأنها ((نظام))أو (( تنظيم))نصوص قانونية أخرى يتم وضعها تحت تسمية 
 مؤّسسالز ركّ لماذا  نفسها، فهل يصّح ذلك؟ للّرقابةبصياغتها تلك تخضع هي كذلك 

وقد كان بإمكانه استعمال مصطلح المراسيم  ؟على هذا المصطلح المثير للبسوال يزال 
 .؟رفعا لذلك -يقصدها اّلتي- التنظيمّية

ين الّلذان يخضعان لرقابة مطابقة الّداخلينظاميهما فغرفتي البرلمان تضعان 
أو  قبلّية دستورّيةات المقصودة هنا تخضع لرقابة الّتنظيموإلزامية، بينما  قبلّيةللدستور 

ين الّنظامأعاله، ألن  ةدو قصتكون هي الميصح أن  اختيارية، فالثم أنها  بعدّية
كما أن المجلس  .165/1 ماّدةبنص خاص بموجب ال منظمانين للغرفتين الّداخلي
 .(272) التنظيمّيةو  القانونّية وصالّنصه من قائمة ءاستثناسبق له ي نفسه قد الّدستور 

                                                 

 .، مرجع سابق2116من الدستور المعدل سنة  116أنظر المادة  -271
وكون محرر الّدستور بتوخيه هذا الفرز كان قصده أن يترك بالفعل ... : "صّرح المجلس الّدستوري بما يلي -272

من غير للمجلس الّشعبي الوطني صالحية ضبط نظامه الّداخلي بواسطة الئحة أو عقد خاص وحيد الطرف، 
، المتعّلق برقابة 1919أوت سنة  21، المؤّرخ في 19 -م د -ق. ر - 11رأي رقم : أنظر". القانون والتّنظيم

. 15، ص 1996-1919لسنة  11د، رقم . م. بقة الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني للّدستور، نمطا
 (غير منشور في الجريدة الرسمّية)
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 اتمؤّسسمثله مثل  نفسه بنظام خاص من وضعهكذلك ي الّدستور ُيسّير المجلس 
فهل يصح إدراج هذه األنظمة ، (274) ةالّدول، ومجلس (273)المحكمة العليا ، كأخرى 

انونية ات المقصودة هنا؟ أكيد الجواب هو بالنفي، ألنها تخضع ألنظمة قالّتنظيمضمن 
 بقى على اإللتباس؟ المسميات بأسمائها وأ مؤّسسال إذا لم يسمّ  لماذا ، فامامغايرة تم

إليها  إذا ما ُنظر اإلدارية الّطبيعةب القانونّيةمن الناحية  التنظيمّيةتتسم المراسيم 
تها من إختصاص فمن المفروض أن الفصل في منازعا الّتاليبو  ،(275)بمعيار عضوي 

غير أن تعدد معايير التمييز بين األعمال اإلدارية واألعمال القضاء اإلداري، 
 .الغموض يكتنفهاوبالخصوص المعيار الموضوعي، يجعل ، التشريعّية

 األولى، فإذا كانت التنفيذّيةوالمراسيم  الّرئاسيةمّيز بين المراسيم  الّدستورأن  كما
يمارسها  ةالّثاني، فإن القانون مجال دخل في بحرية في كل موضوع ال ي الّرئيسيمارسها 

 .تطبيق القانون  األولىومهمتها  األّولالوزير 

داري في صلب القانون اإل تدّخلعادة لتنظيم مجاالت  التنظيمّية الّسلطةتمارس 
تعيينات وال اتمؤّسساستحداث و  (276)تطبيق القوانين و  كاستحداث وتسيير مرافق عامة

                                                 

ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج2111نوفمبر سنة  21الّنظام الّداخلي للمحكمة العليا المصادق عليه بتاريخ  -273
 .11، ص 2111لسنة  11

من القانون العضوي  25نظام داخلي خاص بمجلس الّدولة إلى اليوم بالرغم من سماح الماّدة لم يتم وضع  -274
 : المتعّلق باختصاصات مجلس الدولة بذلك، أنظر

، يتعّلق باختصاصات مجلس الّدولة وتنظيمه 1991ماي سنة  11مؤّرخ في  11-91رقم قانون عضوي 
 (.معدل ومتمم. )11ص  ،1991لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. وعمله، ج

فمثال تعتبر رئاسة الجمهورّية مرفقا إداريا يتكون من عدة إدارات، ويّتخذ بهذه الصفة قرارات إدارية تخضع  -275
 : لرقابة القضاء اإلداري، وكذلك األمر بالّنسبة لرئاسة الحكومة أنظر

القانون، كلّية الحقوق والعلوم ، إختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه في بوجادي عّمار
 .وما يليها 211، ص 2111الّسياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، وال يملك تنفيذ القوانينيوكل الّدستور البلجيكي مثال إلى الملك ممارسة الّسلطة الّتنظيمّية اّلتي تقتصر على  -276
 :منه على ما يلي 111نّص الماّدة حّتى سلطة تعليق القوانين أو وضع استثناءات لتنفيذها، فت

« Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais  

ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ». La constitution Belge de 1994 

amendée, Doc. Inf. Web, site : https://www.senate.be/doc/const_fr.html consulté le 20/07/2014. 

= 

https://www.senate.be/doc/const_fr.html
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عن  الّصادرة، وتسمى في منظور القانون اإلداري بالقرارات للدولة في المناصب العليا
، لهذا فإن الفصل في منازعاتها هي بالنتيجة (277)اإلدارية المركزية  الّسلطات

 .(278)إختصاص القضاء اإلداري 

 طويالتمسك  اّلذيالقضاء اإلداري، لرقابة  افرنسفي  التنظيمّيةالمراسيم تخضع 
 اتالّتشريع دستورّيةبالنتيجة في  الّنظرفي دستوريتها تحت طائلة  الّنظرباالمتناع عن 

إلى  ،(279)ي الّدستور في اختصاص المجلس  تدّخالً  الّتاليبو ، اتخذت استنادا إليها اّلتي
 الّنظرسمح له ولمحكمة النقض  اّلذي 2111ي الفرنسي لسنة الّدستور  الّتعديلأن جاء 

 .(280) التصّرفبشكل يسمح بهامش من  في عرائض المتخاصمين

، هل في الجزائر ّرقابةالخاضعة لل التنظيمّيةالمراسيم تساؤالت بشأن عدة  تثار
؟ كذلك األّوليتخذها الوزير  اّلتي التنفيذّيةوحدها؟ أم المراسيم  الّرئاسيةالمراسيم هي 

                                                                                                                                          

، 2111جانفي  15و 11، استفتاء 2111من دستور جمهورية مصر العربّية لسنة  121وأنظر الماّدة = 
 .2111جانفي  11 صادرة في( أ)مكرر  11الجريدة الرسمّية، العدد 

 الّسلطات قرارات في الّطعن في القضاء ينظر : "على ما يلي 1996من دستور سنة  111الماّدة  تنّص  -277

 .المعدل، مرجع سابق 1996من دستور سنة  161تقابلها المادة . ، مرجع سابق"اإلدارّية
 .الدعاوى وهي اإللغاء والتعويض والتفسيرتثير المنازعات المتعّلقة باألعمال اإلدارّية عادة ثالثة أنواع من  -278
د في الجيش الفرنسي المجنّ  Mr Pierre Paul Arrighi بيير بول أريغيتأتي في هذا الصدد قضية السّيد  -279

ُأتخذ استناد  0.20جوان سنة  31بموجب قرار مؤرخ في ا على التقاعد حّول إجباريّ ضّد وزارة الدفاع، اّلذي 
فيفري  39من القانون المؤرخ في  21تطبيقا للمادة  0.20ماي سنة  09وأفريل  90في إلى مرسوم مؤرخ 

الذي سمح للدولة باتخاذ إجراءات تقشفية، حيث طالب بإلغاء هذا المرسوم على أساس أنه اتخذ  0.20سنة 
التصدي لمسألة الرقابة على الدستورية استناد إلى كون  بناء على نص غير دستوري، فرفض مجلس الدولة

 :    مبادئ القانون العام الفرنسي ال تسمح بذلك، وتبعه عّدة قرارات أخرى، حيث صرح بما يلي
 «Sur le moyen tiré de ce que l'art. 36 de la loi du 28 févr.1934, en vertu duquel ont été pris les 

décrets des 4 avril el 10 mai 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles :  

— Cons. Qu’en l'état actuel du droit public français et moyen n'est pas de nature à être discuté 

devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux;» 

CE, Arrêt  n° 41221 du 06 Novembre 1936 section du contentieux, Mr Arrighi. Receuil des arrets du 

Conseil d’Etat satuant au contentieux des décisions du tribunal des conflits de la cour des comptes et 

du conseil des prises. T 106. 2
ème

 série, 1936, p 966. Doc. Inf. web, www.gallica.bnf.fr consulté le 

20/10/2016.  Voir pour analyse et sur le thème  

Franck MODERNE, «A propos du contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs dans le 

droit public français contomporain », R .F. D. A, n° 05, 2008, pp 915-919.  

 :  ذ يحق لهما رفض اإلحالة إذا اعتبرا أن عريضة المتخاصمين غير مؤّسسة، أنظرإ -280
Articles (R.* 49-26) et (R. * 49-27) du Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de 

la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la 

Constitution, J. O. R. F n°0041 du 18 février 2010, Doc. Inf. Web, site : www.legifrance.gov.fr 

http://www.gallica.bnf.fr/
http://www.legifrance.gov.fr/
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نها أ؟ أم الدستورّية خطأعلى قابة رّ لهل هي أعمال إدارية بطبيعتها، فيكون إخضاعها ل
؟ مدى خضوعها الّرقابةمن  الّنوعضرورة إخضاعها لهذا  فرضتتشريع من نوع خاص 

 ينتهي مجالها؟متى ؟ متى يبدأ و دستوري الالمجلس من رقابة اإلداري لرقابة القضاء 

، التنظيمّية الّسلطةبين نوعين من  1996سنة  ستوردمن  125 ماّدةال تمّيز 
: ، فتنص على ما يلياألّول، واألخرى يمارسها الوزير الجمهورّيةإحداها يمارسها رئيس 

 .للقانون  المخّصصة غير المسائل في التنظيمّية الّسلطة الجمهورّية رئيس يمارس"

 ."األّولللوزير  يعود اّلذي يالتّنظيم المجال في القوانين تطبيق يندرج

المستقلة أو  التنظيمّية الّسلطةب الجمهورّيةيمارسها رئيس  اّلتي الّسلطةتسمى 
 الّسلطةفتسمى ب الثانية التي يمارسها الوزير األول أّمااألصلية،  التنظيمّية الّسلطة

أنها تنشئ قواعد قانونية أصلية في  األولىالفرعية أو المتفّرعة، فيفترض في  التنظيمّية
  .لدستور نفسهتند في وجودها سوى لمجاالت ال تعود إلى القانون، وال تس

ر في بتنظيم هذه المجاالت بمجرد وجود حاجة إلى ذلك وال ينتظالرئيس يبادر ف
وجود قانون سابق يفوضه ال بة إالّثاني األّوليمارس الوزير  ذلك قانونا سابقا، بينما ال

قواعد قانونية فإن األخرى تنفذها، لهذا يظهر من المنطقي ت ُسن   األولىإذا كانت ذلك، ف
باألساس  تتعّلقهي  وصالّنصستمارس على هذه  اّلتي دستورّيةالعلى قابة رّ الأن 

 .الّرئاسيةالمستقلة بمعنى المراسيم  التنظيمّية الّسلطةب

التمييز بين ما يدرج في مجال القانون وما هو  العملّيةيصعب من الناحية 
 الّسلطةفسه يضع ن الّدستورإذا كان  خاّصةالجزائري،  الّدستورمخصص للتنظيم في 

، ال يشّرع فيها البرلمان اّلتيفي المجاالت سن قواعد قانونية  في موضع التنظيمّية
 .(281)بطريقة فضفاضة وغير دقيقة  وذلك

                                                 

 122، عن قوتها التشريعّية اّلتي تتعّدى الماّدة 122بمفهوم المخالفة للمادة  125/1يكشف استقراء المادة  -281
 .العملمن هذا وما يليها  65، ارجع إلى ص 122للنظر في محدودية المادة . بكثير
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تضبط الفرنسي مثال، أن  الّدستورالمقارنة على غرار  الّدساتيرحاولت بعض 
في تمييز طبيعتها  ةالّدول اتمؤّسسبإشراك بعض  وصالّنصالفارق بين الطائفتين من 

  الّسلطةتجعل من  اّلتي الّدساتير، بينما يكون التمييز أسهل في (282) القانونّية
 .(283)والمصري البلجيكي  الّدستورمجّرد أداة لتنفيذ القوانين على غرار  التنظيمّية

، أو على الّتنظيمو  الّتشريععن وضع معايير للتمييز بين مجاالت  مؤّسسالامتنع 
كضمان للتمييز بين هذه المجاالت كما فعل  الّرقابة اتمؤّسساألقل إدخال إحدى 

 ، فأضحى الباحث(284) حقيقّيةهذا ما خلق فوضى تشريعية و الفرنسي مثال،  مؤّسسال
مجاالت تعود في األساس للقانون، مستغال في للتشريع  الّتنظيم تدّخلدا على اهش

أو حتى إللغاء تشريعات سارية ، (285)الجزائري  الّسياسيالرئاسيوية للنظام  الّطبيعة
 .(286)خرقا لمبدأ تدرج القوانين المفعول 

                                                 

282-  L’Article 37 de la constitution Française, op.cit. Dispose :                                                                 

      « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.     

 Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris 

après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de 

la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a 

déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent ». 

يجب اإلشارة إلى أن تحديد مجال القانون، وتصاعد مجال تدّخل الّسلطة التنفيذّية بات واقعا دوليا، خاّصة بعد 
ل الّدولة بكثرة في كل المجاالت اإلقتصادّية والّسياسية ، اّلتي أّدت إلى تدخّ .0.3األزمة اإلقتصادّية لسنة 

 .ومايليها 11، مرجع سابق، ص ... ، الّسلطة التشريعّية في الّدستورججيقة لوناسي:  والقانونّية، أنظر
  .من هذا العمل 91ص هامش أنظر اإلشارة في  -283
ابتكار  1992على المجلس األعلى للّدولة سنة قد يكون تساهل الّدساتير الجزائرّية في هذه المسألة سّهل  -284

من يستطيع الكثير )، وبالّتالي االستحواذ على الّسلطة التشريعّية تحت ذريعة (المراسيم التشريعّية)تقنية 
 .، مرجع سابق1992افريل سنة  11د مؤّرخة في . أ. م 12-92مداولة رقم : ، انظر(يستطيع القليل

Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs publics…, op. cit, p 80. 
بإصدار مرسوم تنفيذي سيد أحمد غزالي مثال، عندما قام رئيس الحكومة األسبق السّيد  1992كما وقع سنة  -285

 : من قانون األسرة اّلتي تمنع ذلك صراحة، أنظر 16فيه شبهة إجازة التبّني رغم وجود الماّدة 

 11المؤّرخ في  152-21يتمم المرسوم رقم  1992جانفي سنة  11مؤّرخ في  21-92مرسوم تنفيذي رقم  
حيث . 111، ص 1992لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. جوالمتعّلق بتغيير اللقب،  1921جوان سنة 

كما يمكن أن يتقدم الشخص : "على ما يلي 1921من مرسوم سنة  11منه المعّدلة للمادة  11نّصت الماّدة 
باسم  تغيير اللقب ل قانونا في إطار الكفالة، ولدا قاصرا مجهول النسب من األب، أن يتقّدم بطلبالذي كف

= 
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ال  يسبق إصدارتطرح مثل هذه التساؤالت نظرا لعدم وجود ممارسة سابقة، فلم 
رفض  اّلذيي الّدستور مجلس سوى رأي ال ي بشأنهاالّدستور رأي وال قرار من المجلس 

حيث رفض أن يتولى مجلس  ي،الّتشريعانونية عادية بالمفهوم فيه اعتبارها نصوصا ق
 1996سنة  ستوردمن  119 ماّدةمهمة االستشارة المنصوص عليها في ال ةالّدول

 .(287)وكذا األوامر  الّرئاسيةللمراسيم  بالّنسبة

قد حاول ، و الّنوعة من هذا لالجزائري أي مسأ القضاء اإلداري يعالج كما لم 
، بإدخال الّرأيإبطال هذا  2111ة سنة المقّدم الّدستورمسودة ي في الّدستور  مؤّسسال

إذا ما أراد  ةالّدولستشارة مجلس الالخاضعة  وصالّنصفي زمرة  الّرئاسيةراسيم الم
 الـبقى الحأقد  2116ي لسنة الّدستور  الّتعديل، غير أن (288)ذلك  الجمهورّيةرئيس 

 .(289)على وضعه واستبعدها من هكذا استشارة 

ال  الجزائر لها طبيعة قانونية خاصة، يظهر إذ أن المراسيم التنظيمية في
ويؤثر ذلك ال  التوازنات األساسية للنظام السياسييضبطها الدستور بقدر ما تضبطها 

 .محالة في نوع الرقابة المحتملة على هذه النصوص

 
                                                                                                                                          

وعندما تكون أم الولد القاصر  .بلقب الوصيالمكفول  لقب الولدهذا الولد ولفائدته، وذلك قصد مطابقة = 
 ".معلومة وعلى قيد الحياة، فينبغي أن ترفق موافقتها المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلب

، يتضّمن 2112جويلية سنة  21المؤّرخ في  251-12من المرسوم الّرئاسي رقم  151تنّص مثال الماّدة  -286
: على ما يلي، (ملغى)، 11، ص 2112سنة ل 52ش، العدد . د. ج. ج. ر. جتنظيم الصفقات العمومية، 

والمتضمن قانون الصفقات العمومية،  1369يونيو  19المؤّرخ في  69/31تلغى أحكام كل من األمر رقم "
والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  1331نوفمبر  13المؤّرخ في  31/494والمرسوم الّتنفيذي رقم 

 ".المعّدل والمتمّم

 .من هذا العمل 16 هامش صنظر اإلشارة في وا. ، مرجع سابق91/ د. م/ ع .ق. ر/ 16رأي رقم  -287
 :من الّدستور، وتحرر كاألتي 99تعدل الماّدة :"من المسودة على ما يلي 21نّصت الماّدة  -288

يضطلع رئيس الجمهورّية، باإلضافة إلى الّسلطات اّلتي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في : 99الماّدة "
 :...بالّسلطات والصالحيات اآلتية الّدستور،

 ".إلبداء رأيه فيها مسبقا مجلس الّدولة، على ، ويمكنه أن يعرضها، عند االقتضاءيوقع المراسيم الّرئاسية -    
 .، مرجع سابق"يوقع المراسيم الّرئاسية"منه الصياغة الّسابقة  91فأبقت الفقرة السادسة من الماّدة  -289
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 تهادستوريّ من الرقابة على النصوص التنظيمّية  تحصين /ثانيا

في الجزائر بالضرورة  التنظيمّيةللنصوص  القانونّية الّطبيعةينتج عن غموض 
الممارسة عليها بحسب  الّرقابةترض أن تتّنوع يففعليها،  الّرقابةم أي نوع من أنواع انعدا

كما هو الحال بالنسبة للمراسيم ت من طبيعة قانونية المواضيع المعالجة فيها، فإن كان
إن كانت  أّما، على دستورّيتها ة هي الّرقابةالواجب فأكيد أن الّرقابةالرئاسية التنظيمية، 

نسبة للمراسيم أو أنها تندرج في إطار تطبيق القانون كما هو الحال بالمن طبيعة إدارية 
 .القضاء اإلداري بشأنها تدّخلفالمنطق هو أن يالرئاسية الفردية والمراسيم التنفيذية، 

نظرا  األولىالطائفة  على الدستورّيةقابة رّ التطال ُيفترض أن  هأن اواضحبات 
َقَواِعٌد بالّتالي يخلقها البرلمان فهي  اّلتيوتخلق قواعد قانونية غير  لكونها أصلية،

لرقابة القضاء  التنفيذّيةتخضع المراسيم ُيفترض أن بينما ، (290) ِلَمَراِكَز َقاُنوِنّيةٍ  ةٌ ُمْنِشئَ 
ما أوجدها إاّل لتطبيق نصوص قانونية سابقة عنها أي أنها  الّدستوراإلداري، ألن 
 . َعْن َمَراِكَز َقاُنوِنيٍَّة َساِبَقةٍ  َقَواِعٌد َكاِشَفةٌ 

لتطبيق خذ المراسيم التنفيذّية تّ التشريعّية اّلتي تُ  وصالّنصذلك أن يضاف إلى 
سواء كانت قبلّية أو بعدّية تها دستوريّ مفترضة على هي قواعد خاضعة لرقابة أحكامها 

على قابة رّ لوبالّتالي فإن إخضاع المراسيم التنفيذّية ل، نفسها 165بموجب الماّدة 
 :ا يلييعني عّدة اختالالت، يمكن ايجازها فيم دستورّيتها

إقامة الّرقابة على دستورّية مرسوم تنفيذي ُأتخذ تطبيقا لنص تشريعي سبق الفصل  -
فيه من قبل المجلس الّدستوري، يعني إقامة رقابة مكّررة، ألن المفروض أال تخضع 
الّنصوص إال لرقابة واحدة، فإذا كان هاذين الّنصين يتختلفان من الناحية المعيارية، 

 .ناحية الموضوعيةفهما متفقان من ال

                                                 

 : نظيمّية اّلتي يمارسها رئيس الجمهورّية وصفت كلها بأنها سلطة إنشائية، أنظربل أن الّسلطة التّ  -290
 .ومايليها 192، مرجع سابق، ص 1996، الّسلطة التشريعّية في الّدستور الجزائري لسنة ججيقة لوناسي 
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ي يعني عدم وجود ثقة في ما يكون قد الّدستور عرض مرسوم تنفيذي على المجلس  -
 .الذي صدر المرسوم من أجله، سواء قضى بدستوريته أم ال الّنصقضى به بشأن 

المجلس  تالمطلقة آلراء وقرارا الحجّيةوب المقضي فيهمساس بحجية الشيئ ال -
 .تكريسها من أجلالمجلس  عمللطالما  اّلتيي الّدستور 

نص تشريعي  لتطبيقيثور بخصوص مرسوم تنفيذي اتخذ قد غير أّن إشكاال 
المرسوم نفسه تبين الحقا في إطار الرقابة البعدية أنه غير دستوري، خاصة إذا كان 

فهل  توصل إلى مشروعيته؟كون ربما يمحال لدعوى إلغاء أمام القاضي اإلداري الذي 
وفشل في  1916فعله في فرنسا سنة  أريغيكما حاول السيد الحقة يلغى بدعوى إلغاء 

 ؟فيهحجية الشيئ المقضي مبدأ ، أم يلغى بقوة القانون استناد إلى (291)ذلك؟ 

الجزائري في غياب ممارسة جزائرية سابقة، واستنادا إلى موقف مجلس الدولة  
 محفوظ نحناحفي قضية السيد عند نظره  من نظرية األعمال الدستورية التي وضعها

دعوى قضائية سابقة  أي  ، وأمام غياب (292)لمّرتين متتاليتين ضد المجلس الدستوري 
ضد مرسوم عادي، فيمكن القول أنه ال يمكن رفع دعوى إلغاء ضد هذا المرسوم، 

القانون في لغى أثره بقوة هذا المرسوم، فيُ  المقضي فيهوبالتالي يطال مبدأ حجية الشيئ 
وتكريسا لمبدأ  انتظار إلغائه نهائيا بمرسوم تنفيذي الحق استناد لقاعدة توازي األشكال

 .ه، وإفراغا لمحتوى قرار حجية آراء وقرارات المجلس الدستوري 

                                                 

في  1916ضد ورزارة الدفاع الفرنسية لسنة  Mr Pierre Paul Arrighi بيير بول أريغيراجع قضية السيد  -291
 .من هذا العمل 95، ص 222هامش رقم 

والمجلس الّدستوري بسبب رفضه قبول  محفوظ نحناحشهد مجلس الّدولة الجزائري قضية شهيرة بين السّيد  -292
، مما دفع به لمخاصمته في دعويين أمام مجلس الّدولة، 1999ملف ترشح األّول لالنتخابات الرئاسية لسنة 

حيث طلب في األّولى تبليغ قرار الرفض له شخصيا، وفي الّثانية طالب بإلغاء القرار نهائيا، وقد رفضت 
 11الّصادر بتاريخ  1692القرار رقم : لفكرة األعمال الدستورّية، أنظرالدعويين لعدم اإلختصاص استنادا 

، 112121والقرار رقم (. غير منشور)ضد المجلس الّدستوري " محفوظ نحناح"السّيد  1999أوت سنة 
 .111، مطبعة الديوان، ص 2112 -11د، العدد . م. ، م2111نوفمبر سنة  12الّصادر بتاريخ 
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تنفيذية تعتبر  وأرغم وجود مراسيم فردية رئاسية  قضائّيةال للّرقابةال تخضع كما 
الجزائري اإلداري قد سبق للقضاء ف، يناإلداري ءضامن صميم إختصاص القانون والق

رفض التصدي لقرارات المجلس الدستوري في إطار المنازعات االنتخابية، مستندا أن 
 الّرئاسية، مما يوحي كذلك أنه لن يتصدى للمراسيم (293) ألعمال الدستوريةلما أسماه ا

 .وبالتالي يطالها الوصف أعاله ،دستورّيةخذ كذلك بناء على أحكام ُتتّ  اّلتي التنفيذّيةوال 

ة حدوث إمكانيّ سليم ب، وال يمكن التّ تهادستوريّ على قابة رّ للك لبينما ال تخضع كذ
نظرا سواء كانت رقابة قبلية أو حتى بعدية، ، على األقلالقريب  على المدىذلك 

بالدرجة  الجمهورّيةيس ، وبرئالتنفيذّية الّسلطةو  الّسياسي الّنظامالرتباطها بتوازنات 
المراسيم كذلك ربط  اّلذي 2111ي لسنة الّدستور  الّتعديلبعد  اخصوص، األولى

 .(294) الجمهورّيةبرئيس  التنفيذّية

رئيسي  ل  ب  ق  من  منطقيا إالّ  يفترض أاّل يتمّ في هذه الحالة  الّرقابةكما أن تحريك 
الدستوري للتصدي إذ ليس واردا أن يخطر رئيس الجمهورية المجلس غرفتي البرلمان، 

 .عة بالرئيسلمرسوم رئاسي، وال أن يفعل ذلك الوزير األول نظر لعالقة التبيّ 

                                                 

، الّصادر 112121، مرجع سابق والقرار رقم 1999أوت سنة  11الّصادر بتاريخ  1692القرار رقم : أنظر -293
 .، مرجع سابق2111نوفمبر  12بتاريخ 

 العمليات الدستوريّة حيث أن هذا القرار وما ينتج عنه يندرج ضمن: "... جاء في القرار األّول ما يلي -
 ".قابة القضائيّة لمجلس الّدولةللمجلس الّدستوري اّلتي ال تخضع، نظرا لطبيعتها، للرّ 

األعمال حيث أن القرارات الّصادرة في هذا اإلطار تندرج ضمن : "... بينما جاء في القرار الّثاني ما يلي -
للمجلس الّدستوري واّلتي ال تخضع نظرا لطبيعتها لمراقبة مجلس الّدولة، كما استقر عليه اجتهاده،  الدستوريّة

 ".اختصاصه بالفصل في الّطعن المرفوع مما يتعين التصريح بعدم
 1996من دستور سنة  19صت الماّدة نف، حيث لم يعد يحق للوزير األّول اتخاذها إال بموافقة مسبقة منه -294

 :ما يلي 2111المعدل سنة 
 : من الّدستور وتحرر كما يأتي 81تعدل الماّدة "

اّلتي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الّدستور، يمارس الوزير األّول، زيادة على الّسلطات : 81الماّدة 
 : ...الصالحيات التالية

 .، مرجع سابق"يوقع المراسيم التنفيذّية، بعد موافقة رئيس الجمهورّية على ذلك -9
 .، مرجع سابق2116منه عند تعديله سنة  99قبل أن يتراجع عن ذلك في الماّدة 
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أن طريقة وضع المراسيم التنظيمية تختلف عن النصوص  اف إلى ذلكيض
الخّولة جهات الالتشريعية، فإذا كانت األخيرة تخضع لسلسلة من اإلجراءات تسمح لكل 

ومن ثمة التصدي لها مسبقا، فإن األولى يمكن  اإلخطار اإلطالع على مشاريعهاب
اتخاذها في ساعة أو ساعتين، فال يمكن اإلطالع على مشاريعها من إال من قبل 
رئيس الجمهورية أو الوزير األول، كما أن المصادقة عليها في مجلس الوزراء يحيلها 

 .ة قبليةمباشرة إلى الجريدة الرسمية لنشرها، فال يمكن بالتالي أن تخضع لرقاب

ووزن مركز  تأثيريتمثل في  فعائقها سياسي بالدرجة األولى أما الرقابة البعدية،
غرفتي البرلمان من ممارسة  سييلنظام السياسي الذي يمنع رئارئيس الجمهورية في 

تمثل في كون التعديل قانوني يعائق كذلك ظهر اليوم و ، (295) اإلخطار بشأنها
وال يسمح . لمؤسساتمن قبل االرقابة البعدية يعد يسمح بممارسة  خير لمالدستوري األ

 .(296)للمتقاضين بالتصدي للمراسيم التنظيمية 

لكونها  على دستورّيتهاقابة رّ لل التنفيذّيةعدم إخضاع المراسيم سليم بالتّ  تمّ فإذا 
يفرض نفسه،  ةالّدول، فإن إدراجها ضمن الصالحيات االستشارية لمجلس (297)كاشفة 

مع  كما حدث التشريعّية الّسلطةت ااختصاص اغتصابتكرار  لتفاديعلى األقل 
 قضائّية، كما يجب أن تفرض عليها رقابة الذكر الّسالف 21-92ي رقم الّتنفيذالمرسوم 

 .ساس أنها ال تخلق قواعد قانونية بمعنى أنها قواعد كاشفةعلى أ

بسموٍّ عمليٍّ  تمّتعفي الجزائر ت التنظيمّية وصالّنصمن خالل ما سبق أن يظهر 
مبدأ بما ربّ  اماالتز  الّثالثذكرتها في المركز  165 ماّدةالكانت  ، فإذا(298)على القوانين 

، ة الهرم عملياي قمّ ويجعلها ف القاعدةيقلب  الّرقابةتدرج القوانين، فإن حصانتها من 
                                                 

 .وما يليها من هذا العمل 221يمكن الّنظر في هذه المسألة في ص  -295
 .، مرجع سابق2116المعدل سنة  1996من دستور سنة  111و 116/11راجع المواد  -296
 .من هذا العمل 99الرجوع إلى ص  -297
ولو أنها ترتب بعد المعاهدات والتشريع العضوي والعادي، إال أن عدم إخضاعها ألي نوع من أنواع الّرقابة  -298

 . إلى اليوم يطرح فعال مسألة سمّوها على باقي النصوص ولو على المستوى العملي
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خارج  وصالّنصعل كتلة هائلة من يج الّرقابةم إخضاعها ألي نوع من أنواع وأن عد
  :أدنا التفصيله يبّينكما  القانونّيةوالمشروعية  دستورّيةال الشرعّيةمجال 

، (299) 2115ديسمبر سنة  11فإذا اعتمدنا مجال دراسة منذ اإلستقالل إلى غاية 
 .وفق المراحل التاريخية لألدوات القانونيةسيكون مها تقسيفإن 

تميز بين السلطة التنظيمية ال غاب، حيث 1919فبالنسبة للفترة قبل سنة 
سة الجمهورية بلغت ئاالمتفرعة، فإن المرسيم الصادرة عن ر التنظيمية المستقلة والسلطة 

عن مختلف القطاعات  1226صادرة عن الوزارة األولى و 21مرسوم مقابل  111
 .األخرى 

وما تاله مباشرة من دستور سنة  1911نة أما منذ التعديل الدستوري لنوفمبر س
 .مرسوما تنفيذيا 21111مرسوما مقابل  22111، فإن المراسيم الرئاسية بلغت 1919

 تنتشر اّلتيأعاله الكتلة الهائلة من المراسيم بمختلف أنواعها  اإلحصائياتكشف ت
، قد يكون بعضها ملغى أو معّدل، إال أن ترك الباقي الوطنّية القانونّيةفي المنظومة 

بل حقيقة قانونية  سياسّيةبدون رقابة يقّوض دولة القانون، ألن األخيرة ليست شعارات 
 .الّرقابة اتمؤّسسيجب أن تترجمها 

غامض في المعنى، وسامي في المآل،  الّتنظيمب الّدستورشار إليه يظهر أن ما أ 
 الّنظام، ولذلك عالقة بقضائّيةأم  دستورّيةسواء كانت  ابةالّرقيمتاز بحصانة من 

مبدأ ل التنظيمّية الجمهورّيةرئيس سلطة ي، فالمفروض أن تخضع الجزائر  الّسياسي
 األّولللوزير  التنظيمّية الّسلطةألنها منشأة، وتخضع القوانين  دستورّيةعلى قابة رّ ال

 .مشروعيةة رقابة الّثانيرقابة شرعية فإن  األولىكاشفة، فإذا كانت  الرقابة القضاء ألنه

 

                                                 

 . www.joradp.dz: الرسمّيةللجريدة  الّرسميمحّرك البحث الخاص بالموقع معطيات بناء على تحليل  -299
 .111في ص وراجع الجدول التفصيلي  

http://www.joradp.dz/
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 الّثانيخالصة المبحث 
 الفعلّيةللقوانين تضخيم شكلي، إذ أن المجاالت  المخّصصةتعرف المجاالت 

 سوى فلم يترك له ي، الّدستور  مؤّسسالقد حرمه منها تصنع القرار في البرلمان  اّلتيو 
تحّول  خاّصةمما يعني أن المبادئ ال، خاّصةوبعض األنظمة ال العاّمةتنظيم المبادئ 

 .التنظيمّية الّسلطةمجال إلى 

ورئيسي  الجمهورّيةمقابل ذلك لرقابة مرتبطة قانونيا برئيس خضعت القوانين في 
، هذا من جهة، ومن جهة أخرى األّولغرفتي البرلمان، بينما عمليا ال ترتبط سوى ب

في عمل البرلمان ويخضعه بها لرغبته يتدخل بموجبها المجلس الدستوري ة لرقابة تدخليّ 
، موسعا بذلك من صالحيات رئيس الجمهورية هو وليس لرغبة المؤسس الدستوري 

ه الرقابة وبالتالي لعدم خضوع النصوص الصادرة منه لهذنظرا بطريقة غير مباشرة 
 .عدم خضوعها لرغبة المجلس كما هو األمر بالنسبة للنصوص التشريعية

سلطة  مؤّسسالجعلها له  اّلتيبأوامر وهي  الّتشريعهذا األخير بسلطة  تمّتعي
م مركز مما يدعّ  على دستورّيتهاقابة رّ لأصلية ال يحتاج فيها إلى تفويض، وال يخضعها ل

 .ئاسيوي أصالالجزائري الرّ  الّسياسي الّنظامفي  الّرئيس
، ومجال تامة باستقاللية الجمهورّيةلرئيس  التنظيمّية الّسلطةمع كل ذلك  تمّتعت

على عتبار عدم وجود  صورّية على دستورّيتهاواسع، بالمقابل ال تخضع سوى لرقابة 
 . ي بشأنهاالّدستور من يخطر المجلس 

 وصالّنصما اقتربت كلّ ه أنّ  تقرّ  اّلتيالنتيجة الهامة  تؤكد المالحظات أعاله
، وفي المقابل دستورّيتهاقابة رّ الما ابتعدت عن كلّ  الجمهورّيةمن رئيس  القانونّية

أال يكشف . هاكلما اقتربت من الجمهورّيةمن رئيس  القانونّية وصالّنصكلما ابتعدت 
الجزائري على الّرقابة على دستورّية القوانين  الّسياسي ّنظاملل سيطرةٍ ذلك عن 

 ؟ والمعاهدات الدولية في الجزائر
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 األّول خالصة الفصل
 وصالّنصكانت  ي الجزائر هي رقابة تمييزية، فكلماف اإلختيارّية الّرقابةيظهر أن 

 .أعفيت منها، والعكس صحيح الجمهورّيةالخاضعة لها متعلقة برئيس 

 الّدستور يعترف ال، إذ لرقابة صورية الدولّيةتخضع تفصيال لذلك المعاهدات 
ذلك معيارا لتصديق، حيث يعتبر لالخاضعة منها، أي  الّرسمي الّشكل ذاتسوى ب

عليها، مما يقصي من الخضوع لها بالضرورة جملة من  الّرقابةوحيدا لممارسة 
، والخطير في ذلك أنها للّتصديق أبرمتها الجزائر ولم تخضعها اّلتي األخرى  اإلّتفاقات

 اإلقتصادّية الّسياسةتحمل نصوصا متعارضة مع القانون الوطني ومؤثرة حتى في قد 
 .أن تكون سياديةيفترض  اّلتيللبالد 

شخصيا إذ ال  الجمهورّيةعليها برئيس  الّتصديقيعود ذلك إلى ربط إبرامها و 
 الّنظاممما يثبت تأثير كما ال توجد إتفاقات تبرم من غيره، يستطيع تفويض ذلك لغيره، 

 الّرقابةفلم تتم فألنها من اإلختصاص األصيل له ، عليها الّرقابةالجزائري في  الّسياسي
ي، وعدم الّدستور عليها، نظرا لعدم رغبة رئيسي غرفتي البرلمان في إخطار المجلس 

 .إياه للنظر فيما أبرموهالمتعاقبون  الجمهورّيةإخطار رؤساء 

عوضا عن ذلك، أدمجها المجلس الدستوري بطريقة ارتجالية ضمن الكتلة 
ادر بالتشريع مما يعد الدستورية التي ينبغي على البرلمان مراعاتها واحترامها كلما ب

مساسا بسيادته التشريعية، خاصة وأن هذه الكتلة تتجاوز األحكام الدستورية إلى 
 .األعراف الدولية

لك إال بمراجعة ذ ، ولن يبدأالدولّيةالمعاهدات  دستورّيةعلى قابة رّ الينبغي تفعيل 
 تمّتعلت في إبرامها الجمهورّية، وإشراك غير رئيس مفهومها الّشكلي في الجزائر

 .فقط بالّتصديق عليها  الّرقابةبالمرونة، وعدم ربط 
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صادرة  نصوصنفسها، فإذا كانت  عّدةلتخضع للقا الوطنّية تأتي بعد ذلك القواعد
إن  اأمّ ، في ذلك الجمهورّيةرئيس رغب عليها متى  الّرقابةأمكن ممارسة  ،ن البرلمانع

 .ابتعدت عنها التنظيمّية وصالّنصكاألوامر و ه األصيل إختصاصكانت من 

تمارس على النصوص الصادرة عن البرلمان رقابة تدخلّية، إذ سمح المجلس 
الدستوري لنفسه بربط دستورية بعض األحكام التشريعية بالتزام المشرع بتحفظاته 
وتفسيراته تارة، وبصياغته الشخصية تارة أخرى، مما ّحوله من مراقب للعمل التشربعي 

 .دة التشريعيةإلى صانع للقاع

في مقابل ذلك تحظى النصوص الرئاسية من أوامر وتنظيمات بحصانه غير 
 في موضوع الّسياسي الّنظامهنا كذلك تأثير معلنة من الرقابة على دستوريتها، ليتأكد 

منذ االستقالل بمختلف  الّصادرة وصالّنصاآلالف من  توجد، فنتيجة لذلك ه الرقابةهذ
  .قابة في الجزائررّ هذه ال مجالأنواعها بعيدة عن 
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 :الّثانيالفصل 
ضبط كوسيلة على الدستورّية ّرقابة اإللزامّية استعمال ال

 عمل البرلمان الجزائريل

أخرى غير المعاهدات والقوانين  انصوص أنّ  1و 165/2 ماّدةالمن ظهر 
، تتسم القوانين دستورّيةعلى اإلختيارّية قابة رّ الأخرى غير رقابة ات، تخضع لالّتنظيمو 
عن طريقة  لغرفتي البرلمان، وقد عبر الداخلّية الّنظمو  العضوّيةاإللزامية هي القوانين ب

 بين فكرةإختالفا محتمال وجود يعني قد ا ممّ ، (300)" مطابقة"بكلمة  يةللدستور  خضوعها
 .مع الّدستورعلى دستورية القوانين والمعاهدات وفكرة الّرقابة على المطابقة قابة رّ ال

المتضّمنتين في  الّرقابتينرورة الفصل والّتمييز بين مسألة ضمهيد أعاله التّ يطرح 
أم أّنهما مجّرد ؟ الي ضرورة البحث عن مدى وجود اختالف بينهماوبالتّ ؟ ة أعالهالمادّ 

اهدات الدولّية في الجزائر شكلين من أشكال الّرقابة على دستورية القوانين والمع
 ة المعيارّية؟ احيالنّ  على نّصين مختلفين من يمارسان

 تطابق العمل)ن ضمن مفهوم تدّخال الّرقابتينكال يمكن القول أنه إذا كانت 
كال من  فإن، (301)ي الّدستور يمارسه المجلس  اّلذي (الّدستوري مع الّتنفيذي و الّتشريع

                                                 

 بعد الّدستوري، المجلس يبدي: "على ما يلي 1996من الّدستور الجزائري لسنة  1و 165/2الماّدة  تنّص  -300

 .البرلمان عليها يصادق بعد أن العضوّية القوانين دستورّية في وجوبا رأيه الجمهورّية، رئيس يخطره أن
اإلجراءات  حسب للّدستور، البرلمان غرفتي من لكل الّداخلي الّنظام مطابقة في الّدستوري  المجلس يفصل كما

 ".الّسابقة الفقرة في المذكورة
المقصود هو إال أن تها، دستوريّ على قابة رّ لإلى أن القوانين العضوّية تخضع لالفقرة الّثانية أعاله  ةشار رغم إ
: على ما يلي اّلتي نّصت 121/1في الماّدة  إلى ذلكالمؤّسس مسبقا  ةلرقابة المطابقة نظرا إلشار  هاعو خض

، "هصدور  قبل الّدستوري  المجلس طرف من الّدستور مع النّص  مطابقة لمراقبة العضوي  القانون  يخضع"
 .منه، مرجع سابق 091و 000في الماّدتين  3901وقد احتفظ بالصياغة نفسها والخطأ نفسه في تعديل سنة 

المؤّسسات الدستورّية وأجهزة الّرقابة مكّلفة : "ستور، مرجع سابق، على ما يليدّ من ال 162نّصت الماّدة  -301
بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والّتنفيذي مع الّدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادّية واألموال 

 .، مرجع سابق2116عند تعديله في سنة  111إلى انتقل ترقيمها ". العمومية وتسييرها

= 
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ن نحو التمييز بينهما ولو و في الجزائر يتجهالدستوريين الفقه و القضاء و  مؤّسسال
ز ومعايير تميّ  دستورّية سسأبصعوبة وحتى تناقض في بعض المواقف نظرا لغياب 

 . (األّولالمبحث )خرى ما وتبين حدود كل واحدة اتجاه األبينه

دة على سبيل اإللزامية بنصوص محدّ  الّرقابةأو مع الّدستور رقابة المطابقة  تتعّلق
بعد  1996سنة أعتمدت في دستور  اّلتي العضوّيةن القوانيثل في تتمّ الحصر، 

ة ة ورقابيّ إجرائيّ  بكتلةأحيطت واّلتي ، 1991دأت منذ سنة سابقة العتمادها ب محاوالت
إلى يسعى في الحقيقة ، بينما الّدستورتكملة إلى ظاهرها المؤسس في يسعى هاّمة 

من الصالحيات لرئيس  ، وبالتالي المزيدالبرلمانعمل على  قييدمن التّ  فرض المزيد
، وهي بالتالي مناطة به ين لغرفتي البرلمانالّداخليين الّنظامبوتتعّلق كذلك  .الجمهورية

 . (الّثانيالمبحث ) بعد سنوات من عدم استقرار في أدوات تنظيمه 1919دستور منذ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                          

 2112كما أن المجلس الّدستوري قد صّرح أنه المخاطب بهذه العبارة من الماّدة أعاله، إذ صّرح سنة  =  
واعتبارا أن : "... بمناسبة نظره في مشروع القانون العضوي المتعّلق بالقانون األساسي للقضاء بما يلي

التحقق في تطابق في إطار الّسهر على احترام الّدستور،  للمجلس الّدستوري  أوكل المؤّسس الّدستوري، قد
 ...". الفقرة األّولى 161، و162طبقا لمادتيه  العمل التشريعي والتّنفيذي مع الّدستور

، يتعّلق بمطابقة القانون العضوي 2112نوفمبر سنة  16مؤّرخ في  12/ م د/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم : أنظر
 .11، ص 2112لسنة  26ش، العدد . د. ج. ج. ر. المتضمن القانون األساسي للقضاء للّدستور، ج
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 : األّولالمبحث 
  على الدستورّيةرقابة المييز بين الّتصعوبة  
 طابقة مع الدستور في الجزائرمالعلى قابة ّرالو
ة في ألول مرّ ( ةرقابة المطابق)ي الجزائري مصطلح الّدستور  مؤّسسالاستعمل 

المعاهدات الممارسة على  الّرقابةبين فيه مييز التّ  قصد محاولة 1919دستور سنة 
 الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظاممن جهة، ورقابة  التنظيمّيةو  التشريعّية وصالّنصو 

ه لم يكشف فيه عن الطابع غير أنّ ، كان الغرفة الوحيدة في تلك الفترة اّلذيالوطني 
ولم يتأّتى  ،(Préalable)وال عن طابعها القبلي  (Obligatoire) الّرقابةاإللزامي لهذه 

 .(األّولالمطلب ) 1996ي لسنة الّدستور  الّتعديلفي  ذلك إالّ 

أوضح أن رقابة ، فالّرقابتينأن يمّيز بين  البدايةي منذ الّدستور حاول المجلس 
أكيد على حيث بدأ بالتّ  القوانين، دستورّيةعلى قابة رّ الستور تختلف عن دّ المطابقة مع ال

ستور دّ الوطني لرقابة المطابقة مع ال الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامإلزامية إخضاع 
، غير أنه وقع في أخطاء 1919ي سنة الّدستور  مؤّسسال غفل عنهاستقراء ما  محاوال

ل  صياغة موقفه النّ نفسها ممّ  مؤّسسال  . (الّثانيالمطلب )هائي من المسألة ا أ جَّ

 : األّولالمطلب 
 الجزائري الّدستورفي الدستور المطابقة مع  علىرقابة المفهوم عدم ضبط 

 1919سنة لالجزائري  الّدستورستور في دّ ظهرت فكرة رقابة المطابقة مع ال
الممارسة على المعاهدات  الّرقابةمييز بين تّ منه، عند محاولته ال 155 ماّدةبموجب ال

 الّداخلي الّنظامتمارس على  اّلتيمن جهة، وبين تلك  الوطنّية وصالّنصوباقي  الدولّية
 .الوطني من جهة أخرى  الّشعبيالمجلس 

على قابة رّ التعريف وتمييز رقابة المطابقة عن الفقهية ل محاوالتالخلصت 
، (األّولالفرع )هي رقابة انسجام واألخرى هي رقابة مالئمة  األولىإلى أن  الدستورّية
 .(الّثانيالفرع )ي صعوبة بالغة في التمييز بين المفهومين الّدستور  مؤّسسالكما وجد 
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 : األّولالفرع 
 ستورّدالمع المطابقة  على رقابة اللفكرة قاصر  شخيصت

مع المطابقة على رقابة فكرة اللوتحديد واٍف يصعب البحث عن تعريف دقيق 
لكونهما مفهومين ينتميان نظرا تمييز لها عن الرقابة على الدستورّية، عن الدستور أو 

أن المؤسس الدستوري و  خاصةكليهما إلى مجال الرقابة على دستورية القوانين، 
الدستورية ذات مؤسسات الالعامة مهام لبينهما عند تطرقه ل جمعقد الجزائري 

المؤّسسات الدستورّية : "بما يليمنه  162، حيث جاءت المادة اإلختصاص الرقابي
وأجهزة الّرقابة مكّلفة بالّتحقيق في تطابق العمل الّتشريعي والتّنفيذي مع الّدستور، 

 .(302) "مومّية وتسييرهاوفي ظروف استخدام الوسائل المادّية واألموال الع

التي تحتوي المفهومين هما مجّرد تفصيل لفكرة المهام العامة  أنّ  اً يظهر إذ
التي تمارسها المؤسسات الرقابية والتي بالضرورة مسألة الرقابة على دستورية القوانين، و 

 .خّص المؤسس الدستوري بها منها المجلس الدستوري 

مع لتحاول تقديم تعريف للرقابة على المطابقة جاءت عدة محاوالت فقهية 
 .الدستور، والتمييز بينها وبين الرقابة على الدستورية

مطابقة شيء لشيء آخر، " :بكونهالمطابقة تعريفا ل ماننسأيشارل األستاذ  يقّدم 
 اّلذي الّنموذجيوجد فيه، بنفس  اّلذييستنسخه، و  اّلذيشابه مع هذا اآلخر، تعني التّ 
  .(303)" وضع به

المطابقة فنجد ، تقدم نموذجين متغيرين المطابقةفكرة  أنمن جهة أخرى  يرى 
أو المنطقية المطابقة و   (Conformité materielle ou Physique)البدنية أو ةالماّدي

                                                 

 .منه، مرجع سابق 111 ، أنظر المادة3901احتفظ المؤسس بالنص نفسه في تعديل سنة  -302

  :أنظر -303
 Abdelmadjid DJEBBAR, «Le Conseil de la nation et le pouvoir normatif du Conseil 

Constitutionnel (A propos de l’avis du Conseil Constitutionnel du 10 Février 

1998 », IDARA ; V 10, N° 02-2000, pp 105-124 notamment p 110. In:   
Charles EISENMANN, Le droit administratif et le principe de légalité, E. D. C. E. 1957, n° 11, p 

30.  (Traduction personnelle).            
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نسخة )تعني  األولىفإذا كانت  (Conformité logique ou Rationnelle)المتعّقلة 
التي تعتبر ة الّثاني، فإن (ب)وشيئ ( أ)بين شيئ  (Copie conforme – طبق األصل
 .(304) جردطابقة شيئ لنمط مكتمل وعام وممتعني و أقل حرفية أكثر مرونة و 

حرفيا ( ب)مطابق لـ( أ)أن ذلك تفسيرا لالبدنية المادية أو فكرة المطابقة  تقتضي
التشريعية، لكون مهمتها ليس لدرجة كونه نسخة منه، وهي مطابقة ال تليق باألعمال 

استنساخ األحكام الدستورية، وإنما تجسيدها، بينما تأتي المطابقة المنطقية لرسم عالقة 
لكنها عالقة عامة ال ترتقي لدرجة اإلستنساخ، ففي هذه الحالة يكون ( ب)و( أ)بين 

 .(Concret)نصا ملموسا  (ب)بينما يكون النص  (Abstrait)شيئ مجّرد ( أ)النص 

تطبيقا لذلك، يكون على البرلمان التشريع في المسائل التي خّصها الدستور له 
فقط، فما لم يذكر فيه ال يمكن له التشريع فيه، فال يمكن الحديث عن فكرة المطابقة 

، لكن طالما ال يوجد نص صريح في الدستور يسمح للبرلمان التشريع في مجال معين
 .ية حرفياليس عليه استنساخ األحكام الدستور 

تعريف ي الجزائري البحث في الّدستور حاول بعض األساتذة والباحثين في القانون 
 :وبين الرقابة على الدستورية هاينبومحاولة تقديم تمييز  لرقابة المطابقة

مجلس سبق للاألرئيس ال– سعيد بوالشعيراألستاذ ف، على سبيل المثال، يعرّ 
وجوب التقّيد الصارم شكال ومضمونا بأحكام "المطابقة للدستور بكونها  -ي الّدستور 

، فيفيد مبدأ المطابقة (305)" بحيث ال يجوز تخطيها نصا وروحا دستورّيةال وصالّنص
                                                 

304- Abdelmadjid DJEBBAR , «Le Conseil de la nation… », op.cit, p 110.                                       

 : آيسنمانناقال ومحلال ما ورد في مؤلف األستاذ  جباريقول األستاذ 
« Or, la conformité offre deux variantes, la conformité matérielle ou physique qui est assimilée à une 

reproduction "trait pour trait" d’un objet à un autre, et la conformité logique ou rationnelle. Celle-ci  

étant plus subtile et moins littérale, "c’est celle qui existe entre un objet …et un type idéal, général, 

abstrait, dont il constitue une réalisation concrète, car il devait être tel pour qui voulait cette 

réalisation". Ainsi, on comprendra qu’il n’ya pas reproduction pure et simple entre les objets de la 

conformité puisque le premier des objets est abstrait,  le second est concret». 

Voir aussi pour cette même analyse :  

Bachir YELLES CHAOUCHE, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit, p 124.   

 .62سابق، ص ، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سعيد بوالشعير -305
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 يتمّثل اّلذيالمراقب  الّنصوبين  الّدستورهو  اّلذياألساسي  الّنصعنده المماثلة بين 
 .لغرفتي البرلمان الداخلّية الّنظمو  العضوّيةفي القوانين 

موضوعات رقابة المطابقة محددة على سبيل الحصر وكل خروج "يرى كذلك أن 
قانون ) الّطبيعة، وعليه فإن سن نص من ذات الّدستورعن ميدانها يعد خرقا ألحكام 

هو عمل مخالف للدستور، وكذلك  الّدستورغير مذكور في ( عضوي أو نظام داخلي
موضوعات أو مضامين ذلك الميدان في نص من طبيعة أخرى الحال عند إدراج 

يضا ضيقا مرتبطا بما ة فإن التفسير في المطابقة يكون أ، وبالنتيج(نص عادي مثال)
 ور أو ال يتنافى معن أن يتخطى ذلك إلى ما هو غير محظهو مباح رسميا دو 

 .(306)" الواسعةالقوانين  دستورّيةعلى  للّرقابةخالفا  الّدستور

مييز بين المفهومين أن التّ في هذا الصدد  يلس شاوش بشيرستاذ يرى األبينما 
ان بدرجة العالقة بين تتعّلقعلى قدر كبير من األهمية، مييز بين مسألتين يستدعي التّ 

يهما بالعالقة يسمّ  تياللّ  نفسه، وهي الّدستورو  على دستورّيتهرقابة لالخاضع ل الّنص
 عالقة الموافقة أو عدم المخالفة للدستور، هي حسبهو  (Le rapport minimum)نيا الدّ 

 Le rapport)والعالقة القصوى  .الّنص دستورّيةويقصد بها من جهة أخرى بعالقة 

maximum) (307)ستور دّ المع عالقة المطابقة بها يقصد  اّلتي، وهي. 

تقتضي أن البرلمان عليه فقط أال يضع قواعد  دستورّيةالعلى قابة رّ الفكرة يرى أن 
وقد اقتبس من  .الّتشريعببعض الحرية في بذلك  تمّتعيف، دستورّيةالمخالفة للقواعد 

عالقة بها ليفسر  ،ره لفكرة المشروعية في القانون اإلداري فسيت مانايسناالستاذ 
 سيلّ األستاذ يرى بذلك ف .(308) في هذه الحالة الّدستورو  الّنصبين  ةالموجود دستورّيةال

                                                 

 .61، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير -306

307-                      Bachir YELLES CHAOUCHE, Le conseil constitutionnel…, op. cit, p 123.  

ن بتصرفات متجانسة بضرورة التزام اإلدارة اإلتيافكرة المشروعية في القانون اإلداري ايسنمان يفسر األستاذ  -308
 :ما يلي مع منظومة القواعد القانونّية، فال تنكرها وال تعارضها وال تتصادم معها وال تعيقها، فيقول

«.. Implique au moins que l’administration doit tenir des conduites compatibles avec le système de 

règles législatives, c'est-à-dire qui ne méconnaissent, ne contredisent, ne heurtent, n’enfreignent 

= 
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فكرة المشروعية في القانون اإلداري،  تشبهي الّدستور في القانون  دستورّيةالفكرة أّن 
 .(309)كما تتعامل اإلدارة مع القانون  الّدستورالبرلمان يتعامل مع  حيث يرى أنّ 

بسلطة تقديرية، حيث يستطيع  تمّتعي المشّرعينتج حسبه عن القياس أعاله أن 
أو حتى القواعد غير المحتملة في  الّدستورلم يمنعها عنه  اّلتيف القواعد سن مختل

عند سنه قانون خاص بعضو  2111مثلما فعل البرلمان الجزائري سنة  الّدستور
، ويترتب عن ذلك (310)تخّوله ذلك  الّدستورصريحة في  ماّدةالبرلمان رغم عدم وجود 

، خالف ما إذا تعلق األمر برقابة القانونّيةأن البرلمان تتسع سلطته في خلق القواعد 
 للبرلمان حرفيا الّدستورما لم يسمح به  قة للدستور، حيث تعكس األمور، إذ أنالمطاب

 . (311)يعتبر بالنتيجة ممنوعا عليه 

        :لتمييز بين المفهومين قائالمن جهته ا جّبارعبد المجيد حاول األستاذ 
رقابة قانونية تنشئ عالقة بين قاعدتين  دستورّيةال ابةالّرقوعليه، يتجلى بأن "... 

 الّنظر، أي القانون، باألولى القاعدةقانونيتين مفادها إقامة مفارقة تسمح بتقدير صحة 
هي عالقة تبعية، قد  اّلتي، هذه العالقة، الّدستورة المرجعية، أي الّثاني القاعدةإلى 

تكون تارة ضيقة أو قوية ومن ثمة نتكلم عن عالقة مطابقة، وتكون تارة أخرى رخوة أو 
 Non-contrariété ou)أقل تقييد ومن ثم سنتكلم فقط عن عدم المخالفة أو الموافقة 

compatibilité)" (312) . من وراء استخدام عبارة  -حسبه–ي الّدستور  مؤّسسالويقصد
 .(313)عالقة الموافقة أو عدم المخالفة " القوانين ةدستوريّ "

                                                                                                                                          

aucune disposition de la loi». Voir: Bachir YELLES CHAOUCHE, Le conseil constitutionnel…,  =
op. cit, p 123. In Charles EISENMANN, Le droit administratif…, op.cit, p 30. 

309-                Ibid                                                                                                                                  

ش، . د. ج. ج. ر. ، يتعّلق بعضو البرلمان، ج2111جانفي سنة  11مؤّرخ في  11-11قانون رقم : أنظر -310
 .11، ص 2111لسنة  19عدد 

311-      Bachir YELLES CHAOUCHE, Le conseil constitutionnel…, op. cit, p 123.                        

 .21، ص مرجع سابق، "...الّرقابة الدستورّية للقوانين العضوّية "، عبد المجيد جبار -312

 .29، ص مرجع سابق نفسه، عبد المجيد جبار -313
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عالقة المطابقة و عالقة أن التمييز بين  جّبارمن خالل تحليل األستاذ  يظهر
، فكلما كانت ضيقة ي لدستور التشريعي للنص ا الّنصتتوقف على مدى تبعية  دستورّيةال

، دستورّيةالتعلق األمر ب أو قوية تعّلق األمر بالمطابقة، وكلما كانت رخوة أو أقل تقييدا
، لهذا الّدستورويلتقيان كليهما في عالقتهما الموسومة بالتبعية بنص مرجعي واحد هو 

على تطابق العمل  الّرقابةأن كال المفهومين يدخالن في إطار من أعاله ما تقّدم يصح 
 .(314) الّدستوركما أقره  الّدستوري بالّتنظيمي و الّتشريع

فعالقة "بين الرقابتين، حيث كتبت  مسراتيّيزت األستاذة كما، ومقتبسة منه، م
تعني عالقة تبعية القانون  -في إطار الرقابة الدستورية–( الموافقة أو عدم المخالفة)

للدستور، اي أن البرلمان ملزم بعدم اتخاذ قواعد قانونية غير متوافقة مع الدستور أو 
مخالفة له، مما يترتب عنه امكانية المشرع في وضع واتخاذ التدابير التشريعية المناسبة 

بصفة عامة تعني " عالقة المطابقة"وحّتى غير غير الموجودة في الدستور، بينما 
التأكيد بأن القانون بخضع للدستور، وهذا يعني أن البرلمان ليس مجبر فقط بعدم 
وضع قواعد قانونية غير مخالفة للدستور، بل تكون هذه القواعد مطابقة للدستور وفي 

  .(315)" اضيق المعنى صورة طبق االصل للقاعدة الدستورية المرجعية

ين الّنصن رقابة المطابقة للدستور ال تكتفي بااللتزام بحدود التوافق بين إذا أ يتبّين
 نفسه أي إلى الفلسفة الّدستوري بل يجب أن يتعّداه إلى روح الّدستور ي و الّتشريع

 . الّدستوربنيت عليها نصوص  اّلتيواإليديولوجية 

باألساس يعتمد  أمر صعب، الّرقابتينمييز بين يظهر إذا من كل ما سبق أن التّ 
، فكلما ترك حرية المشّرعومدى مرونة األخير اتجاه  الّدستورالقرب من على درجة 

كّلما قّيده خضعت ، و دستورّيةال، خضعت تصرفات األخير لرقابة للمشرعالتصّرف 
 .لرقابة المطابقة تصرفاته

                                                 

 .من هذا العمل 111وإلى ص من الّدستور، مرجع سابق،  162راجع الماّدة  -314

 .112و 116، مرجع سابق، ص ...، نظام الّرقابة على دستورّية القوانين في الجزائر سليمة مسراتي -315
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قابة رّ لل بةبالّنس هوهي أن، الّرقابتينفريق بين للتّ الخروج بنتيجة في الختام يمكن 
ص أو جائز، منع بنص صريح فهو مرخّ ما لم يُ  كلّ إّن ، فالقوانين دستورّيةعلى 

ص بنص ما لم يرخّ  كلّ  ، فإنّ مع الّدستور للمطابقة بالّنسبة امّ أفهو دستوري،  الّتاليبو 
 .(316) دستوري صريح فهو محظور

 يتعّلقللدستور، و ي مجاال خاصا لممارسة رقابة المطابقة الّدستور  مؤّسسالوضع 
، 1996سنة  ستوردمن  165/2و 121وفقا للمادتين  العضوّيةاألمر بالقوانين 

من  165/1 ماّدةوفقا لل األّمةالوطني ومجلس  الّشعبيين للمجلس الّداخليين الّنظامو 
للمجلس  الّداخلي الّنظامتخص  1919سنة ، بعد أن كانت في دستور الدستور أعاله

والقوانين  الدولّيةللمعاهدات  دستورّيةالعلى قابة رّ البينما خصص  الوطني فقط، الّشعبي
 .الّدستورمن  165/1 ماّدةعمال بأحكام ال التنظيمّية وصالّنصالعادية و 

وجود فكرة المطابقة حتى قبل معرفتها في دستوري سنتي عن الممارسة  كشفت
كما هو الحال  ،خاّصةبنصوص ذات طبيعة  البدايةمنذ ها توربط، 1996و 1919

سّن في تلك  حيث ، (317) قانون المجلس األعلى للقضاءر اصدإ ، عند1961سنة مثال 
سنة من دستور  66 ماّدةأن المن رغم بال، قانون تنظيميالقانون بموجب هذا نة الس

ي الّتنظيموتحول مصطلح القانون ، (318) بموجب قانون عادي سّنهنصت على  1961

                                                 

 .161، مرجع سابق، ص 1996، الّسلطة التشريعّية في الّدستور الجزائري لسنة ججيقة لوناسي -316

. ، يتعّلق بالمجلس األعلى للقضاء، ج1961 جوان سنة 11مؤّرخ في  151-61قانون تنظيمي رقم : أنظر -317
 .51، ص 1961لسنة  15ش، عدد . د. ج. ج. ر

318-L’Article 66 de la constituion Algérienne de 1963 stipulait :                                                                      

«Les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont 

déterminées par une loi». 

المتعلقة بالعدالة  0.12من دستور سنة  19مادة للربما يكون المشرع قد استلهم خطأ من قراة النص العربي 
، "القضائي التنظيم قانون  يحددها التي للشروط طبقا الجزائري  الشعب باسم يقضى: "التي نصت على ما يلي

 .التنظيمي حفيكون قد أدرج كل ما يتعلق بالعدالة ضمن مصطل
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في ذلك القانون اليوم إلى مصطلح قانون عضوي ويستعمل لتنظيم ( خطأً )المستعمل 
(319) 1961سنة  الّرئيسكما أراد له  اماالمجلس األعلى للقضاء تم

. 

هذا القانون مصطلحات هامة باتت اليوم  رسباب صدو استعمل في عرض أكما 
 الّنصإن هذا ": ، حيث جاء فيها ما يليمعيارا لتشخيص رقابة المطابقة للدستور

 ."انونا شامال واضحا دقيقا منسجما كامال ومطابقا لروح دستورنا ومبناهقيشكل 

التقديرية للمشرع ستتقلص عند حدود  الّسلطةأعاله أن كل ما شرح  فييعني 
الكاملة  الّسيادةالتقديرية وب الّسلطةي اعترف للبرلمان بالّدستور  مؤّسسالرقابة المطابقة، ف

والمبادئ  الّدستورأنها ال يجب أن تتجاوز أحكام إال  ،(320) الّتشريعفي عملية 
 :في أكثر من مناسبة ي الّدستور المجلس المضمونة فيه، وهذا ما وقف عليه 

ي ال الّدستور نظرا لكون المجلس و... : "بما يلي (321) 1919سنة  صّرححيث 
الوطني، فيما يخص جدوى  الّشعبييسعه أن يجعل تقديره موضوع تقدير المجلس 

التصريح بتنافي هذه الحالة أو تلك مع عضوية النائب، لكن يعود إليه جوهريا بأن يبت 
 ".للّدستور ،في مطابقة أي حكم قانوني قياسي معروض لرقابته

 :(322)من قانون االنتخابات  54/2 ماّدةبمناسبة تصديه لل 1991جاء كذلك سنة 

                                                 

 المجلس تشكيل عضوي  قانون  يحّدد" :تنّص على ما يلي 1996من دستور سنة  152حيث باتت الماّدة  -319

من  126وانتقل المضمون نفسه إلى الماّدة . ، مرجع سابق"األخرى  وصالحياته وعمله، للقضاء، األعلى
 .، مرجع سابق2116لتعديل الّدستوري لسنة 

 .، مرجع سابق1996من دستور سنة  91الماّدة  -320

. جيتعّلق بالقانون األساسي للنائب،  1989غشت سنة  30مؤّرخ في  89 –م د  -ق -ق -02قرار رقم  -321
 .11، ص 1919، لسنة 12ش، العدد .د .ج . ج. ر

 51يتعّلق بالفقرة الّثانية من الماّدة  1991أكتوبر سنة  21مؤّرخ في  91 -م د  -ق . ق - 11قرار رقم  -322
المؤّرخ  11-19، الذي يعّدل ويتّمم القانون رقم 1991أكتوبر س 15المؤّرخ في  12 – 91من القانون رقم 

 .2112، ص 1991، لسنة 51ش، العدد .د .ج . ج. ة ر. جغشت والمتضمن قانون االنتخابات،  12في 
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 القانونيّةفي تحديد الشروط  تدّخلي الالّدستور ليس من اختصاص المجلس  ونظرا ألنه"
بصفة بممارسة الحريات والحقوق األساسية للمواطنين، إال أنه يعود إليه  خاّصةال

 ". دستوريّةاللمبادئ تها لمطابقخاّصة السهر على 
للبرلمان في احتساب التعويضة  التقديرية الّسلطةرقابة ، 1998رفض في سنة 

أنه إذا كان  واعتبارا" :بما يلي صّرح، حيث (323)ساسية الشهرية لعضو البرلمان األ
ليس من اختصاص المجلس الدستوري أن يحل محل المشرع في اختيار طريقة حساب 

المعتمدة ال تفضي التعويضة، إال أنه يعود له أن يتحقق من أن تطبيق طريقة الحساب 
من الدستور و المستمد من  10إلى المساس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 
 ،." ..من الّدستور .3مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المكرس في المادة 

ساسية الشهرية األساس المرجعي لحساب التعويضة األواعتبارا أنه اذا كان تحديد 
 ي أن يتبيّنالّدستور ، فإنه يعود للمجلس المشرّعالممنوحة لعضو البرلمان يخضع لتقدير 

تقر تعويضتين أساسيتين، ال  اّلتيأن األحكام الواردة في المادتين المذكورتين أعاله 
 "....وضعا تمييزيا بين أعضاء البرلمان تنشئ

 اّلتيي الّدستور المجلس  محاوالتا في الحق الّنظر عندأكثر يتجلى هذا التقييد 
لرقابة المطابقة، إذ يظهر من خاللها توجهه نحو مبادئ  هعمل فيها على تقديم مفهوم

 . (324)(( الّدستورروح ))الصرامة والتقيد حتى بـ

                                                 

 .، مرجع سابق1991جوان سنة  11، مؤّرخ في 91/ د . م/ ق . ر/  11رأي رقم  -323

   .وما يليها من هذا العمل 126راجع نظرة المجلس الدستوري للمطابقة ابتداء من ص  -324
اإليديولوجية اّلتي تهيمن على هي عبارة عن الفلسفة أو : "... تعريفا لروح الّدستور قائلة مسراتيتقدم األستاذة       

نّصوص الّدستور، واّلتي يمكن استخالصها استخالصا موضوعيا من هذه النّصوص ذاتها، فهي موجودة 
   ."داخل الّدستور ومرتبطة بنّصوصه ارتباطا كامال

 .221، مرجع سابق، ص ...نظام الّرقابة على دستورّية القوانينسليمة مسراتي،  

 : ير روح الّدستور وتمييزه عن المبادئ الدستورّية العلياوانظر كذلك في تفس 
، ضوابط الّرقابة على دستورّية القوانين في ظل ممارسات المجلس الّدستوري الجزائري، مرجع علي بوبترة

 .            62سابق، ص 
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أو  الّرقابةيظهر إذا أن اإلختالف بين المفهومين، يعتمد على درجة ارتباط هذه 
 : (325)، ويمكن القول بصفة عامة أن رقابة المطابقة تتميز بما يلي الّدستورتلك ب

، فال يحتاج برمته الّنصعلى  إّنمامحددة و  اماأو أحك حكمعلى  تنصب  أنها ال  -
المعيبة، بل يتصدى آليا  وصالّنصي في رسالة اإلخطار إلى تحديد الّدستور المجلس 

المخطرة اإلشارة إلى القانون الخاضع ، فيكفي للجهة الّنصلكافة األحكام الواردة في 
 .للرقابة جملًة وليس إلى األحكام المستهدفة فيه

إختصاص مدى ، من خالل فحص كلللشّ  أنها ال تقتصر على الموضوع بل تمتدّ  -
 .... الّنصاب القانوني العتماد الّنصة والمصدرة و المشّرع الّسلطة

ي، دون الّدستور كامال إلى المجلس  الّنصيفهم من ذلك أن الجهة المخطرة تحيل 
ماهو معمول به في أو فقرة، عكس  ماّدةب تتعّلق دستورّيةالحاجة إلى إثارة مسألة 

  .لكتسمح بذ اّلتي دستورّيةالعلى قابة رّ ال

، ومن ناحية الموضوع بصفة آلية الّشكل دراسته من ناحيةالمجلس  هابعديتوّلى 
ي ، وقد يمتنع عن النظر فرهاستور من غيدّ مع الن ثّم يستنبط األحكام المتطابقة وم

 .(326)في الشكل  الموضوع إذا ما اكتشف خطأ جوهريا

                                                 

 .21، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير -325

فقد سبق للمجلس الّدستوري أن إرتاى عدم مطابقة قانون عضوي بأكمله للّدستور دون النظر في الموضوع  -326
من الدستور المتعلقة  111بسبب عيب جسيم في الشكل، تمّثل في عدم احترام الحكومة ألحكام المادة 
ن العضوية لغاية استكمال باألحكام االنتقالية التي سمحت باالستمرار بالتشريع بأوامر بما فيها القواني

التي مما تنص عليه ايداع مشاريع القوانين على مستوى مجلس الدولة  119المؤسسات الدستورية، والمادة 
 : ألخذ رأي استشاري حولها، حيث لم تنتظر الحكومة تنصيب مجلس الدولة، حيث صّرح بما يلي

لقضائي، أودع من طرف رئيس الحكومة مكتب واعتبارا  أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم ا -"
وهذا قبل تنصيب مجلس الدولة المنشأ بموجب دستور  1991أفريل سنة  22المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

 .1996نوفمبر سنة  21
واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخّولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حين بادرت باستبدال  -

المتضمن التنظيم  1965نوفمبر سنة  16الموافق  1115رجب عام  22المؤرّخ في  221 – 65رقم األمر 

= 
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ة لغرفتي البرلمان الّداخليوالنظم  العضوّيةكل القوانين خضعت في هذا الصدد 
أساًسا بمدى احترام أحكام  يتعّلقلدراسة الشكل الذي  راقبها المجلس الّدستوري  اّلتي

 165/2 الماّدةاب القانوني المطلوب، و ّنصمنها بال المتعّلقةبالخصوص  123 الماّدة
، العضوّيةبالقوانين  يتعّلقدون سواه في اإلخطار فيما  الجمهورّيةبحق رئيس  المتعّلقة

 ينالّداخلينظاميهما البرلمان في إعداد  بحق غرفتي المتعّلقة 115/3 الماّدةواحترام 
دون  الجمهورّيةبدورها بحق رئيس  المتعّلقة 165/3 اّدةالم، و والمواضيع الداخلة فيهما

 .ثم يتم االنتقال بعد ذلك إلى الموضوع. بها يتعّلقسواه في اإلخطار فيما 

بهامش من الحرية،  دستورّيةالعلى قابة رّ الحالة  الجهة المخطرة في تمّتعتبينما 
بخصوص  1919سنة  حدثكما  الّنصي للنظر في كامل الّدستور المجلس تخطر قد ف

ا كم ،ماّدةمن الأو فقرة أو حتى جزء  ،(327)ائب ين باالنتخابات والنّ المتعّلقالقانونين 
 .الّشكل المجلس ال يتطرق فيها عادة إلى ، كما أنّ (328) 1995و 1991حدث سنتي 

                                                                                                                                          

القضائي، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسة المذكورة أعاله، تكون قد خالفت اإلجراءات المنصوص =
 "الفقرة األخيرة من الّدستور 119المطة األولى و 111عليها في المادتين 

، يتعّلق بمطابقة القانون العضوي 2111مارس سنة  21مؤّرخ في  11/ م د/ ع. ق. ر /11رأي رقم : أنظر
 .15، ص 2111، لسنة 22العدد . ش. د. ج. ج. ر. جالمتعّلق بالّتنظيم القضائي للّدستور، 

 :، أنظر1991ماي سنة  11يذكر أّن القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة صدر في 
، يتعّلق باختصاصات مجلس الّدولة وتنظيمه 1991ماي سنة  11خ في مؤرّ  11-91رقم قانون عضوي 

 .وعمله، مرجع سابق
السؤال المطروح في هذا المثال هو ما الذي ترك مشروعا لقانون عضوي مجّمد بعد موافقة البرلمان عليه لمدة 

ا المجلس يوما إلصداره، يخطر خالله 11الدستور رئيس الجمهورية سوى ال يمهل سنوات، بينما  15
 !! الدستوري بصفة آلية وإجبارية؟

 .مرجع سابق، 1919سنة أوت  21مؤّرخ في  -م د  –ق . ق – 1قرار رقم : أنظر للتذكير -327
 .، مرجع سابق1989أوت سنة  30مؤّرخ في  89 –م د  -ق -ق -02قرار رقم 

من  51بخصوص الفقرة الّثانية من الماّدة  1991سنة  الّشاذلي بن جديدكما فعل الّرئيس األسبق السّيد  -328
 .، مرجع سابق1991أكتوبر سنة  21مؤّرخ في  91 -م د  -ق . ق - 11قرار رقم  -: القانون، أنظر

من قانون  111بخصوص البند السادس من الماّدة  1995سنة  اليامين زروالوكذلك الّرئيس الّسابق السّيد 
 .، مرجع سابق1995غشت سنة  16مؤّرخ في  95 -م د-أ . ق -11قرار رقم  - :االنتخابات المعدل، أنظر
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 عدم المطابقة تيألمسي لالّدستور كذلك في طريقة تنظيم المجلس  هذاُيستشف 

ته تكشف أن نيّ  (329) همن 16و 12/1 المادتينبين ، فمقارنة في نظامه دستورّيةالعدم و 
 فيمجاال ر تكون أكبة الجهة المخطرة حريّ  إلى أنّ  ثمّ  ،أّوال مييز بينهماتذهب إلى التّ 

 :ثانيا دستورّيةالعلى رقابة ال حالة
  12/1 ماّدةال

 (مع الّدستور رقابة المطابقة)
 
 
 

  16 ماّدةال
 (القوانين دستورّيةعلى قابة رّ ال)

ي أن القانون الّدستور المجلس  صّرحإذا "
المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق 
للدستور وال يمكن فصله عن باقي أحكام هذا 

 ."القانون، ال يتم إصدار هذا القانون 

حكم أخطر  دستورّيةي بعدم الّدستور المجلس  صّرحإذا "
بشأنه وكان هذا الحكم في نفس الوقت غير قابل للفصل 

 اّلذي الّنصالمخطر بشأنه فإن  الّنصعن باقي أحكام 
 ."ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة

تشريعي  نّص بين هي رقابة مالئمة  دستورّيةالعلى قابة رّ الأن إذا  يتبّين
والمصطلحات الواردة فيه،  الّدستورفي تشريعه روح  المشّرع، إذ قد يتجاوز الّدستورو 

الجزئية أو الكاملة للنص بحسب ما طلب  الّرقابةي بالّدستور ومن جانبه يكتفي المجلس 
ا ا وروحً مً كل   الّدستورب الّنصمنه في اإلخطار، بينما تكون رقابة المطابقة رقابة انسجام 

للغرفتين، بينما يراقب المجلس  الّداخلي ظامالنّ ا، يتقيد بهم القانون العضوي و ومعنً 
بل . بعينهجزءا  ةالمخطر الجهة  تبقوة القانون، ولو خصص الّنصي كل الّدستور 

 .ويراقب حتى إجراءات وضعه

قان علّ تفي كونهما ت دستورّيةالعلى قابة رّ الدستور مع الفق رقابة المطابقة مع تتّ 
، بينما يختلفان في المواضيع، الّدستوري بالّتنظيمي و الّتشريععلى تطابق العمل  الّرقابةب

 .والمجال، فأحدهما رقابة مالئمة واألخرى رقابة انسجام

 

 

                                                 

 12/1الماّدة : ، أنظر2116الماّدتين نفسيهما والمتن نفسه وراد في نظام المجلس الّدستوري الجديد لسنة  -329

 .رجع سابق، م2116أفريل سنة  16من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري المؤّرخ في  16والماّدة 
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 : الّثانيالفرع 
 قابة على الدستورية ّرالي بين الّدستور مؤّسسالييزتمتعّثر 

 مع الدستور المطابقةعلى رقابة الو

، فلم يجد سوى الّرقابتيني أن يضع معيارا للتمييز بين الّدستور  مؤّسسالحاول 
تعلق األمر برقابة  قابة إلزامًيارّ لل الّنصخضوع ما كان أنه كلّ حيث ، فكرة اإللزامية
 .دستورّيةعلى القابة رّ الاختياريا تعلق األمر بللّرقابة ما كان خضوعه المطابقة، وكلّ 

كانت  حيث، 1919لحين سنة طوقع رغم ذلك في صعوبة التمييز بين المص
 الّداخلي الّنظاممنه تنص عرضا على رقابة مطابقة  155 ماّدةة من الالّثانيالفقرة 

على  الّرقابةالوطني للدستور لكن بطريقة توحي بإتباع نفس إجراءات  الّشعبيللمجلس 
أنه لو تقرأ هذه الفقرة مع  ،، واألكثر من ذلك(330) التشريعّية وصالّنصباقي  دستورّية

وفي ظل عدم  ،باإلخطار المكّلفةالجهات ة بالمتعّلق 1919سنة من دستور  156 ماّدةال
بصفة ي الّتشريع، يفهم مباشرة أن رقابة نظام المجلس (331)ي آنذاك ار جبوجود إخطار إ

وضع قد  مؤّسساليكون  الّتاليبية، و جّبار غير إ خاّصةعامة ورقابة المطابقة بصفة 
 .للمجلس الّداخلي الّنظامعبثا نصا خاصا ب

 : إلظهار المسألة 1919الواردين في دستور سنة ين الّنصعرض  يتعين

 1383سنة من دستور  116 ماّدةنص ال  1383سنة من دستور  111 ماّدةنص ال
ى إل باإلضافة ي،الّدستور  المجلس يفصل"

 أحكام صراحة إياه خولتها اّلتي االختصاصات

 المعاهدات دستوريّة في ،الّدستور في أخرى 

 تصبح أن قبل برأي ماإ ات،التّنظيمو ، والقوانين

 .العكسية الحالة في بقرار أو. التّنفيذ واجبة
 للمجلس الّداخلي الّنظام مطابقة في يفصل كما

 ".للدستور الوطني الّشعبي

 

 الّشعبي المجلس رئيس أو ،الجمهوريّة رئيس يخطر"

 ."ي الّدستور  المجلس الوطني،
 

                                                 

  (Egalement).وبالّلغة الفرنسية  (كما)أعاله، باستعمال كلمة  155ألنه اكتفى في القفرة الّثانية من الماّدة  -330

ذلك ألن القوانين العضوّية لم تكن موجودة آنذاك، كما أن المؤّسس لم يشر إلى اإلخطار اإلجباري بالّنسبة  -331
 .الوطنيللنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي 
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ورئيس  الجمهورّيةأعاله، أن رئيس  156و 155تظهر القراء المركبة للمادتين 
ي، وفي ظل عدم وجود الّدستور ان بإخطار المجلس المكّلفالوطني هما  الّشعبيالمجلس 

أن اإلخطار  جُ ت  ن  ت  س  يُ ، العضوّيةآنذاك بسبب عدم وجود القوانين وجوبي أي إخطار 
للنظام  بالّنسبةحتى  إّنماللمعاهدات والقوانين العادية، و  بالّنسبةليس فقط  اختياري 
باللغة العربّية ( كما)تين الّتاليالوطني طالما أن الكلمتين  الّشعبيللمجلس  الّداخلي

ءات ة تدالن على إتباع اإلجراالّثانيالواردتين في الفقرة باللغة الفرنسية  (Egalement)و
 .  (332) يلس شاوشوهذا ما ذهب إليه األستاذ  ،155 ماّدةنفسها الواردة في ال

، فأبطأ (333)( الخطأ التحريري )الوطني آنذاك هذا  الّشعبياستغل رئيس المجلس 
للمجلس وأجبره  الّداخلي الّنظامى ي لممارسة رقابته علالّدستور في إخطار المجلس 

 .(334)عليه  بعدّيةعلى ممارسة رقابة  الّتاليب

، والذي أقر 1919أوت سنة  21المجلس الّدستوري المؤّرخ في عد رأي إذ أّنه، وب
 22فيه بعدم مطابقة بعض أحكام الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني المؤّرخ في 

، غير أّن 1919أكتوبر سنة  29 للّدستور، ُأق رَّ الّنظام الجديد يوم 1919جويلية سنة 
 16الّدستوري بشأنه إال في يوم  رئيس المجلس الّشعبي الوطني لم يخطر المجلس

                                                 

 :يلس شاوش بشيريقول األستاذ  -332
«En effet aucune obligation ne pèse sur le Président de l’Assemblée et encore moins le Président de 

la République, que ce soit avant ou après la mise en application du règlement intérieur, pour saisir le 

Conseil. Or il est admis que celui-ci ne peut intervenir que sur saisine. L’interprétation que 

permettent ces dispositions est que le Conseil constitutionnel ne ce prononce sur la conformité du 

règlement intérieur que quand il en est saisi, mais comme aucune disposition constitutionnelle ou 

autres n’oblige le Président de l’Assemblée en particulier, à le saisir, son contrôle va rester alors 

hypothétique…». - Bachir YELLES CHAOUCHE, Le conseil constitutionnel… op. cit, p 92. 

قد أشار إلى فكرة الخطأ  محيواتير الجزائرّية، فقد كان األستاذ يبدو أن األخطاء التحريرية قد كثرت في الّدس -333
تفويض صالحيات رئيس الجمهورّية في إبرام المعاهدات الدولّية،  1919التحريري عندما منع المؤّسس سنة 

 .Ahmed MAHIOU, «La constitution Algérienne et le droit international » op.cit. p. 443:       أنظر

 .، مرجع سابق1919أوت سنة  21، المؤّرخ في 19-م د -ق. ر -11رأي رقم :  أنظر -334

المتضمنة الّنظام الّداخلي للمجلس  1919أكتوبر سنة  29الئحة المجلس الّشعبي الوطني المؤّرخة في  -
 . 1116، ص 1919لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. الّشعبي الوطني، ج

، يتعّلق بالئحة المجلس الّشعبي 1919ديسمبر سنة  11المؤّرخ في  19- م د -د. ن. ق - 11قرار رقم  -
 .1192، ص 1919لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1919أكتوبر  29الوطني المؤّرخة في 
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أي بعد أكثر من شهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ، مما اضطر  1919ديسمبر سنة 
المجلس الّدستوري مرغما ال مخيرا إلى إصدار قرار وهي حالة فريدة في تاريخ رقابة 

 .النظم الّداخلية للبرلمان

صراحة كان قد أوضح  هبالرغم من أنُأرغم المجلس الدستوري بالتالي على ذلك ب
ية جّبار الوطني هي رقابة إ الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامتمارس على  اّلتي الّرقابةأن 

 . رقابة مطابقةتعتبر  ي،الّدستور  مؤّسسال، وبالمفهوم المعتمد من قبل الّتاليبو ، قبلّيةو 

ي، الّدستور بترجيح موقف المجلس  1996ي التدارك سنة الّدستور  مؤّسسالحاول 
بالطابع  يتعّلقمنه تدع أي مجال للشك فيما  165 ماّدةة من الالّثالثفلم تعد الفقرة 

ال تزال  الّسابقآثار الخطأ  ، ولو أن بعض(335)لرقابة المطابقة  القبليو اإلجباري 
 .(336)تسبقها  اّلتيالفقرة  تظهر في

ت   اّلتي، (337) العضوّيةالقوانين  1996سنة  مؤّسسالاستحدث  ُتب س  من  ُأق 
وأخضعها إلجراءات تشريعية مخالفة للتشريع  (338) 1951الفرنسي لسنة  الّدستور

                                                 

 البرلمان غرفتي من لكل الّداخلي الّنظام مطابقة في الّدستوري  المجلس يفصل كما: "إذ نّصت على ما يلي -335

 .مرجع سابق ."الّسابقة الفقرة في اإلجراءات المذكورة حسب ،للّدستور

 أن بعد الّدستوري، المجلس يبدي: "إذ سبقت هذه الفقرة الفقرة الّثانية من الماّدة نفسها واّلتي نّصت ما يلي -336

والمشكلة  ."البرلمان عليها يصادق بعد أن العضوّية القوانين دستورّية في وجوبا رأيه الجمهورّية، رئيس يخطره
في هذه الفقرة، حيث  1919من دستور  155أن المؤّسس الّدستوري وقع في خطأ جديد، إذ كرر خطأ الماّدة 

بالرغم من كون القوانين العضوّية تخضع لرقابة مطابقة وجوبيه " مطابقة"عوضا عن " دستورّية"استعمل عبارة 
من نظامه  11س الّدستوري صراحة في أحكام الماّدة أدناه، وهو ما ارتآه المجل 121مثلما تشير إليه الماّدة 

يفصل المجلس الّدستوري في مطابقة القوانين : " ، اّلتي نّصت على ما يلي2112المحّدد لقواعد عمله لسنة 
العضوّية للّدستور قبل صدورها برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورّية طبقا للفقرة الّثانية من الماّدة 

 11تقابلها الماّدة  ،"من الّدستور 169الفقرة األّولى من الماّدة  يستور خالل األجل المحّدد فمن الدّ  161
 .، مرجعين سابقين2116من نظام سنة 

 للقوانين المخصصة المجاالت إلى إضافة : "على ما يلي 1996دستور سنة من  121الماّدة  تنّص  -337

 : اآلتية المجاالت في بقوانين عضوية البرلمان يشرع الّدستور، بموجب العضوّية

 وعملها، العمومية، الّسلطات تنظيم -

 االنتخابات، نظام  -  

= 
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 اّلذييفوق ما يتطلبه القانون العادي  العادي، إذ تتطلب الموافقة عليها نصابا قانونيا
( ¾)الوطني وأغلبية ثالثة أرباع  الّشعبييتطلب األغلبية البسيطة لنواب المجلس 

أن تتم الموافقة في المجلس  121 ماّدة، بينما تشترط ال(339) األّمةأعضاء مجلس 
 .(340) األّمةأعضاء مجلس ( ¾)ثالثة أرباع ، و الوطني بأغلبية مطلقة الّشعبي

أخفق كذلك هذه المرة في محاولة الحفاظ على الطابع اإللزامي لرقابة القوانين 
لى أخفق في الحفاظ ع الّتاليب، و الّنص، ولو على مستوى طريقة صياغة العضوّية

ة هي طالما أن اإللزاميّ  دستورّيةالعلى قابة رّ الستور و دّ التمييز بين رقابة المطابقة مع ال
 . ما سلفعنده ك امعيار التمييز بينهم

                                                                                                                                          

 الّسياسية، باألحزاب المتعّلق القانون  -= 

 باإلعالم، المتعّلق القانون  -

 القضائي، والّتنظيم للقضاء، األساسي القانون  -

 المالية، بقوانين المتعّلق القانون  -

 .الوطني باألمن المتعّلق القانون  -
مجلس  أعضاء ¾أرباع ة للنوّاب وبأغلبية ثالثة قلبية المطلغتتم المصادقة على القانون العضوي، باأل

 .األمّة

 ".صدوره قبل الّدستوري  المجلس طرف من الّدستور مع النّص  مطابقة لمراقبة العضوي  القانون  يخضع
 .، مرجع سابق111تحمل رقم  2116أصبحت في تعديل سنة 

من الّدستور الفرنسي، وقد عرفت هذه القوانين قبل هذا الّدستور غير أن هذا األخير هو  16راجع الماّدة  -338
 :الذي وضع لها قيمتها القانونّية، أنظر

Alain DELCAMP, «La notion de loi organique relative au Sénat : entre affirmation du bicamérisme 

et parlementarisme «rationalisé» »,  R. F. D. C n° 87, 2011/3, pp 465 à 498.  

Doc, inf, web, http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel 
من الّدستور، غير أنه من جهة أخرى، يجب اإلشارة إلى أّن المؤّسس  121/1الماّدة مثلما يفهم من نّص  -339

والمشّرع العضوي والّنظام الّداخلي للمجلس الشعبي الوطني لم يشيروا إلى هذه األغلبية البسيطة الخاصة 
نّواب المجلس الّشعبي اّلتي تشترط األغلبية المطلقة من  121بالغرفة السفلى، وإّنما تفهم بالمقارنة بالماّدة 

، ولم يتغير سوى النّصاب القانوني المطلوب 2116الوطني، بينما بقي األمر على حاله في تعديل سنة 
لموافقة أعضاء مجلس األّمة على القانون العادي، إذ بات المؤّسس يطلب أغلبية األعضاء الحاضرين فقط، 

 .، مرجع سابق2116ستور المعدل سنة من الد 111/1بمعنى األغلبية البسيطة، أنظر الماّدة 

كما تغير كذلك النّصاب القانوني لموافقة أعضاء مجلس األّمة على القانون العضوي، في هذا الّتعديل، إذ  -340
سابقا،  121كما كان عليه األمر في المادة ¾ أصبح يتطلب األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس عوضا عن 

 . مرجع سابقمنه،  111و 111/1أنظر الماّدتين 

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel


 

 
125 

 يظهر نوع من التناقض والتراجعمنه،  165 ماّدةالب 121 ماّدةال ةمقارنحيث أنه ب
األخيرة، إذ استعمل فيها عبارة  ماّدةالة من الّثانيفي الفقرة  خاّصةعن هذه اإللزامية 

 العضوّية القوانين مطابقة..."، عوضا عن عبارة "...العضوّية القوانين دستورّية ..."
 .كان من المفروض أن تستعمل هنا اّلتي "...الّدستورب

 دستورّيةالعلى قابة رّ العند إشارتها إلى  165 ماّدةمن ال األولىا كانت الفقرة فلمّ 
، فإن هذا األسلوب ينصرف كذلك إلى القوانين (341)استعملت أسلوب التخيير 

 الّتاليبإثبات العكس، و  غايةي إلى الّدستور  الّنصعلى األقل على مستوى  العضوّية
وما يؤكد استمرار  ،(342)الجزائري  مؤّسساليضاف إلى أخطاء  اخطأ جديديعتبر ذلك 

، (343)يحمل الخطأ نفسه  الفرنسّيةالمحرر باللغة  الّنصفي خطأه هذا هو أن  مؤّسسال
سوى بتوازنات باألساس ال يهتم في تعديالته  هذلك بما ال يدع مجاال للشك أنّ  ؤكدي

 .لم يكن يوما من أولوياته الّرقابةبينما إصالح نظام  (344) سبق ذكره كما الّسلطة

رقابة  نمن التمييز بي -االقتباس هو مصدر اّلذي–الفرنسي  مؤّسسالتمكن 
معتمدا كذلك معيار اإللزامية، لكن دون خطأ، إذ  دستورّيةالعلى قابة رّ الالمطابقة و 

للبرلمان باإلضافة إلى مشاريع القوانين  الداخلّيةواألنظمة  العضوّيةخّص رقابة القوانين 
بنصوص صريحة وغير  ستورالدّ من  11 ماّدةاالستفتائية المتخذة في إطار أحكام ال

  . (345)الجزائري  مؤّسسالوقع  اّلذيمتناقضة، فلم يقع في الخلط 

                                                 

أسلوب التخيير، فهما يكشفان عن الطابع  165الواردان في الفقرة األّولى من الماّدة " أو"و" أما"يفيد حرفي  -341
من جهة أخرى، ( قبلي أو بعدي)االختياري لممارسة الّرقابة على الدستورّية من جهة، وعن توقيت مزدوج 

 .راجع الفقرة األّولى منها، مرجع سابق

 :  165/12تفصيل األستاذ جبار للخطأ الوارد في الماّدة أنظر   -342
  .وما يليها 22، ص مرجع سابق، "...الّرقابة الدستورّية للقوانين العضوّية "، عبد المجيد جبار

 :، فجاء النّص كاآلتي«Conformité»عوضا عن كلمة  «Constitutionnalité»استعمل المؤّسس كلمة  -343
 « Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur 

la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement ». 

 .من هذا العمل 22و 21ارجع إلى ص   -344

345-                                                            L’Article 46/5 de la constitution Française dispose:       

= 
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ن ز بينها، فعوضا عي الجزائري بمفاهيم لم يتمكن من التمييالّدستور  مؤّسسالأتى 
، جاء بالمبدأ ونقيضه، فأراد دستورّيةالمبدأ المطابقة عن  بين مبدأمييز تّ الالتركيز على 

في نظام  خاّصةللبرلمان حالة  الداخلّيةواألنظمة  العضوّيةأن يجعل من القوانين 
رقابتها إظهار بإخضاعها لفكرة المطابقة للدستور، غير أنه لم يتمكن من  الّرقابة

 .الفرق هذا  في إظهاريتكّفل باإلجتهاد ي الّدستور اإللزامية، مما جعل المجلس 

 : الّثانيالمطلب 
 بة على الدستورّية قاّرالبين لتمييز متناقض بين  يالّدستورمجلس الاعتماد 

 دستورالمطابقة مع العلى رقابة الو
قد حاول االعتماد على فكرة اإللزامية للتمييز بين  الجزائري  مؤّسسالإذا كان 

استعمل معايير ي قد الّدستور ، فإن المجلس دستورّيةالعلى رقابة الرقابة المطابقة و 
الفرق بين  في إظهار 1919منذ سنة  إجتهادهرغم  ،اماها تميستطع التحكم في لم أخرى 

لمسألة  اماي، ال يبدو أنه قد أولى اهتمالّدستور  مؤّسسالفعلى خالف  ،منفردا الّرقابتين
لبث  غير أنه ما، (األّولالفرع ) لفكرة المطابقةبه  خاّصةاإللزامية، بل كانت له نظرة 

 .(الّثانيالفرع ) 1919وضعها سنة  اّلتيالتمييز  عّدةأن تراجع عن قا

 :األّولالفرع 
 بالتمييز بين الرقابتيني الّدستورمجلس مبادرة ال

في  مؤّسساللم يساير ي الّدستور إلى أن المجلس  أّوال اإلشارةيعّد من اإلنصاف 
 ة ــــــــــــــــعلى دستورية القوانين العاديرقابة اللم يميز فيها بين  اّلتي 165/2 ماّدةصياغته لل

                                                                                                                                          
«Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil  =

constitutionnel de leur conformité à la Constitution ». 

L’Article 61 dispose: « Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi 

mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des 

assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil 

constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.                                               

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur 

promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée 

nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs». Op. cit.    
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ذلك باكرا صّحح إذ  ،اإلشارةكما سبقت  للدستور العضوّيةمطابقة القوانين على رقابة الو 
سنة دستور لتحيينه ب 1996سنة  نهايةلقواعد عمله  المحّددلنظامه  هوتتميم هتعديلمنذ 

 .(346)كان جديد آنذاك اّلذي  1996

 1996سنة المعدل المجلس نظام من  11 ماّدةا من نص الإذً واضحا بذلك بات 
ضح  يتّ ال، و دستورّيةالعلى قابة رّ لتخضع لرقابة المطابقة وليس ل العضوّيةأن القوانين 

مر ال يعدو أن يكون قد أم أن األ مؤّسسذلك تصويبا إراديا من المجلس للكان  إن
ال توجد  األكيد أنه، 165/2تناعه بالمادة أكثر من إق الّدستورمن  121 ماّدةاقتنع بال

 .الاّلحقةي الّدستور وقرارات المجلس في آراء هذا الموقف  أي إشارة إلى

نفسها  11 ماّدةبعدم صياغة ال يتعّلقفي خطأ بسيط رغم ذلك غير أنه أوقع نفسه 
، إذ جاءت صياغتها الوجوبي الّرأية و اإلجباري الّرقابةصياغة واضحة تميز بين 
عبارة فيها ، حينما استعمل الّرقابةوليس ب الّرأيب تتعّلقبطريقة توحي بأن اإللزامية 

 اإلخطار، بل في وسيلةوليس  نتيجةألنه  الّرأيبينما الوجوب ليس في " برأي وجوبي"
 الّرقابة الوجوبية من الّرقابةيحدد  اّلذي، فاإلخطار الوجوبي هو الوسيلةألنه هو 
 .(348)هذه المسأله كذلك  جّباراألستاذ  أثار قدو  ،(347) اإلختيارّية

                                                 

 1996نّصت الماّدة األّولى من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري المعدل والمتمم ألول مرة سنة   -346
طبقا   صدورها  قبل  للّدستور  العضوّيةين مطابقة القوان  في  الّدستوري   لسلمجا  يفصل": على ما يلي
للفقرة   طبقا  الجمهورّية رئيس يخطره   بعد أن  وجوبي  برأي  الّدستور  من 123  الماّدة من  للفقرة األخيرة

 ."من الّدستور  167 الماّدة من الفقرة األّولى في  المحّدد  األجل  خالل الّدستور من 165 من الماّدة الّثانية
الذي يحّدد  1989أوت سنة  07، تعّدل وتتّمم الّنظام المؤّرخ في 1996ديسمبر سنة  29مداولة مؤّرخة في 

 .19، ص 1997لسنة  03ش، العدد . د. ج. ج. ر. عمل المجلس الّدستوري، جإجراءات 
لسنة  48ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج) 2000المؤّرخ في سنة ومن ثّمة انتقل النّص نفسه إلى الّنظام 

 .، وإلى باقي األنظمة الالحقة إلى اليوم(ملغى)،  27، ص 2000

ين مطابقة القوان  في  الّدستوري   لسلمجا  يفصل": كاآلتي 11فكان األجدر أن تكون صياغة الماّدة   -347
يخطره   بعد أن  برأي  الّدستور  من 123  الماّدة من  للفقرة األخيرة  طبقا  صدورها  قبل  للّدستور  العضوّية

  في  المحّدد  األجل  خالل  الّدستور من 165 من الماّدة  الّثانية  للفقرة  طبقا وجوبا الجمهورّية رئيس 

 ".الّدستور  من 167 الماّدة  من  الفقرة األّولى
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في ي الّدستور  مؤّسسالقد ساير  1919 لسنةي الّدستور كان نظام المجلس 
كانت قد أظهرت  اّلتي، 1919سنة من دستور  155 ماّدةصياغته غير الموفقة لل

غير ، (349) الوطني الّشعبيبنظام المجلس  يتعّلقاريا لرقابة المطابقة فيما يطابعا إخت
 .(350) 1919لسنة  11أنه قضى بعكس ذلك في رأيه رقم 

يجب أن  هاعلى تفسير المطابقة بكون 1919ي منذ سنة الّدستور عمل المجلس 
نة عن الخطة البيانية المضمنة في امابتكون معلومة بكيفية صارمة وأن تعّبر 

الوطني للدستور سنة  الّشعبيمجلس النظام قائال عند مراقبته مطابقة  صّرح، فالّدستور
نظرا لكون مفهوم المطابقة للدستور، يجب أن يكون معلوما بكيفية : "بما يلي 1919

الوطني أن  الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامصارمة، فإنه يتعين من هذه الوجهة على 

                                                                                                                                          

  .وما يليها 61، ص مرجع سابق، "...الّرقابة الدستورّية للقوانين العضوّية "، عبد المجيد جبار -348= 

إذا أخطر " :على ما يلي، 1919من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الستوري لسنة  21نّصت الماّدة  -349
من الّدستور، يفصل في مطابقة الّنظام  111الّدستوري، في إطار أحكام الفقرة الّثانية من الماّدة المجلس 

الّشرطية  فإذا". أعاله 19الّداخلي في المجلس الّشعبي الوطني للّدستور، خالل األجل المحّدد في الماّدة 
 .(إذا)عوضا عن  (ندماع)أو  (حينما)تفيد التخيير هنا، فكان األجدر أن يستعمل المؤسس كلمة 

 32ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج، 1919أوت سنة  12الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري المؤّرخ 
 .(ملغى)، 864، ص 1989لسنة 

اإلختيارية " إذا"فالنّص يتحدث عن اإلخطار بقوله : "... بخصوص هذه النقطة سعيد بوالشعيريقول األستاذ 
ط اإلخطار لكي يفصل في المطابقة، وهو ما يفيد بأن عدم اإلخطار ال يترتب عنه أية آثار اّلتي تفيد اشترا

بالّنسبة لرئيس المجلس الّشعبي الوطني، وأن الّنظام الّداخلي سيطبق، بل وقد يوجه اإلخطار بعد الشروع في 
 .61ص  ، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق،سعيد بوالشعير: أنظر...". تطبيقه 

صّرح المجلس الدستوري في رأيه أعاله المتعّلق برقابة مطابقة الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني  -350
ن الّدستور، جعلت من جهة أخرى مبدأ اإلستقاللية م 155من المادة  2ونظرا لكون الفقرة : "بما يلي للّدستور

الواجبة، الموكولة إلى المجلس الّدستوري قبل وضع الّنظام الّداخلي التنظيميّة المذكور، مقرونا تالزميّا بالرقابة 
 .، مرجع سابق19 -م د -ق. ر - 11رأي رقم ". ...للمجلس الشعبي الوطني حيّز التطبيق

فقد توّصلنا إلى أن المجلس الّدستوري استأنس بنص : "... في هذا الصددسعيد بوالشعير قال األستاذ 
ن الدستور الجزائري لتقرير هذه القاعدة، بل إّنه سلك مسلكا معارضا لنظام عمله الدستور الفرنسي أكثر م

 .61، المرجع السابق نفسه، ص سعيد بوالشعير... ". على 21اّلذي ينّص في ماّدته 
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 اّلتي دستوريّةالنة في أحكامه عن الخطة البيانية المتضمنة في القواعد مايعبــر بأ
 .(351)"يستنبط منها جوهره

من جهة أخرى،  قبلّيةبّين كذلك أن رقابة المطابقة هي رقابة وجوبية من جهة، و 
 مؤّسسال، مسايرا موقف دستورّيةالعلى قابة رّ لباإلضافة كذلك إلى أنها رقابة مانعة ل

 : بما يليأعاله  األّولفي رأيه  صّرحإذ  (352)الجزائري  مؤّسسالالفرنسي، ومخالفا بذلك 

، جعلت من جهة أخرى مبدأ الّدستورمن  155 ماّدةمن ال 2ونظرا لكون الفقرة  -"
ة، الموكلة إلى المجلس اجبالو  الرّقابةالمذكور، مقرونا تالزميا ب التنظيميّةاالستقاللية 

 .الوطني حيز التطبيق الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامي قبل وضع الّدستور 

 األولىة في الفقرة المحّدد دستوريّةالونظرا لكون رقابة المطابقة هذه، مانعة لرقابة  -
ات، وكون التّنظيمللمعاهدات، والقوانين و  المخّصصة، الّدستورمن  155 ماّدةمن ال

الوطني  الّشعبيبتوخيه هذا الفرز كان قصده أن يترك بالفعل للمجلس  الّدستورمحرر 
بواسطة الئحة أو عقد خاص وحيد الطرف، من غير  الّداخليصالحية ضبط نظامه 

 ".التّنظيمالقانون و 

ه في الفقرة ي بتصريحالّدستور ة للفقرتين أعاله، أن المجلس اللغويّ  القراءةتكشف 
 األولىيكون قد شرح ما قّدمه في الفقرة ..." ونظرا لكون رقابة المطابقة هذه"... ة الّثاني

ستور هي رقابة مقرونة دّ أن رقابة المطابقة مع الفيها يريد أن يقول  إّنمامن رأيه، فك
للمجلس  الّداخلينظام وخاصة بال ((Obligatoire et Préalable))بالوجوبية والقبيلة 

آنذاك،  الّرقابةمن  الّنوعالوحيد الخاضع لهذا  الّنصكان  اّلذيفقط الوطني  الّشعبي
والنظام الداخلي لمجلس األمة العضوية هذا الحكم بطبيعة الحال القوانين اآلن ويلحق 

 . إلتحادها في العّلة
                                                 

 .، مرجع سابق1919أوت سنة  21، المؤّرخ في 19-م د -ق. ر -11رأي رقم : أنظر -351

352-                  Voir les article 46 et 61 de la constitution Française de 1958, op. cit.                       
 .61، المجلس الّدستوري في الجزائر، المرجع نفسه، ص سعيد بوالشعير: وانظر كذلك
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ترسم موقف المجلس  مؤشرات عّدةللرأي أعاله وجود  القانونّية القراءةبينما تفيد 
 .دستورّيةالعلى رقابة المسألة التمييز بين رقابة المطابقة و ي من الّدستور 

: صّرح بما يلي حين ،دستورّيةالعلى قابة رّ لل ةنعامعلى أنها رقابة المطابقة قدم ف
فإنها  ،الّتاليب، و ..." دستوريّةالونظرا لكون رقابة المطابقة هذه، مانعة لرقابة  "...

، (دستورّيةالعلى قابة رّ ال)الّثانية على باألولوية  (المطابقةرقابة ) تتمّتعنتيجة لذلك، 
الجمع بينهما في رأي واحد أو قرار إذا بالتالي ال يمكن منها درجة، فأهم بذلك هي ف

 . وهي األدنى تمنع األخرى وهي األسمى واحد طالما أن إحداهما 

الوطني فقط  الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامتخّص رقابة المطابقة  كذلك أنّ  يرى 
المعاهدات كّل من  ستورّيةدّ العلى قابة رّ ال ، بينما تخّص وصالّنصمن  هدون غير 

من  ةالّتاليفي العبارة ما يستشف بمفهوم المخالفة ات، وهذا الّتنظيموالقوانين و  الدولّية
من  155 ماّدةمن ال األولىة في الفقرة المحّدد دستوريّةالمانعة لرقابة "...  :رأيه

 ...."اتالتّنظيمللمعاهدات، والقوانين و  المخّصصة، الّدستور

 العضوّيةين القوانين بصفة عامة والقوانين بربط المجلس في مناسبة أخرى 
عندما أصدر أول رأي بخصوص القانون ، خاّصةلرقابة المطابقة بصفة  الخاضعة

لها أن  فاعتبر أن هذه األخيرة ال ينبغي، 1992باالنتخابات سنة  المتعّلقي العضو 
وعتبارا أن كل قانون، السيما ... : "بما يلي صّرح، إذ (353) الّدستورتتعارض مع روح 

حتى ال تتعارض مع روح  دستوريّةالالعضوي منه، يجب أاّل تتخطى أحكامه الحدود 
 .مانسنأيبوضوح أفكار األستاذ  الّرأيهذا ، فتظهر في "...نفسه الّدستور

 إّنما، الّرقابتيني من خالل فرزه وتمييزه بين الّدستور  مؤّسسالذهب كذلك إلى أن 
تخضع  الّتنظيمو  الّتشريعب تتعّلقأراد أن يكون هناك نوعين من القواعد، قواعد عادية 

                                                 

، المتعّلق بمراقبة األمر المتضمن 1992مارس سنة  16د المؤّرخ في . م/ عضـ. ق. ر/ 12رأي رقم  -353
،       1992لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. العضوي المتعّلق بنظام االنتخابات للّدستور، ج القانون 

 .11ص 
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مستقلة وأحادية  الّتنظيمو  الّتشريعمن دون  خاّصة، وقواعد على دستورّيتهاقابة لرّ ل
 .ّدستورالمطابقة مع ال الوضع تخضع لرقابة

بتوخيه  الّدستورمحرر  وكون ... : "ةالّتاليا من خالل العبارة مييز جلي  يظهر التّ 
الوطني صالحية ضبط نظامه  الّشعبيهذا الفرز كان قصده أن يترك بالفعل للمجلس 

، غير "التّنظيمبواسطة الئحة أو عقد خاص وحيد الطرف، من غير القانون و  الّداخلي
 على اعتبار أنها أعماال تشريعية العضوّيةأن فرزه هذا سقط الحقا مع بروز القوانين 

 .ولو أنها تختلف عن القوانين العادية موضوعا وإجراءً 

 عّدةي الّدستور ستور، فقد اعتمد المجلس وخالفا للدّ  هيمكن الخروج بنتيجة أن
 : يمكن تلخيصها في ما يلي ،دستورّيةالعلى قابة رّ المعايير للتمييز بين رقابة المطابقة و 

 .دستورّيةالنة في القواعد ة المتضمّ االلتزام بالخطة البيانيّ  -

 .قبلّيةرقابة المطابقة وجوبية، و  -

 .دستورّيةالعلى رقابة لرقابة المطابقة مانعة ل -

 .الّدستوربروح  اإللتزامرقابة المطابقة تقتضي  -

باإلضافة إلى نظام )الوطني  الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامب خاّصةرقابة المطابقة  -
بالمعاهدات  خاّصة دستورّيةالعلى قابة رّ ال، بينما (حاليا العضوّيةوالقوانين  األّمةمجلس 
 .اتالّتنظيمات، و الّتشريعو  الدولّية

 :الّثانيالفرع 
 الّرقابتينن معايير التمييز بين  عالمجلس الدستوري  راجعت

أي ملزمة  ،بحجية مطلقة تمّتعي تالّدستور قرارات المجلس أن آراء و  الفتراضنظرا 
أن أي وغير قابلة ألي شكل من أشكال الطعن، فهذا يعني  ةالّدول اتمؤّسسلجميع 
فإن كل  الّتاليب، ي نفسهالّدستور ال يجوز الخروج عنه حتى من المجلس فيه  اجتهاد

يجب أن أاّل تخرج عن هذه القواعد المستنبطة أعاله، لكن إلى أي  الاّلحقةقراراته وآرائه 
 ؟مسألة المطابقة في الّسابق مدى التزم المجلس بقضائه
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تلت رأيه  اّلتي وأسبقت  اّلتي خرق المجلس قواعده وتمييزه في القرارات واآلراء
في  صّرح، فعلى سبيل المثال ال الحصر الّرقابتينرسم فيه الفرق بين  اّلذي الّشهير

: ما يليب (354)قانون االنتخابات  دستورّيةبرقابة  المتعّلق 1919لسنة  11قراره رقم 
ي بأن اشتراط الجنسية األصلية الّدستور المجلس  صرّحوبناء على ما تقدم، ي"... 

 .، غير مطابق للدستورالتشريعيّةللمترشح لالنتخابات 

تنص على وجوب أن يكون زوج  اّلتي 16 ماّدةمن ال 11كما أنه يقول أن الفقرة 
ها، غير مطابقتين نفس ماّدةالمترشح ذا جنسية جزائرية أصلية، والفقرة األخيرة من هذه ال

 ...". للدستور فيما تفرضانه من شرط خارج عن ذات المترشح وذا طابع تمييزي 

، (355)بالقانون األساسي للنائب  المتعّلق 1919لسنة  ّثانيالفي قراره  كرر ذلك
على قابة رّ الب تتعّلقأخرى رغم كونه في مناسبة خلط بين المفهومين من جديد، إذ أ

، الّدستورب عّدةعلن عن عدم مطابقة قاه أ نفس قرارالففي متن ، نص تشريعي دستورّية
نفسها، فكأنها باتت تخضع لرقابتين في آن  القاعدة دستورّيةعلن عدم ثم تدارك الحقا وأ 

، فال يمكن دستورّيةالعلى قابة رّ الواحد، بينما سبق له أن قال أن رقابة المطابقة تمنع 
 :يليما فيه ي واحد أو قرار واحد، حيث جاء بالنتيجة أن تلتقيان في رأ

غير مطابقة ألحكام  18 ماّدةي أن الالّدستور وبناء على ما تقدم، يقول المجلس  "...
 19 ماّدةي بناء على ما تقدم،  أن الالّدستور يقول المجلس ...  الّدستورمن  21 ماّدةال

 12 ماّدةي أن الالّدستور وبناء على ما تقدم، يقول المجلس ، ...غير مطابقة للدستور
 ."لدستورمطابقتان جزئيا ل 11 ماّدةوال

قدم في المنطوق لي، 11و 12و 21و 21للمواد  بالّنسبةنفسه  استعمل األسلوبو 
 11واّلتي منها المادتين استهدفها  اّلتياألحكام  دستورّيةعدم  إعالن النهائي للقرار على

من  11، و21، و21، و19، و18المواد  دستوريّةتعد غير  : "...قائالأعاله  11و
                                                 

 .، مرجع سابق1989أوت سنة  20المؤّرخ في  01قرار رقم   -354

 .، مرجع سابق1989أوت سنة  30مؤّرخ في  89 –م د  -ق -ق -02قرار رقم   -355
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 1919غشت سنة  11الموافق  1111محرم عام  16المؤرخ في  11-19القانون رقم 
المصطلحات بين المطابقة في تغّير  اهكما ت...". والمتضمن القانون األساسي للنائب

 . ، ولم يتحكم فيها بتاتافي باقي المنطوق وعدم الدستورّية  دستورّيةالللدستور و 

بالئحة المجلس  المتعّلقللسنة نفسها  11للقرار رقم  بالّنسبةنفسه تكّرر األمر 
 الّشعبيفحصها بواسطة قرار بعد أن أخطره رئيس المجلس  اّلتيالوطني  الّشعبي

 .(356) الوطني بشأنها بعد أن باتت نافذة

، ولم (357)قرارات وآراء الحقة  عّدةي في هذا الخلط في الّدستور استمر المجلس 
 .بحدة أخفولو  العضوّيةظهور القوانين حتى بعد على نمط واحد  مصطلحاتهتستقر 

توحي  قوانين العاديةبعض ال دستورّيةعلى قابة رّ الطريقته في فرض  أنغير 
 المراقب الّنصإذا كان  خاّصةالمطابقة رقابة ينتهجها في  اّلتي( لصرامةبا)ه أثر ببقاء ت

 .نون عضوي أو نظام داخلياولو لم يكن موضوعا لق العمومية الّسلطاتبعلى عالقة 

على قابة رّ الأصدره بمناسبة ممارسته  2111جاء في هذا اإلطار رأي له في سنة 
ة المتعّلقادرة يعتبر من القوانين النّ  اّلذي القانون األساسي لعضو البرلمان دستورّية

 : ما يلي (358) نظمت بقانون عادي اّلتيالعمومية و  الّسلطاتب

                                                 

، يتعّلق بالئحة المجلس الّشعبي 1919ديسمبر سنة  11المؤّرخ في  19 -م د  -د . ن. ق - 11قرار رقم  -356
 .من هذا العمل 122 صوانظر اإلشارة في . الوطني، مرجع سابق

، يتعّلق 1919ديسمبر سنة  19، المؤّرخ في 1919-م د  –ق .ر – 12رأي رقم  -: أنظر ما يلي -357
والمتضمن تأجيل  1919ديسمبر سنة  15ي صادق عليه المجلس الّشعبي الوطني في بدستورّية القانون الذ

غير . )1996-1919لسنة  11انتخابات تجديد المجالس الّشعبّية البلدية، نشرّية المجلس الّدستوري، العدد 
 (.1919منشور في الجريدة الرسمّية لسنة 

 .، مرجع سابق1991سنة  أكتوبر 21مؤّرخ في  91 -م د  -ق . ق - 11قرار رقم  -
 .، مرجع سابق1995غشت سنة  16مؤّرخ في  95 -م د  -أ . ق - 11قرار رقم  -

، يتعّلق بالّرقابة على دستورّية القانون رقم 2111يناير سنة  11مؤّرخ في  11/ م د –ق .ر -12رأي رقم  -358
. د. ج. ج. ر. والمتضمن القانون األساسي لعضو البرلمان، ج....... الموافق ...... المؤّرخ في ...  -... 

 .19، ص 2111لسنة  19ش، عدد 
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تين أعاله أن المذكور  األولى ماّدةاعتبارا أنه يستنتج من عنوان هذا القانون ومن ال"
ة المتعّلقهي تضمين هذا القانون كل األحكام " األساسي"من وصفه بـ المشرّعنية 

 ...في نصوص أخرى  مؤّسساليدرجها  اّلتيبعضو البرلمان بما في ذلك األحكام 

واعتبره " األساسي"ين وصف هذا القانون بـح المشرّعواعتبارا بالنتيجة أن  -
يكون قد " ويحدد"متضمنا كل مهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان باستعماله كلمة 

 ".الّدستورخالف توزيع االختصاصات مثلما ورد في 

 الّسلطاتة بالمتعّلقفي المسائل ي بشكل القانون الّدستور اهتمام المجلس إذا يظهر 
 .عادة ال تهتم بذلك على الدستوريةرقابة الرغم أن العمومية 

( الّدستورروح )العضوي عن  المشّرعيحيد بأنه كذلك في مواقف أخرى  يظهر
، حيث ينبهه إلى عدم تكرار 1919سنة  رسمها لرقابة الطابقة اّلتي( الخطة البيانية)و

 .على اعتبار أن ذلك ليس تشريعا وتجاوزا لالختصاص دستورّيةال وصالّنصبعض 

 المتعّلقعلى سبيل المثال في مشروع القانون العضوي العضوي  المشّرعفقد نص 
2111بالقانون األساسي للقضاء لسنة 

القاضي : "منه على ما يلي 11 ماّدةفي ال 
قد تضر بأداء مهمته  اّلتيت أو المناورات، تدّخالمحمي من كل أشكال الضغوط أو ال

 ". أو تمس بنزاهة حكمه وحياده

العضوي في  المشّرعبطريقة توحي بكونه ال يؤيد  ماّدةس على هذه الرد المجل
 : بما يلي صّرح، حيث (359) احترامه المطابقة للدستور

 ورــالّدستمن  (360)111 ماّدة، نص ال11 ماّدةنقل ضمن ال المشرّعاعتبارا أن  -"...
 ،"وحياده"حرفيا واضاف إليه مصطلح 

                                                 

يتعّلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  2111سنة  أوت 22مؤّرخ في  11 /م د/ ق ع.ر /12رأي رقم  -359
 .11، ص 2111لسنة  52ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج، المتضمن القانون األساسي للقضاء للّدستور

 .كما كتب أعاله 111صح هو الماّدة واأل 11وقع خطأ مطبعي في الجريدة الرسمّية، إذ كتب فيها الماّدة  -360

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-2.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-2.htm
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حتى  نقال حرفيا أو نقال بإضافة مصطلح الّدستورلحكم من  المشرّعاعتبارا أّن نقل  -
 ال يشكل في حّد ذاته عمال تشريعيا، ولو كان إلى قانون عضوي 

مع إضافة مصطلح إلى  الّدستوربنقله لحكم من  المشرّعواعتبارا بالنتيجة، فإن  -
  .".القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يكون قد تجاوز صالحياته

، إال (مطابقة أو غير مطابقة)في ختام رأيه  ماّدةهذه الورغم عدم تبيان مصير 
 .الّنصالعضوي فضل حذفها نهائيا من المشروع عند إصدار  المشّرعأن 

 إذ تفيد ،االنتباه "حتى ولو كان إلى قانون عضوي " :أعالهالمسّطرة العبارة  شدّ ت
ع لرقابة تخض العضوّيةالقوانين حّتى وإن كانت ]أنه  اإلفصاحأن المجلس يريد 

 وإلصاق نسخدرجة للكن ليس  ،الّدستورتستجيب لروح أن يجب  اّلتيالمطابقة 
لية في أنه يسمح بنوع من االستقال ذلك، يعني [(Copier coller) الّدستورنصوص 

يقترب رقابة المطابقة، فمجال مر بحتى ولو تعلق األبمعنى ، ولو كان عضويا الّتشريع
 . من فكرة رقابة المطابقةأكثر  دستورّيةالعلى قابة رّ الإلى فكرة  الّتاليبفي ذلك 

فهل يفهم من كّل هذا أن المجلس الدستوري يمّيز بين رقابة المطابقة التي تمارس 
على القانون العضوي التي يسمح بأن تكون على النموذج المنطقي أو المتعقل 

(Conformité logique ou Rationnelle) ؟ بينما يسنماناشار إليه االستاذ لذي أا
 (Conformité materielle ou Physique)يفّضل نموذج المطابقة المادية والبدنية 

  .(361)عندما يتعّلق األمر بانظام الداخلي للبرلمان؟ 

                                                 

للتذكير فقد أشار، االستاذ إلى أن المطابقة تقدم نموذجين متغيرين، فمن جهة نجد المطابقة الماّدية أو  -361
أو ، بينما من جهة اخرى نجد المطابقة المنطقية  (Conformité materielle ou Physique)البدنية

 :، أنظر(Conformité logique ou Rationnelle)المتعّقلة 
Abdelmadjid DJEBBAR, «Le Conseil de la nation… », op. cit,  p 110. In:   
Charles EISENMANN, Le droit administratif et le principe de légalité, op. cit, p 30.  

 .ما يليها من هذا العمل 009وانظر اإلشارة في ص 
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 المشّرعفي ما نهى عنه هو نفسه  غير أنه، وعكس ما أثاره أعاله، فإنه وقع
منه  15 ماّدةال، ف2112لسنة  لقواعد عمله المحّددعند وضعه لنظامه  اماالعضوي تم

 :أدناه، كما يظهره 165/1 ماّدةصل من التكاد تكون نسخة طبق األ
 2112لسنة  ي الّدستور من نظام المجلس  11 ماّدةال 1336 دستورمن  161/1 ماّدةال

 دستورّيةفي  ي الّدستور يفصل المجلس "
برأي قبل أن  اماات الّتنظيمالمعاهدات، والقوانين، و 

 ، أو بقرار، في الحالة العكسية،الّتنفيذتصبح واجبة 
 "الّدستورمن  165 ماّدةمن ال األولىطبقا للفقرة 

، باإلضافة إلى اإلختصاصات ي الّدستور يفصل المجلس "
في ، الّدستورخّولها إّياه صراحة أحكام أخرى في  اّلتي

برأي قبل  اماات، الّتنظيمالمعاهدات والقوانين، و  دستورّية
 ".، أو بقرار في الحالة العكسيةالّتنفيذأن تصبح واجبة 

 األسود الغامق أوجه التطابق بين المادتين يبّين* 

، ويمنعه من الّتشريعة في العضوي االستقاللي المشّرعكيف يحاول أن يعّلم 
نفسها؟ صحيح أن نظام المجلس ليس بنص  الّدستورمواد هو  ركرّ بينما ي، التكرار

، المشّرعهامة تراقب عمل  دستورّية ةمؤّسسحكم عليه، غير أنه نظام لحتى ي تشريعي
 .قدوة يقتدى به الّنظامن يكون هذا لذلك يجب أه كيف يشرع، و مبل وتعل

، فإذا كان هذا األخير مؤّسسلالمطابقة بنظرة مغايرة ل يرى المجلس  أنّ  يتجّلى
أضاف  ه، فإنمبدئياها المجلس لم يخالف اّلتي مييز بين المفهومينة للتّ فكرة اإللزاميّ يعتمد 

أو على ، (362) العمومية الّسلطاتبـة بالخصوص المتعّلق التاالمجيتعّلق بمعيارا آخر 
قانون عضوي أو قانون شكل األقل كل ما له عالقة بها أو بممارستها سواء جاء في 

إلى  الّتاليبفال ينظر المجلس  .العضوّيةعادي، واحتفظ به حتى في وجود القوانين 
فكلما بقدر ما ينظر إلى محتوى أو موضوع القانون، ( عضوي أو عادي)شكل القانون 

العمومية كلما كان موضوع رقابة مطابقة، وكلما ابتعد عنها كان  الّسلطاتاقترب من 
 .دستورّيةبة موضوع رقا

                                                 

 : أنظر في اإلشارة إلى هذه الفكرة كذلك -362
، مساهمة المجلس الّدستوري في العمل التشريعي، مذّكرة ماجستير في القانون، فرع محّمد منير حساني

 .21، ص 2111تحّوالت الدولة، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ال تخرج عن ( مطابقة)استعمل فيها كلمة  اّلتيالعادية  أن كل القوانينيظهر ف
ت، تأجيل االنتخابات، القانون نظام داخلي، انتخابا)العمومية  الّسلطاتإطار العالقة ب

ي استبق شيئا وافقه الّدستور فكأن المجلس ، (...األساسي للنائب، حاالت التنافي
  قد ُيْسَتَجاُب له الحقا ،حاليا مؤّسسالالحقا، ورفض شيئا اعتنقه  مؤّسسالعليه 

 اّلتي المتعّلقة بالسلطات العمومّيةإعادة دسترة هذه المواضيع  ااستبق المجلس إذ
 الّتاليبو  (363)في شكل قوانين عضوية لكن الحقا  ،لرقابة المطابقةقد أخضعها كان 

من  الّنوع اأصبحت تخضع بصفة رسمية لرقابة المطابقة بعد أن أخضعها المجلس لهذ
ستشف رفضا رمزيا من بينما يعلى األقل من ناحية المصطلحات،  عصامّيا الّرقابة

العمومية نًصا  الّسلطاتة بالمتعّلقبعض المجاالت  مؤّسسالبخصوص ترك  المجلس
 .(364)في زمرة رقابة المطابقة  الّتاليبو  العضوّيةأو رمًزا دون إدخالها في زمرة القوانين 

لتقييم  ي استعماله مصطلحا غير دستور ب تتعّلقأخرى وقع كذلك في حالة شاذة 
استعمل مصطلح ، (Conformité-المطابقة)عوضا عن مصطلح ، فالقانونّية وصالّنص

  :ما يلي (365) 2111سنة  جاء في رأي له، ف(Contrariété -مخالفة)

من  1 ماّدةة من الالثّالثالوارد في الفقرة  (والحصول على نسخة منه) يعد شطر الجملة"
مراعاة التحفظات شريطة  القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غير مخالف للدستور،

 ... المشار إليها أعاله
                                                 

الماّدة )واالنتخابات من المواضيع اّلتي يشرع فيها بقوانين عضوية أصبحت مواضيع الّسلطات العمومية  -363
 من الّدستور( 111الماّدة )، وكذلك بحاالت التنافي مع العهدة البرلمانية (121

حاول المؤّسس االستجابة ولو عرضا لهذه الرغبة، إذ اقترح مثال في مسودة مشروع تعديل الّدستور المقدم  -364
، (من المسودة 11الماّدة )تسن األحكام المتعّلقة بالجمعيات بموجب قانون عضوي ، أن 2111في ماي سنة 

 . ، مرجع سابق2116من الدستور المعدل سنة  51مرجع سابق، وهو ما تحقق الحقا في الماّدة 
وكذلك األمر بالّنسبة لتخصيص جلسة برلمانية في كل دورة لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير األّول 

 .2116، غير أن الدستور لم يحتفظ بهذا المقترح سنة (25الماّدة )شخصيا 

، يتعّلق بمراقبة مطابقة القانون 2111فيفري سنة  15مؤّرخ في  11/م د / ع . ق. ر/ 11رأي رقم  -365
والمتضمن القانون العضوي  2111مارس سنة  16المؤّرخ في  12-92العضوي المعدل والمتمم لالمر رقم 

 .16، ص 2111، لسنة 19ش، العدد .د .ج . ج. ر. جاالنتخابات للّدستور،  المتعّلق بنظام
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من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غير  11 ماّدةال ة منالثّانيتعد الفقرة : خامسا
 ."مخالفة للدستور شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعاله

، مما يؤكد أن األمر (366)من رأيه  الفرنسّيةالمصطلح نفسه في النسخة استعمل 
المطابقة على  وصالّنصحاول إلصاقها ب بخطأ تحريري، بل برؤية جديدة يتعّلقال 
وال في  الّدستورال في  اأساس لههذه الرؤية ال  مراعاة التحفظات، غير أن ةطيشر 

 .اإذ لم يعد إليها مطلق، الاّلحقةوال حتى  ةالّسابققراراته وآراءه 

 الّرقابةالتمييز بين مصطلحي على  الحفاظفي وجد صعوبة  اّلذيففي الوقت 
ويطرح تساؤالت كثيرة والمطابقة، ها هو يخترع مصطلحا آخر يزيد من عمق المشكلة، 

 تتعّلقفي مناسبة  نه استعملهأو مدى مطابقته للدستور بما أ ؟حول مدى دستوريته
أراد المجلس أن  اّلتينفسها مدى توافقه مع فكرة المطابقة كذلك ؟، و برقابة المطابقة

بعدم  عواقتن هذا المصطلحبعدم جدوى اعترف ضمنيا  همرادف لها؟ األكيد أنك هيظهر 
 .، بدليل عدم العودة إليه مطلقاألجله اخترعه اّلذيبالغرض  قيامه

ي، صعوبة في التمييز بين الّدستور  مؤّسسالعلى غرار ي الّدستور وجد المجلس 
من مجال التمييز بينهما  اماأن يخرج تم دكا ية، إذالمصطلحين وتحديد آثارهما القانون

 .الّدستورإلى  العضوّيةالقوانين  مؤّسسالليجعلهما ذو معنى واحد لوال إدخال 

 

 

 

                                                 

366-Voir : Avis n° 01/A.LO/CC/04 du 5 février 2004 relatif au contrôle de conformité, de la loi              

organique modifiant et complétant l'ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 portant loi organique 

relative au régime électoral, J. O. R. A. D. P, n° 09 de l’anné 2004, p 14.                                              

Le Conseil Constitutionnel déclara : «… Le membre de phrase «…et d’en obtenir une copie…» 

prévu à l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas contraire à le 

Constitution, sous condition des réserves susvisées… 

Cinquièmement: L’alinéa 2 de l’article 13 de la loi organique objet de la saisine, n’est pas 

contraire à la Constitution, sous condition des réserves susvisées ». 
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 األّولخالصة المبحث 

 األولىفي كون  دستورّيةالعلى قابة رّ التختلف في األساس رقابة المطابقة عن 
ة فيكفي أن تكون رقابة الّثاني امّ أ ،ي الّدستور  الّنصص المراقب و نّ رقابة انسجام بين ال

نة نصا وروحا كل ماأألولى أن ينقل باالّرقابة في  المشّرعإذ يجب على مالئمة به، 
ة، إذ الّثاني الّرقابةبنوع من الحرية في  تمّتعذات العالقة، بينما ي دستورّيةالالمبادئ 

 .مؤّسسالرسمها  اّلتي دستورّيةاليجب عليه فقط أال يخرج عن المبادئ 

سنة وجدت فكرة رقابة المطابقة طريقها للتجسيد في الجزائر عند وضع دستور 
اضعة الخ وصالّنص، حيث أريد لها آنذاك أن تكون أداة تمييز ال غير بين 1919

أراد  اّلذيالوطني  الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظاموبين ، تهادستوريّ على رقابة لل
 .الّسلطةنحراف في استعمال أن يخضعه لرقابة لصيقة خشية اإل مؤّسسال

تجاه المفهومين، إذ أخلط بينها، رغم إ التمييز بين مؤّسسالعلى  ب  عُ ص  غير أنه 
وإلصاق األخيرة  لرقابة المطابقة، بالّنسبة قبلّيةنيته نحو اعتماد مبدأي اإللزامية وال

 ، لتشمل بعد ذلكوصالّنصدون باقي الوطني  الّشعبيلمجلس الداخلي لنظام الب
 بالّنسبة اإلختيارّية مبدأ، باإلضافة إلى األّمةلمجلس  الّداخلي الّنظامو  العضوّيةالقوانين 

ا بالمعاهدات  دستورّيةالعلى قابة رّ لل ه  ب ط  ر   اإلشارة، مع اتالّتنظيمات و الّتشريعو  الدولّيةو 
قبل أن تصبح خاضعة حسب األحوال،  بعدّيةو  قبلّية ةهذه األخيرة تخضع لرقاب أنّ إلى 

سوى  األولىبينما ال تخضع ، 2116ي لسنة الّدستور  الّتعديلفقط في  قبلّيةال للّرقابة
 .وال تزال قبلّيةال للّرقابة

بفكرة اإللزامية أو  يتعّلقسواء فيما  مؤّسسالي إلى موقف الّدستور المجلس  مال
مال عنه مطابقة، إال أنه المسألة التصّدي ل لدى دستورّيةال وصالّنصالتقيد الصارم ب

 لمصطلحات من جهة، ورغبته في إقرانفي أكثر من مناسبة بسبب عدم تحكمه في ا
 .من جهة أخرى  العمومية مهما كان شكلها الّسلطاتة بالمتعّلقالقوانين ب رقابة المطابقة
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 :الّثانيالمبحث 
 الجزائراستخدام الرقابة على المطابقة للتضييق على عمل البرلمان في 

وجعلها مرادفة لرقابة ي لفكرة رقابة المطابقة، الّدستور  مؤّسسالبعد اعتماد 
، وهذا الّرقابةمن  الّنوعلهذا  القانونّية وصالّنصقام بإخضاع نوعين فقط من اإللزامية، 

 بالّنسبة األولىالعمومية بالدرجة  الّسلطاتبتسيير  وصالّنص هعلى أساس ارتباط هذ
الفصل بين مبدأ بالبرلمان وضرورة الحفاظ على كذلك ، وارتباطها العضوّيةللقوانين 
لغرفتي  الّداخليللنظام  بالّنسبةواستقرارها، وعدم الغلو في الصالحيات،  الّسلطات

البرلمان، وكذلك لضمان تنظيم األخير إلجراءات وكيفيات عمله بما يتطابق مع 
 .(367)ي وعالقتهما بالحكومة بغرفت المتعّلقوالقانون العضوي  الّدستور

 تتعّلقعلى أنها قوانين مكملة للدستور و  العضوّيةانين إلى القو  الّدستورينظر 
العمومية، غير أن المالحظ أن مجاالتها مركزة بشكل كبير على المواضيع  الّسلطاتب

 الّسلطةجد مجاال واحد متعلق ببدرجة أقل، بينما ال يو  قضائّيةالو  ة بالبرلمان،المتعّلق
أن الهدف من رقابتها بذلك  يتبّينفم كونها هي كذلك سلطة عمومية، رغ التنفيذّية

 . (األّولالمطلب )اللصيقة  الّرقابةاإللزامية هي وضع البرلمان تحت 

ها تطورا كبيرا بالخصوص في شكل للبرلمان من جهت الداخلّية الّنظمعرفت 
، غير ةمؤّسسالهذا لفرض استقاللية  محاوالت، كما أنها كانت مجاال لظهور إصدارها

 (.الّثانيالمطلب )اإللزامية  للّرقابةأخيرا ها بإخضاعكبحها  مؤّسسالأن 

 :األّولالمطلب 
 عمل البرلمان مراقبةل العضوّيةالقوانين اعتماد 

والقانون  القانونّيةتتفق كل المواقع اإللكترونية المتخصصة في المصطلحات 
العام بصفة عامة في كون القانون العضوي هو قانون مكمل للدستور مهمته تنظيم 

                                                 

 .21، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير -367
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وفوق القانون  الّدستورهو تحت  للّدولةالعمومية، ومكانه في الهرم القانوني  الّسلطات
تشريع ، وتمتاز هذه القوانين باإلضافة إلى مجاالته المتمّيزة بإجراءات (368)العادي 

 .القانون العاديوضع تختلف عن إجراءات 

الفرنسي في  الّدستورمسار  1996سنة الجزائري في دستور  مؤّسسالسار 
وتمّيز رغم ذلك عنه بربطها بإجراءات مصادقة تختلف  ،العضوّيةالقوانين اإلعتراف ب

، بينما يشتركان في ضرورة عرضها على (369) الفرنسي مؤّسسال هوردأنوعا ما عن ما 
 . ي مسبقا للنظر في مطابقتها للدستورالّدستور لس المج

، غير أنها وضعت في الّسلطاتتتميز هذه القوانين عادة بكونها مرتبطة بتنظيم 
، الجمهورّيةعلى أعمال البرلمان وتدعيم سلطات رئيس  الّرقابةلتكريس الجزائر أساسا 

 .مناسبا مؤّسسالما يراه ولمجاالت أخرى حسب ب

                                                 

 :يمكن اإلشارة إلى التعاريف التالية -368
«Une loi organique est une loi relative à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs 

publics. Votée par le parlement, elle précise ou complète les dispositions de la Constitution qui a 

fixé les principes généraux. 
En France, dans la hiérarchie des normes, la loi organique se situe en dessous de la 

Constitution mais au-dessus des lois ordinaires», doc. Inf. web; site: 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi_organique.htm . Consulté le 11/12/2015. 

« La loi organique est un terme issu du droit constitutionnel qui désigne une catégorie de loi 

faisant référence à l'organisation des pouvoirs. Dans le cadre de la cinquième République, la loi 

organique complète la Constitution afin de spécifier l'organisation des pouvoirs. Selon la théorie de 

la hiérarchie des normes établie par Hans Kelsen, les lois organiques sont positionnées entre la 

Constitution et les lois ordinaires. », doc. Inf. web; site: 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23850-loi-organique-definition.  

Consulté le 11/12/2015. 

«On entend par loi organique tous les textes juridiques qui ont pour objet l’organisation des 

pouvoirs Etatiques», doc. Inf. web; site: http://www.jurisdictio.info/definition-de-la-loi-organique. 

Consulté le 11/12/2015. 

 :من الّدستور الفرنسي إجراءات خاّصة للمصادقة على القوانين العضوّية، تلخص في 16وضعت الماّدة  -369
أسابيع  16عدم إمكانية إجراء مداولة بشأنها إال بعد استنفاد اآلجال القانونّية المتعّلقة بالقراءة األّولى، وهي  -

 15أسابيع من تحويلها إلى مجلس الشيوخ، وتقلص هذه اآلجال إلى  11من إيداعها في الجمعّية الوطنّية، و
 . 15اءات االستعجالية المنّصوص عليها في الماّدة يوم من ايداعها لدى الجمعّية الوطنّية في حالة اإلجر 

 .المصادقة عليها من طرف األغلبية المطلقة ألعضاء الجمعّية الوطنّية -
  .عرض المشروع على رقابة المجلس الّدستوري للنظر في مطابقته للّدستور -

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoir.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Parlement.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Constitution.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Hierarchie.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Norme.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi_ordinaire.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi_organique.htm
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23850-loi-organique-definition
http://www.jurisdictio.info/definition-de-la-loi-organique
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 ّدةـعبعد  الّدستورفي  العضوّيةي على إدراج القوانين الّدستور  مؤّسسالأصر 
 الّنظامفاشلة أثناء األزمة األمنية، مما يثبت حاجته إليها لتدعيم أركان  محاوالت
، غير أنه ربطها بمجاالت ال (األّولالفرع )العمومية  الّسلطات، واستقرار الّسياسي

استحدثت من أجلها، وأخضعت  اّلتيالعمومية  الّسلطاتتستجيب بالضرورة لفكرة 
مطابقة الاب القانوني للتصويت عليها، ورقابة الّنصمرتبطة ب خاّصةإلجراءات سن 

 .(الّثانيالفرع )لوحده  الجمهورّيةيحّركها رئيس التي  قبلّيةالللدستور 

  : األّولالفرع 
 1336في دستور سنة كوسيلة جديدة للتشريع لقوانين العضوية ااستحداث 

 الّدستورمنذ منتصف القرن التاسع عشر، فقد أشار  العضوّيةظهرت القوانين 
 المتعّلقاالنتخابي الفرنسي  الّنظامإليها عرضا، عندما نظم  1111نة الفرنسي لس

يقوم على مبدأ اإلقتراع العام والسري، باإلضافة إلى  اّلذي التشريعّيةباالنتخابات 
وقد استعملها البرلمان الفرنسي لتحصين  ،(370) ئّيةقضاال الّسلطةة بالمتعّلقالقوانين 

، (371) 1916في مرحلة دستور  خاّصة، التنفيذّية الّسلطةمكانته وضمان هيمنته اتجاه 
 . عليه المهّمةبرلمانيا مما سّهل  اماكان نظ آنذاكالفرنسي  الّسياسي الّنظامإذ أن 

 ديغولاقترحه الجنرال  اّلذي، 1951الخامسة لسنة  الجمهورّيةغير أن دستور 
لبرلمان الفرنسي، بغرض ئاسي، جعل منها أداة للتصدي لرّ الشبه  الّنظاموفرض فيه 

                                                 

370-                                            L’Article 29 de la constitution Française de 1848 stipulait : 

 «-Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de représentant du peuple.  

– Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de la législature, être 

nommé ou promu à des fonctions publiques salariées dont les titulaires sont choisis à volonté par 

le pouvoir exécutif. 

 – Les exceptions aux dispositions des deux paragraphes précédents seront déterminés par la loi 

électorale organique». 

L’Article 83 de la constitution Française de 1848 stipulait :  

«-La connaissance de tous les délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse 

appartient exclusivement au jury.  

- Les lois organiques détermineront la compétence en matière de délits d'injures et de diffamation 

contre les particuliers».  

Voir aussi les articles : 85, 113 et 115 de la Constitution Française du 04 novembre 1848, IIe 

République. Doc. Inf. Web,:  http://www.conseil-constitutionnel.fr consulté le 11/12/2015.   

  .51مرجع سابق، ص ، "...الّرقابة الدستورّية للقوانين العضوّية ورأيا المجلس"، عبد المجيد جبار -371
 .12مرجع سابق، ص ، "مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الّدستوري "، األمين شريط: وأنظر كذلك 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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، من خالل إخضاعها التنفيذّية الّسلطةعلى أعماله وترشيدها وترجيح كفة  الّرقابةفرض 
مثال  دومينيك روسو، هذا ما جعل األستاذ (372)ي اإللزامية الّدستور لرقابة المجلس 

دعيم وتقوية غرضها ت دستورّيةي ما هو إال حيلة الّدستور يعتقد أن إنشاء المجلس 
(373)في مقابل تقويض البرلمان الفرنسي  التنفيذّية الّسلطة

. 

  :(374)إلى ثالثة أصناف  العضوّيةيقّسم الفقه الفرنسي القوانين 

 اتمؤّسسالهي قوانين تكميلية للدستور تحدد تكوين وسير بعض  :األّولالصنف  -
 .ي مثالالّدستور كالمجلس  دستورّيةال

فهي قوانين إجرائية هدفها تبسيط بعض اإلجراءات المنصوص  :الّثانيالصنف  -
 .الجمهورّيةانتخاب رئيس  بكيفية المتعّلقكالقانون العضوي  الّدستورعليها في 

كالقانون  دستورّيةتثري نصوصا  اّلتيبالقوانين المضيفة، أي  قتتعلّ : الّثالثالصنف  -
 .ي الّدستور بحاالت تنافي مهام عضو المجلس  المتعّلقالعضوي 

منذ صائفة  الّدستورإلى  العضوّيةإدخال نظام القوانين  الجزائرّية الّسلطاتحاولت 
جانفي  11يوم  للّدولةرئيس المجلس األعلى  علي كافي السّيد، إذ عقب خطاب 1991
وأحزاب المجتمع المدني بغرض  منّظماتفي إطار جلسات الحوار مع  1991

 في شهر مارس من السنة نفسها تم ،(375)المفقودة  دستورّيةال الشرعّيةاسترجاع 
أسباب  عّدةل 16أعضاء تقلصت فيما بعد إلى  11تنصيب لجنة خبراء متكونة من 

                                                 

372-   Voir les articles 46 et 61/1 de la constitution Française, op. cit.                                               

373- Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 10
ème

 édition , L. G. D. J. 

Lextenso-éditions,  Paris, 2013, p 24 et suivantes.                                                     

374- Cyril BRAMI, La hiéarchie des normes en droit constitutionnel Français : Essaie d’analyse        

systèmatique, Thèse de doctorat ; université Cergy Pontoise. France, 2008. p 76, et suivantes.        

375-        Voir : Mohamed BOUSSOUMAH, L’opération constituante de 1996, O. P. U, 2012, p 17. 

يحتوي هذا الكتاب على تفصيالت هامة لكل جلسات الحوار وكل مشاريع الّتعديالت الدستورّية إلى غاية 
 .1996وضع دستور 
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ال وانتهت فيما انتهت إليه إلى ضرورة إدخ، 1919أوكلت لها مهمة تعديل دستور 
 .(376)القادم  الّدستورفي  العضوّيةالقوانين 

، (377) للّدولةالمجلس األعلى  لم يكتمل بسبب نهاية عهدةغير أن هذا المشروع 
فكرة مع العيد بعث أ ثّم ، (378) 1991أرضية الوفاق الوطني سنة  اتمؤّسسب واستبداله
 السّيد الّسابق الجمهورّيةكان رئيس  اّلذي 1996ي لسنة الّدستور  الّتعديلمشروع 

 . (379) 1995مباشرة بعد انتخابه سنة إقترحه قد  اليامين زروال

 في الجزائر كبح جماح البرلمان العضوّيةالغرض من اعتماد القوانين ليس 
لم  ألن البرلمانذلك ، التشريعّيةعن مهمته  أكثر فأكثر عزلهتحييده و  إّنماو  ،فحسب

في القانون فإذا كانت هذه القوانين قد حّولت  .حتى يكبح التنفيذّيةللسلطة  يكن يوما نّدا
فرنسا من أداة سيطرة برلمانية إلى أداة كبح برلماني، فإن وضعها في الجزائر كان هدفه 

تحت رقابة كذلك ، وجعله التضييق أكثر على البرلمان برقابة المطابقة البدايةمنذ 
فهذه ، دستورّيةاللكونها المبادرة دائما باقتراح القوانين وفقا للتقاليد  ذّيةالتنفي الّسلطة

                                                 

376-               Mohamed BOUSSOUMAH, L’opération constituante de 1996, O. P. U, 2012, p 32.     

كآخر أجل لوجوده القانوني وكذا  1991ديسمبر سنة  22يذكر أن المجلس األعلى للّدولة قد حّدد تاريخ  -377
، الّشاذلي بن جديدالمؤّسسات اّلتي رافقته، بسبب تزامنه مع النهاية المفترضة لعهدة الّرئيس األسبق السّيد 

 .من هذا العمل 299إرجع إلى ص 

 .مرجع سابق... ، 1991جانفي سنة  29مؤّرخ في  11-91مرسوم رئاسي رقم  -378
، والذي وضع 1991ديمسبر سنة  19إنحّل المجلس األعلى للّدولة آليا بأثر مؤجل بموجب إعالنه المؤّرخ في 

لهذا ال يوجد  .11، ص 1991لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج: يناير كآخر يوم لحله، أنظر 11تاريخ 
في الجريدة الرسمّية أّي أداة قانونية بعد أرضية الوفاق الوطني تحّل المجلس األعلى لألمن، إذ باشر رئيس 

.مهامه مباشرة بعد نشر األرضية، مما يدل على أن المجلس انحّل وجوبا بموجب إعالنه الّسابق الّدولة المعّين

  

، يتعّلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورّية، 1995نوفمبر سنة  21ي المؤّرخ في أنظر إعالن المجلس الّدستور  -379
 :وأنظر في تحليل مراحل الحوار وتحضير الّدستور. 11، ص 1995لسنة  22ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج

 Mohamed BOUSSOUMAH, L’opération constituante de 1996, op. cit, p 95 et suivantes. 

 Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs publics…, op. cit, p 284 et suivantes. 
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إذا كان هو المبادر باقتراح مشروع القانون  خاّصةكفيلة بتوقيفه ووضع حد له  الّرقابة
 .(380) 2111العضوي كما حدث سنة 

من وصف  التشريعّية الّسلطةتخليص في  الجزائرّية دستورّيةالالتقاليد فشلت 
البرلمان عجزت عن تخليص ، و (381)على تسميتها كذلك  الّدساتيرالوظيفة رغم إصرار 

، فجاءت هذه (382)وضعت بين يديه  اّلتيالعديدة  القانونّيةمن التبعية رغم األدوات 
في كل  مؤّسسالهذه الهيمنة، فلم يشتغل  تكريسالقوانين كأدوات قانونية تساعد على 

على  الجمهورّيةعلى العموم ورئيس  التنفيذّية الّسلطةتعديل سوى بتدعيم صالحيات 
للسلطة على  الحرص الشديد بصدق عن بوسوماحوجه الخصوص، وقد عّبر األستاذ 

 .(383)االنتقالية  الّظروفمن ناحية الصالحيات حتى في  التنفيذّية الّسلطةتفوق 

                                                 

للنظر في موقف المجلس الّدستوري من مشروع القانون العضوي المتعّلق باالنتخابات الذي اقترحه البرلمان  -380
 .وما يليها من هذا العمل 121، أنظر ص 2111سنة 

منه، مرجع سابق، بينما  126في الماّدة " الوظيفة التشريعّية"شريعّية بـالّسلطة الت 1926وصف دستور سنة  -381
إليها، المرجعين " الّسلطة"وصف  1996من دستور سنة  91، و1919من دستور سنة  92أعادت الماّدتين 

 : للتفصيل في تطور الّسلطة التشريعّية في الجزائر وتبعيتها للسلطة التنفيذّية، ارجع إلى. الّسابقين
ج، . ش. ط. ، الّسلطة التشريعّية في الجزائر ومكانتها في الّنظام الّسياسي الجزائري، مصالح بلحاج -

 .2111الجزائر، 
، مركز مجلس األّمة في الّنظام الّدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلّية عقيلة خرباشي -

 .2111الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
سلطة المبادرة بالّتشريع في الّنظام الّسياسي الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، فرع  ،عمر ثامري  -

 .2116القانون العام، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 
، آليات الّرقابة التشريعّية في الّنظام الّسياسي الجزائري، مذّكرة ماجستير في القانون، فرع ليلى بن بغلية -

 .2111القانون الدستوري، كلّية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ال يمكن إنكار أن تراجع البرلمان أمام الّسلطة التنفيذّية ليس حكرا على الجزائر، بل هو حالة تشهدها معظم  -382
برلمان األنظمة الّسياسية المعاصرة، غير أن خصوصيات كثيرة تتعلق بالّنظام الّسياسي الجزائري تجعل ال

 : الجزائري من أكثرها تبعية للسلطة التنفيذّية، أنظر
Souâd GHAOUTI-MALKI, «Le  Parlement dans le Système Politique Algérien», communication 

présentée au colloque nationale sur «bicaméralisme en Algérie et en 

droit comparé», colloque organisé par le Ministère chargé des relations 

avec le Parlement les 29 et. 30 octobre 2002. Doc. Inf. web, site : 

www.mrp.dz/Ministere/ghaouti.pdf consulté le 20/10/2009.  

383-                    Mohamed BOUSSOUMAH, L’opération … , op. cit, p 25 et 49 et 86 et suivantes.  

http://www.mrp.dz/Ministere/ghaouti.pdf
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بعد نفس طويل وإصرار كبير بغرض  العضوّية ي القوانينالّدستور  مؤّسسالوضع 
 .وتقزيم البرلمان الّرئيستحصين 

 :  الّثانيالفرع 
 الجزائري في الدستور العضوّيةقوانين إجراءات سن التحصين 

في مواضع  احصر التها مجابحشر  العضوّيةي القوانين الّدستور  مؤّسسالحّصن 
الستعمال سلطته  همماأم البرلمان وقطع الطريق ماأتضمن غلق الحّيز معدودة 

، (أّوال)التقديرية في تقدير محتمل لمجاالت أخرى غير تلك المدسترة صراحة 
، وبرقابة مطابقة (ثانيا) وبإجراءات تصويت غير تلك المعتمدة في القوانين العادية

 .(ثالثا)برلمان في خطوة لتكريس تقزيم دور ال الجمهورّيةللدستور ال يحركها إال رئيس 

 ربط القانون العضوي بمجاالت محصورة في الدستور /أّوال

ي الجزائري معيارا واحدا ووحيدا لتحديد مجاالت القانون الّدستور  مؤّسسالوضع 
نفسه، حيث ال يمكن  مؤّسسالي أو بعبارة أخرى رغبة الّدستور العضوي وهو المعيار 

على  الّدستورإذا لم ينص  العضوّيةالقوانين موضوعا من مواضيع أن يعتبر مجال ما 
يعطي هذه  اّلذيهو  الّدستور، وهذا رغم عدم نصه صراحة على أن (384)ذلك صراحة 

المعروضة  العضوّيةالصفة للقوانين، تاركا إكتشاف ذلك للمتمحص في قائمة القوانين 
 .ة بسنهاالمتعّلقواالجراءات اإلستثنائية 

، إال ي الّدستور المعيار هو كذلك وإن اعتمد  اّلذيي الفرنس مؤّسسا للوهذا خالف
عضوي على أي القانون اليضفي صفة  اّلذيوحده هو  الّدستورصراحة أن أنه أعلن 

 الجزائري ما هو ظاهر للعيان؟ مؤّسسال، فلماذا يحجب (385) قانونينص 

                                                 

إضافة إلى : "على ما يلي تال تدع مجاال للشك، حيث نّص  121فصياغة الفقرة األّولى من الماّدة  -384
، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجاالت بموجب الّدستورللقوانين العضوّية  المجاالت المخصصة

 .جع سابق، مر "...التالية

385- Constitution Les lois auxquelles la  « : L’alinéa 01 de l’article 46 de la constitution dispose

». sont votées et modifiées dans les conditions suivantes…. confère le caractère de lois organiques 
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ارتكز في تصنيف القوانين بين عضوية  مؤّسسالمن جهة أخرى أن يظهر 
 ماّدةالعمومية وبالمجاالت األخرى الواردة في ال الّسلطاتوعادية على درجة عالقتها ب

نوعين من المجاالت، مجاالت ذكرها على سبيل  مؤّسسال، تبعا لذلك، فقد أوجد 121
 ها مذكورةتتسم بكون الّدستورمتفرقة في  ، ومجاالت أخرى (أ) 121 ماّدةالحصر في ال

 :(ب)على سبيل الحصر كذلك 

 الّدستورمن  129 ماّدةفي ال القانون العضوي مجاالت  -(أ)

 العضوّيةللقوانين  العاّمةبكونها الشريعة  الّدستورمن  121 ماّدةمكن اعتبار الي
من جهة، واستعراضها ها ة بمجاالتالمتعّلقعلى اعتبار حصرها للمجاالت األساسية 

مع إجراءات  تختلف بطبيعة الحال اّلتيبسنها من جهة أخرى وهي  خاّصةلإلجراءات ال
  :مجاالت وهي 12فيها  مؤّسسالوضع سن القوانين العادية، حيث 

 وعملها، العمومية، الّسلطات تنظيم -1

 االنتخابات، نظام -2

 ،ةالّسياسي باألحزاب المتعّلق القانون  -1

 باإلعالم، المتعّلق القانون  -1

 القضائي، الّتنظيمو  للقضاء، األساسي القانون  -5

 المالية، بقوانين المتعّلق القانون  -6

(386) الوطني باألمن المتعّلق القانون  -2
. 

الستقرار  بالّنسبةمواضيع استراتيجية على قدر كبير من األهمية إًذا  فهي
وال  الّسلطاتبلها عالقة  الالمجاالت أن بعض  يظهر ه، وأمن البالد، غير أنالّسلطات

بالصحافة، فإذا كان الغرض من  المتعّلقكمجال اإلعالم مثال وهو باألمن الوطني 
العمومية باألساس، فأي  الّسلطاتة بالمتعّلقاستحداث هذه القوانين هو تنظيم المجاالت 

                                                 

، إذا بات عدد المواضيع 3901يعد القانون المتعّلق باألمن الوطني منّصوصا عليه في تعديل سنة  لم -386
 .منه، مرجع سابق 000في الماّدة  96عوضا عن  91النمظمة بموجب القوانين العضوّية 
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 مؤّسسالفعال أن المعيار الوحيد المعتمد من قبل  يبّينعالقة لإلعالم بذلك؟ هذا ما 
 .ال تستند إلى منهجية ومنطق قانوني اّلتي مؤّسسالة الت هو رغبفي تحديد هذه المجا

 الّدستورفي األخرى القانون العضوي مجاالت  -(ب)

في بدايتها إلى أن هناك مجاالت أخرى  الّدستورمن  121 ماّدةشارت الأ
ا مذكورة بدورها على سبيل غير أنه، (387)للقانون العضوي  الّدستورخصصها 

 : األمر بـ يتعّلقو الحصر، 

 (.مكرر 11 ماّدةال)للمرأة  ةالّسياسيترقية الحقوق  -1

دوث حأو وفاة انسحاب أو ة بحالة المتعّلقتحديد كيفيات وشروط تطبيق األحكام  -2
 .(19/1 ماّدةال)الّثانيفي الدور  الّرئاسيةحد المترشحين لالنتخابات مانع أل

 .92 ماّدةالمنظم في التحديد كيفيات تنظيم حالة الطوارئ أو الحصار،  -1

أو تعيينهم، وشروط قابليتهم  األّمةأعضاء مجلس ات انتخاب النواب و تحديد كيفي -1
 . 111 ماّدةلالنتخاب، ونظام عدم قابليتهم لالنتخاب، وحاالت التنافي، المنظم في ال

 ماّدةيقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه، المنظم في ال اّلتيتحديد الحاالت  -5
 .الّدستورمن  111

في حالة شغور مقعده،  األّمةتحديد شروط استخالف النائب أو عضو مجلس  -6
 .112 ماّدةالمنظم في ال

، وعملهما، وكذا العالقات األّمةالوطني ومجلس  الّشعبيتحديد تنظيم المجلس  -2
 (.115 ماّدةال)الوظيفية بينهما وبين الحكومة 

 (.116/2 ماّدةال)ت البرلمان الاو تحديد شروط نشر مد -1

                                                 

       ،..."بموجب الّدستورإضافة إلى المجاالت المخصصة للقوانين العضوّية : "على ما يلي تفنّص  -387
  .مرجع سابق
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، ومحكمة التنازع، وعملهم ةالّدولتحديد تنظيم المحكمة العليا، ومجلس  -9
 (. 151 ماّدةال)واختصاصاتهم األخرى 

تحديد تشكيل المجلس األعلى للقضاء وعمله صالحيات األخرى غير تلك الواردة  -11
 (.152 ماّدةال) الّدستورفي 

والوزير  الجمهورّيةبمحاكمة رئيس  ّصةخاال) للّدولةتحديد تشكيلة المحكمة العليا  -11
 (.151/2 ماّدةال)وتنظيمها وسيرها وكذا اإلجراءات المطبقة ( األّول

حاول إضافة مجاالت أخرى جديدة ي الّدستور  مؤّسسالإلى أن  اإلشارةينبغي 
 عّدةحيث اقترح ، (388) 2111ة سنة المقّدم الّدستورفي مسودة  العضوّيةللقوانين 

 :ة، وهي الّسابقمجاالت جديدة تضاف إلى المجاالت 

 .(389)القانون العضوي بمكافحة الفساد والثراء بسبب الوظيفة أو العهدة  -1

بترقية  المتعّلقإلى القانون العضوي  الّرجلإضافة مبدأ المناصفة بين المرأة و  -2
 .(390) 2112للمرأة الساري المفعول منذ سنة  ةالّسياسيالحقوق 

 .(391)متعلق بحرية الصحافة استحداث قانون عضوي  -1

 . (392) ةالّسياسيت وواجبات أخرى لألحزاب اماإضافة إلتز  -1

نقل شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات من مجال القانون العادي إلى مجال القانون  -5
 .(393)العضوي 

                                                 

      .لإلثراء، مرجع سابق 2111مسودة مشروع تعديل الّدستوري المقدمة سنة  -388
      .من المسودة، مرجع سابق 11الماّدة  -389
 .من المسودة، المرجع نفسه 16الماّدة  -390
 . من المسودة، المرجع نفسه 19الماّدة  -391
 .من المسودة، المرجع نفسه 11الماّدة  -392
  .من المسودة، المرجع نفسه 11الماّدة  -393
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الوطني لجلسة في كل دورة  الّشعبيقانون عضوي ينص على تخصيص المجلس  -6
 .(394)يا جّبار إ األّوللمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير 

قانون عضوي خاص بدراسة كل غرفة على حدى في جلسة شهرية جدول أعمال  -2
 .(395)كل مجموعة برلمانية 

 .(396)قانون عضوي خاص بحضور عضو البرلمان للجلسات  -1

فاز في قائمته داخل  اّلذييغير الحزب  اّلذيقانون عضوي خاص بتجريد النائب  -9
 .(397)البرلمان من عهدته النيابية 

مجال القانون العادي إلى مجال تحويل نظام تعويضات أعضاء البرلمان من  -11
 .(398)القانون العضوي 

 العضوّيةة أصال بالقوانين المتعّلق 121 ماّدةإضافة مجال جديد إلى مجاالت ال -11
 .(399)بحقوق وواجبات األشخاص  يتعّلق

 العضوّيةحاول تضخيم مجال القوانين قد ي الّدستور  مؤّسسالأن إًذا  بّينيت
باستحداث مجاالت جديدة، وتحويل مجاالت كانت من إختصاص القانون العادي 

مستمر  في سياسة المعيار  مؤّسسالإليها، ويظهر جليا من خالل المسوّدة أن 
، وإال فعلى أي أساس قانوني منطقإلى أي ال تستند  اّلتيي لهذه القوانين، و الّدستور 

تنظم بموجب قانون سنة  ةالّسياسية باألحزاب المتعّلقمثال قّرر أن الحقوق والواجبات 
؟ وعلى أي أساس إرتأى أن العضوّيةبالقوانين  تتعّلقأنها  2111؟ ليتذكر سنة 1996

                                                 

  .من المسودة، المرجع نفسه 25الماّدة  -394
  .من المسودة، المرجع نفسه 26الماّدة  -395
 .من المسودة، المرجع نفسه 22الماّدة  -396
 .من المسودة، المرجع نفسه 21الماّدة  -397
 .من المسودة، المرجع نفسه 29الماّدة  -398
 .المسودة، المرجع نفسهمن  16الماّدة  -399
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الجمعيات يجب أن تنظم بموجب قانون عضوي بعد أن كانت من اإلختصاص 
 ؟1919للقانون منذ دستور سنة األصيل 

، تغييرات في مجال القوانين من جهته 2116ي لسنة الّدستور  الّتعديلأحدث 
بموجب  هاباألمن الوطني من مجاالت المتعّلقسحب القانون  اّلذي، ففي الوقت ةالعضوي

سنة  مؤّسسالنظمها  اّلتي، حافظ على المجاالت (اسابق 121 ماّدةال)منه  111 ماّدةال
جديدة ، كما استحدث بدوره مجاالت (400)بموجب هذه القوانين من جهة  1996

 : ، تتمثل فيالعضوّيةللقوانين 

زيغية باعتبارها لغة وطنية ماقانون عضوي خاص بكيفيات تطبيق دسترة اللغة اال -1
 .(401)ورسمية 

القانون مجال من  ةالّسياسية باألحزاب المتعّلقت األخرى امانقل الواجبات وااللتز  -2
 .(402)القانون العضوي مجال العادي إلى 

نقل شروط وكيفيات انشاء الجمعيات من مجال القانون العادي إلى مجال القانون  -9
 .(403)العضوي 

من مجال القانون العادي إلى  الجمهورّيةنقل الشروط األخرى النتخاب رئيس  -4
 .(404)مجال القانون العضوي 

يعين فيها رئيس  اّلتياألخرى  قضائّيةال استحداث قانون عضوي خاص بالوظائف -1
 .(405)العادية  قضائّيةالغير الوظائف  الجمهورّية

                                                 

من الدستور  122و 126و 122و 111و  112و 129و 125و 121و 116و 111و 15أنظر المواد  -400
 .، مرجع سابق2116المعّدل سنة 

 .، مرجع سابق2116من الدستور المعدل سنة  11/5الماّدة  -401
 .منه، المرجع نفسه 51الماّدة  -402
 .منه، المرجع نفسه 51الماّدة  -403
 .منه، المرجع نفسه 15الماّدة  -404
 .منه، المرجع نفسه 92الماّدة  -405
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 .(406) دستورّيةالي بواسطة الدفع بعدم الّدستور إخطار المجلس  -6

 .(407)استحداث هيئة عليا لمراقبة االنتخابات  -9

قواعد ومواضيع جديدة إلى قوانين عضوية موجودة  الّتعديلهذا ضاف أكما 
القاضي من الضغوط  حمايةمسألة تنظمها مثل  اّلتيمن مجال األحكام  الّتاليبموسعا 

 .(409)والتأكيد على مبدأ شفافية وحياد اإلدارة في تنظيم االنتخابات ، (408)وسلوكه 

تنظيم ))ى مبدأ عديدة ومتعددة وتتعد العضوّيةإذا أن مجاالت القوانين  يتبّين
مجال من مجاالت  11تحيل إلى  ماّدة 12حوالي  الّدستورفي  توجد، إذ ((الّسلطات
مجاالت  12حوالي  2116ي لسنة الّدستور  الّتعديلأضاف لها ، العضوّيةالقوانين 

 .جديدة بين مستحدثة ومنقولة من القانون العادي

عتبر هذه المجاالت ارتجالية وتحّيزية فهي تفتقر إلى معايير، فالمعيار الوحيد ت
 ، وتسعى الجزائري  الّسياسي الّنظامبطبيعة الحال ب أثرتت اّلتي مؤّسسالالمعتمد هو رغبة 

 . بإخضاعها لرقابة المطابقة الّتشريعأكثر أكثر لتقويض سيادة البرلمان في 

 معيار من معاييرهي  اّلتي الّسلطاتال يفكر البّتتة في تنظيم  مؤّسسال نأيتجّلى 
بصفة عامة  التنفيذّية الّسلطةبترتيب تفوق  يتعّلقإال فيما  العضوّيةتعريف القوانين 

، فمقارنة قضائّيةالو  التشريعّيةعلى حساب السلطتين  خاّصةبصفة  الجمهورّيةورئيس 
 :حسابية بسيطة تصنع الفارق 

 
                                                 

 .، المرجع نفسه2116من الدستور المعدل سنة  111الماّدة  -406
 .منه، المرجع نفسه 191الماّدة  -407

 : ، أنظر2116وقد تّم سن هذا القانون في شهر أوت سنة 
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات، ، يتعّلق ب2116أوت سنة  11مؤّرخ في  11-16قانون عضوي رقم 

 .11، ص 2116لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج
 .، المرجع نفسه2116من الدستور المعدل سنة  166الماّدة  -408
 .منه، المرجع نفسه 191الماّدة  -409
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ة المتعّلقعدد المجاالت 
 التشريعّية ةمؤّسسالب

ة المتعّلقعدد المجاالت 
 قضائّيةال ةمؤّسسالب

ة المتعّلقعدد المجاالت 
 التنفيذّية ةمؤّسسالب

مجاالت أخرى غير 
 العمومية الّسلطات

 مجاالت 16 مجاالت 11 مجاالت 11 مجاالت 16
التنفيدية بقانون عضوي، باستثناء ربما وبصفة  الّسلطةإذًا عدم تنظيم  يتبّين

 .الّرئاسيةموضوع االنتخابات ة بالمتعّلقبعض المسائل ب يتعّلقعرضية فيما 

بتنظيم  اال عالقة له الّدستوركذلك أن بعض المجاالت المذكورة في  يتبّين
هذه يصعب إيجاد عالقة الم وقوانين المالية، فواإلعالسياسية كاألحزاب  الّسلطات
 2111المجال المستحدث في تعديل سنة ال يمّثل العمومية، بينما  الّسلطاتالقوانين ب

ما استحدث سنة  امّ أ .امناسباتي إال مجاالللمرأة  ةالّسياسيبترقية الحقوق  المتعّلق
زيغية، ماة بعضها كتفصيل كيفيات دسترة اللغة االال يمكن إنكار أهميّ ه فإنّ ، 2116

 عّدةالباقي فال يشذ عن قا امّ أ، دستورّيةالي بنظام الدفع بعدم ستور الدّ وإخطار المجلس 
 . الجمهورّية ئيسر تقويض صالحيات البرلمان مقابل توسيع صالحيات 

، العضوّيةفي تحديد مجاالت القوانين  الّسياسي الّنظاممدى تأثير  إذايثبت 
ال إذ رقابة المطابقة،  من التنفيذّية الّسلطة وسيلة إلعفاء الّتاليببح هذه القوانين فتص

الفرنسي  مؤّسسال نّظمإذ ، وهذه خصوصية جزائرية، الّسلطةتشمل ما له عالقة بهذه 
 .(410) القوانين هذه واسطة ب التنفيذّية الّسلطةمتعلقة بمجاالت  عّدة

 اّلذيلم يسن إلى اليوم كالقانون  -الّسلطاتوهو متعلق بتنظيم –كما أن بعضها 
بتحديد شروط  المتعّلق أويقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه،  اّلتييحدد الحاالت 

بقوانين المالية،  المتعّلقشغور مقعده، و  عند األّمةاستخالف النائب أو عضو مجلس 
 . سن هذه القوانينسنة دون  21من  مرور أكثرمن  يثار التساؤل هنا حول الجدوى و 

 ماّدة 12حوالي على مدى  العضوّيةي مجاالت القوانين الّدستور  مؤّسسالبعثر 
غير أن ذلك لم يغفله عن ذكرها ، 2116مع توسيعها ألكثر من ذلك سنة مجال،  11و

                                                 

410- Voir les articles 11, 13, 23 et 44 de la constitution Française.                                                       
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كونها مكملة للدستور أو لسلطة تقديرية للبرلمان ليس  أي  م ماأحصرا، مغلقا المجال 
 .رغبة في تقزيمه وتحجيم دوره إّنماو  العاّمة الّسلطاتمتعلقة ب

 المعّقدة سن القانون العضوي إجراءات  /ثانيا

غير تلك  خاّصةالقوانين إلجراءات  عملية سن هذا النوع من مؤّسسالأخضع 
، إذ (411)الفرنسي  الّدستورتخصص للقوانين العادية، وذلك معمول به حتى في  اّلتي

 1951سنة  Michel Debré ميشال ديبري  السّيدالفرنسي األسبق  األّولعّلق الوزير 
مجلس الشيوخ الفرنسي على هذه اإلجراءات معتبرا  أمام الّدستورلدى عرضه لمشروع 

 . (412)أن هذه األخيرة تضمن أكبر قدر من االستقرار واحترام أكبر 

 :الدستور الجزائري في تتمثل هذه اإلجراءات في

 (.1%+51)الوطني  الّشعبيموافقة األغلبية المطلقة لنواب المجلس  -

 األّمةأعضاء مجلس ( ¾)موافقة ثالثة أرباع  -
(413) . 

، هصدور  قبل ي الّدستور  المجلس طرف من الّدستور مع الّنص مطابقة لمراقبة خضوعه -
 .ةالّتاليالنقطة  وهو موضوع

                                                 

411- Voir l’article 46 de la Constitution Française, op.cit.                                                               

إلى  1959أسبق من جانفي سنة  وزير أول فرنسيMichel Debré (1912-1996 ) ديبري ميشال  السّيد -412
في  شارل ديغول، حيث استقال احتجاجا على سياسة الّرئيس الفرنسي األسبق السّيد 1962أفريل سنة 

 :الجزائر، إرجع إلى موقع الموسوعة العالمية
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Debré consulté le 05/11/2013   

كان يومها وزيرا ) 1951أوت سنة  22في خطابه امام مجلس الشيوخ الفرنسي يوم  ديبري قال الوزير األّول 
، بمناسبة عرض مشروع دستور الجمهورّية الخامسة (1951للعدل ورئيسا للجنة تحضير دستور سنة 

 : بخصوص إدراج القوانين العضوّية في الّدستور ما يلي

« …Une procédure particulière simplement marquée par un long temps de réflexion et des pouvoirs 

accrus du Sénat est destinée à faire des lois organiques des textes dotés d'une plus grande stabilité, 

c'est-à-dire, comme il se doit, entourés d'un plus grand respect…». 

 : راجع الخطاب بأكمله على الموقع الرسمي للجمعية الوطنّية الفرنسية  

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/michel-debre consulté le 05/11/2013. 

بات يطلب فقط األغلبية المطلقة ألعضاء مجلس األّمة، مثلهم  2116لإلشارة، فإن المؤّسس في تعديل سنة  -413
 . منه، مرجع سابق 111مثل نّواب المجلس الّشعبي الوطني، أنظر الماّدة 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Debré
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/michel-debre
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 تختلف عن القوانين العادية العضوّيةي قد أّكد أن القوانين الّدستور وكان المجلس 
سواء من ناحية المصطلحات، أو اإلجراءات الواجب احترامها عند اإلعداد والمصادقة، 

 تتناولها اّلتيوكذا من ناحية المواضيع 
(414). 

نواب موافقة لاب القانوني المطلوب الّنص أّوال يبّينأن  مؤّسسالكان من األجدر ب
سكت عن ذلك، إذ  ،121 ماّدةالقوانين العادية في العلى الوطني  الّشعبيالمجلس 

، بطبيعة (415) الوطني الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظاموكذلك فعل المشّرع العضوي و 
مما يظهر أخطائه حتى في  الّدستورالحال فهما نصين يفترض فيهما أن يتطابقا مع 

هذا ما . ولو كان سلبيا الّنصمساوئ المطابقة في الجزائر، إذ ال تسمح بالخروج عن 
 هو األغلبية النسبية وذلك إّنما 121 ماّدةاب المطلوب في الالّنصفهم أن استلزم 

 .121 ماّدةبمفهوم المخالفة لل

إلى ما يقصده باألغلبيتين المشار إليهما في  اإلشارةغفل من جهة أخرى عن 
 يتعّلق، فهل (األّمةأعضاء مجلس  ¾األغلبية المطلقة للنواب وأغلبية ) 121 ماّدةال

 111الوطني و الّشعبينائب في المجلس  161)لنواب وبكل األعضاء األمر بكل ا
جواب لذلك إال في ؟ ال منهم بالحاضرين يتعّلقن األمر ؟ أم أ(األّمةعضو في مجلس 

د جلسة التصويت اعقنذين اشترطا نصابا قانونيا اللّ ، الين لكال الغرفتينالّداخليين الّنظام
مما يفهم أن كل  ،األّمةمن أعضاء مجلس ¾ وأغلبية  ،وهي األغلبية المطلقة للنواب

 .(416)تحسب من هؤالء الحاضرين  إّنمااألنصبة المطلوبة أعاله 

                                                 

اعتبارا أن المؤّسس الّدستوري ميّز القوانين العضويّة عن القوانين العادية، من حيث و: "يلي صّرح بما -414
اإلجراءات الواجب احترامها عند اإلعداد والمصادقة، وكذا المجال المخّصص لكل اإلصطالح الّدستوري، و 

يتعّلق بمراقبة مطابقة القانون  2111سنة  أوت 22مؤّرخ في  11 /م د/ ق ع.ر /12 رأي رقم: ، أنظر"منهما
 .مرجع سابق، العضوي المتضمن القانون األساسي للقضاء للّدستور

، يتعّلق بتنظيم المجلس الّشعبي 1999مارس سنة  11، المؤّرخ في 12-99قانون عضوي رقم : أنظر -415
 .عملهما، وكذا العالقات الوظيفّية بينهما وبين الحكومة، مرجع سابقالوطني ومجلس األّمة و 

 .، مرجع سابق1992جويلية سنة  22الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني المؤّرخ في  -    

 : للمجلس الّشعبي الوطني، مرجع سابق، على ما يلي من الّنظام الّداخلي 51تنّص الماّدة  -416

= 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-2.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-2.htm
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قانوني بنصاب  العضوّيةالتصويت على القوانين ي عملية الّدستور  مؤّسسالأحاط 
 .وصالّنصهذه يترجم أهمية موصوف 

 بالّدستور ةالعضويّ مرّكزة على مطابقة القوانين رقابة ممارسة  /ثالثا

إلزامي قبل  بشكل القانون العضوي لرقابة المطابقة للدستور مؤّسسالأخضع 
صدور رأي المجلس  غايةى لإلإلصدار  ةالمحّدد القانونّيةإصداره مع توقيف اآلجال 

 . (417) الّدستورمن  162 ماّدةة في الالمحّدديوما  21ي خالل الـالّدستور 

هذه القوانين، إذ ربطها ى لعآفاق رقابته  1992ي منذ سنة الّدستور رسم المجلس 
ستكون رقابًة  العضوّيةمسبقا بكون رقابة مطابقة القوانين  كشفمما  الّدستوربروح 

بما  (418) 1992لسنة  12في رأيه رقم  اإلشارةسبقت كما  صّرح، إذ لصيقةً وشديدًة 
اعتبارا أن كل قانون السيما العضوي منه، يجب أاّل تتخطى أحكامه الحدود : "يلي

 ".  نفسه الّدستور، حيث ال تتعارض مع روح دستوريّةال

ي لرئيس الّدستور أوكل مهمة إخطار المجلس  مؤّسسالأن كذلك يالحظ 
 .الّدستورمن  165/2 ماّدةوحده دون سواه عمال بأحكام ال الجمهورّية

                                                                                                                                          

 .المجلس الّشعبي الوطني مهما كان عدد النوّاب الحاضرينتصح مناقشات = ""
 .ال يصّح التصويت بالمجلس الّشعبي الوطني إال بحضور أغلبية النوّاب

على ( 12)ساعات على األقل واثنتى عشرة ( 6)في حالة عدم توّفر النّصاب تعقد جلسة ثانية بعد ست 
 ".النوّاباألكثر، ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد 

. د. ج. ج. ر. ج، 1999أكتوبر سنة  26الّنظام الّداخلي لمجلس األّمة، المؤّرخ في من  61الماّدة  تنّص 
 : ، على ما يلي(ملغى)، 12، ص 1999لسنة  11، العدد ش

 .أعضائه على األقل( ¾)ال تصح المصادقة بمجلس األمّة إال بحضور ثالثة أرباع "
 "النّصاب، يحّدد مكتب مجلس األمّة بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانيةفي حالة عدم توفر هذا 

يوم، مع إمكانية تقليصه  11قد مّدد هذا األجل إلى  2116ينبغي اإلشارة إلى أن الّتعديل الّدستوري لسنة  -417
ّسسات، وإلى أيام في حالة وجود طارئ وبطلب من رئيس الجمهورّية، بالّنسبة للّرقابة اّلتي تحركها المؤ  11إلى 
من الدستور المعدل سنة  119أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة في إطار الّدفع بعد الدستورّية، أنظر الماّدة  11

 .، مرجع سابق2116

 .، مرجع سابق1992مارس سنة  16د المؤّرخ في سنة . م/ عضـ. ق. ر/ 12رأي رقم  -418
 .من هذا العمل 111أنظر اإلشارة في ص  
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الجزائريين لهذه النقطة الحساسة،  الكّتابمعظم حول عدم إثارة  يثور التساؤل
بل يوجد حتى من يبرر ذلك بضرورة . كأنها أصبحت من البديهيات ومن المسلمات

 ،وكأن البرلمان ال يمثل الشعب، (420)الشعب تمثيله ، أو (419)رئيس للدستور ال حماية
ماذا ينقص البرلمان ليقصى رئيساه من و ر باإلخطار؟ ليستأثرئيس الماذا يوجد لدى 

هذا األخير ؟ أال يتقاسم الجمهورّية؟ أليس البرلمان سلطة مثله مثل رئيس ممارسته
لماذا ال ، (421)؟ الّدستورمن  12 ماّدةتمثيل الشعب مع البرلمان مثلما يفهم من ال

عال فكرة هل ف؟ (422) كما هو الحال في فرنسا مثال المهّمةبهذه  األّولالوزير  يكّلف
 .هذا الحق؟ الجمهورّيةتعطي لرئيس  الّدستور حماية

، العضوّيةطبيعة القوانين إلى  الّنظربمثل هذه التساؤالت يصعب بالفعل تبرير 
حيث يمكن القول أنه إذا أضيف رئيسي غرفتي البرلمان إلى قائمة المخطرين بشأنها، 

                                                 

وقد يتساءل البعض عن سبب إسناد مهّمة اإلخطار في المجالين الّسابقين إلى "بوالشعير يقول األستاذ  -419
رئيس الجمهورّية خاّصة في ظل الفصل بين الّسلطات بصفة عامة وأن الّرئيس أصال ال دخل له في كيفية 

للّدستور فإن رئيس الجمهورّية المكّلف والحقيقة أن القوانين العضوّية باعتبارها امتداد  . تنظيم غرفتي البرلمان
بحماية الّدستور، يجب عليه أن يتأكد من مطابقة النّص للّدستور قبل إصداره وذلك بطلب رأي المجلس 

 .65و 61، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير: أنظر". الّدستوري في ذلك

، جامعة محّمد 11ق، العدد . إ. ، م"رّية في الّنظام القانوني الجزائري العدالة الدستو "، عادل بن عبد هللا -420
 .291، وبالخصوص ص 116-291خيضر، بسكرة، ص ص 

 : ، مرجع سابق، على ما يلي1996ستور سنة من د 12نّصت الماّدة  -421
 .للشعب ملك التأسيسّية الّسلطة"

 .يختارها اّلتي الدستورّية المؤّسسات بواسطة الّشعب سيادته يمارس

 .المنتخبين ممّثليه وبواسطة االستفتاء طريق عن الّسيادة هذه الّشعب يمارس

 ".مباشرة الّشعب إرادة إلى يلتجئ أن الجمهورّية لرئيس
 .، مرجع سابق2116عند تعديله سنة  11أصبح ترقيمها 

الوزير األّول بإخطار المجلس الّدستوري  1951كّلف القانون العضوي المتعّلق بالمجلس الّدستوري لسنة  -422
 : فيما يتعّلق بالقوانين العضوّية، أنظر

L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel 

modifiée, J. O. R. F du 9 novembre 1958 p. 10129. Doc. Inf. web ; Site www.legifrance.gov.fr 

consulté le 08/08/2015. 
L’Article 17/1 dispose : «(al.1) Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au 

Conseil constitutionnel par le Premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, 

qu'il y a urgence», op. cit. 

http://www.legifrance.gov.fr/
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ينتظر أحدهم اآلخر للقيام  إذ قد، تعطلتقد ية اإلخطار جّبار فإن فكرة إلزامية وإ
م اما، فنكون الّدستوروضعتها  اّلتييوما ( 11)ة الثالثين باإلخطار، حتى تفرغ مهل

 ي،الّدستور تتثمل في عدم إحالة قانون عضوي إلى المجلس  دستورّيةحالة غير 
 . ضياع حتى فكرة المطابقة، كيف ذلك؟ الّتاليبو 

، (423) 126 ماّدةفي ال المحّددإلصدار كذلك لتخضع  العضوّيةذلك أن القوانين 
ملزمة بالقيام  بخصوصها، ي الّدستور إخطار المجلس القائمة ب الّسلطةفإن  الّتاليبو 

 .هذه المدة وليس في غيرهاخالل بذلك 

ألنها ممكنة التحقيق، ، التساؤالت أعاله شرعيةال يؤثر في  هذا اإلحتمالأن غير 
بشأن القوانين  غرفتي البرلمان إلى قائمة المخطرينفبكل بساطة، إذا ما أضيف رئيسي 

ي قبل انقضاء أجل الّدستور ، فيصبحان ملزمين هما كذلك بإخطار المجلس العضوّية
 .لإلصدار المخّصصةيوما  11الـ

رئيس ))ي الّدستور طر المجلس اخبمجرد قيام أحد جهات اإلخطار بإ هّثم أن
يتوقف له  حساب آجال اإلصدار ، فأن((رئيسي غرفتي البرلمانأحد أو  الجمهورّية
أن يبقى  تصّور، كما ال يُ حق الطرف اآلخر في اإلخطارذلك ب، ويسقط ولآلخرين

دأبت على  الجزائرّية دستورّيةالي، ألن التقاليد الّدستور حالة إلى المجلس بدون إ الّنص
 .، ولم تحد عنه يومابحذافيره الّشرطاحترام هذا 

ي من الّدستور يعتبر ذلك منطقي بالنتيجة واألداء، كون إذا ما أخطر المجلس 
قبل أحدهم فال حاجة لآلخر في ذلك من جهة، ومن جهة أخرى مهما كانت صفة 

                                                 

قد برر مطالبته بحق رئيسي البرلمان في إخطار المجلس الّدستوري بشأن  عزيز جّماموقد كان الباحث  -423
مطابقة الّنظامين الّداخليين للبرلمان بكونهما ال يخضعان لإلصدار كالقوانين العضوّية، ليصل من جهة أخرى 

 :  إلى نتيجة أن ربط إخطار المجلس الّدستوري برئيس الجمهورّية في تلك القوانين أمر صائب، أنظر
 .21، مرجع سابق، ص ...، عدم فعلية الّرقابة على دستورّية القوانين عزيز جّمام
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 دستورّيةشبهة  أي  ، فال حاجة إلثارة الّنصيراقب كل  المخطرة، فإن المجلس ةمؤّسسال
 .ما من قبلها ماّدةحول 

إلستئثار رئيس بوشعير  وضعه األستاذ اّلذي الّدستور مايةحتبرير  إذايسقط 
يعتبر كذلك أن ، مثالالفرنسي  الّدستور، فالعضوّيةفي القوانين الجمهورية باإلخطار 

، فلماذا (424)( حمايةفي فكرة ال تدّخلوهي كذلك ) الّدستوررئيس يسهر على احترام ال
 ؟ العضوّية القوانينفي ي الفرنسي للنظر الّدستور إخطار المجلس  األّولللوزير  أوكل

سواء مرات عدم حمايتهم للدستور  عّدةثبتوا أ يينالجزائر  الجمهورّيةرؤساء  أنّ ثم 
 .(425)؟ الذي هو في غير محله، فلماذا هذا التقديس فعلوا ذلك عن قصد أو بدونه

 مؤّسساللرقابة شديدة ولصيقة حيث يلزم  ، كخالصة،القانون العضوي يخضع 
، كما قبل نفاذه( روحه)و الّدستورمدى تطابقه بأحكام في  الّنظربي الّدستور المجلس 

 .رؤساء غرفتي البرلمانوحده مقصّيا بذلك  الجمهورّيةرئيس ب ربط تحريك رقابته

                                                 

424-                                                                L’article 5 de la Constitution Française dispose:       

« Le président de la République veille au  respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, 

le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.                                                                           

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». 

 للرئيس الفرنسي شرف حماية الّدستور؟  صالحيات المتعّلقة بالتحكيمالأال توكل 

ال تعّد وال تحصى المرات اّلتي لم يقم فيها رؤساء الجزائر بهذه الحماية، فكانوا أول من خرقوه، فعلى سبيل  -425
 : المثال ال الحصر

إلى  1919في وقت يحتاج فيه دستور سنة  الّشاذلي بن جديداستقالة رئيس الجمهورّية األسبق السّيد  -
حماية من الفراغ الّدستوري نظرا لعدم نّصه على حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورّية بشغور المجلس الّشعبي 

 (.من هذا العمل 292ة في ص أنظر اإلشارة إلى هذه االستقال(. )11الماّدة )الوطني بسبب حّله 
لعهدته الّرئاسية وهو األمر الذي ال ينّص عليه الّدستور في  اليامين زروالتقليص الّرئيس السباق السّيد  -

 .منه اّلتي ال تعترف إال باالستقالة كوسيلة إرادية وحيدة إلنهاء العهدة 11الماّدة 
أشهر من ماي  12لرئيس المجلس الّدستوري لمدة عبد العزيز بوتفليقة عدم تعيين رئيس الجمهورية السّيد  -

وبعض  بوعالم بسايح، وتمديده لعهدة رئيس المجلس األسبق السّيد 2115إلى غاية سبتمبر سنة  2115سنة 
وما  122أنظر ص . 2112إلى مارس سنة  2111أشهر ابتداء من سبتمبر سنة  12أعضائه ضمنا لمدة 

 .عمليليها من هذا ال
تبقى هذه مجّرد عينات من حاالت الخرق الواضح وبالّتالي عدم حماية الّدستور، فال يجب إضافة الصالحيات 

 .إلى من ال يستحقها وال يراعي حقوقها
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مجاالت محصورة، وتصويت مفّخم، ورقابة مطابقة شديدة ال بحظي كذلك 
.بات حارسا للبرلمان ، فكأن هذا األخيرالجمهورّيةيحركها إال رئيس 

  

إال  العضوّيةي ما وضع القوانين الّدستور  مؤّسساليثبت ما كتب أعاله، أن 
البرلمان، فكر فيها في المرحلة االنتقالية، وجسدها عند على  التضييقلإلمعان في 

 .  وبرقابة مطابقة أحادية اإلخطار، فحصنها بإجراءات معقدة الّدستورضع و 

 :  الّثالثالمطلب 
 ين لغرفتي البرلمانالّداخليالنظامين  َقيَِّدة على اقرار رقابة ُم

المتعاقبة للبرلمان الجزائري فترات تاريخية متعددة منذ زمن  الداخلّية الّنظمعرفت 
اختلفت فيها أشكال صدورها بين لوائح، وقوانين،  1962سنة المجلس التأسيسي 

 ةمؤّسسلل القانونّية القانونّيةر األطر فمراسيم، فنظم عادية مما يدل على عدم استقرا
ي إلعادة إلزام البرلمان الّدستور المجلس  تدّخل، (األّولالفرع )في الجزائر  التشريعّية

 .(الّثانيالفرع )عقابية  ةمؤّسسبمثابة باحترام حدوده، غير أنه أصبح في رقابته له 

 : األّولالفرع 
 لبرلمانغرفتي اة لظم الداخلّيّنرة للالمؤّط األدوات القانونّيةفي اإلستقرار طول غياب 

 يتعّلق، إذ الّدستوربعد  القانونّيةللبرمان من أهم األدوات  الّداخلي الّنظاميعتبر 
على أساسها يمكن أن تتخذ قواعد قانونية مخالفة  اّلتي، و الّسلطةتحمل صفة  ةمؤّسسب

 مطابقةعلى إخضاعها لرقابة  الّدساتيرلهذا تحرص ، (426)للدستور لتسيير هياكلها 

                                                 

، حيث كان الّنظام الّداخلي للبرلمان أهم من الّدستور 1951كما كان عليه الحال في فرنسا قبل دستور سنة  -426
  : Eugène Pierreأوجيين بيير لمصالح العاّمة، يقول الكاتب الفرنسي نفسه في تسيير ا

« Le règlement n'est en apparence que la loi intérieure des Assemblées, un recueil de prescriptions 

destinées à faire procéder avec méthode une réunion où se rencontrent et se heurtent beaucoup 

d'aspirations contradictoires. En réalité c'est un instrument redoutable aux mains des partis; il a 

souvent plus d'influence que la Constitution elle-même sur la marche des affaires publiques;… ». 

 Pierre EUGENE, Traité de droit politique, éléctorale et parlementaire, imprimeurs de la chambre 

des députes, paris 1893, p 429. Doc. Inf. web, www.gallica.bnf.fr/Bibliothèque et 

Archives de l'Assemblée nationale consulté le 17/08/2016. 

http://www.gallica.bnf.fr/Bibliothèque%20et%20Archives%20de%20l'Assemblée%20nationale
http://www.gallica.bnf.fr/Bibliothèque%20et%20Archives%20de%20l'Assemblée%20nationale
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عقلنة العمل البرلماني، وتذكير البرلمان بخضوعه للدستور مهما كانت بغرض ية جّبار إ
 .(427)ستغلها ليتحول إلى حاكم عوضا عن مشرع قد ي اّلتياستقالليته 

 الّنظامد وضع ـعن 1962ان سنة للبرلم الداخلّية الّنظمعرفت الجزائر أولى 
 الّنظامعلى  1961ثم نص دستور سنة ، (428)للمجلس الوطني التأسيسي  الّداخلي
، الّدستور، غير أنه لم يسّن أبدا بسبب وقف العمل ب(429) الوطنّيةللجمعية  الّداخلي

االنقالب الدستورية منذ  الشرعّيةمع غياب  الّداخلي الّنظامفكرة بالتالي وغيبت 
 .(430) 1965العسكري لسنة 

 1926سنة الوطني في دستور  الّشعبيللمجلس  الّداخلي ّنظامالعلى  الّنصأعيد 
على أن يوضع هذه المّرة  مؤّسسال، وقد نص دستورّيةال الشرعّيةإلى عودة الذي دّشن ال

 الّداخليل أن يضع نظامه الوطني فّض  الّشعبي، غير أن المجلس (431)الئحة موجب ب
 :من جانبينللدستور صريحة أوجد مخالفة مّما  (432)بموجب قانون 

                                                 

 :قائال، 1951الرافضين لدستور سنة  بعض النّواب ميشال ديبري إنتقد الوزير األّول الفرنسي األسبق السيد  -427

«Ceux qui affichent le regret des temps où le législateur était moins législateur que gouvernant», :  

Alain DELCAMP, «Le conseil Constitutionnel et le Parlement», R. F. D. C,  n° 57, 2003, pp 37-

83», notamment, p 39. 

428-Le réglement interieur de l’assemblée nationale constitutante adopté le 20 Novembre 1962,         

A.A.N, n° 1 - 1962, p 725. Doc/ Inf. Web, site : http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/AAN-1962-

01_14.pdf consulté le 01 Mai 2017.  
Observation: ce document n’est pas publié au journal officiel de la république algerienne 

démocratique et populaire. 
429-                                                L’article 35 de la constitution algérienne de 1963 stipulait:   

«L’Assemblée nationale fixe dans son règlement intérieur, les règles de son organisation et de son 

fonctionnement», op. cit. 

، واستمرار العمل بالمؤسسات اإلنتقالية 1961أبدا بسبب تجميد العمل بالدستور سنة غير أنه لم يتم وضعه 
 .1965جوان سنة  19إلى غاية اإلنقالب العسكري ليوم 

، 1965سنة جولية  11مؤّرخ في  112-65رقم حيث سّيرت بعده بموجب دستور مادي يتمّثل في أمر  -430
 .عملمن هذا ال 11وانظر اإلشارة في ص . مرجع سابق

يحّدد القانون المبادئ العاّمة : "، مرجع سابق، على ما يلي1926من دستور سنة  111نّصت الماّدة  -431
 .بتنظيم المجلس الّشعبي الوطني وتسييره، وكذا ميزانية المجلس والتعويضات اّلتي تدفع إلى أعضائه

 ".                                                                 الّداخلي تنظيمه الئحة الوطني الّشعبي المجلس يعد

يتعّلق بالقانون الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني، مرجع  1922أوت سنة  15مؤّرخ في  11-22قانون رقم  -432
   .عاسابق، أكيد أنه لو كان المجلس الّدستوري موجودا في تلك المرحلة  لما رضي بذلك، إن أخطر بذلك طب

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/AAN-1962-01_14.pdf
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/AAN-1962-01_14.pdf
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 ماّدةة من الالّثانيمن ناحية كون األخير ينص في الفقرة  1926خالف دستور 
ما ورد  ماأبموجب الئحة وليس قانون،  الّداخليمنه على أن المجلس يعد نظامه  111

 . (433)للتنظيم والتسيير  العاّمةبالمبادئ  يتعّلقف ماّدةمن تلك ال األولىفي الفقرة 

 ماّدة، حيث أن الالّدستورخالفه كذلك في كونه أحال إلى تنظيم خاص لم يرد في 
الوطني  الّشعبية بصالحيات مكتب المجلس المتعّلقمن القانون أعاله ( ج)الفقرة  56

، فلو (434)للمجلس يتم بموجب تعليمات عامة  الّداخلي الّنظامأشارت إلى أن تطبيق 
الخاص بالمجلس بموجب  الّداخلي لّنظاماعلى وضع  نص فرضا 1926أن دستور 

 ماّدةعمال بأحكام ال يالّتنظيمالمجال ج ضمن قانون، فإن مجال تطبيق القانون يندر 
 .(436)أعاله  56 ماّدةوليس ما ورد في ال ،(435)منه  152

مرتين، ولمّا لم توجد رقابة  الّدستورقد خرق  11-22يكون بذلك القانون رقم 
 .في ظله، فلم يكن هناك رادع أبدا دستورّية

مرات، وواجه قوة  عّدةرغم تعديله لالمفعول سار ( ي الّدستور غير )بقي هذا القانون 
من المفترض أن يلغيه مباشرة أو على األقل المواد  اّلذي 1919سنة دستور 

                                                 

لصالحه، بالرغم  1926من دستور سنة  111يبدو أن المجلس الّشعبي الوطني فسر الفقرة األّولى من الماّدة  -433
 .من وجود الفقرة الّثانية اّلتي يمكن اعتبارها نّص خاص يقيد نّصا عاما

على تطبيق العمل ": ، مرجع سابق، على ما يلي11-22من القانون رقم ( ج)الفقرة  56نّصت الماّدة  -434
 ".الّنظام الّداخلي، الذي يحّدد كيفياته بواسطة إصدار التعليمات العاّمة

 : ، مرجع سابق، على ما ليلي1926دستور  من 152 نّصت الماّدة -435
 .الّتنظيمي المجال في القانون  تطبيق يندرج"

 ".الّتنظيمي المجال من هي القانون، بها يختص اّلتي تلك ماعدا المسائل، كل

 : ، انظر1915قد أصدر مكتب المجلس الّشعبي الوطني فعال تعليمته في سنة  -436
الّصادرة عن مكتب المجلس الّشعبي الوطني  1915مارس  16المؤّرخة في  11-15التعليمة العاّمة رقم    

 :ظر، أن(غير منشورة في الجريدة الرسمّية)والمتعّلقة بتطبيق الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني، 
 . 192، الجزء األّول، مرجع سابق، ص ...، تطور المؤّسسات الدستورّية بوكرا إدريس 
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 21في  الّتنفيذحيز  هبمجرد دخول الّداخليالمتعارضة معه، وأن يحّين البرلمان نظامه 
 شهر جويلية من السنة نفسها غاية، إال أنه فضل التريث ل1919سنة فيفري 

(437). 

الوطني أعاله،  الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامتخفي سلسلة القوانين المتضمنة 
بموجب القانون حتى في سنة  الّداخليرغبة للمجلس في االستمرار في وضع نظامه 

يوضع بها  اّلتي القانونّيةذكر األداة  الّدستور تجاهلبذلك استغالل  محاوال، 1919
عند هذه المّرة أوقفه ي الّدستور المجلس  ةمؤّسسغير أن وجود ، (438) الّداخليه نظام

 الّداخليالوطني إلى إعادة صياغة نظامه  الّشعبي، مما حذا بالمجلس (439)حّده 
ممارسة ي على الّدستور لمجلس اإال أنه وكرد فعل منه، أجبر ، (440)بموجب الئحة 

 .(441) الّسابقعلى الئحته مخالفا بذلك رأيه  بعدّيةرقابة 

                                                 

Tahar TALEB, «Du monocéphalisme de l’exécutif… », 2 :أنظر في ذلك -437
ème

 partie op. cit, p 729.    

 : ، مرجع سابق، على ما يلي1919من دستور  109الماّدة نّصت  -438
 .ألعضائه تدفع اّلتي والتعويضات وميزانيته، وعلمه، الوطني، الّشعبي المجلس تنظيم القانون  يحّدد" 

 ."عليه  ويصادق ، الّداخلي نظامه الوطني الّشعبي المجلس يعد
لماذا أصر المجلس الّشعبي الوطني على هذا التصرف؟ هل بغرض مواجهة مراسيم رئيس الجمهورّية القوية 

ة القانونّية؟ أم أن األمر ال يعدو أن يكون صراعات سياسية أملتها ظروف دستور بقوانين تعلو عليها في القيم
 تعددي لم يألفه؟ أم ببساطة جهله بمجاالت القانون والّتنظيم؟

ال يمكن إنكار أن تلك ظروف المرحلة قد تبّرر هذا التصرف، لكون الّدستور جديد والممارسة لم تبين بعد 
حدود صالحيات كل سلطة في مواجهة األخرى، فبالرغم من التعود على مركز رئيس الجمهورّية السامي منذ 

زاب الّسياسية، قد يجعل البرلمان ، إال أن إمكانية وجود برلمان تعددي كنتيجة محتملة لالعتراف باألح0.13
 .في مواجهة األخير بسبب الصالحيات، وهو أمر لم تتعود عليه الممارسة الّسياسية الجزائرّية

 .، مرجع سابق1919أوت سنة  21، المؤّرخ في 19-م د -ق. ر -11رأي رقم : ىارجع إل -439

 .، مرجع سابق1919أكتوبر سنة  29الئحة المجلس الّشعبي الوطني المؤّرخة في  -440

 . مرجع سابق، .0.9ديسمبر سنة  09مؤّرخ في  .9 - م د-د . ن. ق - 2قرار رقم  -441
إلعادة وقد سبقت اإلشارة إلى قضية مماطلة رئيس المجلس الّشعبي الوطني في إخطار المجلس الّدستوري،  

، مفّضال نشر الّنظام أّوال في بعدم دستوريته .0.9أوت سنة  39دراسة الّنظام الّداخلي بعد رأيه المؤّرخ في 
الجريدة الرسمّية، مما اضطر المجلس الحقا لممارسة رقابة بعدية له على خالف ما قاله في رأيه، إرجع إلى 

 .من هذا العمل 122ص 
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يجب أن يكون عليه  اّلذيي تحديدا لإلطار القانوني الّدستور يعتبر رأي المجلس 
بما  إّنما، فكان صريحا في أنه ال يمكن أن يوضع بموجب قانون، و الّداخلينظامه 
 ". الئحة أو عقد خاص وحيد الطرف"أسماه 

الخالصة لرئيس  التنظيمّية الّسلطةللبرلمان إلى مجال  الّداخلي الّنظاموضع انتقل 
رئيس المجلس  صادق، حيث 1992سنة  دستورّيةال الشرعّيةغداة غياب  الجمهورّية

للمجلس الوطني االستشاري بموجب مرسوم رئاسي  الّداخلي الّنظامعلى  للّدولةاألعلى 
نظم صالحياته وطرق تنظيمه وعمله بمرسوم ن قد كا، بعدما (442)في السنة نفسها 

 كان مخصصا للقانون في دستوري سنتي اّلذي، وهو المجال (443)رئاسي كذلك 
 . في الجزائر التشريعّية الّسلطةمما عمق انحطاط  ،(444) 1919و 1926

المرحلة وضع نظامه الدخلي خالل برلمان إلى استعمال آلية الالئحة في ال عاد
أرضية الوفاق الوطني لسنة مباشرة بعد الشروع في تطبيق أحكام ة، الّثانياالنتقالية 

، الّنظاملوضع هذا  القانونّيةعلى األداة األرضية  حيث أن عدم نص، (445) 1991
 ع ـــــــــــوضب( رديف مؤسسة البرلمان في ـحكام األرضية)الوطني اإلنتقالي مجلس سمح لل

                                                 

، يتضّمن المصادقة على الّنظام الّداخلي 1992جوان سنة  21مؤّرخ في  251-92مرسوم رئاسي رقم  -442
 .1112، ص 1992لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. االستشاري، جللمجلس الوطني 

يتعّلق بصالحيات المجلس الوطني االستشاري  1992فيفري سنة  11مؤّرخ في  19-92مرسوم رئاسي رقم  -443
، معدل بمرسوم رئاسي رقم 212، ص 1992لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. وطرق تنظيمه وعمله، ج

 .1112، ص 1992لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1992جوان سنة  21مؤّرخ في  92-252

 .، مرجع سابق1919من دستور سنة  119و الماّدة . ، مرجع سابق1926من دستور سنة  111الماّدة  -444

 : ، مرجع سابق، على ما يلي1991لسنة  من أرضية الوفاق الوطني 11نّصت الماّدة  -445
 :تقالية فيتتمثل هيئات المرحلة االن""   
 رئاسة الّدولة، -
 الحكومة، -
 ".المجلس الوطني االنتقالي -

 : وللتفصيل في المسائل المتعّلقة بالمجلس الوطني االنتقالي، ارجع إلى
- Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs …, op. cit, p 165 et suivantes. 

- Mohamed BOUSSOUMAH, «La situation de la constitution … »,  op. cit, p 89 et suivantes.                                                 
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 .(447)أمر  تنظيمه وسيره فوضع بموجب ماأ ، (446)بموجب الئحة  الّداخلينظامه 

سنة  دستورّيةال الشرعّيةبعد العودة إلى لغرفتي البرلمان  الداخلّية الّنظمأصبحت 
وتخضع آليا لرقابة  ،(448) (الّداخلي الّنظام)تحت تسمية ، توضع مباشرة 1996

البرلمان تي فأن تصدر إحدى غر ال يكفي فمنه،  165/2 ماّدةالمطابقة للدستور طبقا لل
ي، الّدستور داخليا طالما لم يحض برأي بالمطابقة من قبل المجلس  امانصا ليسمى نظ

 :بما يلي (449) 2111األخير في سنة  صّرحإذ 

ين لغرفتي البرلمان الّداخليين الّنظامي قد أخضع الّدستور  مؤّسسالواعتبارا أن  -"
ي وأوكل صالحية الّدستور من قبل المجلس  الّدستوريا لرقابة مطابقة أحكامها مع جبّار إ

وذلك قبل أن  الّدستورباعتباره حامي  الجمهوريّةاإلخطار في هذه الحالة إلى رئيس 
 .التّنفيذقابال للتطبيق ومن ثمّ واجب  الّداخلي الّنظاميصبح 

وكل  الّدستورمن ( ةالثّالثالفقرة ) 115 ماّدةالمذكور في ال الّنصواعتبارا بالنتيجة، أن -
 التّاليبللغرفة المعنية، و  بالّنسبة الّداخلي الّنظامتعديل قد يدخل عليه ال يكتسي صفة 

 ". ي بمطابقته للدستورالّدستور ال يمكن الشروع في تطبيقه إاّل من يوم تصريح المجلس 
                                                 

. ج. ج. ر. ، تتضمن الّنظام الّداخلي للمجلس الوطني االنتقالي، ج1991ماي سنة  11الئحة مؤّرخة في  -446
 .11، ص 1991لسنة  61ش، العدد . د

. ر. ، يتضّمن تنظيم المجلس الوطني االنتقالي وسيره، ج1991سنة  أوت 11مؤّرخ في  11-91أمر رقم  -447
 .11، ص 1991لسنة  61ش، العدد . د. ج. ج

منذ عودة الشرعّية لم يحدث تغيير كبير في النظم الّداخلية للبرلمان، إذ ألغي نظام المجلس الّشعبي الوطني  -448
كما هو مع  9..0ّداخلي لمجلس األّمة سنة ، بينما بقي الّنظام ال3999واستبدل بآخر سنة  6..0لسنة 

 :، أنظر...0تعديل طفيف سنة 
 .، مرجع سابق6..0جويلية سنة  33 الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني المؤّرخ في -
 .، مرجع سابق(بدون تاريخ)  2111الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني لسنة  -
 .مرجع سابق، 1991جانفي سنة  22الّنظام الّداخلي لمجلس األّمة المقر في  -
 .، مرجع سابق(3999 معدل سنة) ...0أكتوبر سنة  62الّنظام الّداخلي لمجلس األّمة المقر في  -      

 .، مرجع سابق(غير مؤرخ)، واستبدل بآخر جديد 2112بينما ألغي في سنة 
 .منه، مرجع سابق 112/1الماّدة : باألداة القانونّية نفسها، أنظر 2116كما احتفظ الدستور في سنة 

 .، مرجع سابق2000/ م د/ د. ن. ر 09رأي رقم  -449
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وجد البرلمان الجزائري صعوبة في تحديد اإلطار القانوني الخاص بنظامه 
بموجب  خالفا للدستور،، أصبح ينظم 1962ينظم بالئحة سنة  ، فبعد أن كانالّداخلي

، غير 1919ي سنة الّدستور المجلس  تدّخل، ليعود إلى الالئحة بعد 1922قانون سنة 
، ولم يضبط نهائيا الّرئاسيةاسيم أنزله إلى مستوى المر  1992سنة  الشرعّيةأن فقدان 

 .1996سنة  دستورّيةال الشرعّيةال بعد استعادة إ

 : الّثانيالفرع 
 لبرلمانالغرفتي  الداخلّية الّنظمعلى  ّيةتصحيح قابةممارسة ر

 ين،الّداخلييهما مانظفي وضع حرية لغرفتي البرلمان الي الّدستور  مؤّسسالترك 
في أكثر من  ماأحاديا، مما جعله انهاينظم اّلتيالمجاالت لهما غير أنه لم يحدد 

ي الّدستور هذا ما نّبه إليه المجلس  ،أو على األقل دستورّيةال ماحدوده انمناسبة يتجاوز 
 .الّنظمهذه أصدرها بمناسبة رقابته على  اّلتيفي معظم اآلراء 

 (450)وتدخلّية وتصحيحية إلى اعتماد رقابة صارمة  البدايةاتجه المجلس منذ 

 الداخلّية ّنظمعلى ال (451)وبعيدة كل البعد عن نموذج المطابقة المنطقية أو المتعقلة 
عن ، أو (أّوال)الوطني  الّشعبيالمجلس الّصادرة عن سواء ، برلماناقبة لغرفتي الالمتع

 الّشعبيي بالمجلس الّدستور المتوترة لعالقة المجلس  البدايةولعل ، (ثانيا) األّمةمجلس 
 .رسمت مالمح ما بعدها اّلتيهي  1919الوطني سنة 

 الوطني الّشعبيمجلس لل الّداخلي الّنظامعلى  الّرقابةعن  /أّوال

 1919ة منذ دخول دستور سنة نظم داخليّ  11الوطني  الّشعبيعرف المجلس 
 بخصوص 1919سنة في أّول رأي سمح . ي الّدستور ، وتنصيب المجلس الّتنفيذحيز 

                                                 

وما يليها من هذا العمل جاءت بمناسبة  57فأكثر حاالت التصريحات التفسيرية المشار إليها في ص  -450
 .لبرقابة على مطابقة النظم الداخلية لغرفتي البرلمان مع الدستور

 :، انظرايسنماناختار منذ البداية نموذج المطابقة المادية البدنية التي تحدث عنها األستاذ  -451
Abdelmadjid DJEBBAR , «Le Conseil de la nation… », op.cit, p 110.  

 .وما يليها من هذا العمل 009في ص  جباروتحليلها من االستاذ  أيسنمانشارة إلى فكرة االستاذ وانظر اإل
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 هإذ نّبه، (452) الّنظام هذا كوسيلة لوضعقانون الالستعمال  حد وضعب، الّداخلي هنظام
 : بما يلي صّرحف ،ال يجب أن يصدر في شكل قانون  الّنظامإلى أن هذا 

الوطني في  الّشعبيصادق عليه المجلس  اّلذي الّنصي، أن الّدستور يقول المجلس "
 الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامقانون يتضمن  –عنوانه  اّلذي، و 1919يوليو  22

غير مطابق للدستور من حيث تقديمه في شكل قانون، فيما يخص األحكام  –الوطني 
 ".فقط الّداخلي الّنظامب تتعّلق اّلتي

ي من مسألة الّدستور كما كانت فرصة كما سبق الذكر، إلظهار موقف المجلس 
 .(453) دستورّيةالعلى قابة لرّ ل، ومانعة قبلّيةرقابة المطابقة، بكونها إلزامية و 

كتوبر سنة أ 29للمجلس المؤرخة في  الّداخلي الّنظامبينما راقب مطابقة الئحة 
يفترض أنها جاءت استجابة للرأي أعاله في شهر ديسمبر من السنة  اّلتي 1919

، غير أنه لم يثر هذه المسألة إطالقا (454)المعني  الّرأيو  الّدستورنفسها، بما يخالف 
 .بالّدستور الّنظاممن  19 ماّدةلواكتفى بإعالن عدم مطابقة جزء من ا

 الّداخلينظامه الوطني في  الّشعبيالمجلس أن يضع  1992رفض كذلك سنة 
أغلبية ، إذ كان قد اشترط نوابهنصابا غير مطابق للدستور إلسقاط الحصانة على 

اب الّنصأن ي الّدستور المجلس  صّرحلرفع الحصانة عنهم، بينما ( ¾)ثالث أرباع 
، في (455)هي األغلبية فقط  إّنما الّدستورمن  111و 112و 116المواد  المطلوب في

لكال الغرفتين من  الداخلّية الّنظمفي صياغة  تدّخلبال الّرأيحين بدأ ابتداء من هذا 
 مطابقا للدستور، مما يطرح تساؤالتهو خالل إعادة تحرير المواد المعيبة وفقا لما يراه 

                                                 

 . ، مرجع سابق.0.9أوت سنة  39المؤّرخ في  .9-90رقم  الرأي: وهو للتذكير -452

 .من هذا العمل وما يليها 031ارجع إلى ص  -453

 .مرجع سابق، .0.9ديسمبر سنة  09مؤّرخ في  .9/م د-د . ن. ق- 2قرار رقم  -454

 .مرجع سابق، 6./ م د/ د. ن. ر 92رأي رقم  -455
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 .(456)؟ اإلجراءمثل هذا  دستورّيةحول مدى 

مليئا ، الوطني الجديد الّشعبيبنظام المجلس  المتعّلق 2111سنة جاء رأي بينما 
 تصحيح مصطلحات، وإخراج مواضيع منبين مطالبة بي الّدستور بمالحظات المجلس 

مطابقة جزئية إعالن ، و أخرى  مواد إعادة صياغةو ، (Déclassement) الّنظاممجال 
 .(457)المواد وحتى إعادة ترقيم  ،وتحفظات وأخرى تامة،

 األّمةمجلس ل الّداخلي الّنظامعلى  الّرقابةعن  /ثانيا

مناسبة لرسم عالقة  1991وضعه سنة  اّلذي األّمةلمجلس  الّداخلي الّنظامكان 
ي وهذه الغرفة الجديدة، إذ لم يسبق للمجلس الّدستور المجلس  ةمؤّسسبين خاّصة 

 الّرأيلعل أهم ما يمكن إبرازه في و  .الوطني الّشعبيالتعامل سوى مع نظام المجلس 
، األّمةلمجلس  سلطة تعديل مشاريع القوانينب اإلعتراف هرفض هو الّنظامبهذا  المتعّلق
على الوطني  الّشعبينواب المجلس ى لعسحبها منه، لتصبح حكرا  الّتاليبفارتأى 

 .(458) وري لم يخوله ذلكالدست مؤّسسالأساس أن 

                                                 

 .أعاله، وهو ما تم في اآلراء الالحقة المتعّلقة بالغرفتين من الّنظام 19و 02و 03المواد أعاد صياغة  -456
البرلمان، حّتى يتدّخل في كيفية صياغة المواد، هل من المعقول أن يصبح المجلس الّدستوري جزء من غرفتي 

ويعيد تحررها؟ أال يعتبر ذلك مساسا بمبدأ الفصل بين الّسلطات؟ وتدّخال في أعمال الّسلطة التشريعّية؟ أليس 
 ؟1919أوت سنة  21عمله هو التصريح بالمطابقة وعدم المطابقة كما فعله في رأي 

، مما أّدى ببعض 1919تدّخل في عمل المشّرع منذ قراره األّول لسنة األكيد أن المجلس الّدستوري بدأ في ال
 . وما يليها من هذا العمل 21: الكتاب إلى تسميته بالمشّرع اإليجابي، وآخرون بالمشّرع الشريك، أنظر

 .وما يليها 56، مساهمة المجلس الّدستوري في العمل التشريعي، مرجع سابق، ص محّمد منير حساني
Bachir YELLES CHAOUCHE, Le conseil constitutionnel en Algérie… .op.cit, p 115 et suivantes. 

 .، مرجع سابق2000/ م د/ د. ن. ر 09رأي رقم  -457
 : جاء هذا الرأي بمالحظات متنوعة، يمكن تلخيصها فيما يلي

 .من الّنظام 12تصحيح مصطلحات واردة في الماّدة  -
 ، 11/1، و52/1، والماّدة 12/1، والماّدة 19من الماّدة  إعادة صياغة البند األخير -
 .تماما 59/1و 19: عدم مطابقة المواد -
 .من مجال الّنظام الّداخلي لكونها من مجال القانون العضوي  61، و62، و61/1، و56: إخراج المواد -
 .مادة 12تقليص عدد مواد الّنظام الّداخلي إلى  -

  .مرجع سابق، 9..0فيفري  09، مؤّرخ في 9./ م د/ د .ن .ر/ 90رأي رقم  -458
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ّي لم يخّول الّدستور  مؤّسسالاعتبارا أن  -: "الّرأيفجاء في إحدى اعتبارات 
  ". ...المعروضة عليه،  وصالّنصصالحيّة إدخال تعديالت على  األمّةمجلس 

ونتج عنه رفض المواد  الّتعديلمخصصا بالكامل لرفض مبدأ  الّرأيكان هذا 
وقد ت عرضا، الّتعديالاستعملت عبارة  اّلتيلذلك وإعادة صياغة األخرى  المخّصصة

 1999وأنه لم يتراجع عنه سنة  خاّصة، (459)انتقادات  عّدةموضوعا ل الّرأيكان هذا 
 .(460)الجديد  األّمةعند نظره في مطابقة نظام مجلس 

له قراءة  أنّ بفي رأيه أعاله،  األّمةإلى مجلس الدستوري نظرة المجلس  حتو أ
جال سيادة من في لغرفتيبين ا ساوي ها تمن المفروض أنّ  اّلتي 91 ماّدةلل خاّصة

أصال حينما ربط حق المبادرة بالقوانين  مؤّسسال خالفها اّلتيوهي  ،(461) شريعالتّ 
حقيقة ال يمارسها  الّتشريعفي  الّسيادةأن  إذ، (462) األّمةلنواب دون أعضاء مجلس با

 التشريعّية الّسيادةانتفاء الوطني فقط، فصدق فعال من كتب في  الّشعبيالمجلس  إالّ 
 .(463)للبرلمان الجزائري 

عملت ، إذ 2111سنة مسودة في  األّمةإعادة اإلعتبار لمجلس  مؤّسسالحاول 
، وهو (464)من استعادة حقه في المبادرة والتصويت على مشاريع القوانين ه تمكين على

                                                 

459-  Abdelmadjid DJEBBAR , «Le Conseil de la nation et le pouvoir normatif… », op. cit.               
 .وما يليها 21مرجع سابق، ص ، "مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الّدستوري "، األمين شريط

، ، يتعّلق بمراقبة مطابقة الّنظام الّداخلي1999نوفمبر سنة  22، مؤّرخ في 99/ م د/ د .ن .ر/ 19رأي رقم  -460
 .11ص ، 1999، لسنة 11العدد . ش. د. ج. ج. ر. جللّدستور،  األّمةلمجلس  المعدل والمتمم، 

 : من الّدستور، مرجع سابق، على ما يلي  98الماّدةنّصت  -461
 .األمّة ومجلس الوطني الّشعبي المجلس وهما غرفتين، من يتكون  برلمان التشريعّية الّسلطة يمارس" 

 ."عليه والتصويت القانون  إعداد في الّسيادة وله

 .من الّدستور، مرجع سابق 119الماّدة  -462

 .، مرجع سابق1996في ظل الدستور الجزائري لسنة  ن، انتفاء الّسيادة التشريعّية للبرلماالوّناس مزياني -463

 :من الّدستور، وتحرر كاألتي 119تعدل الماّدة : يلي من مسودة المشروع على ما 11للتذكير الماّدة نّصت  -464
 .حق المبادرة بالقوانين مجلس األّمةلكل من الوزير األّول والنوّاب وأعضاء : 113الماّدة " 

 ".مجلس األمّةعضوا من ( 21)نائبا او عشرون ( 21)تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قّدمها عشرون 
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رأي  أثر نهاية، مما يعني (465) 2116ي لسنة الّدستور  الّتعديلا في د رسميّ ما تأكّ 
  .أحدثه اّلذيالجدل  نهاية، و (466)أعاله ي الّدستور المجلس 

ليست من باعتبارها  ماّدة 19إعالن  في ، فلم يترّدد1999في رأيه لسنة  امّ أ
من القانون حرفيا نقلها على اعتبار ، (Déclassement) األّمةطاق اختصاص مجلس ن

وليس القانون  الّنظامعديل من طرف قابلة للتّ  الّتاليبتصبح ف، 1999العضوي لسنة 
 .(467) األشكال بمبدأ توازي اس ـالعضوي، ويبدو أن المجلس قد تخّوف هنا من المس

 ي أراد أن يحل محل الغرفتين في صياغة نظمهاالّدستور يظهر إذا أن المجلس 
فإذا كان ذلك قد . اصياغة مواد، وسحب أخرى من مجالهه في إعادة تدّخلب الداخلّية
أن باقي أن األصل إاّل  ،بتقليص عدد المواد غير المطابقة للدستوررّبما سمح 

جعلتها مطابقة في  اّلتي ،المجلس تدّخللوال طريقة  ،ليست سليمة بالضرورة وصالّنص
 ؟ ي تور الّدسفهل هذه المطابقة من صنع البرلمان أم المجلس  ،الّنهاية

لنظم  بالّنسبة( صناعة المطابقة)مساهمة المجلس في مدى أدناه التوضيح  سيبّين
بإعادة الصياغة أو تلقين المصطلحات الالزمة أو حّتى  ماإه تدّخلالغرفتين بواسطة 

 .عوضا عن إعالن عدم مطابقتها الّنظمإعالن سحب بعض المواد من صالحيات 

                                                 

 .، مرجع سابق2116المعدل سنة  1996من دستور سنة  116أنظر الماّدة  -465

حدّا لحجيته، بطبيعة الحال، فإن تعديل الّدستور بشكل يخالف رأي أو قرار سابق للمجلس الّدستوري، يضع  -466
 واعتبار لما سبق، فإن قرارات المجلس الّدستوري ...  : "1995فالمجلس الّدستوري نفسه صّرح بذلك في سنة 

نهائية وغير قابلة للطعن، طالما أن األسباب اّلتي تؤسس منطوقها ما زالت قائمة وما لم يتعرض ذات الحكم 
 .، مرجع سابق1995غشت  16مؤّرخ في  95 - م د -أ . ق - 11، قرار رقم ..." الّدستوري للتعديل

 : صّرح المجلس الّدستوري في هذا الرأي بما يلي -467
أو نقل / واعتبارا أّن نقل بعض أحكام القانون العضوي إلى الّنظام الّداخلي لمجلس األمّة حرفيا و -"     

القانون العضوي أعاله، وإنّما مضمونها، ال يشّكل في حّد ذاته إجراءات تطبيقيّة لحكم دستوري أو حكم من 
يعّد في الواقع نقال إلى الّنظام الّداخلي لمواد هي من اختصاص القانون العضوي اّلتي يخضع إعدادها 
والمصادقة عليها لإلجراء المقّرر في الّدستور، وبالتّالي فإن إدراجها في الّنظام الّداخلي يسمح بتعديلها وفق 

 ".  ليإجراءات تعديل الّنظام الّداخ
 .مرجع سابق، 1999نوفمبر سنة  22، مؤّرخ في 99/ م د/ د .ن .ر/ 19أي رقم ر : أنظر
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الدستوري عدة آراء متعلقة بالنظم الداخلية كانت للمجلس  (468) 1919فمنذ سنة 
، بينما  (469) لغرفتي البرلمان أفضت إلى إعالن عدم مطابقة كلية لنص واحد شكال

 . مادة وفقرتين وجزء واحد من مادة واحدة 16أعلن عدم المطابقة الكلية لـ

 16نٍص بين مادة وفقرة، واستبدال  16بينما أعلن وجوب غعادة ضياغة 
نص من  12مصطلحات لعدم تجانسها مع المصطلحات الدستورية، كما قام بسحب 

 .(Déclassement)مجال النظام الداخلي في إطار إاعدى التصنيف 

للبرلمان  الداخلّية للّنظمي الّدستور يقة معالجة المجلس أن طر  الّنهايةفي  يتبّين
 الّرأي، فالقارئ لهذا (470) 1919لفكرة المطابقة في سنة  رسمها اّلتي الّصورةليست ب

، بينما فضل في أكثر من الّدستورلكل نص ال يتطابق وروح ( إقصائية)يتنّبأ برقابة 
نوع ضرورة وجود من اإلقصاء، فهل اقتنع المجلس ب وصالّنص( إلنقاذ) تدّخلمناسبة ال

 رها حّتى في رقابة المطابقة؟توفّ  من المرونة يجب

أدوات قانونية من  عّدةللبرلمان الجزائري بين  الداخلّية الّنظمتنظيم  اماختتنّقل 
، دستورّيةالللممارسة  التاريخّيةحسب تعاقب المراحل ونظم لوائح وقوانين ومراسيم 

من  ورّيةالجمهمن عدمها، ومدى مجابهة البرلمان لرئيس  دستورّيةومدى وجود شرعية 
من  األّمةمنع مجلس  حدّ  إلى ي وصلت الّدستور من المجلس  ، قابلته رقابة شديدةعدمه

سيادة هذه  فأيّ في صياغة المواد،  تدّخلوالحق تعديل مشاريع القوانين المحالة عليه، 
 ؟الّدستورمن  91 ماّدةبها ال تنادي اّلتي

 

 
                                                 

 .وما يليها من هذا العمل 199ص ، 11يمكن العودة إلى الجدول التفصيلي في الملحق رقم  -468
 .2112كما وجب التنويه، أن هذه النتائج ال تشمل آخر رأي للمجلس متعلق بنظام مجلس األمة لسنة  

 .، مرجع سابق.0.9أوت سنة  39المؤّرخ في  .9-90رقم  الرأي: وهو للتذكير -469

 .الّسابق ذكره، مرجع سابق 1919أوت سنة  21رأي  -470
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 الّثانيخالصة المبحث 

لغرفتي  الداخلّية الّنظمو  العضوّيةي كال من القوانين الّدستور  مؤّسسالأخضع 
على حسن توزيع الصالحيات واحترام  الّسهرهو مطابقة ظاهرها لبرلمان لرقابة ا

بصفة  التنفيذّية الّسلطةالعمومية للدستور، غير أن باطنها هو تعزيز مركز  الّسلطات
، فال يوجد ال قانون عضوي وال نظام خاّصةبصفة  الجمهورّيةعامة، ومركز رئيس 

ة باالنتخابات، وبالمحكمة الجنائية المتعّلقداخلي خاص بها أو به، إال بعض المواضيع 
 .الحالي الّسياسي الّنظامتجسيدها في ظل ال يمكن  اّلتيالعليا 

منذ سنة  الّدستورفي  العضوّيةبمحاولة إدراج القوانين  التنفيذّية الّسلطةتمسكت 
، وبعد أن جعلت منها قوانين 1996سنة إلى أن نجحت في ذلك في دستور  1991

لزمتها برقابة مطابقة لصيقة أوكلت مهمة تحريكها لرئيس منوطة بإجراءات معقدة، أ
، إذ ال وجود لمبرر مقنع دون سواه، مما يعد إجحافا لحق البرلمان في ذلك الجمهورّية

 .بقاء على اإلخطار بيدهفي اإل

حاول البرلمان استغاللها لفرض  اّلتي القانونّيةمن األدوات  الداخلّية الّنظمتعتبر 
أن  ، إلىالّلوائحالمرسوم و و بين القانون تنظيمها  ل، فتنقّ التنفيذّية الّسلطةقفه على موا

الئحة أو عقد خاص وحيد الطرف من "باعتبارها ي نهائيا، الّدستور ظبطها المجلس 
كما فرض نفسه في رقابتها، إذ أخضعها لرقابة لصيقة وشديدة، ، "التّنظيمغير القانون و 

حتى إلعادة صياغة المواد مما يعتبر مساس بمبدأ سيادة  تدّخلرخص فيها لنفسه بال
دون سواه بإخطار المجلس  الجمهورّية، وهذا كله بعد أن أوكل لرئيس التشريعّية الّسلطة
 .مارسة رقابة المطابقة عليهملي الّدستور 
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 الّثانيخالصة الفصل 
قانونية قوية بقدر  أّسساإللزامية في الجزائر ال تستند إلى  الّرقابةيمكن القول أن 

موجود في ظل نظام ات التوازن ، بيد أن هذهالدستورّية الّسلطاتنات ما تستند إلى تواز 
، ةالّدول اتمؤّسسوال يقوم على  الجمهورّيةسياسي رئاسيوي، يقوم على شخص رئيس 

إحاطته بأكبر قدر من فقط من ناحية  الّرئيسي توازن يقتصر على مما يعن
رقابة المطابقة بتحريك توكيله حصريا منها  اّلتيو ، الصالحيات في مواحهة البرلمان

أنها تشريعية في شكل قوانين عضوية، أو أنها  الّدستورقرر  اّلتيعلى أعمال البرلمان 
 .نظامية في شكل نظم داخلية

ي مع فكرة رقابة الّدستور ي وبعده المجلس الّدستور  مؤّسسالامل يكشف تع
حصرها وال المجلس  مؤّسسالالمطابقة عن عدم وجود استعداد قانوني لفهمها، فال 

 الّسلطاتب يتعّلقيقضي أن كل ما  الّسياسييوجد نوع من اإلستعداد  إّنمااحترمها، و 
يخضع لها ولو لم  -التنفيذّية الّسلطةباستثناء  الّسلطاتوالمقصود هنا كل –العمومية 

الجزائري في  الّسياسي الّنظامذلك من تأثير و على ذلك صراحة،  الّدستورينص 
 .بال شكالقوانين والمعاهدات  دستورّيةعلى قابة رّ المنظومة 

 اّلتي العضوّيةمن تكريس القوانين  1996في تعديل سنة  التنفيذّية الّسلطةتمكنت 
لضمان أكبر قدر من "تسعى  كونهاالمرحلة االنتقالية، منذ رضها ما انفكت تحاول ف

ميشال  السّيدالفرنسي األسبق  األّولالوزير على حد قول " االستقرار واحترام أكبر
اتخاذها من نصاب قانوني كبير ورقابة مطابقة ، احترام تمليه شروط 1951سنة  ديبري 
لم  اّلذيلوحده، في الوقت  الجمهورّيةبرئيس  منطقوإلزامية، غير أنها مرتبطة بال  قبلّية

 الّسماحالجزائري حرجا في  مؤّسسالهو مصدر إلهام  اّلذيالفرنسي  الّدستوريجد فيه 
 .ي بشأنهاالّدستور بإخطار المجلس  الجمهورّيةأخرى غير رئيس  اتمؤّسسل

ة ي بصفالّدستور لس عن خالفات بين البرلمان والمجنظم للبرلمان اسفرت رقابة 
 للمجلس الّداخلي الّنظاموأن األخير كان قد رفض أن يتم إصدار  خاّصةً ، خاّصة
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 ،التشريعيمن المجلس  كرد فعلبينما ُأجبر المجلس،  .الوطني في شكل قانون  الّشعبي
 لرقابة مطابقةسبق التبيان أنه ، رغم الّداخليعلى نظامه  بعدّيةعلى ممارسة رقابة 

 . وإلزامية قبلّية

من  ناماكذلك، حر  للبرلمان الداخلّية الّنظمالممارسة على  الّرقابةعرفت 
تعديل صالحية  فقد اّلذي، األّمةاألكبر مجلس المتضّرر ، كان دستورّيةصالحيات 

، ي الّدستور مما مّس بمركزه ، بعد أن حرمه الدستور سلطة افتراحها مشاريع القوانين
تقييدا في كذلك ، وعرفت 91التي وصعتها المادة  ككل الّتشريع سيادةوهّز فكرة 

 الداخلّية الّنظم في صياغة المواد، وسحب أخرى من مجال تدّخالو صالحيات أخرى، 
 .للبرلمان لصالح القانون العضوي 

 الّسلطةأداة من أدوات  اإللزامية ما هي إالّ  الّرقابةيمكن القول في الختام أن 
اف البرلمان ي إلضعالّدستور والمجلس  مؤّسسالمن  يصبترختستعملها  اّلتي التنفيذّية

هو رئيس  األّوليبقى المستفيد . ه أو من ناحية تنظيمهسواء من ناحية تشريع
 .دستورّيةالت الّتعديالما انفكت تتعزز صالحياته عبر  اّلذي الجمهورّية
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 األّولخــالصـــة الباب 

في الجزائر، القوانين والمعاهدات الدولّية  دستورّيةعلى قابة رّ اليعتبر موضوع 
 .ممارسة محدود نّصا، فإنه ممدود انموضوعا غريبا، فإذا ك

 التشريعّية وصالّنص، و الدولّيةكل من المعاهدات  هذه الّرقابةيشمل موضوع 
للبرلمان،  الداخلّية الّنظم، و التنظمية وصالّنصالعضوية منها والعادية، باإلضافة إلى 

 .الجزائرّية القانونّيةالمنظومة  معظمباختصار أي 

 ،األولىالثالثة  وصالّنصعلى  القانونّيةمن الناحية  اإلختيارّية الّرقابةتمارس 
قريبا  الّنصفكلما كان ، الّنص ر  د  ص  بم  أساسا  تتعّلقفوارق غير أن ذلك لم يمنع وجود 

 . والعكس صحيح دستورّيتهعلى رقابة الكلما كان بعيدا عن  الجمهورّيةمن رئيس 

صورّية ال وجود لها إال في متون النصوص لرقابة  الدولّيةتخضع المعاهدات 
 تلك الخاضعة بمعنى الّرسمي الّشكل ذاتب إالّ منها لم يعترف  مؤّسسال، فةالدستوري

منكرا  وحيدة مخولة بممارسته،الذي ربطه بدوره برئيس الجمهورية كجهة  للّتصديق
من فوبالتالي وجود االتفاقات غير الخاضعة للتصديق التي تكفلت الممارسة بتكرسها، 

طالما أن  على دستورّيتها،قابة رّ هي المعنية بالالطائفة األولى تكون المفروض أن 
 .المؤسس قد ربط الرقابة بالتصديق

ن تلك غير أن الممارسة العملية تساوي بين المعاهدات ذات الشكل الرسمي وبي
التي ال تخضع للتصديق، فال هذه وال تلك سبق أن خضعت للرقابة بسبب غياب 
إخطار بشأنها، وعوضا عن ذلك تطرق إليها المجلس الدستوري عرضا مدمجا إياها 
في محتوى الكتلة الدستورية التي اجتهد في توسيعها مجبرا البرلمان على احترامها، 

 .أن النصوص الصادرة منه ال تخضع للرقابةومعفيا رئيس الجمهورية منها، طالما 

ن من العموميات وعدم ن البرلمام الّصادرةالقوانين من جانب آخر تعاني 
، مقابل ذلك تخضع لرقابة حدودةمغير ال المستقلة التنظيمّيةلصالح السلطة  التخصص
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وتتدخل في صياغة النصوص ، كمحرك أساسي الجمهورّيةعلى رئيس  أساساتعتمد 
 .، مما يضعف سيادة البرلمان في سنهاتفسيرهاوكيفية 

ذلك، النصوص الصادرة من رئيس الجمهورية من أوامر وتنظيمات مقابل تتمتع 
بحصانة فعلية، إذ لم يسبق أن كانت محال لرقابة المجلس، نظرا لطبيعتها القانونية 

 .سيالمعقدة وارتباطها المباشر بالرئيس الذي هو حجز الزاوية في النظام السيا

أنه وقع في لبس بسبب عدم  إالّ رقابة المطابقة بفكرة اإللزامية،  مؤّسسالربط 
من  ربطهاي يحاول الّدستور الخاضعة لها، مما جعل المجلس  وصالّنصتحكمه في 

من جهة أخرى،  الّدستورح من جهة وضرورة استجابتها لرو  قبلّيةاإللزامية والجانبه ب
 منها اّلتي العمومية الّسلطاتمعيار ضاف معيارا آخر خاص به، وهو غير أنه أ

قريبة من البرلمان خضعت  القانونّية وصالّنصفكلما كانت البرلمان بالخصوص، 
 . لرقابة المطابقة مهما كان شكلها والعكس صحيح

، فقط الّسلطة التشريعّيةل اعمعلى أ  رقابة المطابقة في الجزائر رقابة  بذلك تكون 
 .منها وبات رئيسها هو محركها الوحيد التنفيذّية الّسلطةبينما تحصنت 

لرقابة  1996بعد جهد سنة  مؤّسسالاستحدثها  اّلتي العضوّيةتخضع القوانين 
، بل لضمان رقابة الّسلطاتمطابقة، ليس إعماال لدولة القانون ولضمان الفصل بين 

وعها لرقابة المطابقة تتيح للمجلس ضعمل البرلمان فهي وبفضل خى لعأكثر صرامة 
 . ة أصال، وقد فعلالمحّددالتقديرية للبرلمان  الّسلطةي تقليص الّدستور 

ي والبرلمان سنة الّدستور افتتحت بين المجلس  اّلتيالعالقة المتوترة  وضعت
 اّلتي للبرلمان الداخلّية الّنظمسياسة المجلس تجاهه، إذ أصبحت رقابة مالمح  1919
إلى درجٍة  ،البرلمانعلى  الّرقابةفي شكل قانوني إاّل مؤخرا، فرصة له لـتشديد قر لم تست
بشكل أدت به من حيث ال يدري  الداخلّيةة نظمه طريقة صياغفي حتى  تدّخلبات ي

 .إلى اعتماد مرونة في رقابة المطابقة نفسها
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على قابة رّ الالمقارنة بخصوص نوع  الّدساتيرو  الفقه المقارن تباينت مواقف 
على اعتبار أنها  قضائّيةال الّرقابة، ففريق يميل إلى اعتماد للّدولةاألصلح الدستورّية 

لألفراد  الّسماحوبالخصوص  من مزايالها ا مول (471)جزء من الوظيفة األصلية للقضاء 
القضاء في  تدّخلتفاديا ل ةالّسياسي الّرقابة، بينما يميل فريق آخر إلى (472)بتحريكها 

 .(473)وتاريخية  سياسّيةعمل البرلمان وذلك بسبب خلفيات 
، غير الفرنسّية الّتجربةي من الّدستور المجلس  اقتبست المؤسس الجزائري مؤسسة

القضاء في تشكيلة  ةمؤّسسز عنها من خالل إدراج التميّ  البدايةأنها حاولت منذ 
بتاريخه، فالفرنسيون  أثرأنها لم تت إالّ الفرنسي  الّدستورت بأثر المجلس، فهي وإن ت

ونهم من عدمما جعلهم يب الّثورةقبل  التشريعّية الّسلطةالقضاء في أعمال  تدّخلوا بأثر ت
، لهذا حاول الّتجربةمثل هذه ، بينما لم تعرف الجزائر (474)بعدها  ممارسة الرقابة

غير أنه ، قضائّيةالو  ةالّسياسي الّرقابتيني فيها اتخاذ موقف وسط بين الّدستور  مؤّسسال
 .ةالّسياسي الّرقابةأكثر إلى  مال

                                                 

، وتبعتها في ذلك ماديسون تعتبر الواليات المّتحدة األمريكّية رائدة هذا النوع من الّرقابة خاّصة منذ قضية  -471
 :واالمارات العربّية المّتحدة، أنظردول عربية كثيرة مثل مصر 

 .91ص مرجع سابق، على دستورّية القوانين، ، الّرقابة القضائّية جلول شيتور    
أمريكا ومصر، رسالة دكتوراه في القانون، كلّية  ، رقابة دستورّية القوانين بينهشام محّمد فوزي عبد الفتاح   

 .1991الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، 

يمكن نكران أن الّرقابة القضائّية تفتح المجال واسعا أمام األفراد للدفاع عن حقوقهم المهددة من قبل قانون ال  -472
غير دستوري، عكس الّرقابة الّسياسية اّلتي تعتمد في تحريكها على المؤّسسات الحاكمة بالدرجة األّولى، وفي 

 :هذا الّصدد يمكن العودة إلى المراجع التالية
في  حماية الحقوق والحريات في أحكام المحكمة الدستورّية العليا، رسالة دكتوراه د حسن محّمد، عبد الحمي

 .1999، كلّية الحقوق، جامعة القاهرة، القانون 
 .2116ط، القاهرة، . م. أ. الّرقابة القضائّية على دستورّية القوانين واللوائح، دسعد ممدوح نايف الشمري،       

الذي أعقب الّثورة في فرنسا، مرجع سابق، وانظر  1291أوت لسنة  21و 16يمكن العودة إلى قانون  -473
 .من هذا العمل 11اإلشارة في ص 

 :  لإلطالع على تاريخ وخلفّيات ونتائج الّثورة الفرنسية في كل المجاالت، يرجى العودة إلى -474
http://www.larousse.fr/encyclopedie consulté le 08/08/2015. 
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كوسيلة في الجزائر  الّرقابةتغيير طبيعة  ل حول إمكانيةرغم ذلك الجدر ايثال 
ن ممارسة أو قربها م قضائّيةال الّسلطةبإبعاد  تتعّلقالمشكلة ال  لمعالجة تعثرها، إذ أنّ 

 اّلتي، فهي بحكم تجربتهم سيفيدها قضاتها فيهاحضور  ، ولو أنّ دستورّيةالعلى  قابةرّ ال
، فكيف بها إذا (475) فعالّيةمهامها العادية من استقاللية و  ةتتلقى صعوبة في ممارس

أعظم؟ فليست  فعالّيةأكبر و  ةتتطلب استقاللي اّلتي دستورّيةاللها المهام  أضيفت
 .بل في نوعيتها الّرقابةالمشكلة في طبيعة 

 الّدستورفي الجزائر إذا مجلس دستوري أوكل له  دستورّيةالعلى قابة رّ اليمارس 
أّن ممتازة، غير  دستورّية ةمؤّسسإضافة إلى مهام أخرى، مما جعله  المهّمةهذه 

 .(األّولالفصل ) الفعالّيةبينه وبين  حاال ادً يَّ ، وإخطاًر مقّ تشكيلًة منحازةً 
نجاحات على فترات، غير أن الّرقابة التي يمارسها المجلس ومن وراءه هذا شهد 

إرساء رقابة قوية، بسبب  الّتاليبانتكاسات عديدة حالت دون فرض رأيه وبسط هيبته، و 
ما فتح مجاالت لخرق آراءه وقراراته، وجعله لمدة طويلة المطلقة  الحجّيةافتقاره لفكرة 

 .  (الّثانيالفصل ) الّسياسي الّنظام اتمؤّسسمع  غير مستقرةعرضة لعالقة 
 
 

 

 
 
 
 

                                                 

 : يمكن الرجوع إلى بعض االعمال األكاديمية في هذا المجال، على سبيل المثال -475
، عن انتفاء الّسلطة القضائّية في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، محند أمقران بوبشير

 .2115/2116ة مولود معمري، تيزي وزو، كلّية الحقوق، جامع
، انعدام االستقالل الوظيفي للقضاة في الجزائر، مذّكرة ماجستير في القانون، فرع تحّوالت شفيق شيخي

    .2111الدولة، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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 :األّولالفصل 
مؤّسسة المجلس ظام الّسياسي الجزائري في ّنتأثير ال

 الّدستوري الجزائري
قابة رّ الته األصلية وهي ضافة لمهمّ باإل، فمهام عّدةي الّدستور مجلس لل تأوكل

سهر على صحة االستفتاءات ، إذ يانتخابيةمحكمة يعتبر ، القوانين دستورّيةعلى 
مهام استشارية ، و (476)وتلقي الطعون بشأنها وإعالن نتائجها  الوطنّية اتنتخابالوا

صالحيات رئيس بة المتعّلق الّدستورمن  91/1 ماّدةبتطبيق أحكام ال أّوال تتعّلق، متعددة
 (479)وإنهائها وإعالن الحالة االستثائية  (478)الطوارئ والحصار  تيلابح، و (477) ةالّدول

ضيفت ، كما أ(481)البرلمان  عهدةوتمديد  (480)والتوقيع على معاهدات الهدنة والسلم 
 .(482)الوطني  الّشعبيلرئيسه صالحية االستشارة في حل المجلس مؤخرا 

في  الّسلطةانتقال المشرف على إجراءات عملية من جهة أخرى  مؤّسسالجعله 
 .(483) الجمهورّيةة بمرض أو استقالة أو وفاة رئيس المتعّلقعادية غير ال الحاالت

                                                 

 .، مرجع سابق2116في تعديل سنة  112ها من الّدستور، مرجع سابق، بات ترقيم 161الماّدة  -476

، (حاّلتي الطوارئ والحصار) 91من الّدستور رئيس الّدولة المعين تطبيق أحكام المواد  91/1تمنع الماّدة  -477
إال بعد ( معاهدات الهدنة والسلم) 92، (إعالن الحرب) 95، (التعبئة العاّمة) 91، (الحالة االستثنائية) 91

 .، مرجع سابق2116عند تعديله سنة  111ستوري، مرجع سابق، أصبح رقمها استشارة المجلس الدّ 

منه في تعديل  115الماّدة . من الّدستور، مرجع سابق 91يستشار فيها رئيس المجلس فقط، أنظر الماّدة  -478
 .، مرجع سابق2116سنة 

منه في تعديل سنة  112الماّدة . من الّدستور، مرجع سابق 91يستشار فيها المجلس كمؤّسسة، أنظر الماّدة  -479
 .، مرجع سابق2116

منه في تعديل سنة  111الماّدة . من الّدستور، مرجع سابق 92يستشار فيها المجلس كمؤّسسة، أنظر الماّدة  -480
 .، مرجع سابق2116

تعديل منه في  119الماّدة . من الّدستور، مرجع سابق 112يستشار فيها المجلس كمؤّسسة، أنظر الماّدة  -481
 .، مرجع سابق2116سنة 

 .، مرجع سابق2116من الدستور المعدل سنة  112الماّدة  -482

 .من الّدستور، مرجع سابق 11أنظر الماّدة  -483
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متكاملة سواء من ناحية تشكيلتها أو من  ةمؤّسستفترض كل هذه المهام وجود 
توازن وانسجام بين  ناحية إجراءات عملها، فالتكامل يجب أن يظهر في ضرورة وجود

كم ا ونوًعا، ذلك ألنها مهام جد  ةمؤّسسالحجم المهام والتعداد البشري والوظيفي لهذه 
 اّلتيوهي من المبادئ  الّسلطاتبتحقيق توازنات بين  األولىبالدرجة  تتعّلقحساسة 

 .(484)ويسميها بالتوازنات األساسية  مؤّسساليتمسك بها 

من تشكيلة  ي، حيث عانىالّدستور غير أنه ال هذا وال ذاك يوجد في المجلس 
 الّسياسيأكثر من القضائي، كما أن طابعها  الّسياسيغير متزنة يظهر فيها الطابع 

 أثرموجه ال يخضع لمبدئي الكفاءة والمساواة، واألكثر من ذلك أنها تجعله عرضة للت
 اّلذي  (Saisine)ه على اإلخطارتحّرك، بينما يتوقف (األّولالمبحث ) الّسلطاتبالسلبي 

واحدة ممارسًة، أضف إلى ذلك ال  ةمؤّسسقانونا و  اتمؤّسسثالث لمدة طويلة كه تلإمت
 .(الّثانيالمبحث ) ياجّبار إذا كان إ إالّ ميدانيا يمارس 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 

فهي من بين الشروط اّلتي وضعها المؤّسس إلجراء تعديل دستوري دون اللجوء إلى االستفتاء الّشعبي، أنظر  -484
 .، مرجع سابق2116من تعديله سنة  211الماّدة . بقمن الّدستور، مرجع سا 126الماّدة 
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 :األّولالمبحث 
 غير المتكاملة الّدستوري الجزائري المجلس تشكيلة 

 يتعّلقالفرنسي فيما  مؤّسسالي الجزائري أن يتميز عن الّدستور  مؤّسسالحاول 
رئيس طريقة التعيين من قبل ي، فإذا كان قد اقتبس منه الّدستور بتشكيلة المجلس 

، فإنه تميز عنه بكونه نص على انتخاب أعضاء من قبل غرفتي البرلمان الجمهورّية
وهذا منذ أول دستور سنة  الّتشكيلةقضاة في  كذلك على انتخابوليس تعيينهم، ونص 

 الّتعديلدّعم عددهم في ، بل و (486) 1996و 1919، واستمر ذلك سنتي (485) 1961
 .(487) 2116ي لسنة الّدستور 

ف  الشيء الكثير على  ي، بسبب غلبة الّدستور المجلس  فعالّيةغير أن ذلك لم ُيض 
يستجيب يكن  لم اّلذيالجزائري، و  لّسياسيا الّنظامبتقلبات  أثرفيه المت الّسياسيالطابع 

، بينما يشكل األعضاء المنحدرين من (األّولالمطلب )الكفاءة في االنتقاء  معيارل
اب الّنصالعدد و  أهّمهاعوامل  عّدةنظرا ل الّتشكيلةأضعف حلقة في  قضائّيةال الّسلطة

حتى إصالحا حقيقيا ، مما يجعل من إصالح تشكيلته (الّثانيالمطلب )القانوني 
 .(الّثالثالمطلب )بّد منه  تتماشى مع حجم مهامه أمرا ال

                                                 

485-                                     L’article 63 de la constitution Algérienne de 1963 stipulait:       

 «Il se compose du premier président à la Cour suprême, des présidents des chambres civile et 

administrative de la Cour suprême, de trois députés désignés par l’Assemblée nationale et d’un 

membre désigné par le Président de la République». Op. cit.  
 .المعّدل، مرجعين سابقين 1996من دستور سنة  161، و1919من دستور سنة  151راجع الماّدتين  -486

ه إلى أن المؤّسس الّدستوري رفع عدد ممثلي الّسلطة القضائية في المجلس الّدستوري إلى يجب بالفعل التنوي -487
من  111/1، إذ باتت الماّدة (عن مجلس الّدولة 12)و( عن المحكمة العليا 12)بعد أن كانوا إثنين فقط  11

: عضوا( 12) يتكون المجلس الّدستوري من اثنتي عشر": على ما يليتنّص  2116الدستور المعدل سنة 
رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهورّية،  أعضاء من بينهم رئيس المجلس الّدستوري ونائب( 4)أربعة 

ينتخبهما مجلس األّمة، واثنان تنتخبهما ( 2)ينتخبهما المجلس الّشعبي الوطني، واثنان ( 2)واثنان 
 .، مرجع سابق"ينتخبهما مجلس الّدولة( 2)المحكمة العليا، واثنان 

واّلتي تم اإلبقاء عليها،  2111يعتبر هذا الّتعديل من المقترحات اّلتي جاءت في مسودة تعديل الّدستور لسنة  
إال أن النتائج المرجوة من ذلك، يجب انتظارها من الممارسة . من المسودة، مرجع سابق 12راجع الماّدة 

 .وليس من النّصوص
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 : األّولالمطلب 
 التشريعّيةو التنفيذّيةن من السلطتين في األعضاء المنحدري غياب الفعالية

األغلبية في تشكيلة المنحدرين من السلطتين التنفيذية والتشريعية ل األعضاء شكّ 
في دستور نسبّيا ، إذ كانت تشكيلته متزنة 1919ي منذ دستور سنة الّدستور المجلس 

أصبح هؤالء يشكلون األغلبية في  ، بعد أن (488)لو تم تأسيسه فعال  1961سنة 
ي كيفية التحاقهم بالمجلس بين الّدستور  مؤّسسال، وقد قسم الّدستورالمجلس بحكم 

 الجمهورّية، أوكل مهمة تعيينهم إلى رئيس منهم للمعينين بالّنسبةالتعيين واالنتخاب، ف
 .(الّثانيالفرع ) البرلمانطرف المنتخبين فيختارون من  امّ أ، (األّولالفرع )

 :األّولالفرع 
 الجمهورّيةانتقاء األعضاء المعّينين من قبل رئيس في  وابط ّضالانتفاء 

أهم مجموعة من عناصر  الجمهورّيةيعتبر األعضاء المعينين من قبل رئيس 
، إذ ال يخفى أنه (489)ي بحكم وجود رئيس المجلس بينهم الّدستور تشكيلة المجلس 

، فوجوده ضروري األّمةورئيس مجلس  الجمهورّيةبعد رئيس  ةالّدولفي  الّثالث الّرجل
وقد يعتلي رئاسة  .الجمهورّيةفي حالة حصول المانع لرئيس  الّسلطةلضمان انتقال 

 يّ أل األّمةبشغور منصب رئيس مجلس الجمهورّية  شغور رئاسةفي حالة اقتران  ةالّدول
 إالّ ي ال تصح الّدستور ، يضاف إلى ذلك أن اجتماعات المجلس (490)سبب كان 

                                                 

س األّول للمحكمة العليا ورئيسي الحجرتين المدنّية واإلدارّية كان يتشكل من الّرئي 1961في دستور سنة  -488
بالمحكمة العليا، وثالثة نّواب يعّينهم المجلس الوطني، باإلضافة إلى عضو يعينه رئيس الجمهورّية، أنظر 

 . منه، مرجع سابق 61الماّدة 

مهورّية دون الحاجة الستشارة يمنح الّدستور سلطة تعيين رئيس المجلس الّدستوري بصفة كلّية لرئيس الج -489
ويختاره من بين األعضاء المعينين فقط، بينما يعين رئيس الجمهورّية الفرنسي الّرئيس من كل التشكيلة  أحد،

 : مهما كان أصل العضو
L’Article 1/2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 dispose: «Le président du Conseil 

constitutionnel est nommé par décision du Président de la République. Il est choisi parmi les 

membres du Conseil, nommés ou de droit», op. cit. 

 .، مرجع سابق2116منه في تعديل سنة  112الماّدة . من الّدستور، مرجع سابق 11راجع الماّدة  -490
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 أنّ  كماحيث يجتمع عندها بقوة القانون،  11 ماّدةباستثناء حالة ال (491)باستدعاء منه 
 .(492)صوته مرجح في حالة تساوي األصوات 

ي على العموم ومنهم المعينون من قبل رئيس الّدستور أصبح أعضاء المجلس كما 
المنصوص  للّدولةينتمون إلى طائفة الوظائف المدنية والعسكرية العليا  الجمهورّية

 المتعّلق 211-99المرسوم الرئاسي رقم ، منذ صدور الّدستورمن  21 ماّدةعليها في ال
ون سابقا بهذه تمّتع، إذ كانوا ال ي(493) للّدولةعسكرية بالتعيين في الوظائف المدنية وال

 .(494) 1999لمرسوم سنة  الّسابق 11-19المرسوم الرئاسي رقم ظل الصفة في 

إحداث تطور نوعي في المركز القانوني لعضو المجلس المرسوم أعاله حاول 
تضمنها مثل هذه  اّلتي ةالماّديمع جملة االمتيازات  خاّصةي وهو أمر محمود الّدستور 

عيين في التّ )اعتمده  اّلذيالعنوان مما قد يحميه من الفساد، غير أن المناصب 
 .يبدو ناقص نوعا ما( للّدولةئف المدنية والعسكرية الوظا

                                                 

على ما  2112أفريل  16الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري المؤّرخ في  من 11/1نّصت الماّدة  -491
من نظام  11/1، مرجع سابق، الماّدة "يجتمع المجلس الّدستوري بناء على استدعاء من رئيسه: "يلي

 . ، مرجع سابق2116

، المرجع الّسابق نفسه، 2112 من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري لسنة 16/1راجع الماّدة  -492
 .منه، مرجع سابق 21/1إلى الماّدة  2116انتقل مضمونها في نظام سنة 

كمت أصبح ترجيح صوت الّرئيس في حالة تساوي األصوات قاعدًة دستورّية منذ التعديل الدستوري لسنة  
 .، مرجع سابق2116من الدستور المعدل سنة  111/2، أنظر الماّدة 2116

، 1999أكتوبر سنة  22المؤّرخ في  211-99من المرسوم الّرئاسي رقم ( 2و 1مقطع ) 11/1نّصت الماّدة  -493
 : يتعّلق بالتعيين في الوظائف المدنّية والعسكرية للّدولة، مرجع سابق، على ما يلي

 192و 164و 111و( من الفقرة األّولى والفقرة الّثانية 3إلى  4ومن  1المقاطع ) 98وفقا ألحكام المواد "
 :من الّدستور، يعين رئيس الجمهورّية بمرسوم رئاسي في المهام والتعيينات والوظائف والمناصب اآلتية

 .رئيس المجلس الّدستوري   -
 ".من الّدستور 164أعضاء المجلس الّدستوري وفق الشروط المنّصوص عليها في الماّدة   -

 .من هذا العمل 19وانظر اإلشارة في ص  

 . ، مرجع سابق1919أفريل سنة  11مؤّرخ في  11-19مرسوم رئاسي رقم  -494
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 لكون ، نفسه الّدستوريتعارض مضمونه مع عنوانه، بل ويتعارض حتى مع حيث 
ة  كاآلتي استند إليها المرسوم ُمس   اّلتي همن 21 ماّدةال ت ح  في  الجمهورّيةيعّين رئيس "ت ف 

، بينما لم يذكر المرسوم في عنوانه سوى الوظائف (495) "...ةالتّاليالوظائف والمهام 
ي، الّدستور ونسي المهام، ثم وسع مقابل ذلك في مضمونه إلى رئيس وأعضاء المجلس 

كلهم ليسوا موظفين بل  ، وهم(496)المعينين والمنتخبين  األّمةوحتى أعضاء مجلس 
تضمن لهم االستقاللية وتحميهم من خاّصة ين بمهام، ويخضعون ألنظمة قانونية مكّلف

 . (497) الّرئاسية الّسلطة

يتطلب األمر جبرا لّلبس أعاله، أن يتم تعديل عنوان المرسوم الرئاسي بإضافة 
 يتعّلق، ...مؤرخ في ... المرسوم الرئاسي رقم )كلمة مهام إليه ليصبح العنوان الكامل 

 .(498) (دستورّيةال، وفي المهام للّدولةبالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية 

كذلك مسألة المعايير المعتمدة  الجمهورّيةطرح األعضاء المعينين من قبل رئيس 
للسلطة  ساطة بتبعّيتهمبمؤهالتهم العلمية؟ أم بب ة؟ أمالّسابقفي اختيارهم، هل بوظائفهم 

؟ من الصعوبة بمكان اإلجابة على (499) الّسياسي؟ أو على األقل بحيادهم التنفيذّية
 .اعتبارات عّدةهذه التساؤالت ل

بفكرة هنا ملزم غير إذ هو في مقدمتها،  الجمهورّيةيس التقديرية لرئ الّسلطةتأتي 
في ئاسي لث الرّ باختيار الثّ  يتعّلقفيما  هاد  بي ّ قُ  اّلتي الوطنّيةالشخصيات والكفاءات 

(500)مجلس األّمة 
بسلطة تقديرية  تمّتع، فهو ي(501)وانتقاد  هي بذاتها محّل نظر اّلتيو  

                                                 

 .، مرجع سابق2116من الدستور المعدل سنة  92المادة  -495

 .111، مرجع سابق، ص ...، مركز مجلس األّمةعقيلة خرباشي: أنظر في هذه النقطة -496

 .د العمل بالّنسبة للمجلس الّدستوري الّنظام الّداخلي بالّنسبة لمجلس األّمة، والّنظام المحّدد لقواع -497

 :إلى هذا المقترح المنطقي، أنظر خرباشي وقد سبقت األستاذة -498
 .111، مرجع سابق، ص ...، مركز مجلس األّمة عقيلة خرباشي 

 .عادة ما يتم البحث والتحري عن الميول الّسياسية ألي شخص مرشح العتالء منّصب هام في الّدولة -499

أعضاء مجلس األمّة عن ( 2/9)ينتخب ثلثا : "سنة على ما يلي 1996من دستور  111/1نّصت الماّدة  -500
طريق االقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الّشعبّية والبلدية والمجلس 

= 
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واسعة في هذا المجال تعتمد باألساس على شخصيته، فكلما كان متفتحا لآلراء األخرى 
 .(502)ن يختارهم والعكس صحيح اّلذيكلما وسع من طائفة األشخاص 

يجب أن يكون هنا  الوطنّيةالكفاءات إذا أن المكان األفضل للنص على  يظهر
 اتمؤّسسمن تأثير على كل  ةمؤّسسالي نظرا لما لهذه الّدستور في تشكيلة المجلس 

 .قضائّيةالو  التنفيذّيةو  التشريعّية ةالّدول

                                                                                                                                          

ن الشخصيات ويعين رئيس الجمهورّية الثلث اآلخر من أعضاء مجلس األمّة من بي. الّشعبي الوالئي=
 . مرجع سابق" .والكفاءات الوطنّية في المجاالت العلمية والثقافية والمهنية واإلقتصادّية واالجتماعية

في المجاالت العلمية والثقافية "...الجملة التالية  2116ينبغي اإلشارة إلى أن المؤّسس سحب في تعديل  
 111ـ أنظر الماّدة "الشخصيات والكفاءات الوطنّية" رة، واكتفى فقط بعبا"والمهنية واإلقتصادّية واالجتماعية

 .منه، مرجع سابق

ليست الشخصيات المسرحية مثال أو الثورية أو الفلكلورية بالقادرة على تحمل مسؤولية التشريع الّلهم إال إن  -501
وسيع المؤّسس كانوا حاملين لشهادات جامعية أو خبرة معينة في التشريع والعمل البرلماني، وإال فقد سمح ت

للّسلطة الّتقدرية للّرئيس في هذا المجال، بتعيين شخصّيات لم يعرف لها معرفة بالعلوم القانونّية كبعض 
، وبعض الوزراء المنتهية الطاهر زبيري و زهرة ظريف بيطاطو ياسف سعديالمجاهدين مثل الّسادة والسّيدات 
وغيرهم، والصحافيين مثل بوبكر بن بوزيد وباس، جمال ولد ع، وعمار تومهامهم في الحكومة مثل السادة 

 .مسعود زيتونياألستاذ  ، باإلضافة إلى طبيبه الشخصيزهية بن عروسالسّيدة 
قد يكون تنويع فكرة الكفاءات إلى خارج المختصين في العمل التشريعي أمر متعّمد، ليكون مجلس األّمة 

يعي عوضا عن إنتاجه، بهدف تقويض صالحيات بفضل الثلث الّرئاسي مؤّسسة رقابة على العمل التشر 
الّشعبي الوطني في حالة وجود أغلبية برلمانية معارضة للسلطة، تفاديا رّبما لتكرار تجربة االنتخابات  سالمجل

 : في هذا الّصدد مقران آيت العربي، يقول االستاذ 1991التشريعّية لسنة 
«Le pouvoir était tétanisé par les résultats des élections de Décembre 1991, ce qui a poussé le 

constituant à créer la 2
ème

 chambre dans le but de rejeter tout texte voté par une assemblée nationale 

hostile au système. Aujourd’hui, une majorité islamiste à l’Assemblée nationale est exclue par la 

fraude électorale féconde. Quant aux démocrates, ils se sont exclus d’eux-mêmes». Interview 

accordée au quotidien Liberté par Mr Mokrane AIT ELARBI, Quotidien liberté n° 5265 du 28 

Décembre 2009, p 02. Doc. Inf. web: http://www.liberte-algerie.com consulté le 18 juillet 2015. 

طريقته الخاّصة في الحكم، وهي اّلتي أّدت  1999أظهر الّرئيس الحالي منذ توليه رئاسة الجمهورّية سنة  -502
 : منها على سبيل المثالإلى استقالة عّدة إطارات من الوظائف العليا في الّدولة، 

في  15، أنظر الملحق رقم 2111من منصبه سنة  أحمد بن بيتوراستقالة رئيس الحكومة األسبق السّيد  -
 .من هذا العمل 111ص 

، بعد رفضه الخضوع لعملية القرعة في التجديد بشير بومعزةاستقالة رئيس مجلس األّمة األسبق السّيد  -
 .االنتقالية من الّدستور 111الماّدة الجزئي األّول بما يخالف 

 .بسبب خالفات سياسية معه 2111رئيس الحكومة األسبق سنة  علي بن فليساستقالة السّيد  -

http://www.liberte-algerie.com/
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 ن عينهم رؤساء الجزائر على مداراّلذيي الّدستور أدناه أعضاء المجلس ظهر ي
يكشف على األقل عن طبيعة مهام رؤساء المجلس المتعاقبين قبل حيث  سنة، 26

أو  ر الحصول على المعطيات المهنيةذّ تع اّلذيتبوءهم هذا المنصب، في الوقت 
بالذات السبب  وهذا، (503)األعضاء المعينين والمنتخبين  بعضبخصوص  األكاديمّية

أعاله بخصوص معايير تعيين  ُيعجز عن اإلجابة الدقيقة على التساؤل اّلذي الّثاني
 .(504) الجمهورّيةي من قبل رئيس الّدستور أعضاء المجلس 

 :1383ي المعينين منذ سنة الّدستور رؤساء وأعضاء المجلس 
 الوظيفة األصلية العضوّيةفترة  اسم ولقب العضو رقم 

 ي الّدستور رؤساء المجلس 
 الجمهورّيةأمين عام رئاسة  1995مارس إلى  1919مارس من  عبد المالك بن حبيلس 11
 عام للحكومة األمين  2112فريل إلى أ 1995مارس من   سعيد بوالشعير 12
 الدولّيةمة العدل قاض بمحك  2115 مايإلى  2112ماي من  بجاوي  محّمد 11
 وزير متقاعد 2112مارس إلى  2115سبتمبر من  بوعالم بسايح  11
 وزير ممارس 2111سبتمبر إلى  2112مارس من  الطيب بلعيز 15
(X) 2111تنتهي في  2112مارس من  مراد مدلسي  16

 الخارجّيةوزير الشؤون  
 ي المعينينالّدستور أعضاء المجلس  

 // 1995مارس إلى  1919أفريل من  أحمد مطاطلة 11
 // 1991أوت إلى  1919أفريل من  عبد الوهاب بخشي محّمد 12
 //  1991أفريل إلى  1995مارس من  طه طيار 11
 //  1991أفريل إلى  1991من أوت  عبد الرزاق زوينة 11
 //  2111سبتمبر إلى  1991 مارسمن  بترة علي بو  15
 //   2111 نوفمبرإلى  1991مارس من   حسن بنيو  16
 //  2111سبتمبر إلى  2111 أكتوبرمن  فلة هني  12

                                                 

من المؤسف حقا أال يوجد في الموقع اإللكتروني للمجلس الّدستوري أي صفحة متعلقة بالسيرة الذاتية  -503
سف كذلك أن يقابل الباحث عن هذه المواضيع برفض من جهة أخرى، من المؤ هذا من جهة، و ألعضائه

رغم التنقالت والمراسالت المتكررة على البريد  الخوض فيها بداعي مبادئ السرية أو التحفظ أو أسرار الّدولة
 .اإللكتروني، وإظهار اإلطار العلمي كهدف لهذه المسألة

 . من هذا العمل 115أنظر التساؤل المطروح حول معايير اختيار هؤالء في ص  -504

http://www.conseil-constitutionnel.dz/cv_benhbiles_ar.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/cv_benhbiles_ar.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cv.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cv.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/cv_bedjaoui_ar.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/cv_bessaih_ar.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/cv_bessaih_ar.htm
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 // 2111إلى أفريل  2111من سبتمبر  موسى لعرابة  11
 حبشي  محّمد 19

(505)
 //  2112 مارسإلى  2115مارس من  

 // 2112تنتهي في  2111من أفريل   حنيفة بن شعبان 11
(X) 2111تنتهي في  2112مارس من  لعلىبعبد الجليل  11

 // 
مع كل التحفظات بالّنسبة النتهاء عضوية األعضاء الحاليين قبل المدة المحّددة سواء بسبب االستقالة أو الوفاة أو التكليف بمهام  (X) :مالحظة

 .أخرى 
 11/12/2115إلى غاية  بتحليل المعطيات المتوفرة في موقع المجلس الّدستوري، مع مقارنتها بأعداد الجريدة الرسمّية اإلحصاءتم إعداد هذا * 

ي الّدستور المجلس من  أعضاءً قد إختار  الجمهورّيةيعد من العدل القول أن رئيس 
ما يضمن اإلستمرار في يوجد ، غير أنه ال معروفة وأكاديمية سياسّيةمن شخصيات 

 . (506)على ذلك في ظل غياب إلزام دستوري بذلك ذلك 

ربما يكون هذا الغموض ومثل هذه االنتقادات المتكررة هو ما دفع رئاسة 
، 2111ة سنة المقّدم الّدستورإلى محاولة اعتماد فكرة الكفاءات في مسودة  الجمهورّية

من األشخاص ( المعينين منهم أو المنتخبين)حيث اقترحت أن يتم اختيار األعضاء 
سنة على األقل في مجالي التعليم ( 21)رون ون بخبرة مهنية مّدتها عشتمّتعن ياّلذي

أو انتخبوا في إحدى  ةالّدولالعالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في 
سنة على  15الغرفتين لفترتين تشريعيتين على األقل، يضاف إلى كل هذا اشتراط سن 

 .(507)األقل عند التعيين أو االنتخاب 

                                                 

قد أعيد تعيينه مؤخرا في المجلس الّدستوري بصفته نائبا للرئيس،  محّمد حبشيتجدر اإلشارة إلى أن السّيد  -505
، يتضّمن تعيين نائب رئيس المجلس 2116جويلية سنة  22مؤّرخ في  219-16مرسوم رئاسي رقم : أنظر

 . 11 ، ص2116لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. الّدستوري، ج

طه ، وعلي بوبترة، وعبد الرّزاق زوينة، ومحّمد عبد الوهاب بخشييشهد لبعض األعضاء بمقاالت علمية  -506
 .، لكنها تبقى أعمال أكاديمية ال تكشف عن مسارهم المهني والعلميطيار

مكرر  161تضاف مادة جديدة : "على ما يلي 2111من مسودة الّدستور المقترحة سنة  11نّصت الماّدة  -507
 : يشترط في أعضاء المجلس الّدستوري المنتخبين أو المعينين: مكرر 161الماّدة : "تحرر كاالتي

 سنة كاملة يوم التعيين أو االنتخاب،( 41)أن يبلغوا سّن الخمس وأربعين  -
 أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية، -
ل في مجالي التعليــم العالي أو القضاء، أو سنة على األق( 21)أن يتمّتعوا بخبرة مهنية مّدتها عشرون  -

 .يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الّدولة أو انتخبوا في إحدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على األقل

 ."أن ُيشهد لهم باألخالق والحياد والنزاهة -
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ال إلى حد ما، فالخبرة في التعليم العالي والقضاء عتبر االقتراح أعاله مقبو ي
 :مآخذ على أهميته همطلوبتين فعال بل ومهمتين جدا، غير أن ل

ي القاضي باعتماد الّدستور سنة المقترحة ال تتماشى مع المبدأ  15سن تعتبر  -1
، ويتعارض -على أساس أنه سن نضج– الّرئاسيةسنة للترشح لالنتخابات  11سنة

سنة  11بلوغ سن الـ ةالّدولمع مبدأ التشبيب، فكيف يكفي ألهم منصب في  الّتاليب
 ي؟الّدستور سنوات أخرى لعضوية المجلس  15 تضافلولوجه؟ بينما 

سنوات، ذلك  11إذ تكفي مدة  ،سنة كخبرة مهنية مبالغ فيها 21الــكذلك فترة  تعتبر -2
 11مثال  كان، فإذا حد من تواجد عنصر الشباب في المجلستسنة خبرة  21أن مدة 

سنة أعاله  15اقتراح الـ توظيف في الجامعة أو القضاء، فذلك يجعلسنة هو معدل ال
 .سنة 51عديم الفائدة أصال، ألن أقل سن للعضو عندئذ هو 

الّسياسي على  الّنظامسيطرة في هذا المقترح رغبة ما في إبقاء مظاهر تظهر  -9
على شغل  الّنصفي سعة من أمره، إذ أن  الجمهورّية، حيث وضع رئيس الّرقابةمجال 

سنة أو العهدتين أعاله،  21لم يقابله طلب خبرة مثل شرطي الـ ةالّدولمنصب عال في 
 التشريعّيةالمنتخبين من السلطتين  األولىبهما بالدرجة  مؤّسساليقصد  ّنماأفك
بح قابال ، بينما يكفي أن تشغل منصبا عاليا مرة واحدة ولمدة قصيرة لتصقضائّيةالو 

المناصب العليا ال تخضع للمعايير العلمية هذه أن كما ي، الّدستور للتعيين في المجلس 
المجال المخصص  حمايةرغبة في  هناكإذا أن  فيظهرنظرا لحساسيتها،  ةالّسياسيبل 

 .أنه يعين ثلث األعضاء بموجب المقترح خاّصة، الجمهورّيةلرئيس 

دارت حول هذه المسودة تكون قد غّيرت نوعا  اّلتي ةالّسياسيغير أن المشاورات 
 بّينتي، إذ (508) 2116في هذه المسألة عند إصداره لتعديل سنة  مؤّسسال توّجهما من 

 :أدناه الفرق بين المقترحين

                                                 

 : منه، مرجع سابق، تنّص على ما يلي 111ذلك أن الماّدة  -508
 :المجلس الّدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي يحب على أعضاء"      

= 
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 2116ي لسنة الّدستور  الّتعديلالشروط الواردة في  2114لسنة  الّدستورمسودة في الشروط الواردة 
ة كاملة يوم سن( 15)وأربعين بلغوا سّن الخمس  -

 .التعيين أو االنتخاب
 .على شهادة جامعيةالحصول  -
ة على سن( 21)بخبرة مهنية مّدتها عشرون  الّتمتع -

  .العالي أو القضاء ماألقل في مجالي التعليـ
 .ةالّدولوظيفة عليا في أو شغل  -
في إحدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين أو اإلنتخاب  -

 .على األقل

 ."أن ُيشهد لهم باألخالق والحياد والنزاهة -

سنة كاملة يوم تعيينهم أو ( 11)بلوغ سن أربعين  -
 .انتخابهم

في سنة ( 15)بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة  الّتمتع -
التعليم العالي في العلوم : ةالّتاليإحدى المجاالت 

لدى المحكمة العليا أو معتمد محام / القضاء /القانونّية
 .ةالّدولوظيفة عليا في / ةالّدوللدى مجلس 

سنة أي  15سنة والخبرة إلى  11فيظهر جّيدا أنه تم تخفيض السن إلى 
مقترح تم االستغناء عن ال، بينما 2111سنوات عن مقترحات سنة  15بتحفيض قدره 

، وكذلك باألخالق والنزاهة المتعّلقوالمقترح  ،باالنتخاب لعهدتين على األقل المتعّلق
، ينبغي االنتظار لسنوات من الممارسة للنظر في مدى تأثير الجامعّيةشرط الشهادة 

 .ي الّدستور ذلك في عمل المجلس 

في إختيار حصة صامتة  الجمهورّيةساعد رئيس  الّدستوريظهر إذا أن غموض 
 2111لسنة  الّدستورحاولت مسودة ي، وقد الّدستور لكن مؤثرة في تشكيلة المجلس 

تطوير الجانب التكويني ألعضاء المجلس لكن من دون المساس بصالحيات رئيس 
 .في اختيار من يشاء لهذا المنصب الجمهورّية

 :الّثانيالفرع 
 البرلمانغرفتي األعضاء المنتخبين من قبل  في  نضباطاإلنقص 

يقوم عليه البرلمان في مسألة  اّلذيي مبدأ االنتخاب الّدستور  مؤّسسالساير  
 اّلذيالفرنسي  مؤّسسال، مخالفا بذلك هذه المؤّسسةاختيار األعضاء المنحدرين من 

                                                                                                                                          

 .سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم( 41)بلوغ سن أربعين = 

سنة على األقل في التعليم العالي في العلوم القانونّية، أو ( 11)الّتمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة  -
 ".مجلس الّدولة أو في وظيفة عليا في الّدولة في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى
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، فيكون (509)لألعضاء المنحدرين من البرلمان  بالّنسبةالتعيين حتى أسلوب فضل 
 Hans Kelsen هانس كلسنالفرنسي لرغبة االستاذ  مؤّسسالعن  نيابةبذلك استجاب 

ذات  (510)دعا في عشرينيات القرن الماضي إلى اعتماد هيئة رقابة مركزية  اّلذي
ينتخب أعضاء و  ةالّدولتشكيلة متناسقة مع طبيعة كل سلطة، حيث يعين رئيس 
رجال القانون من أساتذة البرلمان أعضاء آخرون، مع أّنه وفي كّل ذلك لم يخف ميوله 

 .(511) ةالّسياسيا بالميول والضغوط أثر كليات الحقوق باعتبارهم األقل ت

مؤهلين الفي وجود أعضاء من  دستوري للمجلس الغير أن ذلك لم يشفع 
أوجد فقد  ،، بل بالعكسةياسيّ السات عن الحساسيّ  عينمترفّ من ال وأ، منضبطين فيهالو 

مشاكل داخلية عانى منها المجلس سابقا نظرا لعدم  عّدةذلك أعضاء كانوا هم سبب 
ي الّدستور رئيس المجلس  لّخص، وقد ةالّسياسي أصولهممن ربما تخلصهم نفسيا 
ت أثر  اّلتيتسبب فيها هؤالء األعضاء و  اّلتيالمشاكل  سعيد بوالشعيراألسبق األستاذ 

 .(512)أثناء فترة رئاسته بصورة سلبية في السير الحسن للمجلس 
                                                 

509- L’Article 56/1 de la constitution Française dispose :                                                           

« Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas 

renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des 

membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée 

nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est 

applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée 

sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée ». 

البرلمان الفرنسي ألعضاء المجلس الّدستوري يبقى مرهون برأي اللجنة يالحظ إذا أن تعيين رئيسي غرفتي  
( trois-cinquièmes)القوانين الدستورّية على مستوى كل غرفة التي يمكنها اإلعتراض بأغلبية ثالثة أخماس 

على التعيينات التي يقوم بها رؤساء الغرف، يمكن العودة إلى الصفحة الخاصة بأعضاء المجلس الدستوري 
 constitutionnel.fr-http://www.conseil :                                   الفرنسي في موقعه اإللكتروني

بلدان المغاربية بما فيها الجزائر بالّرقابة وفق الهذا ما جعل باحثون يصف الّرقابة الممارسة في بعض  -510
 :، أنظر"Kelsenienالكلسني "نوذج الم

Romain GRAEFELY, «Le Conseil constitutionnel Algérien: De la greffe institutionnelle à l’avènement 

d’un contentieux constitutionnel», RDP, n° 05 – 2005, pp 1381-1404, notament p1390. 

511- Hans KELSEN, «La garantie juridictionnelle de la Constitution. (La justice constitutionnelle)», 

RDP 1928, pp 197-257, notamment p 227.                                                                

 :لس الّدستوري، منهاعدة حاالت ساهمت بشكل كبير في تراجع مستوى المج بوالشعيرلخص االستاذ  -512
 .خرق االلتزام بالتحفظ وسرية المداوالت -
 .بغرض الضغط على موقف المجلسعمدا تسريب المداوالت إلى وسائل اإلعالم  -

= 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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فيها يفترض  ةمؤّسسيطرح التساؤل حول خلفيات مثل هذه الممارسات في  قد
 :فيما يلي إلى جملة من األسباب توجزذلك ينسب  الحياد واالنضباط؟ يمكن أن

 : الجزائرّيةعدم اشتراط مستوى علمي معين في االنتخابات  -1

ينبغي لفهم سبب جذور عدم اشتراط مستوى علمي معين في هؤالء األعضاء 
، فلم يسبق ألي قانون انتخابات جزائري أن نفسه ي الجزائر النظام االنتخابي العودة إلى 

، هذا الوطنّيةلالنتخابات المحلية أو  بالّنسبةاشترط مستوى علمي معين للترشح سواء 
ون عضوا في مجلس شعبي بلدي أو والئي ما يفتح المجال ألي شخص كان أن يك

وأخيرا عضوا محتمال في المجلس الدستوي،  األّمةعضوا محتمال في مجلس  الّتاليبو 
الوطني  الّشعبيفي المجلس  نائباكما يفتح المجال كذلك ألي شخص أن يكون 

ل إذا استوفى الشروط افي المجلس الدستوي، بطبيعة الحكذلك عضوا محتمال  الّتاليبو 
 .(513)ة بالترشح في هذه المجالس المتعّلقألخرى ا

شخص لم أي ي الّدستور يصبح عضوا في المجلس قد  هأنالقول بالنتيجة يمكن 
في  الّسياسيانتخابية بفضل نضاله  مهام ءتبوّ ، يسبق له الحصول على شهادة علمية

، (514)مجالس المنتخبة مّكنه من الولوج لل اّلذي الماّديأو بفضل مستواه  ،حزب ما
 المشبوهي ليس بمنأى من المال الّدستور المجلس يمكن الخروج بنتيجة أن  الّتاليبو 

                                                                                                                                          

 .مقاطعة بعض الجلسات الرسمّية -= 
 . االمتناع عن ابداء الرأي في حالة حضورهم -

 .صراعات شخصية بين األعضاء -     
 .21و 22، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص بوالشعيرسعيد : أنظر

يشترط القانون العضوي المتعّلق باالنتخابات بعض الشروط الخاّصة للترشح لبعض المجالس، غير أنه لم  -513
-12من القانون العضوي رقم  91و 19و 11و 11و 21يشر في أي منها إلى الكفاءة العلمية، راجع المواد 

والشروط نفسها بقيت في . مرجع سابقبنظام االنتخابات،   يتعّلق  2112سنة   يناير 12 في  مؤّرخ 11
 .، يتعّلق بنظام االنتخابات، مرجع سابق2116أوت سنة  11مؤّرخ في  11-16قانون العضوي رقم ال

ليس سرا القول بتدّخل المال الّسياسي في تحديد متقّدمي قوائم المترشحين لالنتخابات المحلية والوطنّية في  -514
 . الجزائر، فذلك مشهود في كل مناسبة انتخابية
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 : غياب ضمانات كفيلة بالمحافظة على حياد هؤالء األعضاء -2

، لم (515)مبدأ التحفظ وتعلموه جيدا ظل تكونوا في  اّلتيعلى خالف القضاة 
يألف هؤالء األعضاء هذا المبدأ المهم، فرغم نص نظام المجلس على ضرورة إلتزام 

أنهم وبفضل عدم تدرجهم  ، إالّ (516) الّسياسيةواجب التحفظ وقطع أي صلة باألحزاب 
تتطلب هذا المبدأ يصعب عليهم تحقيق ذلك مما يتطلب تدعيم  اّلتيفي المسؤوليات 

 .ذات العالقة الّنصوصأو  الّدستورإجراءات ضمان الحياد سواء في 

 : البرلمانية انتماء األعضاء المنتخبين في البرلمان إلى أحزاب األغلبية -9

، (517)ينتمي األعضاء المنتخبون إلى ما يسمى سابقا بأحزاب التحالف الرئاسي 
الوطني ومجلس  الّشعبيعلى أساس أن هذه األحزاب تملك األغلبية في المجلس 

جبهة التحرير الوطني أو  ييسبق إلى اليوم أن انتخب عضو خارج حزب، فلم األّمة
  .(518) التجمع الوطني الديمقراطي

                                                 

 -11من القانون العضوي رقم  19و 12يلتزم القضاة طيلة مسارهم المهني بمبدأ التحفظ، أنظر الماّدتين  -515
 52ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، يتضّمن القانون األساسي للقضاء، ج2111سبتمبر سنة  16مؤّرخ في  11

 .11، ص 2111لسنة 
على  2112على الّتوالي من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري لسنة  61و 59نّصت الماّدتين  -516

موقف   أي  يّتخذوا  ال  وأن  التحفظ،  بإلزامية  أن يتقّيدوا الّدستوري   لسلمجا  أعضاء  على  يجب": ما يلي
 ".الّدستوري   لسلمجا  بمداوالت  المتعّلقة  المسائل  في  علنيّ 

  طيلة  حزب سياسي أي مع صلة أي قطع تعيينهم أو انتخابهم فور الّدستوري  لسلمجا أعضاء على يتعين"

 .مرجع سابق". الّسياسية باألحزاب القانون العضوي المتعّلق من 11طبقا للمادة   عهدتهم
 .، مرجع سابق2116من نظام المجلس لسنة  22و 26وانتقل مضمون النّصين إلى الماّدتين 

ثالثة أحزاب تملك األغلبية البرلمانية تتمثل في جبهة  أحزاب التحالف الّرئاسي عبارة عن تحالف بين -517
التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، اختارت التحالف بينها لدعم سياسة الّرئيس 

هذا التحالف لم يعد موجودا  تسمية التحالف الّرئاسي، غير أن، ومن هنا كانت عبد العزيز بوتفليقةالسّيد 
 .اليوم

  /consulté le 09/08/2015.                            https://ar.wikipedia.org/wiki:أنظر الموقع اإللكتروني التالي 
 .الذي انتخب عن حزب اتحاد القوى الديمقراطية، أنظر الصفحة التالية عامر رخيلةباستثناء العضو السيد  -518

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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األعضاء تبعّية  تة تشكيلة المجلس، فإذا كانذلك توجيها سياسيا لنوعيّ  لُ ك ّ ش  يُ 
أغلبية برلمانية معروفة ، فإن والء هؤالء يكون ألحزاب فةو معر  الّرئيسن من يينالمعّ 

يسيطر  الجمهورّيةرئيس مما يعني بالنتيجة أن ، الجمهورّيةبدعمها لبرنامج رئيس 
 .ي الّدستور سياسيا على أكثر من ثلثي تشكيلة المجلس 

 مامابحكم استحواذها على األغلبية الباب تكمن المشكلة في غلق هذه األحزاب 
اءات ، رغم امكانية وجود إطارات وكفانيةالمعارضة البرلممن  ةمحتمل يةعضو  أي  

ة بشراء المناصب في االنتخابات المتعّلقالقول أن الممارسات  ممتازة فيها، وال يفوت
إلى  مشبوهولوج المال الفرضية ؤكد ي، مما األغلبية في أحزاببقّوة عادة  حاضرة

 .  ي الّدستور تشكيلة المجلس 

أدناه مدى سيطرة حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني يظهر 
 .ي المنبثقة عن البرلمانالّدستور الديمقراطي على تشكيلة المجلس 

 :1383االنتماء الحزبي لألعضاء المنتخبين بالمجلس منذ سنة  تفصيل
 الّسياسياالنتماء  العضوّيةفترة  اسم ولقب العضو رقم

 الوطني الّشعبيي المنتخبين من قبل المجلس الّدستور أعضاء المجلس 
 حزب جبهة التحرير الوطني 1991أوت إلى  1919أفريل من  كبير قاسم 11
 حزب جبهة التحرير الوطني 1995مارس إلى  1919أفريل من  طرفايةأحمد أمين  12

عبد الحفيظ  11
 عماري 

 الديمقراطيحزب التجمع الوطني  2111نوفمبر إلى  1991 مارسمن 

 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 2111سبتمبر إلى  1991مارس من  بورحلة محّمد 11
 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 2112 نوفمبرإلى  2111 أكتوبرمن  فادن محّمد 15
 حزب جبهة التحرير الوطني 2111إلى أفريل  2111من سبتمبر  الطيب فراحي 16
 حزب جبهة التحرير الوطني 2111 ديسمبرإلى  2112 نوفمبرمن  عبو محّمد 12
 حزب جبهة التحرير الوطني 2112تنتهي في  2111من أفريل  ضيف محّمد 11
(X) 2119تنتهي في  2111 ديسمبرمن  عبد النور قراوي  19

 حزب جبهة التحرير الوطني 
 األّمةي المنتخبين من قبل مجلس الّدستور أعضاء المجلس 

 الثلث الرئاسي  1991ديسمبر إلى  1991مارس من  غوتي مكامشة 11
 حزب جبهة التحرير الوطني  2111 سبتمبرإلى  1991 مارسمن  ناصر بدوي  12
 حزب التجمع الوطني الديمقراطي  2112 نوفمبرإلى  2111 أكتوبرمن  زريبي نذير 11
 الديمقراطيحزب التجمع الوطني  2111إلى أفريل  2111من سبتمبر  ةجّبار دين بن  11
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 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 2111 ديسمبرإلى  2112 نوفمبرمن  بدر الدين سالم 15
 حزب جبهة التحرير الوطني 2112تنتهي في  2111من أفريل  حسين داود 16
(X) 2119تنتهي في  2111 ديسمبرمن  إبراهيم بوتخيل 12

 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
 (519)ي المنتخبين من المجلس الوطني االنتقالي الّدستور أعضاء المجلس 

  الجمهورّيةمعين من قبل رئاسة  1991أفريل إلى  1995أوت  من معمر بوزنادة 11
 الديمقراطّيةحزب اتحاد القوى  1991أفريل إلى  1995مارس من  عامر رخيلة 12

لألعضاء الممارسين بخصوص امكانية انتهاء مهامهم قبل الوقت سواء بالوفاة أو  بالّنسبةمع بالغ التحفظات  (X) :مالحظة
 .باالستقالة أو بالتعيين

 التشريعّيةي المنشورة في موقعه االلكتروني بإعالناته لنتائج االنتخابات الّدستور تم إعداد هذا العمل بمقارنة تشكيالت المجلس * 
 .الرسمّيةالجريدة أعداد المنشورة في  األّمةوانتخابات تجديد مجلس 

والتجمع الوطني الديمقراطي جبهة التحرير الوطني  يسيطر وال يزال يسيطر حزب  
ثمانية أعضاء  تمكني المنتخبة من قبل البرلمان، إذ الّدستور المجلس  ةعلى تشكيل

بينما ، الثانيحزب لل( 12)مقابل سبعة من االنتماء للمجلس  من الحزب األّول( 11)
 أثر، فال وحزب اتحاد القوى الديمقراطية تم انتخاب عضو واحد من قبل الثلث الرئاسي

 .وال حتى لحلفاء هذين الحزبينالبرلمانية ال للمعارضة 

إلى لالنتماء فرصة للمعارضة البرلمانية  أي  أعاله عدم وجود  مما ُبيّ ن  يظهر 
ساد بالنتيجة  .البرلمان غرفتيلى ي، فبحكم سيطرة هذين الحزبين عالّدستور المجلس 

فلم تترك الفرصة حتى ألعضاء حركة مجتمع السلم بحكم  ،مناضليهما في المجلس
ال  هفي العضوّية أنّ  ف الرئاسي، مما يدعو لالستنتاجانتمائها إلى ما كان يعرف بالتحال

 .ال يخضع لمبدأ تكافؤ الفرص

 هذين الحزبين يحتكران هل ألنيدعو األمر إلى التساؤل عّما وراء هذا الغلق، 
مهما  الجمهورّيةومساندة برنامج رئيس  للّدولة الّرسميالحياد بسبب التزامهما بالخطاب 

                                                 

مؤّسسة تشريعية من مؤسسات المرحلة االنتقالية الّثانية، المنظمة بموجب أرضية الوفاق الوطني، أنظر  -519
 .منها، مرجع سابق 11إلى  21والمواد من  11الماّدة 

، يتضّمن تقليد أعضاء المجلس الوطني 1991ماي سنة  11مؤّرخ في  11-91مرسوم رئاسي رقم : أنظر 
 . 15، ص 1991لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج االنتقالي في مهامهم،

ينبغي اإلشارة أن المرسوم أعاله ال يكشف االنتماء الّسياسي ألعضاء المجلس، وإّنما مراسلة صفحة العضو  
  /www.facebook.comالدكتور عامر رخيلة: على الفايسبوك مّكنت من ذلك، أنظر عامر رخيلةالّسابق السّيد 

http://www.facebook.com/%20الدكتور%20عامر%20رخيلة
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معارضته للسلطة يخفي كان؟ أم ألن العضو المنبثق من المعارضة ال يستطيع أن 
فهو أقرب إلى خرق واجب التحفظ؟ أال يحكم أعضاء المجلس  الّتاليبو  ةالّسياسي

أو الوظيفي األصلي؟ أال  الّسياسي معن انتمائه الّنظري واجب التحفظ بغض ستور الدّ 
يطلب من العضو قطع صلته باألحزاب بمجرد تعيينه أو انتخابه؟ أليس األعضاء 

ي الّدستور ت في سير المجلس أثر تسريبات  عّدةلحزبين أعاله مصدر لالمنبثقين من ا
 اّلذي الّسياسي الّنظامي ذلك عالقة بطبيعة ال شك في أن فكما قاله رئيسه األسبق؟ 

 .(520) ةالّسياسييعتمد على هذين الحزبين في توازناته 

انتخاب األعضاء المنحدرين من البرلمان يسيئ للمجلس  ظامن يظهر إذا أن
ي أكثر مما ينفعه، إذ يسمح بدخول أعضاء غير أكفاء كما يسمح بدخول المال الّدستور 

 .يفترض فيها النزاهة ةمؤّسسإلى  مشبوهال

، الفعالّيةه تنقصي الّدستور تعيين وانتخاب أعضاء المجلس  ظامنيظهر إذا أن 
ي، فالمشكلة ليس في وجود الّدستور قف وراء تقهقر المجلس و به القصور، بل و وشا

                                                 

 : 1992أنظر في تطور سيطرة هذين الحزبين على البرلمان الجزائري منذ االنتخابات التشريعّية لسنة  -520
 111، ص 2116ج، الجزائر، . م. ، الّنظام الّسياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية، دعبد النور ناجي

 . وما يليها
 : وأنظر كذلك إعالنات المجلس الّدستوري الّتالية المتعّلقة بالنتائج الرسمّية لالنتخابات التشريعّية

، يتعّلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس 1992يونيو سنة  19مؤّرخ في  92/ د. م. إ 92-11إعالن رقم  -
 .11، ص 1992لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. الّشعبي الوطني، ج

، يتعّلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس 2112يونيو سنة  11مؤّرخ في  12/ د. م. إ/ 11رقم  إعالن -
 .11، ص 2112لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. الّشعبي الوطني، ج

، يتضّمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس 2112ماي سنة  21مؤّرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم  -
 .11، ص 2112لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. الّشعبي الوطني، ج

، يتضّمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس 2112ماي سنة  15مؤّرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم  -
 .15، ص 2112لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. الّشعبي الوطني، ج

ّية النتخاب أعضاء ، يتضّمن النتائج النهائ2112ماي سنة  11مؤّرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم  -
 11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج2112مايو سنة  11المجلس الّشعبي الوطني الذي جرى يوم 

 .15، ص 2112لسنة 
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في المعايير المعتمدة في  إّنماو  قضائّيةالو  التنفيذّيةأعضاء منحدرين من السلطتين 
 . تعيينهم وانتخابهم

 :الّثانيالمطلب 
 قضائّيةال الّسلطةي مؤّسستمن  فعالّية األعضاء المنتخبينفي عرقلة 

أعضائه أقل  قضائّيةال الّسلطةن من ي المنحدريالّدستور المجلس أعضاء يعتبر 
تكوينا بموجب قرينة  عضائهأ هذه الفئة من أحسن  وآراءه، رغم كون  هتأثيرا في قرارات

 .طا بموجب قرينة الحيادانضبا وأكثرهم، (521)العلمي التكوين 

وإلى  (األّولالفرع )ب ذلك إلى تعداد هؤالء األعضاء في المجلس يعود سب
ي الّدستور لقواعد عمل المجلس  المحّدد الّنظاميحدده  اّلذياب القانوني المطلوب الّنص

 .(الّثانيالفرع )سواء النعقاد الجلسات أو التخاذ القرارات 

 :األّولالفرع 
 قضائّيةال الّسلطةمؤّسستي ألعضاء المنحدرين من مبرمج لتعداد اتراجع 

تراجعا  قضائّيةال الّسلطةي المنحدرين من الّدستور سجل عدد أعضاء المجلس 
قد تقدمت  قضائّيةال الّسلطةمقارنة بعدد األعضاء المنحدرين من البرلمان، فإذا كانت 

 .من الناحية الهيكلية، فإن مكانتها في المجلس قد تراجعت لصالح البرلمان

                                                 

الحصول على صفة القاضي ال يعني ذلك إنكار المستوى العلمي الذي قد يتمّتع به باقي األعضاء، غير أن  -521
تعليميا ومهنيا طويال، يبدء بالحصول على شهادة الليسانس  بالمحكمة العليا أو مجلس الّدولة يتطلب مشوارا

في الحقوق أو شهادة معادلة، ثم النجاح في مسابقة االلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء اّلتي يقضي بها مدة 
سنوات، ليعين بعدها قاضيا، ثّم وبعد أقدمية وتقييم متواصل لمستواه يمكنه الحصول على  11تكوينه المقدرة ب

 : ة مستشار بالمحكمة العليا أو بمجلس الّدولة، ليصبح قابال لالنتخاب لعضوية المجلس الّدستوري، أنظررتب
، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات 2115أوت سنة  21مؤرخ في  111-15مرسوم تنفيذي رقم  -

ش، عدد . د. ج. ج. ر. باتهم، جسيرها وشروط اإللتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواج
، 2116ماي سنة  11المؤرخ في  159-16، ملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15، ص 2115لسنة  51

يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط اإللتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة 
 .16، ص 2116لسنة  11ش، عدد . د. ج. ج. ر. القضاة وواجباتهم، ج

 .، مرجع سابق11-11من القانون العضوي رقم  51والماّدة  19إلى  16المواد من  -
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دستور سنة مع ما استحدثه ه تحيين تمثيله فيذلك أن البرلمان قد استفاد من 
ا غرفتين، وفي مقابل مؤّسسالبرلمانية  اإلزدواجّيةفيه مبدأ  مؤّسسالإذ إعتمد ، 1996

الوطني وأضاف إليهما  الّشعبيذلك احتفظ بالعضوين المنحدرين من المجلس 
 .أعضاء 11ليصبح التعداد  1996المنشأ سنة  األّمةالعضوين الممثلين لمجلس 

غير ، (522)تين تين قضائيمؤّسسب قضائّيةال اإلزدواجّيةمن جهة أخرى  أّسسبينما 
ن كانا اّلذيبقسمة العضوين  مؤّسسالأنهما لم تتبعا بالتحيين المطلوب، بل اكتفى 

 العضوّية، فأصبحت (12:12) 12محكمة العليا على إلى ال 1919ينتميان في دستور 
 .قضائّيةفي المجلس بمعدل عضو واحد لكل هيئة 

رغم ف، قضائّيةال الّرقابةفي االبتعاد ولو جزئيا عن  مؤّسسالفعال نية ذلك يثبت 
وتثبيت ذلك الحقا ، 2111ة سنة المقّدم الّدستورمحاولته تصحيح الوضع في مسودة 

بمعدل عضوين  11حيث رفع عددهم إلى ، (523) 2116لسنة  الّدستور الّتعديلفي 
أقلية نظرا لحق رئيس دائما ذلك يبقون أنه وبالرغم من  إالّ ، قضائّيةجهة لكل 

 :ةالّسابق الّدساتيرأعضاء عوضا عن الثالثة التقليديين في  11ن تعيي الجمهورّية

 1919ي خالل سنوات الّدستور القضاة في المجلس  تطّور وجوديظهر أدناه 
 : 2116و 1996و

 

 

 

                                                 

 : على ما يلي 1996من دستور سنة  2و 152/1نّصت الماّدة  -522
 تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة ألعمال المجالس القضائّية والمحاكم" 
 .مرجع سابق". الجهات القضائّيةيؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة ألعمال  

، 2116من الدستور المعدل سنة  111، والماّدة 2111من مسودة تعديل الّدستور لسنة  12أنظر الماّدة  -523
 .مرجعين سابقين
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 :ي الّدستور المجلس حضور القضاة في تشكيلة تطور  تفصيل

سنة ل ي الّدستور  الّتعديلتشكيلة  المعّدل 1336دستور سنة تشكيلة  1383تشكيلة دستور سنة 
2116 

 العدد  جهة التعيين أو االنتخاب العدد جهة التعيين أو االنتخاب العدد  جهة التعيين أو االنتخاب

 11 الجمهورّيةرئيس  11 الجمهورّيةرئيس  11 الجمهورّيةرئيس 

 12 الوطني  الّشعبيالمجلس  12 الوطني  الّشعبيالمجلس  12 الوطني  الّشعبيالمجلس 

 12 األّمةمجلس  12 األّمةمجلس  //

 12 المحكمة العليا 11 المحكمة العليا 12 المحكمة العليا
 12 ةالّدولمجلس  11 ةالّدولمجلس  //

 المجموع المجموع المجموع

 عضوا 12 أعضاء 19 أعضاء 12

 % 99.99 :نسبة القضاة % 22.22 :نسبة القضاة % 28.19 :نسبة القضاة

ة برفع عدد أعضاء المتعّلق الّدستورتعديل مسودة مقترح  تثمينيعد من االنصاف 
بمعدل عضوين ( 11)إلى أربعة  قضائّيةال الّسلطةي المنحدرين من الّدستور  سالمجل

سمح إذ ، 2116ذلك في سنة لتكريس مّهدت الطريق الحقا  اّلتي، ةمؤّسسلكل ( 12)
 .أعالهكما يظهر %  11.11ذلك برفع نسبة قوة التعداد في المجلس بـ

ع لتعيينات رئيس غير كاف نظرا إلضافة عضو رابعلى أنه يبق تطّور 
، مما يبقي دائما على غلبة الطابع كذلك الّرئيسنائب  هامنبات  اّلتيو  الجمهورّية

 . ي الّدستور لتشكيلة المجلس  الّسياسي

في المجلس، لم يتم انتخاب  قضائّيةالنتيجة لشح المناصب الممنوحة للسلطة 
، حيث ُمّثلت المحكمة العليا 1919ي منذ سنة الّدستور عضوا في المجلس  11سوى 

أعضاء  11بـ ةالّدولبينما ُمّثل مجلس  ةالّدولأعضاء نظرا لوجودها قبل مجلس  11بـ
 : اهأدن يظهر، كما 1991يسه سنة منذ تأس  فقط
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 (524) 1383ي منذ سنة الّدستور تعداد أعضاء المجلس  تفصيل

مجموع 
عضاء منذ األ

 1383سنة 
 مجموع األعضاء مجموع األعضاء المعينين

 المنتخبين من قبل البرلمان
مجموع األعضاء المنتخبين 

 تي القضاءمؤّسسمن قبل 

16 

 11 المحكمة العليا 19 وطنيال الّشعبيالمجلس  16 الرؤساء
 11 ةالّدولمجلس  16  األّمةمجلس  11 األعضاء

 12 المجموع
المجلس الوطني 

 االنتقالي
12 

 12 : المجموع 11 المجموع

  94:  ةالّسياسي الّتشكيلةمجموع أعضاء 
 النسب المؤوية

111 % 16.95 % 19.11 % 
21.91 % 

 % 96.18  ةالّسياسيللتشكيلة  العاّمةالنسبة المؤوية 
المتضمنة نشر  الّرئاسيةي ومقارنتها بالمراسيم الّدستور بتحليل المعطيات المنشورة في الموقع اإللكتروني للمجلس  اإلحصاءتم إعداد هذا * 

 .11/12/2115إلى غاية ، (http://www.conseil-constitutionnel.dz: أنظر)االسمية للمجلس  الّتشكيلة

في المجلس  قضائّيةال الّسلطةمدى هشاشة وجود ممثلي  اإلحصاء أعالهيظهر 
¼ من كتلة األعضاء، أي أقل من %  21.91ي فهم ال يمثلون سوى نسبة الّدستور 
 .أكثر من وجود هؤالء فيه( وجود ال)نسبة تعبر عن  الّتاليبوهي منهم، 

ي من تطور رقابته أو الّدستور في المجلس  قضائّيةال الّسلطةعدد ممثلي  يحد
رفع تثميلها في مسودة ي مؤّسسالاتخاذ مواقف تعبر عن رغبة هذه الفئة، ما جعل 

 .حذر ومدروسوكّرس فعال، غير أنه تكريس  الّدستور

 

 

                                                 

في إطار الّتعديل الّدستوري لسنة األعضاء الجدد في الجدول لدواعي الدراسة، لم يتم األخذ بعين اإلعتبار  -524
ر التشكيلة ش، يتعّلق بن3901جويلية سنة  36في  ، مؤّرخ309 16-رقم يرئاس مرسوم: ، أنظر3901

 .90، ص 3901لسنة  02عدد ش، . د. ج. ج. ر. جاإلسمية للمجلس الّدستوري، 
 09، ومجموع األعضاء المعينين 01عوضا عن  .0: .0.9إذ يصبح بموجبه مجموع األعضاء منذ سنة  

 %. 26.51، فتصبح النسبة المؤوية لحضورهم 00عوضا عن  02، ومجموع القضاة 06عوضا عن 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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 :الّثانيالفرع 
 بسبب النصاب القانوني للعمل قضائّيةال الّسلطةتي مؤّسسالمنحدرين من   تهميش األعضاء

ي المؤرخ في الّدستور لقواعد عمل المجلس  المحّدد الّنظاممن  15 ماّدةال تنص
ي في أي الّدستور ال يصح أن يفصل المجلس ": ما يلي على 2112أفريل سنة  16

أخرى  من جهة تصكما ن، "من أعضائه على األقل( 9)بحضور سبعة  إالّ قضية 
يبدي آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه دون  ": منه على ما يلي 1و 16/2 ماّدةال

 .الّدستورمن  88 ماّدةالمساس بأحكام ال

 "ي أو رئيس الجلسةالّدستور وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت رئيس المجلس 

 انعقاد ةاب القانوني المطلوب لصحالّنصأن أعاله يظهر إذا من تحليل المادتين 
والمقصود بها األغلبية  -، بينما تطلب األغلبية (525) 19من أصل  12المجلس هو 

لصحة قرارات وآراءه، بعملية حسابية بسيطة يتطلب انعقاد المجلس حضور  -البسيطة
 .(526) 1919، وهي النسبة نفسها المطلوبة في دستور % 22.22نسبة 

المجلس، فإذا  ال وزن لهم في قضائّيةال الّسلطةأن األعضاء المنحدرين من  يتبّين
ثّ ل ي   12حضر  ألي سبب كان انعقد المجلس،  قضائّيةال الّسلطةأعضاء وغاب ُمم 

وبالمقابل إذا قبل أعضاء المجلس أي مشروع قرار أو رأي ورفضه هذين الممثلين، فال 
من  11 ماّدةتأثير في ذلك كون أن قرارات وآراءه تتخذ باألغلبية باستثناء حالة ال

 .المريض أو المتوفي أو المستقيل الجمهورّيةة باستخالف رئيس المتعّلق الّدستور

تقليص يهدف إلى ما إصراًر توحي هذه الطريقة في تنظيم جلسات المجلس أّن 
ي ومناقشات أعضائه، الّدستور ، وكان من الجّيد لو تنشر أعمال المجلس فيهدورهم 

                                                 

عضوا، ( 12)من ( 11)عشرة  2116بات النّصاب في الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري لسنة  -525
ال يصح أن يفصل المجلس الّدستوري في أي مسألة إاّل بحضور : "منه على ما يلي 19إذ تنّص الماّدة 

 .، مرجع سابق"من الّدستور( الفقرة األّولى) 189أعضائه على األقل طبقا للمادة من ( 11)عشرة 
الّنظام : من أصل سبعة أعضاء، أنظر 15من الّنظام المحّدد لقواعد عمله تشترط حضور  12كانت الماّدة  -526

 .، مرجع سابق1919أوت سنة  12المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري المؤّرخ في 
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الوطني  الّشعبيالمجلس  تالداو مل الرسمّيةللجريدة  بالّنسبةمثلما هو األمر مثال 
، غير أن هذه النقطة بالذات من، للنظر في موقف القضاة األعضاء األّمةومجلس 

 . (527)منع ذلك ي ةمؤّسسالفي هذه  المداوالتسرية  مبدأ

كل ضمن حضور حتى ي 12بدال من أعضاء  11مثال حضور ط يشتر اذا لم لم
إعادة هذا ما يدعو إلى طرح ضرورة  ؟المشّكلة له في اجتماعاته الّسلطاتممثلي 

اب القانوني المطلوب النعقاد المجلس على األقل ألن ذلك سيضمن الّنصفي  الّنظر
 .(528) في المجلس الّسلطاتحضور ممثلي كل 

في  قضائّيةال الّسلطةتتجه نحو تدعيم حضور  لم مؤّسساليظهر إذا أن نية 
 الّسياسي الّنظامي، وبطبيعة الحال يرجع ذلك باألساس إلى توازنات الّدستور المجلس 
حيث  ،بأتّم معنى الكلمة قضائّية ةمؤّسسإلى  هليس من مصلحته تحول اّلذيالجزائري 

 «Dit le Droit» القانون سيقول عندئذ 
 .ةالّدولالمحكمة العليا ومجلس كما تقوله  (529)

مجلسا دستوريا عوض محكمة  البدايةن اختياره منذ أإلى  باحثون ذهب بل 
نظرا القتران فكرة العقوبة  الّسلطاتعمل  كان هدفه ابعاد فكرة العقوبة عن دستورّية

 .(530) بوجود محكمة تسلطها

                                                 

، مرجع سابق، وقد 2112من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري لسنة  59و 16/1لماّدة أنظر ا -527
 .منه، مرجع سابق 26و 21/1، انظر الماّدة 2116أكد المجلس الّدستوري المبادئ نفسها في نظامه لسنة 

عضو  12من  11إلى  تظهر صحة التساؤالت لّما اقتنع المجلس بضرورة رفع نسبة نصاب انعقاد الجلسة -528
في نظامه الجديد، بحيث يكون حضور عضوين على األقل من القضاة ضروريا، فلم يكن من المجدي اشتراط 

 (.12/19) 1996وسنة ( 15/12) 1919لجعل حضورهم غير ضروري كما كان األمر في نظام سنة  11
قضائي بالدرجة األولى، إلى أن عمل المجلس الذستوري هو عمل  يلس شاوش بشيراتجه األستاذ  -529

 :بالخصوص بسبب استعماله تقنية التحفظات، أنظر
Bachir YELLES CHAOUCHE, Le conseil constitutionnel en Algérie… .op.cit, p 28 et suivantes. 

530-                   Romain GRAEFELY, «Le Conseil constitutionnel Algérien… », op. cit, p 1391. 

 « Le souci de ménager les susceptibilités des pouvoirs publics non habitués à être controlés et 

sutout, à voir leurs actes censurés : le term «Conseil» évoque la concertation quand les termes 

«Cours» ou «Tribunal» donnent une facheuse impression de sanction ».                                                       
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ي لالجتماع وللمداولة الّدستور اب القانوني المطلوب في المجلس الّنصكان إذا 
مما  التنفيذّيةو  التشريعّيةلسلطتين غير عادل إذ ال يخدم سوى أعضائه المنحدرين من ا

 .بتراجع حضور شريحة من أعضائه أعماله فعالّيةساهم في تراجع 

ي تتمثل في األعضاء الّدستور يظهر إذا أن الحلقة األضعف في تشكيلة المجلس 
في  الّرغبة أهّمهاأسباب،  عّدةتيها وذلك لمؤّسسب قضائّيةال الّسلطةالمنتخبين من قبل 

، باإلضافة إلى تعداد هؤالء في المجلس الّسياسي الّنظامبعاده من التأثير الجّدي في إ
 . قضائهاب القانوني المطلوب النعقاده أو لالّنصيصطدم بالضرورة ب اّلذي

 : الّثالثالمطلب 
 يالّدستورإصالح تشكيلة المجلس عن 

 تمثيلي تنويعه لتشكيلة المجلس لمبدأ ي االستجابة فالّدستور  مؤّسسالحاول 
ا، كما أنه ضمانة م في حالة وجود خالف بينهك  مهام الح  يمارس  ه، لكونالّسلطات

، لهذا يضم في تشكيلته أعضاء من السلطتين الّسلطاتاحترام مبدأ الفصل بين 
حالية ال الّتشكيلة، غير أن (األّولالفرع )تين مما يجعل بقائه كمجلس أمر مهم الّسياسي

أسباب  عّدةعاهدات في الجزائر لمالقوانين وال دستورّيةعلى  للّرقابةال تقدم الشيئ الكثير 
 .(الّثانيالفرع )ونقائص ينبغي تداركها 

 : األّولالفرع 
 يالّدستورإصالح تشكيلة المجلس   وجوبأسباب 

ي خلال ما يستدعي الّدستور أن في تشكيلة المجلس  الّسابقيوضح التحليل 
العناصر غير  لتحييد دستورّيةإصالحه، فهل يتطلب ذلك تحويله إلى محكمة 

 اّلذيالمنضبطة فيه؟ أم يكفي تدعيم وتحصين تشكيلته بما يكفيها شر التبعية؟ ما 
 في تشكيلته؟  الّنظريستدعي بالفعل إعادة 

، وعدم (أّوال)تظهر دواعي إصالح تشكيلته في عدم التوازن بين أعضائه 
 .(ثانيا)الجزائري  الّسياسي الّنظامحصانته من تقلبات وتوجهات 
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  تشكيلة المجلس الدستوري  وازن داخلالتّ انتفاء  /أّوال

ي كأول سبب لضرورة إصالحها، الّدستور يظهر عدم التوازن في تشكيلة المجلس 
أو المعينين من  التشريعّية الّسلطةالسيطرة الطاغية لألعضاء المنتخبين من  تتجّلىإذ 

، إلى اليوم 1919منذ سنة  الّتشكيلةمن %  96.18فهم يمثلون  الجمهورّيةقبل رئيس 
مما منها، %  29.31سوى  قضائّيةال الّسلطةبينما ال يحتل األعضاء القادمين من 

انتخبتهم بل وحتى  اّلتيعينتهم أو  اّلتيعرضة للتبعية للجهة  األولىة فالطائ يجعل
لقواعد عمله  المحّددونظامه  الّدستورينحدرون منه رغم نص  اّلذي الّسياسيلالنتماء 

ي األسبق الّدستور إلى شهادة رئيس المجلس  اإلشارة ت، وقد سبقمعلى استقالليته
 .(531)في هذا الخصوص  سعيد بوالشعيراألستاذ 

رقابة تحتوي في تشكيلتها  ةّسسمؤ ي كالّدستور المجلس  ةمؤّسسيعد رغم ذلك بقاء 
، (532) ةمؤّسسالعلى ممثلين للسلطات الثالثة أمًرا مهًما، ألن العبرة ليس بتغيير شكل 

 األولىهي المستهدفة  الّتشكيلةوفي حال المجلس، فإن في تقوية فعاليتها،  إّنماو 
 . باإلصالح، نظرا لما سبق بيانه من عدم توازنها وانسجامها

مهام المجلس وحساسيتها فعال أن تكون عضويته ممثلة تقتضي طبيعة 
أو تلك أو التعنت  الّسلطةهذه ى لالميل إ، ليس بغرض التنفيذّيةو  التشريعّيةتين مؤّسسالب

ليكون المجلس ُمل م ا، بطبيعة عمل السلطتين، على أن تكون تشكيلة  إّنماللمواقف، و 
 صوت مسموعأصحاب  قضائّيةال ةالّسلطمتوازنة بشكل يجعل األعضاء المنحدرين من 

 .صوت مسموح فيهوليس  فيه

                                                 

 .من هذا العمل 192و 191ارجع إلى ص  -531
فاإلصالح في ال يقتصر على شكل المؤّسسة، طالما أن الفعالّية غائبة، فلماذا نغّير تسمية المجلس  -532

الدستوري إلى محكمة دستورّية حّتى نعطي االنطباع أن القضاء وحده كفيل بإصالح وتحديث الّرقابة على 
عن هذا  بوبشير اب االستاذالدستورّية في الجزائر، هل القضاء مستقل في الجزائر حّتى يضمن ذلك؟ قد أج

 .   ، عن انتفاء الّسلطة القضائّية في الجزائر، مرجع سابقمحند أمقران بوبشير: السؤال
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وضمانة  الّسلطاتن الحترام مبدأ الفصل بين اماكما أن المجلس يعتبر صمام 
 اّلتيهي المحطات  ةي للصالحيات المخولة دستوريا، وكثير الّدستور  الّتوزيعالحترام 

 التشريعّيةو  التنفيذّية، فوجود تشكيلة من السلطتين (533)دافع فيها عن هذا المبدأ 
 .اتمؤّسسة عرقلة السير الحسن للشبهتبعد عنه  قضائّيةال الّسلطةباإلضافة إلى 

رد فعل سلبي  كاملة، قد يحدث قضائّيةفإن تحّول المجلس إلى هيئة وبالّتالي، 
 العاّمةاتجاهه في أي قرار أو رأي ال يعجب هذه الجهة أو تلك، ثم قد يصطدم بالحالة 

، (534) صيبه ما أصابهاي، فسمن هوان وعدم استقاللية قضائّيةال الّسلطةتعيشها  اّلتي
في تنظيمه  ة به، وإدخالالمتعّلق القانونّية وصالّنصكذلك تغيير كل األمر  يتطلبوس

القضائي والقانون األساسي للقضاء باعتباره هيئة  الّتنظيمة بالمتعّلقالقوانين زمرة 
وليس  وجود موازنةوجود فئة القضاة فيه يجب أن يكون إن ف الّتاليب، و عندئذ قضائّية

 .مفاضلةأو  وجود محاصصة

 ةمؤّسسالعرضة للتسيير من خارج  فسيصبح ،بالكامل سياسّيةإن كان هيئة  اما
 .اتمؤّسسالتامة لل ةلم تتعود بعد على االستقاللي الجزائرّية دستورّيةالنظرا لكون التقاليد 

 الجزائري  الّسياسي الّنظامبتقّلبات المجلس الدستوري  رأثّ ت /ثانيا

الجزائري  الّسياسي الّنظامي وال تزال بتقلبات الّدستور اصطدمت تشكيلة المجلس 
 .غير محمية منها ةمؤّسسالوتوازناته، لكون هذه 

فيها سلًبا بالمرحلة  رأثّ تسعينيات أخطر مرحلة في تاريخه، إذ تالشهدت سنوات 
إلى مجلس انتقالي، فقد  ه بعد ذلكفي تفادي وقوعها، وتحول أّوالاالنتقالية بعدما فشل 

 جانفي 11استقالته إليه بتاريخ  بن جديد الّشاذلي السّيداألسبق  الجمهورّيةقّدم رئيس 
                                                 

ونظرا ألن مبدأ الفصل : "المتعّلق بالقانون األساسي للنائب ما يلي 1919لسنة  12جاء مثال في قراره رقم  -533
 الميدان الذي أوكله إياها الّدستور،بين الّسلطات يحتم أن تمارس كل سلطة صالحياتها في 

 .".ونظرا ألنه يجب على كل سلطة أن تلتزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن التأسيسي المقام
 ، يتعّلق بالقانون األساسي للنائب، مرجع سابق1919أوت سنة  11م د مؤّرخ في  -ق -ق -12قرار رقم 

 .   الّسلطة القضائّية في الجزائر، مرجع سابق، عن انتفاء محند أمقران بوبشير: أنظر -534
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سنة جانفي  11الوطني في  الّشعبيبقا بحل المجلس مس، بعد أن قام 1992سنة 
مما وّلد  ،1991ديسمبر سنة  26ليوم شريعية تّ النتخابات عقب ظهور نتائج اال 1992

 دستورّيةال اتمؤّسسالمعظم على إثر ذلك واستبدلت  ي الّدستور ما بات يعرف بالفراغ 
 . (535) 1996حتى سنة  ةانتقاليّ  اتمؤّسسب الشرعّية

ذلك ، ودخل بعد الّسلطةي في ضبط عملية انتقال الّدستور فبعد أن فشل المجلس 
في الوقت ، وجد نفسه مع مرور (536)بسبب عدم إخطاره أو استشارته ( سبات)في 

من  أّوالإلى مجلس انتقالي بسبب عدم تمكنه بدوره تحّول حيث  ،دستورّيةوضعية غير 
، إذ 1991سنة المنصوص عليها دستوريا حتى أوت الجزئي  التجديدالقيام بعملية 

يوم  15ضرورة تجديد أو استخالف العضو خالل الـعلى  1919نص نظامه لسنة 
 .(537) تلي استقالته اّلتييوم  15عهدة العضو القديم أو الـ نهايةتسبق  اّلتي

سنة أفريل  11قد تم في  األولىا كان تعيين أعضاء المجلس للعضوية ولمّ 
1919

سنة مارس  21في في الّنص، فإنه كان من الضروري أن يتم التجديد (538) 
، غير أن ذلك لم يتم نظرا 1992سنة أفريل  11يوم قبل تاريخ  15أي  1992

                                                 

 .وما يليها من هذا العمل 219أنظر تفصيل تأثير المراحل االنتقالية في المجلس الدستوري وعمله ص  -535

 :، أنظربوسوماحعلى حد تعبير األستاذ  -536
Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs publics …, Op. cit. p 92 et suivantes. 

 : يمكن اإلشارة على سبيل االستثناء استشارته في إعالن حالة الطوارئ، أنظر 
. د. ج. ج. ر. يتضّمن إعالن حالة الطوارئ، ج 1992فيفري سنة  19مؤّرخ في  11-92مرسوم رئاسي رقم       

 .215، ص 1992لسنة  11ش، العدد 

، 1991جانفي سنة  16مؤّرخ في  12-91مرسوم تشريعي رقم : في حين لم يستشر بالّنسبة لتمديدها، أنظر 
 . 15، ص 1991لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. يتضّمن تمديد مدة حالة الطوارئ، ج

 .من هذا العمل 111من قانون االنتخابات، أنظر ص  111للّرقابة على دستورّية الماّدة  1995كما أخطر سنة    
 .، مرجع سابق1919أوت سنة  12من نظامه المحّدد إلجراءات عمله المؤّرخ في  11أنظر الماّدة  -537
يتعّلق بنشر التشكيلة اإلسمية للمجلس  1919أفريل سنة  11مؤّرخ في  11-19مرسوم رئاسي رقم : أنظر -538

 .111، ص 1919لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. الّدستوري، ج
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السائدة آنذاك، إلى أن تم التجديد أخيرا بعد تعيين أعضاء المجلس  ةالّسياسيللظروف 
 .(539)الوطني االنتقالي في مناصبهم 

ي إذ أضطر إلى الّدستور المجلس  في دون التأثير السلبيهذا التجديد  مرلم ي
المعين آنذاك  ةالّدولبسبب تعيين رئيس بدوره  مجلس انتقاليإلى  الّنهايةفي التحول 

، ثم عبد الوهاب بخشي محّمد خلفا للسيدعبد الرزاق زوينة للسيد  اليامين زروال السّيد
 1991سنة في أوت معمر بوزنادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني االنتقالي للسيد 

 خلفا  1995سنة في مارس عامر رخيلة  السّيدثم انتخاب  ،(540)قاسم كبير خلفا للسيد 

 .(541)المنتهية عهدته  طرفايةاألمين  محّمد للسيد

 الّنظامبمنأى من تقلبات  جزائري لم يكني الالّدستور يظهر إذا أن المجلس 
، مما يتطلب تحميه من مثل هذه الوضعيات نظرا لعدم وجود أحكام انتقالية  الّسياسي

 .(542)وضعها وتضمينها في كل تعديل دستوري 

ي بسبب سيطرة الّدستور ما قيل أعاله مدى ضرورة إصالح تشكيلة المجلس  يبّين
المعايير العلمية والمهنية، هذا من جهة، اختفاء في مقابل عليها  ةالّسياسيالمعايير 

الجزائري  الّسياسي الّنظامتقلبات من ومن جهة أخرى بسبب غياب أحكام انتقالية تقيه 
 . غير المستقر أصال

                                                 

متعلق بنشر التشكيلة اإلسمية للمجلس  1991أوت سنة  11مؤّرخ في  251-91مرسوم رئاسي رقم : أنظر -539
  .11، ص 1991لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. الّدستوري بعد التجديد النّصفي، ج

  .، المرجع نفسه1991أوت سنة  11مؤّرخ في  251 -91مرسوم رئاسي رقم : أنظر -540

، يتعّلق بنشر التشكيلة اإلسمية 1995مارس سنة  26مؤّرخ في  119-95اسي رقم مرسوم رئ: أنظر -541
 .11، ص 1995لسنة  21ش، العدد . د. ج. ج. ر. للمجلس الّدستوري، ج

قد تكون مثل هذه الحاالت السلبية هي اّلتي أّدت بالمؤّسس أخيرا إلى وضع أحكام انتقالية في تعديله لسنة  -542
تشكيلة المجلس الحالية إلى غاية انتهاء مهامهم بصورة طبيعية لضمان استقرار  بغرض اإلبقاء على 2116

 : منه على ما يلي 211/1المؤّسسة، حيث تنّص الماّدة 
المجلس الّدستوري بتمثيله الحالي في ممارسة الصالحيات المخّولة له بموجب هذا الّدستور،  يستمر"

 .، مرجع سابق"وتنتهي عهدة أعضائه الحاليين بانقضاء عهدة كل منهم
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 : الّثانيالفرع 
 يالّدستورإصالح تشكيلة المجلس كيفية في 

ي، وعدم قدرتها على الّدستور ظهر المعطيات عدم توازن تشكيلة المجلس تُ 
وبالنتيجة في مردوده،  ، مما يؤثر في استقالليتهالّسياسي الّنظامالتكيف مع متقلبات 

ي في تشكيلته، وال الّدستور المجلس تشكيلة تتطلب كل هذه السلبيات إصالح  الّتاليبو 
 :ةالّتاليباعتماد النقاط  إالّ يكون ذلك 

 :ي بقانون عضوي الّدستور ضرورة تنظيم المجلس  -1

، (543)وال يزال على ذلك  1919سنة ي بمرسوم رئاسي منذ الّدستور المجلس نظم 
على عالقة مباشرة في تشكيلته بمجالين إثنين على األقل لكونه  وهذا أمر غير مقبول،

، الّدستورمن  121 ماّدةتنظم بموجب قانون عضوي بمفهوم ال اّلتيمن المجاالت 
 .من القوانين الّنوعتؤهله بدوره للتنظيم بموجب هذا  الّتاليبو 

تعداده أعضاء منحدرين من البرلمان، أي أنهم كانوا منظمين بموجب في  يظهر
وفيهم كذلك قضاة كانوا منظمين بالقانون  (544)المذكور 12-99عضوي رقم القانون ال

 المتعّلقبالقانون العضوي  ةير مباشر غاألساسي للقضاء، ناهيك عن عالقة 
 .الوطنّيةباالنتخابات بسبب خضوع النواب له لما كانوا مترشحين لالنتخابات 

، غير (545)لس بالتنظيم الذاتي ضمانة استقاللية في السماح للمج باحثون قد يرى 
في  القانونّيةالقيمة  مجهولبحّد ذاته  الّنظامكون ذلك ليس في صالح المجلس ل أن

                                                 

، يتعّلق بالقواعد الخاّصة بتنظيم 2116جويلية سنة  16مؤّرخ في  211-16مرسوم رئاسي رقم : أنظر -543
، وقد ألغى هذا المرسوم، المرسوم 11، ص 2116لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج المجلس الّدستوري،

 .منه، مرجع سابق 12بموجب الماّدة  1919أوت سنة  12المؤّرخ في  111-19الّرئاسي رقم 

تنظيم المجلس الّشعبي الوطني لحدد ، الم1999سنة مارس  11المؤرخ في  12-99عضوي رقم القانون ال -544
 .مرجع سابق األّمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،ومجلس 

عن قابلية خضوع أعمال المجلس الّدستوري لرقابة القاضي اإلداري، تعليق على قرار "، رمضان غناي -545
، 2111، 11د، العدد . م. ، م"2111نوفمبر  12الّصادر بتاريخ  112121مجلس الّدولة رقم 

 .25وبالخصوص ص  ،11 -21ص ص 

= 
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يمكن القول في  .هفباب تجاهله مفتوح على مصراعي الّتاليبالهرم القانوني الوطني، و 
من  162/2 ماّدةمستمدة من ال القانونّيةرغم منطقية القول بكون قيمته هذا الصدد أنه 

ال  ماّدةأن هذه ال إالّ ، (546)" قواعد عمله"تكرس حق المجلس في تحديد  اّلتي الّدستور
 .فا دستورياتكلي إّنماو  دستورّيةقيمة  تمنح

في  العضوّيةمعيار تحديد مجاالت القوانين  كون  إلى اإلشارةكذلك، سبقت 
، فلماذا ال (547)ال غير  مؤّسساليعتمد على رغبة معيار دستوري  إالّ ما هو الجزائر 
 من الّنوعي ضمن هذا الّدستور ال تنظيم المجلس ذلك فيدمج مج مؤّسساليستغل 
بقانون  دستورّيةالوية األّولمثال بتنظيم مسألة  2116أقنعه في سنة  اّلذيفمن  القوانين؟

 .(548)عضوي عوضا عن ترك األمر لنظام المجلس 

ليكون القانون العضوي لرقابة المطابقة للدستور، يجب استغالل فرصة خضوع 
، فالمرسوم الرئاسي يخضع لرقابة إختيارية، ثم أنه رمز من مطابق له الّتاليبنظامه 

أن  إالّ ، بينما القانون العضوي، ورغم كونه عمل تشريعي، الّرئاسيةرموز السيطرة 
من ، ثم أنه مطابقتهإشرافه على رقابة يجعل من المجلس شريكا فيه بحكم  الّدستور

عادة تقترحه،  التنفيذّية الّسلطةفي صياغته، ف اتمؤّسسإشراكا لل وصالّنصأكثر 
فتناقشه وتصوت عليه  التشريعّية الّسلطة امالمشروعه،  بالّنسبةيستشار  ةالّدولومجلس 

                                                                                                                                          

إن المؤّسس الّدستوري قد يكون قد تعّمد هذا الوضع قصد منح المجلس : "... يقول الباحث في هذا الّصدد =
 ...".الّدستوري ضمانات االستقاللية المطلوبة تجاه الّسلطات الثالث 

 .25، مرجع سابق، ص ..."عن قابلية خضوع أعمال المجلس الّدستوري "، رمضان غناي -546
 ".يحّدد المجلس الّدستوري قواعد عمله: "من الّدستور على ما يلي 162/2نّص الماّدة ت 

 .من هذا العملوما يليها  111ارجع إلى تفصيل مسألة القوانين العضوية في ص  -547
يمكن إخطار المجلس الّدستوري بالّدفع : "على ما يلي 2116من الدستور المعدل سنة  111تنّص الماّدة  -548

الدستورّية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الّدولة، عندما يدعي أحد األطراف في بعدم 
المحاكمة امام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات 

 .اّلتي يضمنها الّدستور
 .مرجع سابق ،"تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي  
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، ي لفحص مطابقته للدستورالّدستور المجلس  تدّخلوقد تعّدل بعض مواده، بينما ي
 .آراء ومواقف عّدةل ج  نتا الّنظامهذا  الّتاليبفيكون 

 :ي الّدستور الممثلة في المجلس  الّسلطاتضرورة تحقيق توازن عملي بين  -2

في المجلس مسألة ضرورة تدعيم وجود العنصر القضائي  أّوالتطرح هنا 
، ذلك بحكم تحكمهم في «Elément d’équilibrage»بقوة، كعنصر موازنة ي الّدستور 
، (549) خاّصةي بصفة الّدستور بصفة عامة وسهولة تأقلمهم مع القانون  القانونّيةالعلوم 

، ةالّسياسيباإلضافة إلى تمرسهم في مبدأ الحياد مما يجعلهم في منأى من الحساسيات 
 .أو على األقل لن يتسببوا فيها

مسودة في  هإقرار  تم ة، كماالعملي هنا الناحية العدديليس المقصود بالتوازن 
يعني دائما غلبة ألن ذلك ، (أعضاء من كل سلطة 11) 2116الدستور وتعديل سنة 

، لهذا ينبغي زيادة تمثيل (11ضد  11)على العنصر القضائي  الّسياسيالعنصر 
، مع تعديل (12من  16)ي الّدستور نصف تعداد المجلس العنصر القضائي إلى 

يجعل حضور  اّلذي بالّشكلات واتخاذ القرارات أو اآلراء إجراءات ونصاب االجتماع
 . «Décisif»العنصر القضائي ضروريا وحاسما 

 بالّنسبةلباقي األعضاء مراجعة معايير تعيينهم أو انتخابهم، ف بالّنسبةيتعين 
التطرق إلى المجال األوفر الشتراط فكرة الكفاءات، وقد سبق  وهف، األولىللطائفة 

أن يكونوا على  اإللحاح، ومن المهم (550)السن المطلوبة أو المستوى المطلوب مسألة 
                                                 

بطبيعة الحال عندما يمارس القاضي مهامه العادية لعقد أو عقدين من الزمن في الفصل في قضايا المدنّية  -549
والتجارية والجنائية وغيرها، يصبح أقل تحكما في القانون الّدستوري، غير أن تعليمه القاعدي في الليسانس 

 Principes»قل يتحكم في المبادئ األساسية للعلوم القانونّية سيفيده في مراجعة القانون الّدستوري، فهو على األ

de base»  اّلتي ستسهل له مهّمة التأقلم مع مهمته الجديدة، وقد سمحت زيارة للمجلس الّدستوري في شهر
بالّنظر في مدى اعتكاف أعضاءه المنحدرين من مؤسستي القضاء المعينين في ديسمبر  2115مارس سنة 

فمن السهل عليهم التحكم مجددا في هذه المبادئ، على . مراجعة مبادئ القانون الّدستوري على  2111سنة 
 . خالف باقي االعضاء إذا كانوا من غير القانونيين طبعا

 .  من هذا العمل 119و 111ارجع إلى ص  -550

= 
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 اّلتينظرا لطبيعة مهام المجلس  األولىمن رجال القانون العام بالدرجة في معظمهم 
 .دستورّيةالفهما عميقا لألحكام تتطلب 

ال يشترط ة، فقد تكون مطلوب القانونّيةن العلوم ة ميبأخرى قر  غير أن تخصصات
لما أن المجلس قد يخطر في القانون العام، طاالعضو متخصصا فقط يكون أن مثال 

فقد سبق نص ينتمي إلى القانون الخاص مثال، أو متعلق بتقنيات الضرائب، للنظر في 
ما كان ف ،التهرب من دفع الضرائب بطرق ملتويةالنواب محاولة  كشف 1991سنة  له

ة المتعّلقلم يكن في أعضائه من يتقن المسائل النواب لو  محاوالتللمجلس أن يتفطن ل
 .(551) ، أو على األقل أحسنوا باسشارتهم ذوي اإلختصاصبقانون المالية والضرائب

 :ي الّدستور تدعيم ضمانات حياد واستقاللية أعضاء المجلس  -1

 :مقترحات كفيلة بالوصول إلى ذلك عّدةفي هذا الصدد  تقترح

ي إلى مصاف القانون الّدستور رفع مستوى تنظيم المجلس  اإلشارةكما سبقت ينبغي  -
العضوي، حتى يخضع األعضاء لنص قانوني على درجة كبيرة من األهمية بل 

 .شاملة وكاملة بهاية على در  الّتاليبوشاركوا في وضعه و 

ذات  العضوّيةتدعيم مبدأ التنافي سواء في القانون العضوي المقترح أو القوانين  -
يوجد ال ي بمجرد مالحظتها، فالّدستور عله مقرونا بإنهاء المهة في المجلس العالقة، وج

 ماّدةي سوى الالّدستور ما ينص صراحة على حاالت التنافي مع عضوية المجلس  حاليا

                                                                                                                                          

احترام الشروط يجب انتظار انتهاء عهدة األعضاء الحاليين المعينين والمنتخبين منهم للحكم على مدى  = 
 .الدستورّية الجديدة في تعيين أو انتخاب األعضاء الجدد

ق . ر/  11رأي رقم : أنظريتعّلق األمر بمشروع القانون المتعّلق بنظام تعويضات وتقاعد عضو البرلمان،  -551
 .، مرجع سابق1991جوان سنة  11، مؤّرخ في 91/ د . م/ 

 : وري إلى أهمية التخصص في العلوم القانونّية بصفة عامة، أنظروقد أشار الّرئيس الّسابق للمجلس الّدست 
 .21، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير 
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ما يوجد ، بينما ال (552)مع العهدة البرلمانية  يبالتناف المتعّلقمن القانون العضوي  11
 .موازاة مع عضويتهم ممارسة مهام أخرى يعيق األعضاء المعينين من 

 محّمد السّيدي األسبق مثال الّدستور هذا ما جعل رئيس المجلس رّبما يكون 
ولدى المندوبية  ،يحتفظ بمهامه كوزير مستشار لدى سفارة الجزائر بباريس بجاوي 

مما يعتبر خرقا واضحا  (553)الدائمة للجزائر بمنظمة اليونسكو طيلة رئاسته للمجلس 
 .في الصميمته استقالليمساسا ب، و (554) الّدستورمن  161/2 ماّدةحكام الأل

توغل تسمح للعضو الضرورة ضمان استقرار العهدة من خالل إطالتها لمدة كافية  -
 سنوات 16والتحكم فيها، ذلك أن مدة  الّرقابةوتقنيات ي الّدستور في مواضيع القانون 

وأكده سنوات  11اقترحت  2111ة سنة المقّدم الّدستورغير كافية، بدليل أن مسودة 
 لم يعد مقتنعانفسه  مؤّسسالمما يعني أن  ،(555) 2116ي لسنة الّدستور  الّتعديلالحقا 

 .سنوات 16بمدة ست 

                                                 

 :مع ةتتنافى العهدة البرلماني: "منه على ما يلي 11تنّص الماّدة  -552
يحّدد  2112سنة  جانفي 12 في  مؤّرخ 12-12قانون عضوي رقم ". ...العضوّية في المجلس الّدستوري   -

 .11، ص 2112لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. حاالت التنافي مع العهدة البرلمانية، ج
 :يمكن مقارنة تواريخ الّتعيينات أدناه، إلثبات ممارسته لمهام أخرى موازية لرئسة المجلس الدستوري، أنظر -553

. يتضّمن تعيين رئيس المجلس الّدستوري، ج 2112ماي سنة  26مؤّرخ في  111-12مرسوم رئاسي رقم  -
 .11، ص 2112لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر
يتضّمن إنهاء مهام وزير مستشار لدى سفارة ( غير مرّقم) 2111ماي سنة  11مرسوم رئاسي مؤّرخ في  -

 11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ولدى المندوبية الّدائمة للجزائر بمنظمة اليونسكو، ج( فرنسا)الجزائر بباريس 
 .19، ص 2115لسنة 

المتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس  2111ماي سنة  11مؤّرخ في  161-15مرسوم رئاسي رقم  -
 .11، ص 2115لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. الّدستوري، ج

. ج. ر. يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، ج 2111ماي سنة  11مؤّرخ في  161-15مرسوم رئاسي رقم  -
 .11، ص 2115لسنة  12ش، العدد . د. ج

بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الّدستور أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة : "واّلتي نّصت على ما يلي -554
 .  ، مرجع سابق"أية عضوّية أو أية وظيفة أو تكليف او مهمّة أخرى 

ـ 2116من الدستور المعّدل سنة  111/1، والماّدة 2111تعديل الّدستور لسنة من مسودة  12أنظر الماّدة  -555
 .مرجعين سابقين
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مدة قصيرة ذلك لكونها ليست مهمة لسنوات سنوات المعتمدة  16الــمدة تعتبر 
سنوات  11بالّنسبة لمجلس األّمة، وكذلك األمر بالّنسبة لـانتخابية كما هو الحال مثال 

كمدة سنوات  11 من مّدةعضو من األفضل أن يستفيد البالمقابل المعمول بها حاليا، 
، وهي مدة تسمح له باكتساب خبرة وحنكة سواء في مجال لتحقيق هذا التحكمكافية 

ية أو المسائل المتعّلقة باالستشارات الّرقابة على دستورّية القوانين أو المنازعات االنتخاب
 .المختلفة أو عمليات انتقال الّسلطة

العهدة حتى يكون في منأى ولو جزئيا من  نهايةمان تقاعد مريح للعضو بعد ض -
 .(556) ةمؤّسسالفي  أثرمغريات قد تعرض عليه فت

 ،(557) ي الّدستور  الّتعديلوهو ما أّكده كذلك  فكرة اليمين الّدستوراقترحت مسودة  -
م رئيس ماأأداء اليمين عضو قانونيا ودينيا كذلك، غير أّن وهي فكرة جيدة كونها تلزم ال

 .(558)ينص على ذلك  اّلذيهو مجرد اقتباس من القانون الفرنسي  الجمهورّية

 ي الجزائر  الّنظاميختلف عن رئاسي الشبه الفي فرنسا  الّسياسي الّنظامأن  إالّ 
على هكذا إجراءات يعتبر خضوع للرئيس وتقوية لمركزه،  الّنصف الّتاليبرئاسيوي، و ال

 اّلتيم هيئة تتكون من الجهات امامن األفضل أن تجرى اليمين فوعلى هذا األساس 
ورئيسي  الجمهورّيةم هيئة تتكون من رئيس اماعينت أو انتخبت األعضاء بعبارة أخرى 

    .ةالّدوللس غرفتي البرلمان ورئيسي المحكمة العليا ومج

                                                 

ال يمكن إنكار أن عضو المجلس حاليا وبحكم انتمائه إلى طائفة المناصب العليا في الّدولة أصبح يحظى  -556
ما يضمن له تقاعد مريح، بعدة امتيازات في المرتب وكماليات المنّصب، غير أن ال يوجد في القانون حاليا 

 .وهو في المجلس( ما بعد العهدة)مما يجعله يفكر في 
، 2116من الدستور المعدل لسنة  111/6، والماّدة 2111من مسودة تعديل الّدستور لسنة  11الماّدة  -557

 .مرجعين سابقين
558-                      L’Article 03 de l’ordonnance n° 58-1067 du 07 Novembre 1958, op. cit, dispose:  

«(al.1) Avant d'entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent 

serment devant le Président de la République. 

(al.2) Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité 

dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne 

prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de 

la compétence du Conseil». 
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 .  سابقا بخصوص السن والكفاءةير إليه يضاف إلى ما اقترح أعاله ما أش -

 :االنتقالية من الحاالتالسدتوري ضرورة وجود أحكام انتقالية تحمي المجلس  -1

عن ضرورة وجود ما حدث لتشكيلة المجلس خالل سنوات التسعينيات يكشف 
أن البالد آنذاك  الحجة ت، فإذا كانبالمراحل االنتقالية هأثر أحكام انتقالية تضمن عدم ت

ر قيام رئيس برّ ، فكيف يُ الّدستورمراعاة غامضة لم تسمح بانتقالية مرحلة في  كانت
سنة إلى شهر سبتمبر  2115سنة الحالي بتركه بدون رئيس من شهر ماي  الجمهورّية

سنة شهر سبتمبر من آخر يس رئالمنتهية لعهدة التمديد ل بالّنسبةكذلك األمر  ؟2115
 .(559)معه وبعض أعضاء المجلس  ؟2112سنة إلى شهر مارس  2111

ي بأحكام انتقالية تستعمل في حاالت فراغ الّدستور تظهر إذا أهمية إمداد المجلس 
شبهة عدم  فادىبإمداده ألي سبب كان حتى يت المكّلفة الّسلطاتأو تأخر  الّسلطة

 (.االنتقالية)أو شبهة  دستورّيةال

ي عبر إعادة تنظيمه بموجب قانون عضوي، الّدستور يتم إصالح تشكيلة المجلس 
الممثلة فيه، وعلى تدعيم ضمانات حياد  الّسلطاتيعمل على تحقيق توازن عملي بين 

ي، ثم إخضاعه ألحكام انتقالية تحميه من التغيرات الّدستور واستقاللية أعضاء المجلس 
 .الجزائري  الّسياسيلنظام الطارئة ل

ير غ، كما أنها حالياي هّشة وغير متزنة الّدستور أن تشكيلة المجلس  ستنتجُ يُ 
يع االستجابة لحجم ال تستط الّتاليبالجزائري و  الّسياسي الّنظاممحّصنة من تقلبات 

الرفع من مستوى تنظيم المجلس إلى بذلك ، يتعين الّظروفإليها في كل  المهام الموكلة
القانون العضوي وإعادة التوازن إليه بتدعيم حضور رجال القضاء فيه عددا ونصابا، 

 .  الّسياسي الّنظاملتقلبات  التصّدي على وتمكينه من أحكام انتقالية تساعده

 
                                                 

 .وما يليها من هذا العمل 122أنظر ص  -559
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 األّولخالصة المبحث 

 الّنظامي استجابة لتوازنات الّدستور على تشكيلة المجلس  الّسياسييطغى الطابع 
أذهبتها معايير  اّلتيفي فعاليته  إّنماالجزائري، على أن العيب ليس في ذلك و  الّسياسي

 .تعيين وانتخاب األعضاء فيه

لبرلمان والمنتخبون من ا الجمهورّيةيسيطر األعضاء المعينون من قبل رئيس 
 عيهايتنتقى وفق معايير ال  األولى، فإذا كانت الطائفة على المجلس ويؤثرون فيه سلبا

من كان نائبا  إالّ ، فإن األخرى تخضع النتخاب موّجه، ال ينجح فيه نفسه الّرئيس إالّ 
 تي القضاءمؤّسسيبقى األعضاء المنحدرون من و ، أحزاب األغلبية البرلمانية من

 . اب القانوني المفروض لعمل المجلسالّنص، بسبب عددهم و الّتشكيلةأضعف حلقة في 

جعلت  اّلتيو  الّسياسي الّنظاملته بتقلبات المجلس من جهة أخرى بسبب تشكي أثرت
 .مجلسا انتقاليا وفي أخرى مجلسا غير دستوري  عّدةمنه في مناسبات 

يجب إذا إصالح المجلس من خالل تنظيمه بقانون عضوي وإعادة التوازن إلى 
تشكيلته، وتدعيم معايير انتقاء أعضائه، ووضع أحكام انتقالية تساعده على مواجهة 

 .  الجزائري  الّسياسي الّنظامتقّلبات 
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 :الّثانيالمبحث 
قابة على لّرممارسة اكإجراء معّطل لالمجلس الدستوري إخطار 

 في الجزائرالّدستورّية 
 Contrôle)مجردة  دستورّيةي في الجزائر رقابة الّدستور يمارس المجلس 

Abstrait) (560)  وال تشترط محدودة  اتمؤّسس إالّ ال يمارسه  (561)بإخطار  تحّركألنها
في هذه الحالة ملموسة  الّرقابةلكانت  فيه مصلحة، بينما يستبعد األفراد منه وإالّ 

(Contrôle Concret)  (562)كونها ستبنى على مصلحة. 
                                                 

560-Omar BENDOUROU, «Le Conseil Constitutionnel Algérien» R.D.P 1991, pp 1617-1640, 

notamment p 1620.                                                        

طلب أو رسالة من الهيئة المختصة باإلخطار، توجه إلى المجلس الّدستوري من أجل "يعرف اإلخطار بكونه  -561
 .11، مرجع سابق، ص ...، نظام الّرقابة سليمة مسراتي :أنظر". طلب الّنظر في دستورّية القوانين

 :يمارس في الجزائر نوعين من اإلخطار
، يمارسه رئيس الجمهورية 165بة على الدستورّية الواردة في الماّدة يمارس في إطار الّرقا: إخطار إختياري 

ضاء مجلس األمة سنة ‘قبل توسيعه إلى الوزير األول ومجموعة من النواب وا)ورؤساء الغرف البرلمانية 
، كما قد يمارس خارج هذا اإلطار كطلب تفسير قاعّدة دستورّية الذي يختص به رئيس الجمهورية، (2116

يستند هذا النوع من اإلخطار إلى قاعدة دستورّية صريحة وإّنما يستنبط منه، على اعتبار أنه مكّلف حيث ال 
 111إخطارا تفسيريا بغرض تفسير الماّدة  2111بحماية الّدستور، ومن أمثلته إخطار المجلس الّدستوري سنة 

ديد الجزئي األّول ألعضاء مجلس األّمة مذّكرة تفسيرية ألحكام الّدستور المتعّلقة بالتج:  من الّدستور، أنظر
 (.غير منشورة في الجريدة الرسمّية. )11، ص 2111لسنة  15د، العدد . م. ، ن(غير مؤّرخة)المعينين 

يمارس لتحريك الّرقابة القبلّية على دستورّية القوانين والمعاهدات : وينقسم إلى نوعين، إخطار اختياري قبلي
يمارس لتحريك الّرقابة البعدّية أي بعد دخول : التنفيذ، و إخطار اختياري بعدي الدولية قبل أن تصبح واجبة
 .الّنصوص أعاله حيز الّتنفيذ

يمارس اإلخطار اإلجباري أساسا لممارسة الّرقابة على مطابقة القوانين العضوّية والّنظم  :إخطار إجباري 
، ويتميز بكون توقيته القبلي بمعنى قبل أن 1و 2/ 165الداخلّية لغرفتي البرلمان للدستور وفقا ألحكام الماّدة 

 .ثارا من دون باقي الّسلطاتتصبح الّنصوص واجبة الّتنفيذ، كما أن رئيس الجمهورّية هو المختص به استئ
غير أن بعض مهام المجلس الّدستوري األخرى والمتمثلة خاّصة في االستشارة ورقابة تعديل الّدستور تتطلب   

ولو أنه ليس باإلخطار . كذلك إخطارا إجبارّيا، وهذا رغم سكوت المؤّسس والّنظام المحّدد لقواعد عمله عن ذلك
 .من الّدستور، بل إلى مواد اإلحالة 166و 165اّلذي يستند إلى المادتين 

، يتعّلق بمشروع القانون 2116جانفي سنة  21م د، مؤّرخ في / ت د. ر 11/16رأي رقم : أنظر مثال
 .11، ص 2116لسنة  16ش، العدد . د. ج. ج. ر. المتضمن الّتعديل الّدستوري، ج

 .219، مرجع سابق، ص 1، ج ...الّسياسي الجزائري  الّنظامسعيد بوالشعير، : أنظر للتمييز بين الّرقابتين -562
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، يأتي على رأسها (563) وليس أفراد اتمؤّسسإذا يمارس اإلخطار في الجزائر 
بنوعين من اإلخطار، إخطار اختياري يمارس  الّدستور خّصه اّلذي الجمهورّيةرئيس 

ي جّبار وآخر إ الشراكة مع رئيسي غرفتي البرلمانب الّدستورمن  166 ماّدةفي إطار ال
 . 1و 165/2 ماّدةبه لنفسه طبقا لل أثريست

 الجمهورّيةيمارسه كل من رئيس  اّلذيوهو  اماإخطارا عأن هناك  يظهر إذا
بصفة عامة،  دستورّيةالعلى قابة رّ ممارسة الب يتعّلق، و (564) ورئيسي غرفتي البرلمان

، برقابة المطابقة للدستور يتعّلقفقط  الجمهورّيةيمارسه رئيس  اّلذيإخطارا خاصا وهو و 
مدى و  ؟بالخصوص حول طبيعة اإلخطارمجموعة من التساؤالت غير أن األمر يطرح 

على  الّرقابةبه؟ ومدى نجاعته في تحريك  المكّلفة اتمؤّسسالبين  عدالة توزيعه
 مدى ضرورة مراجعته؟ الّتاليبفي الجزائر؟ و  دستورّيةال

بين رؤساء أبعد المؤسس الطبيعة القضائية عن اإلخطار، وجعله بالتالي شركة 
 تأثيراتبسبب ال الّرقابةفرص تحريك  فقط، مما قّلل التشريعّيةو  التنفيذّية سلطتينال

لكل األطراف ذات المصلحة  هضرورة توسيع فرضمما ي (األولالمطلب ) ةالّسياسي
 (.الّثانيطلب مال) الّرقابةلتفعيل 

 :األّولالمطلب 
  دستورّيةالعلى رقابة التعطيل باإلخطار  في  المكّلفة اتمؤّسسلمساهمة ا

على قدر كبير من  دستورّية اتمؤّسسثالثة اإلخطار ب 1996دستور سنة ربط 
ومحوره، ومن  الّسياسي الّنظامباعتباره ركن  الجمهورّيةرئيس  يوجداألهمية، فمن جهة 

اللذان يرئسان  األّمةالوطني ورئيس مجلس  الّشعبيجهة أخرى رئيس المجلس 

                                                 

حّتى مسألة األّولوية الدستورّية اّلتي يستطيع بموجبها األفراد تحريك الّرقابة عن طريق الّدفع بعدم الدستورّية  -563
، أنظر الماّدة 2119في الجزائر، لن يتم تجسيدها قبل سنة  2116اّلتي اعتمدها المؤسس في تعديل سنة 

 .ه، مرجع سابقمن 215

عضوا من أعضاء مجلس األّمة بموجب  11نائبا و 51، 2116أضاف إليهما المؤّسس في تعديل سنة  -564
 .، مرجع سابق2116من الدستور المعدل سنة  112/2الماّدة 
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في  ساهمت اتمؤّسسالي الجزائر، غير أن كل هذه ف التشريعّية الّسلطةتي مؤّسس
 .في الجزائر دستورّيةالعلى قابة رّ التراجع 

يرجع ذلك باألساس إلى كون اإلخطار يرتبط بالمؤسسات لكونه ذو طبيعة غير 
الفرع )اللذان يعتبرنا أساس أّي منازعة إذ يفتقد لمبدأي التسبيب والوجاهية ، قضائية
تعطيل الرقابة نظرا لغياب ما ، مما سهل على المؤسسات المكلفة به المساهمة (األول

 .(الفرع الثاني)( معّبر)يجبرها على انتاج إخطار 

 :الفرع األول
 إجراء غير قضائي مرتبط بالمؤسساتاإلخطار طبيعة 

ما يفيد المجلس الدستوري لقواعد عمل  المحّدد الّنظامأو في  الّدستورفي  يغيب
إلى أنه يتم  نظامهذا المن  11 ماّدةفي ال اإلشارةحول خصوصيات اإلخطار سوى 

غير أن هذا الفراغ في تحديد شكله ، (565)للمجلس  العاّمةنة مابرسالة تودع لدى اال
نقائص في الممارسة تجعل منه أداة إعالم للمجلس أكثر من كونه أداة إثارة  عّدةأظهر 

 .(566)  فيه الدستورّيةالمنازعة ة ر ــ، بل وتغيب أساسا فكدستورّيةمنازعة 

تفتتح  اّلتيفتقد رسالة اإلخطار لشرط التسبيب وهي من أهم ما يميز العريضة ت
 المشّرع، حيث يشترط واإلدارية في قانون اإلجراءات المدنية القضائّيةبها الخصومة 

فيظهر من خالل ذلك مالمح  ،(567)فيها عدد من الشروط تحت طائلة رفضها شكال 
                                                 

 .منه، مرجع سابق 11/1، أنظر الماّدة 2116وهي التقنية نفسها اّلتي احتفظ بها في نظامه لسنة  -565

اإلشارة إلى أن المجلس الّدستوري، وتماشيا منه مع توسيع اإلخطار حاول خلق فكرة المنازعة  من المهم -566
الدستورّية، غير أنه مّيز بين اإلخطار الذي يمارسه رئيس الجمهورّية أو رئيسي إحدى غرفتي البرلمان، 

تي تجعلهم يشكون في واإلخطار القادم من أعضاء البرلمان، إذ اشترط من هؤالء فقط تقديم التبريرات الّ 
دستورّية النّص، كما نّص على إعالم رئيس الجمهورّية ورئيسي غرفتي البرلمان بإخطارهم، والسماح لهم بتقديم 
مالحظاتهم، بينما لم يشر ال إلى إعالم النّواب واألعضاء وال السماح لهم بحق تقديم مالحظات في حالة كون 

من الّنظام المحّدد  11و 11حدى غرفتي البرلمان، أنظر الماّدتين اإلخطار من رئيس الجمهورّية أو رئيس إ
 .، مرجع سابق2116لقواعد عمل المجلس الّدستوري لسنة 

 :على ما يلي 2111من قانون اإلجراءات المدنّية واإلدارّية لسنة  15تنّص الماّدة   -567
 :البيانات التاليةيجب أن تتضمن عريضة افتتاح الّدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكال، "

= 
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 اّلذيالتسبيب تظهر في حالة اإلخطار اإلختياري في الجزائر، فأهمية  الّسياسية الّرقابة
ر ة عن  المؤّسسةمن المفترض أن تدافع فيها  ط  ط ر ة، بينما  المؤّسسةم مارأيها أالُمخ  الُمخ 

، فال حاجة إجرائيا وموضوعيا الّنصبالضرورة على كل  اإلجباري ينصب اإلخطار 
 .(568)أمام المجلس الدستوري أي وجه من أوجه الطعن  عندئذ إلى إثارة

ما األمين العام األسبق للمجلس  عبد القادر بن هنيالسيد في هذا الصدد  يقول
ما إذا كان ينبغي أن تذكر الرسالة أسباب  يبّينلم  الّنظامغير أن هذا  : "..يلي

بهذه األسباب على غرار ما يجري في بلدان أخرى،  خاّصةاإلخطار أم ترفق بمذكرة 
ي منذ ذلك الوقت لم نجد الّدستور جميع ااٍلخطارات المعروضة على المجلس ومن بين 

 دستورّيةي فحص الّدستور ما يتعرض منها لهذه األسباب، فبعضها يطلب من المجلس 
المعروض لإلخطار بدون تحديد األسباب الكفيلة بتبرير  الّنصأو تلك من  ماّدةهذه ال
 .(569)... " الدستورّية  الّرقابةمعروض على أو الجزء منه ال الّنصهذا  دستورّيةعدم 

في ظله  الّرقابةالفرنسي كذلك يعاني من هذا الثقل، إذ أن تحريك  الّنظامكان 
يتم كذلك بموجب رسالة ال تحتاج إلى تسبيب، إذ كانت رسائل اإلخطار ال تحمل كان 

، غير أن فتح اإلخطار للنواب وتطور الممارسة (570)في القانون  الّنظرسوى طلب 
                                                                                                                                          

 الجهة القضائّية اّلتي ترفع امامها الّدعوى، -1=    
 إسم ولقب المدعي وموطنه، -2
 إسم ولقب المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،  -9
 اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره اإلجتماعي وصفة ممثله القانوني أو اإلّتفاقي، -4
 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل اّلتي تؤسس عليها الّدعوى، -1
 "اإلشارة عند االقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى  -6

. ج. ر. ، يتضّمن قانون اإلجراءات المدنّية واإلدارّية، ج2111فيفري سنة  25المؤّرخ في  19-11قانون رقم 
 . 11ص  ،2111 لسنة 21العدد ش، . د. ج

 .16، مرجع سابق، ص ...، نظام الّرقابة على دستورّية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي -568

. و. ، م 1991، لسنة 11د، العدد . م. ، ن"المجلس الّدستوري تنظيم واختصاص"، عبد القادر بن هني -569
 .22، وبالخصوص ص 11 -61، ص، ص1991م، الجزائر، . ف

آالن )يمكن الّنظر في مثال رسالة اإلخطار اّلتي بعث بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي األسبق السّيد  -570
 :،  إلى المجلس الّدستوري بخصوص مشروع تعديل قانون الجمعيات1921سنة  (Alain Poherبوهير

= 
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دفعت النواب إلى االجتهاد في إظهار والنقاشات اّلتي رافقت ذلك، في فرنسا،  الّسياسية
، فضال على أن توسيع تحريك (571)المطعون في دستوريته  الّنصما يعيبونه على 

ر المتقاضين الفرنسي يجب المشّرع، جعل 2111إلى األفراد بموجب تعديل  الّرقابة
 .(572)ي على تبرير طلبهم الّدستور الراغبين في إحالة طلباتهم إلى المجلس 

تقوم عليه  اّلذيينعدم كذلك في اإلخطار مبدأ الوجاهية، وهو من أهم المبادئ 
اإلخطار  أصال، ذلك أنّ  منازعة دستورّية، إذ أن غيابه ينفي وجود القضائّيةالخصومة 

 ،تين دستوريتين حول نص قانوني مامؤّسسنزاع ما بين يكشف عن وجود ُيفترض أّنه 
فالمفروض أّنه يحتاج لتوضيحات  ،ي، فعلى األقلالّدستور يفصل بينهما المجلس 

البرلمان حول مسار النص المعروض عليه إذا جاءه اإلخطار من قبل رئيس 
 .الجمهورية، ولتوضيحات الحكومة إذا جاءه من البرلمان

                                                                                                                                          

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément au second alinéa de l'article 61 de la  =
Constitution,  je défère au Conseil constitutionnel, avant sa promulgation. La loi tendant à compléter 

les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 

Je demande au Conseil constitutionnel de vouloir bien se prononcer sur la conformité de ce texte à la 

Constitution. 
En application de l'article 18 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique 

sur le Conseil constitutionnel,  j'informe M. le Président de la République et M. le Premier ministre 

que je vous adresse la présente lettre de saisine. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. Alain Poher ».  

Voir la lettre de saisine sur le site: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriSaisine consulté le 28/08/2015. 
 :جاء في حيثيات بعض قرارت المجلس الّدستوري الفرنسي األخيرة ما يلي -571

«2.Considérant que les députés requérants invoquent la méconnaissance des exigences de l'article 8 

de la loi organique du 15 avril 2009 ; que l'étude d'impact serait inconsistante en raison de 

l'insuffisance de l'examen des conséquences sociales, économiques et financières du 5° du 

paragraphe III de l'article 1er de la loi déférée et de l'article L. 311-5-5 du code de l'énergie 

introduit par son article 187…; » 

- Voir aussi : Décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015 relative à la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte, Doc. Inf. web, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel consulté le 28/08/2015.  

- Décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015 relative à la loi portant adaptation de la procédure 

pénale au droit de l'Union européenne, Doc. Inf. web, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel consulté le 28/08/2015.  

Voir pour analyse de la saisine : 

Henry ROUSSILLION, «La saisine du Conseil Constitutionnel contribution à un débat », R. I. D. 

C, n° 02, 2002, pp 487-511. 

- Décision n° 2015-720 DC du 13 août 2015 relative à la loi, Doc. Inf. web, http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel consulté le 28/08/2015.  

572- L’Article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 dispose :                                    

«(al.1) Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré 

de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution 

est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être 

soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office». Op. cit. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriSaisine
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel%20consulté%20le%2028/08/2015
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel%20consulté%20le%2028/08/2015
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel


 

 
221 

الجزائري مبدأ الوجاهية فيما يخص إجراءات التقاضي سواء المدنية  المشّرع إعتمد
على الدستورّية ال يوجد ما يشير إلى قابة رّ ال، غير أنه في مجال (573)منها أو اإلدارية 

 إالّ إخطار ى ضرورة إبالغ الجهات األخرى بأي يتطرق المجلس الّدستوري إل ذلك، فلم
واب أو أعضاء مجلس األمة فقط مما يشّكل بمناسبة اإلخطار القادم من الن مؤخرا

توضيحات إضافية بشأن الموضوع  أي  ال يتلقى  بالّتالي، و (574)تمييزا غير مبرر 
ي، الّدستور من نوعية عمل المجلس  أّوالالمخطر بشأنه، فغياب مبدأ الوجاهية يضعف 

 .ويحجب البحث عّما أجاب عليه المجلس في رأيه أو قراره

تزيني،  إالّ ي بالقضاة ما هو الّدستور تدعيم تشكيلة المجلس  يظهر هنا كذلك، أن
 وال نظام المشّرعوال  المؤّسسوال  (575)فال هم قادرون على التأثير في المجلس 

، وهو ما ةاستغلوا فرصة وجود هؤالء فيه لتدعيم عمله واقتباس مبدأ الوجاهيالمجلس 
، لتظهر إذا أن العبرة (576)ي الّدستور الفرنسي، وأكدته ممارسة المجلس  المشّرعقام به 

 .ليس بطبيعة األعضاء بل بطبيعة ونوعية العمل

 الّنظريسمح ب الّنشر، فثقافة الّنشريعاني اإلخطار في الجزائر كذلك من غياب 
ي، ومرة أخرى تتفوق الّدستور فيما طلبه المخطرون، وما أجابهم عليه المجلس 

بأشواط كبيرة، إذ يمكن اإلطالع على  زائرّيةالجعلى الممارسة  الفرنسّيةالممارسة 

                                                 

يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ : "من قانون اإلجراءات المدنّية واإلدارّية على ما يلي 11/1تنّص الماّدة  -573
 .، مرجع سابق"الوجاهية

 .من هذا العمل 219و 211ص ، 326رقم راجع اإلشارة في هامش  -574

 .وما يليها من هذا العمل 192راجع مسألة حجم وجود القضاة في المجلس الدستوري الجزائري في ص  -575

576-          L’Article 18-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 stipule que:                         

«(al.2) Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles 54 ou 61 (alinéa 2) de la 

Constitution, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les 

présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des 

assemblées». op. cit. 

يفرد الموقع اإللكتروني للمجلس الّدستوري الفرنسي صفحة خاّصة لمالحظات الحكومة لما يكون اإلخطار من 
 .« Les observations du gouvernement »نّواب البرلمان 
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، (577)ي الفرنسي الّدستور رسائل اإلخطار بكل سهولة في الموقع اإللكتروني للمجلس 
بسبب مبدأ التحفظ  بينما يستحيل الحصول على نموذج من رسالة اإلخطار في الجزائر

، والسؤال اّلذي يمكن طرحه، (578)وسرية المداوالت، وعدم وجود غطاء قانوني لذلك 
يرفق كل  هوجعل قعه؟ي الفرنسي بغطاء قانوني لتحديث مو الّدستور استعان المجلس هل 

 قابال للدراسة؟ بملف كاملقرار يصدره 

 الممارسة الّرقابةسلبا على  تنعكسعّدة نقائص ااإلخطار في الجزائر من  عانى
فتقد بسطر أو سطرين، وم رقابةبه ال كتحرّ يمكن أن إذ لتسبيب ، فهو مفتقد لنوعا وكّما

ويخضع للسرية بحيث ال  الدستورّيةكذلك لمبدأ الوجاهية مما يلغي وجود فكرة المنازعة 
يعتبر سمة من سمات ماّدة علمية، فيظهر جليا أن اإلخطار في الجزائر يمكن إعتباره 

 .للّنشرير قابل بامتياز، كما أنه يمارس سرا طالما يعتبر عمال غ الّسياسية الّرقابة

   :الّثانيالفرع  
 !! مؤسسات المكلفة باإلخطار في تراجع الرقابة على الدستوريةالمساهمة حقيقة 

، إذ يملك هذا االختصاص وفعلية دستورّيةجهة إخطار  الجمهورّيةرئيس يعتبر 
، بينما ال (أوال) مله إال لمعالجة مسائل سياسيةدستوريا وممارسة، غير أنه ال يستع

الّدستور، إذ تنازال عنه ممارسة في سطور  البرلمان اإلخطار إالّ  غرفتييشاركه رئيسي 
 .(ثانيا) لصالح رئيس الجمهورية

                                                 

يستعمل الموقع اإللكتروني للمجلس الّدستوري الفرنسي طريقة ممتازة الستعراض أعماله، إذ ينشر مع كل  -577
بيان صحفي يلخص حيثيات : قرار يصدره، ملفا كامال يخص القانون محل الّطعن، يتضّمن على الخصوص

وى  الجمعّية الوطنّية القرار، مشروع القانون محل الّطعن، ملف كامل حول مراحل دراسة المشروع على مست
وآخر على مستوى مجلس الشيوخ، مالحظات الحكومة إذا كان اإلخطار تم من ممثلي الّسلطة التشريعّية، 

إلى غير ذلك من المعطيات المهّمة اّلتي تسمح بدراسة القرار من كل الجوانب، ويستعمل رسالة اإلخطار، 
 : ، أنظر موقعه اإللكتروني(QPC)مسألة األّولوية الدستورّية الطريقة نفسها مع القرارات اّلتي يصدرها بمناسبة 

http://www.conseil-constitutionnel.fr 
إلى مقر المتكررة رفض تقديم نموذج من رسائل اإلخطار، رغم االتصاالت والتنقالت من المؤسف أن يُ  -578

في كل مرة إلى سرية المداوالت أو واجب التحفظ، بينما في الحقيقة ال عالقة لها بسرية  المجلس، مستندين
المداوالت، طالما أنها تأتي قبلها، وبالّتالي فهي مستقلة عنها توقيتا وممارسة، هذا ما يعرقل فعال عمل 

 .ستوري لذلكالباحث، ويفوت فرصة التعرف على ما تريده الجهة المخطرة ومدى استجابة المجلس الدّ 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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  !على الدستورّية في تعطيل الّرقابة الجمهورّيةرئيس دور  /أوال

ه، يلإي من يوم تقديم ملف ترشحه الّدستور بالمجلس  الجمهورّيةتبدأ عالقة رئيس 
، بعد ذلك وبمجرد انتخاب (579) الجمهورّيةأي منذ أن يكون مترشحا محتمال لرئاسة 

يسمح للمجلس بممارسة مهامه بحكم  اّلذيهو  الّرئيستتغير األدوار، فيصبح  الّرئيس
وى في حالة تطبيق باإلخطار الذاتي، س لم يسمح له الّدستورعملية اإلخطار، ذلك أن 

حيث يحق له أن يجتمع بقوة القانون،  ،(580) 1996سنة  دستورمن  11 ماّدةال
 .الجمهورّيةفي معظمه معقود برئيس  فإن عمله الّتاليبو 

مثل رئيسي غرفتي  ي مثلهالّدستور إخطار المجلس  الجمهورّيةيحق لرئيس 
لغرفتي  الداخلّيةة واألنظم العضوّيةبه في حالة القوانين  أثرالبرلمان، بينما يست

 .رئيسالمن كذلك تتطلب إخطارا  اّلتياالستشارية و  إلى باقي مهامه ، باإلضافةالبرلمان

 الّنظامفي طبيعة  بهذا الكم من اإلخطارات الجمهورّيةتوكيل رئيس تبرير يجد 
 األّول ن شبه رئاسي لكان على األقل للوزيرذو النزعة الرئاسيوية، إذ لو كا الّسياسي

 الفرنسي الّدستورفيه كما هو الحال مثال في حقيقيا دورا 
(581). 

ممارسة،  الجمهورّيةحكرا على رئيس كذلك غير أن اإلخطار في الحقيقة أصبح 
في الجزائر  غرفتي البرلمانبعد أن كاد يكون كذلك قانونا، فليس من عادة رئيسي 

عليهم ، وإن فعلوا فإن ةالّسياسيحفاظا على االعتبارات  دستورّيةالعلى  الّرقابةتحريك 
                                                 

 : للنظر في دور المجلس الّدستوري في االنتخابات الّرئاسية، إرجع إلى -579
 .وما يليها 19، ص 2112ج، الجزائر، . م. ، نظام انتخاب رئيس الجمهورّية في الجزائر، دبوكرا إدريس

 .سابق، يتعّلق بنظام االنتخابات، مرجع 11-12من القانون العضوي رقم  115إلى  116المواد من 
 .، مرجع سابق2112من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري لسنة  11إلى  21المواد من 

 .، مرجع سابق2116من الدستور المعدل سنة  112الماّدة  -580
 :يمكن الّنظر في مفهوم الّنظام شبه الّرئاسي في الموقعين التاليين  -581

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regime_semi_presidentiel.htm consulté le 01/09/2015. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Régime_semi-présidentiel consulté le 01/09/2015. 

للوزير األّول الجزائري  3901يمكن التغاضي عن كون الدستور قد سمح أخيرا عند تعديله في سنة  ال
نتظار الممارسة خطار المجلس فعال؟ يجب اقوم بإ، لكن هل سي(منه 096الماّدة )بإخطار المجلس الّدستوري 

 .لإلجابة على هذا السؤال

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regime_semi_presidentiel.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Régime_semi-présidentiel%20consulté%20le%2001/09/2015
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سنة من  26على مدار  الجزائرّية، فلم تكشف الممارسة (582) سياسّيةلية تحمل مسؤو 
رؤساء غرفتي البرلمان وإخطار إخطارات من  11ي سوى عن الّدستور جلس وجود الم
 .(583) األّمةرئيس مجلس واحد من 

في  الجمهورّيةالممارس من قبل رئيس  (584)ختلف باعث اإلخطار االختياري ا
، الّرقابة ةمؤّسسإلى  الّدولالجزائر عنه في القانون المقارن، فعادة ما يلجأ في هذا 

للتأكد من احترام مشروع القانون لمقومات دولة القانون، ومع تعدد جهات تحريك 
اإلخطار  كانفي الجزائر، فعادة ما  اأمّ ، دستورّيةفيها تتعدد فرص تحقيق عدالة  الّرقابة

فيما قام به  الّنظرإلعادة أو  ،معينة سياسّيةلمعالجة اعتبارات  مفروضةمجّرد ضرورة 
 .سياسي مشكلرئيس سابق، أو حل للخروج من 

 بن جديد الّشاذلي السّيداألسبق  الجمهورّيةإخطارات رئيس في هذا اإلطار، تأتي 
سواء  معارضون كبيرة كان لها  سياسّيةإصالحات ب تمّيزتفي مرحلة تاريخية حساسة 

 .عرقلتهاأو خارجها، عملوا على  الّسلطةداخل من 

                                                 

من المجلس هو  بشير بومعزةمن بين األسباب اّلتي أّدت إلى استقالة رئيس مجلس األّمة األسبق السّيد  -582
للنظر في مشروع القانون المتعّلق بنظام التقاعد  1991إقدامه على إخطار المجلس الّدستوري سنة 

وبعد أشهر من بداية العمل، دخلت : "... عن هذه التجربة بومعزةوالتعويضات لعضو البرلمان، يقول السّيد 
بسبب ذلك، لكن التاريخ سيكتب أني أول  في صراع مع السيناتورات بسبب تعويضات النّواب، وقد حاربوني

إخطار المجلس وعندما قررت  ...في مثل هذه القضية،  إخطار المجلس الّدستوري من قال بأنني أستطيع 
أو باألحرى لم يغفروا لي ما قمت به  دون أن أخبرهم بذلك، ترك هذا الموقف آثارا لم تمح بسهولة، الّدستوري 

 . ، بتصرف2112ماي سنة  111ر األسبوعي العدد حوار مع جريدة الخب...". معهم
 2إلى  1حول دستورّية المواد من  1991جوان سنة  11مؤّرخ في  91/ د. م/ ق. ر/ 11أي رقم ر : أنظر

والمتضمن نظام التعويضات ... الموافق . ..المؤّرخ في ... ن القانون رقم م 21و 15، 11، 12، 11و
 .11، ص 1991لسنة  11ش، عدد . د. ج. ج. ر. ج والتقاعد لعضو البرلمان،

 .وما يليها من هذا العمل 211راجع مسألة إخطارات رؤساء الغرف البرلمانية في  ص   -583
أهمية االخير تكمن في اإلخطار ذلك أن اإلخطار اإلجباري يتم بصفة آلية دون الحاجة لوجود باعث، بينما  -584

 .اإلختياري إذ هو المقياس لمعرفة مدى رغبة الجهات المخطرة في تحقيق دولة القانون من عدمها

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab1.htm


 

 
225 

 ات ــعلى وضع إصالح (585) 1919نة العمل بدستور س بدايةمنذ  نوابالعمل 
االنتخابات تشريعية أو النتخابات االتغيب عنها العدالة في فرص سواء تعلق األمر ب

ترشح تسّهل لهم مواد تمييزية عّدة  1919قانون االنتخابات لسنة في  أدرجوارئاسية، فال
امتيازات لم بألنفسهم في قانونهم األساسي  استأثروا، ثّم (586) غيرهمل تعرقلهبينما 

المجلس  راخطقدم على إياألسبق  الجمهورّيةما جعل رئيس ، (587) لهم الّدستوريقررها 
 .(589) أّكد عدم دستورّية هذا األحكام اّلذي (588)ي الّدستور 

                                                 

، كان المجلس الّشعبي الوطني ال 1991ديسمبر سنة  26يجب اإلشارة أنه قبل االنتخابات التشريعّية ليوم  -585
، على أساس أن االنتخابات التشريعّية (جبهة التحرير الوطني حزب)يزال يتكون من نّواب الحزب الواحد فقط 

 .1992، وبالّتالي فعهدة النّواب كان من المفروض أن تنتهي في سنة 1912كانت قد جرت في سنة 
ش، . د. ج. ج. ر. يتضّمن قانون االنتخابات، ج 1919أوت سنة  12مؤّرخ في  11-19أنظر قانون رقم   -586

 .111ص ، 1919لسنة  12العدد 
فرض النّواب التمّتع بالجنسية األصلّية بالنسبة لزوج المترشح لالنتخابات الّرئاسية والتشريعّية، بينما أعفوا       

أنفسهم من هذا الشرط، ثم ربطوا كذلك الترشح للمهام أعاله بعدد من التوقيعات يمنحها الناخبون لغيرهم، بينما 
 : أعفوا أنفسهم منها كذلك، أنظر

حكم دستوري أم محكمة -المجلس الّدستوري وإصالح الّنظام االنتخابي الجزائري "، الكريم مختاري عبد 
، 111-48ص ص  ،2111-12، العدد 11ق، المجلد . ب. أ. ، م"؟انتخابية

 .وما يليها 16ص بالخصوص 
ألقيت خالل أعمال ، مداخلة "طفرة أم كبوة؟–توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة "، عبد الكريم مختاري 

، كلّية الحقوق والعلوم "قانون االنتخابات الجزائري واقع وآفاق"الملتقى الوطني حول 
ص ص  ،2111مارس سنة  11و 11يومي  قالمة، 1915ماي  11 جامعةالّسياسية، 

 (.غير منشورة. )111، وبالخصوص ص 121 -116
. ج. ج. ر. يتضّمن القانون األساسي للنائب، ج 1919أوت سنة  11مؤّرخ في  11-19أنظر قانون رقم   -587

 .122، ص 1919لسنة  11ش، العدد . د
أكتوبر  16بتاريخ  91/ د. م. إ. 2، مسّجلة تحت رقم 1991أكتوبر سنة  16مؤرخة في  191رسالة رقم  -588

 .2112، ص 1991، لسنة 51ش، العدد .د .ج . ج. ر. ج، 1991سنة 
، حيث اتهمه 1911بدأت بوادر الخالف بين الّرئيس والحزب تظهر منذ خطابه الذي أعقب أحداث أكتوبر  -589

 : فيه بالضعف والالفعالّية، أنظر

، 11ب، العدد . م ،"حزب جبهة التحرير الوطني ومسار اإلصالحات الّسياسية في الجزائر"، بلعور مصطفى
 .111، وبالخصوص ص 116 -92، ص ص 2116
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ذات  ةالّسياسيالمعارضة  مطالببعض ل 1991الحكومة سنة  استجابت
قانون ل، فعمدت إلى اقتراح تعديل (590)بخصوص قانون االنتخابات التوجهات الدينية 

 الّرئيسقام ف، (592)ألغت فيه الوكالة في التصويت بين الزوجين  (591)االنتخابات 
أدناه، نظرا النطوائها على تمييز بين  51 ماّدةي للنظر في الالّدستور بإخطار المجلس 

كان بمقدوره فقد الجنسين، ونظرا كذلك لعدم اقتناعه بما أقدمت عليه الحكومة، 
، (593) الّدستوراالمتناع عن إصدار هذا القانون وطلب قراءة ثانية مثلما ينص عليه 

 . ي الّدستور المجلس  حالة األمر إلىغير أنه فضل إ

 ي بعدالّدستور شهده المجلس  اّلذيت طويلة من السبات عاد اإلخطار بعد سنوا
أمر يعدل قانون  ، حيث أحيل(594) بن جديد الّشاذلي السّيداألسبق  الّرئيس ةاستقال

مّرة كان حال اقترحه من جديد إليه، غير أن اإلخطار هذه ال 1995سنة االنتخابات 
سياسي  للخروج من مأزق  اليامين زروال السّيد ةالّدولنفسه على رئيس  رئيس المجلس

 .لو حدثت هكبير، كان ستحدثه استقالة جماعية ألعضاء

                                                 

القانون إعتصامات وإضرابات شنتها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المحلة ألسباب سياسية، تعديل هذا سبقت  -590
، أعقبه اعتقال قادة هذا الحزب في 1991اضطرت رئيس الجمهورّية إلى إعالن حالة الحصار في جوان سنة 

هدئة أنصار هذا الحزب، من خالل جويلية من الّسنة نفسها، فبذلك يبدو أن تعديل هذا القانون جاء لمحاولة ت
تشجيع منع المرأة المتزوجة من االنتخاب بنفسها، رغم عدم ذكرها فيه صراحة، وهو ما يتطابق مع ايديولوجية 

 : هذا الحزب اتجاهها، لوال خطوة رئيس الجمهورّية وموقف المجلس الّدستوري الصريح، أنظر
 .وما يليها 16، مرجع سابق، ص ..."الّنظام االنتخابيالمجلس الّدستوري وإصالح "، عبد الكريم مختاري 
 .181، مرجع سابق، ص ..."توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة"، عبد الكريم مختاري 

أوت سنة  12يعدل ويتمم القانون المؤّرخ في  1991أكتوبر سنة  15مؤّرخ في  12-91أنظر قانون رقم  -591
 .1166، ص 1991لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. المتضمن قانون االنتخابات، ج 1919

 .، مرجع سابق1991أكتوبر سنة  21مؤّرخ في  91 -م د  -ق . ق - 11قرار رقم : وأنظر -592
 : على ما يلي 1991من قانون االنتخابات المعّدل سنة  51نّصت الماّدة 

الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي، يمكن أحد الزوجين التصويت عن اآلخر، مع إثبات الرابطة "     
 . ، مرجع سابق"باإلضافة إلى البطاقتين اإلنتخابيتين

 .، مرجع سابق1919من دستور سنة  111المادة  -593
 : ، أنظر«L’hibernation du conseil constitutionnel»:إلى هذه الوضعية بعبارة  بوسوماحأشار األستاذ  -594

Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse …, Op. cit. p 92 et suivantes. 
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إعادة شرط الجنسية األصلية لزوج المترشح  المشّرعكان ذلك بسبب تعمد 
رغم مساعي رئيس هذا ، و 1919لسنة  األّولرغم إلغاءه في القرار  الّرئاسيةلالتخابات 

وطني االنتقالي ورئيس الحكومة رئيس المجلس المن ي لدى كل الّدستور المجلس 
بين أعضاء  الغضببغرض منعه من اإلصدار، ما خلق حالة من  الجمهورّيةورئاسة 

، الجمهورّية رئاسةما ال تريده المجلس فهددوا صراحة باالستقالة الجماعية، وكان ذلك 
 .(595)وانتقالية كانت غير شرعية في هذه المرحلة  ةالّدول اتمؤّسسلكون كل 

هدفها  دستورّيةلم يكن ممارسة لصالحيات  1995يظهر جليا أن إخطار سنة 
هدد ما تبّقى سياسي مأزق خروج من لل حاّل سياسياتكريس دولة القانون، بقدر ما كان 

 . (596) الشرعّية دستورّيةال اتمؤّسسالمن آخر 

طريقة حكم سابقيه، فكان لمنه  اتالحالي انتقاد الجمهورّيةفترة رئيس شهدت 
أّول نص تشريعي ساري المفعول يحيله إل محافظة الجزائر الكبرى ب المتعّلقاألمر 

ي سنة الّدستور المجلس  الجمهورّيةأخطر من جهة أخرى رئيس ، ثّم ي الّدستور المجلس 
بالقانون األساسي لعضو البرلمان  المتعّلقعلى مشروع القانون  الّرقابةلممارسة  2111

 .(597) دستورّيةأحكام غير  عّدةرأى فيه المجلس  ّلذياو 

 الّرقابةب ةالمتعّلق 1999منذ توليه الحكم سنة الحالة الوحيدة اإلخطار أعاله يعتبر 
محافظة الجزائر المتعلق بمر األعلى قانون عادي، بعد أن كان  اإلختيارّية قبلّيةال

هل  على قانون عادي، ماذا يعني ذلك؟ بعدّيةال الّرقابةة بالمتعّلقالكبرى الحالة الوحيدة 
                                                 

الذي كان رئيسا للمجلس آنذاك، أن األمر كانت له خلفّيات سياسية واجتماعية  بوالشعيراألستاذ  أوضح -595
، اّللتان كانتا تحمالن الجنسية الجزائرّية عبد الحميد مهري و أحمد طالب اإلبراهيميتتعلق بزوجتي السّيدين 

ث تمت محاولة استغالل ذلك لمنعهما من الترشح لالنتخابات الرئاسية، فدخل المجلس على المكتسبة، حي
 .إثرها في تجاذبات مع مختلف مؤسسات الّدولة كأّدت أن تؤدي إلى أزمة سياسية

 .151و 151، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير: أنظر
  .من هذا العمل أن المجلس الّدستوري تحول بدوره إلى مؤّسسة انتقالية 212و 216تّمت اإلشارة في ص  -596
 : ، أنظر2111ديسمبر سنة  25س إ، المؤّرخ في / 2111/ 25 تم ذلك بموجب الرسالة رقم -597

 .، مرجع سابق2111جانفي سنة  11مؤّرخ في  11/ م د/ ق. ر/ 12رأي رقم  
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الحالي لرئاسة  الّرئيسيحضر لها منذ ولوج  اّلتيكل القوانين السارية المفعول أو 
  ؟على دستورّيتهاقابة رّ السليمة وال تحتاج إلى  الجمهورّية

، سبقت لمحافظة الجزائر الكبرى  بالّنسبةيظهر بالتأكيد أن الجواب بالنفي، ف
ة يمكن الّثاني، بينما في الحالة سياسّيةبخلفيات كان بشأنها أن اإلخطار إلى  اإلشارة

، هذا (598) بطريقته في الحكمالبرلمان  إلعالم الجمهورّيةاعتبارها محاولة من رئيس 
الخاضعة  القانونّية وصالّنصكل بين من أنه كذلك  تبّينه نفإومن جهة  ،من جهة

 الّصادرة وصالّنصفي الجزائر، ال تخضع في الحقيقة سوى  على دستورّيتهارقابة لل
باستعمال البرلمان  لكبحلذلك ال يعدو األمر أن يكون محاولة ، ف(599)عن البرلمان 

 .رئيسالحفاظا على سمو مركز  كّلما استدعى األمر ذلك ي الّدستور المجلس 

باألساس  الجمهورّيةمارسه رئيس خيرا أن اإلخطار في الجزائر تكشف الممارسة أ
ه دستوريا، فإن المعقود ل اإلجباري اإلخطار  تّم استثناءبصفة تكاد تكون كاملة، فإذا 

، 1919 (600)منذ سنة  مّرة 12 اإلختيارّية الّرقابةي أخطر لممارسة الّدستور المجلس 
 وصالّنصكل تتمع  ، فهل% 66.66أي بمعدل منها إخطارات  11بـ الّرئيسأختص 
 .؟دستورّيةالبقرينة  1919تحضر منذ سنة  اّلتينت أو سّ  اّلتياألخرى  القانونّية

 تتعّلقمنها  21مّرة،  11أو رقابة المطابقة اإللزامية  الّرقابةبينما أخطر في إطار 
على  الّرقابةمرات لممارسة  16، (601) العضوّيةعلى مشاريع القوانين  الّرقابةممارسة ب

                                                 

، أي 1992منبثق عن االنتخابات التشريعّية والمحلية لسنة هو ال 2111يجب التنويه إلى أن برلمان سنة  -598
، فبطبيعة الحال أن عبد العزيز بوتفليقةللسيد  اليامين زروالالسّيد (( أورثه))أنه بعبارة أخرى البرلمان الذي 

 .يرغب الّرئيس في إظهار شخصيته امام هذا البرلمان، ورسم حدوده امامه
 .وما يليها من هذا العمل 65ص الصادرة عن البرلمان في ص العودة إلى دراسة مسألة النصو  -599
 .من هذا العمل وما يليها 199في ص  11أنظر الملحق رقم  -600
 :وهي 2112و 2116يضاف إليها اإلخطارات المتعلقة بالقوانين العضوية الصادرة في سنتي  -601

بمراقبة القانون العضوي المتعلق يتعلق  2111أوت سنة  11مؤرخ في  16/ د. م/ ع. ق. ر/ 12رأي رقم  -
 .11، ص 2116، لسنة 51ش، العدد . د. ج. ج. ر. باالنتخابات، للدستور، ج

 . ، المرجع نفسه2116جويلية سنة  21، ومسجلة في 2116جويلية سنة  21مؤرخة في  15رسالة 

= 
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في ( 11) باإلضافة إلى ثالث مّرات، (602) لغرفتي البرلمان الداخلّية الّنظممشاريع 
 .(603) منه 126 ماّدةبموجب ال الّدستورإطار تعديل 

، 1919ي منذ الّدستور ها المجلس اقتلّ  اّلتيالمجموع العام لإلخطارات  جمعفإذا 
 الجمهورّيةإخطارا، يستحوذ منه رئيس  15فهو ة اإلجباريو  اإلختيارّية الّرقابتينلممارسة 

 %. 11.11إخطارا أي بنسبة  11على 

 الجمهورّيةعلى رئيس  احكر كان وال يزل اإلخطار في الجزائر أن بذلك  ُيستنتج
باإلخطار أوكله  مؤّسسال، فجهات أخرى مشاركة له فيهنصا وممارسة رغم وجود 

 .باإلخطار اإلختياري  الممارسة خّصتهبينما الوجوبي، 

 

 
                                                                                                                                          

نون العضوي يتعلق بمراقبة القا 2111أوت سنة  11مؤرخ في  16/ د. م/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم  -= 
 . 11المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة االنتخابات، للدستور، المرجع نفسه، ص 

 . ، المرجع نفسه2116جويلية سنة  21، ومسجلة في 2116جويلية سنة  21مؤرخة في  16رسالة رقم 
ذي يتعلق بمراقبة القانون العضوي ال 2111أوت سنة  11مؤرخ في  16/ د. م/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم  -

يحّدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 
 . 12للدستور، المرجع نفسه، ص

 . ، المرجع نفسه2116جويلية سنة  21، ومسجلة في 2116جويلية سنة  21مؤرخة في  12رسالة رقم 

، يتعلق برقابة مطابقة القانون 2112مارس سنة  16مؤرخ في  12/ د. م/ ع. ق. ر /11رأي رقم  -
والمتعلق بالتنظيم القضائي  2115جويلية سنة  71لمؤرخ في ا 11-15العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 

 . 11، ص 2112، لسنة 21ش، العدد . د. ج. ج. ر. جللدستور، 
 . ، المرجع نفسه2112مارس سنة  15، ومسجلة في 2112مارس سنة  15مؤرخة في 11رسالة رقم 

 :، أنظر2112يضاف إليها اإلخطار المتعلق بالنظام الداخلي الجديد لمجلس األمة لسنة  -602
، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي 2112سنة جويلية  25مؤرخ في  12/ د. م/ د. ن. ر /02رأي رقم  -

 . 11، ص 2112، لسنة 19ش، العدد . د. ج. ج. ر. جلمجلس األمة، للدستور، 
 12بتاريخ  12، مسجلة تحت رقم 2112جويلية سنة  12، مؤرخة في2112/ ح. ع. أ/ 251رسالة رقم 

 .، المرجع نفسه2112جويلية سنة 

بغرض الّنظر في مشروع الّتعديل  2116باحتساب آخر إخطار للمجلس الّدستوري في جانفي سنة  -603
 .، مرجع سابق2116جانفي سنة  21م د مؤّرخ في / ت د. ر 16-11رأي رقم : الّدستوري، أنظر

 .، المرجع السابق نفسه2116جانفي سنة  11، مؤرخة في 11/ 16رقم مسّجلة تحت رقم رسالة 
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 على الدستورّية في تعطيل الّرقابةالمساعد  رئيسي غرفتي البرلمانور د: ثانيا

في إخطار المجلس  الجمهورّيةيظهر رئيسي غرفتي البرلمان كشريكين لرئيس 
 همالالمذكورة، وبطيبعة الحال فإن اإلخطار المعقود  166 ماّدةي بموجب الالّدستور 

 اإلجباري باإلخطار  الّرئيس أثريست اّلذيفي الوقت  فقط باإلخطار اإلختياري، يتعّلق
يمارسها  اّلتيوباقي المهام االستشارية  الّدستوريتعدى رقابة المطابقة إلى تعديل  اّلذي

أكبر من مجال  اإلجباري فكرة أّولية أن مجال اإلخطار  ، مما يعطي(604)المجلس 
أكبر من  للّرقابة الجمهورّيةك رئيس يخرى أن مجال تحر اإلخطار اإلختياري، وبعبارة أ

 .رئيسي غرفتي البرلمانمن قبل  هاكيتحر مجال 

في الجزائر إلى  الّرقابةفي عملية تحريك  التشريعّية الّسلطةمسؤولي  تدّخليعود 
ورئيس  الجمهورّيةلكل من رئيس  الّرقابةأوكلت مهمة تحريك  اّلتي 1961دستور سنة 

أوكلتها  اّلتي 1919دستور سنة من  156 ماّدةالثّم جاءت ، (605)المجلس الوطني 
 .(606) الجمهورّيةالوطني موازاة مع رئيس  الّشعبيكذلك لرئيس المجلس 

كان رئيسي غرفتي البرلمان في فرنسا معنيين بممارسة اإلخطار منذ دخول 
الكبير لسنة  الّتعديلمنه قبل  61 ماّدة، إذ كانت الالّنفاذحيز  1951سنة دستور 
، ينالّرئيسذين وها الجمهورّيةي في رئيس الّدستور تحصر حق إخطار المجلس  1921

 عضوا( 61)وستين  الوطنّية الجمعّيةنائبا من ( 61)وبعد ذلك توسع اإلخطار لستين 
على  الّرقابةي الفرنسي و الّدستور المجلس بعد ليدخل ، 1921سنة   من مجلس الشيوخ

 .(607)اء ي البنّ الّدستور القوانين في فرنسا عهدا من القضاء  دستورّية

                                                 

 .هذا العمل 211، ص 551إرجع للنظر في نوعي اإلخطار إلى هامش رقم  -604
605-                                               L’article 64 de la constitution Algérienne de 1963 stipulait que : 

« Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et ordonnances législatives après 

saisine par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale ». op. cit. 

 المجلس الوطني، الّشعبي المجلس رئيس أو الجمهورّية، رئيس يخطر: "اّلتي كانت تنّص على ما يلي -606

 .، مرجع سابق"الّدستوري 
607-                                       Simon-Louis FORMERY, La constitution commentée … op.cit, 125. 
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ي الّدستور ي في إخطار المجلس الّدستور حقهم  تي البرلمانيغرفاستعمل رؤساء 
نظرا  1961ب سنة نّص لم ي، فإذا كان المجلس (608) إلى حّد اآلنمّرات فقط  11

تبرير هذا الغياب، فإنه  العملّيةيمكن من الناحية  الّتاليب، و الّدستورلظروف تجميد 
ب  في ظل دستور ابتداء من شهر أوت من السنة نفسها  1919سنة  بالمقابل قد ُنصّ 

 !!مهامه إلى اليوم، ورغم ذلك لم يشهد إخطارات كثيرة ُس ار  م  وال يزال يُ  س  ار  وم  

ن ممارسة هذا يعد إذا من المنطقي أن يتسائل الباحث عن سر هذا اإلحجام ع
ي الّدستور من أزمة الفراغ  1992كان سينقذ الجزائر مثال سنة  اّلذيي؟؟ الّدستور الحق 

، أو (609)الوطني؟؟  الّشعبيبمنع حل المجلس  دستورّيةال الشرعّيةقضت على  اّلتي
 المتعّلقمن المضي قدما في إصدار األمر  1992سنة زروال  السّيد الّرئيسسيمنع 

                                                 

 :يتعّلق األمر بـ -608
 -إ -11، مسجلة بالمجلس الّدستوري تحت رقم 1919ديسمبر سنة  16مؤّرخة في  19-162رسالة رقم  -1

ديسمبر سنة  15متعلقة بدستورّية القانون الذي صادق عليه المجلس الّشعبي الوطني في  1919 -م د
-1919لسنة  11د، العدد . م. والمتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الّشعبّية البلدية، ن 1919
 (.غير منشور في الجريدة الرسمّية. )11، ص 1996

 -إ -15، مسجلة بالمجلس الّدستوري تحت رقم 1919ديسمبر سنة  16مؤّرخة في  19-161رسالة رقم  -2
ديسمبر سنة  15متعلقة بدستورّية القانون الذي صادق عليه المجلس الّشعبي الوطني في  1919 -م د

 -1919لسنة  11د، العدد . م. خابات تجديد المجالس الّشعبّية الوالئية، نوالمتضمن تأجيل انت 1919
 (.غير منشورة في الجريدة الرسمّية. )12، ص 1996

 -إ -16ستوري تحت رقم ، مسجلة بالمجلس الدّ 1919ديسمبر سنة  16مؤّرخة في  19-169رسالة رقم  -9
أكتوبر سنة  29متعلقة بمطابقة الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني المصادق عليه في  1919 -م د

  .1192، ص 1919لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج، للّدستور 1919
، مسجلة بسجل اإلخطار باالمانة العاّمة للمجلس 1991ماي سنة  22مؤّرخة في  91-119ة رقم رسال -4

ن م 21و 15، 11، 12، 11و 2إلى  1حول دستورّية المواد من إ، . س 91-11الّدستوري تحت رقم 
. ر. ج ،والمتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان... الموافق ... المؤّرخ في ... القانون رقم 

 .11، ص 1991لسنة  11ش، عدد . د. ج. ج
النتقادات شديدة بسبب إحجامه عن عبد العزيز بلخادم تعرض رئيس المجلس الّشعبي الوطني األسبق السّيد  -609

من حل المجلس الّشعبي الوطني في  الّشاذلي بن جديدإخطار المجلس الّدستوري بغرض منع الّرئيس السّيد 
 :   نظرا لكون البالد كانت تمر بوضعية استثنائية، أنظر في تحليل خلفّيات هذا الحل 1992جانفي سنة  11

Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs publics…, Op. Cit. p 47.         

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence96_3.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence96_3.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence96_3.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab1.htm
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 الّرئيس، أو سيمنع (610)تبين الحقا أنه مخالف للدستور  اّلذيبمحافظة الجزائر الكبرى 
قبل أن يتداركه  ،2115إصدار قانون المحروقات سنة من  عبد العزيز بوتفليقة السّيد

 تدّخلبات فيها  اّلتيك من الحاالت والمواقف لإلى غير ذ...  (611) 2116بأمر سنة 
 الجمهورّيةرئيس مسؤولية  أكثر من ضروري لتحديد رفتي البرلمانرئيس إحدى غ

الرئاسيوية ال تسمح بمثل هذه الصالحيات رغم  الّسياسي الّنظامأكيد أن طبيعة 
بشير  السّيداألسبق  األّمةرئيس مجلس  تحّملر فسّ االعتراف بها دستوريا، وإال كيف ي

كيف ، و (612) 1991ي سنة الّدستور المجلس  هإخطار سياسية بسبب  مسؤولية بومعزة
ة للنظر في مسألة الّثانيعندما أخطره للمرة رّده  وعدم انتظار المجلستجاوز  يفّسر

                                                 

من أرضية  11ر المجلس الّدستوري نظرا لكون الماّدة كان بإمكان رئيس المجلس الوطني االنتقالي إخطا -610
الوفاق الوطني أجازت له ممارسة صالحيات رئيس المجلس الّشعبي الوطني فيما يتعّلق بإخطار المجلس 

 :الّدستوري، حيث نصت على ما يلي
من  114يمارس رئيس الدولة ورئيس المجلس الوطني اإلنتقالي الصالحيات المنصوص عليها في المادة "

 ".الدستور لصالح رئيس الجمهورّية ورئيس المجلس الّشعبي الوطني عل التوالي
 .مرجع سابق، 1991جانفي سنة  29مؤّرخ في  11-91مرسوم رئاسي رقم 

 .151وليس  156خاطئ، إذ المادة المتعلقة باإلخطار هي  151ينبغي اإلشارة إلى أن اإلحالة إلى المادة 
جدال منذ أن كان مشروع على مستوى مجلس الوزراء نظرا الحتوائه  2115لسنة أثار قانون المحروقات  -611

مواد كانت تمس بالّسيادة الوطنّية، حيث سحب اإلحتكار مثال من شركة سونطراك فيما يتعّلق بحق مد أنابيب 
دءت الدول نقل النفط ورغم ذلك وافق عليه البرلمان ذو األغلبية المنتمية إلى التحالف الّرئاسي، وعندما ب

الغربية صاحبة الشركات البترولية التدّخل في الشؤون الّداخلية للجزائر، قرر الّرئيس تعديله وإعادة اإلحتكار 
 (.بدون إشكال)وافق عليه البرلمان كذلك  2116لشركة سونطراك في هذا المجال بموجب أمر رئاسي سنة 

. ج. ر. ، يتعّلق بالمحروقات، ج2115أفريل سنة  21المؤّرخ في  12-15من القانون رقم  15الماّدة : أنظر 
جويلية سنة  26مؤّرخ في  11-16، اّلتي عّدلت بموجب أمر رقم 11، ص 2115لسنة  51ش، العدد . د. ج

. ج. ج. ر. ، يتعّلق بالمحروقات، ج2115أفريل سنة  21مؤّرخ في  12-15، يعدل ويتمم  قانون رقم 2116
      . 11 ، ص2116لسنة  11ش، العدد . د

 .من هذا العمل 221ارجع إلى ص  -612
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 تعفيه صراحة من القرعة والتجديد الجزئي وتبقي اّلتي الّدستورمن  111 ماّدةتفسير ال
 .(613) ؟سنوات 16لمدة  األّمةلمجلس عليه رئيسا 

إخطار المجلس يتجّنبون في الجزائر يظهر إذا أن رؤساء غرفتي البرلمان 
 دستورّيةعلى قابة رّ اليساهمون في تعثر  الّتاليبالعتبارات سياسية، فهم ي الّدستور 

الجزائري، فلم  الّسياسي الّنظامين بطبيعة أثر في الجزائر، متالقوانين والمعاهدات الدولّية 
سنة من  26مرات على مدار  11ي سوى الّدستور يحدث أن أخطر هؤالء المجلس 

 .غايةوجوده، ما يعتبر حصيلة ضعيفة لل

                                                 

 األمّة مجلس أعضاء عدد( 1/2)نّصف  يجدد: "على ما يلي 1996من دستور سنة  111الماّدة  نّصت -613

 وقعت الذين األمّة مجلس أعضاء ويستخلف .القرعة عن طريق الّثالثة الّسنة عقب األّولى العضوّية مدة أثناء

 .تعيينهم أو انتخابهم في به المعمول اإلجراء نفسه وحسب نفسها الشروط وفق القرعة عليهم

 .مرجع سابق" سنوات (6 ) ست مدة األّولى العهدة يمارس الذي األمّة مجلس رئيس القرعة تشمل ال     
من الّدستور،  111بغرض تفسير الماّدة  2111للتذكير، فإن رئيس الجمهورّية أخطر المجلس الّدستوري سنة   

مذّكرة تفسيرية ألحكام : لمجلس كيفية التجديد وأقر بأن رئيس مجلس األّمة ال يشمله التجديد، أنظرفبين ا
 .، مرجع سابق(غير مؤّرخة)الّدستور المتعّلقة بالتجديد الجزئي األّول ألعضاء مجلس األّمة المعينين 

لثقة منه بطريقة مخالفة غير أن رئيس مجلس األّمة دفع رغم ذلك إلى االستقالة بسبب تهديده بسحب ا 
وهذا رغم إخطاره للمجلس الّدستوري،  1999للّدستور والّنظام الّداخلي لمجلس األّمة وللقانون العضوي لسنة 

 : ودون انتظار رّده،  وأّدى كّل هذا في النهاية إلى تقديم استقالته لتفادي سحب الثقة منه، أنظر
 .وما يليها 11، مرجع سابق، ص ..."بعض المالحظات القانونّية حول عملية استبدال"، بوكرا إدريس

 : الّرئيس األسبق للمجلس الّدستوري حول هذه الحادثة سعيد بوالشعيريقول األستاذ  
ورغم الضغوط اّلتي مورست على المجلس الّدستوري إلعطاء تفسير يسمح بإدماج رئيس مجلس األّمة "...  

ّصف الخاضع للتجديد إال أن المجلس الّدستوري تقيد بالنّص وأقر وجوب بقاء رئيس مجلس األّمة ضمن الن
لعهدة تدوم ست سنوات، غير أن الخالف الحاد الذي ساد العالقة بين رئيس الجمهورّية ورئيس مجلس األّمة 

حاز أغلب أعضاء مجلس األّمة أخذ بعد رأي المجلس الّدستوري طابعا ال يخلو من المناورات الّسياسية، فقد ان
إلى خيار الّرئيس بإبعاد رئيس مجلس األّمة وشرعوا في عملية التحضير لسحب الثقة منه، وبدال من مواجهة 

فقرة  111المعادين له واستمالتهم لجأ إلى محاولة توريط المجلس الّدستوري بطلب تفسير مّرة أخرى للمادة 
سنوات في وقت كان أعضاء  16رّية مرة ثانية بتقرير أن العهدة هي ثانية ودفعه إلى مجاهرة رئيس الجمهو 

 ...". مجلس األّمة قد قرروا بناء على توجيهات، سحب الثقة منه
 . 159، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير 

للمذّكرة التفسيرية، وال حّتى  ، وال2111من الغريب أال ُيعثر على اإلخطار الذي قدمه رئيس الجمهورّية سنة 
 .!!إخطار رئيس مجلس األّمة وال لرد المجلس في الجريدة الرسمّية
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لوحده على اإلخطار في الجزائر سواء دستوريا من  الجمهورّيةستحوذ رئيس ا
أو ممارسًة بعد المطابقة أو االستشارة، يما يخص ف اإلجباري باإلخطار  هخالل توكيل

برئيس  حفاظا على عالقتهم غرفتي البرلمان لهذه الصالحيةرئيسي تعّذر ممارسة 
 .سياسّيةطريق حيث بات يستعمله فقط بخلفيات ، ليفسح له الالجمهورّية

وتحريرها  الّرقابةبات إذا توسيع اإلخطار ألكثر من جهة أمرا ضروريا للنهوض ب
 .أطبق عليها من كل جانب اّلذي الّسياسي الّنظاممن ثقل 

 :ّثانيالالمطلب 
 على الدستورّية في الجزائر لتفعيل الّرقابة كضرورةإلخطاراتوسيع  

على قابة رّ التطرح مسألة توسيع اإلخطار بقوة بعد أن أثبتت الممارسة أن 
أو مناسباتية  ،اإللزامية الّرقابةرقابة آلية بحكم وجود  امّ إفي الجزائر باتت  دستورّيةال

رؤساء غرفي البرلمان ل حجامٍ زها من إميّ وما ، وازنات النظام السياسيبت تتعّلق
توسيع اإلخطار مطلب تغاضي عن لمتعاقبين عن القيام بذلك، فلم يعد باإلمكان الا

 .(614)والملتقيات  طرحته مختلف الدراسات اّلذي

فعال للقلق والتساؤل عن وجود رقابة  اإختياري اإخطار  12حصيلة كذلك تدعو 
الموجودة في  التشريعّيةالكتلة يعني هذا أّن أصال في الجزائر؟ هل  دستورّيةعلى الدّ 

                                                 

عندما ينظم المجلس الّدستوري يوم دراسي حول توسيع اإلخطار، فهذا يعني أنه بات مقتنًعا بضرورة  -614
الّرئيس الّسابق للمجلس الّدستوري في كلمته بمناسبة افتتاح اليوم  الطيب بلعيزتوسيعه، فقد صّرح السّيد 

 : ، بما يلي2111أفريل سنة  22الدراسي حول توسيع إخطار المجلس الّدستوري، المنظم بالجزائر في 
ولعلكم تشاطرونني الّرأي أّن توسيع اإلخطار إلى جهات أخرى أصبح اليوم مطلبا ديمقراطيا، ليس فقط "... 

لطبقة الّسياسية، بل أيضا لدى فقهاء القانون، ايمانا منهم بأن ذلك سيسمح بتعزيز دور المجلس لدى ا
 ...". الّدستوري في المساهمة أكثر، بمعية مؤسسات أخرى، في حماية وترقية الحقوق والحريات

ع إخطار المجلس رئيس المجلس الّدستوري في افتتاح اليوم الدراسي حول توسي الطّيب بلعيزمن كلمة السّيد 
 (.ترقيم بالّلغة الفرنسية) 19، ص 2111لسنة  12، العدد (س)د. م. ، م2111أفريل  22الّدستوري، الجزائر، 
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لمواطنين ؟ هل حقوق حريات ا(615)منذ االستقالل سليمة دستوريا  الرسمّيةالجريدة 
 الّرقابةتحريك  يربطأن كان من الالئق هذه القوانين؟ هل  المدسترة مضمونة فعال في

 بالقوانين؟ الشعببثالثة أشخاص فقط يقررون مصير عالقة 

 (Un sentiment de non satisfaction)عدم إرتياح شعور بتضمر األسئلة أعاله 
للباحثين في العالم أن  ف  ش  ك  أن يُ منطقي في الجزائر، فهل من ال الّرقابةمن واقع 

هل يخدم  ؟1919منذ سنة  اإلختيارّية الّرقابةفي إطار فقط نصا  12الجزائر راقبت 
 هذا الجمود دولة القانون؟

في الجزائر أن  الممارسةكشفت عنها  اّلتيبات من الضروري في ظل الحصيلة 
 تأثيرات تحريرها نهائيا من من حيث وجب من جديد وبشكل جديد،  الّرقابةتبعث هذه 

في  إقحام عاملين جدد تخضع ألصول دولة القانون، و ال اّلتيوتوازناته  الّسياسي الّنظام
 (األّولالفرع )ستكون عامل تحريك قوي  اّلتي، وهما المعارضة البرلمانية تحريكها

إلى  الّرقابةفي حالة توسيع  القانونّية وصالّنصب األّولوالفرد الجزائري المعني 
 .(الّثانيالفرع )المتقاضين 

 :األّولالفرع 
 إلصالح الرقابةاإلخطار ممارسة في فعليا ة معارضة البرلمانّيال اشراك ضرورة 

على  الّرقابةيعتبر توسيع اإلخطار إلى البرلمانيين فرصة سانحة إلصالح 
في الجزائر، فأكيد أن ذلك سيعطي دفعا قويا  الدولّيةالقوانين والمعاهدات  دستورّية

، إذ سمح (616) 1921ي لسنة الّدستور  الّتعديلفيها كما أعطاها في فرنسا عقب  للّرقابة

                                                 

مرسوم  11أمر و 1111قانون و 611تكشف الجريدة الرسمّية للجمهورّية الجزائرّية عن سّن وإصدار ونشر  -615
 11إلى غاية  1962مرسوم منذ سنة  9211مرسوم تنفيذي، و 21151مرسوم رئاسي، و 22111تشريعي، و

 .من هذا العمل 111و 11، أنظر اإلحصائيات في ص 2115ديسمبر سنة 

بتوسيع الّرقابة  61و 51، وسمح تعديل الماّدتين 1921أكتوبر سنة  29للتذكير، عّدل الّدستور الفرنسي في  -616
عضوا من مجلس الشيوخ بعد أن كانت مقتصرة على رئيس  61ة الوطنّية ونائبا من الجمعيّ  61إلى 

 .  الجمهورّية والوزير األّول ورئيسي غرفتي البرلمان
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في هذا البلد، وبات ذلك عنصرًا مهّمًا في  دستورّيةالعلى قابة رّ لذلك بإعطاء دفع قوي ل
، فتظهر اإلحصائيات (617)ي الفرنسي الّدستور شهده المجلس  اّلذيالتحول العميق 

مرات  19ي الفرنسي أخطر الّدستور على سبيل المثال أن المجلس  1991ة سنة المقّدم
خطار إلى إ 216، بينما ارتفع إلى اإلختيارّية الّرقابةلممارسة  1921فقط قبل سنة 

 .(618) اتمؤّسسالحّركه البرلمانيون دون احتساب إخطارات باقي  1991سنة  غاية

تظهر األرقام أعاله أن توسيع اإلخطار إلى البرلمانيين يعد دفعا قويا لعملية 
شرط أن يكون العدد المطلوب من النواب يشمل نواب المعارضة  الّرقابةتحريك 

ُذكر في مسودة  1951هذا التوسيع، ففي سنة  البرلمانية، وإال فال طائل من وراء
الفرنسي أن اإلخطار سيتوسع إلى ثلث البرلمانيين وثلث أعضاء مجلس  الّدستور

، فلربما كان (619)لم تأخذ في االعتبار بهذا المقترح  الفرنسّيةالشيوخ غير أن الحكومة 
إذا  خاّصةهذا المقترح سيعيق عمل المعارضة البرلمانية ألنه قد ال تحصي هذا العدد 

زاب كبيرة التمثيل عتمد سياسة التحالفات سواء مع األحكانت أحزاب االغلبية البرلمانية ت
 .أو صغيرته في البرلمان

                                                 

617-    Philippe SEGUIN, Président de l’assemblée nationale, Allocution donnée à la  journée d’étude 

du 16 Mars 1994 (Vingt ans de saisine parlementaire du conseil constitutionnel), 

Association Française des constitutionnalistes, collection droit public positif, 

Economica, paris, 1995, pp 07-10 notamment p 09. 

ر حول تطو  Louis FAVOREUلويس فافورو يمكن العودة إلى الدراسة التقنية اّلتي قدمها األستاذ  -618
  :، أنظر1991اإلخطارات البرلمانية لغاية سنة 

Louis FAVOREU, «Origines et bilan statistique», communication présentée à la  journée d’étude 

du 16 Mars 1994 (Vingt ans de saisine parlementaire du conseil constitutionnel), 

op. cit, pp 15-21 notamment p 19. 

 % 19إخطار أي بمعدل  112 2111إلى أكتوبر من سنة  2111كما بلغت خالل الفترة من نوفمبر سنة 
 :من مجوع اإلخطارات، انظر

Laurent DOMINGO et Didier RIBES, «Analyse statistique des saisines parlementaires du Conseil 

constitutionnel entre 2004 et 2014», N. C. C. C, n° 49 (dossier: 10 années de 

saisine parlementaire) - octobre 2015. 

جنة الدستورّية لّ عضو ال Raymond TRIBOULETتريبولي  ريمون كانت الماّدة المقترحة من طرف السّيد  -619
 :تنّص على ما يلي 1951االستشارية المكّلفة بإعداد مسودة دستور سنة 

«Aux même fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel par le président de la 

République, le Premier ministre, le président ou le tiers de l’une ou de l’autre assemblée». 

Louis FAVOREU, «Origines et bilan statistique», op. cit, p 16.  
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ر في حرمان المعارضة من اإلخطا الجزائريين مسألة الكّتاببعض  تناول
، (620) تعتبر ذلك حرمانا لألقلية البرلمانية من التعبير مسراتي، فهذه األستاذة الجزائر
لو تّم اعتماد اإلخطار البرلماني في الجزائر  هعتبر أنا  بوكرا إدريساألستاذ  وكذلك
 .(621)" الالزم لكل نظام ديمقراطي( المعارضة)ضمان حق األقلية  "...لكان 

تقدم  أنها لم إالّ خطار إلى البرلمانيين، بتوسيع اإلطالبت وإن  ،غير هذه الدراسات
إلى أن توسيع  اإلشارةواكتفت بيجب توسيع اإلخطار إليهم،  اّلذيعدد البرلمانيين 

 .(622)من ديكتاتورية األغلبية  حمايةيسمح بالساإلخطار إلى األقلية 

 21أن يتم توسيع اإلخطار إلى  ،2111لسنة  الّدستورفي مسودة  مؤّسسالاقترح 
، بينما (623) األّمةعضوا من أعضاء مجلس  11الوطني أو  الّشعبينائبا من المجلس 
، (624)عضوا  11أو نائبا  51سوى  2116ي لسنة الّدستور  الّتعديللم يتم إعتماد في 

 .(625)ي الّدستور إلى حق المعارضة البرلمانية في إخطار المجلس  بقـابعد ان أشار مس

                                                 

  .وما يليها 12، مرجع سابق، ص ...ابة على دستورّية القوانين ، نظام الّرقسليمة مسراتي: أنظر -620

، لسنة 21، العدد 11، إدارة، مجلد "المراجعة الدستورّية في الجزائر بين الثبات والتغيير"، بوكراإدريس  -621
 .84وبالخصوص ص  .16-22، ص ص 2111

 .11مرجع سابق، ص  ، نظام الّرقابة على دستورّية القوانين في الجزائر،سليمة مسراتي -622

 :من الّدستور، وتحرر كاألتي 166تعدل الماّدة : "من المسودة، على ما يلي 15نّصت الماّدة  -623
يخطر رئيس الجمهورّية أو رئيس المجلس الّشعبي الوطني أو رئيس مجلس األّمة أو الوزير : 166الماّدة 

 .األّول، المجلس الّدستوري 
مرجع . "عضوا في مجلس األمّة، إخطار المجلس الّدستوري ( 41)أربعون نائبا أو ( 91)كما يمكن سبعون 

 .سابق

عضوا ( 91)نائبا أو ثالثين ( 11)كما يمكن إخطاره من خمسين : "منه على ما يلي 112/2تنّص الماّدة  -624
 .، مرجع سابق"من مجلس األّمة

بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في تتمّتع المعارضة البرلمانية : "منه على ما يلي 111نّصت الماّدة  -625
 : ...األشغال البرلمانية وفي الحياة الّسياسية، ال سيما منها

من الّدستور، بخصوص ( 9و  2الفقرتان ) 189إخطار المجلس الّدستوري، طبقا ألحكام الماّدة  -6 
 .، مرجع سابق".القانون الذي صوت عليه البرلمان
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، بال شك الّرقابةسيساهم في تطوير بهذا التوسيع، إذ يعّد من اإلنصاف التنويه 
  :أسباب عّدةغير أنه يبق غير كاف ل

تسمح ببلوغ هذا  اّلتيالتركيبة البشرية للمعارضة البرلمانية في الجزائر ليست بالقوة  -
نائبا  12حزب معارض واحد في البرلمان  نادرا ما يتعّدى عدد أفرادفاب بسهولة، الّنص

 . (626)؟ ولو كان متحالفا أو عضوا على أكثر تقدير

، وجود انسجام بين هذه األحزاب المعارضة رغم تقارب إيديولوجيات بعضها عدم -
 . (627) ابالّنصبغرض الوصول إلى هذا  تحالفاتمن القيام ب سيصّعب

يحق فيها للمعارضة البرلمانية ممارسة  اّلتيمسبقا للمجاالت  مؤّسسالتحديد  -
 الدولّيةصادق عليها البرلمان فقط، بمعنى تبقى المعاهدات  اّلتياإلخطار وهي القوانين 

خارج دائرة اإلخطار البرلماني، وتبقى والقوانين السارية المفعول  العضوّيةوالقوانين 
 .الّرقابةشكل من أشكال  محّصنة من أي( التنفيذّيةو  الّرئاسية) التنظيمّيةالمراسيم 

 11نائبا أو  51توسيع اإلخطار إلى البرلمانيين نعم، لكن ليس إلى ينبغي 
اب على الّنصهذا  ية في الجزائرالبرلمان ليس سهال أن تبلغ المعارضة هعضوا، ألن

 .(628)ي الّدستور اشترطها المجلس  اّلتيشروط في ظل الو ، اعتبار ما أشير إليه أعاله

                                                 

مقعدا في االنتخابات  12األحزاب المشكلة لما يسمى التكتل األخضر على تحصلت على سبيل المثال  -626
، يتضّمن نتائج 2112ماي سنة  15مؤّرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم : ، أنظر2112التشريعّية لسنة 

 .انتخاب أعضاء المجلس الّشعبي الوطني، مرجع سابق

حركة مجتمع توجهات الدينية في البرلمان؟ ألم تنقسم متى كانت العالقة منسجمة مثال بين األحزاب ذات ال -627
؟ وعن (تاج)حركة تجمع أمل الجزائر ، وحركة التغيير، وحركة مجتمع السلمهي : إلى ثالث أحزاب السلم

؟ أكيد أن هذه االنقسامات تصب كلها في العدالة والتنميةو حركة اإلصالح الوطنيحزبي حركة النهضة 
 . التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي جبة: مصلحة حزبي األغلبية

جبهة و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطيةوالمثال نفسه ينطبق على أحزاب التيار الديمقراطي مثل حزبي 
 .القوى اإلشتراكية

ع ، شروطا لممارسة هذا النو 2116من الّنظام المحّدد لقواعد المجلس الّدستوري لسنة  11وضعت الماّدتين  -628
 :من اإلخطار، يمكن تلخيصها فيما يلي

 .تضمين رسالة اإلخطار الحكم أو األحكام موضوع اإلخطار مع تقديم تبريرات بشأنها  -

= 
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التي تخّص  تلكو نواب األغلبية البرلمانية مقاعد لفرق بين عدد اأدناه  بّينيُ 
 :(629) 1992منذ سنة الوطني  الّشعبيالمعارضة في المجلس إلى  نالمنتمي

 النسبة المئوية البرلمانية المعارضة المئويةالنسبة  البرلمانية األغلبية و. ش. معدد مقاعد 
 (2112-1339) التشريعّيةالفترة 

111 211 56,11 % 166 11,61 % 
 (2119-2112) التشريعّيةالفترة 

119 216 61,21 % 111 16,26 % 
 (2112-2119) التشريعّيةالفترة 

119 219 61,11 % 111 15,91 % 
 (2119 - 2112) التشريعّيةالفترة 

162 291 62,91 % 121 12,11 % 
 (إلى اليوم – 2119) التشريعّيةالفترة 

162 292 61,21 % 121 16,29 % 

                                                                                                                                          

 .إرفاق اإلخطار بقائمة اسماء وألقاب وتوقيعات اصحاب اإلخطار  -=
 .إثبات صفة النائب أو العضو بإرفاق نسخة من بطاقة النائب أو بطاقة العضو  -

منه إلى إعالم رئيس الجمهورّية ورئيس مجلس األّمة ورئيس الجمهورّية بخصوص  11ا أشارت الماّدة بينم 
 .مرجع سابق. ورود إخطار من هؤالء

 :التشريعّية، أنظر تأعّد هذا الجدول بتحليل اإلعالنات الرسمّية للمجلس الّدستوري المتعّلقة بنتائج االنتخابا -629
 .، مرجع سابق1992يونيو سنة  19مؤّرخ في  92/ د. م. إ 92-11إعالن رقم  -1

، جبهة التحرير الوطنيو التجمع الوطني الديمقراطيشّكل األغلبية البرلمانية في هذه الفترة حزبين فقط هما  
 .األحرار+ أحزاب  11بينما شكل المعارضة 

 .المالحظة نفسها. ، مرجع سابق2112يونيو سنة  11مؤّرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم  -2
 .، مرجع سابق2112ماي سنة  21مؤّرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم  -1

جبهة و التجمع الوطني الديمقراطيشّكل األغلبية البرلمانية في هذه الفترة أحزاب التحالف الّرئاسي وهي 
 .األحرار+  بحز  11، بينما شكل المعارضة حركة مجتمع السلمو التحرير الوطني

، يتضّمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس 2112ماي سنة  15مؤّرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم  -1
 .الّشعبي الوطني، مرجع سابق

بعد مغادرة ) جبهة التحرير الوطنيو التجمع الوطني الديمقراطيشّكل األغلبية البرلمانية في هذه الفترة حزبي 
 .األحرار+ حزب  25رضة ، بينما شكل المعا(التحالف حركة مجتمع السلم

 .، مرجع سابق2112ماي سنة  11مؤّرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم  -5
الحركة و( تاج)حزب تجمع أمل الجزائر شّكل األغلبية البرلمانية في هذه الفترة الحزبين أعاله باإلضافة إلى 

 .الشعبية الجزائرية
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ي الّدستور المجلس  للمعارضة أن تخطر يمكن، أنه ال أعاله اإلحصاءيكشف 
أو ، (عضوا 11نائبا أو  21) 2111سنة  مؤّسسالاقترحه  اّلذياب الّنصفي ظل سواء 
 .(عضوا 11نائبا أو  51) 2116سنة اعتمده في  اّلذياب الّنصفي  حّتى

 مقعد في كل فترة تشريعية، إالّ ( 111) ةالمائفصحيح أن مقاعد المعارضة تفوق 
في  الّتجربةومعظمها عديمة أنها مقاعد لعشرات األحزاب المختلفة حجما وايديولوجيًا، 

، (630)إلى أحزاب األغلبية البرلمانية ينساق لسبب أو آلخر كما الممارسة البرلمانية، 
أحزاب في البرلمان، في حين ال يشكل  اماال وزن لها تم الحقيقّيةفتصبح المعارضة 
نائبا  51فأّنى يكون للمعارضة  !!(631)سوى حزبين في الغالب  األغلبية البرلمانية

 ي وهي مشتتة الصفوف والمشارب واألهداف؟الّدستور متحمسا إلخطار المجلس 

الوطني من ناحية األغلبية  الّشعبيحال المجلس  األّمةيشبه حال مجلس 
 ،باإلضافة إلى الثلث الرئاسي ،الجمهورّيةرئيس برنامج فاألحزاب المساندة ل، ةالّسياسي
 :أدناه يظهركما يبّينه على المجلس،  سيطرةهي الم

 
                                                 

، فقد شهدت الّتعديالت الدستورّية الثالثة اّلتي عرفها بالخصوص عند التصويت على الّتعديالت الدستورّية -630
 :، موافقة برلمانية بأغلبية ساحقة من الغرفتين المجتمعتين معا، بالشكل التالي1996دستور 

 2112الّتعديل الّدستوري لسنة  2118الّتعديل الّدستوري لسنة  2116الّتعديل الّدستوري لسنة 
 :امتناع

 ص 16
 :ال
 ص 12

 :نعم
 ص 199

 :امتناع
 ص 11

 :ال
 ص 21

 :نعم
 ص 511

: امتناع
 ص 12

 :ال
 ص 11

 :نعم
 ص 112 

 المرجع المرجع المرجع
، 3901فيفري سنة  96جلسة يوم 

د د، ع90و، س . ش. م. م. ر. ج
مارس  96، صادر بتاريخ خاص
 .92، ص 3901سنة 

. ، ج2111نوفمبر سنة  12جلسة 
، 2111لسنة  12أ، العدد . م. م. ر

 .11ص 

. ، ج2112أفريل سنة  11جلسة 
لسنة  12أ، العدد . م. م. ر

 .11، ص 2112

 !!أين هي المعارضة البرلمانية من كّل هذه األرقام؟

للذان قد يضاف إليهما دوريا أحزاب أخرى التجمع الوطني الديمقراطي اوحزب جبهة التحرير الوطني وهما  -631
المنشق  (تاج)تجمع أمل الجزائر في إطار ما يعرف بالتحالف الّرئاسي، و (حمس)حركة مجتمع السلم مثل 

 .الحركة الّشعبّية الجزائرّيةو حمسعن حركة 
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 عدد مقاعد 
 األّمةمجلس 

 األّمةالمشكلة لمجلس  ةالّسياسيتعداد التشكيالت 

144 

 أخرى  سياسّيةتشكيالت  التجمع الوطني الديمقراطي جبهة التحرير الوطني الثلث الرئاسي
11 

(11.11 %) 
11 

(21.12 %) 
11 

(11.55 %) 11 
 % 32.96مقعد أي نسبة  199المجموع العام هو  (% 12.61)

:  على شبكة االنترنت األّمةلمجلس  الّرسميبتحليل معطيات الموقع  2115ديسمبر سنة  11 غايةإلى  أعّد هذا اإلحصاء :مالحظة
http://www.majliselouma.dz 

مدى سيطرة أعضاء المجلس المنحدرين من الثلث  اإلحصاءهذا كذلك من ظهر  
ي الّدستور ن سيخطرون المجلس اّلذيعضوا  11، فأين هم الـرئاسي وحزبي األغلبيةال

لقانون لبرلمانية الذي يتيحه ايجب بذلك استثمار حق تكوين المجموعات ا من هؤالء؟
 ين لغرفتي البرلمانالّداخليين الّنظامو العضوي المنظم للبرلمان وعالقته بالحكومة 

 .(632) واإلكتفاء به نصابا إلخطار المجلس الدستوري 

البرلمان معترف بها سواء  اتمؤّسسمن  ةمؤّسستعتبر المجموعة البرلمانية إذا 
ذات العالقة بالبرلمان، فيجب  القانونّية وصالّنصي أو باقي الّدستور من قبل المجلس 

                                                 

يمكن : "، على ما يلي1999مارس سنة  11المؤّرخ في  12-99القانون العضوي رقم  من 11نّصت الماّدة  -632
مرجع ، "كلّ غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية، تحدد في الّنظام الّداخلي لكلّ من الغرفتين

 .، مرجع سابق2116لعضوي الصادر في والمادة نفسها في القانون ا. سابق
كانت تعتبر المجموعة البرلمانية  1999من مشروع القانون العضوي لسنة  19تجدر اإلشارة إلى أن الماّدة  

ها ليست من أجهزة البرلمان وال من أجهزة غرفتي البرلمان، إال أن المجلس الّدستوري رفض ذلك، وصّرح أن
من  51و 12من الهيئات التنسيقية والتشاورية كما كيفتها الماّدتين ى فقط من مواضيع القانون العضوي، فتبق

 : من الّنظام الّداخلي لمجلس األّمة، أنظر 11الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني، والماّدة 
 .، مرجع سابق1999فيفري سنة  21مؤّرخ في  99/ د. م/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم  -

 .مرجع سابق، (بدون تاريخ)الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني  -

 .مرجع سابق، 1999أكتوبر سنة  26الّنظام الّداخلي لمجلس األّمة، المؤّرخ في  -

 : من الّنظام الّداخلي للمجلس الّشعبي الوطني أعاله على ما يلي 2و 1/ 51تنّص من جهة أخرى الماّدة 
 .وا مجموعات برلمانيةيمكن النوّاب أن يشّكل"

 "تتكّون المجموعة البرلمانّية من عشرة نوّاب على األقلّ 

 : من الّنظام الّداخلي لمجلس األّمة أعاله على ما يلي 2و 1/ 19بينما نّصت الماّدة 
من القانون العضوي المذكور أعاله، يمكن أعضاء مجلس األمّة أن يشكلوا  11طبقا ألحكام الماّدة "

 .مانية على أساس االنتماء الحزبيمجموعات برل
 "أعضاء على األقل 11تتكون المجموعة البرلمانية من  

http://www.majliselouma.dz/
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لها بإخطار  الّسماحمن خالل  دستورّيةالعلى  الّرقابةاستغاللها في عملية تحريك 
 أّوالي، ويكون ذلك برفع مكانتها إلى مستوى االعتراف بها دستوريا الّدستور المجلس 

، كما هي عليه اليوم وليست مجرد هيئات تنسيقية باعتبارها من أجهزة الغرف البرلمانية
 .دستورّيةالعلى قابة رّ الثم توكيلها بتحريك 

أو المعارضة األقلية  بضمان التوسيع الفعال لإلخطار إلىالحل كفيل هذا  يعتبر
 .تعاني منها اّلتيمن الرتابة والندرة على الدستورية رقابة الالبرلمانية حتى تتخلص 

إلخطار إلى المجموعات البرلمانية حتى تتمكن المعارضة من يجب إذا توسيع ا
 .الجزائري  الّسياسي الّنظام تأثيرات، فذلك أدعى لتخلصها من الّرقابةتحريك 

 :الّثانيالفرع 
 .لتحقيق رقابة حقيقيةإلخطار ضرورة تحريك  األفراد ل

أن الشعب  1996دستور سنة من على التوالي  12و 16المادتين  ظهر من
  .(633)التأسيسية  الّسلطةومالك  الّسيادةوصاحب  الّسلطاتالجزائري هو مصدر 

وأنه يمارسها بواسطة  الّسيادةيتضح من المواد أعاله أن الشعب هو صاحب 
ستعبر عن إرادته عند مباشرتها ألعمالها،  اّلتييختارها و  اّلتي دستورّيةال اتمؤّسسال

، أي عن إرادة العاّمةيسّنه البرلمان هو تعبير عن اإلرادة  اّلذييعني ذلك أن القانون 
، غير أن الواقع يدعو للتساؤل عن مدى هانتخب اّلذيالشعب طالما أن هذا األخير هو 

 ؟في الجزائر العاّمةعن اإلرادة يعبر فعال كون القانون 
                                                 

 : من الّدستور على ما يلي 16نّصت الماّدة  -633
 .الّشعب مصدر كل سلطة"

 "الّسيادة الوطنّية ملك للشعب وحده
 : من الّدستور على ما يلي 12ونّصت الماّدة 

 .الّسلطة التأسيسّية ملك للشعب"
 .يمارس الّشعب سيأّدته بواسطة المؤّسسات الدستورّية اّلتي يختارها

 .يمارس الّشعب هذه الّسيادة عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين
 .، مرجع سابق." لرئيس الجمهورّية أن يلتجئ إلى إرادة الّشعب مباشرة
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لشعب، أفراد اسوى أقلية من في الحقيقة يطرح هذا التساؤل ألن البرلمان ال يمثل 
إذا ُطر ح  منهم كذلك الممتنعين في القوائم االنتخابية، و ن المسجلو  الناخبون  م  هُ و  

 .الملغاة فلن يمثل عندئذ سوى أقلية األقليةواألصوات 

المنبثق عن االنتخابات  الوطني الّشعبيالمجلس مثال أن يمكن القول فكيف 
مشاركة في االنتخابات ال في حين كانت نسبة ال ،تمثيلياكان  2112لسنة  التشريعّية

 صوت ملغى؟ 965161حذف منها  % 15.62تتعدى 
نسبة ، وبالكاد بلغت (634)

صوت؟  1211112مع إلغاء  2112في انتخابات سنة  % 11.11
يضاف إلى ، (635)

، بل بات يعاني مما تعانيه معظم (636) سيادةكل ب الّتشريعذلك أنه برلمان ال يمارس 
 .(637)بيد الحكومات لتجسيد سياساتها  ةالعالمية من كونها وسيل تالبرلمانا

، ومركز مدافعيه (638)( القانون تعبير عن اإلرادة العامة)مبدأ شهدت فرنسا، مهد 
، إعادة قراءة له، إذ أوضح المجلس (639)ريمون كاري دو مالبارغ  أمثالالكبار 

                                                 

ناخب  5222122لم يعبر في الحقيقة سوى عن إرادة  2112يكون برلمان  فبحذف األصوات الملغاة أعاله -634
موزعة ، % 11.51ناخب مسجل في القوائم االنتخابّية أي نسبة حقيقية ال تتعّدى  11261111من أصل 

 . تشكيلة سياسية مختلفة بين حزبية وحرة 22بين 
  .ع سابق، مرج2112ماي سنة  22راجع إعالن المجلس الّدستوري المؤّرخ في 

  .، مرجع سابق2112ماي سنة  15راجع إعالن المجلس الّدستوري المؤّرخ في  -635

 .وما يليها 211 عن الّطبيعة الرئاسيوّية للنظام الّسياسي الجزائري، مرجع سابق، صمحّمد أومايوف، :أنظر -636
 .ق، مرجع ساب1996، الّسلطة التشريعّية في الّدستور الجزائري لسنة ججيقة لوناسي 
  .، مرجع سابق1996في ظل الدستور الجزائري لسنة  ن، انتفاء الّسيادة التشريعّية للبرلماالوّناس مزياني 

637-Jean-Christophe BALAT, La nature juridique du contrôle de la constitutionnalité des lois dans le 

cadre de l’article 61 de la constitution de 1958, PUF , Paris , 1983, p 01.   
                   .يمكن كذلك العودة إلى المراجع أعاله للنظر في مدى تبعية البرلمان الجزائري للسلطة التنفيذّية

 : القانون قائال جون جاك روسويعرف واضع نظرية الّسيادة الّشعبّية  -638
« Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même ; et s’il se forme 

alors un rapport, c’est de l’objet entier sous un point de vue à l’objet entier sous un autre point de 

vue, sans aucune division du tout. Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la 

volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi ». 

Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social ou Principes du droit Politique, op. cit, p 40.  

 : ريمون كاري دو مالبارغينبغي الّتذكر بالكتاب القّيم لألستاذ  -639
Raymond Carré DE MELBERG, La loi, expression de la volonté générale, Etude sur le concept 

de la loi dans la constitution de 1875, op. cit. 
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القانون "أن بكاليدونيا الجديدة  المتعّلق 1915سنة الشهير الصادر  هفي قرار ي الّدستور 
، وهو ما (640) "الّدستورفي ظل احترام  إالّ  العاّمةالمصادق عليه ال يعّبر عن اإلرادة 

على رقابة الو  العاّمةالعالقة بين اإلرادة يبحث في إعادة رسم جعل بعض الفقه الفرنسي 
لصالح األفراد في  بعدّيةال الّرقابةم اعتماد اما، وهو ربما ما فتح المجال (641) دستورّيةال

 . 2111ي الفرنسي لسنة الّدستور  الّتعديل

عن إرادة الشعب الجزائري؟  الجزائرّيةيتساءل الباحث عن مدى تعبير القوانين 
عن  1995و 1991سنتي في وتعديالته  1919قانون االنتخابات لسنة مثال ر هل عبّ ف

األمر  ينشأا مبدأ المساواة وحقوق المرأة؟ ألم مفيه المشّرعإرادة الشعب؟ هل احترم 
 .(642)؟ "دولة داخل دولة"زائر الكبرى محافظة الجب المتعّلق

أن تّم ال  للجزائر لو اإلقتصادّية الّسيادةب 2115ألم يمس قانون المحروقات لسنة 
بكم هائل من القوانين غير  الرسمّية، أال تعّج الجريدة (643)حقا؟ تداركه بموجب أمر ال

تمس بحقوق اإلنسان والمواطن؟ من سيتصدى لها؟ طالما أن موضوع  اّلتي دستورّيةال
 .؟ةالّسياسيالجزائري المكبل بالتوازنات  الّسياسي الّنظامب مرتبطوتحريكها  الّرقابة

 Contrôle)المجردة  الّرقابةمن إخراجها و على الدستورية  الّرقابةتحديث يجب 

Abstrait) الملموسة  الّرقابة إلى(Contrôle concret) األولى أثبتت  مابعد
قوانين ال تعبر  صححلي الّسيادةصاحب  تدّخلأن ي فمن الضروري ، (644)محدوديتها 

                                                 

640-             .  Voir: C. C 85-197 DC, du 23 août 1985, (décision sur la Nouvelle Calédonie), op. cit 

 .من هذا العمل .9 صأنظر اإلشارة في 
641-                        Philippe BLACHER, Contrôle de constitutionnalité et volonté générale, op. cit.  

   .من هذا العمل 111أنظر ص ، كما عّبر عن ذلك صراحة رئيس الجمهورّية -642

 .، يتعّلق بالمحروقات، مرجع سابق2115أفريل سنة  21مؤّرخ في  12-15قانون رقم  -643
 .، مرجع سابق2116جويلية سنة  26في  مؤّرخ في المؤّرخ 11-16أمر رقم 

   .من هذا العمل 216أنظر اإلشارة إلى هذه النقطة في ص  -644
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ال يمثل سيادة التشريع و  همنسحبت وضعت من برلمان بعدما  ،بالضرورة عن إرادته
 .مرات 11يمارس سلطة اإلخطار سوى  لمكما تمثيال سليما،  العاّمةاإلرادة 

اإلخطار  ن لم يمارسوااّلذي الجمهورّيةمن رؤساء كذلك أن يسترجع سيادته  يجب 
يشرك الفرد أن بذلك يجب  .ةالّسياسي المشاكلبل لمعالجة ، للحفاظ على دولة القانون 

 .الجزائرفي القوانين  دستورّيةعلى قابة رّ اليملك صفة المتقاضي في تحريك  اّلذي

مالحظاته المقدمة سنة سبق لحزب جبهة التحرير الوطني أن طالب في إحدى 
ة  الّدستورة لتعديل المقّدم ةالمسودبمناسبة دراسة  2116 دَّ تحضيرا  2116 سنةالُمع 

في دستورّية العلى رقابة البحق األفراد في تحريك  ،2111ستوري لسنة عديل الدّ للتّ 
ها إلى ومن ثّمة إحالت ةالّدولم قضاة المحكمة العليا ومجلس ماأبإثارتها الجزائر وذلك 

 .(645)أي سنتين قبل أن يعتمد رسميا في فرنسا ي، الّدستور المجلس 

قد تكون سبقت زمنيا،  اّلتي الفرنسّية الّتجربةباستنساخ المكان للمطالبة  ليس
ة تستجيب عن تجربيجب البحث إذا أنها تستجيب لواقع فرنسي،  ميدانيا إالّ  ونجحت

 اتمؤّسسالاقتنع أصحابها أن  محاوالت عّدةسبقتها  الفرنسّيةجزائري، فالمبادرة الواقع لل
لتحقيق  إالّ  الّرقابة تحّركجزئيا، كما أنها ال  إالّ ال تعبر عنها  العاّمةالممثلة لإلرادة 

 .الفرنسي الّسياسي الّنظامتخص  تأو للفصل في صراعات أو توازنا سياسّية أغراض

 :على الدستورّية الّرقابة تحريكفي  دمعطيات ضرورة إشراك الفر  عّدةتتطلب 

منذ  في الجزائر الدولّيةالقوانين والمعاهدات  دستورّيةعلى  الّرقابةمحدودية حصيلة  -1
 .(646) ي إلى اليومالّدستور إنشاء المجلس 

                                                 

 :جاء في مقترح الحزب ما يلي -645
«…Il faut également préciser que le Conseil d’Etat et la Cour suprême peuvent, par le biais de leurs 

présidents, solliciter l’avis du Conseil constitutionnel dans la constitutionnalité des lois et décrets 

organiques et exécutifs lorsqu’ils sont persuadés de leur non constitutionnalité qui peut être 

soulignée par les parties en conflit devant ces deux instances…». 
http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/constitution_projet_fln.htm  consulté le 10/10/2015. 

 .من هذا العمل وما يليها 199في ص  11راجع الملحق رقم  -646

http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/constitution_projet_fln.htm
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المصيرية منها في  خاّصةلفرد الجزائري في ّسن القوانين وبغياب تمثيل حقيقي ل -2
حوار مع غياب بكل سيادة، و  الّتشريعظل عدم وجود برلمان حقيقي ومستقل يمارس 

 .المجتمع المدني

 المكّلفةم الجهات في الجزائر بسبب تحكّ  دستورّيةالعلى قابة رّ ال تدّخلمجال  تحديد -1
، وجعلها رقابة آلية ال تمارس الجمهورّيةوبالخصوص رئيس  العملّيةباإلخطار في هذه 

 .سياسي مشكلأو اضطرارية للخروج من  العضوّيةسوى في حالة القوانين 

جود نصوص قانونية سارية المفعول تمس بحقوق وحريات الفرد الجزائري ال تجد و  -1
 . (647)من يتصدى لها في ظل الجمود التام آليات اإلخطار 

اط ُب  -5  الّتاليبنتائجها، و األّول ل لُ مّ  ح  ت  مُ البتطبيق القوانين و  األّولكون الفرد هو الُمخ 
 .فهو أدرى بعواقبها على حياته

، ذلك أن فقط اتمؤّسسالالقائمة على  ةالّسياسي الّرقابةعدم جدوى التمسك بتقاليد  -6
كمبدأ مشاركة المواطنين في تسيير  اتمؤّسسالمبادئ جديدة ما فتئت تقرب الفرد من 

 ؟ستورّيةدّ العلى قابة رّ المشاركة الموطنين في تحريك يمنع  ما، ف(648) ةالعامّ الهيئات 

                                                 

من قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين تفرغ القانون كّله من محتواه، إذ  11يظهر مثال أّن الماّدة  -647
سنوات وبغرامة ( 1)دون اإلخالل بعقوبات أشد، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس ": تنّص على ما يلي

 :دج كل من 1111111إلى  111111من 
ئل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه أو يستعمل من أجل ذلك يحرض أو يضغط أو يستعمل وسا -1

المؤّسسات التعليمية أو التربوية أو اإلستشفائية أو االجتماعية أو الثقافية أو مؤسسات التكوين أو أي 
 .مؤّسسة أخرى أو أي وسيلة مالية ما

أي دعامة أو وسيلة يقوم بإنتاج أو تخرين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو  -2
يحّدد شروط وقواعد  2116فبراير سنة  21مؤّرخ في  11-16أمر رقم " .أخرى بقصد زعزعة إيمان مسلم

 . 25، ص 2116لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، ج
الّدستوري القاضي بأن اإلسالم دين الّدولة، فإنها إذا كانت الماّدة أعاله ال تتعارض من ناحية المبدأ مع المبدأ 

تتعارض مع مبدأ حرية المعتقد المضمون دستوريا، فكيف تتم الدعوة لدين أو عقيدة بدون وثائق ومطبوعات 
وأشرطة؟ وكيف يعاقب رجل الدين غير المسلم على تقديمه لهذه الدعامات إذا كان الجزائري المسلم هو الذي 

 أو التهويد؟ طلب منه التنّصير
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، فقد ةالّسياسيعن المعطيات  الّنظروانتعاش تحريكها بغض  الّرقابةبتفعيل  الّسماح -2
 .(649)مبدأ هذا الفي فرنسا منذ اعتماد  الّرقابةزادت حركية 

 ، ستقف في وجه تحقيقها اّلتيبعض العقبات يخفي  يجب أن اإلقتراح الغير أن 
حتى ال تتحول إلى وسيلة  العملّيةأو ترشيٍد لهذه  ،يجب أن تقام اّلتيأو بعض الحدود 

 .ي أو إطالة القضايا بين المواطنينالّدستور لتضييع وقت المجلس 

 : للعقبات بالّنسبةف

إمكانية إبطاء نظام التقاضي في الجزائر البطيء أصال، حيث حدث ذلك يُ  قد -
مزيدا من الوقت والمال والجهد للمتقاضي، كما أنه سيفتح المجال لكثرة  فيكلّ س

إذا لم يتم ضبطه، فيصبح حاله كحال  خاّصةي الّدستور اإلحاالت إلى المجلس 
 .القضايابعض سنة للفصل في  11تقضي  اّلتيالمحاكم 

في الجزائر طالما  للّرقابةأو الشركات األجنبية إمكانية تحريك المواطن األجنبي  -
 .صفة المتقاضيأو تحمل يحمل 

                                                                                                                                          

اتجهت الّدولة مؤخرا إلى إشراك المواطنين في تسيير شؤون هيئاتهم المنتخبة في إطار تشجيع الحكم  -648= 
مشاركة المواطنين في تسيير شؤون "مثال يخّصص بابا كامال تحت عنوان  2111الراشد، فقانون البلدية لسنة 

يتعّلق  2111جوان سنة  22مؤّرخ في  11-11ن رقم قانو : منه، أنظر 11إلى  11، راجع المواد من "البلدية
 .11، ص 2111لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. بالبلدية، ج

إلى غاية نهاية ديسمبر سنة ( تاريخ أول قرار) 2111ماي  21فصل المجلس الّدستوري الفرنسي منذ  -649
 : د يوما بعد يوم، أنظرملف في الّسنة، وهو عدد ما فتئ يزدا 99.2إحالة أي بمعدل  119في  2115

* C.C, Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, J. O. R F du 29 mai 2010, page 9728, doc. Inf. 

Web,  http://www.conseil-constitutionnel.fr consultée le 30/ 10/ 2015. 

* C.C, Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, M. Cédric D. [Assignations à résidence 

dans le cadre de l'état d'urgence]. JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24084 texte n° 

210, doc. Inf. Web, http://www.conseil-constitutionnel.fr consultée le 31/12/ 2015. 
من الصدف أن يقرر المجلس الّدستوري الفرنسي في أول قرار اتخذ بموجب مبدأ األّولوية الدستورّية عدم 

في " القانون تعبير عن اإلرادة العاّمة"دستورّية كل المواد المثارة أمامه، مما يعتبر انتكاسة حقيقية لمبدأ 
 :فرنسا، ويتعّلق األمر بـ

- L'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981. 

- L'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à 

l'exception du paragraphe VII. 

- L'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l'exception du 

paragraphe V. C.C, Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, op. cit. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-1-qpc/decision-n-2010-1-qpc-du-28-mai-2010.48290.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-1-qpc/decision-n-2010-1-qpc-du-28-mai-2010.48290.html
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 التنظيمّيةو  التشريعّيةو  العضوّية القانونّية وصالّنصإلى سن جملة من الحاجة  -
 العملّيةة بالطعون، وهي المتعّلقالمرافقة، وتعديل القوانين اإلجرائية األخرى في المسائل 

 .ستتطلب وقتا اّلتي

إثارة مختلف أوجه  الّتاليبي الّدستور نيات القانون عدم تحكم المحامين والقضاة في تق-
، إذ أن ذلك سيكون (650) الّدستورالقوانين أو حتى معرفة أحكام  دستورّيةالطعن في 

 .جديدا على المتقاضين ومحاميهم وحتى للقضاة

لمحاولة  ةالّسياسيفينبغي أن ال يكون المقترح مطية للمعارضة : للحدود بالّنسبة امّ أ
، فيحركون األشخاص والشركات اتمؤّسسالالحصول على ما لم يتحصلوا عليه في 

في دستوريتها،  (Excessif) المتماديبغرض عرقلة تطبيق القوانين من خالل الطعن 
ي من جهة وإطالة أمد التقاضي من الّدستور إذ سيؤدي ذلك إلى إثقال كاهل المجلس 

 .القانونّية وصالّنصجهة أخرى، ناهيك عن فقدان الثقة في 

فلتفادي العراقيل والحدود أعاله، ينبغي أن ال يشتمل هذا الحق من  :للترشيد بالّنسبة امّ أ
أو معنويين على أساس  نالمتقاضين سوء كانوا أشخاص طبيعيي إالّ  ّيةالّشكل الناحية 

 الّتاليبأن المتقاضي هو أقرب إلى معرفة وجود خطر يهدد حقوقه في قانون ما و 
يمارس  م الدعاوى غير الجّدية، وأالّ ماأ الّتاليبسيكون صاحب مصلحة، فيغلق الباب 

تفاديا لكثرة  ةالّدولفي حالة وجود الدعوى على مستوى المحكمة العليا أو مجلس  إالّ 
من الناحية الموضوعية فال ينبغي أن يكون  امّ أ .القادمة من المحاكم الدنياالطعون 

دون المعاهدات  التنظيمّية وصالّنصبأنواعها و  الوطنّية اتالّتشريعمحال للطعن سوى 
 .وخصوصية قواعدهانظرا الختالف مصدرها  الدولّية

                                                 

وهذا أمر طبيعي بسبب ممارسة ممتدة لسنوات من العرائض والمرافعات في المسائل المدنّية والجنائية، واّلتي  -650
 .تنسيهم مبادئ القانون الّدستوري وتقنياته
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، وحجية آراء وقرارات المجلس المقضي فيهلمبدأ حجية الشيئ  اماكذلك، واحتر 
أي طعن سبق للمجلس  ةالّدولتقبل المحكمة العليا أو مجلس  ي، فينبغي أالّ الّدستور 

 .الفصل فيه سواء بالقبول أو بالرفض

من قبل األفراد؟ هل بإخطار مباشر  الّرقابةيتبادر سؤال آخر حول كيفية تحريك 
يجب عنية بذلك؟ أم عن طريق وساطة؟ الم اتمؤّسسالتقوم به مثلما ي الّدستور للمجلس 

 :لإلجابة الموازنة بين أمرين

 للطعون الكيدية، ولذلك ال مالذإلى ي الّدستور المجلس يجب تفادي تحويل / أّوال
ة مباشرة، إذ أن ذلك يعتبر انتقاصا من هيبة العدالة طالما أن قضي يهيصح أن ُيلتجأ إل

 .يديهاال تزال بين  الطاعن

إلى مجّرد وسيلة عبور كذلك إلى  قضائّيةالجهات أن ال تتحّول الال يجب  /ثانيا
بحيث يصبح إحالتها الطعون إليه آليا، ينبغي إذا أن يكون للقضاء  ي الّدستور المجلس 

 :من جهتينفي المسألة كلمته 

حسب طبيعة القضية  ةالّدولم المحكمة العليا أو مجلس ماأيجب أن تقدم الطعون  -1
وعند وصولها إلى هذه الدرجة من التقاضي فقط، ومن ثمة، إذا ما اقتنعت الهيئتين 

ي الّدستور المطعون يمكنها إحالة القضية إلى المجلس  الّنص دستورّيةبوجود شبهة في 
 . (651)عن طريق اإلخطار 

 ةالّدول وفي حالة القضايا المعروضة للطعن على مستوى المحكمة العليا ومجلس -2
، ألن ذلك يدخل في من تلقاء أنفسهم دستورّيةيستطيع قضاة الهيئتين إثارة شبهة عدم 

                                                 

بكونه تدّخال في عمل المجلس الّدستوري وتصد للّرقابة عنه، غير أن الواقع أنه ( االقتناع)بكون هذا قد ينتقد  -651
وفي كل الحاالت ال يفصل في القضية، فإذا ما اقتنعوا بوجود شبهة فعملهم هو اإلحالة وتبريرهم قد يساعد 

المقدمة من قبل الخصوم، أو سبق  المجلس الّدستوري في عمله، اما الرفض فيقوم على قلة الحجج والبراهين
 .الفصل في المسألة من قبل المجلس الّدستوري 
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 ،(652)صلب حماية السلطة القضائية للحقوق والحريات كما ينص على ذلك الدستور 
ار المجلس ، فيمكنهم بعد ذلك إخط(653)وهو ما لم يعترف به حتى القانون الفرنسي 

الوجه المثار تلقائيا أو الطعن لصالح القانون في على  اقياسي بسبب ذلك الّدستور 
 .(654)قانوني اإلجراءات الجزائية واإلجراءات المدنية واإلدارية 

في إطار منظم، ومن  الّرقابةللفرد بتحريك  الّسماحهدفين، فمن جهة يتحقق بذلك 
طعن لصالح العام أو ال الّنظامللقضاة بتحريكها إذا ما تعلق األمر ب الّسماحجهة أخرى 

ذلك نقص تعدادهم  رُ بُ ج  ، وقد ي  طرفا فعاال في تحريكها الّتاليبالقانون، فيصبحون 
 .ي الّدستور ونفوذهم في المجلس 

، الّرقابةإلى حق األفراد في تحريك  اإلشارة 2111سنة  الّدستورتفادت مسودة 
ربما بفضل مناقشات اقتنع  همما يعطي االنطباع أنّ  2116سنة  مؤّسسالليتداركه 

                                                 

، 3901سنة  الدستور المعدلمن  026التي تقابلها المادة  .، مرجع سابق1..0من دستور  .02المادة  -652
 .مرجع سابق

653-L’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel modifiée, op, cit, dispose :                                                                                                  

«Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce 

qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à 

peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé 

pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ». 

من قانون اإلجراءات الجزائية للنائب العام على مستوى المحكمة العليا إثارة طعنا لصالح  511تتيح الماّدة  -654
القانون أو إجراء جوهريا من إجراءات التقاضي، بموجب عريضة يودعها القانون ضّد كل حكم نهائي خالف 

 :على مستوى المحكمة العليا، أنظر
، الذي يتضّمن قانون اإلجراءات الجزائية، المعدل 1966جوان سنة  11مؤّرخ في  155-66أمر رقم  -

 .266، ص 1966لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. جوالمتمم، 
من قانون اإلجراءات المدنّية واإلدارّية للمحكمة العليا إثارة أوجه الّطعن بالنقض من  161 الماّدةبينما تتيح 

، يتضّمن قانون اإلجراءات المدنّية 2111فيفري سنة  25مؤّرخ في  19-11قانون رقم  -: تلقاء نفسها، أنظر
الدستورّية وجه من أوجه   بقي فقط أن تعدل هذه النّصوص فتصبح مسألة الّطعن في. واإلدارّية، مرجع سابق

الّطعن أو سبب من أسباب الّطعن لصالح القانون، مع السماح كذلك لمجلس الّدولة بذلك على اعتبار عدم 
 .أحقيته في إثارة الطعون من تلقاء نفسه
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القديم لم يعد يجد نفعا في  الّرقابةأن نظام  (655)والمجتمع المدني  ةالّسياسيالطبقة 
سنوات على األقل  11انتظار  أّوال، غير أن التحقق من ذلك يستدعي تحقيق فعاليتها

 .(656)ستكون بناء على ذلك  اّلتيلتجسيدها، ثم دراسة الممارسة 

 الّسياسي الّنظاممن ثقل القوانين  دستورّيةعلى قابة رّ الينبغي إذا أن تحرر 
الجزائري، وذلك بفتح المجال لألفراد بتحريكها سواء كانوا بصفاتهم أو ممثلين 

الفرصة إلثارتها من تلقاء أنفسهم  ون سيستغل ناّلذيألشخاص معنوية بواسطة القضاة 

                                                 

يمكن الّنظر على سبيل المثال في مقترح حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المتعلق بتوسيع  -655
 :، حيث جاء فيه2116ماي سنة  15ار إلى المتقاضين، المنشور في موقع اإللكتروني بتاريخ اإلخط

«La saisine du conseil constitutionnel doit être élargie au président (auto-saisine), aux 

parlementaires, au chef du gouvernement et étendu à tout justiciable concerné par une disposition 

législative portant atteinte aux droits et libertés fondamentales garantis par la constitution et ce, par 

le truchement de la cour suprême ou du conseil d’Etat. Ce moyen permettra un contrôle substantiel 

des lois et de l’activité des pouvoirs publics et assignera, conséquemment, au conseil constitutionnel 

une fonction juridictionnelle supplémentaire au service des citoyens contre d’éventuels abus de 

l’administration.» 

Rassembelement pour la culture et la démocratie (RCD): Propositions pour une constitution pérenne, 

doc. Inf. web:  http://www.rcd-algerie.org/2016/05/05/proposition-pour-une-constitution-perenne 
 : على ما يلي 2116من الدستور المعدل سنة  111تنّص الماّدة  -656

يمكن إخطار المجلس الّدستوري بالّدفع بعدم الدستورّية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس "
الّدولة عندما يّدعي أحد األطراف في المحاكمة امام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه 

 .، مرجع سابق"ينتهك الحقوق والحريات اّلتي يضمنها الّدستورمآل النزاع 
 : يستدعي هذا النّص الوقوف على المالحظات التالية

خالفا  (Exeption d’inconstitutionnalité)أن المؤّسس الجزائري اعتمد فكرة الّدفع بعدم الدستورّية  -1
ذي أثار المشّرع العضوي والمنظم للمؤسس الفرنسي الذي لم يشر إلى ذلك إطالقا، في الوقت ال

، على اعتبار أن الّدفع (Question prioritaire de constitutionnalité)الفرنسّيين فكرة األّولوية الدستورّية 
بعدم الدستورّية خاص باألنظمة اّلتي تسمح بتصدي قاضي الحكم للدفع المثار امامه، بينما في المثال 

 :دوره على اإلحالة فقط وليس التصّدي، أنظرالحالي فإن قاضي الحكم يقتصر 

André ROUX,«Le nouveau Conseil constitutionnel, vers la fin de l'exception française ?», La 

Semaine juridique, édition générale, n°31-35,30 juillet 2008, I,175, pp. 48-54. 

Cité par : Franck MODERNE, «A propos du contrôle de la constitutionnalité… », op. cit, p 918. 

أشهر قابلة للتمديد مّرة واحدة للمجلس الّدستوري ( 11)مّدة أربعة  119/2أن المؤّسس وضع في الماّدة  -2
للرد على اإلخطار المتعّلق بالّدفع بعدم الدستورّية وهي مّدة جّد طويلة تطيل من عمر القضايا القضائّية 

 .المحاكم الوطنّيةامام 
الخاّصة باألحكام االنتقالية إلى أن تطبيق األحكام أعاله لن يكون قبل ثالث سنوات أي  215تشير الماّدة  -1

للسماح بإعداد كل المنظومة التشريعّية المرافقة لتحقيقها، وهو ما يؤكد ما اشير إليه أعاله  2119في سنة 
 .  كل المنظومة التشريعّية ذات العالقة من كون أن مثل هذا المقترح يستدعي تعديل

http://www.rcd-algerie.org/2016/05/05/proposition-pour-une-constitution-perenne
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ات معنى، وبذلك ذ عضويتهم في المجلس الّتاليبفتصبح  متى سمح القانون بذلك،
 .الجزائرّية دستورّيةال اتمؤّسسالفي تاريخ  حقيقّيةستحقق حداثة 

إلى المعارضة البرلمانية ، ات من الضروري أن يتوسع اإلخطار توسيعا فعاالب
باب  ممهماأستفتح  القضاة، هؤالءطريق  عنالمجموعات البرلمانية، ولألفراد بواسطة 

 .إذا سمح لهم بإثارتها تلقائيا خاّصةي، الّدستور في المجلس  متشريف عضويته
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 الّثانيخالصة المبحث 

في الجزائر القوانين والمعاهدات الدولّية  دستورّيةعلى قابة رّ ال كتحريارتبط 
 الّرقابةتدل إجراءاته على أنه إجراء غير قضائي مما يعزز  اّلذيبواسطة اإلخطار 

 .دستورّيةقتصر ممارسة هذا الحق على ثالث جهات إفيها، بينما  ةالّسياسي

، حيث وال يزال كذلك اإلخطار اإللزامي القبلي حصريا الجمهورّيةمارس رئيس 
ين الّنظامو  العضوّيةللقوانين  بالّنسبة 1996دستور سنة من  1و 165/2 ماّدةال أقرته له

، ي الّدستور لقواعد عمل المجلس  المحّدد الّنظامباإلضافة إلى  ين لغرفتي البرلمانالّداخلي
أو  الّنفاذقبل دخولها حيز  اإمّ  وصالّنصلباقي  بالّنسبةتحريك اإلخطار  بإمكانهبينما 

بينما  ،نظرا إللزاميته األّول الّنوع إالّ ال يمارس  الّرئيسأن الممارسة أثبتت أن  بعده، إالّ 
 .سياسّيةبخلفيات  نادرا إالّ  الّثانيال يمارس 

أن هذين  إالّ البرلمان من خالل رئيسي غرفتيه في اإلخطار  الّدستورشرك أ
عن ممارسته مضطرين أو مخيرين نظرا لطبيعة عالقتهما برئيس  امتنعااألخيرين 
توسيع المستديمة المتعّلقة بمسألة الطرح ، مما الّسياسي الّنظام، وتوازنات الجمهورّية
 الّسماحب إالّ ذه الحسابات ولن يتأتى ذلك من ه الّرقابةيخرج  اّلذي بالّشكلاإلخطار 

 قضائّيةال الّسلطةللمعارضة بممارسته بواسطة المجموعات البرلمانية، ولألفراد بواسطة 
 . م خصومة تستدعي ذلكامالقضاتها بتحريكه من تلقاء أنفسهم كلما كانوا  الّسماحمع 

عات من خالل توسيع اإلخطار إلى طلّ تلبعض هذه ال مؤّسسالوقد استجاب 
 الّسماح، باإلضافة إلى األّمةعضوا من أعضاء مجلس  11نائبا و 51و األّولالوزير 
، غير أن الحكم على نجاح هذه دستورّيةالعن طري الدفع بعدم  الّرقابةيتحريك  لألفراد

 .وصالّنصاألحكام يستدعي انتظار الممارسة وعدم اإلكتفاء ب
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 األّولخالصة الفصل 
في الجزائر بواسطة  الدولّيةالقوانين والمعاهدات  دستورّيةعلى  الّرقابة رستما

 الّسلطاتأفراد يمثلون  19يتكون من  اّلذيي، الّدستور هي المجلس  خاّصةهيئة 
بواسطة تقنية ذلك من ست سنوات، و  قابلة للّتجديدالثالثة لعهدة واحدة غير  دستورّيةال

عضوا   12ستترتب على توسيعها إلى  اّلتيالنتائج في  الّنظر، في انتظار اإلخطار
 .ي األخيرالّدستور  الّتعديلفي 

يكون هيئة أن من  مهامهأهمية رغم منعته عوائق  عّدةمن المجلس عانى 
، الّسياسيمنسجمة يغلب عليها الطابع المتوازنة وغير الغير  تشكيلته، فوفعالة متكاملة

 .الكفاءة قد تقصي عنصرثلثهم بسلطة تقديرية مطلقة  الجمهورّيةرئيس إذ يعين 

 ، بينما لموالنزاهة ةأي اعتبار للكفاءمنهم بدون  (11) ةالبرلمان أربعوينتخب 
تكوينهم سوى بمقعدين ال قرينة بحكم  األعضاء إلى القانون القضاة وهم أقرب  يحظى
اب القانوني الّنصل عند اتخاذ القرارات واآلراء نظرا إلمكانية تجاوزهم بفض يؤثران

 .المطلوب لالجتماع والمداولة

، 2116تعديل سنة في ( 11)يوسع مقاعدهم إلى أربعة  مؤّسسالالواقع جعل هذا 
في نائب المجلس،  يتمّثل الجمهورّيةغير أنه أضاف إختيار عضو رابع كذلك لرئيس 

، وعلى تأثير فيه قضائّيةالالّتشكيلة على  ةالّسياسي الّتشكيلةمما يبقي دائما على تفّوق 
 . فيه كذلك الّرئيس

س في مستوى حجمه، إذ يتم بإخطار ي ليالّدستور تحريك المجلس يظهر أن بينما 
 إالّ ممارسة، فال يمارسه  اماأو رئيسي غرفتي البرلمان قانونا،  الجمهورّيةرئيس حركه ي

يعه إلى الوزير كذلك إلى توس مؤّسسال، مما دعى سياسّيةبخلفيات  الجمهورّيةرئيس 
ضافة إلى الفرد عن طريق باإل األّمةعضوا من أعضاء مجلس  11و نائبا 51و األّول

 .بمالحظة الممارسة القادمة ، غير أن ذلك ال يمكن تقييمه إالّ ةيّ ستور الدالدفع بعدم 
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يظهر إذا أن األمر يجب أن يتغير، فالمجلس يجب أن ينظم من اآلن فصاعدا 
كّما تشكيلته فيجب أن تتوسع  ماأي يقتضي ذلك، الّدستور بقانون عضوي ألن حجمه 

يجب أن يشمل تدعيم وجود العنصر  اّلذي، آخذه باالعتبار التمثيل المتوازن ونوعا
وسيع اإلخطار إلى المعارضة البرلمانية القضائي وكذا الكفاءة العلمية، بينما يجب ت

وهذا ما تحقق  قضائّيةال الّسلطةوإلى األفراد بواسطة  ،بواسطة المجموعات البرلمانية
التي حددت كآخر  2119ابتداء من سنة أن فعاليته ستكون محال للدراسة  اآلن، إالّ 

 . أجل لتكريس هذا اإلصالح الجديد
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 :الّثانيالفصل 
 رقابة لي الّدستورالمجلس   عراقيل تحقيق

 في الجزائردستورّية العلى  الةفّع

 

عوائق مترابطة، فمشاكلها ال  عّدةفي الجزائر  دستورّيةعلى الرقابة مبدأ التشوب 
نفسها كهيئة، فهذه من تلك، فإذا  ةمؤّسسالتطال  إّنماتتوقف عند ما عولج إلى اآلن، و 

 الّنظام، وثقل عانى من غياب الفعاليةي الّدستور غير فّعالة فألن المجلس  الّرقابةكانت 
 . أوجه عّدةعليه هو كذلك من  أثرالجزائري  الّسياسي

 ةالّدول اتمؤّسسمع حاالت خالف الجزائري الدستوري  كانت للمجلس
منذ بدأت هذه الخالفات حيث  ،مصداقيته مّست اّلتيو  ،منها التنفيذّيةوبالخصوص 

، لها وزن  دستورّية ةمؤّسس، حين حاول أن يظهر فيه ك(657) 1919سنة  األّولقراره 
 .ت بشكل كبير على عملهأثر  طويلةفكانت له تداعيات امتدت لسنوات 

حلقة من حلقات أهم  هوقرارات هآراءالشيئ المقضي فيه الغائبة عن  حجّيةكانت 
 مؤّسسالفعله  كماالفصل النهائي فيها الجزائري  مؤّسساللم يرد هذا الخالف، إذ 

 1996من دستور  169و 161المادتين  فقد كانت، (659)مؤخرا  إالّ  (658)الفرنسي مثال 
                                                 

 :مرجع سابق، أنظر في تحليله، 1919أوت  21المؤّرخ في  11قرار رقم  -657
تأمالت حول قرار المجلس الّدستوري األّول فيما يتعّلق ببعض القضايا المرتبطة " ، عبد المجيد جبار
 .111 – 166ص  ، ص1996، 11س، العدد . إ .ق. ع. ج. ،  م"بالمعاهدات الدولّية

Ammar GUESMI, « La décision du Conseil constitutionnel du 20 Août 1989 relative à la loi 

électorale » R. F. D. C. N° 09.1992 .p.p.175 – 178 . 

واء من الّدستور الفرنسي قد اهتمت بالقيمة القانونّية لقررات المجلس الّدستوري، س 62للتذكير فإن الماّدة  -658
  :أو بعده، إذ جاء فيها ما يلي 2111قبل تعديل 

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être 

promulguée ni mise en application. 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61−1 est abrogée à 

compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée 

par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles 

les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. 

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent   =
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». op.cit 
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هيبته كذلك طال غير أن تحجيمه ، (األّولالمبحث ) فرضها تين علىغير قادر 
 ةمؤّسسوبالخصوص ب الّسياسي الّنظام اتمؤّسسعالقته ب ت، إذ شهددستورّية ةمؤّسسك

ما  سياسّيةالرئاسة تجاذبا ظهر جليا في عدم احترام قضائه، وتجاهله في إدارة األزمات 
انعكس سلبا على عمله الرقابي لكونه يعاني التهميش الكامل، وهو ما جعله يدخل تارة 

فيصبح وتارة أخرى يعود إلى الجمود،  أثمرت في بعضها، اتمؤّسسالفي صراعات مع 
 .(الّثانيالمبحث )ة الّثانية من الدرجدستورية  ةمؤّسس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

قد أنهت فراغا دستوريا طويل متعلق  2116من الدستور المعدل سنة  191/1الماّدة ينبغي اإلشارة إلى أن  -659
سنة كاملة شهد فيها المجلس عدة حاالت خرق، فلم يكن هذا  36جية آراء وقرارات المجلس الّدستوري دام بح

 .حقيقي في سبيل فرض هذه الحجية( نضال)النّص سوى تتويجا لعدة سنوات من 
 العمومية الّسلطات لجميع وملزمة نهائية وقراراته الّدستوري  لسلمجا آراء تكون ": فتنّص على ما يلي
 .، مرجع سابق"والقضائّية والّسلطات اإلدارّية
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 :األّولالمبحث 
 يالّدستورالمجلس  قضاء في بة ّيغمالالمطلقة  الحجّيةطول غياب 

لوضع حد  المشّرعوسيلة فنية ابتكرها "بكونها  المقضي فيهُتعّرف حجية األمر 
ولمنع رفع دعوى جديدة بين ذات الخصوم، ولذات السبب وبشأن الحقوق  للمنازعات
كانت محال لدعوى سابقة، وإذا حدث وأقيمت مثل هذه الدعوى  اّلتي القانونّيةوالمراكز 

 . (660)..." لوجب الحكم بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها

، يعتبران ركيزة أساسّيينبأمرين  تتعّلقُيظهر هذا التعريف بوضوح أن المسألة 
 موضوع قد تّم الفصل فيه سابقا تحت أي ظرفإلى فال عودة  .المطلقة الحجّيةفكرة 

ومن جهة أخرى ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بهذا األمر بما  ، هذا من جهةكان
عدم التطرق إليه مجّددا أو المساس به، وبالنتيجة إلغاء كل ما  الّتاليبقضي به و 

 . ، فهل هذا التعريف والتصريف ينطبق على الجزائر؟الحجّيةه يتعارض مع هذ

القيمة عن  1996سنة  ستوردمن  169و 161للمادتين  األولّيةالقراءة  تكشف
قراراته بو  ،لألولى بالّنسبة هآراءسواء تعّلق األمر ب لقضاء المجلس الدستوري، القانونّية
مهما كان ، الّدستورأحكام  لكل نص قانوني يخالف حّداللثانية، إذ تجعالن  بالّنسبة

 (661) على دستورّيتهقابة رّ لوقت إخضاعه ل

 اتفاقي أو تشريعينص حالة تناقض بين كل بسيطا لكال المادتين حال   تضعو 
 ماأعليها،  الّتصديقفال يتم  الدولّية، فإذا تعلق األمر بالمعاهدات ي دستور مع نص 

                                                 

، رسالة دكتوراه في "دراسة مقارنة"، الحكم الّصادر في الّدعوى الدستورّية آثاره وحجيته محمود أحمد زكي -660
 .11و 11، ص 2111مصر،  الحقوق، كلّية الحقوق، جامعة القاهرة،

  اتفاق، أو أو معاهدة دستورّية عدم الّدستوري  المجلس ارتأى إذا: "منه نّصت على ما يلي 161فالماّدة  -661
 نّصا أن الّدستوري  المجلس ارتأى إذا: "على مايلي 169، بينما نّصت الماّدة "عليه التصّديق يتم فال اتفاقّية،

 ".المجلس قرار يوم من أثره، ابتداء النّص  هذا يفقد دستوري، غير تنظيميا أو تشريعيا
من المثير لإلنتباه أن تبقى الماّدتين بالصياغة نفسها رغم التغيرات الهامة الواردة في الدستور المعدل في سنة 

فإذا انتهت الّرقابة البعدية رسمي ا، فلماذا بقاء آثار . منه، مرجع سابق 191/1و 191، أنظر الماّدتين 2116
 النّصوص القديمة إذا؟ 
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ها ابتداء من يوم قرار المجلس، غير أثر ، فتفقد التنظيمّيةو  التشريعّيةللنصوص  بالّنسبة
ا فصل م حمايةأن بساطتهما تطرح في الحقيقة أسئلة كثيرة، فهل يكف ما ورد فيهما ل

 ماّدةفيهما في مواجهة الغير؟ أال تتعارضان مع ال فيه؟ وهل تحّصنان ما قضي فيه
 ؟نفسها الّدستورمن  165

حّدا  تضعو  األولىعيوبا كثيرة، فإذا كانت  169و 161المادتين في ظهر 
ذا الحد لكل تضع ه عليها، فإنها لم الّتصديققبل  دستورّيةالللمعاهدات غير 

المعنّية بالرقابة القبلية ات الّتنظيمتضعه للتشريعات و  لم، كما المعاهدات من جهة
 تضعو قد ة الّثاني، وإذا كانت (لاألوّ المطلب )من جهة ثانية  165 ماّدةال الواردة في

 ت عنغفلفإنها بالمقابل السارية المفعول،  دستورّيةالات غير الّتنظيمحّدا للتشريعات و 
عليها، بينما  بعدّيةال الّرقابةبإمكانية فرض  165 ماّدةاعترفت ال اّلتي الدولّيةالمعاهدات 

  .(الّثانيالمطلب )الوطنّية  وصلّنصل بالّنسبةالّرجعي  األثرُتؤّسس لفكرة  لم

 : األّولالمطلب 
 يالّدستورآراء المجلس ملموسة في ة نسبّي حجّية

 ماآلثار المترتبة على رأي بعد 1996دستور سنة من  161 ماّدةال تمنظّ  
اختار ف، مخالفة للدستور اّتفاقية أي  على  الّتصديق منعتحيث  ،دولّية معاهدة دستورّية

ناهيك ، (662) الدولّيةعلى المعاهدات  الّدستورأن يضمن سمو الجزائري بذلك  مؤّسسال
 اّلذي الدولّيةبمبدأ حسن النية في االلتزام وتنفيذ المعاهدات  ماّدةمساس هذه العن 

 عّدةفيها أنها مليئة ب، غير أن ما يهّم (663)لقانون المعاهدات  فييّناقضت به معاهدة 
 .أمر تنقصه الدقةنقائص تجعل من الحكم بحجيتها المطلقة 

                                                 

وقد سبقت اإلشارة إلى كون أن ذلك اعتبر حدا من حدود مبدأ سمو القانون الّدولي على القانون الوطني  -662
 :أنظر كذلك. وما يليها من هذا العمل 12في ص الجزائري، 

                    Ahmed MAHIOU, « La constitution Algérienne et le droit international » op.cit. p. 428. 

             .، مرجع سابق1969من اتفاقّية فييّنا لقانون المعاهدات لعام  16و 22راجع الماّدتين  -663
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هدات وذلك على حساب معا دستورّيةحجيًة وهميًة لرأي بعدم  ماّدةهذه ال تجعل
إشارة فيها ، بينما ال (األّولالفرع )ي الّدستور  مؤّسساللم يعترف بها  معاهدات أخرى 

نص تشريعي أو تنظيمي مما يخلق تعارضا مع الفقرة  دستورّيةحجية رأي بعدم إلى 
 .(الّثانيالفرع ) وصالّنصلهذه  قبلّيةلرقابة  تسسّ أ اّلتي 165 ماّدةمن ال األولى

 :األّولالفرع 
 من الدستور 168المادة  غير الخاضعة للتصديق عن حجّية  الدولّيةغياب المعاهدات 

عدم  من خالل، الدولّية ةللمعاهد الّرسميدى تمسك الجزائر بالمفهوم مسابقا تبّين 
نظرا لموقفها ، وذلك (664) للّتصديق االعتراف إال بالمعاهدات الخاضعةااللتزام وعدم 

 . ي ذات األصول االستعماريةي الكالسيكالّدولقواعد القانون من 

وهو ما ظهر في  في هذا المفهوم ثغراتمن جهة أخرى وجود  ثبتغير أنه 
، الّرسمي إطارهاعن معاهدات أدرجت في القانون الوطني بغير كشفت  اّلتيالممارسة 

   .من موافقة برلمانية وتصديق رئاسي

، الّتصديقبمسألة  الدولّيةي على المعاهدات الّدستور ارتبطت رقابة المجلس 
من خالل ويظهر ذلك جلّيا  هازم بها الجزائر رسميا بتل اّلتيباعتباره الوسيلة الوحيدة 

مقترنة بالمواد  ماّدة، فقراءة الالّدستورمن  165 ماّدةالواردة في ال(( الّتنفيذواجبة ))عبارة 
 .(665)ذات العالقة تكشف ذلك بسهولة 

تم ادماجها في القانون الوطني بغير  اّلتييستنتج بالمنطق أن باقي المعاهدات 
وهذا -جهة، ومن جهة أخرى من  على دستورّيتهاقابة رّ لال تخضع ل الّتصديقوسيلة 

ي ال تشملها على أساس عدم خضوعها الّدستور أن حجية آراء المجلس  -هو األهم
                                                 

              .وما يليها من هذا العمل 29راجع ص  -664

اّلتي نّظمت سلطة ابرام رئيس الجمهورّية للمعاهدات الدولّية  22/11مقترنة بالماّدة  165إذا قرأت الماّدة  -665
على بعض اإلّتفاقيات بعد حصولها على موافقة برلمانية،  بالتصّديقالمتعّلقة  111عليها، والماّدة  التصّديقو 

على  التصّديقاّلتي تستبعد  161عليها والماّدة  ّديقبالتصاّلتي تقرن سمو المعاهدات الدولّية  112والماّدة 
              . اإلّتفاقيات غير الدستورّية، يفهم مباشرة أن المقصود بوجوب التنفيذ هو التصّديق عليها
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 هذهفطالما أنها ال تخصع لصال، ي لعدم إمكانية وجود رأي بشأنها أأ ،للّرقابةأصال 
، فهي غير معنية بهذه الحجية أصال، ي عليهاالّدستور فال حجية ألراء المجلس الّرقابة 

األخيرة تقع على الشيئ المقضي به، فمتى سيقضى بشأنها حتى تكون هناك ألن 
 حجية تخصها؟

تستطيع ادماج  الدولّيةبإبرام المعاهدات  المكّلفة الّسلطاتأعاله أن  يقصد بما قيل
إمكانية مع حّتى ذلك، يمنعها من طالما أنه ال يوجد ما  الّتصديقمعاهدة بغير وسيلة 

معاهدة شبيهة لها في  دستورّيةي بعدم الّدستور للمجلس  علمها بوجود رأي سابق
على أساس من المعاهدات لرقابة المجلس  الّنوعالموضوع، بسبب عدم خضوع هذا 

تستطيع ابرامها بكل  الّسلطات، كما أن هذه فقط بالّتصديق عليها رقابته مؤّسسالربط 
 ماّدةحجية تّدعيها ال أي  ، فدستورّيتهاعلى قابة رّ لها لن تخضع لتعلم أنّ ة طالما أريحيّ 
 . ؟الدولّيةمعاهدات فيما ُقضي بشأن  161

على  الّرقابةبسبب ارتباط  الدولّيةكافة المعاهدات  161 ماّدةتشمل حجية اللم 
 ممارسًة  للّتصديق من جهة، ووجود معاهدات غير خاضعة  الّتصديقدسوريتها بوجود 

 . يظهر عليها نقص فادح 161 ماّدةمن جهة أخرى، فال

 :الّثانيالفرع 
 من الدستور 168عن حجّية المادة  الوطنّية القانونّية وصالّنصغياب 

القوانين  على 161 ماّدةأحكام الإلى إمكانية اشتمال ي الّدستور  مؤّسسال لم يشر
 وصالّنصُتخضع  اّلتي 165 ماّدة، رغم ضرورة وأهمية ذلك، فبالقياس مع الالوطنّية

 161 ماّدة، كان من األجدر أن تشتمل البعدّيةوال قبلّيةات للرقابتين الالّتنظيمو  التشريعّية
 وصالّنصعلى مصير  قبلّيةال للّرقابة القانونّيةالمختصة على ما يبدو في اآلثار 

، أي الّتنفيذأُعلن عن عدم دستوريتها قبل أن تصبح واجبة  اّلتي التنظيمّيةو  التشريعّية
حسب األحوال، ونتيجة لهذا اإلغفال،  الرسمّيةدارها أو نشرها في الجريدة قبل إص

 .165 ماّدةمع ال نسجمةم لم تكن 161 ماّدةال يمكن القول أنّ 
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 الدولّيةأعاله على ت بيان مصير المعاهدات  ماّدةي في الالّدستور  مؤّسسالركز 
 151 ماّدةال) 1919كما كانت في دستور  ماّدةدون سواها واكتفى بإعادة سرد فحوى ال

من المؤّنث كلمة التصديق صياغة نمط انتقال ، ولم يغير شيئا فيها سوى (منه
حجية مطلقة توجد تكن  ملذلك، ل، ونتيجة (666)( التصديق)إلى المذّكر ( المصادقة)

على األقل على المستوى  الوطنّية القانونّية وصالّنصي بشأن الّدستور آلراء المجلس 
 .(667)يفيد بذلك  هناك نّص يكن  ي طالما لمالّدستور 

عند اهتمامه من خالل عدم  ،في هذه المسألة مؤّسسالي الّدستور ساير المجلس 
اعتماد حجية مطلقة آلرائه بعدم ب 2112لقواعد عمله لسنة  المحّددإعداده لنظامه 

 16و 15، إذ أن المواد قبلّيةال للّرقابةلخاضعة ا والتظيمية التشريعّية وصالّنص دستورّية
والقوانين  الدولّيةالمعاهدات  دستورّيةبرقابة  المتعّلقمنه الواردة في الفصل  12و
 .161 ماّدةفي ال الّدستورلم تحاول تكملة ما غفل عنه  (668)ات الّتنظيمو 

 12و 16عندما نصت المادتين  خاّصة، جاءت على قدر من الغموضحيث 
، إذ أن (669)ي إلى الجهة المخطرة الّدستور غير  الّنصعلى إرجاع المذكورتين أعاله 

                                                 

  أو اتفاق، أو معاهدة دستورّية عدم الّدستوري  المجلس ارتأى إذا: "كاآلتي 1919إذا كان نّصها في دستور  -666
 عدم الّدستوري  المجلس ارتأى إذا: "، جاء بها كاآلتي1996فإن دستور  ."اعليه المصادقة تتم فال اتفاقّية،

 .، مرجعين سابقين"عليها الّتصديق يتم فال ،اتفاقّية  اتفاق، أو أو معاهدة دستورّية

 :أنظر كذلك في هذا الرأي -667
. س. ، د"التشريعي العمل في الّدستوري  المجلس مساهمة الّدستوري أساس االجتهاد حجية"، محّمد منير حساني

 .111، وبالخصوص ص 116-129، ص ص 2111، جوان 15ق، العدد 

على  12و 16حرفيا، نّصت الماّدتين  165منه بتكرار نّص الماّدة  15في الوقت الذي اكتفت فيه الماّدة  -668
 .النّص على حجية رأي المجلسالنّص المعلن عدم دستوريته إلى الجهة المخطرة، دون  إرجاع

 .، مرجع سابق2116من الّنظام المحّدد لقواعد عمله لسنة  12و 16و 15وكذلك فعلت المواد  

إذا صّرح المجلس الّدستوري بعدم دستورّية حكم أخطر بشأنه وكان هذا : "منه ما يلي 16نّصت الماّدة  -669
لنّص المخطر بشأنه فإن النّص الذي ورد ضمنه الحكم في نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي أحكام ا

 ". الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة
  لم  أخرى  ألحكام حكم التصّدي دستورّية  الفصل في  اقتضى  إذا: "على ما يلي 12بينما نّصت الماّدة 

  دستورّية  بعدم  التصريحفإن ، موضوع اإلخطار  باألحكام  عالقة  ولها  الّدستوري بشأنها لسلمجا ُيخَطر

= 



 

 
261 

اءت آمرة، فهي تحصيل عبارة إنشائية وليست خبرية، ولو جتعتبر مجّرد هذه العبارة 
إلى الجهة المخطرة  الّنصعلى إعادة  الّنصحاصل ال غير، فبطبيعة الحال أن يتم 

بعد مراجعته وإخطار  إالّ والتأكيد على عدم إمكانية إصداره  الّنص كان ينبغيلكن 
 .ةاإلجباري الّرقابةي بشأنه من جديد كما فعله عند معالجته مسألة الّدستور المجلس 

اإللزامية، غير  الّرقابةإلى نوع من  في هذه الحالة اإلختيارّية الّرقابةقد تتحّول 
 الداخلّية الّنظامو  العضوّيةللقوانين  لّنسبةباكما هو الحال  رقابة مبادرةأنها لن تكون 

ية جديدة وغير جبار ي لن يخلق رقابة إالّدستور فالمجلس  الّتاليبلغرفتي البرلمان، و 
تعقيبا لرقابة إختيارية  إالّ ، لن تمارس رقابة نتيجةتكون  إّنمامنصوص عليها دستوريا، و 

تأكد من االحترام التام لرأي المجلس، على اعتبار أّن فقدانه السابقة، الهدف منها هو 
بمجّرد إصداره لرأيه ال يؤهله  اإلختيارّية الّرقابةمحل اإلخطار في  الّنصعالقة بال

ع   فتكون الوسيلة الوحيدة للتأكد  الّتاليبإليها لرأيه، و للنظر في مدى احترام الجهة الُمر ج 
 .على ذلك الجهة المخطرة ارجبهو إ من ذلك

ة، فقضى بعدم اإلجباري قبلّيةال الّرقابةا تعلق األمر بكان في مقابل ذلك صارما لمّ 
، الّنص عن جوهرللدستور إصدار القانون بأكمله إذا تعذر فصل الحكم غير المطابق 

أو إصداره مبتورا من الحكم غير المطابق للدستور في الحالة العكسية، أو طلب قراءة 
عادته للمجلس في هذه الحالة لفحص مطابقته من مع إ  الجمهورّيةثانية من قبل رئيس 

 الّنظماألمر ب يتعّلقالمعيب بعدم المطابقة عندما  الّنص، بينما منع العمل بجديد
 . (670) ي الّدستور م المجلس ماأعرضه من جديد بعد إصالحه و  إالّ للبرلمان  الداخلّية

                                                                                                                                          

كاملة،   النّص المساس ببنيته بقية  عن فصلها  عن وترتب  لها  أو تصدى  بها أخطر   اّلتي  األحكام= 
 .، مرجع سابق"المخطرة إلى الجهة النّص  إعادة  إلى الحالة هذه في يؤدي

، اّلتي جاءت تحت فصل 2112من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري لسنة  12نّصت الماّدة  -670
 :على ما يلي( رقابة مطابقة القوانين العضوّية والّنظام الّداخلي لغرفتي البرلمان للّدستور)
لّدستور وال يمكن إذا صّرح المجلس الّدستوري أن القانون المعروض عليه يتضّمن حكما غير مطابق ل"

 .فصله عن باقي أحكام هذا القانون، ال يتم إصدار هذا القانون 

= 
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فيظهر إذا أن فكرة العرض الجديد على المجلس الدستوري بعد النظر األول التي 
اعتمدها بالنسبة لرقابة القوانين العضوية والنظم الداخلية لغرفتي البرلمان تخدم الحجية 

واضعي نظم غرفتي البرلمان قد  المطلقة، إذ فيه نوع من التحّري من أن المشرع أو
التزموا حرفيا بقضاء المجلس الدستوري األول، فما الذي منع المجلس من اعتماد هذا 

 الحكم في الرقابة القبلية اإلختيارية على ما فيه من إيجابيات؟

إعالن عدم ي الجزائري إلى الّدستور المجلس  المصرّية دستورّيةالسبقت المحكمة 
ي غير قابل للفصل عن باقي أحكام الّدستور غير الحكم أكمله إذا كان ب الّنص دستورّية

أفضل  الّتاليبليكون حكمها غير أنها لم تخصص هذا الحكم لرقابة دون أخرى  ،الّنص
من نوع ، ذلك أن اجتهادها لم يميز بين أي (671)ي الّدستور من حكم المجلس 

 اقتصرباألساس، بينما  بعدّيةو  قضائّيةفي مصر هي رقابة  الّرقابة، ولو أن وصالّنص

                                                                                                                                          

غير انه اذا صّرح المجلس الّدستوري أن القانون المعروض عليه يتضّمن حكما غير مطابق للّدستور دون  =
أمكن رئيس . أن يالحظ في ذات الوقت، أن الحكم المعني ال يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون 

ب من البرلمان قراءة الجمهورّية أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للّدستور، أو أن يطل
  "وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل على المجلس الّدستوري لمراقبة مطابقته للّدستور . جديدة للنّص 

  إلحدى  الّنظام الّداخلي  أن  الّدستوري   لسلمجا  صّرح  إذا : "منه على ما يلي 11بينما نّصت الماّدة 

  من نه العمل  اليمكن  الحكم  هذا  فإن ،للّدستور مخالًفا حكمًايتضّمن   عليه المعروض  البرلمان  غرفتي

 .للّدستور والتصريح بمطابقته  الّدستوري   لسلمجعلى ا  جديد  من  عرضه  بعد  إال المعنية   الغرفة  طرف

 ."للّدستورمطابقته  لمراقبة الّدستوري  لسلمجا  على غرفتي البرلمان إلحدى الّداخلي للنظام تعديل كل يُعرض
يتعين الحكم بعدم دستوريّة : "ما يلي 1911جوان سنة  11جاء في حكم المحكمة الدستورّية المصرّية ليوم  -671

لما كان ذلك، . ببعض األحكام الخاّصة بنقابة المحامين 1911لسنة  125الماّدة األّولى من القانون رقم 
ارتباط نّصوص القانون بعضها ببعض : األّولى بما مؤداه ماّدته   وكانت باقى مواد هذا القانون مترتبة على

بحكم –أثرها، يستتبع  وإبطال، ومن ثم فإن عدم دستوريّة نّص الماّدة األّولى ارتباطًا ال يقبل الفصل أو التجزئة
مما يستوجب الحكم بعدم دستوريّة نّصوص القانون المطعون فيه،  باقي اإلبطالأن يلحق ذلك  -هذا االرتباط

جوان سنة  11، بتاريخ "دستورّية"المحكمة الدستورّية العليا ، قضائية 1لسنة  12ضية رقم ق". قانون برمتهال
 : ، على الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورّية المصرّية العليا التالي1911

http://www.hccourt.gov.eg  2115نوفمبر  26بتاريخ تم اإلّطالع عليه  
 .، المرجع نفسه1911جوان سنة  25بتاريخ  11للسنة القضائّية  11والحكم نفسه نجده في القضية رقم  
 .111، مرجع سابق، ص ...، حماية الحقوق والحرياتعبد الحميد حسن محّمد: أنظر اإلشارة للمسألة 

http://www.hccourt.gov.eg/


 

 
265 

اّلتي ، اإلختيارّية الّرقابةة ولم يوّسعه إلى اإلجباري الّرقابةعلى ي الّدستور المجلس  حكم
 .المخطرة إلى الجهة الّنصبإعادة فيها اكتفى 

 الجمهورّيةرئيس وضعه المجلس ل ياّلذة الّثانييظهر كذلك أن حل القراءة 
، وهذا رغم احتياطه بنصه على مطابق للدستور بدوره غير لمعالجة آثار عدم المطابقة

 :إليه من جديد، فهو ال يملك أن يفعل ذلك نظرا لما يلي الّنصضرورة إعادة 

ي اإلمالء عليه متى يطلب الّدستور أن ينتظر من المجلس  الجمهورّيةليس لرئيس * 
على استعمال هذا الحق،  دستورّيةالقراءة ثانية، فهو ليس مجبرا من خالل نسق المواد 

أن يطلبها لمجرد أنه لم يقتنع له بالتالي ، فيمكن مطل ق ًة له 122 ماّدةإذ جاءت ال
، أو ألسباب ايديولوجية من قبل البرلمان بعد الموافقة عليه المعروض عليه الّنصب

، (672)ذلك على تشجع  اّلتيالجزائري  الّسياسيالرئاسيوية للنظام  الّطبيعةمع  خاّصة
ربحا للوقت عندما يتعلق األمر  الذهاب إلى المجلس الدستوري  أو حتى لتفادي
 .الّدستورفكأن المجلس قّيد حقا أطلقه  (673)بالقوانين العادية 

ي، فهي مخالفة الّدستور عتبر طلب قراء ثانية في حد ذاته منقصة لرأي المجلس ي* 
في هذه  الجمهورّيةستعملها رئيس سي اّلتية الّثاني، فتقنية القراءة نفسها الحجّيةلفكرة 

، بإمكانية النقاش إلى رأي سابق واقتراح من المجلس الحالة توحى رغم استنادها
جال في والمجادل  .الّنصة مجددا ورّبما السّ 

 كما الجمهورّيةرئيس إلى  الّنصعلى رّد  عدم إمكانية إقدام البرلمان فمن يضمن
منه، أو أن يدور النّص في حلقة مفرغة بين البرلمان كوسيلة ضغط  األّولكان في 

                                                 

 .وما يليها 219، مرجع سابق، ص ...عن الّطبيعة الرئاسيوّية محّمد أومايوف، : راجع في هذا الّصدد -672
ذلك ألنه في حالة القوانين العضوية فإن مسألة عرضها على المجلس الدستوري محسوم فيها بنص دستوري  -673

يوما للبت في النص محل  21صريح، ثم أن إخطار المجلس الدستوري يترتب عليه انتظار على األقل 
 .، بينما تنفيذ طلبه بقراءة ثانية ال يتطلب كل هذا الوقت(يوما 11إلى  2116 وّسع سنة)اإلخطار 
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رئيس الطلب أن يأو  (674) ؟سياسّيةفي حالة وجود أزمة والرئاسة والمجلس الدستوري 
طلبها عند عودة رأي المجلس إليه؟ بينما يقتضي رأي  اّلتيقراءة ثانية أخرى بعد تلك 

المجلس قد  هذا فإنالمعيب بدون نقاش، ل الّنصي االنصياع وبتر الّدستور المجلس 
 . ه هذاحاإقتر جانب الصواب في 

ة الّثانيبعد القراءة  ي الّدستور المجلس على اشتراط عرض الحكم المعدل مجددا * 
 .الجمهورّيةلرئيس  مؤّسسال خصه اّلذيفي اللجوء إليها  اإلختيارّية يخالف مبدأ

أعاله أن هذا األخير لم  الّنظاممن  12إلى  12ظهر إذا من استقراء المواد من 
ل إلزامية كاعتماد المتجهة نحو  مؤّسساليكشف عن موقف مستقل بقدر ما ساير نية 

 .(675)بحجية مطلقة الصادرة بموجبها  راءاآل تمّتعو  ،ةاإلجباري الّرقابةما تعلق ب

 خفىوأ حالًة، 12و 16ناحية أخرى في المادتين من ي الّدستور المجلس ب يَّن  
 .هنفس نظامالمن  12/1 ماّدةقياسا عّما اعتمده في الثانيًة، وكشف عن ثالثٍة، 

قد يكون غير قابل للفصل عن ي الّدستور غير أن الحكم  16 ماّدةفي الفقد بّين 
 اّلتيوفي الحالة  في هذه الحالةف ،12/1  ماّدة، كما هو الحال في الاماتم الّنصة ي  ن  بُ 

برّمته إلى  الّنصعلى أن يعاد  نّص ، (األحكام غير المخطر بشأنها)ك كشفها كذل
  .األولىللحالة  بالّنسبةالجهة المخطرة 

عكس ما هو  الّنصالحكم القابل للفصل عن بنية  أعاله ماّدةفي ال أخفىبينما 
 .(676)ما حكمه؟  يبّين، فلم يشر إليه أصال ولم 12/2 ماّدةموجود في ال

                                                 

األمين العام  علي بن فليسوقد كانت هذه األزمة موجودة أيام الخالف بين رئيس الحكومة األسبق السّيد  -674
 .ذا العملمن ه 121أنظر ص عبد العزيز بوتفليقة، لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس الجمهورّية السّيد 

ـيب على المؤّسس الّدستوري خلطه بين 165/2و 121/1ظهر ذلك جليا من استقراء المواد  -675 ، حّتى أنه ع 
، وتبعه في ذلك المجلس الّدستوري في 165/2والرأي الوجوبي في الماّدة ( اإلخطار اإلجباري )الّرقابة الوجوبية 

 :، أنظر2116وحّتى ( الّلغتينب) 2112و 2111و 1996المواد األّولى من نظمه لسنوات 
             .وما يليها 52مرجع سابق، ص ، " ...الّرقابة الدستورّية للقوانين العضوّية"، عبد المجيد جبار 

 .إّما إصدار النّص مبتورا من الحكم المخالف للّدستور أو طلب قراءة ثانية 12/2وكان حكمها في الماّدة  -676
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إليها وال المواد  الّدستورمن نظامه عن حالة لمُ يشر  12 ماّدةبينما كشف في ال
ألحكام لم  التصّدي، وهي حالة (677)ة الّسابقوال حتى في أنظمته ة في نظامه الّسابق

حدث قد ، و للحكم المخطر بشأنه التطرق إليها التصّدييستدعي  اّلتيُيخطر بشأنها و 
 .(678) لحكم لم يخطر بشأنه أن تصّدىفعال 

ان بكل شيئ وال صّرح، فهما ال تُ نقائص عّدةعن  12و 16المادتين كذلك شهدت 
 .ت فصالن في أدنى شيئ

إلى حالة مهّمة وهي حالة قابلية فصل الحكم  سبق ذكرهفمن جهة، لم تشيرا كما 
، ومن جهة (679)، وهي حالة واردة الحدوث رغم ندرة الممارسة بشأنها الّنصعن بنية 

                                                 

، مرجع سابق، بينما لم يثرها في 2111جوان سنة  21من الّنظام المؤّرخ في  11الماّدة أثار هذه الحالة في  -677
 .1992وال في تعديله سنة  1919نظام سنة 

من  19، للمادة 2111تصدى المجلس الّدستوري في رأيه المتعّلق بمشروع القانون األساسي لنائب لسنة  -678
، والغريب في األمر أن المجلس 2111، رغم عدم إخطاره بشأنها سنة 1919القانون األساسي للنائب لسنة 

بمناسبة نظره في دستورّية  1919نة الّدستوري أقر بعدم دستورّية هذه الماّدة رغم إقراره بمطابقتها للّدستور س
غشت سنة  11مؤّرخ في  19 -م د  -ق  -ق  - 2قرار رقم  -: أنظر. 1919القانون األساسي للنائب سنة 

 .مرجع سابق لنائب،، يتعّلق بالقانون األساسي ل1919
يتعّلق بالّرقابة على دستورّية القانون رقم  2111يناير سنة  11في   مؤّرخ 11/ م د/ ق. ر/ 12رأي رقم  - 

 .مرجع سابق يتضّمن القانون األساسي لعضو البرلمان،....... الموافق... مؤّرخ في... ـ  2111
 :التناقض انتباه بعض الكتاب، نظر وقد أثار هذا 

 .32الّدستوري، مرجع سابق، ص  المجلس اجتهاد الجزائري في البرلمان مكانةشريط،  األمين 
ال توجد ممارسة معّبرة في مجال الّرقابة القبلية أصال سوى ما تعلق برقابة المطابقة الممارسة على القوانين  -679

لغرفتي البرلمان، بينما ال توجد في مجال ممارسة الّرقابة على الدستورّية، سوى آراء العضوّية والنظم الّداخلية 
 :تعد على األصابع تتعلق بـ

 .، مرجع سابق...1919أوت سنة  21، المؤّرخ في 19-م د -ق. ر -11رأي رقم  -1
 .، مرجع سابق...، 1919ديسمبر سنة  19، المؤّرخ في 1919-م د  –ق . ر – 12رأي رقم  -2
 .، مرجع سابق...1919ديسمبر سنة  19، المؤّرخ في 1919-م د  –ق . ر – 11رأي رقم  -9
من األمر المتعّلق  12حول دستورّية الماّدة  1992فيفري سنة  19م د مؤّرخ في  –أ . ر -11رأي رقم  -4

 .بالتقسيم القضائي، مرجع سابق

 12إلى  11حول دستورّية المواد من  1991جوان سنة  11، مؤّرخ في 91/ د. م/ ق. ر/ 11رأي رقم  -1     
والمتضمن نظام التعويضات ... الموافق لـ ... المؤّرخ في ... من القانون رقم  21و 15، 11، 12، 11و

 .11، ص 1991، لسنة 11العدد . ش. د. ج. ج. ر. جوالتقاعد لعضو البرلمان، 

= 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence96_2.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence96_2.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont01-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont01-1.htm
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برّمته إلى الجهة المخطرة  الّنصوفي حالة الحكم غير القابل للفصل، تحيالن  أخرى 
يتأكد أن العبارة المعاد ما تشاء، ولهذا  الّنصتكون في خيرة من أمرها، فتفعل ب اّلتي

 .(680)إنشائية وليست خبرية ما هي  ة باإلحالةالمتعّلق

 12 ماّدةمقارنة بال 12و 16لمادتين ي إذا في االّدستور المجلس صرامة  تتراجع
، (681)بين ثالثة حلول  الجمهورّيةخّير فيها رئيس  اّلتيبالرقابة اإللزامية ة المتعّلق

فيها العمل بالحكم منع  اّلتي( البرلمانبالنظامين الّداخليين لغرفتي ة المتعّلق) 11 ماّدةوال
من  الّنصبعد إصالحه، واشترط في كال المادتين أن يعرض  إالّ المخالف للدستور 

 .صدارباإل الّسماحجديد عليه ليحكم بمطابقته للدستور من عدمها تحت طائلة عدم 

الجزائري في هذه المتناقضات، فكأن  الّسياسي الّنظامات مرة أخرى تأثير  جّلتت
في  التنفيذّية الّسلطةص وبالخصو  ةالّدولي لم ُيرد أن يواجه سلطات الّدستور المجلس 

 .الّدستورلم يفصل فيها  اّلتي اإلختيارّية الّرقابةمسائل 

في نظام المجلس متعلقة  ماّدةذلك للعلن عند مالحظة عدم وجود أي  يظهر
، على اعتبار أنها مسألة -اإلختيارّية الّرقابةوهي المدرجة ضمن - بعدّيةال الّرقابةب

، التنفيذّية الّسلطة، فال حاجة إذا لمواجهة 169 ماّدةمفصول بها دستوريا بموجب ال
                                                                                                                                          

، يتعّلق بالّرقابة على دستورّية القانون رقم 2111يناير سنة  11مؤّرخ في  11/ م د –ق .ر -12رأي رقم  -6=   
 .والمتضمن القانون األساسي لعضو البرلمان، مرجع سابق...... الموافق ...... المؤّرخ في ...  -... 

ّدستور، لم يصّرح في منطوق آرائه اّلتي المجلس الّدستوري فصل بمطابقتها لل 1919بالّنسبة آلراء سنة *  
 . 1919بإحالة النّص إلى الجهة المخطرة على اعتبار عدم وجود ما يخوله ذلك سنة 

، فلم يصّرح المجلس بحالة قابلية الفصلالمتعّلق بمادة واحدة، فواضح أن األمر متعلق  1992اما رأي سنة *  
 . د ما يخوله ذلك نظرا للعلة أعالهبإحالة النّص إلى الجهة المخطرة على اعتبار عدم وجو 

المتعّلق بقانون تقاعد البرلمانيين الوحيد الذي فصل المجلس الّدستوري بعدم  1991في حين يكون رأي سنة * 
امكانية فصل األحكام غير الدستورّية عن بنية النّص وبالّتالي قام في منطوق رأيه بإرجاع النّص إلى الجهة 

 .س األّمةالمخطرة أي إلى رئيس مجل
، ورغم كثرة المواد غير الدستورّية وغير الداخلة في مجال القانون التي أثارها، 2111بالّنسبة لرأي سنة * 

 .ارتاى المجلس أنه يمكن فصلها عن بنية النّص وبالّتالي ال حاجة إلعادتها إلى الجهة المخطرة
 .من هذا العمل 261إرجع إلى ص  -680
 . وهي عدم إصدار النّص، أو إصداره مبتورا من الحكم غير المطابق للّدستور، أو طلب قراءة ثانية -681
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 الّنظمو  العضوّيةبرقابة القوانين  يتعّلقويظهر كذلك في موقف المجلس الصارم فيما 
 . بها يتعّلقالمتجهة نحو إلزامية كل ما ما  الّدستورللبرلمان الُمساير لروح  الداخلّية

بعد أن يعاد  الّنصلجهة المخطرة بما تفعل ا 12و 16بينما لم يقل في المادتين 
دستورّيته إليه لفحص  الّنصأعاله، بل لم يشر حتى إلى ضرورة إعادة ظهر إليها كما 
ي على تدارك ما الّدستور ، وفي هذه النقطة بالذات تظهر عدم قدرة المجلس من جديد
، بل دستورّيةال، وعدم وجود حجية مطلقة لرأي بعدم الّدستورمن  161 ماّدةأغفلته ال

رقابة مجاملة )القوانين  دستورّيةعلى  اإلختيارّية الّرقابةمنه في جعل  كةر مشاو 
Contrôle de complaisance) . 

، 12و 16، والمادتين 11و 12يختلف األمر فعال بين ما هو وارد في المادتين 
حق  الجمهورّيةس يحتكر فيها رئي اّلتية اإلجباري الّرقابةان بتتعّلقين األّولفالمادتين 

 الّرقابةان بتتعّلقمنه، بينما في المادتين األخريين  1و 165/2 ماّدةاإلخطار بناء على ال
يفترض فيها أن يتم اإلخطار من الجهات المخولة دستوريا بموجب  اّلتي اإلختيارّية

 .، غير أن ذلك ال يبرر السكوت عما يجب أن تفعله هذه الجهات166 ماّدةال

، 12و 16ما ينطبق على المادتين  11و 12ينطبق على المادتين أن إذا يجب 
إمالؤها ئيس وال يحق رّ الهي من صالحيات  اّلتيباستثناء ما تعلق بطلب قراءة ثانية 

على المجلس من  الّنصعدى ذلك، فما يمنع من طلب عرض  ماأ، تبّين عليه كما
على وزن  (Saisine de plein droit)جديد؟ أو إدخال نظام اإلخطار بقوة القانون 

 .هفي حالة عدم احترام الجهات المخطرة لرأي (682)الطعن لصالح القانون 

انتقاال لن يعد إال أنه اإلخطار،  ةبمبدأ اختياريرّبما يخل  األّول االقتراحإذا كان ف
استكمال لمسار رقابة انطلق منذ اإلخطار بل ية، جّبار رقابة اختيارية إلى رقابة إ من

 .دستورّيةالمن أي عيب بعدم  الّنصوينتهي عندما يتأكد المجلس من خلو 

                                                 

 .من هذا العمل 251أنظر اإلشارة في ص  -682
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ال يريد اإلصالح، فالمواد  اّلذيي في هذا التباين كالّدستور يظهر المجلس 
قابة رّ الالمطابقة أم برقابة سواء تعلق األمر ب قبلّيةال الّرقابةب تتعّلقالمذكورة أعاله كلها 

حيال إليه، ولم يبد موقفا  مؤّسسالما سبقه تكرار ، ورغم ذلك اكتفى بدستورّيةالعلى 
 فما وراء ذلك؟  ،الوطنّية وصالّنصعن  161 ماّدةوت السك

 المحّددأن نظامه و  خاّصة ،فرصًة التخاذ موقف واضح دون رقيببذلك أضاع 
قد سبق له اتخاذ مواقف تّممت وأنه ، الّرقابةلقواعد عمله غير خاضع ألي نوع من 

 . (684) على االنصياع لها اتمؤّسس ، وأخرى أرغمت(683) دستورّيةفراغات 

إذ أنه ، (شبهة عدم اإلرادة)تنتفي مقابل ( عدم االستطاعة)أّن شبهة هنا  يظهر
ولم يحاول ذلك مطلقا،  ،161 ماّدةالغفلت عنه ما تصحيح لم يرد وال يريد يظهر أنه 

أنه لم يسبق له إثارتها وفضل المرور  إالّ ، 1919فالمشكلة كانت موجودة منذ دستور 
 .(685)مّرة دون إثارتها في كل 

                                                 

الذي ربط بين سمو المعاهدات الدولّية ونشرها في الجريدة  1919لسنة  11كما هو األمال بالّنسبة للقرار رقم  -683
 .الرسمّية رغم سكوت المؤّسس عن ذلك، مرجع سابق

،الذي أعقب بيان المجلس الّدستوري المتعّلق بإعادة رئيس الّدولة العمل 1995 كما حدث مع قرار سنة -684
 .1919ألصلّية لزوج المترشح لرئاسبة الجمهورّية الذي كان المجلس قد ألغاه في قراره سنة بشرط الجنسية ا

 .وما يليه 151، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير: راجع
Abdelmadjid Djebbar, «La colère du conseil constitutionnel», op. cit.  

، 11في الملحق رقم  1995جويلية سنة  25المجلس الدستوري الشهير المؤرخ في يمكن اإلطالع على بيان 
 .من هذا العمل 116ص 

لم يرد شيئ في نظام ( 1996من دستور  161تماثلها الماّدة ) 1919من دستور  151في ظل وجود الماّدة  -685
هما إلى الجهة المخطرة ناصا سوى مساواته بين الرأي والقرار في مسألة إرجاع 1919المجلس الّدستوري لسنة 

يبلغ الرأي أو القرار إلى رئيس الجمهورّية، وإلى رئيس المجلس الّشعبي : "على ما يلي 11في ماّدته الـ 
 12، أنظر الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري المؤّرخ في "الوطني، إذا كان هذا صاحب اإلخطار

 .، مرجع سابق1919أوت سنة 
منه مع إضافة رئيس  21في الماّدة  1992الحكم نفسه إلى التعديل المتعلق بنظامه الّصادر سنة انتقل 

:، أنظرمجلس األّمة، فلم يقل شيئا بالّنسبة لمصير الرأي بعدم الدستورّية
  

الذي يحّدد  1919أوت سنة  12، تعّدل وتتمم الّنظام المؤّرخ في 1996ديسمبر سنة  29مداولة مؤّرخة في 
 (.ملغاة)،  19، ص 1992لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ءات عمل المجلس الّدستوري، جإجرا

= 
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والموقفين، ليظهر جليا أن المجلس لم  الّرقابتينأدناه الفرق بين  التفصيليبسط  
 :ي الّدستور  مؤّسساليقم سوى بمجاراة 

 الّنصمصير  الفصل مدى قابلية المراقب الّنص الّرقابةنوع 

 ةاإلجباري قبلّيةال الّرقابة
 (رقابة المطابقة)
 -11و 12المواد –

 القانون العضوي 
 12 ماّدةال

حكم غير قابل 
 : للفصل

 ال يتم إصدار القانون 

 :حكم قابل للفصل

يصدر القانون العضوي عدى الحكم  اما* 
 .غير المطابق

قراءة ثانية مع  الجمهورّيةأو يطلب رئيس * 
 .ي الّدستور إعادته إلى المجلس 

لغرفتي  الّداخلي الّنظام
 (11 ماّدةال) البرلمان

مهما كانت عالقة 
 الّنصالحكم ب

بعد  منع العمل بالحكم المخالف إالّ * 
تصحيحه وإعادة عرضه على المجلس 

 .ي من جديد القرار مطابقته للدستورالّدستور 
 

 اإلختيارّية قبلّيةال الّرقابة
 (دستورّيةالعلى قابة رّ ال)

 الدولّيةالمعاهدات 
 التشريعّية وصالّنص

 (16الماة ) اتالّتنظيم

حكم غير قابل 
 : للفصل

إلى الجهة المخطرة،  تعلق  الّنصإرجاع * 
األمر بنص تصدى له المجلس رغم عدم 

 .إخطاره به
 لم يرد شيئ يذكر؟؟؟*   : حكم قابل للفصل

ة، يكفي مقارنة اإللزاميّ  الّرقابةنة هذا التمييز، فبخصوص ماأالممارسة ب تترجم
نفسها  الرسمّيةفي أعداد الجريدة  امعه الّصادرة وصالّنصي بالّدستور آراء المجلس 

، فإن معظم حاالت إعالن عدم المطابقة العضوّيةللقوانين  بالّنسبةأنه إلى  للتوّصل
نظرا لعدم تأثيرها فيه، حيث يقوم رئيس  الّنصباألحكام القابلة للفصل عن بنية  تتعّلق

ومن  ،مبتورا من األحكام غير المطابقة اختزاال للوقت الّنصعادة بإصدار  الجمهورّية
بمشروع القانون العضوي  المتعّلق الّرأيأمثلة ذلك على سبيل المثال ال الحصر 

                                                                                                                                          

، مع 2012وانتقل إلى نظام سنة  2000في الّرقابة االختيارية في نظام سنة بينما ظهرت مسألة إحالة الرأي =
احتفاظهما 

– 
الماّدة )و( 2000نظام سنة من  22الماّدة )أعاله،  20و 14بمنطوق الماّدتين  -إضافة إلى ذلك

 .المرجعين الّسابقين( 2012من نظام سنة  21
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بمشروع القانون الّرأي الخاص ذلك كو  (686) 1992سنة ل ةالّسياسيباألحزاب  المتعّلق
 .(687) للسنة نفسهاباالنتخابات  المتعّلقالعضوي 

بمشروع القانون العضوي الخاص  يتعّلقي في مثال آخر الّدستور صّحح المجلس 
، وكذلك "وجوبا"بتر منها كلمة منه، حيث  19 ماّدةنص ال 2111لسنة  ةالّدولبمجلس 

 :، كاآلتي(688)" يتعين عليه"بتر منها عبارة  اّلتيمنه  1مكرر  11 ماّدةال
 في  93 ماّدةنص ال

 مشروع القانون العضوي 
 المقترحة  93 ماّدةنص ال

 ي الّدستور في رأي المجلس 
 المنشورة   93 ماّدةنص ال

 الرسمّيةفي الجريدة 
ن اّلذييعين ممثلوا كل وزارة "

جلسات  وجوبا فييحضرون 
واللجنة الدائمة في  العامّة الجمعيّة

القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين 
أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير 

 ".إدارة مركزية على األقل

ن اّلذييعين ممثلوا كل وزارة "
 العامّة الجمعيّةيحضرون جلسات 

واللجنة الدائمة في القضايا التابعة 
لقطاعاتهم، من بين أصحاب 
الوظائف العليا برتبة مدير إدارة 

 ".مركزية على األقل

ن اّلذييعين ممثلوا كل وزارة "
 العامّة الجمعيّةيحضرون جلسات 

واللجنة الدائمة في القضايا التابعة 
لقطاعاتهم، من بين أصحاب 

دارة الوظائف العليا برتبة مدير إ
 ".مركزية على األقل

 في  1مكرر  41 ماّدةنص ال
 مشروع القانون العضوي 

 المقترحة  1مكرر  41 ماّدةنص ال
 ي الّدستور في رأي المجلس 

 المنشورة   1مكرر  41 ماّدةنص ال
 الرسمّيةفي الجريدة 

                                                 

، يتعّلق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن 1992مارس سنة  16د مؤّرخ في . م/ عضـ. ق. ر 11رأي رقم  -686
 .مرجع سابقالقانون العضوي المتعّلق باألحزاب الّسياسية للّدستور، 

من مشروع القانون من شروط  11و 11لرأي ما ورد في الماّدتين رفض المجلس الّدستوري في منطوق ا
متعلقة بالعضو المؤّسس للحزب، كضرورة تمّتعه بالجنسية األصلّية أو حصوله على الجنسّية المكتسبة منذ 

 11سنوات على األقل، واإلقامة المنتظمة في التراب الوطني، وأال يكون أبويه قد قاما بأعمال منافية لثورة  11
من القانون العضوي  11و 11، فجاءت الماّدتين 1912إذا كان من موالد ما بعد جويلية  1951نوفمبر 

: المتعّلق باألحزاب خاليتين من هذه الشروط، أنظر

  

، يتضّمن القانون العضوي المتعّلق باألحزاب الّسياسية 1992مارس سنة  16مؤّرخ في  19-92أمر رقم  
  .11، ص 1992، لسنة 12العدد . ش. د. ج. ج. ر. جللّدستور، 

، يتعّلق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن 1992مارس سنة  16د مؤّرخ في . م/ عضـ. ق. ر 12رأي رقم   -687
 .مرجع سابقالقانون العضوي المتعّلق بنظام االنتخابات للّدستور، 

، يتعّلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل 2111جويلية  16مؤّرخ في  11/ م د. ر/ 12رأي رقم  -688
والمتعّلق باختصاصات مجلس الّدولة  1991ماي  11المؤّرخ في  11 – 91والمتمم للقانون العضوي رقم 

 .11، ص 2111، لسنة 11العدد . ش. د. ج. ج. ر. جوتنظيمه وعمله للّدستور، 
11نون عضوي رقم قا المؤّرخ  11-91يعدل ويتمم القانون العضوي رقم  2111جويلية  26مؤّرخ في  11 -

 .مرجع سابقوالمتعّلق باختصاصات مجلس الّدولة وتنظيمه وعمله للّدستور،  1991ماي  11في 
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تاريخ  ةالّدوليحدد رئيس مجلس "
دراسة المشروع ويخطر الوزير 

حضور  عليهيتعين  اّلذيالمعني 
أو يعين من  ةالّدولاشغال مجلس 

 19 ماّدةينوب عنه وفقا ألحكام ال
 ".أعاله

تاريخ  ةالّدوليحدد رئيس مجلس "
دراسة المشروع ويخطر الوزير 

يعين من ينوب عنه  اّلذيالمعني 
وفقا  ةالّدوللحضور اشغال مجلس 

 ".أعاله 19 ماّدةألحكام ال

تاريخ  ةالّدوليحدد رئيس مجلس "
سة المشروع ويخطر الوزير درا

يعين من ينوب عنه  اّلذيالمعني 
وفقا  ةالّدوللحضور اشغال مجلس 

 ".أعاله 19 ماّدةألحكام ال

ي عدم مطابقة نص بأكمله للدستور الّدستور حدث كذلك أن أعلن المجلس   
 المحّدد الّنظاممن  12 ماّدةعمال بأحكام ال الرسمّيةلم يتم إصداره في الجريدة  الّتاليبو 

بالقانون األساسي  المتعّلقاألمر بمشروع القانون العضوي  يتعّلق، و هلقواعد عمل
بسّنه  المكّلفة دستورّيةال اتمؤّسسالبناء بحجة عدم استكمال  2112للقضاء لسنة 

بمناسبة تصديه  2111سنة  ، وأعاد المنطوق نفسه(689)المبادرة به تمت  عندما
 .(690)القضائي  الّتنظيمب المتعّلقلمشروع القانون العضوي 

لغرفتي البرلمان بعدم المطابقة الجزئية  الداخلّية الّنظماألمر فيما يخص  تعّلق
 وصالّنصكانت  إّنماداخليا جملة، و  اماالمجلس نظرفض القابلة للفصل، فلم يحدث أن 

حظاته كثرة مال عرضت عليه، ولو أن اّلتيقابلة للفصل في كل أنظمة الغرفتين كّلها 
يجب على أنه ، (691)فرغها من محتواها في أكثر من مناسبة بخصوصها كادت أن ت

من نظامه إلى  11 ماّدةي لم يشر في الالّدستور أن المجلس مالحظة في هذا اإلطار 
 .غير مطابق للدستورللغرفة  الّداخلي الّنظامب المتعّلق الّنصإمكانية إعالن كل 

ي نصا عاديا الّدستور أن أعاد المجلس  اإلختيارّية الّرقابةسبق في إطار ممارسة 
مشروع  دستورّيةبمدى  المتعّلق 1991، ففي رأيه سنة بأكمله إلى الجهة المخطرة

                                                 

ن العضوي ، يتعّلق بمراقبة مطابقة القانو 2112نوفمبر  16مؤّرخ في  12/ د. م/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم  -689
 .مرجع سابقالمتضمن القانون األساسي للقضاء للّدستور، 

تفكيك هذا النّص، بسبب طريقة إعداده المشابهة للقانون  -حسب المجلس الّدستوري  –لم يكن باالمكان  -690
 : األساسي للقضاء الّسابق الذكر، واّلتي اعتبرها غير مطابقة للّدستور، أنظر

، يتعّلق بمطابقة القانون العضوي المتعّلق 2111مارس  21مؤّرخ في  11/ م د/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم  
 .مرجع سابقبالّتنظيم القضائي للّدستور،  

 .وما يليها من هذا العمل 166راجع موضوع رقابة النظم الّداخلية للبرلمان في ص  -691
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بالتعويضات والتقاعد لعضو البرلمان، ارتأى إعادة المشروع بأكمله إلى  المتعّلقالقانون 
: ما يلي الّرأيمنطوق في ، إذ جاء األّمةالجهة المخطرة آنذاك أي إلى رئيس مجلس 

يمس  الرّأيالقول أن هذا القانون يعاد إلى البرلمان طالما أن منطوق هذا : ثالثا "...
 .(692)" كاملة الّنص ةببني

ُد في نظامه أن ساير الّدستور ما ُحّلل أعاله، أن المجلس ستنتج فيي ي لم ي ع 
، فسواء تعّلق األمر هآلراء رمزيةلم يشأ إاّل أن يمنح حجيًة  اّلذيي الّدستور  مؤّسسال

 اإلختيارّية الّرقابةفي إطار  الّصادرةاإللزامية، أو تلك  الّرقابةفي إطار  الّصادرةبتلك 
 الحجّيةتحقيق هدف تصب في غير قد  اّلتيغرات لثابعض  مؤّسسال، ترك قبلّيةال

 .مثال 1995سنة كما حدث ممارسات تؤكدها، فعال ها تتبعقد و  ،المطلقة

 :الّثانيلمطلب ا
 يالّدستورقرارات المجلس ملموسة في ةنسبّي حجّية

نص قانوني حيث  دستورّيةاآلثار المترتبة على قرار بعدم  169 ماّدةال تنظم
غير  تنظيميا أو تشريعيا نًصا أن ي الّدستور  المجلس ارتأى إذا: "على ما يلي تنص

، فكل نٍص تشريعيٍّ كان "المجلس قرار يوم من ه، ابتداءأثر  الّنص هذا يفقد دستوري،
 . ه آليا وفوريا من يوم قرار المجلسأثر يفقد  دستورّيةأو تنظيميٍّ قرر المجلس عدم 

غير أن بساطة هذه المادة ال تحجب جملة من التساؤالت تتعلق أساسا 
هو مصيرها من كل هذا وهي  ، فأينالعدية الّرقابةبكذلك مشمولة ال الدولّيةالمعاهدات ب

 من جهة أخرى كافة؟ هل يشمل هذا الحكم 165التي تخضع للرقابة البعدية في المادة 
أم  الحجّيةيدعم  الّتنفيذ؟ هل توقيت دخول القرار حيز الوطنية القانونّية وصالّنص

 بالعكس ينقص منها؟ 

                                                 

 .، مرجع سابق... 1991جوان سنة  11، مؤّرخ في 91/د. م/ق. ر/11رأي رقم  -692
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هذه األخيرة ، إذ أخضعت 165 ماّدةالمن تعارض واضٍح مع  169 ماّدةال عانت
الجزاء القانوني المفترض في  األولى، بينما لم تنظم بعدّيةوال قبلّيةالمعاهدات للرقابتين ال

 اّلتيالصرامة فيها  ق  ، ولم تر  (األّولالفرع )معاهدة سارية المفعول  دستورّيةحالة عدم 
 .(الّثانيالفرع )المطلقة المنشودة  الحجّيةإلى مستوى  الوطنّية وصالّنصأظهرتها اتجاه 

 :األّولالفرع 
 من الدستور 163 ماّدةال عن حجّية الدولّيةلمعاهدات ل كّلي  غياب 

، السارية المفعول غير الدستوريةعن تحديد مصير المعاهدات  ماّدةعجزت هذه ال
من  الّنوع تورد احتمال أن تخضع هذ الّدستورمن  165 ماّدةذلك أنه طالما أن ال

، فإن المنطق القانوني يقتضي أن يكون الجزاء بعدّيةوال قبلّيةللرقابيتين ال وصالّنص
 . للّرقابة ي عن عدم دستوريتها على قدر نمط إخضاعهاالّدستور 

، 1919من دستور  155 ماّدةوقبلها ال الّدستورمن  165 ماّدةالإلى هت وجّ 
في ، حيث اتفقت بعدّيةال للّرقابة الدولّيةانتقادات كبيرة بسبب إخضاعها المعاهدات 

، باإلضافة إلى عدم (693) القانونّيةمن الناحية (( خطير))عظمها على أن ذلك م
 .(694) العملّيةمن الناحية بعدية عليها امكانية إجراء رقابة 

 الّسلطةتحتمي به  ي درعالّدستور المجلس الدستور من  165 ماّدةال تجعل
وما فيها من  الخارجّية الّسياسةمعاهدة، فمعلوم أن  دستورّيةعدم ب رَّ ق  إذا ما أُ  التنفيذّية

، فاإلصرار في (695)نصا وممارسة  هاهي من إختصاص الدولّية تفاقّياتإبراٍم لال
على  الّرقابةعلى إخضاع المعاهدات لهذا النمط من  1996سنة و  1919سنة دستوري 

من أن هذا ينّم  جّبارذ بوضوح صواب ما ذهب إليه االستا يبّينما فيه من مخاطرة، 

                                                 

693-         Voir : Abdelmadjid DJEBBAR, La politique conventionnelle... op.cit. p. 287 et suivantes 
Ahmed MAHIOU, « La constitution Algérienne … ». op.cit. p. 428 et suivantes.               
Ammar GUESMI, « Le contrôle de constitutionnalité en Algérie… » op. cit, p. 72 et suivantes. 

 .وما يليها من هذا العمل 51العودة كذلك إلى ص 
 .من هذا العمل 51حول هذه المسألة في ص  محيوراجع رأي األستاذ  -694
695-                       Abdelmadjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie, op. cit. 
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، غير أن المجلس (696) التشريعّية التنفيذّيةعن رغبة في جعله حكما بين السلطتين 
 . يكون فيها الخاسر األكبر

فبراير  12أبرمت في  اّلتيإنشاء اتحاد المغربي  اتفاقّيةتوجد على سبيل المثال 
تحمل في  اّلتي، و (697)صادقت عليها الجزائر  اّلتيبمراكش المغربية، و  1919

، سواء (698)من أهم أهداف ومقومات الوحدة المغاربية اعتبار اللغة العربية مضمونها 
، من يستطيع اآلن أن ينكر أنها ال تتعارض (699)في ديباجتها أو في بعض موادها 

 الوطنّيةالهوية زيغية كمكّون من مكونات ماأدرج اللغة اال اّلذيالجزائري  الّدستورمع 
أو باعتبارها لغة ، (700)  ؟2112سنة ي لالّدستور  الّتعديللغة وطنية في في الديباجة، و 

المغربي لسنة  الّدستوربل وحتى مع ، (701) 2116وطنية ورسمية في تعديل سنة 
 .(702)بات يعتبرها لغة رسمية جنبا إلى جنب مع اللغة العربية؟  اّلذي 2111

                                                 

696-                Abdelmadjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie, op. cit, p 287. 

، المصادق عليها 1919فبراير سنة  12معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم  -697
لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1919ماي سنة  12مؤّرخ في  51-19بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .  111، ص 1919
ت، عنابة، . ن. ع. ، د-دراسة قانونية سياسية–، اتحاد المغرب العربي جمال عبد الناصر مانع: أنظر -698

 .  وما يليها 16، ص 2111الجزائر، 
في الميدان : "المتعّلقة بأهداف االتحاد في فقرتها الّثالثة على ما يلي 11فعلى سبيل المثال، نّصت الماّدة  -699

إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على اختالف مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية : قافيالث
 "... .الهوية القومية العربّية والخلقية المستمدة من تعاليم اإلسالم السمحة وصيانة

 .وطنّيةتمازيغث هي كذلك لغة : "مكرر من الّدستور، مرجع سابق، على ما يلي 11نّصت الماّدة  -700
 ".تعمل الّدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني 

 وطنّية لغة كذلك هي تمازيغت: "على ما يلي 3901سنة  الدستور المعدلمن  90/0تنّص الماّدة  -701
 . ، مرجع سابق"ورسمّية

تعد االمازيغّية أيضا لغة رسمية : ""، على ما يلي2111من الّدستور المغربي لسنة  15/11ينّص الفصل  -702
 ".للّدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء

جويلية  29مؤّرخ في  1.11.91، الّصادر بموجب ظهير شريف رقم 2111دستور المملكة المغربية لسنة  
 .1611، ص 2111جويلية  11، مؤّرخة في 2111مكرر، لسنة  5169م، عدد . م. ر. ، ج2111



 

 
222 

ذكر الجزاء  169 ماّدةأغفل في القد  مؤّسساليظهر جليا مما كتب أعاله أن 
سارية المفعول ُقضي بعدم دستوريتها عن علم وإصرار منه لما  دولّيةالقانوني لمعاهدة 

 .إتضح أعالهقد ينجر عن ذلك من آثار كما 

لقرار متعلق بالمعاهدات الدولية في أنه ال حجية ونتيجة لذلك،  الّتاليب يتبّين
، ألنه حتى وإن حدث لعدم احتمال وقوع رقابة أصالسبية مطلقًة كانت أم ن 169 ماّدةلا

مثل هذا ، فال غطاء دستوري يكفل قيمة دستورّيةوأعلنت معاهدة سارية المفعول غير 
تجميد تطبيق لمتعلقة امحيو ابتدعها االستاذ  اّلتيقرار، وال يمكن إعتماد فكرة القياس ال

 .(703) الرقابة القبليةالمعاهدة قياسا على منع تصديقها في حالة 

لعلمه  169 ماّدةفي ال الدولّيةي مكانة للمعاهدات الّدستور  مؤّسساللم يضمن 
، أو لالحتفاظ بالمجلس الدولّيةعلى المعاهدات  بعدّيةال الّرقابةالمسبق استحالة ممارسة 

 الّسياسي الّنظام، غير أن طبيعة التنفيذّيةو  التشريعّيةكأداة فصل للخالف بين السلطتين 
تالفى عليها ل ُرّبما ل بعدّيةال الّرقابة، لذا، وجب إلغاء إمكانية حدوث ذلكال تبعدنا من 

 .حوث مثل هذه الحاالت نهائيا

 :الّثانيالفرع 
  الوطنّيةنصوص لل  بالّنسبة 163 ماّدةلافي  ملموسةنسبّية  ةحجّي

 دستورّيةي بعدم الّدستور يظهر عيانا في مقابل ما سبق أن حجية قرار المجلس 
 أثري ألي الّدستور  مؤّسسالنص تشريعي أو تنظيمي ُيلّوح بها صراحة من خالل إفقاد 

يثير  ي على وضوحهالّدستور أن هذا الحكم  له ابتداء من يوم قرار المجلس، غير
 .المطلقة الحجّيةوصف تفقده قد مسائل قانونية 

                                                 

703-            Ahmed MAHIOU, «La constitution Algérienne et le droit international ». op.cit. p. 429. 
 .من هذا العمل 51أنظر اإلشارة لهذه المسألة في ص  

 1992فكرة القياس ال تعرفها التقاليد الدستورّية الجزائرّية، فإذا كانت فعال حال فّعاال، فلما لم يؤخذ بها سنة  
سنوات  15؟ ألم تكن ذلك سيجنب الجزائر 1919عندما تعّذر انتقال الّسلطة بسبب خطأ تحريري في دستور 

 من الالشرعية ومن العبث بمؤسسات الّدولة؟ 
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ي الّدستور ا جعل المجلس ممهذه المرة صارم،  مؤّسسالموقف ال خالف في كون 
ظامه تفاديا في ن بعدّيةال للّرقابةالخاضعة  وصالّنصإلى مصير  اإلشارةحّتى  ادىيتف

، غير أن هذا الوضوح ال يحجب قبلّيةال الّرقابةمسائل كما وقع مع رّبما لتكراٍر مطنٍب 
من جهة؟  الوطنّية وصالّنصتساؤالت مشروعة حول مدى اشتمال هذا الحكم على كل 

 ؟الّنفاذلدخوله حيز  مؤّسسالاختاره  اّلذيومدى سالمة التوقيت 

ال يمكن الجزم أن كل أنه ، األّولعلى ضوء ما فصل في الباب و يظهر جليا 
 بالّنسبةسواء نصا كما هو الشأن  الحجّيةتستفيد من هذه  الوطنّية القانونّية وصالّنص

، كما (أّوال) التنظيمّيةللنصوص  بالّنسبةأو ممارسة مثلما هو الحال  ،ةالّتشريعلألوامر 
 .  (ثانيا)بإجماع حول سالمته  تمّتعال ي الّتنفيذأن توقيت دخول القرار حيز 

 من الدستور 163عن حجّية المادة  الوطنّيةالقانونّية  وصالّنصاستثناء بعض  /أّوال

قابة رّ لتخضع ل ال الجمهورّيةيتخذها رئيس  اّلتيأن األوامر إلى  اإلشارةسبقت 
 الّتاليب، و (704)اعتبارات  عّدةرغم كونها نصوصا قانونية، نظرا ل على دستورّيتها

من القانون الجزائري %  61.15تستحوذ على من  اّلتيأصبحت نصوصا مطلقة وهي 
ن م%  61.15 الّدستورمن  169 ماّدة، فبالنتيجة ال تشمل حجية ال(705) الّداخلي
 ؟المطلقة الحجّيةالساري المفعول في الجزائر في شكل أوامر، فأين هي هذه  الّتشريع

ثبت عدم  اّلتي التنظيمّيةالمراسيم  ماّدةهذه ال جيةا من حيستثنى كذلك عمليّ 
، نظرا لالختالف الكبير ، وال لرقابة القضاء اإلداري دستورّيةالعلى قابة رّ لخضوعها ال ل

الجزائري ذو التوجهات الرئاسيوية  الّسياسي الّنظام، ولطبيعة القانونّيةحول طبيعتها 
 الحجّيةذلك، انتفاء وأعماله، ال يعني  الجمهورّيةمكانة رئيس تحصين يميل إلى  اّلذي

موقوفة على شرط وهو إخطار المجلس  هي حجية إّنما، و وصالّنصعلى هذه 
 . ي حولها في يوم من األيام ربماالّدستور 

                                                 

 .وما يليها من هذا العمل 21ص تحليل مسالة األوامر في راجع  -704
 .من هذا العمل 11ارجع إلى اإلحصائيات في ص  -705
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ُتث ن ي   قابة لرّ ا بعادها مننظرا إل التشريعّيةاألوامر  169 ماّدةإذا من حجية ال ُأس 
، الجزائرّية التشريعّيةالمنظومة من %  61.15كذلك ضياع  الّتاليبو  على دستورّيتها

 ؟169 ماّدةلل يبقممارسة، فماذا ولو  ةنظيميّ تالمراسيم الاف إليها يض

 المطلقة  حجّيتهمن في الحّد سريان القرار توقيت مساهمة  /ثانيا

 الّتنفيذنص قانوني حيز  دستورّيةعدم سألة التوقيت األنسب لدخول قرار كانت م
 . ينمحال لخالف فقهي بين فريق

المراكز حفاظ على الحقوق و أن في ذلك ، الفوري  األثرفكرة لؤّيد المفريق يرى ال
والتي ال ذنب للمتستفيد منها من عيب القانون ، المعيب الّنص اّلتي أنشأها القانونّية

  .(706)بداعي استقرارها  ،المعامالت المنجزة استنادا إليهكذا و المؤسس لها، 

أن للقرار دور كاشف ذلك هو  أساس أنالرجعي  األثربنادي المفريق بينما يرى ال
كانت موجودة منذ سّن القانون، وليس دورا منشئا من يوم  دستورّيةلوضعية غير 

بني  ما) عّدةمن يوم صدوره مستندين إلى قاالمعيب  الّنصالقرار، مطالبين بإلغاء آثار 
يكون قد اعتبر  الّنفاذباعتماده مبدأ  مؤّسسالأو إلى كون أن  ،(707)( على باطل فهو

 .(708)القانون المعيب، دستوريا لفئة من المواطنين وغير دستوري لفئة أخرى 

                                                 

  :أنظر في هذا الّصدد -706

Hans KELSEN, La garantie juridictionnelle de la constitution, , op. cit p 242. 

فكرة الرجعية، ألن قرار عدم الدستورّية كاشف وليس منشئ لحالة، فهي  نوري مزرة جعفريؤيد االستاذ  -707
 :  ، أنظر(ما بني على باطل فهو باطل)تكشف عن نّص باطل منذ دخوله حيز التنفيذ، وإعماال للقاعدة الفقهية 

، 11س، عدد . إ. ق. ع. ج. ، م"المجلس الّدستوري الجزائري بين الّنظرّية والتطبيق"، نوري مزرة جعفر
 .911، وبالخصوص ص 961-911، ص ص، 1991

  :بينما يعارض باحثون آخرون ذلك، أنظر 
، المجلس الّدستوري ومجلس الّدولة، رسالة ماجستير في القانون، فرع اإلدارة والمالية العامة، سهيلة ديباش     

 .95، ص 2111كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 -مجال ممدود وحول محدود –ي في حماية الحقوق والحريات العاّمة ، دور المجلس الّدستور فطة نبالي -708

 .162، ص 2111رسالة دكتوراه، كلّية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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يصعب فعال االنحياز إلى موقف على حساب اآلخر، ذلك أن لكل موقف كثير  
 .من الصواب وقليل  من الخطأ

ي فكرة ضرورة استقرار الّدستور الفوري لقرار المجلس  ثريطرح الموقف المؤّيد لأل
ي لتفادي الفوضى، الّدستور أنشأها القانون غير  اّلتي القانونّيةالحقوق والمراكز 

امتيازات بكونهم ال ذنب لهم في االستفادة من فعون افالمستفيدون من تلك المراكز سير 
  .قانون غير دستوري لم يقوموا بسّنه

 :يريد أنصار هذا الموقف تفاديها اّلتين المثال أدناه على بساطته اإلشكاالت يبيّ 

 أّوال
ُسّن نص قانوني يحصر التوظيف في مهنة الطب الشرعي على الرجال فقط،  2111في سنة 

 .وأجريت مسابقة بناء عليه، أقصيت منها النساء
 ثانيا

 .هذه المسابقة وبموجب هذا القانون  أثركطبيب شرعي على  محّمد السّيدتوظف 
 ثالثا

 منذ توظيفه دج سنويا 111111دج شهريا عن عمله أي  21111المعني مبلغ تقاضى 
 رابعا

 .وكّون أسرة من أربعة أفراد محّمد السّيدتزّوج 
 خامسا

 .الّنصهذا  دستورّيةي بعد إخطاره عدم الّدستور  سسنوات قرر المجل 11بعد 
ما طال، األّولباطال منذ اليوم  محّمد السّيديكون بناء على المثال أعاله، توظيف 

ويقتضي بذلك مبدأ الرجعية ساس نص غير دستوري، أن مسابقة اإللتحاق كانت على أ
عشرة  11ها طيلة اتقاض اّلتيإبطال التوظيف، وبالنتيجة، مطالبته بإعادة األموال 

إلى الخزينة العمومية على أساس ( دج 1111111=  11 ×دج  111111)سنوات 
بحّقها، هذا دون الحديث عن اآلثار  إالّ ال تصرف  اّلتي العاّمةموال من األأنها 

سيواجهها المعني من بطالة ورّبما تفكك أسري، من هذه الناحية يكون  اّلتياإلجتماعية 
 .الفوري على حق األثرأنصار 
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 حمايةي فكرة الّدستور الرجعي لقرار المجلس  ثريطرح بالمقابل، الموقف المؤّيد لأل
المثال أدناه  بّينإذ ي، الّدستور المتضررة من القانون غير  القانونّيةالحقوق والمراكز 

 :يريد أنصار هذا الموقف تفاديها اّلتيعلى بساطته اإلشكاالت 

 أّوال
حاصلة على شهادة جامعية عليا، وتشغل منصبا مرموقا منذ  دليلةة السّيد

 .مدة، ضمن قائمة المناصب المفتوحة من قبل الوظيف العمومي
 ثانيا

، ألغى منصبها، فحّولت إضطراريا إلى 2111تم سن نص قانوني سنة 
 .منصب أدنى، نظرا لعدم نص القانون الجديد على منصب يتالئم وشهادتها

 ثالثا
 .ماديا ومعنويا من هذا التنزيل دليلةة السّيدتضررت 

 رابعا
 .الّنصهذا  دستورّيةي عدم الّدستور سنوات قرر المجلس  11بعد 

سنوات، خسرت فيها  11من هذا القانون الجديد طيلة  إذا دليلةة السّيدتضررت 
إذ أضحت بال فائدة، وخسرت كذلك منصبها األصلي وكل  الجامعّيةقيمة شهادتها 

الرجعي لقرار المجلس  األثركانت تتقاضاها، ف اّلتي ةالماّديالمكافآت والتحفيزات 
سيعيد األمور إلى ما كانت عليه وسيمكنها من العودة إلى  -حسب رأيهم–ي الّدستور 

 .رجعي أثرب ةالماّديمنصبها والحصول على مستحقاتها 

مثال األخير، تتجّلى بوضوح فكرة أن إصدار المجلس الدستوري لقرار بعدم ففي ال
الدستورية، يعني أنه كشف عن باطل قد حصل ولذلك يجب أن يكون اإللغاء، أو 

 .(709) هفقدان األثر أو القوة القانونية من يوم صدور النص وليس من تاريخ قرار 

ضرر سيت األّوللكال الفريقين جانب كبير من الصواب، ففي المثال  أنّ إًذا ظهر 
 الّتاليبرجعي، و  أثري بالّدستور لو يطبق قرار المجلس  محّمدالمركز القانوني للسيد 

في  اأمّ فوري حتى يتم الحفاظ على جميع حقوقه المكتسبة،  أثرفاألجدر أن يطبق ب

                                                 

 .51، نظام الرقبة على دستورية القوانين في الجزائر، مرجع سابق، ص سليمة مسراتي -709
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الرجعي حقوقها المفقودة، فيصعب  األثربفضل  دليلةة السّيد، فستستعيد الّثانيالمثال 
الواضح في كال المثالين أن أن  أي رأي، نظرا لحجج كل فريق، ولواالنحياز إلى بذلك 

 . كاشف وليس منشئي الّدستور قرار المجلس 

من يوم  الّتنفيذأسهل الحلول، أي إعالن دخول القرار حيز إذا  مؤّسسالاختار 
الجزائري فّضل هذا الحل كي  مؤّسسالل أن بذلك القو  صدار قرار المجلس، فيصدقإ

  .(710)بتصحيح األوضاع الناتجة عن تطبيق قانون غير دستوري  ةالّدولال يثقل كاهل 

 ال يظهر غامضة إذ مؤّسسالاعتمدها  اّلذيالفوري  األثرتبقى رغم ذلك فكرة 
 ماّدةالمجلس كما تقّرره ال، هل من يوم قرار الّتنفيذالتاريخ الفعلي لدخول القرار حيز 

أم في يوم نشره في  (711)المخطرة؟  الّسلطات؟ أم في يوم تبليغه إلى الّدستورمن  169
يأتيان بعد إصدار القرار  الّنشر، وإذا كان بالضرورة أن التبليغ و (712)؟ الرسمّيةالجريدة 

ي قد يكون باختياره تاريخ إصدار القرار قد أخذ من الّدستور  مؤّسسالربما بأيام، فإن 
 .ولو نسبّيا ي الّدستور حيث ال يدري بمبدأ رجعية قرارات المجلس 

إلى التوقيت  اإلشارةي الّدستور ة لسير المجلس المحّددالمتعاقبة  الّنظمتفادت 
 ستورالدّ فلربما قامت بذلك على أساس سبق فصل  ،الّتنفيذالفعلي لدخول قراراته حيز 

مواد غير أنها حجة مردود عليها طالما أّن ال داعي لإلعادة،  الّتاليبو هذه المسألة في 

                                                 

 .162، مرجع سابق، ص ...الحقوق والحريات العاّمة، دور المجلس الّدستوري في حماية فطة نبالي -710
 :، على ما يلي2112من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري لسنة  21نّصت الماّدة  -711

كما يبّلغ إلى رئيس المجلس الّشعبي الوطني أو رئيس مجلس . يبّلغ الرأي والقرار إلى رئيس الجمهورّية"  
      .             ، مرجع سابق2116من نظام سنة  25تقابلها الماّدة . ، مرجع سابق"صادر منهمااألّمة إذا كان اإلخطار 

 :، على ما يلي2112من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري لسنة  22نّصت الماّدة  -712
ترسل آراء المجلس الّدستوري وقراراته إلى األمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمّية للجمهورّية " 

              .  ، مرجع سابق2116من نظام سنة  22تقابلها الماّدة  .مرجع سابق، "الجزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية
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، (713) الّدستورمن قبل فصل فيها سبق المسائل وتستنسخ تطنب من ُنُظم ه  أخرى 
 فلماذا السكوت في هذا الموضع؟

، وال يلغيه لكون ذلك ليس من الّنص أثري الّدستور يوقف قرار المجلس 
المعيب رسميا فإن هذا األخير  الّنصيلغي  المشّرعصالحياته، فإذا لم يتبع بعمل من 

النصوص المعيبة فّسر بقاء ، وإاّل فكيف يُ الرسمّيةيبق موجودا على األقل في الجريدة 
  ؟1991و 1991 سنتية حتى بعد تعديله ساري 1919قانون االنتخابات لسنة من 

 ،0. ،91)ة الّتاليقد مّس المواد  1919ي لسنة الّدستور فإذا كان قرار المجلس 
نفسه في بعيوب في دستوريتها، فإن تعديل القانون ( 92 ،93 ،000 ،009 ،099/2
، .9، 90، 92، 60، 12، 13، 20، 06)ة فقط الّتالياهتم بالمواد  9..0سنة 
كانت  اّلتية بالوكالة، و المتعّلق 20 ماّدةفقد اهتم بال 0..0في سنة  ماأ، (714)( 011

 . (715) لقرار آخر من المجلس في السنة نفسها ابدورها موضوع

 الّسلطات تحّركمدى  ي، عنالّدستور المجلس قرارات يكشف تتبع بعض 
 .بها إلعادة األمور إلى ما كانت عليه المخاطبة

، وتبعه بأيام 1919بخصوص قانون االنتخابات سنة  الّشهير األّولقراره  أصدر
 الرسمّية، ولم تكشف أعداد الجريدة (716)قرار ثان متعلق بالقانون األساسي للنائب 

                                                 

، 2111من نظام سنة  16، و1992من نظام سنة  16: لموادفي ا 165فما الّداعي إذا من إستنساخ الماّدة  -713
ـن  متحدات في المتن على ما يلي2112من نظام سنة  15و ص  يفصل المجلس  : "، مراجع سابقة اللواتي ن ص 

الّدستوري في دستورّية المعاهدات، والقوانين، والّتنظيمات، اما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار 
                 بالغرض؟ 165ألم ت ف  الماّدة  ".من الّدستور 161العكسية، طبقا للفقرة األّولى من الماّدة في الحالة 

أوت  12المؤّرخ في  11-19يعدل ويتمم القانون رقم  1991مارس سنة  22مؤّرخ في  16-91قانون رقم  -714
 .112، ص 1991ة لسن 11ش، العدد . د. ج. ج. ر. المتضمن قانون االنتخابات، ج 1919

 1919أوت سنة  12يعدل ويتمم القانون المؤّرخ في  1991أكتوبر سنة  15مؤّرخ في  12-91قانون رقم  -715
 .المتضمن قانون االنتخابات، مرجع سابق

 .، مرجع سابق1991أكتوبر سنة  21مؤّرخ في  91 -م د  -ق . ق - 11قرار رقم 
 .مرجع سابق، 1919سنة أوت  21المؤّرخ في  11قرار رقم : للتذكير -716

 .مرجع سابق، 1989غشت سنة  30مؤّرخ في  89 –م د -ق -ق -02قرار رقم 
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لتعديل القانونين  المشّرعأو  الجمهورّيةللقرارين عن أي إجراء قام به رئيس  الاّلحقة
 .دستورّيةالر وإلغاء األحكام غير قصد إفراغ القرا

 ي الّدستور  إلى قرار المجلس اإلشارةالجزائري نفسه عناء  المشّرع يكّلفبل لم 
، مما يعني أنه من  1991سنة قانون اإلنتخابات في أّول تعديل لفي تأشيرات أعاله 

 الّرئيسرّبما يكون هذا ما شّجع . قراري المجلسأيٌّ من لم يتم تجسيد  العملّيةالناحية 
، فلو ألغيت األحكام 1995سنة نفسه خرق قرار المجلس  على اليامين زروالاألسبق 

 . 1995في تعديل سنة  لما أقدم على ذلكة الّسابق تالّتعديالفي  دستورّيةالغير 

بمحافظة الجزائر الكبرى  المتعّلقاألمر  دستورّيةبعدم  2111قضى في سنة 
في  ر  ش  ونُ ، 2111سنة فيفري  22، فأصدر قراره بتاريخ كامال 1992الصادر سنة 

 الجمهورّية، وقام رئيس (717) 2111سنة فيفري  21بتاريخ  الّصادرة الرسمّيةالجريدة 
أمرا ومرسوما  2111سنة مارس  11هذه المّرة بإفراغ قرار المجلس عمليا، فأصدر يوم 

 ،(718) 1992الجزائر إلى ما كانت عليه قبل سنة  واليةرئاسيا تكفال بإعادة أوضاع 
 .2111مارس سنة  12المؤرخة في  الرسمّيةفي الجريدة ين الّنصوقد صدر هاذين 

في المثال أعاله، عن التاريخ الفعلي لدخول قرار المجلس التساؤل  ُيطرح
؟ 169 ماّدةه التقرّ نحو ما أ، هل هو في يوم إصدار القرار على الّتنفيذي حيز الّدستور 

أي يوم ، الرسمّيةي الجريدة في يوم إصداره ف؟ أم 2111سنة فيفري  22أي يوم األحد 
 ين أعاله،الّنص؟ أم في يوم إفراع منطوق القرار بإصدار 2111سنة فيفري  21 اإلثنين

                                                 

 .11، ص 2111لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. راجع للتذكير ج -717
ات التابعة لها على ، يتعّلق بإدارة والية الجزائر والبلدي2111مارس سنة  11مؤّرخ في  11-2111أمر رقم  -718

والمتعّلق بمدى  2111فيفري سنة  22المؤّرخ في  2111/ م د/ أ.ق/ 12إثر قرار المجلس الّدستوري رقم 
الذي يحّدد القانون األساسي الخاص بمحافظة  1992مايو سنة  11المؤّرخ في  15-92دستورّية االمر رقم 
 .11، ص 2111لسنة  19ش، العدد . د. ج. ج. ر. الجزائر الكبرى،  ج

-92، يتضّمن تعديل المرسوم الّرئاسي رقم 2111مارس سنة  11مؤّرخ في  15-2111مرسوم رئاسي رقم   -
. ج. ج. ر. الذي يحّدد الّتنظيم اإلداري لمحافظة الجزائر الكبرى، ج 1992غشت سنة  12المؤّرخ في  292

 .11، ص 2111لسنة  19ش، العدد . د
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أي ، الرسمّية؟ أم في يوم إصدارهما الجريدة 2111 سنة مارس 11أي يوم األربعاء 
 ؟2111سنة مارس  12يوم الخميس 

يفهم ف، الّتنفيذإلى تاريخ دخولهما حيز  أعالهين ّنصللاألحكام الختامية تشر  لم
تاريخ  تلى اّلذياليوم  أي 2111مارس  11هو  الّتنفيذأن تاريخ دخولهما حيز  الّتاليب

من القانون  11 ماّدةالالعاّمة الواردة في حكام األعمال ب الرسمّيةصدورهما في الجريدة 
ين يشيران في أحكامهما الّنص، وكان األحرى أن يكون كال (719)الجزائري المدني 

، أي 2111فيفري  22رجعي ابتداء من يوم  أثرب الّتنفيذالختامية إلى دخولهما حيز 
، الّدستورمن  169 ماّدةي حتى تتجّسد ميدانيا الالّدستور تاريخ إصدار قرار المجلس في 

 .، هذا من جهةوينسجما ميدانيا مع قرار المجلس

أيام بعد  15أي  2111مارس  12في في  ،من جهة أخرى  ،ينالّنصُنشر كال 
من  11 ماّدةفي هذا المقام أحكام ال ، وإذا استحضرت(720)ي الّدستور قرار المجلس 
يوما بعد نشرها في الجريدة  الّتنفيذحيز  تدّخل، فإن القوانين أعاله القانون المدني

إلى الجريدة دد علوصول  الّتاليوابتداء من اليوم  ،للجزائر العاصمة بالّنسبة الرسمّية
عملية حسابية بسيطة أن بالتالي تكشف لباقي مناطق الوطن، و  بالّنسبةمقر الدائرة 

قرار بعد أيام كاملة  16، أي 2111مارس  11هو يوم  الّتنفيذتاريخ دخولهما حيز 
 .169 ماّدةتطرحها ال اّلتياالشكاالت الميدانية  ظهر جانب منالمجلس، ها قد 

                                                 

يتضّمن القانون المدني المعدل  1925سبتمبر سنة  26مؤّرخ في  51-25رقم  من األمر 11تنّص الماّدة  -719
تطبق القوانين في تراب الجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية ابتداء من يوم ": والمتمم، على ما يلي

 .نشرها في الجريدة الرسمّية
اريخ نشرها وفي النواحي األخرى في نطاق تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من ت 

كل دائرة بعد مضي يوم كامل من وصول الجريدة الرسمّية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم 
 .، مرجع سابق"الدائرة الموضوع على الجريدة

، 21 يوما وليس 29كانت سنة كبيسة ألن شهر فيفري فيها كان مؤلفا من  2111يجب التنويه أن سنة  -720
 .أيام 15توجد  2111مارس سنة  12و 2111فيفري سنة  22وبالّتالي فبين يوم 



 

 
216 

إذ ، الّنفاذي حيز الّدستور إعادة ضبط تاريخ دخول قرار المجلس  الّتاليبيتعين 
تبليغه  من جهةيجب يحتاج إلى عمل إيجابي مزدوج حتى تتحقق حجيته المرجّوة، ف

 حدودفي  لتطبيقة كلٌّ  ما يلزمحتى تتخذ لها حق اإلخطار،  اّلتيالجهات كّل إلى 
وبنشره في وليس األشخاص،  اتمؤّسسالبسير  يتعّلقألّن األمر ، دستورّيةالصالحياتها 

، ومن جهة أخرى (721)به كذلك  م  ز  ل  مُ لكونه حتى يعلم به الغير  الرسمّيةالجريدة 
إذا  الّنصإلعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل إصدار  المشّرعًا من تحّركيستوجب 

مع الحفاظ على مبدأ الحقوق المكتسبة بحسن النية، وإعادة  ،كان في ذلك ضرورة
 .الّرقابةاألفراد في تحريك  تدّخلحتى إذا مهدورة بسببه، ويصلح هذا الحل الحقوق ال

المعيب في  الّنصإذا كان  فكرة رجعية القرار إالّ عدم األخذ بيجب على األرجح 
الفوري على  األثربفكرة  عدم األخذكذلك بحقوق اإلنسان، و سلبا  ه يمستيدستور 

ي نفسه حق تحديد التاريخ األنسب لدخول الّدستور إطالقها، إذ يجب تخويل المجلس 
 اّلتي، و للنّص المعيب الحقيقّيةقراره حيز التفيذ طالما أنه األقرب إلى تحديد اآلثار 

تنظيميا كان أم  المشّرعسيخلفها عند إلغائه، على أن يتضّمن منطوق قراره أمر 
المعيب أو  الّنص، سواء بتعديل الّنفاذتشريعيا باتخاذ التدابير الالزمة لدخوله حيز 

الواردة في المادة  التنفيذّيةللصيغة  بالّنسبةكما هو معمول به  إلغائه فوريا أو رجعيا
 .(722)قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من  611

                                                 

تتغير التمسية اّلتي يطلقها المجلس الّدستوري على هذا الغير بتغير نظمه، حيث لم يعّرف نظامي سنتي  -721
الّدستوري، هذا الغير على أساس أنهما لم يتضّمنا مادة تتعلق بحجية آراء وقرارات المجلس  1992و 1919

الّسلطات العمومية، : هذا الغير بكل مسمياته، فيتمثل في 2111من نظام سنة  19بينما تسّمي الماّدة 
باإلشارة إلى هذا الغير بكلمة  2112من نظام سنة  51والقضائّية، واإلدارّية، في حين اكتفت الماّدة 

قة بات مبدًء دستوريا، فقد أعاد المجلس فقط ، ونظرا لكون مبدأ الحجية المطل2116أّما في سنة ((. الكافة))
من الدستور المعدل من كون أن المخاطبين بها هي جميع الّسلطات  191/1التأكيد على محتوى الماّدة 

فيظهر إذا أن المخاطب بالرأي أو بالقرار ليس فقط الجهة المخطرة، العمومية والّسلطات اإلدارّية والقضائّية، 
 .ّدولةوإّنما كل مؤسسات ال

، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع 3999فيفري سنة  32، مؤرخ في .9-99قانون رقم  -722
ات باإلمتثال لها كل في مجال المؤّسسأمرا لجميع المجلس الدستوري قرارات كل فاألّولى إذا أن تشمل . سابق

= 
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المطلقة المزعومة رغم  الحجّيةب تمّتعال ت ستورالدّ من  169 ماّدةيظهر إذا أن ال
على كثرتها، وال هي  الدولّيةهي تشمل المعاهدات  لسابقتها، فال الّنظرصراحتها ب

، وال الجزائرّية التشريعّيةعلى ثلثي المنظومة اشتمالها رغم  التشريعّيةتشمل األوامر 
الجزائري، فماذا  الّسياسي الّنظامالمرتبطة ب ةالّسياسينظرا لالعتبارات  التنظيمّيةالمراسيم 

من يوم إصداره  الّتنفيذاف إلى كل ذلك استحالة دخول قرار المجلس حيز ظ، ي؟ابقي له
 .أعاله بات أمرا ضروريا الّنقائصنظرا العتبارات عملية وقانونية، فمراجعة كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

الّدستوري يأمر كافة الّسلطات العمومّية  إّن المجلس": تأكيدا لحجيتها، بالعبارة التالية صالحياته= 
، بينما ال تطلب مثل هذه العبارة "والّسلطات اإلدارّية والقضائّية باإلمتثال لهذا القرار كل في مجال صالحياته

 .في اآلراء نظرا لكونها ال تعني إال المشّرع أو المنظم
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 األّولخالصة المبحث 

تكن  لقراراته، فلم ي والالّدستور آلراء المجلس  بالّنسبةال توجد حجية مطلقة ال 
، سوى مؤخرا من عدمها الحجّيةتبين بوضوح وجود  الّدستورصريحة في  ماّدة أي  توجد 

لمواضيعهما أو  بالّنسبةمن فرضها، سواء  169و 161بينما لم تتمكن المادتين 
 . المخاطبين بهما

 خاضعة المعاهدات غير إبراز العن  161 ماّدةي في الالّدستور  مؤّسسالغفل  
ذات العالقة بها وال في  وصالّنصلم يشأ اإلعتراف بها ال في  اّلتيهي ، فللّتصديق

 ابة المعاهدات تربط رق 165 ماّدة، فإذا كانت الرّيتهادستو على قابة رّ التنظم  اّلتيتلك 
خالل منع المعاهدات سوى بالتأكيد على ذلك من لم تقم  161 ماّدةال، فإن بالّتصديق

 .رقابة يّ غير خاضعة أل الّتاليب، لتصبح األخيرة للّتصديق غير الخاضعة 

 وصالّنصعلى  قبلّيةال الّرقابةعن تنظيم مصير نفسها  ماّدةفي ال كذلكغفل 
حاول المجلس  اّلذي، وهو النقص 165 ماّدةكانت ستستجيب لنسق ال اّلتي الوطنّية
 .غير أنه زاد الوضع تعقيدا ،نظامهي تداركه في الّدستور 

مصير المعاهدات السارية المفعول وغير  169 ماّدةعكس ذلك، لم تنظم ال
لم توفق في وضع  اّلذي، في الوقت الّرقابةرغم إمكانية إجراء مثل هذه  دستورّيةال

 الوطنّية وصالّنص دستورّيةي بعدم الّدستور جدول زمني محكم لدخول قرار المجلس 
 .يوازن بين حقوق المضرورين ومبدأ الحقوق المكتسبة اّلذي بالّشكل الّتنفيذحيز 

يجب إذا إعادة ضبط المسألة بالنص على مصير كل النصوص القانونية مهما 
إظهار ما يجب فعله بصفة واضحة في إطار الرقابة بكان مصدرها أوال، ثم صراحة 

ل قرارته حيز النفاذ في إطار دخو القبلية، وأخير توكيل المجلس الدستوري بفرض وقت 
 . بة البعديةاقالر 
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 :الّثانيالمبحث 
على  قابةّرالفي تراجع  الدستورّية اتمؤّسسلفعلّية لمساهمة 

 في الجزائرةالدستورّي
، وامتناع سياسّيةألغراض  الّرقابةعن تحريك  التنفيذّية الّسلطةامتناع تبّين 

 ، غير أنّ الّرقابة، مما ساهم في تراجع لألولىلخضوعها عن ذلك  التشريعّية الّسلطة
كذلك في عملها على  تظهر اإلخطار، بل  السلبّية لم تتوقف عندهذه المساهمة 
في مناسبات تاريخية هامة أدخلت البالد في مرحلتين انتقاليتين ه تهميشتهميشه، إذ تم 
 بمبدأراراته ، وتعاملت مع آراءه وق(األّولالمطلب )ركودا  الّرقابةشهدت فيهما 

كرد فعل منه، دخل و ، نتيجة لذلك، (الّثانيالمطلب ) مؤّسسالعكس رغبة  اإلختيارّية
على فترات مدافعا عن هيبته وحجية آراءه  الّسلطاتمع  خالفاتي في الّدستور المجلس 

 .(الّثالثالمطلب )األخيرة  الّسنواتفي يتراجع وقراراته، قبل أن 

 :األّولالمطلب 

 فّعالةالرقابة تحقيق ال سبيلالمراحل االنتقالية عرقلة 
حول عالقته  النقاش، 2111للعهدة الرابعة سنة  الجمهورّيةفتح ترشح رئيس 

 وكشف ذلك عن شعور بأن مشكلة المجلس، (723)ي الّدستور المجلس  ةمؤّسسب
، الّسياسي الّنظامعلى اعتبار أنه المتحكم في مقاليد  الجمهورّيةهي مع رئيس  الحقيقّية

 بذلك مصدر كل تعطيل لها، غير أنه ، فهودستورّيةلرقابة على الوالمحرك األساسي ل

                                                 

ثار جدال سياسي واسع حول قدرة رئيس الجمهورّية البدنية على الترشح لعهدة رابعة بسبب وضعه الصحي  -723
المتردي، ومدى قدرته على التنقل بنفسه إلى مقر المجلس الّدستوري لتقديم ملفه، ومدى حق األخير في قبول 

 .مع المجلس الدستوري ملفه أصال، وانتقل الجدل السياسي بعد ذلك إلى عالقة رئيس الجمهورية 
متى احترم بوتفليقة : "الناطق باسم حركة النهضة لجريدة الشروق اليومي قائال محّمد حديبيفصّرح مثال السّيد 

فيفري  22الّصادرة يوم  1111أنظر الشروق اليومي العدد  ."المجلس الّدستوري؟ يحترمالّدستور والقانون حّتى 
 (.ترشح بوتفليقة؟" ملف"امل المجلس الّدستوري مع كيف سيتع)عنوان المقال . 11ص  2111
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 وصالّنصإلغاء ، ألنه ال يبادر دور في ذلك برلمان كذلكاإلنصاف القول أن للمن 
 .عدم دستوريتهاقرر المجلس  اّلتي

في كذلك ظل ، لت(724) 1961منذ سنة  الجمهورّيةسمو مكانة رئيس فكرة  تظهر 
ي، الّدستور و  يالتاريخ اإلرثتين بهذا مؤّسسالت العالقة بين أثر ، فتالاّلحقة الّدساتيركل 

 دستورّية ةمؤّسسالمجلس شخصيا أو كان مستخلفا، بقي ويبقى  الّرئيسفسواء وجد 
، تفسر هذه العالقة إذا أسباب غيابه عن معالجة أحداث طالت ةالّثانيمن الدرجة 

لى ع الّسهر، كان حضوره في حلها ضروري من باب تكليفه بدستورّيةال اتمؤّسسال
 .في الجزائر الّرقابةنظرة قوية عن سبب تأخر  ، هذا ما يعطيالّدستوراحترام 

سنة  بن جديد الّشاذلي السّيداألسبق  الجمهورّيةاستقالة رئيس  بدايةأحدثت 
 ها منالأو ي في الّدستور لمجلس فراغا أدخل البالد في مرحلتين انتقاليتين، ُعزل ا 1992

، (األّولالفرع ) ةالّثانيالمشاركة في صناعة منع من ، بينما مسايرتها ومعالجة آثارها
انعدام إلى ، و دستورّيةال الشرعّيةالبديلة باستعادة  الّسلطةأدت هذه وتلك إلى انشغال 

 .(الّثانيالفرع )دون تحريك حقيقي طيلة المرحلة االنتقالية  الّرقابةبرلمان، فبقيت 

 :األّولالفرع 
 االنتقالية احلي في المرالّدستورلمجلس ممنهج لغييب ت

ي الّدستور إلى المجلس  1992سنة جانفي  11األسبق استقالته يوم  الّرئيسقدم 
أعقب الدور  اّلذي، وهو اإلجراء (725)قا مسبالوطني  الّشعبيبعد أن قام بحل المجلس 

                                                 

 .11، ص عن الّطبيعة الرئاسيوّية للنظام الّسياسي الجزائري، مرجع سابقمحّمد أومايوف،  -724

على الموقع اإللكتروني التالي  الّشاذلي بن جديدنّص استقالة رئيس الجمهورّية األسبق السّيد  -: أنظر -725
 (: غير منشورة في الجريدة الرسمّية)

Consulté le 10/08/2015. watch.org/pdf/pdf_fr/chadli_lettre_demission.pdf-http://www.algeria 
 .من هذا العمل 112، ص 11وفي الملحق رقم  

. ، يتضّمن حل المجلس الّشعبي الوطني، ج1992جانفي سنة  11مؤّرخ في  11-92مرسوم رئاسي رقم  -
 .59، ص 1992سنة  12ش، عدد . د. ج. ج. ر

http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/chadli_lettre_demission_.pdf
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مما خلق  ،(726) 1991ديسمبر  26التي جرت يوم  التشريعّيةمن االنتخابات  األّول
فراغا دستوريا بينما عارض اآلخرون هذا  باحثون شاذة، اعتبرها  دستورّيةحالة 

، كما قدم االستقالة في مقر إقامته، مما يطرح التساؤل حول مدى (727)المصطلح 
بعد ذلك المجلس أصدر ، (أّوال)تم فيه ثانيا؟  اّلذي؟ والمكان أّوالهذا اإلجراء  دستورّية

على  الّسهربمعينة  دستورّية اتمؤّسسفيه وطالب النهائي للرئاسة الشغور يؤكد بيان 
 ةمؤّسساستشارية إلى  ةمؤّسسأخرى تحولت من  ةمؤّسس، غير أن ةالّدولاستمرارية 

 . (ثانيا)قامت بإنشاء هيئة رئاسية بشكل يثبت التفافا على بيان المجلس  تأسيسية،

 األولىمرحلة االنتقالية تحييد المجلس الدستوري في ال /أّوال

 الّدستورحامي ) وصف الجمهورّيةرئيس بالمتعاقبة  الجزائرّية الّدساتيرألصقت 
Garant de la Constitution )(728)في رئيس الدولة ال يحملها  اّلتيفة ، وهي الص

المركز ، وهو (729) الّدستورمقارنة إذ تكتفي بجعله يسهر على احترام  دساتير عّدة
في خطر،  ةالّدول اتمؤّسسعدم اتخاذ أي إجراء يضع واجب يلق على عاتقه  اّلذي

إلى درجة  اتمؤّسسالت في سير أثر ، (أ) دستورّيةاستقالة غير تقديمه وهو ما قام به ب
 .(ب)انقالب إحداها على األخرى 

 

 

                                                 

يتضّمن النتائج الرسمّية لالنتخابات  1991ديسمبر سنة  11إعالن المجلس الّدستوري المؤّرخ في : أنظر-726
 .12، ص 1992لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1991ديسمبر سنة  26التشريعّية بتاريخ 

 .11سابق، ص ، مرجع ...، وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورّيةسعيد بوالشعير: أنظر -727
 :، أنظربوسوماح يقاسمه هذا الرأي األستاذ       

Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs publics…, Op. Cit. p 48. 

من دستور سنة  62/2، 1926من دستور سنة  111/1وهو ما نّصت عليه كل الّدساتير، راجع المواد  -728
 .من الّتعديل األخير، مراجع سابقة 11ا الماّدة وأخير  ،1996من دستور سنة  21/2، و1919

 .، مرجع سابق2111من الّدستور المغربي لسنة  16الفصل  -: أنظر على سبيل المثال-729
 www.albawsala.com : على الموقع التالي 2111من الّدستور التونسي لسنة  22الفصل   -

- L’Article 5 de la constitution de la constitution Fraçaise, Op. cit. 

http://www.albawsala.com/
http://www.albawsala.com/


 

 
292 

 1332جانفي سنة  11 رئيس الجمهورية فيدستورّية لغير ستقالة ا -(أ)

الوطني، مما شّكل  الّشعبيتظهر خطورة االستقالة في استباقها بحّل المجلس 
، (730) أمرا متعذرا 1919من دستور سنة  11/9 ماّدةتطبيق المعها حالة اقتران جعلت 

ضمان عملية الوطني ل الّشعبيلكون هذه األخيرة تعّول على منصب رئيس المجلس 
 . وانتقال السلطة الّرئيسف استخال

أقدم  اّلذي، أي اليوم 1992جانفي  11في هذه االستقالة يوم  الّدستوربدأ خرق 
 .(731) الّدستورمن  121 ماّدةالوطني طبقا لل الّشعبيعلى حل المجلس  الّرئيسفيه 

تتمثل تعريض  جريمة يعتبر، فإن ذلك مبّيتةاالستقالة في  الّرئيسة ت نيّ كان نفإ
، ونكث للقسم الرئاسي الّدستور حمايةعن مبدأ  التخّليللخطر، و  الجمهورّية اتمؤّسس

إذا لم تكن في نيته االستقالة، فذلك يعتبر من قبيل  اما، (732)عن سبق إصرار وترصد 
 الّرئيسوالتهرب منها، واستقالة تامة لمستشاري  المسؤولّيةالرعونة وانعدام اإلحساس ب

                                                 

 الوطني الّشعبي المجلس بشغور الجمهورّية رئيس وفاة اقترنت ذاو "...  : التي كانت تنّص على ما يلي -730

  .الجمهورّية لرئاسة النهائي الشغور وجوبا إلثبات الّدستوري  المجلس يجتمع ، حله بسبب
 الماّدة هذه من الّسابقة الفقرات في المبينة الظروف في الّدولة رئيس بمهمّة الّدستوري  المجلس رئيس يضطلع

 .، مرجع سابق".الّدستور من  85 وفي الماّدة
يظهر جليا في الفقرة ما قبل األخيرة أن الّدستور لم يأخذ في الحسبان سوى إمكانية اقتران الوفاة بشغور 
المجلس الّشعبي الوطني بسبب الحل، بينما لم يظهر أي إشارة لالستقالة، وهو لألسف ما حدث، ربما غفل 

فاة غير إرادية، فلم يتصّور أن يقدم الّرئيس عن ذلك لكونه لم يتصّور قيام هذه الحالة ألن االستقالة إرادية والو 
 .11و 11، مرجع سابق، ص ...، وجهة نظر قانونية سعيد بوالشعير: على فعل كهذا، أنظر

 .من التعديل الحالي 112و 1996من دستور سنة  11يقابلها المادتين 

 .مرجع سابق، 1996من دستور سنة  129تقابلها الماّدة  -731

Voir pour analyse: Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs…, Op. Cit. p 47. 

 :ما يلي 1919من دستور  21جاء في القسم الّرئاسي الوارد في الماّدة  -732
الدين  أحترم أن العظيم العلي باهلل أقسم نوفمبر، ثورة وقيم األبرار شهدائنا وألرواح الكبرى  للتضحيات وفاء"

"  ...وقوانينها، الجمهورّية ومؤسسات الّشعب، اختيار حرية وأحترم ،الّدستور عن وأدافع اإلسالمي وأمجده،
 ومؤسسات الجمهورّية وقوانينها؟ واحترام اختيار الّشعب؟ أين هو الدفاع عن الّدستور؟
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 ىادتفأنه  خاّصةح له بغرض ثنيه عن القيام بذلك، الّنصن كان يفترض فيهم تقديم اّلذي
 .(733)المعنية  اتمؤّسسالاستشارة 

 نصما ورد في  خالف المسؤولّيةتهربا من الجمهورّية ما قام به رئيس  يعتبر
 مكّلفباعتباره  اضروريمرا ي كان أالّدستور المجلس  تدّخلفإن  الّتاليب، و (734)استقالته 

، ألن (735)آنذاك ، وهذا رغم عدم إلزامية استشارته الّدستورعلى احترام  الّسهرب
، فكان عليه رفض االستقالة تدّخلالمنه المحيطة باالستقالة كانت تتطلب  الّظروف

لم يكن ينص على حالة االقتران بين شغور منصب رئيس  الّدستورطالما أن 
الوطني بسبب  الّشعبيبسبب االستقالة وشغور منصب رئيس المجلس  الجمهورّية

يعلم بذلك وقت تحرير استقالته؟ وهل كان المجلس  الّشاذلي الّرئيسالحل، فهل كان 
 ي يعلم بذلك وقت تسلمه نص االستقالة؟ الّدستور 

كما يصفها األستاذ ( احتقار)ي عوضا عن ذلك إلهانة والّدستور تعرض المجلس 
عوضا عن  الّرئيسفي مقر إقامة أعضائه  في استقبال تلتمثّ  (736) والشعيرسعيد ب

                                                 

نفى ذلك إذا كانت تأشيرة مرسوم الحل تشير إلى استشارة رئيس المجلس الّشعبي الوطني، فإن هذا األخير  -733
، 11مرجع سابق، ص ...، وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورّيةسعيد بوالشعير :الحقا، أنظر
 .12، ص 1992جانفي سنة  11-12ليوم " الجزائر اليوم"عن جريدة 

 :إذا جاء فيها، ففي نّص استقالته قال أنها جاءت وعيا منه بمسؤولياته -734
في هذا الظرف التاريخي الذي يجتازه وطننا فإنني أعتبر أن الحل الوحيد لألزمة  اتيووعيا مني بمسؤولي"...   

 :أنظر كذلك، (ترجمة شخصية)، مرجع سابق "الحالية يكمن في ضرورة انسحابي من الساحة الّسياسية
 .11و 11، مرجع سابق، ص ..."وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورّية "، سعيد بوالشعير       

Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels…, Op. cit. p 47. 
تلزمان رئيس الجمهورّية  1996من دستور  129وال الماّدة  1919من دستور سنة  121لم تكن الماّدة  -735

باستشارة المجلس الّدستوري، ولم يتأت ذلك إاّل في الّتعديل األخير حيث بات رئيس المجلس يستشار في 
 .مراجع سابقةالحل، 

فلربما لم يقع الحل، إذ أن مهّمة المجلس  1919تأخرت جّدا هذه اإلستشارة، فلو كانت منّصوص عليها سنة 
التشريعّية  تالّدستوري العليا هي الّسهر على احترام الّدستور اّلتي منها توكيله بالّسهر على صحة االنتخابا

، فكيف يعقل أال يستشار في حل مؤّسسة كّلف بالّسهر على صحة انتخابها؟ والّرقابة على واستخالف النّواب
 لي؟ واإلشراف على استخالف نّوابها؟نظامها الّداخ

 .11، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير -736
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ال يضع إجراء خاصا  الّدستور، فصحيح أن اإلستقالةلتقديم  الجمهورّيةرئاسة 
 تقتضي ةالّسياسيأن األخالق  إالّ ، (737)المقارنة  الّدساتيرباالستقالة كما تفعله بعض 

، أو على الّرئاسيةمها ملف الترشح لالنتخابات ماأ قدم اّلتينفسها  ةمؤّسسالالذهاب إلى 
 الّرئيس، فإذا كان الّرئيسعلى اعتبار أنها مكان عمل  الجمهورّيةاألقل في رئاسة 

، فعلى األقل كان ينبغي تقديم مثال (738)قبل تأسيس المجلس  ب  خ  تُ ن  كان قد أُ  الّشاذلي
  .دستورّيةال اتمؤّسسالو  الّدستورحسن عن احترام 

في مستوى قسمه، ولم يكن   الّرئيسإذا، ولم يكن  دستورّيةلم تكن االستقالة 
عوامل يجب عزلها  عّدةي في مستوى مهامه، ويرجع ذلك إلى تظافر الّدستور المجلس 

خطار المجلس للتصدي الوطني إل الّشعبيبادر رئيس المجلس مستقبال، فمن جهة لم 
، (739)في مجال اإلخطار  الجزائرّية ستورّيةدالالتقاليد وهذا على عالقة بلحل مجلسه 

و   ي جهةالّدستور المجلس  ولم يكن األخير على ثني  استشارة في عملية الحل، ولم ي ق 
 .عن استقالته عندما أعلمه بذلك في بيته الّرئيس

 

 
                                                 

يوضح الّدستور الفرنسي أن المجلس الّدستوري ُيعلم باالستقالة عن طريق الحكومة، مما يعني أن الّرئيس  -737
 28بتاريخ  ديغول شارلالفرنسي األسبق الجنرال  ، وقد استقال الّرئيس(12/1الماّدة )ليس ملزما بتقديمها إليه، 

   :بيان مقتضب يتكون من الجملتين أدناهب 1969أفريل سنة 

                                                  «Je cesse d'exercer mes fonctions de Président de la République»    

«Cette décision prend effet aujourd'hui à midi ; C. de Gaulle». 

 Voir pour analyse: François LUCHAIRE, «La démission du Général de Gaulle devant le Conseil 

Constitutionnel» C. C. C. n° 25 (Dossier : 50
ème

 anniversaire) − août 2009. Doc inf web, site : 

consulté le 20/08/2010. www.conseilconstitutionnel.fr 

 .، مرجع سابق(11/2لفصل ا)فيوضح الّدستور أنها تقّدم كتابيا إلى المحكمة الدستورّية  اما في تونس، 
في حين ينّص الّدستور المصري على تقديمها إلى مجلس النّواب أو المحكمة الدستورّية في حالة شغوره 

 .، مرجع سابق(منه 151الماّدة )

أي أقل من شهرين قبل  1911ديسمبر سنة  21رسمي ا في  الّشاذلي بن جديدأعيد انتخاب الّرئيس األسبق  -738
محضر اللجنة الوطنّية االنتخابّية المتضمن إعالن نتائج انتخاب رئيس : ، أنظر1919وضع دستور سنة 

 .1912، ص 1911لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1911ديسمبر سنة  21الجمهورّية، مؤّرخ في 

 .وما يليها من هذا العمل 216العودة إلى تحليل مسألة اإلخطار في ص  -739

http://www.conseilconstitutionnel.fr/
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 بعد االستقالةي غير دستوري اتمؤّسسنظام تأسيس (: ب)

الذي  1992جانفي سنة  11 بيان عقب تقديم االستقالة، وأصدر اجتمع المجلس
استمرارية على  الّسهرإلى تحمل مسؤولياتها في  الجمهورّية اتمؤّسسدعا فيه بعض 

 .(740) ي الّدستور  الّنظامو  اتمؤّسسوتوفير الشروط الضرورية للسير العادي لل ةالّدول

ُؤ في بيان المجلس  خلفته االستقالة المفاجئة عدم اإلرتياح ي حالة من الّدستور ُيق ر 
الوطني، في ظل فوز حزب معارض ذو توجهات  الّشعبيالمقترنة بحل المجلس 

قد أوضحت عبارات البيان هذا في االنتخابات، وبروز ظاهرة اإلرهاب، و  متطرفة
تمت خاللها استقالة رئيس  اّلتي الّظروفاعتبارا بأن "...  :بما يلي صّرحلما  اإلنشغال

كذلك حالة  يقرؤ فيه، كما ..."كانت مرتبطة باألوضاع السائدة في البالد، الجمهوريّة
 .إلى تحّمل مسؤولياتها اتمؤّسسالمن الترقب للمستقبل المجهول من خالل دعوته 

 ةالّدولعلى استمرارية  الّسهرببعينها، حيث طالبها  اتمؤّسسخاطب هذا البيان 
، غير أن (741) ي الّدستور  الّنظامو  اتمؤّسسوتوفير الشروط الضرورية للسير العادي لل

 لتفّ وغير معني بالبيان، إ (742)استشارية  ةمؤّسسهو  يالذ المجلس األعلى لألمن
، وقرر توقيف المسار االنتخابي، وإنشاء (743) دستورّية، فاجتمع بطريقة غير عليه

                                                 

 : ، ارجع إلى1992جانفي سنة  11لالطالع على بيان المجلس الّدستوري المؤرخ في  -740
 12أنظر الملحق رقم ، و (الرسمّيةغير منشور في الجريدة . )61، ص 1996-1919، 11د، العدد . م. ن

 .من هذا العمل 115في ص 

، (29و 25الماّدتين )، رئيس الحكومة (21الماّدة )وتتمثل هذه المؤّسسات في الجيش الوطني الّشعبي  -741
 .، أنظر البيان(151الماّدة )، والمجلس الّدستوري (111و 129الماّدتين )الّسلطة القضائّية 

 رئيس يرأسه لألمن أعلى مجلس يؤسس: "على ما يلي 1919ن دستور سنة م 162نّصت الماّدة  -742

 . الوطني باألمن المتعّلقة كل القضايا في الجمهورّية رئيس إلى اآلراء تقديم مهمته . الجمهورّية

 .، مرجع سابق"وعمله لألمن األعلى المجلس تنظيم كيفيات الجمهورّية رئيس يحّدد 
، المتضمن تنظيم المجلس األعلى 1919أكتوبر سنة  21المؤّرخ في  196-19أنظر المرسوم الّرئاسي رقم  

 .1211، ص 15ش، العدد . د. ج. ج. ر. لألمن وعمله، ج

بات غير موجود، ورئيس المجلس الّشعبي ( رئيس الجمهورّية)إذ يضاف إلى طبيعته االستشارية أن رئيسه  -743
الوطني كذلك، وكل اجتماعاته المتعّلقة باألزمة لم تتم بطلب من رئيس الجمهورّية الذي هو المخول الوحيد 

 .أعاله 196-19م الّرئاسي المرسو من  11و 12باستدعائه وإعداد جدول أعماله كما تبينه الماّدتين 
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، !ةٍ سَ سِّ ؤَ مُ  ةٍ س  سَّ ؤ  مُ إلى  ةٍ سَ سَّ ؤَ مُ  ةٍ س  سَّ ؤ  مُ من بالتالي ، فتحّول (744) للّدولةمجلس أعلى 
لمجلس على ا حقاذلك ال أثرو  !؟(745) ُمْسَتِشيَرة ةمؤّسسإلى مْسَتَشاَرٍة  ةمؤّسسومن 

 .(746) حقيقّية سباتدخل في حالة  اّلذيي الّدستور 

 أن يتعامال مع المجلس  للّدولةما كان للمجلس األعلى لألمن وال للمجلس األعلى 

وأن  خاّصةالرئاسيوي الجزائري،  الّنظاممن بيئة ي بطريقة إقصائية لو لم يكونا الّدستور 
حاضرة بقوة في تشكيلة  الجمهورّيةهي أهم ركائز تفوق رئيس  اّلتيالجيش  ةمؤّسس

لم تساعد على حل األزمة،  الّسياسي الّنظام، فيظهر إذا أن رئاسيوية (747)المجلسين 
في  أو الّسلطةي سواء في ضمان عملية انتقال الّدستور المجلس  ةمؤّسس فعالّيةورهنت 
 .على الدستورية الّرقابةمجال 

 الّرئيسبسبب عدم تمكنه من ثني  الجمهورّيةي في إنقاذ الّدستور فشل المجلس 
عن تقديم استقالته، وفشل كذلك في تسيير المرحلة  لي بن جديدذالشا السّيداألسبق 

 ةمؤّسسها مما شّجع اتمؤّسسلتحمل  اتمؤّسسالأعقبت االستقالة واكتفى بدعوة  اّلتي
تولت بدورها  ةمؤّسستأسيسية، فتقدم على إنشاء  ةمؤّسساستشارية على أن تتحول إلى 

 . ي من الساحةالّدستور عزل المجلس 
                                                 

عالن الّصادر عن المجلس األعلى لألمن المؤّرخ في أعلن عن تأسيس المجلس األعلى للّدولة بموجب اإل -744
 .11، ص 11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، المتضّمن إقامة مجلس أعلى للّدولة، ج1992جانفي سنة  11

طني، غير أن إعالن إنشاء المجلس األعلى للّدولة أشار في إذ يستشار عادة في المسائل المتعّلقة باألمن الو  -745
قبوله المشاركة في اجتماع أفضى إلى تأشيراته إلى استشارة المجلس الّدستوري، مما يطرح تساؤالت حول 

 !؟1992جانفي  11خرق بيانه المؤّرخ في 

 : ، أنظرمحّمد بوسوماحعلى حّد تعبير االستاذ  -746
 Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs publics …, Op. cit. p 92 et suivantes. 

 : عن الدور الّسياسي الذي يقوم به الجيش الوطني الّشعبي في صناعة رؤساء الجمهورّية، أنظر -747
 . وما يليها 51عن الّطبيعة الرئاسيوّية للنظام الّسياسي الجزائري، مرجع سابق، ص محّمد أومايوف، 

، المتضمن 1919أكتوبر سنة  21المؤّرخ في  196-19من المرسوم الّرئاسي رقم  11كير، فإّن الماّدة للّتذ*  
تنظيم المجلس األعلى لألمن وعمله، مرجع سابق، قد أشارت إلى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش 

 .الوطني الّشعبي باعتبارهما عضوين في هذا المجلس
 .لس األعلى للّدولة اّلتي تظم اللواء خالد نزار وزير الدفاع بصفته عضواأنظر كذلك تشكيلة المج*  



 

 
292 

 ة الّثانيفي المرحلة االنتقالية  رمزي  حضور /ثانيا

بالمصادقة على أرضية الوفاق الوطني، وتعيين  األولىانتهت الفترة االنتقالية 
بموجب  1991سنة جانفي  11ووزيرا للدفاع بتاريخ  للّدولةرئيسا  اليامين زوال السّيد

ي، إذ الّدستور عزل المجلس ، واستمر رغم ذلك (748)إعالن المجلس األعلى لألمن 
البديلة االستمرار في المنهج نفسه ولو بدرجة أقل، ربما ذلك  اتمؤّسسالارتأت 

 . لرفعه بعدالوقت  ه لم يحنالعتقادها أن

، فكان من (749)بمؤسسات جديدة ثانية انتقالية  انتقلت الجزائر إذا إلى مرحلة
، على األقل للمساهمة في دفع فرض على المجلس اّلذيالمنتظر أن يرفع الحظر 

 1991سنة في مظاهر دولة القانون، إذ بات  ة، واستعادة بعضالّثانية المرحلة االنتقالي
 ل إلى تشكيلتهأدخ اّلذيفي الّنصنتقالية بسبب التجديد طرفا فّعاال في الهيئات اال

 .(750)ن طرف المجلس الوطني االنتقالي ن معضوين منتخبي

في وضع مسودة بادئ ذي بدء إذ لم يساهم  ،غير أن شيئا من هذا لم يحدث
أفضت أعمالها  اّلتياألرضية رغم كون أحد أعضائه عضو في لجنة الحوار الوطني 

 ، وبالرغم من كونه مفتاحا أساسيا في شرعنة أهم أدوات الخروج(751)إلى هذه األرضية 

                                                 

ش، العدد . د. ج. ج. ر. أنظر أرضية الوفاق الوطني، مرجع سابق، وإعالن المجلس األعلى لألمن في ج -748
 .16، ص 1991لسنة  16

 .من األرضية، مرجع سابق 11كما تبّينه الماّدة  مسيرة برئيس دولة ومجلس وطني انتقالي،إذ باتت  -749

 .، مرجع سابق1991أوت سنة  11مؤّرخ في  251-91مرسوم رئاسي رقم : أنظر -750
 .، مرجع سابق1995مارس سنة  26مؤّرخ في  119-95مرسوم رئاسي رقم 

 .من هذا العمل 195و 191وارجع إلى ص 

لم  1991أكتوبر سنة  11الوطني بموجب إعالن أصدرخ بتاريخ أّسس المجلس األعلى للدولة لجنة للحوار  -751
عسكريين، وما شّد اإلنتباه  11مدنيين و 15أعضاء  11تكونت هذه اللجنة من . ينشر في الجريدة الرسمية

فيها هو وجود عضو في المجلس الدستوري مع احتفاظه بمهامه في المجلس، مّما شّكل مخالفة صريحة 
التي تجبر عضو المجلس عن التخّلي عن كل مهام بمجّرد  1919من دستور سنة  151/2ألحكام المادة 

 :دمحم بوسوماح ارجع إلى كتاب األستاذ. تعيينه أو انتخابه في المجلس
Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs publics …, Op. cit. p 119 et suivantes. 
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 الّنظاممن األزمة والمرحلة االنتقالية وهي االنتخابات، إذ كانت له فرصتين لمعالجة 
 .  (752) دستورّيةالشرعية لباالستعادة التدريجية ل للّدولةسمح  ياّلذاالنتخابي 

 :الّثانيالفرع 
 االنتقالية  احلفي المردستورّية العلى  ؤّجلةمرقابة 

 ها،البديلة لعزل ما تبقى من اتمؤّسسة للمطيّ  الشرعّية اتمؤّسسالكان غياب 
في  اماتم دستورّيةالعلى  الّرقابةي في مقدمتها، إذ انقطعت الّدستور فكان المجلس 

ة سوى مّرات الّثاني، بينما لم تمارس في المرحة االنتقالية (أّوال) األولىالمرحلة االنتقالية 
 .(ثانيا) خاّصةوقانونية  سياسّيةمحدود تحت تأثير ظروف 

 األولىاالنتقالية  مرحلةفي ال دستورّيةالعلى منعدمة  قابةر / أّوال

بممارسة  (753)مدعوما بالمجلس الوطني االستشاري  للّدولةبدأ المجلس األعلى 
ت أصدرها بنفسه منحت لرئيسه حق الاو مستندا إلى مد الجمهورّيةصالحيات رئيس 

، وللمجلس ككل (754)والفردية وترأس مجلس الوزراء  التنظيمّيةاإلمضاء على القرارات 
، فكان إعالن حالة الطوارئ من بين أهم (755) التشريعّيةبموجب المراسيم  الّتشريعحق 

                                                 

يتعّلق بدستورّية البند  1995غشت سنة  16مؤّرخ في  95 -م د  - أ. ق - 11تتعلق األّولى بقرار رقم  -752
 .من قانون االنتخابات، مرجع سابق 111السادس من الماّدة 

، يتعّلق بمراقبة مطابقة األمر 1992مارس سنة  16د مؤّرخ في . م/ عضـ. ق. ر 12والّثانية برأيه رقم   -
 .بات للّدستور، مرجع سابقالمتضمن القانون العضوي المتعّلق بنظام االنتخا

إعالن إقامة المجلس األعلى للّدولة في النقطة السادسة منه تأسيس هيئة وطنّية استشارية تساعد تضمن  -753
 .المؤّسسة األّولى، وهي اّلتي سماها المرسوم أدناه بالمجلس الوطني االستشاري 

، يتعّلق بصالحيات المجلس الوطني 1992فيفري سنة  11مؤّرخ في  19-92المرسوم الّرئاسي رقم  أنظر
 .  االستشاري، وطرق تنظيمه وعمله، مرجع سابق

، تؤهل رئيس المجلس األعلى للّدولة، 1992جانفي سنة  19د مؤّرخة في . أ. م/ 11-92مداولة رقم  -754
لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. فردية وترأس مجلس الوزراء، جلإلمضاء على القرارات الّتنظيمّية وال

 .125، ص 1992

 .، مرجع سابق1992أفريل سنة  11د مؤّرخة في . أ. م/ 12-92مداولة رقم  -755
 !أال تعّد هذه المداولة واّلتي سبقتها دستورا ماديا طالما أنها تنظم موضوعا من مواضيع الّدستور؟ 
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ي الّدستور استشار رئيس المجلس  اّلتي، (756)مارسها  اّلتي الجمهورّيةصالحيات رئيس 
 .(757) 1991أنه لم يفعل ذلك عند تمديدها سنة  عند إعالنها إالّ 

خالل هذه الفترة، فلم يكن محال ألي إخطار من  اماي تمالّدستور ب المجلس غيّ 
بكافة  تمّتعرغم أن إعالن تأسيسه كان واضحا في كونه ي للّدولةقبل المجلس األعلى 

ة من الّثانيحيث ورد في النقطة  الجمهورّيةبها رئيس  تمّتعي اّلتي دستورّيةالالصالحيات 
يعهد بها  اّلتي الّسلطاتع جمي للّدولةيمارس المجلس األعلى  -2: "اإلعالن ما يلي

 ".الجمهورّيةالمعمول به لرئيس  الّدستور

لم يكن مستعدا للعمل على إظهار نية  للّدولةيظهر من هذا أن المجلس األعلى 
 على األقل في اقتباس بعض مظاهر دولة القانون، واكتفى بإظهار الجانب الردعي

 .المستعملةمهتما باستتباب األمن مهما كانت الوسائل 

على  ،على األقللإلطالع عن كثب، لو كان هناك إخطار كان من المستحسن 
لم تعرفها الجزائر من قبل  اّلتي التشريعّيةي من مسألة المراسيم الّدستور موقف المجلس 

أن  إالّ ، (758)مرسوما تشريعا  11 للّدولةبلغ عددها خالل عهدة المجلس األعلى  اّلتيو 
يمكن  الّتاليبإمكانية لمثل هذا اإلخطار، و  أيّ  تكشف عن  كل المؤشرات لم تكن

 :في هذه المرحلة فيما يلي دستورّيةعلى الرقابة التلخيص أسباب عدم وجود 

م المدة الزمنية ماأعراقيل ممكنة،  أيَّ في تلقي  للّدولةعدم رغبة المجلس األعلى  -1
ي بخصوص الّدستور المجلس  للّدولةفإذا أخطر المجلس األعلى  ،(759) لوجودهالقصيرة 

                                                 

 .، مرجع سابق1992فيفري سنة  19مؤّرخ في  11-92الّرئاسي رقم بموجب المرسوم  -756

، يتضّمن تمديد مدة حالة 1991جانفي سنة  16مؤّرخ في  12-91راجع تأشيرة المرسوم التشريعي رقم  -757
 .15، ص 1991لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. الطوارئ، ج

رسمّية للجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية، حسب إحصائيات رسمية في الموقع اإللكتروني للجريدة ال -758
 .من هذا العمل 11، إرجع إلى ص //:www.joradp.dzhttp  :، أنظر(بحث)صفحة 

 : جاء في النقطة الرابعة لإلعالن المتضمن إنشاء المجلس األعلى للّدولة ما يلي -759
للّدولة مهمته إلى غاية توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات وللنظام يؤدي المجلس األعلى " 

 .الّدستوري 

= 

http://www.joradp.dz/
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عن عدم دستوريتها، فلتفادي ذلك  مثال فال يعقل أن يغّض الطرف التشريعّية المراسيم
 .استغنى المجلس عن سلطة اإلخطار، حتى ال يقع في أي حرج

الوطني بسبب الحل، إذ أن  الّشعبيص فرص اإلخطار بغياب رئيس المجلس تقلّ  -2
 الّنظامم يكن يملك هذه الصالحية حتى بموجب رئيس المجلس الوطني االستشاري ل

 الّداخلي الّنظامأن أشار مسبقا أن  للّدولةللمجلس، فقد سبق للمجلس األعلى  الّداخلي
 ( الثغرات)رئاسي فلم يكن ليستهين بمثل هذه للمجلس االستشاري يصادق عليه بمرسوم 

 .(760)مستقبال قد تزعجه في عمله  اّلتي

لجأ إليها  اّلتيو  الّرئاسيةالمراسيم  دستورّيةعلى  الّرقابةفرصة لتحريك  أي  غياب  -1
 الّشعبيرئيس المجلس  –بكثرة، فالشخص المخول منطقيا لذلك  للّدولةالمجلس األعلى 

 -رئيس المجلس الوطني االستشاري –عوضه  اّلذيغير موجود، والشخص  -الوطني
 . في ذلك الوقت إلخطارغير مخول، ورئيس الحكومة غير معني أصال با

ي الّدستور مما جعل مركزه  دستورّيةي نفسه في وضعية غير الّدستور وجود المجلس  -1
يتواجد  اّلذيقانون أو مرسوم في الوقت  دستورّيةضعيفا، فكيف له أن يجتمع لبحث 

 عّدةالحساسة  في هذه المرحلة، فلقد كانت له ؟دستورّيةهو نفسه في وضعية غير 
 .(761)وقانونية  دستورّيةإختالالت 

                                                                                                                                          

 .مرجع سابق". 1388وال تتجاوز مدة هذه المهّمة نهاية الفترة الّرئاسية الناتجة عن انتخابات ديسمبر  =
، فإن 1911ديسمبر سنة  21ي قد تم ف الّشاذلي بن جديدولّما كانت انتخاب رئيس الجمهورّية األسبق السّيد  

 .، وتنتهي بذلك عهدة المجلس في هذا التاريخ1991ديسمبر سنة  21عهدته تنتهي منطقيا في 

، مرجع سابق، على ما 1992فيفري سنة  11مؤّرخ في  19-92من المرسوم الّرئاسي رقم  15نّصت الماّدة  -760
 ".وجب مرسوم رئاسييتداول المجلس في نظامه الّداخلي، ويصادق عليه بم: "يلي

 : يمكن تلخيص المشاكل القانونّية اّلتي عانى منها المجلس في هذه المرحلة في -761
عدم تمكنه من مباشرة عملية التجديد النّصفي الّدوري الذي كان من المفروض أن يتّم في مارس سنة  -1

 .، مما حّوله بدوره إلى مؤّسسة انتقالية يشوبها عيب عدم المشروعية1992
بموجب مقرر من رئيس المجلس رغم  1992أوت  11إنهاء مهام األمين العام للمجلس الّدستوري بتاريخ  -2

المؤّرخ في  211-15كون هذا المنّصب يعتبر من المناصب العليا في الّدولة والحزب بمفهوم المرسوم رقم 

= 
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 األولىالفترة االنتقالية في  دستورّيةالعلى  الّرقابةيظهر إذا أن غياب أو تغييب 
ي الّدستور المجلس  ضعف قدرةكانت منتظرة نظرا لألسباب المذكورة أعاله، وتكشف 

 اّلتيأخرى،  دستورّية اتمؤّسسالحاالت االستثنائية نظر لربطه عضويا بمواجهة في 
 .الّدستورإن لم تستخلف جّمد عمله بالنتيجة أو استمر في الوجود لكن خارج إطار 

الجزائري  الّسياسي الّنظامي بالّدستور كل ما قيل أعاله مدى ارتباط المجلس  يبّين
 أهّمهاأخرى  اتمؤّسس عّدةتستقوي بدورها ب اّلتيالرئاسة  ةمؤّسسوالمرتبط أساسا ب

الرئاسة ولو لم تكن  ةمؤّسسضعف المجلس في مواجهة الجيش، ويظهر مدى  ةمؤّسس
، ما يستدعي إعادة بحث مسألة العالقة بين الجمهورّيةممثلة في شخص رئيس 

 .تين عضويا ورقابيامؤّسسال

 دستورّية في المرحلة االنتقالية الّثانيةالضطرارّية على ارقابة  /ثانيا

ي الّدستور ة كانت أقل وطأة على المجلس الّثانييمكن القول أن المرحلة االنتقالية 
، ففيها تّم أخيرا األولىفي عليه ككل مما كانت القوانين  دستورّيةعلى قابة رّ الوعلى 

ن كان من المفروض أن تنتهي مهامهم سنة اّلذيي الّدستور استخالف أعضاء المجلس 
كاد أن  غير أنه، (762)ها تحقيق دون  القانونّيةو  ةالّسياسي الّظروفحالت  اّلتي، و 1992

لو لم تكن  الّرقابةيستمر تغييب المجلس عن ممارسة مهمته األصلية المتمثلة في 

                                                                                                                                          

ء مهامه يكون بيد رئيس ، وبالّتالي فإن تعيينه أو إنها-الساري الفعول آنذاك– 1915أوت سنة  21=
 111-19الجمهورّية أو تفويض صريح منه، مما شكل كذلك تعارضا واضحا مع المرسوم الّرئاسي رقم 

 :المتعّلق بالقواعد الخاّصة بتنظيم المجلس الّدستوري والقانون األساسي لبعض موظفيه، أنظر
. ج. ج. ر. ام للمجلس الّدستوري، ج، يتضّمن إنهاء مهام الكاتب الع1992أوت سنة  11مقرر مؤّرخ في  -
 .1252، ص 1992لسنة  62ش، العدد . د
يحّدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في  1915أوت سنة  21مؤّرخ في  211-15مرسوم رقم  -

 .1221، ص 1915لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. الحزب والّدولة، وواجباتهم، ج
 151مقال بعضو من أعضاء المجلس، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع الماّدة استخالف األمين العام ال -9

 :اّلتي تمنع عليهم ممارسة أية مهّمة أو وظيفة أخرى طيلة مدة عضويتهم، أنظر 1919دستور سنة 
 Mohamed BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs publics …, Op. cit. p 94 et 95. 

        .من هذا العمل 216ذلك إلى ص يمكن العودة لتفصيل   -762
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ه، وهو تدّخلللتوجه إليه وطلب  التنفيذّية الّسلطةوقانونية اضطرت  سياسّيةهناك ظروفا 
 .ولو بشق األنفس( سباته)ما سمح للمجلس أخيرا بالخروج من 

 1995على إخطاره سنة  اليمين زروال السّيد ةالّدولفقد أجبر المجلس رئيس 
عقب إقدامه على تعديل قانون االنتخابات بموجب أمر، فكان ذلك أول إخطار يمارس 

ع شكل القانون لكن مع مضمونه، فقد ، فلم تكن مشكلة المجلس م(763)سنوات  11منذ 
لسنة  لاألوّ لمبدأ حجية آراءه وقراراته في إشارة إلى قراره واضحا حظ فيه خرقا ال

 1995جويلية  25، فلما أحس أن األمر ال يمكن السكوت عنه أصدر بيانا في 1919
 .(764)أعقبته مشاورات مع الرئاسة انتهت بإخطاره أخيرا 

ما أعقب ذلك فال يعدو أن يكون إخطارا إلزاميا بمناسبة سن القانونين  ماأ
، مباشرة مع بدء 1992سنة  ةالّسياسيين باالنتخابات واألحزاب المتعّلقالعضويين 

قابة رّ الفي إطار آخر  خطارإباإلضافة إلى ، (765) 1996سنة  ستوردسريان 
 .(766) 1992بالتقسيم القضائي سنة  المتعّلقبمشروع األمر القضائي  يتعّلق اإلختيارّية

على قابة رّ الي و الّدستور المجلس  أثرة مدى تتظهر دراسة المرحلة االنتقاليّ 
 الجزائري، إذ بمجرد دخول البالد في مرحلة الّسياسي الّنظامككل بتقلبات  دستورّيةال

ثّم االستغناء عنه الحقا، بالرغم من كونه من آخر ، أّوالانتقالية تم االلتفاف عليه 
                                                 

كان للنظر في الفقرة الّثانية من  1992للتذكير فقد كان آخر إخطار وّجه للمجلس الّدستوري قبل أزمة سنة   -763
 11-19، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 1991أكتوبر سنة  15المؤّرخ في  12-91من القانون رقم  51الماّدة 

 :والمتضمن قانون االنتخابات، أنظر 1919أوت سنة  12المؤّرخ في 
 .  ، مرجع سابق1991أكتوبر سنة  21مؤّرخ في  91 -م د  -ق . ق - 11قرار رقم 

        .من هذا العمل 226أنظر اإلشارة في ص   -764

د مؤرخ في . م/ ق عضـ. أ. ر 11رأي رقم  -: من الّدستور، مرجع سابق، وأنظر كذلك 121أنظر الماّدة   -765
  .مرجع سابق، 1992مارس سنة  6

، يتعّلق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن 1992مارس سنة  16د مؤّرخ في . م/ عضـ. ق. ر 12رأي رقم   -
 .بنظام االنتخابات للّدستور، مرجع سابق القانون العضوي المتعّلق

من األمر المتعّلق  12حول دستورّية الماّدة  1992فيفري سنة  19م د مؤّرخ في  –رأ  -11رأي رقم  -766
 .بالتقسيم القضائي، مرجع سابق

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence97_2-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence97_2-1.htm
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انتقالية  ةمؤّسس، قبل أن يصبح بدوره الشرعّيةاحتفظت ب اّلتي دستورّيةال اتمؤّسسال
 الّدستورضرورة وجود أحكام انتقالية في مطلب مما يدعم  1992سنة  مارسابتداء من 

، ولم (767) دستورّيةالمن الفراغات  القوانين دستورّيةعلى رقابة مبدأ التحميه وتحمي 
 . الجمهورّيةرئيس عد خالف حاد مع يتمكن من الخروج من هذا الوضع إال ب

 :الّثانيالمطلب 

 يالّدستوربآراء وقرارات المجلس  ةالّدول مؤّسساتل اختياري  تزامال
بااللتزام بآراء وقرارات  ةالّدول اتمؤّسسنص دستوري يلزم الطويل لغياب اليعتبر 

في الجزائر، فال يمكن  الّرقابةعانت منها  اّلتيي من أكبر المشاكل الّدستور المجلس 
مطلقة إذا كانت هذه اآلراء والقرارات ال تحترمها ال الحجّيةتجسيد لمبدأ الحديث عن 

، تسبَّب  هذا (األّولالفرع )، فتعمل على تجسيدها أو تفادي ما تنهى عنه اتمؤّسسال
نقض  امّ إي في أكثر من مناسبة لإلهانة من خالل الّدستور تعرض المجلس في الغياب 

 (.انيالثّ الفرع ) ةمؤّسسقراراته أو االلتفاف عليها، أو مقاضاته ك

 : األّولالفرع 

 في درجة التزام مؤّسسات الّدولة به يالّدستوربقضاء المجلس  تأثير طول غياب نص ملزم 

ي في خلق االنسجام الّدستور بقضاء المجلس  ةالّدول اتمؤّسستظهر أهمية التزام 
ولة القانون، فغياب نص يلزم ، وضمان دتعيق سيرها اّلتي وتفادي االنسداداتبينها، 

 دستورّية ةمؤّسسثاني وباعتباره ، بينما المفروض أنه المخالفاتم ماأبها فتح الباب 
 .فإن قضائه يكون محل احترام، الجمهورّيةبعد رئيس  الّدستورتحمي 

 الّرقابةة بالمتعّلقللقرارات، ذلك ألن اآلراء  بالّنسبة خاّصةتتعاظم هذه األهمية 
قانوني للنصوص المطعون فيها طالما لم  أثر، نظرا النعدام أي األثرمحدودة  قبلّيةال

 التشريعّية الّسلطةسوى  الّتاليببعد من جهة أخرى، فهي ال تخص  الّتنفيذتصبح واجبة 
تتعاظم في هذه المرحلة فقط إذا بيد أن المشكلة  .حسب حاالت اإلخطار التنفيذّيةأو 

                                                 

 .من هذا العمل 211إرجع إلى المقترح في ص   -767
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أو رفض البرلمان مراجعته رغم رفض  الّنصعلى إصدار  الجمهورّيةما أقدم رئيس 
أهمية االلتزام بآراء المجلس  تصّوري هذه الحالة فقط يمكن في له، فالّدستور المجلس 

 . زام بها بطبيعة الحال، وفي كل الحاالت يجب اإللتي الّدستور 

ن يكون المطلقة بايجابية، واختارت أ الحجّيةالمقارنة مع فكرة  الّدساتيرتعاملت 
 الّرقابة ةمؤّسسعليها بنص دستوري تفاديا ألي تأويل وحفاظا على هيبة  الّنص

على غرار من جهة، وضمانا لتوحيد االجتهاد من أخرى،  ةالّدول اتمؤّسسواستقرار 
 .(769)الفرنسي مثال  الّدستور، و (768)العربية  الّدساتيربعض 

 ،على سبيل المثال بإيجابية مع هذا الحكم الفرنسّيةائية القض اتمؤّسسالتعاملت 
فعله كما ، في قضائها ةالّسابقي الّدستور المجلس  إلى قراراتدأبت على اإلستناد ف

 .(770)(( أوتر اتمؤّسس))في قضية  1915سنة ديسمبر  21في  ةالّدولمجلس 

بآراء وقرارات  ةالّدول اتمؤّسسمن  ةمؤّسسيفترض إًذا أن تلتزم كل سلطة أو 
 .ة لها دستورياالمحّددي كل في موقعها وفي إطار الصالحيات الّدستور المجلس 

االمتناع عن  قبلّيةال الّرقابةفي إطار  الجمهورّيةعلى رئيس إعماال لذلك يجب 
 الّرقابةفي  اما، (771)إصدار أي نص قضى المجلس بعدم مطابقته أو عدم دستوريته 

ي األوامر فسلطته في التشريع ب، فعليه اتخاذ تدابير تشريعية بنفسه عن طريق بعدّيةال
يملك بموجب  اّلذي األّول، أو عن طريق الوزير الحاالت المنصوص عليها دستوريا

                                                 

من الّدستور  121/1، والفصل 2111المصري لسنة من الّدستور  195راجع على سبيل المثال الماّدة  -768
 .  ، مراجع سابقة2111من الّدستور المغربي لسنة  111/2، والفصل 2111التونسي لسنة 

769-                                                     L’Article 62/3 de la constitution Française dispose : 

« Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent 

aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles». Op. cit. 

770-Voir : C.E, Arrêt N° 31927 du 20 Décembre 1985 S.A. Etablissements Outters C. Directeur de 

l’Agence Financière de bassin Seine-Normandie; Doc. Inf. Web. 

Consulté le 14/08/2014.                              www.legifrance.gouv.fr/JurisprudanceNationalehttp:// 

من الّنظام المحّدد  12مبتورا من النّص المعيب أو طلب قرء ثانية من البرلمان، راجع الماّدة  بإمكانه إصداره -771
 .، مرجع سابق2112لقواعد عمل المجلس الّدستوري لسنة 

http://www.legifrance.gouv.fr/JurisprudanceNationale
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إعادة  حق المبادرة بمشاريع القوانين، حتى إن لم يكن هو الجهة المخطرة، ال أن يحاول
 .اليامين زروال السّيدسبق األ الّرئيسبعثه من جديد كما فعل 

الكلية باالمتناع عن سن  دستورّيةاليلتزم البرلمان بالمقابل في حالة إعالن عدم 
المطعون في  الّنصمن جديد أو سن أّي نص يحتوي حكما مقتبسا من  الّنص

الكفيلة بإفراغ قرار  التشريعّيةدستوريته، وعليه في حالة القرار أن يبادر باتحاد التدابير 
المطعون أو تعديله، وقد شهد البرلمان أن رفض  الّنصي سواء بإلغاء الّدستور المجلس 
 الّشكل القانون األساسي للقضاء بسبب عيب جسيم في  2112ي سنة الّدستور المجلس 

 الّدستورمن  111 ماّدةفي عدم احترام اإلجراء االنتقالي المنصوص عليه في ال يتمّثل
، واضطر إلى انتظار زوال هذا المانع إلعادة (772)وإدراج موضوع قانون عضوي آخر 

 . (773)ي عليه الّدستور سّنه مجددا بعد موافقة المجلس 

بآراء وقرارات المجلس  قضائّيةالسلطة المشّكلة لل اتمؤّسسالمن جهتها تلتزم 
ال يمكنها رقابة أعمال المجلس أّنه العمومية، فمن باب أولى  الّسلطاتكغيرها من 

ُم مجبر على االحترام و  ،الّتعديلي سواء باإللغاء أو بالّدستور   الّرقابةال  الّتنفيذفالُمل ز 
 السّيدن رفعهما االقضيتين اللتسبقت اإلشارة في هذا الصدد إلى ، وقد (774)والتقييد 

واللتان  ،بوالشعير سعيد السّيدممّثال في رئيسه  ي الّدستور المجلس ضد  محفوظ نحناح
، (775) اتجاه آراء وقرارات المجلس قضائّيةال الّسلطة أن تتحّلىلما يجب كانتا مثاال 

                                                 

 .، مرجع سابق2112نوفمبر سنة  16مؤّرخ في  12/ م د /ق ع. ر /11رأي رقم  -772
عدم انتظار استكمال المؤّسسات ذات العالقة بالتشريع المنّصوص عليها في : أثار المجلس الّدستوري عيبين 

 .الّدستور، وإدراج نّصوص فيه تتعلق بالمجلس األعلى للقضاء وهو مستثنى بقانون عضوي خاص به
 .مرجع سابق ،2111سنة  أوت 22مؤّرخ في  11/م د/ ق ع.ر/ 12رأي رقم  -773

 .، مرجع سابق2111سبتمبر سنة  16مؤّرخ في  11-11قانون عضوي رقم   -
 .21، مرجع سابق، ص ..."عن قابلية خضوع أعمال المجلس الّدستوري "، رمضان غناي -774
 ، مرجع سابق1999أوت سنة  11الّصادر بتاريخ  1692المشورة، القرار رقم مجلس الّدولة، غرفة  -775

 .، مرجع سابق2111نوفمبر سنة  12، الّصادر بتاريخ 112121مجلس الّدولة، الغرفة الّثانية، قرار رقم 
 .من هذا العمل 111وانظر اإلشارة للموضوع في ص 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont02-2.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-2.htm
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إليها في أحكامها سواء  اإلستنادبل وحتى  ،ومن جهة أخرى يجب عليها االلتزام بها
 .أثارها المتخاصمون أم لم يثيرونها

اإلدارية، إذ ال يقتصر  الّسلطاتيمتد كذلك االلتزام بآراء وقرارات المجلس إلى 
ي الّدستور التقليدية المذكورة أعاله، وقد كان المجلس  دستورّيةال الّسلطاتفقط على 

منه آنذاك على  19 ماّدة، حيث نصت ال2111صريحا في ذكره إياها في نظامه لسنة 
واإلدارية  قضائّيةالالعمومية و  الّسلطاتي ملزمة لكافة الّدستور آراء وقرارات المجلس "

، لتعود (776) 2112تختفي هذه العبارة في نظامة لسنة ، قبل أن "وغير قابلة ألي طعن
 2116سنة ه ديلالدستور خالل تع، بعد أن نص عليه 2116من جديد في نظام سنة 

 .(777) منه 191/1 ماّدةعليه صراحة في ال

مسائل هامة باعتبارها جهاز من أجهزة  عّدةاإلدارية  الّسلطاتتطرح مسألة 
اإلدارية ذاتها، فهل  الّسلطة، فمن جهة تطرح إشكالية حمل صفة التنفيذّية الّسلطة

ورئاسة  الجمهورّيةاإلدارية المركزية التقليدية ممثلة في رئاسة  الّسلطاتبها  يقصد
يشمل كل ث من ذلك، بحيسع أو أم أن المعنى  والوزارات؟( الحكومة سابقا)الوزراء 

وهل يشمل كذلك ما  اإلقليمية والمرفقية منها، اإلدارية على مستوى الوطن الّسلطات
 .(778) ؟اإلدارية المستقلة الّسلطاتيعرف ب

                                                 

آراء وقرارات المجلس الّدستوري نهائية وملزمة ": منه، مرجع سابق، على ما يلي 51إذ تنّص الماّدة  -776
 وال يظهر إن كانت هذه الصياغة الفضفاضة مقصودة، أم أن في األمر حسابات سياسية؟" للكافة

 العمومية السلطات لجميع وملزمة نهائية وقراراته الدستوري  المجلس آراء تكون : "إذ تنّص على ما يلي -777
 .مرجع سابق، "والقضائية اإلدارية والسلطات

ال يوجد تعريف فقهي دقيق للهيئات اإلدارّية المستقلة، وإّنما يمكن تقديم فكرة عنها بكونها هيئات ال تخضع  -778
 .لوصاية إدارية وال لسلطة رئاسية تضطلع بمهّمة ضبط النشاط االقتصادي والمالي

 59تصادي، فأنشأت بموجب الماّدة مع االنفتاح الّسياسي واالق 1991عرفت الجزائر أّول هذه الهيئات سنة   
يتعّلق  1991أفريل سنة  11مؤّرخ في  11-91قانون رقم : من قانون اإلعالم المجلس األعلى لإلعالم، أنظر

 (.ملغى)، 159، ص 1991لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. باإلعالم، ج
إلقتصادّية والمالية في الّدولة حفاظ توالت بعد ذلك عدة هيئات إدارية مستقلة تتعلق كلها بتنظيم الجوانب ا 

 :على السوق من المنافسة غير المشروعة أو باقي األعمال المضرة باالقتصاد الوطني، أنظر للتفصيل فيها

= 
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بآراء  معلى االلتزاوموظفيها  الجزائرّيةاإلدارة  مسألة تعويد تطرح من جهة أخرى 
متعودة على وموظفيها ، إذا أنها ؟كجزء من العمل اإلداري  ي الّدستور وقرارات المجلس 

 القوانين نفسها،تنفيذ  يوقف أثرلها  اّلتيالوزارية والمذكرات ثقافة التعليمات والمناشير 
من القانون  12 ماّدةعن تطبيق الالمحلية كل اإلدارات  مثال أن عجزت فقد حدث
بمذكرة  الداخلّية وزارة تدّخلبعد  للمرأة إالّ  ةالّسياسيبترقية الحقوق  المتعّلقالعضوي 

يستعمل أسلوبا قانونيا فهم رأيا أو قرارا من مجلس فكيف لها أن ت ،(779)تفسيرية عاجلة 
 ؟ي في صياغتهاالّدستور راقيا خاص بالقانون 

غياب نص دستوري صريح وملزم بسبب طول  من مسائلرح كّل ما قيل أعاله طُ 
نجم عنه غموض المطلقة لآلراء والقرارات ويقطع الشك باليقين،  الحجّيةينظم مسألة 

فلم يكن هناك نص ي، الّدستور مع قضاء المجلس  ةالّدول اتمؤّسسوضبابية في تعامل 
قضاء المجلس يتعرض لهذه المسألة صراحة مما عّرض  2116دستوري قبل سنة 

ى اإلطالق هي توري في أكثر من مناسبة عرضة لإلعتداء، ولعل أخطرها علالدس
العمل بأحكام ألغاها  ةعلى إعاد اليامين زروالإصرار رئيس الجمهورية األسبق السيد 

 .(780)مما خلق أزمة حقيقية بين رئاسة الجمهورية والمجلس  1919المجلس سنة 

                                                                                                                                          

الّرقابة القضائّية على الّسلطة القمعية للسلطات اإلدارّية المستقلة في المجال  عز الدين عيساوي،= 
لقانون، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة مولود معري االقتصادي، أطروحة دكتوراه في ا

 .2115تيزي وزو،  –
Nourdine BERRI, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, Thèse de 

doctorat en droit, faculté de droit et des sciences politiques, université Mouloud 

Mammeri –Tizi Ouzou, 2014. 
، 2112جانفي سنة  12المؤّرخ في  11-12من القانون العضوي رقم  12لقد تطلب األمر لتوضيح الماّدة  -779

لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. المحّدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ج
كيفيات ال"فسيرية عاجلة نشرتها على موقعها االلكتروني بعنوان ، إرسال وزارة الّداخلية مذّكرة ت16، ص 2112

التقنية لتخصيص المقاعد للنساء المترشحات ضمن قوائم المترشحين الفائزة بمقاعد في االنتخابات التشريعّية 
                  .http://www.interieur.gov.dz/Dynamics consulté le 18/02/2013:ر، انظ"2112ماي  11م ليو 

                .وما يليها من هذا العمل 115ارجع للتفصيل إلى ص  -780

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics
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بعد ذلك جاءت قضية محفوظ نحناح الشهيرة الذي خاصم المجلس مرتين سنتي 
 .(781) 1999بسبب رفض ملف ترشحه لالنتخابات الرئاسية سنة  2111و 1999

دفعت كل هذه األحداث المجلس الدستوري إلى استباق المؤسس الدستوري 
الحجية نصا صريحا بخصوص  2111باعتماده في نظامه المحدد لقواعد عمله لسنة 

، وهو ما خلق نقاشا دستوريا حول مدى دستورية مثل هذا النص في ظل (782)المطلقة 
 .(783)غياب نص دستوري صريح بذلك 

، يجب في التعديل الدستوري األخير أخيرا على ذلك الّنص الّنصواآلن مع 
إذ ال  ،الحجّيةحتى تتحقق هذه المتاحة  القانونّيةبكل الوسائل اإلعالم به تفعيل ثقافة 
 .الباحثون وذوي اإلختصاص لتجسيدها إالّ ال يقرأها  الّدستورفي  ماّدةيكفي مجّرد 

منها إذا  العضوّيةسواء ، التشريعّية وصالّنصمرافقتها بجملة من فاألمر يتطلب 
، والعادية من (784)ي مستقبال بموجب قانون عضوي الّدستور ما تم تنظيم المجلس 

 الّسلطةالجزائية والمدنية واإلدارية بإضافة مواد تجبر  تخالل تعديل قانوني اإلجراءا
كذلك من  التنظيمّيةوالعودة إليها في أحكامها، و ه، وقرارات هعلى االلتزام بآراء قضائّيةال

اإلدارية تعلمها  اتمؤّسسالخالل مراسيم رئاسية وتنظيمية تتبعها تعليمات وزارية لكافة 
 .ي وتحثها على عدم مخالفتهار الّدستو دوريا بآراء وقرارات المجلس 

المطلقة آلراء وقرارات المجلس  الحجّيةعلى  الّدستورعدم نص طول أحدث 
 وصالّنصينبغي أن تتجّسد في كافة  فبعد دسترتها، ،ي فراغا يستلزم غلقهالّدستور 

 اتمؤّسستنص كلها على ضرورة انصياع جميع ذات العالقة،  التنظيمّيةو  التشريعّية
تحقيقا النسجامها مع  هوقرارات هواإلدارية آلراء قضائّيةالو  التشريعّيةو  التنفيذّية ةالّدول

                                                 

                .من هذا العمل 115و 111أنظر اإلشارة إلى هذه القضية في ص  -781
 .من هذا العمل 115المذكور اعاله، أنظر ص  2111من النظام المحدد لقواعد عمله لسنة  19نص المادة  -782
- 16د، العدد . م. ، م"أثر قرارات وآراء المجلس الدستوري الجزائري، الواقع واآلفاق"، دمحم ضيف: أنظر -783

                .وما يليها 162، وبالخصوص ص 199إلى  151، ص ص 2116
 .وما يليها من هذا العمل 211ص أنظر اإلقتراح في  -784
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مما سيحقق ركيزة من ركائز دولة القانون، على أن يكون التزامها  ،المجلس ةمؤّسس
 .نصا وممارسة وهو ما ال يوجد في الوقت الراهن

 : الّثانيالفرع 

 يالّدستوربقضاء المجلس  ةالّدول اتمؤّسسمتفاوت لالتزام 

بآراء  ةالّدول اتمؤّسسأمثلة تبين بوضوح حدود التزام  عّدةشهدت الممارسة 
طبيعة ب يتعّلقعوامل، فمنها ما  عّدة، ويرجع ذلك إلى ي الّدستور وقرارات المجلس 

المبادرة كما هو ثقافة ، وغياب مثال التنفيذّية ةمؤّسسالك ،العالقة بينها وبين المجلس
بغياب اإلعالم بها كما هو الحال  يتعّلق، ومنها ما (785)البرلمانية  ةمؤّسسالالحال في 

 .  المرتبطة بتطبيق القوانين بالتعليمات والمناشير الوزارية الجزائرّيةلدى اإلدارة 

أنشاء ما كان يسّمى بمحافظة الجزائر  اّلذيألمر يأتي على سبيل المثال ا
، فقد كان قرار المجلس (786)على ذلك حيٌّ  مثال  المرافقة له  وصالّنصو  نه، ألالكبرى 

                                                 

ومباشرة النّواب حقهم في اقتراح القوانين  1996من دستور سنة  119كان من المفترض تفعيل الماّدة  -785
ية للنّص المعيب كلما وصلهم قرار من المجلس الّدستوري بإبطال نّص ما، إذ أن القرارات  لة أو الملغ  المعدّ 

على البرلمان القيام بدوره كامال وعدم  تكشف البطالن وتفقد أثر النّص لكنها ال تلغيه وال تعّدله، فيجب إذا
 .انتظار الّسلطة التنفيذّية للمبادرة

 :رافق إنشاء محافظة الجزائر الكبرى جملة من النّصوص القانونّية، منها -786
. ج. ج. ر. ، يتعّلق بالّتنظيم اإلقليمي لوالية الجزائر، ج1992ماي سنة  11مؤّرخ في  11-92أمر رقم  -
 .15، ص 1992، لسنة 11، العدد  ش. د
، يتعّلق بالقانون األساسي الخاص بمحافظة الجزائر 1992ماي سنة  11مؤّرخ في  15-92أمر رقم  -

 .  الكبرى، مرجع سابق
، يتعلق بتنظيم إدارة والية الجزائر وعملها، 1996نوفمبر سنة  21مؤّرخ في  112-96مرسوم تنفيذي رقم  -
 .11، ص 1996نة لس 22ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج
، يتضّمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى 1992ديسمبر سنة  15مؤّرخ في  111-92مرسوم تنفيذي رقم  -

 .  16، ص 1992لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. وسيرها، ج
، يحّدد تنظيم وسير الدوائر اإلدارّية لمحافظة الجزائر 1991أوت سنة  25قرار وزاري مشترك مؤّرخ في  -
 .11، ص 1991لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. لكبرى، جا

، يحّدد الّتنظيم الّداخلي لمديريات محافظة الجزائر 1999ماي سنة  11قرار وزاري مشترك مؤّرخ في  -
 .ومراسيم أخرى تذكر أدناه. 19، ص 1999لسنة  62ش، العدد . د. ج.ج. ر. الكبرى، ج
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تين على األقل ومجموعة من مؤّسسعلى عالقة ب 2111ي بخصوصه سنة الّدستور 
 ؟ه هذابقرار  اتمؤّسسالالتزام هذه في مدى  الّنظرينبغي اإلدارات، ف

 ،(787)(( الدوائر الحضرية))أنشأ هذا األمر بلديات حضرية أطلق عليها تسمية 

أو على األقل مهدت الطريق  دستورّيةدت لوضعه، بعضها غير نصوصا مهّ وقد سبقته 
فلم يكن باإلمكان فحص  الّتنظيملكنها طالما جاءت عن طريق الحقا  الّدستور هلخرق

 .(788)نظرا لتعّذر ممارسة اإلخطار بشأنها  دستوريتها

ي إدارة المحافظة إلى دوائر إدارية يشرف عليها الّتنظيم المشّرعثم قسم بعد ذلك 
  112 ماّدةوالة منتدبون لدى الوزير المحافظ للجزائر الكبرى مستندا في تأشيرته إلى ال

 .األمر أعاله من 21و 16و 11باإلضافة إلى المواد  (789) 1991 الواليةمن قانون 

سنوات قبل  12موجودة منذ  1991لسنة  اليةانون الو من ق 112 ماّدةكانت ال
خاصا بالجزائر تشريعيا ي نصا الّتنظيم المشّرع، فلماذا انتظر صدور هذا األمر

ُيثبت ارتباًطا قانونيا ومعنويا وثيًقا  فهذا إن أثبت شيئا فإّنما ومه؟العاصمة ليضع مرس
 .واألمر المذكور أعاله 292-92رقم اسي بين المرسوم الرئ

                                                 

 .منه، مرجع سابق 12بموجب المادة  -787
سبقت نّصوص تنظيمية هذا األمر إلى خرق الّدستور والقوانين عندما نّصت على تسيير والية الجزائر عن  -788

 : ، عوضا عن الوالي المعروف في قانوني الوالية والبلدية، أنظروزير فوق العادةطريق 
، يتعّلق بتسيير والية الجزائر، 1996أوت سنة  11مؤّرخ في  261-96من المرسوم الرئاسي رقم  11الماّدة  -     

 .  15، ص 1996لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج
، يحّدد الّتنظيم اإلداري لمحافظة الجزائر 1992أوت سنة  12مؤّرخ في  292-92مرسوم رئاسي رقم  -789

 .15، ص 1992لسنة  51ش، العدد . د. ج .ج. ر. الكبرى، ج
. ج. ج. ر. يتعّلق بالوالية، ج 1991افريل سنة  12المؤّرخ في  19-91من القانون رقم  112نّصت الماّدة 

تكيف إدارة الوالية حسب حجم كل والية : "، على ما يلي(ملغى)، 511، ص 1991لسنة  15ش، العدد . د
، 2112فيفري  21المؤّرخ في  12-12من القانون رقم  121يوم الماّدة تقابلها ال". ومميزاتها وخصوصياتها

 .15، ص 2112لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. يتعّلق بالوالية، ج
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أشخاصا إدارية تتمثل في الدوائر اإلدارية، وموظفين جدد هذا المرسوم أنشأ 
 112 ماّدةدائما إلى ال ستنادً ا (790)ون في والة منتدبون لدى الوزير المحافظ يتمّثل

خاصا بها كونها  اماأن يكون للجزائر العاصمة نظتعن  لم تكن اّلتيأعاله، و المذكورة 
 .(791) واليةهذه الأفرد باًبا لبلديات الذي قانون البلدية مثال مثل لم تذكرها باالسم 

أّنه كذلك غير دستوري طالما كان  292-92أن المرسوم الرئاسي  الّتاليبظهر 
بمحافظة الجزائر الكبرى، واستند خطأ إلى قانون  المتعّلقاستند نصا وروحا إلى األمر 

، ولما ألغي األمر األخير كان ينبغي أن يلغى هذا المرسوم، غير 1991لسنة  واليةال
الدوائر اإلدارية كما هي، ، ليبقي على استبقاه، واكتفى بتعديله الجمهورّيةأن رئيس 

 واليةُ بينما أصبح الوالة المنتدبون سابقا لدى الوزير المحافظ منتدبون حاليا لدى والي 
 !المطلقة جّيةالح، فأين هي (792)الجزائر 

بتنظيم الجزائر ترخيص المشّرع فرصة  الجمهورّيةُيت خّوُف من أن يتحّين رئيس 
ي بحق الّدستور إقرار المجلس كذا و  (793) العاصمة بموجب ترتيب تشريعي خاص

                                                 

ال يزال الوالة المنتدبون ال يتمّتعون باإلجماع لدى الباحثين في مجال القانون اإلداري إذ أن مركزهم القانوني  -790
إلغاء المحافظة يوحي بكونهم من بقاياها وبالّتالي يعتبرون خرق مستديم لقرار الغامض والباقي حّتى بعد 

 :المجلس الّدستوري، أنظر
فرع القانون،  في ماجستير الجزائري، مذّكرة اإلداري  القانون  المنتدب في للوالي القانوني الّنظام، أمزال لحسن بن

 .وما يليها 11ص ، 2005كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، إدارة ومالية، 
المتعّلق بالبلدية، وتجدر اإلشارة إلى أن  11-91من القانون رقم  111إلى  122يتعّلق األمر بالمواد من  -791

هذه المواد  قد ُاسُتبقيت في إطار األحكام االنتقالية لقانون البلدية الجديد لغاية إصدار نّص قانوني خاص 
 2111جوان سنة  22مؤّرخ في  11-11من القانون رقم  211 الماّدة:يسير والية الجزائر العاصمة، أنظر

 .    11، ص 2111لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. يتعّلق بالبلدية، ج
، يتضّمن تعديل المرسوم الّرئاسي رقم 2111مارس سنة  11مؤّرخ في  15 – 2111مرسوم رئاسي رقم  -792

. ج. ر. الذي يحّدد الّتنظيم اإلداري لمحافظة الجزائر الكبرى، ج 1992أوت سنة  12المؤّرخ في  92-292
كان من المفروض احتراما لقرار المجلس الّدستوري، أن يتضّمن . 11، ص 2111لسنة  19ش، العدد . د. ج

أحكاما ختامية تلغي أحكام المرسوم الّسابق، لكن لم يقم بذلك، ألنه احتفظ بما سبق  15-2111رقم رسوم الم
  .، ولم يغّير سوى جهة تبعية هؤالء1992إليه مرسوم سنة 

من القانون  211المتعّلق بالبلدية الملغى، والماّدة  11-91من القانون رقم  111إلى  122راجع المواد من  -793
 .المتعّلق بالبلدية، مرجعين سابقين 11-11رقم 

= 
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 التنظيمّيةعدم خضوع سلطته ، أو فرصة (794) الجزائر بنص خاص واليةبتنظيم 
فيقوم بسّن قانون مشابه بمحتوى وشكل غير دستوري، ، على دستورّية مراسيمهارقابة لل

رقابة ّي هما أداتان قانونيتان ال تخضعان ألفيمّرره بموجب أمر أو مرسوم، وقد علم أنّ 
 .(795) فيها الّنظرسبق  سياسّيةالعتبارات 

ُسّن  اّلذي، وهو (796)يفتح الباب لذلك  2111وأن أمر سنة  خاّصةيقال هذا 
الدورة الربيعية للبرلمان صاحب االختصاص األصيل  ةبدايعلى بعد ساعات من 

الجزائر في مسألة التقسيم اإلقليمي للبالد، بدعوى حالة االستعجال في إعادة  الّتشريعب
رئيس لم يعر له (( االستعجال))أن هذا  غير !!(797) ديالعاصمة إلى القانون العا

  !!في مرسومه المحافظةعلى بعض آثار نظام عندما أبقى  اماي اهتمأ الجمهورّية

                                                                                                                                          

يتم وضع قانون أساسي يحدد القواعد التي تنظم الجزائر العاصمة : "أعاله على ما يلي 211تنص المادة  =  
 ".بموجب ترتيب تشريعي خاص

المتعّلق بمحافظة الجزائر الكبرى،  2111/ م د/ أ. ق/ 12جاء في حيثيات قرار المجلس الّدستوري رقم  -794
واعتبارا أنّه إذا كان بإمكان المشرّع أن يحّدد قواعد تنظيم وسير وعمل خاّصة بمدينة : "رجع سابق، ما يليم

من الّدستور، فإنه عليه أن يتقيّد بأحكام  11الجزائر العاصمة، انطالقا من مركزها الّدستوري وفقا للمادة 
 ".الّدستور في الموضوع

فإذا كان الّتنظيم وسيلة من وسائل التشريع في المجاالت غير المخصصة للبرلمان، وإذا كانت هذه المراسيم   
أحكام الّدستور عند  اليامين زروال، فهل احترم رئيس الجمهورّية الّسابق السّيد 165تخضع لرقابة الماّدة 

أحمد رئيس الحكومة األسبق السّيد  ؟ وهل احترم292-92ورقم  261-96وضعه المرسومين الّرئاسيين رقم 
؟ وهل 111-92ورقم  112-96أحكام الّدستور في الموضوع عند وضعه للمرسومين الّتنفيذيين رقم  أويحيى

أحكام الّدستور في الموضوع عند وضعه المرسوم  عبد العزيز بوتفليقةاحترم رئيس الجمهورّية الحالي السّيد 
 .يظهر إذا صحة أن الّتنظيم ال يخضع للّرقابة على دستورّيتهر؟ السالف الذك 15-2111الّرئاسي رقم 

 .  وما يليها من هذا العمل 21راجع التحليل في ص  -795
ستتخذ أحكام خاّصة عن طريق الّتنظيم لمطابقة تنظيم والية : "منه على ما يلي 11/11إذ تنّص الماّدة  -796

والّتنظيم المعمول بهما، دون المساس باألحكام الجزائر والبلديات التابعة لها وسيرها مع التشريع 
 .، مرجع سابق"...أعاله 12المنّصوص عليها في الماّدة 

بّرر مقرر لجنة الشؤون القانونّية واإلدارّية للمجلس الّشعبي الوطني سرعة إصدار هذا األمر بالطابع  -797
يمكن التصّدي لها بإتباع إجراءات  االستعجالي الذي فرضه قرار المجلس الّدستوري وهي الوضعية اّلتي ال

المتعّلق بإدارة والية  2111/11عبّر أعضاء اللجنة خالل دراسة األمر رقم : "... التشريع العادي، حيث قال
وكذا الدوافع اّلتي دعت رئيس الجمهوريّة إلى ... الجزائر والبلديات التابعة لها عن بعض انشغاالتهم السيما 

= 
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 الوطني الّشعبيواإلدارية للمجلس  القانونّيةالشؤون لهذا فإن حجة مقّرر لجنة 
 الّدستورسرع وقت لقرار المجلس ة باالستعجال بضرور اإلمتثال في أالمتعّلقأدناه 

 .مجّرد حجة واهية ال مكان لها في الحقيقة

 إطار إداري جديد سّميتأكيدا لما قيل أعاله ظهور  2115شهدت الجزائر سنة 
، (798)ي بالمقاطعة اإلدارية الّتنظيم المشّرعقانونيا فسماها  اأمّ المنتدبة  اليةُ سياسيا بالو 

سيفصح ؟ وماذا ونهاللنظر في دستوريته من د ي بشأنهاالّدستور مجلس فمن سيخطر ال
   خطر؟إن أعنه المجلس 

، وهو هبعضخالف بعض قرار المجلس و  قد احترم الجمهورّيةر إذا أن رئيس يظه
كان يرى فيها  اّلتيكان استند إليه ليظهر عدم رضاه عن محافظة الجزائر الكبرى  اّلذي

في مجلس الوزراء  ((دولة داخل دولة))، ونعتها صراحة بـدستورّيةال الشرعّيةخروجا عن 
 .(799)الذكر  الّسالف 11-2111أصدر فيه األمر رقم  اّلذي

                                                                                                                                          

وقد قدم ممثل الحكومة توضيحات عن مختلف ... ، الّدورة العادية للبرلمان عشيةإصدار هذا األمر = 
التخاذ هذا التدبير كان نتيجة تصريح الطابع اإلستعجالي  االنشغاالت اّلتي أعرب عنها أعضاء اللجنة وأكد أن

ون يأخذ وقتا ، ذلك أن إتباع اإلجراءات العادية لسن قان92/15المجلس الّدستوري بعدم دستوريّة األمر رقم 
طويال، في حين تستدعي الوضعية القانونيّة لوالية الجزائر العودة السريعة إلى تطبيق الّنظام العام الذي 

 ..." .    تخضع له باقي واليات الوطن 
، المجلس الّشعبي (مساءا) 2111مارس سنة  21أنظر محضر الجلسة العلنية الّثانية المنعقدة يوم اإلثنين  

، في 11، ص 2111أفريل سنة  12، مؤّرخة في 191و، الّسنة الّثالثة، رقم . ش. م. م. ر .الوطني، ج
 .www.apn.dz : الموقع اإللكتروني للمجلس الّشعبي الوطني

 ، يتضّمن إحداث مقاطعات إدارية داخل2115ماي سنة  22مؤّرخ في  111-15مرسوم رئاسي رقم : أنظر -798
، ص 2115لسنة  29ش، العدد . د. ج. ج. ر. بعض الواليات وتحديد القواعد الخاّصة المرتبطة بها، ج

، يتضّمن تنظيم المقاطعة اإلدارّية 2115ماي سنة  21مؤّرخ في  111-15والمرسوم الّتنفيذي رقم . 11
 .16وسيرها، مرجع سابق، ص 

أن القرار نابع من  2111مارس سنة  11المنعقد بتاريخ  جاء في كلمة رئيس الجمهورّية أمام مجلس الوزراء -799
السير العادي "و" العودة إلى الشرعّية الدستورّية"حرصه على تحقيق عنّصرين أساسيين في دولة القانون وهما 

إلغاء نظام المحافظة "جريدة الخبر اليومية، : ، أنظر"قيام دولة داخل دولة"ورفض بشدة ما أسماه " للمؤسسات
 .، مرجع سابق"ينهي مهام الوزير رحماني بوتفليقة –واليا بالعاصمة  12حد لمهام ووضع 

El Watan, « Alger retrouve son statut de Wilaya-  Fin de mission pou Rahmani », N° 2806 du jeudi 

02 mars 2000, p 03. 

http://www.apn.dz/
http://www.apn.dz/
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تم  اّلذيبهذا القرار، ففي الوقت  الجزائرّيةتفاوت من جانب آخر التزام اإلدارة 
الجزائر في إطار األحكام الجديدة أو  واليةإصدار مراسيم الحقة لتعيين مسيرين جدد ل

أخرى تعمل بنظام المحافظة ، بقيت إدارات (800)ين الّسابقإنهاء مهام مسيري المحافظة 
ال يمكن أن تستجيب آلراء وقرارا  أن اإلدارة ، مما يؤكد(801)إلى تواريخ جّد متأخرة 

 .(802)ي طالما لم تجد نصوصا أو تعليمات تجبرها على ذلك الّدستور المجلس 

باحترام آراء وقرارات  ةالّدول اتمؤّسسغياب نص يلزم طول يظهر جليا أن 
ة واالستناد إليها، الّتنظيم الّسلطةباستعمال  قد شجعها على خرقهاي الّدستور جلس الم

ال تعترف في  اّلتي، وتبعتها في ذلك مختلف اإلدارات للّرقابةال تخضع  اّلتيوهي 
 .التنظيمّيةو  القانونّية وصالّنصال بتسييرها إ

 التشريعّية وصالّنصمرفوقا ب (803)ي الواضح والجلي الّدستور  الّنصيجب وضع 
لى إ التنفيذّية الّسلطةوبالخصوص  اتمؤّسساللدفع المفسرة وذات العالقة  التنظيمّيةو 

                                                 

 :على سبيل المثال إرجع إلى النّصوص التالية -800
ش، . د. ج. ج. ر. يتضّمن تعيين والي والية الجزائر، ج 2111مارس سنة  21مؤّرخ في مرسوم رئاسي   -

 .11، ص 2111لسنة  15العدد 
، يتضّمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية 2111مارس سنة  11مرسوم رئاسي مؤّرخ في   -

 .11، ص 2111نة لس 16ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جسابقا –بمحافظة الجزائر الكبرى 
، يتصمن إنهاء مهام مدير التنمية اإلقتصادّية واإلجتماعية 2111مارس سنة  11مرسوم رئاسي مؤّرخ في   -

، 2111لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جسابقا –والثقافية والحياة الجمعوية بمحافظة الجزائر الكبرى 
 .16ص 

، يتضّمنان إنهاء مهام والة منتدبين لدى الوزير 2111أوت سنة  11مرسومين رئاسيين مؤّرخين في   -
 . 21، ص 2111لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جسابقا –المحافظ بمحافظة الجزائر الكبرى 

ثبت مثال أن إحدى مصالح الحالة المدنّية في بلدية من بلديات والية الجزائر كانت تستعمل الختم الرسمي  -801
محافظة الجزائر الكبرى لم : "، ويتعّلق األمر ببلدية اسطاولي، أنظر2112لمحافظة الجزائر الكبرى حّتى سنة 

 . 19، ص 2112جوان سنة  22بتاريخ  6251، جريدة الخبر، العدد "تحل في الحالة المدنّية
  http://www.elkhabar.com :على الموقع اإللكتروني للجريدة

 .من هذا العمل 306ارجع إلى ص  -802
إن لم ترفق باإلشارة في كل النّصوص  2116من الدستور المعدل سنة  191لن تكفي بالّتالي الماّدة  -803

 .العالقة، وإعالم كافة اإلدارات بها طالما أنه الماّدة المعنية تخاطبها كذلكالقانونّية ذات 

http://www.elkhabar.com/
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خرقا  اتمؤّسسالولى ونها من ألكي في الجزائر، الّدستور احترام آراء وقرارات المجلس 
تارة أخرى  التنظيمّيةتارة والمراسيم  التشريعّيةاألوامر في ذلك عليها، مستعملة  التفافأو ا

 . مما يشجع أطرافا أخرى على عدم االلتزام بها

 : الّثالثالمطلب 

  ةالّدول اتمؤّسسغير المستقّرة بالمجلس الدستوري عالقة 
، ةالّدول اتمؤّسسسلبيا في مواجهته ي أنه لم يكن دائما الّدستور ُيشهد للمجلس 

سنوات  حّتى خاللقضائه دافع فيها عن  اّلتيبالخصوص في سنوات التسعينات 
والصالحيات، وكذا تحّمله عبئ رقابة  اتمؤّسساللتي طبعتها فوضى ااألزمة 

رجة مع في تلك المرحلة الح دستورّيةال الشرعّيةالممهدة الستعادة  الوطنّيةاالنتخابات 
 بخصوص نزاهتهكل ما حملته من انتقادات 

(804). 

، ةالّدول اتمؤّسسمع  سياسّيةالدخول في صراعات ل تلك السنوات خال ادىتف
المطلقة  الحجّيةواألخير فرض  األّولقانونية كان هدفها  مواجهاتغير أنه خاض 

 الدولّيةالقوانين والمعاهدات  دستورّيةعلى  للّرقابةقوية  سأسوضع  الّتاليبلقضائه و 
، رغم تعّديه في دستورّية ةمؤّسستحقق دولة القانون، وكذلك استعادة هيبته ك اّلتي

 .الحاالت لصالحياته الدستورّية بالخصوص مع البرلمانبعض 

سنة أحداث وتجاذبات كان أهمها عالقته بمؤسستي الرئاسة والبرلمان  تشهد
للثانية رفض لّما  2111سنة  يفعلى قضائه، و السلطة التنفيذّية  عندما إعتدت 1995

 (.األّولالفرع ) في مشاكلها السياسيةأن تستعمله 

                                                 

تّعرض المجلس الّدستوري النتقادات كثيرة بسبب رفضه مجمل الطعون المقدمة إليه بخصوص االنتخابات  -804
 طعنا 16مودعة، بينما رفض الـ 129طعنا من أصل  126حيث رفض  1992جوان سنة  15التشريعّية ليوم 

 : ، أنظر1992ديسمبر سنة  25المقدمة بخصوص انتخابات مجلس األّمة اّلتي جرت يوم 
  .12، ص 1992لسنة  12د، رقم . م .، ن1992جوان سنة  12، بيان صحفي مؤّرخ في المجلس الّدستوري 
 .22، ص ، مرجع سابق1992ديسمبر سنة  11، بيان صحفي مؤّرخ في المجلس الّدستوري 
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 الشرعّيةظّل في من قبل رئيس الجمهورّية مجددا تراجع بعد ذلك بسبب تغييبه 
مما يطرح تساؤالت حقيقية حول مدى دستورّية آراءه وقراراته التي اتخذها في  دستورّيةال

 (.الّثانيالفرع ) ؟مثل هذه الظروف

 : األّولالفرع 

 .التشريعّيةو التنفيذّية المؤّسستينبللمجلس الّدستوري  تصادمّيةعالقة 

باينات، فإذ كان تعّدة  التشريعّيةو  التنفيذّيةفي عالقة المجلس بالسلطتين  ترز ب
فإن ذلك يعّد استثناء وليس قاعدة عامة  قد واجه مؤسسة الرئاسة سنوات التسعينات

 2111حيث منعه سنة بينما يجد راحته في فرض رقابة صارمة على البرلمان، ، (أّوال)
 .(ثانيا) كواجهة ضد رئيس الجمهوريةمن استعماله 

 1331سنة وخرق قرارات المجلس الدستوري الرئاسة  ةمؤّسس /أّوال

، إذ كانت 1995استثنائية في الجزائر سنة  سياسّيةخّيمت ظروف أمنية و 
 حكومةال، بينما كانت (805)رغم صدور قانون الرحمة  في ذروتها األعمال اإلرهابية

، (806)لعودة إلى المسار االنتخابي تنفيذا لمتطلبات أرضية الوفاق الوطني راغبة في ا
من قبل  -الّرسميخارج اإلطار –الستعادة السلم واألمن  محاوالتسّجلت كذلك كما 

 .(807) الّسلطةضتها ا رف، غير أن مبادرتهوتاريخية سياسّيةشخصيات 

                                                 

ش، . د. ج. ج. ر. ، يتضّمن تدابير الرحمة، ج1995فبراير سنة  25مؤّرخ في  12-95أمر رقم : أنظر -805
 : في مسألة إدارة األزمة األمنية في الجزائر وانظر للتفصيل، 11، ص 1995لسنة  11العدد 

الباحث، العدد  ، مجّلة"2111-1911إدارة الّنظام الّسياسي للعنف في الجزائر "بوشنافة شمسة، وآدم قّبي   
 .111-122، ص ص 2111، 11

 : إذ جاء في مقدمة األرضية في النقطة المتعّلقة باألهداف الّسياسية ما يلي -806
الرجوع في أقرب الظروف الممكنة للمسار االنتخابي في إطار ديمقراطي يسمح بالتعبير الحر عن "   

                                     .مرجع سابق". االختيارات وفقا لجدول زمني محدد
جانفي سنة  11في ( إيطاليا)المبرم بروما ( سانت إيجيديو)يتعلق األمر بما يعرف تاريخّيا بـأرضية اتفاق  -807

لإلطالع على الوثيقة، يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني  . بين تشكيالت سياسية جزائرية معارضة 1995
 .http://www.santegidio.org/archivio/pace/algeria_19950113_FR.htm  consulté le 11/11/2016: التالي

http://www.santegidio.org/archivio/pace/algeria_19950113_FR.htm
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1995إلى تحضير مشروع أمر في سنة  الّسلطةبادرت 
لتعديل قانون االنتخابات  

زوج المترشح لالنتخابات  تمّتع، أحيت فيه شرط (808) الّرئاسيةتحضيرا لالنتخابات 
، وكان (809) 1919األصلية المقضي بعدم دستورّيته سنة  الجزائرّيةبالجنسية  الّرئاسية
 .(810) نية من الترشح لهذه االنتخاباتالخفي منه منع بعض الشخصيات الوط الغرض

 الّدستورالعمومية إلعالمها بمخالفتها  الّسلطاتبالّدستوري رئيس المجلس اتصل 
رّد أن مقداد سيفي  السّيد، غير رئيس الحكومة األسبق 11وتذكيرها بقرار المجلس رقم 

، اتصل بعد ذلك (811) الّشرطاألمر فوق طاقته وأن ضغوطا مورست لتمرير هذا 
وجوب الجنسية  الّشرطليصبح " أصلية"استجاب فقط لحذف كلمة  اّلذي ةالّدولبرئيس 

ُأحرز في  اّلذي، وهو التنازل الوحيد الّرئاسيةلزوج المترشح لالنتخابات  الجزائرّية
 .مجلس الوزراء عند مناقشة مشروع األمر

 ولو كانت غير الجزائرّيةاعتبر المجلس رغم ذلك أن االحتفاظ بشرط الجنسية 
لك شرط مخالف للدستور، لكون شروط الترشح مذكورة على سبيل أصلية يعد كذ

 .الّدستورشرطا إضافيا لم ينص عليه الحصر ولكونه 

نتقالي باإلبقاء على غير أنه تفاجأ عند عرض المشروع على المجلس الوطني اال
رّد بنفس رّد  اّلذي، فاتصل برئيس المجلس االنتقالي، (الجنسية األصلية) األّول الّشرط

، مما أثار (812)بتلك الصيغة  الرسمّيةفي الجريدة  اماخترئيس الحكومة، وأصدر 

                                                 

لتها يجب التنويه أن أرضية الوفاق الوطني قد وضعت حّدا للتشريع بموجب المراسيم التشريعّية، واستبد -808
 .من األرضية، مرجع سابق 26و 25و 22بالتشريع بموجب أوامر، أنظر المواد 

 .مرجع سابق ، المتعّلق برقابة دستورّية قانون االنتخابات،1919أوت  21المؤّرخ في  11قرار رقم  -809
رئيس  مهري عبد الحميد وزير الخارجّية األسبق، و أحمد طالب اإلبراهيميتعّلق األمر للتذكير بالسّيدين  -810

 .من هذا العمل 222حزب جبهة التحرير الوطني، أنظر اإلشارة في ص 
 .151، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير -811

وهي إجابة غريبة خاّصة إذا علمنا أن المبادرة بمشاريع األوامر هي حكر على رئيس الحكومة كما أوضحته 
 .عاله، مما يثبت أن النّصوص القانونّية تصنع من غير أهلها في الجزائرالماّدة أعاله من األرضية أ 

 .، مرجع سابق1995جويلية  19مؤّرخ في  21-95أمر رقم  -812
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، فاجتمعوا (813)ن هددوا باالستقالة الجماعية اّلذياستياء وغضب أعضاء المجلس 
 .الّشهير 1995جويلية  25وأصدروا بيان 

، (814)منع بث البيان في الصحافة المرئية والمكتوبة  التنفيذّية الّسلطةحاولت 
موقفه أرغمت ب ه على سحب بيانه، غير أن تمّسكهار جبإل ومورست ضغوط كبيرة عليه

 .(815)فيه المجلس أخيرا  ق تفوّ  اّلذيعلى إخطاره رسميا وإنهاء الصراع  ةالّدولرئيس 

أصبح قرارا مرجعيا، وتاريخيا  اّلذي، 1995أوت  16قراره في بعد ذلك أصدر 
 (816)رئيس المجلس آنذاك  هوصففي الجزائر، كما  دستورّيةالعلى  الّرقابةفي تاريخ 

إذ يعتبر أول نص رسمي ينظم صراحة حجية قضاء المجلس  وهو محقٌّ في ذلك،
تحسب له حسابه عند إقدامها  التنفيذّية الّسلطة، ويعتبر سابقة جعلت (817)ي الّدستور 

  .(818) 2112على اتخاذ قرارات مصيرية كما حدث سنة 
                                                 

 .151، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير -813
رفض التلفزيون العمومي ووكالة األنباء الجزائرّية بث البيان، وأكيد أن هذا الرفض ليس بالرفض البريء  -814

 : وإّنما بناء على تعليمات صريحة، أنظر
 .151، المرجع نفسه، ص سعيد بوالشعير

فطلب من رئيس بعد اتصاالت من ديوان الرئاسة ولقاء مع رئيس الّدولة، اقتنع هذا األخير أن األمر جدي،  -815
المجلس حال لهذا االنسداد، فاقترح األخير على رئيس الّدولة حّل اإلخطار كوسيلة دستورّية وحيدة، فتم ذلك 

، سّجلت باالمانة العاّمة للمجلس الّدستوري بنفس 1995جويلية سنة  29مؤّرخة في  162بموجب الرسالة رقم 
 .19، ص 1995لسنة  11ش، العدد . د. ج .ج. ر. د، ج. م. إ. س/ ع . أ 11التاريخ تحت رقم 

 .151، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير-816
إذا "من الّدستور الجزائري اّلتي تنّص على أنه  159واعتبارا ألحكام الماّدة  -" :جاء في منطوق القرار ما يلي-817

ير دستوري، يفقد هذا النّص أثره ابتداء من يوم قرار قّرر المجلس الدستوي أن نّصا تشريعيا أو تنظيميا غ
وعليه فإن قرارات المجلس الّدستوري تكتسي الصبغة النهائية، وذات األثر الفوري، وتلزم كل ". المجلس

 الّسلطات العمومية،
عديل، واعتبارا أن قرارات المجلس الّدستوري ترتب، بصفة دائمة، كّل آثارها، ما لم يتعّرض الّدستور للت -

 .، مرجع سابق"...وطالما أن األسباب اّلتي تؤسس منطوقها ما زالت قائمة
واضح إذا أن مدة الحجية المطلقة لقضائه تنتهي بمجرد تعديل الّدستور وإتيان نّص دستوري ينقض ما قضى 

 .به المجلس، أو انتفاء األسباب اّلتي تؤسس منطوقها
االعتراف بالّلغة االمازيغّية، إذ رفض رئيس المجلس اتفاق  بخصوص طريقة 2112وقع خالف جديد سنة  -818

الحكومة مع حركة العروش بخصوص ترسيم الّلغة االمازيغّية كلغة وطنّية ورسمّية بسبب أن ذلك يتطلب 

= 
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بتكريس شرط الجنسية األصلية لزوج ذلك كّل بعد  مؤّسسالأن يقوم  المؤسفمن 
 نهايةليضع بذلك  ،(819) 2116بصفة رسمية سنة  الّرئاسيةالمترشح لالنتخابات 

 .بخصوصهي الّدستور المجلس  صمودلسنوات من  دستورّية

طالما أن المجلس بنفسه كان  ،ال إشكال في ذلك القانونّيةمن الناحية  كان فإذا
 الّدستورأن مفعول آراءه وقراراته تنتهي بمجّرد تعديل  1995قد أقّر في قراره لسنة 

السامية  دستورّيةالله ذلك بكونها تجسيد للمهام بّرر و ، (820)وانتهاء أسباب منطوقها 
تحكم المجتمع  اّلتي، وأنها ال تمس البتتة بالمبادئ الجمهورّيةرئيس  بها تمّتعي اّلتي

 .(821) 2116الجزائري وحقوق اإلنسان والمواطن وحرياتهما في تعديل سنة 

سنوات من نضال ولم يّقدر لم يحترم  مؤّسسالأّن  من الناحية األخالقيةيبق ه فإنّ 
بتثبيت إبعاد جنسية  على ذلك، فعوضا أن يكافئه الّشرطالمجلس في سبيل إسقاط هذا 

 اتمؤّسسكل التضحيات والمواجهات مع  في مقابل ، ألغىزوج المترشح من ملفه
 .ع  ب  ت  ولم يُ  ق  ب  س  تحّملها لسنوات، واسقط منطوق قرار تاريخي لم يُ  اّلتي ةالّدول

                                                                                                                                          

استفتاء وليس تعديال باألسلوب القصير، وهو ما جعل الرئاسة تكتفي باعتبارها لغة وطنّية فقط معتمدًة =
 .152، المجلس الّدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير:  ير، أنظراألسلوب القص

 1996من دستور سنة  12جاء في الّشرط السادس من شروط الترشح لالنتخابات الّرئاسية الواردة في الماّدة -819
 .، مرجع سابق"يُثبت أن زوجه يتمّتع بالجنسية الجزائرّية فقط': ما يلي 2116المعدل سنة 

 :، إذ كانت تنص على ما يلي2111من المسودة المقدمة سنة  19جاء هذا النص ليؤّكد ما اقُتر ح  في المادة 
 :من الّدستور، وتحرر كاألتي 99تعدل الماّدة "

 :ال يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورّية إالّ المترشح الذي: 99الماّدة " 
 .، مرجع سابق"األصلّية فقطبالجنسية الجزائرّية يثبت أن زوجه يتمّتع "-

 : ما يلي 1995جاء في حيثيات قراره لسنة  -820
واعتبارا أن قرارات المجلس الّدستوري ترتب، بصفة دائمة، كّل آثارها، ما لم يتعّرض الّدستور للتعديل، وطالما "

 .، مرجع سابق"...أن األسباب اّلتي تؤسس منطوقها ما زالت قائمة
 : ، ما يلي2116جانفي سنة  21لمتعّلق بمشروع تعديل الّدستور المؤّرخ في جاء في حيثيات رأيه ا -821

أعاله يجسد المهام الدستوريّة السامية المخّولة  21واعتبارا أّن إضافة الشروط الدستوريّة الواردة في الماّدة "
 ".من الّدستور 21لرئيس الجمهوريّة بموجب الماّدة 

ديالت ال تمس البتتة بالمبادئ اّلتي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق اإلنسان اعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التّعو"
 .مرجع سابق ،"والمواطن وحرياتهما
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م اماحجية آراءه وقراراته عن و  ،همؤّسسكعن هيبته إذا، ي الّدستور دافع المجلس 
وأرغم رئيس  ،صوتهفرض وفي أخطر مرحلة تاريخية، فنجح في  دستورّية ةمؤّسسأهم 
هذه هي قّوة على االنصياع له، ووضع أساس قانوني ينظم حجية قضائه،  ةالّدول

غير  !األولىمن الدرجة  دستورّية ةمؤّسسي عندما يريد أن يكون الّدستور المجلس 
مقّيدا بصالحيات رئيس بقّوة المجلس الدستوري  تراجع، إذا أن ذلك لم يدم طويال

 .(822)ى الحقا ر  كما سيُ  ، حيث اثر ذلك على نوعّية الرقابة الممارسةالجمهورية

 2114سنة بالمجلس الدستوري  ومحاولة االحتماءمؤّسسة البرلمان  /ثانيا

عبد العزيز  السّيد الجمهورّيةرئيس بين  سياسّيةخالفات  2111شهدت سنة 
ا عاما أمينالذي كان كذلك  بن فليس يعل السّيداألسبق  تهورئيس حكوم، بوتفليقة

 .(823)من منصبه الحكومي  األخيربإقالة  انتهت ،لحزب جبهة التحرير الوطني

 للسيد نيموالال نواب الحزب ةساندحيث ُترجم في م ،البرلمان بهذا الخالف أثرت
قدمه نواب حركة  اّلذيباالنتخابات  المتعّلقمشروع تعديل القانون العضوي ل بن فليس
حاول ف، (824) القواعد اإلنتخابية المعروفةأوقف بعض  اّلذيو  2111سنة النهضة 

 الّرئاسيةي على االنتخابات الّدستور ة برقابة المجلس المتعّلقمن خالل األحكام هؤالء 
 .التنفيذّية الّسلطةمواجهة أن يجعلوا منه وسيلة ل، التشريعّيةو 

                                                 

 .وما يليها من هذا العمل 121راجع ص  -822
، ش. د. ج. ج. ر. ج، 2111سنة ماي  15، المؤّرخ في 216-11بموجب المرسوم الّرئاسي رقم  تم ذلك -823

 .21، ص 2111لسنة  12العدد 
ألغى هذا القانون المكاتب الخاّصة المتعّلقة باألسالك األمنية، وقّلص المكاتب المتنقلة المتعّلقة بالبدو الّرحل  -824

واّلتي تتهم عادة بكونها مصدرا لعمليات التزوير، كما نّص على إلزامية تسليم محاضر فرز األصوات لممثلي 
-92، يعدل ويتمم األمر رقم 2111فبراير سنة  12خ في مؤرّ  11-11قانون عضوي رقم : المترشحين، أنظر

. ج. ج. ر. ، والمتضمن القانون العضوي المتعّلق بنظام االنتخابات، ج1992مارس سنة  16مؤّرخ في  12
 .11، ص 2111لسنة  19ش، العدد . د
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أن المتعّلق بمطابقة هذا المشروع بالدستور رفض في رأيه  غير أن المجلس
ة به، حيث المتعّلقمقترحات معظم ال فاستبعد، (825) ةالّسياسيالخالفات في يستعمل 

، (826) الّرئاسيةالنتخابات ترشح لالرفض  لطعن ضد قرارة اإمكانيّ  تضّمن المشروع
 .(827) قضائهلحجية  أّسس اّلذي 1995بقراره لسنة ومتمّسكا مذّكرا رفضه  ماوهو 

، فوقف التشريعّية الّسلطةوتحايل  التنفيذّية الّسلطةمن تجبر عانى المجلس 
 .دستورّيةالصامدا للدفاع عن هيبته وحجية آراءه وقراراته مما جعله يستحق مكانه 

 :الّثانيالفرع 

 أمام السلطة التنفيذية يالّدستورالمجلس  ةمؤّسستراجع 

تعامل طريقة  بسبباأللفية تراجعا ملحوظا،  بدايةي منذ الّدستور شهد المجلس 
 وهو ما أّثر بشكل واضح في نوعية الرقابة على الدستورية، عهم الجمهورّيةرئيس 

 .الممارسة في تلك الظروف وعلى صورة المجلس الدستوري كهيئة

                                                 

قة القانون ، يتعّلق بمطاب2111سنة فيفري  15، مؤّرخ في 11/ م د/ ع. ق. ر /11رأي رقم  -: أنظر -825
المتضمن القانون العضوي  1992سنة مارس  16المؤّرخ في  12-92العضوي المعدل والمتمم لألمر رقم 
 . 16، ص 2111لسنة  19، العدد ش. د. ج. ج. ر. جالمتعّلق بنظام االنتخابات للّدستور، 

اء انتخابات رئاسية في ال يمكن فصل هذا النّص عن الظروف الّسياسية المحيطة به، إذ كان من المقرر إجر 
كان ينوي المشاركة فيها، وهذا كان من  علي بن فليسالّسنة نفسها، ومعلوم أن رئيس الحكومة األسبق السيد 

األسباب المؤدية لهذا الخالف، فيظهر إذا أنه كان مجّرد تحضير لمواجهة رئيس الجمهورّية في حالة ترشحه 
 .أعاله 121أنظر ص . لعهدة ثانية

لكل مترشح الحق : "المقترحة من مشروع القانون العضوي على ما يلي 25الفقرة الرابعة من الماّدة  نّصت -826
 .مرجع سابق، 11م د / ع. ق. ر /11رأي رقم : ، أنظر"في تقديم احتجاج ضد قرار الرفض

عاله، حقا للمترشح في المذكورة أ  25اعتبارا أن المشرّع أقّر بموجب الفقرة الرابعة من الماّدة : " صّرح قائال -827
 ،تقديم احتجاج ضد قرار المجلس الّدستوري القاضي برفض الترشح لمنّصب رئيس الجمهوريّة

المذكورة أعاله، يكون قد تناول موضوعا سبق  25واعتبارا أن المشرّع حين سّن أحكام الفقرة الرابعة من الماّدة 
الموافق  1116ربيع األّول عام  9المؤرّخ في  95/ دم / أ.ق/ 11للمجلس الّدستوري أن فصل فيه بقراره رقم 

من دستور  169، الواردة في الماّدة 1919من دستور  159، استنادا إلى أحكام الماّدة 1995غشت سنة  6
1996،  

واعتبار لما سبق، فإن قرارات المجلس الّدستوري نهائية وغير قابلة للطعن، طالما أن األسباب اّلتي تؤسس       
 .، مرجع سابق..." منطوقها ما زالت قائمة وما لم يتعرض ذات الحكم الّدستوري للتعديل
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 2115سنة  في تركه بال رئيس يتمّثل األّول، ين كبيرينثظهر ذلك من خالل حد
في سنة  امّ أ، (أّوال)مرحلة انتقالية اضطرارية كانت ستؤدي إلى أشهر  15لمدة 

، وقد (ثانيا) دستورّيةال الشرعّيةمجلسا انتقاليا من جديد في عّز فيها أصبح ف، 2111
يطرح تساؤالت خالل هاتين الفترتين مما مارس المجلس مهام رقابية وأخرى انتخابية 

 .؟من الناحية الدستورية أصدرها خاللهما اّلتيجدية حول سالمة اآلراء والقرارات 

 !!2111رئيس سنة بدون ستوري دّ المجلس  /أّوال

 السّيدتغييرا حكوميا، عّين فيه  2115في شهر ماي سنة  الجمهورّيةأجرى رئيس 
أنهى مهامه  ، وفي اليوم نفسه(828) الخارجّيةوزيرا للشؤون  للّدولةوزيرا  بجاوي  محّمد

 .(829)ي استعداد لتعيينه في المنصب الحكومي المذكور الّدستور بصفته رئيسا للمجلس 

 أشهر، 15ي بدون رئيس لمدة الّدستور المجلس ترك  الجمهورّيةغير أن رئيس 
سبتمبر من السنة نفسها، وهو اليوم  26 غايةإلى  2115ماي سنة  11 أي من يوم

 .(830)رئيسا له  بوعالم بالّسايح السّيدعّين فيه  اّلذي

، ةالّدول، وصورة لغياب ثقافة ةمؤّسسالب ا، واستخفافدستورّيةيعتبر ذلك مخاطرة 
فوق المحاسبة، ففي  الجمهورّيةتجعل رئيس  اّلتيالجزائري  الّسياسي الّنظاموسلبيات 

لو توفي  دستورّيةفترة شغور منصب رئيس المجلس كان باإلمكان أن تحدث أزمة 
أو استقال أو استحال عليه ممارسة مهامه خالل الخمسة أشهر  الجمهورّيةرئيس 

                                                 

 .، مرجع سابق2115ماي سنة  11مؤّرخ في  161 - 15مرسوم رئاسي رقم : أنظر -828
 .، مرجع سابق2115ماي سنة  11مؤّرخ في  161 - 15مرسوم رئاسي رقم : أنظر -829

صحيح أن رئيس المجلس الّدستوري معين وليس منتخب، إال أنه ال يمارس ، ف(مقّدسة)يجب أن تبقى العهدة 
مهاما إدارية حّتى تنهى مهامه، وإّنما مهام دستورّية على قدر كبير من األهمية، فينبغي أال ُيختزل هذا 

 .(Vulnérable)، تجعل من المجلس ككل مؤّسسة هّشة جّرة قلمالمنّصب في 
، يتضّمن تعيين رئيس المجلس الّدستوري، 2115سبتمبر  26مؤّرخ في  226-15مرسوم رئاسي رقم : أنظر -830

  . 59، ص 2115لسنة  62ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج
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 الّدستورمن  11 ماّدةالمذكورة، بسبب المرض فكان من المستحيل ضمان تطبيق ال
 :ينالّتاليباالستخالف، ويظهر ذلك في االحتمالين ة المتعّلق

أو  ،أو االستقالة اإلرادية ،المرض المزمنأي في حالة : في غير حالة االقتران -1
في منصبه،  األّمةمع وجود رئيس مجلس  الجمهورّيةأو وفاة رئيس  ،االستقالة الحكمية

ي االجتماع إلعالن المانع أو الّدستور على المجلس  سيستحيلففي هذه الحالة كان 
في  ه لخالفتهالشغور نظرا لكون اجتماعاته تتم باستدعاء من رئيسه فقط أو من يختار 

 !فكيف سيجتمع؟غير موجود، المجلس رئيس ، و (831) حالة وجود مانع له

أو وفاته بشغور منصب  الجمهورّيةأي تزامن استقالة رئيس : في حالة االقتران -2
من  11 ماّدةألي سبب كان، فالمشكلة أعظم وأخطر، نظرا لكون ال األّمةرئيس مجلس 

ستؤول في هذه الحالة إلى رئيس المجلس  ةالّدولعلى أن رئاسة  تنّص  الّدستور
  !فأين هو حتى يتسّلمها؟ي نفسه، الّدستور 

 2115ماي سنة  21 بتاريخ فترة الفراغ تلك بإخطارهفي  الجمهورّيةرئيس قام 
بالتقسيم القضائي  المتعّلقعلى مطابقة مشروع القانون العضوي  الّرقابةليمارس 

 اّلتيللدستور، رغم علمه بكونه من دون رئيس، مما جعل المجلس يخالف قواعد نظامه 
تنص على أن آراء وقرارات المجلس توقع من طرف رئيس وأعضاء المجلس، بينما ال 

 .(832) !!سوى تواقيع أعضاءه فقط مما يشكل فعال حالة شاذة الرسمّيةفي الجريدة  يوجد

                                                 

من نظام سنة  11تقابلها الماّدة  – 2111من الّنظام المحّدد لقواعد عمل المجلس الّدستوري لسنة  15الماّدة  -831
   .، مرجعين سابقين2116من نظام سنة  21، والماّدة -2112

يتعّلق بمراقبة القانون العضوي ، 2115سنة  جوان 12مؤّرخ في  15 /م د /ع.ق.ر /11رأي رقم : أنظر-832
  .11، ص 2115لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. ّتنظيم القضائي للّدستور، جالمتعّلق بال

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
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ع من كذلك خالل الفترة نفسها إلى إصدار قرار آخر غير موقاضطر المجلس 
 رحــ، مما يط(833)نائب بسبب قبوله وظيفة حكومية باستخالف  يتعّلققبل رئيسه 

 ؟القانونّيةمن الناحية  والقرار المتخذين الّرأيتساؤالت فعلية عن مدى صحة 

 !!2111سنة  دستورّيةال الشرعّية ظلّ مجلس دستوري انتقالي في  /ثانيا

موعد مّرة ثانية مع حالة شاّذة أخرى، إذ كان يفترض أن كان المجلس على 
على اعتبار أن مرسوم تعيينه كان  2111سنة سبتمبر  26تنتهي عهدة رئيسه بتاريخ 

 ماّدةسنوات بالضبط مثلما تنص عليه ال 16، أي بعد 2115سبتمبر سنة  26في 
فّضل التريث ومّدد له عهدته ضمنيا  الجمهورّية، غير أّن رئيس الّدستورمن  161/1
هي  !!بدون أي سند دستوري أو قانوني أو حتى تنظيمي 2112سنة مارس  غايةإلى 

 .(834)أعضاء كذلك  عّدةوحيدة، إذ شملت حالة شاذة لكنها ليست 

يرجع  اّلذيأعضاء ورئيس المجلس  لبعض التأخر في عمليات استبدايحدث قد 
لألعضاء المنتخبين أو  بالّنسبةفي الغالب إلى انتظار وصول محاضر االنتخاب 

وقيع على مراسيم تعيينهم، وقد أخذ نين وإجراءات التّ استكمال ملفات األعضاء المعيّ 
 .(835)ي ذلك بعين االعتبار الّتنظيم المشّرع

                                                 

نائب في المجلس  باستخالف، يتعّلق 2115سنة  جوان 12  مؤّرخ في 15/ م د. ق/ 11قرار رقم : أنظر-833
 .15، ص 2115لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جالّشعبي الوطني

مارس ) محّمد حبشي، (2111أفريل  - 2111سبتمبر ) موسى لعرابة: كحالة األعضاء اآلتية أسماؤهم -834
 - 2111سبتمبر ) الطيب فراحي، (2111أفريل  - 2111سبتمبر ) دين بن جبارة، (2112 مارس – 2115
 (.2112 مارس - 2115مارس )( المولودة بن زوة) فريدة لعروسي، (2111أفريل 

المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري  111-19من المرسوم الّرئاسي رقم  11إذ نّصت الماّدة  -835
 : على ما يلي 2111والقانون األساسي لبعض موظفيه عند تعديلها سنة 

 115-11مرسوم رئاسي رقم : ، أنظر"تنتهي عهدة العضو بسبب انقضائها عند تنّصيب العضو الجديد"...       
أوت سنة  12المؤرخ في  111-19، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2111أفريل سنة  15مؤرخ في 

. ج. ج. ر. والمتعّلق بالقواعد الخاّصة بتنظيم المجلس الّدستوري والقانون األساسي لبعض موظفيه، ج 1919
 .  11، 2111لسنة  21ش، العدد . د
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أشهر كاملة فهذا يعني أن هناك  16رئيس المجلس  عملية استبدالأن تستمّر  امّ أ
تهدف لإلبقاء على تشكيلته كما هي إلى ما  الجمهورّيةإرادة سياسة يتحكم فيها رئيس 
في خطابه األخير لألمة  الّرئيسأطلقها  اّلتي ةالّسياسيبعد سن قوانين اإلصالحات 

جملة ي الّدستور المجلس أقر  عندماوهو ما تّم ، (836) 2111أفريل سنة  15بتاريخ 
 .(837)خالل هذه الفترة عليه  تي عرضتال العضوّيةالقوانين 

د غير ظل التمديفي صدرت  اّلتيلآلراء  ّيةالّشكل حول السالمةإذا التساؤل يطرح 
ة باالحتماالت المتعّلق 3992حالة سنة نفسه حول التساؤل ي أعاله؟ كما يطرح الّدستور 

 .دستورّيةتصرفات غير آراء و كانت أكيد أنها  ؟الّدستورمن  99 ماّدةالواردة في ال

 

 

 

 

 

 

                                                 

بمراجعة عميقة لقانون االنتخابات، وأّنه ستسن قوانين  رأّنه سيباد أوضح رئيس الجمهورّية في خطابه أعاله -836
تمثيل النساء ضمن المجالس ، و حزاب الّسياسيةاألحاالت التنافي مع العهدة البرلمانية، و متعلقة ب عضوية
 .يمكن الرجوع إلى الخطاب كامال على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورّية، مرجع سابق، المنتخبة

 :جاءت اآلراء المتعّلقة بالقوانين العضوّية اّلتي أفصح عنها الّرئيس متسلسلة وهي -837
، بتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتعّلق 3900ديسمبر  33، مؤّرخ في 00/ د. م. ر/ 92رأي رقم  -

 .90، ص 3903لسنة  90ش، عدد . د. ج. ج. ر. بنظام االنتخابات للّدستور، ج
، بتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي 3900ديسمبر  33، مؤّرخ في 00/ د. م. ر/ 90رأي رقم  -

 .29يحّدد حاالت التنافي مع العهدة البرلمانية للّدستور، المرجع نفسه، ص 
، بتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي 3900ديسمبر  33، مؤّرخ في 00/ د. م. ر/ 92رأي رقم  -

 .02وسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المرجع نفسه، ص يحّدد كيفيات ت
  كيف يفصل المجلس الّدستوري في مطابقة هذه النّصوص للّدستور بتشكيلة غير دستورّية؟؟ فعجبا
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 :الّثانيخالصة المبحث 

غير  ةمؤّسسي أخيرا وجعله الّدستور الجزائري من المجلس  الّسياسي الّنظامتمكن 
ذات أهمية، بعد مقاومة كان قد أبداها سنوات التسعينات، تراجعت في العشرية 

 .األخيرة الّسنواتخالل  اماالماضية لتنتهي تم

 1992لسنة  دستورّيةالهّمش المجلس وعزل عن معالجة ومسايرة األزمة 
تجميدا حقيقيا بسبب غموض خاللها القوانين  دستورّيةعلى قابة رّ الوتبعاتها، وعرفت 

حتى تشكيلته آنذاك، الممارسة للحكم، وطالت االنتقالية  الفعلّية اتمؤّسسالصالحيات 
لما حاولت المساس بحجية قراراته  التنفيذّيةللسلطة  تصّديالغير أن ذلك لم يثنيه عن 

 .التنفيذّية الّسلطةما بينها وبين لما حاولت جعله حك التشريعّيةلطة وآراءه، وللس

مما  ،بها اتمؤّسساليلزم دستوري وقانوني أساس غياب من  الحجّيةعانت هذه 
قد  مؤّسسالي، ويبدو أن الّدستور شرف مكانة المجلس ال تتتعامل بها بطريقة ها جعل

 الّتعديل، ليؤكده نهائيا في 2111لسنة  الّدستورفهم خطأه وحاول تداركه في مسودة 
، غير أن تجسيده ميدانيا يحتاج إلى أدوات قانونية مرافقة من 2116ي لسنة الّدستور 

 .قوانين ومراسيم وتعليمات

عد أن تمكن رئيس ، بشا وصامتاعاد بعد كل هذه الحركية ليصبح من جديد مهمّ 
، ومدد لرئيسه بطريقة غير 2115فتركه بال رئيس سنة  من السيطرة عليه، الجمهورّية

الممارسة، وشكك حتى في  الّرقابةسلبا على مردود  أثر، مّما 2111سنة  دستورّية
 .دستورّيةالسالمتها 
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 :الّثانيخالصة الفصل 
القوانين والمعاهدات  دستورّيةعلى  الّرقابةن القيام بي عالّدستور أعيق المجلس 

المطلقة سواء  الحجّية أهّمهامن  اّلتيو  ،بتجريده من أدوات عملهوذلك  ،ةيفعالب الدولّية
وسيلة قانونية تمكنه من فرض هيبته وتطبيق قضائه في آلرائه أو لقراراته، وهي أهم 

في  2116ي لسنة الّدستور  الّتعديلي سوى في الّدستور ، ولم ترق إلى المستوى الميدان
 .الالزمة لتكريسه ميدانيا القانونّيةانتظار مرافقته بالوسائل 

، لفرضها الطريق مّهدتاقد  الّدستورمن  169و 161المادتين فقبل هذا، كانت 
 وصالّنصبنص من  تتعّلقلكل منها نقائص إذ ، الحجّيةوعرقلتا  األثرأوقفتا أنهما غير 

تعتبر الشريعة  اّلتي 165 ماّدةمتناقضتان مع الفهما  ،وأكثر من ذلكدون أخرى، 
 .في الجزائر الدولّية المعاهداتالقوانين و  دستورّيةعلى  للّرقابة العاّمة

كونها ال تنظم مصير مشاريع من ناحية  165 ماّدةمع ال 161 ماّدةال تعارضت
ي قبل إصدارها أو نشرها في الّدستور قد تعرض على المجلس  اّلتيالقوانين والمراسيم 

إمكانية  165 ماّدةالقبيلة، رغم افتراض ال الّرقابةأي في نطاق  الرسمّيةالجريدة 
حاول عبثا أن يجد لها مخرجا في ، ما جعل المجلس يالّرقابةمن  الّنوعإخضاعها لهذا 

ريقة المعالجة وال ط الّنظاملهذا  القانونّيةأنه ال القيمة  لقواعد عمله، إالّ  المحّدد هنظام
 .لمعالجة آثار هذه اآلراء متينتسمحان بوضع نظام قانوني 

رت فرص من جهة أخرى المفهوم الجزائري للمعاهدة وقّص أعاله  ماّدةالسايرت 
 تفاقّياتاال الّتاليبفقط، متجاهلًة  الّرسمي الّشكل على المعاهدات ذات الّرقابةممارسة 

 .باتت الممارسة تعترف بها اّلتي الّرسميغير  الّشكل ذات

ل ال تشم األولىفي كون  165 ماّدةمن جهتها مع ال 169 ماّدةال تعارضتفيما 
يبدو فقد ، بعدّيةال للّرقابةة بخضوعها كذلك الّثاني قضت اّلتي الدولّيةمصير المعاهدات 

 169 ماّدةفي ال الّنصال يريد أن يحدث ذلك لهذا فضل عدم  مؤّسسالفي ذلك أن 
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سحب  كانإفتراض عدم حدوث ذلك ال يكفي لمنعها، فاألفضل أن  إالّ على ذلك، 
 .165 ماّدةعليها من ال بعدّيةال الّرقابة

بقوة نظرا لتأثيره المباشر في مبدأ  الّتنفيذبينما تطرح مسألة دخول القرار حيز 
 اّلذيفسه ي نالّدستور فاألفضل أن يترك تحديد ذلك للمجلس  الّتاليبالحقوق المكتسبة، و 

 .سيتركها قرار باإلبطال على الحقوق المكتسبة اّلتييملك ملكة تحديد اآلثار 

كأهم عائق  التنفيذّية الّسلطةعلى رأسها  اّلتيو  الجمهورّية اتمؤّسستأتي بعد ذلك 
وحولته  الّنهايةفي شملته  1992حدثت سنة  اّلتي دستورّيةال، فاألزمة الّرقابةم هذه اما

ت مع عاملتفاديها وتسيير ما جاء بعدها، وتانتقالية بعد أن فشل في  ةمؤّسسإلى 
، فاتحة المجال لخرقها سواء من طرفها أو من طرف اإلدارات العمومية انتقائّيةقضائه ب

 اّلتيبالتعليمات والمناشير اآلمرة، وهي  إالّ لم تتعود على العمل  اّلتيتتبعها و  اّلتي
 .ي الّدستور اإلعالم بآراء وقرارات المجلس ترسل في كل المواضيع باستثناء 

التي حاولت اإلعتداء  التنفيذّية الّسلطةاألخير خالل سنوات األزمة هذا واجه 
إقحامه في  بعد ذلك التشريعّية الّسلطة واجه محاولةكما ، حجية آراءه وقراراتهعلى 

 .هو في غنى عنها سياسّيةصراعات 

، اماوجعلته مجلسا عاجزا تم البدايةأعادته إلى نقطة  سياسّيةغير أن ظروفا 
ه بال كنتيجة لذلك، فتارة أبقا الّرقابةطيل بتهميشه وتع الجمهورّيةفاتحا المجال لرئيس 

الممارسة  الّرقابة سلبا في نوعية أثرتركه برئيس منتهية واليته، مما تارة أخرى رئيس و 
 .خالل هذه الفترة
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 الّثانيخالصة الباب 
في الجزائر بواسطة  الدولّيةالقوانين والمعاهدات  دستورّيةعلى  الّرقابةتمارس 

، 1961سنة  أّسسمجلس دستوري، كان هذا اختيار وقناعة الجزائر منذ أول مجلس 
له، بحيث لم  اية  ت، غير أن إصرارها عليه لم ترافقه رعالّتعديالولم تحد عنه على مّر 

 القوانين دستورّيةالفعالة على رقابة ال الكفيلة بتحقيق القانونّيةتعط له األدوات 
 .والمعاهدات الدولّية

ي بتشكيلة غير متوازنة، صحيح أنها الّدستور على ترك المجلس  مؤّسسالعمل 
يغيب فيه القضاة، ويحضر فيها رؤساء  اّلذيمختلفة عن تشكيلة المجلس الفرنسي 

 .الفعالّيةب إّنماأن العبرة ليس بالتمّيز و  إالّ المنتهية واليتهم،  الجمهورّية

في اختيار  ةالّسياسيوطغت المعايير  على تشكيلته، الّسياسيطغى الجانب 
 ابأو من انتخ ،الجمهورّيةتعيين مباشر من قبل رئيس أعضائه، سواء المنحدرين من 

 ، إذ بقيالبرلمانيةاألغلبية لم يسبق وأن كان من خارج أحزاب  اّلذيو  ،من البرلمان
 .آخر ما يطلب في هذا المجاللمّدة طويلة المستوى العلمي 

وال في  الّتشكيلةال في  قضائّيةال الّسلطةمن  نحدرينيؤثر العضوين الم بينما لم
جعله مجلس سياسي و اتخاذه آرائه أو قراراته، مما اب القانوني الجتماعه أالّنص

ي يريد إحداث هذا التوازن ولو أنه أعطى إشارات ستور الدّ  مؤّسسالبامتياز، وال يبدو أن 
بتدعيم العنصر القضائي ورفعه إلى أربعة عوضا عن إثنين،  يتعّلقايجابية فيما 

 .2111ة سنة المقّدم الّدستورمسودة  ألعضاء فيكل بتحسين المستوى العلمي لو 

أبقى على طغيان غير أنه ، 2116ي لسنة الّدستور  الّتعديله في كّرس ذلك ما
الخبرة مما يقصي بالضرورة الشباب من سنوات غالى في ، و الّسياسيالعنصر 
تدعيم أكثر للتشكيلة و في المعايير العلمية،  الّنظرإعادة  الّتاليب فيجب، العضوّية

 .كإصالح حقيقي له قضائّيةال
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نصا  الجمهورّيةيمتلكه رئيس  اّلذيفي الجزائر بواسطة اإلخطار  الّرقابة حّركتُ 
 الّنظمو  العضوّيةبالقوانين  المتعّلقدستوريا باإلخطار الوجوبي  أثروممارسة، إذ يست

 اّلتي دستورّيةال، باإلضافة إلى االستشارات الّتنفيذللبرلمان قبل دخولها حيز  الداخلّية
كذلك يمارسه  اّلذييا باإلخطار االختياري سياس أثرالمجلس، كما يست تدّخلتتطلب 

 الّسياسي الّنظاما بأثر لم يمارساه تئيسي غرفتي البرلمان مشاركة معه، غير أنهما ر 
 .سياسّيةبسبب خلفيات  إالّ ال يستعمله  الّرئيسالجزائري، فبات 

المعارضة البرلمانية و  األّولبينما لم يتم توسيع اإلخطار سوى مؤخرا، إلى الوزير 
ال يمكن تقييمه  اّلذي، وهو التطّور دستورّيةالوكذلك المتقاضون في شكل دفع بعدم 

 .  حقيقّيةسوى في حالة وجود ممارسة 

إذ لم  ،المطلقة آلرائه وقراراته الحجّيةلسنوات طويلة ي الّدستور المجلس فتقد ا
في فقط  محاوالتقبل ذلك، فكانت محال ل ماأ، 3901سوى سنة  مؤّسساليدسترها 

 الّنظامفي لفرضها  محاوالتو ثغراتها، لى كثرة ع الّدستورمن  .01و 019المواد 
باتت تتعامل ف التنفيذّية الّسلطةلته غمما تسبب في فراغ حقيقي استلقواعد عمله،  المحّدد

 .والمناسباتية نتقائّيةبمنطق اال اتمؤّسسالمعها هي وباقي 

هذا الوضع بآراء وقررات أكد فيها دفاعه عن حجية آراءه وقراراته رغم  واجه
قبل ، محترمة لسنوات ةمؤّسسعن ذلك، استطاع أن يجعل من نفسه  مؤّسسالسكوت 

إذ  ،سلبا الّرقابةعليه وعلى  أثرمما  الجمهورّيةأن يتراج ويصبح محال لسيطرة رئيس 
 .الّرئيس، ويخضع إلرادة الّسياسي الّنظامبتقلبات  أثرهّشة يت ةمؤّسسبات 
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 ةــمــاتــخ
في الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات الدولّية إذا تعّذر وجود فعالية ظهر ي

ة، إذا بات رئيس يويسارئال المعروف بتوّجهاته في ظل النظام السياسي الحالي،
، فقطمنها وليس على جانب واحد ، الّرقابةهذه على كل جوانب  الجمهورية يسيطر

ظ على هذا التفوق لم يغفل المؤسس الحفا، و ةيالّشكلسواء من الناحية الموضوعية أو 
 .2116ي لسنة الّدستور  الّتعديل، و 2111لسنة  الّدستورمسودة في حتى 

الجزائر، في القوانين والمعاهدات الدولّية  دستورّيةعلى قابة رّ اليعتبر موضوع 
، الدولّيةالمعاهدات عدديا يشمل ، فهو ممارسةً ا محدودو، نّصاا ممدودموضوعا 

باإلضافة إلى ، التنظمية وصالّنصمنها والعادية، و  العضوّية التشريعّية وصالّنصو 
 .الجزائرّية القانونّيةالمنظومة  جلّ  راختصباأي لبرلمان، غرفتي ال الداخلّية الّنظم

 ى القوانين العادية، بينما تستثنىسو  للّرقابة فعلي امنها ال تخضع نوعيا،  هغير أن
تخضع القوانين بينما ، التنظيمّية وصالّنصو  الدولّيةالمعاهدات من ذلك ممارسًة 

فما  إالّ لزامية، و اإلو  قبلّيةالمطابقة اللغرفتي البرلمان، لرقابة  الداخلّية الّنظمو  العضوّية
 .ذلك الجمهورّيةإذا أراد رئيس  إالّ  للّرقابةكانت لتخضع 

  :ساسيتينا نتيجتين أفي هذا المجال إذً تتكّشف 

وضعها  دستورّيةيمّثله من تقاليد  وما الجمهورّيةرئيس ها تتمّثل في كون أّوال
يلية أو رقابة مجاملة، ضلرقابة تفأعاله وراء خضوع المواضيع المذكورة  الّسياسي الّنظام
 .لها المعّطل األساسي، وما هو في الحقيقة سوى هال المحّرك األساسيلكونه 

كلما  الجمهورّيةمن رئيس  القانونّية وصالّنصكلما اقتربت أنه هي  ثانيها
 كيف ذلك؟والعكس صحيح، ، على دستوريتها الّرقابةابتعدت عن 

في الحقيقة سوى لرقابة صورية ال  الدولّيةالمعاهدات تخضع ال  ذلك،ل تفصيال
بشأنها ي الّدستور المجلس يخطر لم  ، بحيثدستورّيةالسطور الوثيقة في توجد سوى 
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المعاهدات ب إالّ لم يعترف نفسه  مؤّسسلاإلى ذلك أن  يضاف، 1919منذ تأسيسه سنة 
 الجمهورّيةالمرتبط بدوره برئيس  للّتصديق تلك الخاضعة بمعنى الّرسمي الّشكل ذات

ترتبط  اّلتيو  للّتصديق الخاضعة المعاهدات األخرى غيرفإن  الّتاليب، و وربط رقابتها به
 .عن هذه الرقابة، ليسجل بذلك نّصا رئاسيا بعيد للّرقابةال تخضع  الّرئيسك بكذل

تبعد كل متطّرفة قبيلة أوالها  ،لرقابة مزدوجة تأخضعقد أنها إلى ذلك يضاف 
حرج الجزائر في عالقاتها نص اتفاقي مخالف للدستور من التصديق وهو ما سي

معاهدة في حالة إعالن  الدولّيةللمسؤولية  هاتفتح المجال لتحملقد  بعدّيةثانيتها الدولية، 
الذي أضحت فيه  2116، لوال أن تداركها التعديل الدستوري لسنة دستورّيةسارية غير 

تخضع لرقابة قبلية فقط، غير أن ذلك يبقي على السؤال فيما يتعلق بالمعاهدات التي 
 .سبق التصديق عليها والتي قد تحوي أحكاما غير دستورية

التي لم تكن ا منه عليها، سواء الرسمّية كشفت الممارسة عن غياب كّلي للّرقابة
للرقابة أصال، بسبب ارتباطهما الرسمّية التي ال تخضع غير موضوع إخطار أبدا، أو 

تطرق إليها وفي مقابل ذلك برئيس الجمهورية سواء من ناحية اإللتزام أو اإلخطار، 
ليدخلها ضمن الكتلة  1919المجلس الدستوري بصفة عرضية في أولى قراراته سنة 

 .لزاما على البرلمان احترامها كلما بادر بسن قانون الدستورية التي بات 

يا إلرساء ، ليس سعوتدخلّية حقيقّيةة القوانين العادية لرقاب تخضع ،عكس ذلك
 .في معظمها هاسنرغم عدم كونه المبادر ب، البرلمانعلى  للتضييق إّنمادولة القانون، و 

من جهة، ومن سيطرة ص، يوعدم التخصتعميم المن تها لحق مجاالما  فلم يكف  
تها، من جهة ادة قراءورقابتها بل وإع سّنهامراحل على ممّثال في حكومته  الّرئيس

مجاالت  عّدةعلى  التنظيمّية الّسلطةو  العضوّيةإليها استحواذ القوانين  افأخرى، ليض
تحل تفسيرية صريحات ت ط عليهالتسلّ  على دستورّيتها الّرقابة اتأتي أخير تابعة لها، ل

السيادة  منتقصة بذلك من خرى ة ومشاركة في التشريع تارة أتار محل إرادة المشرع 
 .للكتلة الدستوريةكذلك ، باإلضافة إلى إخضاعها التشريعية للبرلمان
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تعدد في  إّنماو ، وصالّنصمن دون باقي  للّرقابة هاخضوعفي المشكل يكمن  فال
 .الّرقابةفي ممارسة هذه  المعايير

بحصانة معلنة وغير معلنة من  الجمهورّيةرئيس المرتبطة ب وصالّنصباقي  تمّتعت
على  الّرقابةي لممارسة الّدستور يخطر المجلس س اّلذي، فمن على دستورّيتهاقابة رّ ال

رقابة هكذا ل التشريعّيةيسمح بإخضاع األوامر  اّلذي الّنصين هو أمرسوم رئاسي؟ و 
دستور ذلك سواء في  فقد سلمت من ؟1961كانت تخضع لها في دستور  اّلتيي هو 

 األّولع اإلخطار إلى الوزير يرغم توسوهذا ، 2116في تعديله سنة  وأ 1996
مما يكشف عن نية في االبقاء على تحصين والمعارضة البرلمانية والمتقاضين، 

 .الّرقابةمن أي نوع من أنواع رئيس الالمجاالت ذات العالقة ب

وفي قضاء المجلس  الّدستورالخاضعة لرقابة المطابقة المبهمة في  وصالّنص أّما
ت فرصة للتضييق فيه عقابية، إذ ال تفوّ نفسه، فهي تخضع لرقابة لصيقة و ي الّدستور 

أو في إعداد  العضوّيةالقوانين وصياغة على صالحيات البرلمان سواء في مجال إعداد 
 .ين لغرفتيهالّداخلي ينالّنظام

في  هالتعمق تراجعي الّدستور المجلس المتمثل في  الّرقابةتأتي طبيعة جهاز 
المعرقل  الّسياسييغلب عليها الطابع  تشكيلة غير متوازنةمن  أّوالعاني الجزائر، فهو 

القضاة، ويحضر  ايغيب فيه اّلتي الفرنسّية الّتشكيلةعن تختلف صحيح أنها ف، لفعاليتها
 .الفعالّيةب إّنماأن العبرة ليس بالتمّيز و  إالّ المنتهية واليتهم،  الجمهورّيةفيها رؤساء 

من قبل  إلى أصول كل عضو، فالبنسبة لألعضاء المعينينهذا الوضع يرجع 
 الّرئيسبات  لسنوات،النتقائهم  دستورّيةفي ظل غياب معايير ، و الجمهورّيةرئيس 

منهم وهو صاحب  هلكون رئيسفي المجلس ، ولهم الغلبة سياسّية أّسسيعينهم على 
 .في حالة تساوي األصوات فيهم الصوت الراجح

، من قبل البرلمان األعضاء المنتخبون أعاله  بينما يمكن أن يضاف إلى الطائفة
نظرا النتمائهم إلى أحزاب األغلبية البرلمانية، ونظرا لكون قانون االنتخابات ال يضع 
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، مما يجعل المجلس أو المحلّية ريعّيةالتشح لالنتخابات للترشّ أي معيار علمي 
ولوجوا هذه وآخرون ، عضاء مفتقدين للمؤهالت العلمية إليهي عرضة لدخول أ الّدستور 

إلى محاولة ترشيد عضوية  مؤّسسال ، وربما هذا ما دفعالمجالس بطرق غير شرعّية
  . المجلس بالمستوى العلمي والممارسة البرلمانية المتكررة

 الجمهورّيةال يمارسه سوى رئيس  اّلذياإلخطار ب دستورّيةالعلى قابة رّ ال تحّرك
لإلخطار  بالّنسبةنصا وممارسة، فرغم تقاسمه إياه مع رئيسي غرفتي البرلمان 

مارسه رئيسي غرفتي ، ونادرا ما العملّيةأنه ال يمارسه سواه من الناحية  إالّ اإلختياري، 
في  مؤّسسال، وقد وّسع ّيةسياسالرئيس البمكانة أساسا  تتعّلق سياسّيةألسباب البرلمان، 

والمعارضة البرلمانية  األّولي األخير من جهات اإلخطار إلى الوزير الّدستور  الّتعديل
قابة رّ ال، غير أن نجاح كل هذا في تفعيل دستورّيةالوالمتقاضين بواسطة الدفع بعدم 

 .يل ما ستكشف عنه الممارسةسيطلب وسائل قانونية كثيرة، وتحل دستورّيةالعلى 

وانين أساسا بالق المتعّلقخطار الوجوبي من جهة أخرى باإل الّرئيس أثرستا
لغرفتي البرلمان، وما من حجة لذلك سوى لتكريس هيمنته  الداخلّية الّنظم، و العضوّية

 .الجزائري  الّسياسي الّنظاموسيطرته على 

المطلقة آلراءه وقراراته طيلة ثالث  الحجّيةي بالّدستور المجلس  مؤّسسالم لم يدعّ 
، مما جعله يواجه في أكثر ةالّدول اتمؤّسسعقود حتى يتسنى له فرض مواقفه اتجاه 

كما  !ى في أخر  تسكعن نفسه في بعضها، و دافع لها، جلّية  بمخالفاتمن مناسبة 
 أّدى ، وهو ماالمختلفة ةالّدول اتمؤّسسفي احترامها بين  ةالّدولخلق ذلك غياب ثقافة 

إلى االعتراف بها أخيرا، غير أن تقييم ذلك في الواقع سيحتاج إلى وقت  مؤّسسالب
 .القادمة ةللممارسوتمحيص 

وجعله والمساس بحجية آراءه وقراراته، على تحييده  اتمؤّسسالعملت هذه 
 1995سنة لرغبتها إخضاعه  التنفيذّية الّسلطةة، فحاولت الّثانيمن الدرجة  ةمؤّسس

، وكذلك ه الرافض لذلكبموقفتمسكه لوال  1919بإعادة إحياء حكم قضى ببطالنه سنة 
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، التنفيذّية الّسلطة، لما أراد أن يجعل منه حكما لخالفه مع 2111مان سنة فعل البرل
 .،يضاأذلك حيث رفض 

حوادث جعلته  عّدةفي  ظهرت جليةً ذلك في حالة من التراجع  غير أنه دخل بعد
غير  ، وتمدد2115تركه بدون رئيس سنة  أهّمها، دستورّيةغير  ةمؤّسسصار باخت

ي الصادر في الّدستور ، مما جعل قضاء المجلس 2111رئيسه سنة عهدة دستوري ل
 .دستورّيةالمشوب بدوره بعدم هاتين المرحلتين 

القوانين  دستورّيةعلى  الّرقابة فعالّيةعن عدم إذا أعاله  الّنقائصتكشف كل 
تتطلب  اّلتي، وهي في ظل النظام السياسي الحالي في الجزائر الدولّيةوالمعاهدات 

 :ةالّتاليباتباع المقترحات  إالّ ، وال يكون ذلك حقيقيين إصالحا وتحديثا

  ضرورة الفصل بين النظام السياسي الجزائري والرقابة على دستورية القوانين
 .ذلك بالوقوف على المقترحات الالحقةعاهدات الدولية، ويتأّتى موال

  واإللتزام من خالل اعتماد المرونة في مفهومها،  الدولّيةاإلعتراف بكل المعاهدات
 .على دستورّيتهاقابة رّ للوإخضاعها بها من قبل رئيس الجمهورية وغيره، 

  وهو ما ةالدوليّ  المسؤولّيةثارة فقط لتفادي إ ستورّيتهادالقبلّية على  للّرقابةإخضاعها ،
 الّتعديلبالمعاهدات المبرمة قبل هذا  يتعّلقتم اعتماده مؤخرا، غير أن حكما انتقاليا 

عتبار أن على ا  بعدّيةال الّرقابةلمواجهة أي احتمال بعرضها على  هيستلزم وجود
 .الرقابة البعدّية بقى من حيث ال يدري على مظاهرقد أ مؤّسسال

 عن البرلمان، مع تفعيل مشاركة النواب  الّصادرةت القوانين إعادة تنظيم مجاال
 .سن القواعد القانونيةفي  األّمةوأعضاء مجلس 

  ضرورة إعادة ضبط الكتلة الدستورية وربطها باألحكام الدستورية فقط نظرا لعدم
تجربة البرلمان في الميدان التشريعي أوال لكونه مؤّسسة غير خاّلقة للقاعدة التشريعية 

 .يا لتفادي الصراعات المستقبلية بين المؤسستينأّوال، وثان
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  ،االبتعاد عن التصريحات التفسيرية واإلكتفاء بالتفسيرات التوجيهية للمشرع إلرشاده
والذي عليه إعادة صياغة القاعدة القانونية المعيبة بنفسه، حتى يسترجع سيادته 

 . التشريعية بدوره

  إخضاعها لقانون التفويض حّتى تعتبر بإعادة ضبط الطبيعة القانونّية لألوامر
 على دستورّيتهاقابة رّ لل الّسارية منها إخضاعأعماال إدارية قبل عرضها على البرلمان، و 

 .حاليا باعتبارها نصوصا تشريعية بمجّرد اتخاذها في الجزائر

  إبعاد المراسيم التنظيمية من الرقابة على دستورّيتها نّصا طالما أنها ال تخضع لهذه
 .لرقابة ممارسة، وإبقائها فقط في يد السلطة القضائية على أساس أنها أعمال إدارّيةا

  دستورّيةالعلى قابة رّ الرقابة المطابقة وعدم الخلط بينها وبين مفهوم إعادة ضبط. 

  ذلك أنه العضوّيةمستحوذة من القوانين الالعادي القانون ب خاّصةالمجاالت الإعادة ،
على دستورّيتها قابة رّ لتخضع ل الّتاليبهذه الصفة، فهي  لّدستوراطالما أوكل إليها 

يخضعها لرقابة  العضوّية، فإبقائها في مجاالت القوانين مطابقتها بالدستوروليس لرقابة 
 . ةمؤّسسمطابقة خاطئة وغير 

  ي مع منح األفضلية للقضاة واإلطارات الّدستور إعادة التوازن إلى تشكيلة المجلس
 .الوطنّيةالعلمية، فهذا هو مكان الكفاءات 

  ي بموجب قانون عضوي، إذ من غير المعقول أن ينظم الّدستور مجلس التنظيم
 اّلتي العضوّيةفي دستوريته، عكس القوانين  الّنظربمرسوم رئاسي ال يستطيع حتى 

لى لبسط نظره عستكون فرصة للمجلس  الّتاليباإللزامية، و  قبلّيةال للّرقابةتخضع 
، قيمةرى سيصبح أساسه القانوني نصا معلوم الالمنظمة له، ومن جهة أخ وصالّنص

 .مجهول القيمة اما، ونظللّرقابةوليس مرسوما غير قابل 

 في عمله بشكل سلبي أّثرت حماية المجلس الدستوي من المراحل اإلنتقالية التي
 .كام انتقالية تضمن ممارسته العادية لعمله دون التأثر بهامن خالل وضع اح سابقا

  ي الّدستور بواجبهم في إخطار المجلس  تي البرلمانغرفقيام رئيسي. 
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  لحقه في اإلخطار، وعدم اإلكتفاء بنص دستوري قد يبقى  األّولممارسة الوزير
 .مجمدا عمليا، كما هو الحال لرئيسي الغرفتين أعاله

 معترف بها في  ةمؤّسسإلى المجموعات البرلمانية لكونها  توسيع حق اإلخطار
، ينالّداخليالقانون العضوي المنظم لغرفتي البرلمان وعالقتهما بالحكومة، وكذا نظامهما 

تحوز على  اّلتيليس إلى عدد مهم قد يصعب جمعه، فنادرة هي أحزاب المعارضة و 
وفي ، األّمةعضوا من أعضاء مجلس  11الوطني أو  الّشعبينائبا في المجلس  51

 .منها مجموعة برلمانية محترم مقابل ذلك يملك عدد

 ةالّدولإلخطار إلى المتقاضين عن طريق اإلحالة بواسطة مجلس وسيع الفعلي لتّ ال 
به في كل  الّسماحفقط، مقابل تبسيط ممارستها إجرائيا وزمنيا، إذ أن أو المحكمة العليا 

 .يطيلهاسأشهر  11، وتمديد الرّد عليها إلى حدود الّرقابةيمّيع س قضائّيةال الجهات

 لكونه نفسهم أمن تلقاء  الّدفع بعدم الدستورّيةسألة تين بإثارة ممؤّسساللقضاة  الّسماح
ي الّدستور المجلس دستوريته إلى  إحالة القانون المشكوك في الّتاليبو العام،  الّنظاممن 

وتناسقا بينه للنظر في دستوريته، فذلك كفيل بإحداث حركية قوية في عمل المجلس، 
 .والسلطة القضائّية في مجال حماية حقوق اإلنسان والمواطن

  ي دستوريا وإرفاقها بنصوص الّدستور المطلقة آلراء وقرارات المجلس  الحجّيةتفعيل
 .واإلعالم بهاا تشريعية وتنظيمية وإدارية قصد التحسيس به

  ضرورة إجبار الجهة المخطرة في حالة اإلخطار اإلختياري القبلي على إعادة النص
 .من جديد إلى المجلس الدستوري للتأكد من مدى احترام ما قضى به عن النظر فيه

  بصيغة تنفيذية تأمر كل مؤسسات الجمهورية المجلس الدستوري إرفاق قرارات
 .باالمتثال لها

  عليه مراعاة  اّلذيي الّدستور مجلس لل الّنفاذحّيز قرار الوقت دخول يد تحدتوكيل
   .مبدأ الحقوق المكتسبة

 االبتعاد عن استعمال المجلس الدستوري في النزاعات السياسية. 
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 .2111الجزائر،  اإلدارية، جامعة العلومكلية الحقوق و 
مجال  – العاّمةق والحريات الحقو  حمايةي في الّدستور ، دور المجلس فطة نبالي -11

، كلية الحقوق، في القانون  دكتوراه  أطروحة -ممدود وحول محدود
 .2111جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 .1991، في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس دكتوراه 
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رة الجزائري، مذك الّدستور وتطبيقاتها في االستثنائية الّظروف حالةنجاة تميمي،  -19

والعلوم اإلدارية، كلية الحقوق فرع إدارة ومالة، ماجستير في القانون، 
 .2111الجزائر، جامعة 

 : المقاالت -19

-0.99إدارة الّنظام الّسياسي للعنف في الجزائر "بوشنافة شمسة، وآدم قّبي  -09
 .009-036ص ، ص 3990، 92مجّلة الباحث، العدد  ،"3999

د، العدد . م. ، م"ي الّدستور مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس "، األمين شريط -02
 .26-00، ص ص 90-3902

، إدارة، مجلد "في الجزائر بين الثبات والتغيير الدستورّيةالمراجعة "، بوكراإدريس  -19
 .16-22، ص ص 1991، لسنة 11، العدد 11

حول عملية استبدال رئيس مجلس  القانونّيةبعض المالحظات "، بوكراإدريس  -14
 .16-22ص ص ، 2111، لسنة 21، العدد 21، إدارة، مجلد "األّمة

د، العدد . ق. م. م، "ي االتفاقي في الجزائرالّدولتطبيق القانون "، ير قشّ الخيّ  -11
 .211 – 261، ص ص، 51-1995

عن طريق األوامر في القوانين  الّتشريعإمكانية "، ججيقة سعيداني لوناسي -16
     ص ص، 2112-11، العدد س. ا. ق. ع. ج. م، "العضوّية

61-91. 
، 11ق، العدد . إ. ، م"على دستورّية القوانينالّرقابة القضائّية "، لول شيتورج -19

 .91 -61ص ص  ،2111مارس 
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ي في مجال رقابة المطابقة للدستور الّدستور  أساليب عمل المجلس"، خالد دهينة -18
   ص ص ،2116لسنة  11العدد ب، . ف .، م"دستورّيةالورقابة 

12-51.  
ي لرقابة القاضي الّدستور عن قابلية خضوع أعمال المجلس "، رمضان غناي -13

الصادر  112121رقم  الّدولةاإلداري، تعليق على قرار مجلس 
، ص ص 2111، 11د، العدد . م. ، م"2111نوفمبر  12بتاريخ 

21- 11. 
 11بتاريخ  الجمهورّيةوجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس "، سعيد بوالشعير -11

، ص 1991، إدارة، "الوطني الّشعبيوحل المجلس  1992جانفي 
 .12 - 11ص 

، جويلية 5، س 19، العدد الديمقراطّية مجّلة، "ةالّدولو  الّدستور"، صالح بلحاج -11
 .121-119، ص ص 2115

ق، . إ. ، م"الجزائري  القانوني الّنظامفي  دستورّيةالالعدالة "، عادل بن عبد هللا -12
 .116-291خيضر، بسكرة، ص ص  محّمدجامعة ، 11العدد 

، "ومهمة مبتورة، والدة كاملة ةالّدولاالستشاري لمجلس  الّرأي" عبد الرزّاق زوينة، -19
 .11-21، ص ص 2112، 11 د، العدد. م. م

لحقوق اإلنسان  الدولّية تفاقّياتاالالعالقة بين "، سرحان محّمدعبد العزيز  -14
 -11السنة الرابعة، العدد  ك. ح. ، م"دراسة مقارنة. الداخلّيةوالقوانين 

 .111 – 111، ص ص، 1911، 11

 الكتلة في توسيع الدستوري  المجلسمقاربة في رصد منهج "، عبد العزيز برقوق  -95
 :على الموقع التالي. 3902لسنة  .9، د س ق، العدد "الدستورية

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7264/1/D0901.pdf 

 consulté le 10/10/2017. 
، العدد د. م. ن، "ي تنظيم واختصاصالّدستور المجلس "، عبد القادر بن هني -16

 .11 -61 ، ص، ص1991م، الجزائر، . ف. و. ، م1991، 11

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7264/1/D0901.pdf
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 -االنتخابي الجزائري  الّنظامي وإصالح الّدستور المجلس "، عبد الكريم مختاري  -19
، العدد 11ق، المجلد . ب. أ. ، م"-؟حكم دستوري أم محكمة انتخابية

 .111-11ص ص  ،12-2111
 يتعّلقفيما  األّولي الّدستور تأمالت حول قرار المجلس "، جّبارعبد المجيد  -18

س، . إ .ق .ع. ج. ، م"الدولّيةببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات 
 .111-166 ، ص ص1996، 11العدد 

ي الّدستور ورأيا المجلس  العضوّيةللقوانين  دستورّيةال الّرقابة"، جّبارعبد المجيد  -13
، 09، إدارة، مجلد "واالنتخابات ةالّسياسيان بقانوني األحزاب المتعّلق
 .91 -06، ص ص 3999، 93عدد 

القوانين في ظل ممارسات المجلس  دستورّيةعلى  الّرقابةضوابط "، علي بوبترة -21
، ص ص 2111، أفريل 15ب، العدد . ف. ، م"ي الجزائري الّدستور 

51-21. 
. ع. ج. ، م"الّدستور الجزائري على ضوء  الدولّيةإبرام المعاهدات "، فائز أنجق -21

 .211 – 261 ص ص، 1921، 11عدد ، 1921س، . إ .ق
في  ةالّسياسيحزب جبهة التحرير الوطني ومسار اإلصالحات "، بلعور مصطفى -13

 .116 -92، ص ص 6442، 48ب، العدد . م ،"الجزائر
 ي الّدستور  المجلس مساهمة ي أساسالّدستور  االجتهاد حجية"، منير حساني محّمد -22

، ص ص 2111، جوان 15ق، العدد . س. ، د"يالّتشريع العمل في
129-116. 

رات العربية ماالقوانين في دولة اال دستورّيةعلى  الّرقابة"، كامل عبيد محّمد -29
، 2111، عدد يناير 11إ، س . ق. ب. ، م("دراسة مقارنة) المّتحدة
 . 115-12حقوق، جامعة القاهرة، ص ص كلية ال

. ج. ، م"معاهدات وحاالت إحداثها آلثارهاتعدد معاني ال"، بوغزالة ناصر محّمد -24
 .111 – 91، ص ص 1991، 11س، العدد . ا. ق. ع
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. ج. ، م"المجلس الّدستوري الجزائري بين الّنظرية والتطبيق"، مزرة جعفرنوري  -21
  . 961-911، ص ص 1991، 11س، عدد . إ. ق. ع

. م. ، م"أثر قرارات وآراء المجلس الدستوري الجزائري، الواقع واآلفاق"، دمحم ضيف -26
               .199إلى  151، ص ص 2116- 16د، العدد 

من  121 ماّدةبمقتضى ال رّيةالجمهو ي لرئيس الّتشريعاالختصاص "، مراد بدران -26
 ،12، العدد 11، إدارة، مجلد "(القانوني لألوامر الّنظام) الّدستور
  .16-19، ص ص، 2111

 المداخالت -14

ه على أثر الجزائر و طبيعة نظام الحكم في "، ابراهيم قوي وعبد الحليم بوقرين -11
ي حول الّدولأعمال الملتقى   مداخلة ألقيت خالل، "الّدستورتعديل 

 الدولّيةعلى ضوء المتغيرات  العربية الّدولفي  دستورّيةالت الّتعديال"
جامعة حسيبة ، ةالّسياسيوالعلوم  ، كلية الحقوق "-حالة الجزائر–الراهنة 

 .(أعمال غير منشورة) 6416ديسمبر  11و 14بن بوعلي، الشلف يومي 
وصفات عالجية ألزمات : الجزائرّية دستورّيةالت الّتعديال"، عبد الكريم مختاري  -12

الملتقى "ل ي حو الّدول، مداخلة ألقيت خالل أعمال الملتقى "سياسّية
العربية على ضوء  الّدولفي  دستورّيةالت الّتعديالي حول الّدول

، كلية الحقوق والعلوم "–حالة الجزائر –الراهنة  الدولّيةالمتغيرات 
ديسمبر  11و 14جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف يومي ، ةالّسياسي
 .(أعمال غير منشورة) 6416

طفرة أم –توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة "، عبد الكريم مختاري  -19
قانون "ل الملتقى الوطني حول ، مداخلة ألقيت خالل أعما"كبوة؟

، ةالّسياسي، كلية الحقوق والعلوم "االنتخابات الجزائري واقع وآفاق
، 6413ماري سنة  48و 43يومي  قالمة، 1181ماي  44جامعة 

 .(أعمال غير منشورة). 174 -182ص ص 
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الرئاسي  الّنظاماسقاط : القادمة دستورّيةالت الّتعديالجوهر "، عمار عباس -14
أعمال الملتقى  ت خاللمداخلة ألقي ،"والتطلع إلقامة نظام برلماني

العربية على ضوء  الّدولفي  دستورّيةالت الّتعديال"ي حول الّدول
والعلوم  ، كلية الحقوق "–حالة الجزائر–الراهنة  الدولّيةالمتغيرات 

ديسمبر  11و 14ف يومي جامعة حسيبة بن بوعلي، الشل، ةالّسياسي
 .(أعمال غير منشورة) 6416

 الّنظامه في تحديد طبيعة أثر ب و ي المرتقالّدستور  الّتعديل"، األمين بولوم محّمد -11
ي حول الّدولأعمال الملتقى  مداخلة ألقيت خالل، "الجزائري  الّسياسي

 الدولّيةعلى ضوء المتغيرات  العربية الّدولفي  دستورّيةالت الّتعديال"
جامعة حسيبة ، ةالّسياسيوالعلوم  ، كلية الحقوق "–حالة الجزائر–الراهنة 

 .(أعمال غير منشورة) 6416 ديسمبر 11و 14بن بوعلي، الشلف يومي 
على طبيعة  2111لسنة  دستورّيةالت الّتعديال أثر"، نصر الدين بن طيفور -16

ي الّدولأعمال الملتقى  مداخلة ألقيت خالل ،"الجزائري  الّسياسي الّنظام
على ضوء المتغيرات  العربية الّدولفي  دستورّيةالت الّتعديال"حول 
جامعة ، ةالّسياسيوالعلوم  ، كلية الحقوق "–حالة الجزائر–الراهنة  الدولّية

        6416ديسمبر  11و 14حسيبة بن بوعلي، الشلف يومي 
 .(أعمال غير منشورة)

 :القانونّية وصالّنص -11

 :التأسيسية وصالّنص -(أ)
، المنشور 1926جوان سنة  22الميثاق الوطني ، الموافق عليه بموجب استفتاء  -

. ، ج1926جويلية سنة  15مؤرخ في  52-26بموجب األمر رقم 
 .(ملغى)، 191، ص 1926لسنة  61ش، العدد . د. ج. ج. ر
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 :الجزائرّية الّدساتير -(11-أ)

 :الّدساتير الّشكلّية -(11 - 11 -أ)
الموافق عليه  1926 لسنة الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّية الجمهورّيةدستور  -11

الصادر بموجب األمر رقم و ، 1926نوفمبر سنة  19بموجب استفتاء 
. د. ج. ج. ر. ، ج1926نوفمبر سنة   22، المؤرخ في 26-92

القانون رقم  ، المعدل بموجب1292ص ، 1926لسنة  91ش، العدد 
ش، . د. ج. ج. ر. ، ج1929ة سنة جويلي 12مؤرخ في  29-16

، المؤرخ 11 – 11، والقانون رقم 612، ص 1929لسنة  21العدد 
لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج، 1911جانفي سنة  12في 

، المنشور بموجب 1911نوفمبر  11استفتاء ، و 11ص ، 1911
. ر. ، ج1911نوفمبر سنة  15، مؤرخ في 221-11المرسوم رقم 

 .1522ص ، 1911لسنة  15العدد  ش،. د .ج. ج
الموافق عليه  1919لسنة  الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّية الجمهورّيةدستور  -19

المنشور بموجب المرسوم ، 1919فيفري سنة  21بموجب استفتاء 
. ج. ر. ج، 1919فيفري سنة  21، المؤرخ في 11-19الرئاسي رقم 

 .211ص  ،1919، لسنة 19العدد . ش. د. ج
عليه  المصادق ،1996 نةلس الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّية الجمهورّيةدستور  -19

المنشور بموجب المرسوم ، 1996سنة  نوفمبر 21بموجب استفتاء 
. ر. ج، 1996سنة ديسمبر  12، المؤرخ في 111-96رقم سي الرئا

، والمعدل بموجب 11، ص 1996، لسنة 26العدد  .ش. د. ج. ج
. ج. ج. ر. ج، 2112سنة أفريل  11مؤرخ في  11-12القانون رقم 

مؤرخ  19-11القانون رقم ، و 11، ص 2112لسنة  25العدد . ش. د
لسنة  61العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، 2111سنة نوفمبر  15في 
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مارس سنة  16، مؤرخ في 11 – 16القانون رقم ، و 11، ص 2111
 .11، ص 2116لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج2116

 :الماّدية القواعد الّدستورية -(12 - 11 -أ)
ش، . د. ج. ج. ر. ، ج1965جوان سنة  19الصادر بتاريخ  الّثورةبيان مجلس  -11

 .112، ص 1965لسنة  56العدد 
يتضمن تأسيس  1965سنة جويلية  11 الصادر في 112-65رقم أمر  -12

 .111ص  ،1965، لسنة 51العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، الحكومة
. ، جللّدولة، يتضمن إقامة مجلس أعلى 1992جانفي سنة  11إعالن مؤرخ في  -19

 .11، ص 1992لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر
، تؤهل رئيس 1992جانفي سنة  19د مؤرخة في . أ. م/ 11-92مداولة رقم  -14

والفردية  التنظيمّية، لإلمضاء على القرارات للّدولةالمجلس األعلى 
لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. وترأس مجلس الوزراء، ج

 .125، ص 1992
بالمراسيم  تتعّلق، 1992أفريل سنة  11د مؤرخة في . أ. م/ 12-92مداولة رقم  -11

لسنة  21ش، العدد . د. ج. ج. ر. ي، جالّتشريع ذات الطابع
 .115، ص 1992

. ر. ، ج1991ديسمبر سنة  19المؤرخ في  للّدولةإعالن حّل المجلس األعلى  -16
 .11، ص 1991لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج

بنشر  يتعّلق، 1991يناير سنة  29مؤرخ في  11-91مرسوم رئاسي رقم  -19
. ر. األرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة االنتقالية، ج

 .16، ص 1991لسنة  16ش، العدد . د. ج. ج
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 :العربية ساتيرالدّ  -(12 - أ)
 :الّدساتير الّشكلّية -(11 - 12 -أ)

. ، ج1921سبتمبر  11، استفتاء  1921دستور جمهورية مصر العربية لسنة  -11
 .(ملغى)، 11، ص 1مكرر  16ع، العدد . م. ج. ر

، الصادر بموجب ظهير شريف رقم 2111دستور المملكة المغربية لسنة  -12
م، عدد . م. ر. ، ج2111جويلية سنة  29مؤرخ في  1.11.91

  ، 2111جويلية سنة  11، مؤرخة في 2111مكرر، لسنة  5169
 .1611ص 

جانفي سنة  15و 11، استفتاء 2111لسنة دستور جمهورية مصر العربية  -19
 11في  الّصادرة، (أ)مكرر  11ع، العدد . م. ج. ر. ج ،2111

 .11، ص 2111جانفي سنة 
ت، على . ج. ر. ، م2111جانفي سنة  27التونسي الصادر بتاريخ  الّدستور -14

 .http://www.iort.gov.tn consulté le 01/03/2014:الّتاليالموقع اإللكتروني 
 :الماّدية القواعد الّدستورية -(12 - 12 -أ)

، منشور في الجريدة الرسمّية، 2111سنة فبراير  11الّدستوري ليوم عالن اإل -11
 (مصر). 2111مارس سنة  11، مؤّرخة في (ب)مكرر  12العدد 

على الموقع  ، يمكن اإلّطالع عليه2111سنة مارس  11الّدستوري ليوم  اإلعالن -12
  :اإللكتروني التالي

http://www.egypt1.info/constitution_declaration2011  (مصر) 
 :الدولّيةالمعاهدات  -(ب)

بإنشاء اتصال سلكي والسلكي بين الجزائر واسبانيا، الموقع عليه  المتعّلقاالتفاق  -11
، المنشور بموجب المرسوم 1966أفريل سنة  11بمدينة الجزائر في 

، ش. د. ج. ج. ر. ج، 1966أفريل سنة  11مؤرخ في  11-66رقم 
 .162، ص 1966، لسنة 11عدد 

http://www.iort.gov.tn/
http://www.iort.gov.tn/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2011#.D8.A5.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.86_13_.D9.81.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.8A.D8.B1_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2011#.D8.A5.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.86_30_.D9.85.D8.A7.D8.B1.D8.B3_2011
http://www.egypt1.info/constitution_declaration2011
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 السابعة من ماّدةلل ةالمعدل [wha 1848]الئحة المنظمة العالمية للصحة رقم  -12
المؤرخ  15-66األمر رقم بموجب  ولةقبمدستور المنظمة المذكورة، 

، لسنة  11، العدد ش. د. ج. ج. ر. ج، 1966سنة أفريل  11في 
 .162ص ، 1966

في  المّتحدةلألمم  العاّمة الجمعّيةالمبرمة من قبل لقانون المعاهدات  فييّنا اتفاقّية -19
رقم المرسوم بتحفظ بموجب يها عل مصادق، 1969ماي سنة  22
. د. ج. ج. ر. ج، 1912سنة أكتوبر  11، المؤرخ في 12-222
 .1521 ، ص1912، لسنة 12العدد  .ش

، 1921أوت سنة  12انشاء البنك اإلسالمي للتنمية، الموقعة بجدة في  اتفاقّية -14
فيفري سنة  22المؤرخ في  12-25بموجب األمر قم مصادق عليها 

 .111، ص 1925لسنة  22ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1925
 11في  بنيويوركالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المبرمة  اتفاقّية -11

ق عليها بتحفظ بموجب المرسوم ادصالم، 1929سنة ديسمبر 
. ج. ر. ، ج1996جانفي سنة  22المؤرخ في  51-96الرئاسي رقم 

 .11، ص 1996لسنة ، 16ش، العدد . د. ج
فبراير سنة  12معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم  -16

مؤرخ  15-19، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1919
لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1919ماي سنة  12في 

 .111 ص، 1919
 الجمهورّيةبين  ،1991نوفمبر سنة  11 فيالفنية الموقعة بجدة  عّدةالمسا اتفاقّية -19

لتمويل مشروع  والبنك اإلسالمي للتنمية الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّية
عليها الموافق ي لواد تافنة، األّولوالتصميم  اإلقتصادّيةدراسة الجدوى 

جانفي سنة  16المؤرخ في  12-99المرسوم الرئاسي رقم بموجب 
 .12، ص 1999، لسنة 12العدد ، ش. د. ج. ج. ر. ج، 1999
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المنصوص عليه في الالئحة رقم  يالّدول النقد لصندوق  األساسي القانون  تعديل -18
 15التي صادق عليها مجلس محافظي صندوق النقد بتاريخ  66-2

 ،112-12 رقم يرئاسال مرسوم، ُقب ل  بموجب ال2111ديسمبر سنة 
 55ش، عدد . د. ج. ج. ر. ج ،2112أكتوبر سنة  11 في  مؤّرخ
 .11ص ، 2112لسنة 

 :التشريعّية وصالّنص -(ج)

 :العضوّيةالقوانين  -(11 - ج)
، يتضمن القانون العضوي 1992مارس سنة  16مؤرخ في  12-92أمر رقم  -11

، لسنة 12العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج،  بنظام االنتخابات المتعّلق
 (.ملغى)، 11، ص 1992

، يتضمن القانون العضوي 1992مارس سنة  16مؤرخ في  19-92أمر رقم  -12
، لسنة 12العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، ةالّسياسيباألحزاب  المتعّلق
 (.ملغى)، 11، ص 1992

 يتعّلق، 1991ماي سنة  11مؤرخ في  11-91قانون عضوي رقم  -19
. ر .، جالمتمممعدل و وتنظيمه وعمله ال ةالّدولباختصاصات مجلس 

 .11، ص 1991لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج
 يتعّلق، 1991جوان سنة  11مؤرخ في  11-91قانون عضوي رقم  -14

. د. ج. ج. ر. باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، ج
 .11، ص 1991لسنة  19ش، العدد 

، يحدد تنظيم 1999سنة مارس  11المؤرخ في  12-99قانون عضوي رقم  -11
، وعملهما، وكذا العالقات األّمةالوطني ومجلس  الّشعبي المجلس

 15العدد . ش. د. ج. ج. ر. جالوظيفية بينهما وبين الحكومة، 
 .(ملغى)، 12، ص 1999لسنة 



 

 
151 

، يعدل ويتمم األمر 2111فبراير سنة  12مؤّرخ في  11-11قانون عضوي رقم  -16
ون ، والمتضمن القان1992مارس سنة  16مؤّرخ في  12-92رقم 

 19ش، العدد . د. ج. ج. ر. العضوي المتعّلق بنظام االنتخابات، ج
 .11، ص 2111لسنة 

بالقانون  يتعّلق، 2111سبتمبر سنة  16مؤرخ في  11-11قانون عضوي رقم  -19
، 2111لسنة  52ش، العدد . د. ج. ج. ر. األساسي للقضاء، ج

 .11ص 
بتشكيل  يتعّلق، 2111سبتمبر سنة  16مؤرخ في  12-11قانون عضوي رقم  -18

ش، العدد . د. ج. ج. ر. المجلس األعلى للقضاء وصالحياته، ج
 .21، ص 2111لسنة  52

 الّتنظيمب يتعّلق، 2115جويلية سنة  12مؤرخ في  11-15قانون عضوي رقم  -13
 .16ص ، 2115لسنة  51ش، العدد . د. ج .ج. ر. القضائي، ج

، يحدد تنظيم 2111جويلية سنة  26مؤرخ في  12-11قانون عضوي رقم  -11
ش، العدد . د. ج. ج. ر. المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، ج

 .12، ص 2111لسنة  12
، يعدل ويتمم 2111جويلية سنة  26مؤرخ في  11-11قانون عضوي رقم  -11

 1991ماي سنة  11مؤرخ في  11-91القانون العضوي رقم 
. ج. ج. ر. وتنظيمه وعمله، ج ةالّدولباختصاصات مجلس  المتعّلقو 
 .12، ص 2111لسنة  11ش، العدد . د

بنظام  يتعّلق 2112سنة  يناير 12 في مؤرخ 11-12رقم  عضوي  قانون  -12
،       2112لسنة  11العدد  ،ش. د. ج. ج. ر. جاالنتخابات، 

 (.ملغى) ،19ص 
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يحدد حاالت التنافي  2112سنة  يناير 12 في مؤرخ 12-12رقم  عضوي  قانون  -19
، 2112لسنة  11، العدد ش. د. ج. ج. ر. جمع العهدة البرلمانية، 

 .11ص 
، يحدد كيفيات 2112جانفي سنة  12المؤرخ في  11-12وي رقم قانون عض -14

. د. ج. ج. ر. توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ج
 .16، ص 2112لسنة  11ش، العدد 

بنظام  يتعّلق، 2116أوت سنة  11مؤرخ في  11-16قانون عضوي رقم  -11
 .19، ص 2116لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. االنتخابات، ج

بالهيئة العليا  يتعّلق، 2116أوت سنة  11مؤرخ في  11-16قانون عضوي رقم  -16
لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. المستقلة لمراقبة االنتخابات، ج

 .11، ص 2116
حدد تنظيم ، ي2116أوت سنة  11مؤرخ في  12-16قانون عضوي رقم  -19

القات ، وعملهما، وكذا العاألّمةالوطني ومجلس  الّشعبيالمجلس 
 51ش، العدد . د. ج. ج. ر. الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج

 .55، ص 2116لسنة 
 :القوانين العادية -(12 - ج)

بالمجلس  يتعّلق،  1961جوان سنة  11مؤرخ في  151-61قانون تنظيمي رقم  -11
     ،1961لسنة  15ش، عدد . د. ج. ج. ر. األعلى للقضاء، ج

 (.ملغى)، 51ص 
قانون االنتخابات،  نيتضم 1919أوت سنة  12مؤرخ في  11-19رقم  قانون  -12

 (.ملغى)، 111، ص 1919لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج

القانون األساسي  نيتضم 1919أوت سنة  11مؤرخ في  11-19قانون رقم  -19
          ، 1919لسنة  11ش، العدد . د. ج .ج. ر. للنائب، ج

 (.ملغى)، 122ص 
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. ج. ر. باإلعالم ، ج يتعّلق 1991أفريل سنة  11مؤرخ في  11-91قانون رقم  -14
 .(ملغى)، 159، ص 1991لسنة  11ش، العدد . د. ج

يعدل ويتمم القانون المؤرخ  1991أكتوبر سنة  15مؤرخ في  12-91قانون رقم  -11
. ج. ج. ر. المتضمن قانون االنتخابات، ج 1919أوت سنة  12في 

 .1166، ص 1991لسنة  11ش، العدد . د
. بالمحاكم اإلدارية، ج يتعّلق، 1991ماي سنة  11مؤرخ في  11-91قانون رقم  -16

 .11، ص 1991لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر
بعضو البرلمان،  يتعّلق، 2111جانفي سنة  11مؤرخ في  11-11قانون رقم  -19

 .11، ص 2111لسنة  19ش، عدد . د. ج. ج. ر. ج
، يتضمن الموافقة على األمر 2111مايو سنة  19مؤرخ في  11-11قانون رقم  -18

بإدارة  المتعّلقو  2111مارس سنة  11المؤرخ في  11-2111رقم 
ي الّدستور قرار المجلس  أثرالجزائر والبلديات التابعة لها على  والية
 2111فبراير سنة  22المؤرخ في  2111/ د. م/ أ. ق/ 12رقم 

مايو سنة  11المؤرخ في  15-92األمر رقم  دستورّيةبمدى  المتعّلقو 
يحدد القانون األساسي الخاص لمحافظة الجزائر  اّلذي 1992

 .11، ص 2111لسنة  22ش، عدد . د. ج. ج. ر. الكبرى، ج
. ر. بالمحروقات، ج يتعّلق، 2115أفريل سنة  21مؤرخ في  12-15قانون رقم  -13

 .11، ص 2115لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج
، يتضمن الموافقة على األمر 2115مايو سنة  1مؤرخ في  11-15قانون رقم  -11

يعدل ويتمم  اّلذي 2115فبراير سنة  22المؤرخ في  11-15رقم 
والمتضمن  1921ديسمبر سنة  15المؤرخ في  16-21األمر رقم 

لسنة  11ش، عدد . د. ج. ج. ر. ج، الجزائرّيةقانون الجنسية 
 .11، ص 2115
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، يتضمن الموافقة على األمر 2115مايو سنة  1مؤرخ في  19-15قانون رقم  -11
يعدل ويتمم  اّلذي 2115فبراير سنة  22المؤرخ في  12-15رقم 

والمتضمن  1911يونيو سنة  9المؤرخ في  11-11القانون رقم 
      ،2115لسنة  11ش، عدد . د. ج. ج. ر. جقانون األسرة، 

 .11ص 
، يتضمن قانون اإلجراءات 2111فيفري سنة  25المؤرخ في  19-11قانون رقم  -12

  ،2111لسنة  21ش، العدد . د. ج. ج. ر. المدنية واإلدارية، ج
 .11ص 

. ج. ر. بالبلدية، ج يتعّلق 2111جوان سنة  22مؤرخ في  11-11قانون رقم  -19
 .11، ص 2111لسنة  12ش، العدد . د. ج

 :أوامر -(19 - ج)
يتضمن قانون  اّلذي، 1966جوان سنة  11مؤرخ في  155-66م أمر رق -11

العدد . ش. د. ج. ج. ر. جاإلجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، 
 .266ص  ،1966لسنة  11

يتضمن القانون المدني  1925سبتمبر سنة  26مؤرخ في  51-25أمر رقم  -12
   ، 1925لسنة  21ش، العدد . د. ج. ج. ر. المعدل والمتمم، ج

 .991ص 
. ، يتضمن تدابير الرحمة، ج1995فبراير سنة  25مؤرخ في  12-95أمر رقم  -19

 .11، ص 1995لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر
 11-19، يعدل ويتمم القانون رقم 1995جويلية  19مؤرخ في  21-95أمر رقم  -14

المعدل والمتمم، والمتضمن قانون  1919أوت  12المؤرخ في 
 .19، ص 1995لسنة  19ش، العدد . د. ج. ج. ر. االنتخابات، ج

 واليةاإلقليمي ل الّتنظيمب يتعّلق، 1992سنة ماي  11مؤرخ في  11-92أمر رقم  -11
 .15، ص 1992، لسنة 11، العدد ش. د. ج. ج. ر. ج، الجزائر
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 األساسيللقانون  المحّدد، 1992سنة ماي  11مؤرخ في  15-92أمر رقم  -16
، لسنة 11، العدد ش. د. ج. ج. ر. جلمحافظة الجزائر الكبرى، 

 .16، ص 1992
 والية، متعلق بإدارة 2111مارس سنة  11مؤرخ في  11-2111أمر رقم  -19

ي رقم الّدستور قرار المجلس  أثرالجزائر والبلديات التابعة لها على 
 المتعّلقو  2111فبراير سنة  22المؤرخ في  2111/ د. م/ أ. ق/ 12

 1992مايو سنة  11المؤرخ في  15-92األمر رقم  دستورّيةبمدى 
. يحدد القانون األساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، ج اّلذي

 .11ص  ،2111لسنة  19ش، عدد . د. ج. ج. ر
-21، يعدل ويتمم األمر رقم 2115فيفري سنة  22مؤرخ في  11-15أمر رقم  -18

، والمتضمن قانون الجنسية 1921ديسمبر سنة  15المؤرخ في  16
 .15، ص 2115لسنة  15ش، عدد . د. ج. ج. ر. ، جالجزائرّية

، يعدل ويتمم القانون رقم 2115فيفري سنة  22مؤرخ في  12-15أمر رقم  -13
، والمتضمن قانون األسرة، 1911جوان سنة  19المؤرخ في  11-11

 .15ص ، 2115لسنة  15ش، عدد . د. ج. ج. ر. ج
يحدد شروط وقواعد ممارسة  2116فبراير سنة  21مؤرخ في  11-16أمر رقم  -11

 12ش، العدد . د. ج. ج. ر. عائر الدينية لغير المسلمين، جالش
 .25، ص 2116لسنة 

-15قانون رقم  ، يعدل ويتمم2116جويلية سنة  26 فيمؤرخ  11-16أمر رقم  -11
. ج. ر. بالمحروقات، ج يتعّلق، 2115أفريل سنة  21مؤرخ في  12

 .11ص ، 2116لسنة  11ش، العدد . د. ج
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 :تشريعيةمراسيم  -(14 - ج)
، يتضمن تمديد مدة 1991جانفي سنة  16مؤرخ في  12-91مرسوم تشريعي رقم  -

    ،1991لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. حالة الطوارئ، ج
 .15ص 

 :مراسيم تنظيمية -(د)
 :مراسيم -(11 - د)

ت تعلق بمعاشاي 0.92سنة أكتوبر  20مؤرخ في  101-92مرسوم رقم  -11
، القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومةأعضاء تقاعد 

 .3926، ص 0.92لسنة  01ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج
ت تعلق بمعاشاي 0.92سنة أكتوبر  20مؤرخ في  106-92مرسوم رقم  -12

. ج. ر. جطارات الّسامية في الحزب والدولة، تقاعد أعضاء اإل
 .3909، ص 0.92لسنة  01ش، العدد . د. ج

يحدد حقوق العمال  1915أوت سنة  21مؤرخ في  211-15مرسوم رقم  -19
. ر. وواجباتهم، ج سون وظائف عليا في الحزب والّدولةن يمار اّلذي

 .1221، ص 1915لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج
 :مراسيم رئاسية -(12 - د)

بنشر  يتعّلق 1919أفريل سنة  11مؤرخ في  11-19مرسوم رئاسي رقم  -11
ش، العدد . د. ج. ج. ر. ي، جالّدستور االسمية للمجلس  الّتشكيلة

 .111، ص 1919لسنة  15
بالتعيين في  يتعّلق 1919أفريل سنة  11مؤرخ في  11-19مرسوم رئاسي رقم  -12

 15ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جللّدولةالوظائف المدنية والعسكرية 
 . 111، ص 1919لسنة 
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بالقواعد  يتعّلق، 1919 أوت سنة 12مؤرخ في  111-19مرسوم رئاسي رقم  -19
، ي والقانون األساسي لبعض موظفيهالّدستور بتنظيم المجلس  خاّصةال
 (.ملغى)، 161ص  ،1919لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج

، يتضمن تنظيم 1919أكتوبر سنة  21مؤرخ في  196-19مرسوم رئاسي رقم  -14
، 15ش، العدد . د. ج. ج. ر. المجلس األعلى لألمن وعمله، ج

 .1211ص ، 1919لسنة 
، يتضمن حل 1992جانفي سنة  11مؤرخ في  11-92مرسوم رئاسي رقم  -11

سنة  12ش، عدد . د. ج. ج. ر. الوطني، ج الّشعبيالمجلس 
 .59، ص 1992

يتضمن إعالن  1992فيفري سنة  19مؤرخ في  11-92مرسوم رئاسي رقم  -16
ص  ،1992لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. حالة الطوارئ، ج

215. 
، يتضمن تقليد 1991ماي سنة  11مؤرخ في  11-91مرسوم رئاسي رقم  -19

. د. ج. ج. ر. أعضاء المجلس الوطني االنتقالي في مهامهم، ج
 . 15، ص 1991لسنة  11ش، العدد 

متعلق بنشر  1991أوت سنة  11مؤرخ في  251-91مرسوم رئاسي رقم  -18
. ج. ر. في، جّنصالي بعد التجديد الّدستور سمية للمجلس اإل الّتشكيلة

 .11، ص 1991لسنة  51ش، العدد . د. ج
بنشر  يتعّلق، 1995نة مارس س 26مؤرخ في  119-95مرسوم رئاسي رقم  -13

ش، العدد . د. ج. ج. ر. ي، جالّدستور سمية للمجلس اإل الّتشكيلة
 .11، ص 1995لسنة  21

بتسيير  يتعّلق، 1996أوت سنة  11مؤرخ في  261-96رئاسي رقم مرسوم  -11
     ،1996لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. الجزائر، ج والية
 .15ص 
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، يحّدد الّتنظيم 1992أوت سنة  12مؤّرخ في  292-92مرسوم رئاسي رقم  -11
 51ش، العدد . د. ج. ج. ر. اإلداري لمحافظة الجزائر الكبرى، ج

 .15، ص 1992لسنة 
بالتعيين  يتعّلق، 1999أكتوبر سنة  22مؤرخ في  211-99مرسوم رئاسي رقم  -12

ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جللّدولةفي الوظائف المدنية والعسكرية 
 .11، ص 1999لسنة  26

، يتضّمن تعديل 2111مارس سنة  11مؤّرخ في  15 – 2111مرسوم رئاسي رقم -19
 1992أوت سنة  12ي المؤّرخ ف 292-92المرسوم الّرئاسي رقم 

. ج. ج. ر. الذي يحّدد الّتنظيم اإلداري لمحافظة الجزائر الكبرى، ج
 .11، ص 2111لسنة  19ش، العدد . د

يتضمن تعيين  2112ماي سنة  26مؤرخ في  111-12مرسوم رئاسي رقم  -14
لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. ي، جالّدستور رئيس المجلس 

 .11، ص 2112
، يتضمن تنظيم 2112جويلية سنة  21المؤرخ في  251-12مرسوم رئاسي رقم  -11

، 2112لسنة  52ش، العدد . د .ج. ج. ر. ج، الصفقات العمومية
 .(ملغى)، 11ص 

، يحدد 2112نوفمبر سنة  26، مؤرخ في 111-12مرسوم رئاسي رقم  -16
، 29ش، عدد . د. ج. ج.ر. ، جالخارجّيةصالحيات وزارة الشؤون 

 .11، ص 2112لسنة 
يتضمن إنهاء ، 2111سنة ماي  15، المؤرخ في 216-11مرسوم رئاسي رقم  -19

، 2111لسنة  12، العدد ش. د. ج. ج. ر. مهام رئيس الحكومة، ج
 .21ص 

، يعدل ويتمم 2111أفريل سنة  15مؤرخ في  115-11مرسوم رئاسي رقم  -18
 1919أوت سنة  12المؤرخ في  111-19المرسوم الرئاسي رقم 
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ي والقانون الّدستور بتنظيم المجلس  خاّصةبالقواعد ال المتعّلقو 
لسنة  21ش، العدد . د. ج. ج. ر. األساسي لبعض موظفيه، ج

2111 ،11. 
، يتضمن إنهاء 2115ماي سنة  11مؤرخ في  161-15م مرسوم رئاسي رق -13

 12ش، العدد . د. ج. ج. ر. ي، جالّدستور مهام رئيس المجلس 
 .11، ص 2115لسنة 

يتضمن تعيين  2115ماي سنة  11مؤرخ في  161-15مرسوم رئاسي رقم   -21
    ،2115لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. أعضاء الحكومة، ج

 .11ص 
، يتضمن تعيين 2115سبتمبر سنة  26مؤرخ في  226-15رقم مرسوم رئاسي  -21

لسنة  62ش، العدد . د. ج. ج. ر. ي، جالّدستور رئيس المجلس 
 .59، ص 2115

، يتضمن رفع 2119ديسمبر سنة  21مؤرخ في  126-11مرسوم رئاسي رقم  -22
من  2.9 ماّدةحول ال الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّية الجمهورّيةتحفظ 
. ، ج1929القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  اتفاقّية

 .11ص  ،2119لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر
بالقواعد  يتعّلق 2116سنة  جويلية 16مؤرخ في  211-16مرسوم رئاسي رقم  -29

 11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ي، جالّدستور بتنظيم المجلس  خاّصةال
 .11، ص 2116لسنة 

، يتضمن تعيين 2116جويلية سنة  22مؤرخ في  219-16مرسوم رئاسي رقم  -24
 15ش، العدد . د. ج. ج. ر. ي، جالّدستور نائب رئيس المجلس 

 .11، ص 2116لسنة 
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ر شبن يتعّلق، 3901جويلية سنة  36في   ، مؤرخ309 16-رقم رئاسي  مرسوم -21
 02عدد ش، . د. ج. ج. ر. جي، الّدستور اإلسمية للمجلس  الّتشكيلة

 .90، ص 3901لسنة 
، يتضمن تعيين 2111جويلية سنة  11مؤرخ في  111-11مرسوم رئاسي رقم  -26

 19ش، العدد . د. ج. ج. ر. عضوين في المجلس الدستوري، ج
 .15، ص 2111لسنة 

، يتعلق بنشر 2111جويلية سنة  11مؤرخ في  111-11مرسوم رئاسي رقم  -29
ش، العدد . د. ج. ج. ر. التشكيلة اإلسمية للمجلس الدستوري، ج

 .15، ص 2111لسنة  19
 :مراسيم تنفيذية -(12 - د)
يتمم المرسوم رقم  1992جانفي سنة  11مؤرخ في  21-92مرسوم تنفيذي رقم  -1

بتغيير اللقب،  المتعّلقو  1921جوان سنة  11المؤرخ في  21-152
 .111ص  ،1992لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج

يتعلق بتنظيم ، 1996نوفمبر سنة  21مؤرخ في  112-96مرسوم تنفيذي رقم  -2
لسنة  22ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جوعملها الجزائر واليةإدارة 

 .11، ص 1996
، يتضمن تنظيم 1992ديسمبر سنة  15مؤرخ في  111-92مرسوم تنفيذي رقم  -9

 11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جوتسييرها محافظة الجزائر الكبرى 
 .16، ص 1992لسنة 

، يحدد تنظيم 2115أوت سنة  21مؤرخ في  111-15 مرسوم تنفيذي رقم -4
المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط اإللتحاق بها ونظام 

ش، . د. ج. ج. ر. الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، ج
 .(ملغى)، 15، ص 2115لسنة  51عدد 

، يحدد تنظيم 2116ماي سنة  11مؤرخ في  159-16مرسوم تنفيذي رقم  -1
فيات سيرها وشروط اإللتحاق بها ونظام المدرسة العليا للقضاء وكي
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ش، . د. ج. ج. ر. الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، ج
 .16، ص 2116لسنة  11عدد 

 :مراسيم فردية -(19 - د)
، يتضمن إنهاء مهام (غير مرقم) 2111مارس سنة  11مرسوم رئاسي مؤرخ في  -11

. سابقا، ج -الجزائر الكبرى مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بمحافظة 
 .11، ص 2111لسنة  16ش، العدد . د. ج. ج. ر

، يتضمن إنهاء مهام (غير مرقم) 2111مارس سنة  11مرسوم رئاسي مؤرخ في  -12
واالجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية  اإلقتصادّيةمدير التنمية 

 12ش، العدد . د. ج. ج. ر. سابقا، ج –بمحافظة الجزائر الكبرى 
 .16، ص 2111لسنة 

، يتضمن تعيين والي (غير مرقم) 2111مارس سنة  21مرسوم رئاسي مؤرخ في  -19
    ، 2111لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. الجزائر، ج والية
 .11ص 

، يتضمنان (غير مرقمين) 2111أوت سنة  11مرسومين رئاسيين مؤرخين في  -14
اء مهام والة منتدبين لدى الوزير المحافظ بمحافظة الجزائر الكبرى إنه
 . 21، ص 2111لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. سابقا، ج –

يتضمن إنهاء مهام ( غير مرّقم) 2115ماي سنة  11مرسوم رئاسي مؤرخ في  -11
ولدى المندوبية ( فرنسا)وزير مستشار لدى سفارة الجزائر بباريس 

 11ش، العدد . د. ج. ج. ر. جزائر بمنظمة اليونسكو، جالدائمة لل
 .19، ص 2115لسنة 

 :قرارات -(هـ)
، يتضمن 1992أوت سنة  11ي مؤرخ في الّدستور مقرر صادر عن المجلس  -11

ش، . د. ج. ج. ر. ي، جالّدستور إنهاء مهام الكاتب العام للمجلس 
 .1252، ص 1992لسنة  62العدد 
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، يحدد تنظيم وسير الدوائر 1991أوت سنة  25مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -12
 11ش، العدد . د. ج. ج. ر. اإلدارية لمحافظة الجزائر الكبرى، ج

 .11، ص 1991لسنة 
 الّداخلي الّتنظيم، يحدد 1999ماي سنة  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -19

 62ش، العدد . د. ج. ج. ر. لمديريات محافظة الجزائر الكبرى، ج
 .19، ص 1999نة لس

 :مناشير وزارية -(و)
الكيفيات : "والجماعات المحلية بعنوان الداخلّيةمذكرة تفسيرية صادرة عن وزارة  -

التقنية لتخصيص المقاعد للنساء المترشحات ضمن قوائم المترشحين 
منشورة " 2112ماي  11م ليو  التشريعّيةالفائزة بمقاعد في االنتخابات 

 :الّتاليفي الموقع اإللكتروني 
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics consulté le 18/02/2013                             

 :دستورّيةال اتمؤّسسالب خاّصةال الّنظم -16

 :ي الّدستور المجلس  -(أ)
. ج، 1919أوت سنة  12ي المؤرخ الّدستور لقواعد عمل المجلس  المحّدد الّنظام -11

 .(ملغى)، 864ص  ،1989لسنة  32ش، العدد . د. ج. ج. ر
 12المؤرخ في  الّنظام، تعّدل وتتمم 1996ديسمبر سنة  29مداولة مؤرخة في  -12

. ي، جالّدستور يحدد إجراءات عمل المجلس  اّلذي 1919أوت سنة 
 (.ملغاة)، 19ص   ،1992لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر

، 2000جوان سنة  28ي المؤرخ في الّدستور لقواعد عمل المجلس  المحّدد الّنظام -30
 .(ملغى)، 27ص ، 2000لسنة  48ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج

، 2112سنة أفريل  16ي المؤرخ في الّدستور لقواعد عمل المجلس  المحّدد الّنظام -14
 (.ملغى)، 11، ص 2112لسنة  26، العدد ش. د. ج. ج. ر. ج

، 2116سنة أفريل  16المؤرخ في  ي الّدستور لقواعد عمل المجلس  المحّدد الّنظام -11
 .16ص  ،2116لسنة  29، العدد ش. د. ج. ج. ر. ج

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics
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 :البرلمان -(ب)
 :الوطني الّشعبيالمجلس  -(1-ب )

 الّداخليبالقانون  يتعّلق 1922أوت سنة  15مؤرخ في  11-22قانون رقم  -11
لسنة  66ش، العدد . د. ج. ج. ر. الوطني، ج الّشعبي للمجلس
 .911، ص 1922

المتضمنة  1919أكتوبر سنة  29الوطني المؤرخة في  الّشعبيالئحة المجلس  -12
ش، . د. ج. ج. ر. الوطني، ج الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظام
 . 1116، ص 1919لسنة  51العدد 

. ج، 1992جويلية سنة  22ني المؤرخ في الوط الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظام -19
 .(ملغى)، 11ص ، 1992لسنة  51، العدد ش. د. ج. ج. ر

، ش. د. ج. ج. ر. ج، (بدون تاريخ)الوطني  الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظام -14
 . 11، ص 2111لسنة  16العدد 

 :األّمةمجلس  -(2-ب )
. ج. ج. ر. ج،  1991جانفي سنة  22المقر في  األّمةلمجلس  الّداخلي الّنظام -11

 .(ملغى)، 15 ص ،1991، لسنة 11العدد  .ش. د
. ج. ر. ج، 1999أكتوبر سنة  26، المؤرخ في األّمةلمجلس  الّداخلي الّنظام -12

 .(ملغى)، 12، ص 1999لسنة  11، العدد ش. د. ج
 19، العدد ش. د. ج. ج. ر. ج، (غير مؤرخ)األّمة لمجلس  الّداخلي الّنظام -19

 .11، ص 2112لسنة 
 :االنتقالية التشريعّيةالهيئات  -(9-ب )

بصالحيات  يتعّلق، 1992فيفري سنة  11مؤرخ في  19-92مرسوم رئاسي رقم  -11
. ج. ج. ر. المجلس االستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله، ج

 .212ص  ،1992لسنة  11ش، العدد . د
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، يعدل المرسوم 1992جوان سنة  21مؤرخ في  225-92مرسوم رئاسي رقم  -12
 يتعّلق، 1992فيفري سنة  11مؤرخ في  19-92الرئاسي رقم 

. بصالحيات المجلس االستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله، ج
 .1112، ص 1992لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر

، يتضمن 1992سنة  جوان 21مؤرخ في  251-92مرسوم رئاسي رقم  -19
. ر. للمجلس االستشاري الوطني، ج الّداخلي الّنظامالمصادقة على 

 .1112، ص 1992لسنة  12ش، عدد . د. ج. ج
للمجلس الوطني  الّداخلي الّنظام، تتضمن 1991ماي سنة  11الئحة مؤرخة في  -14

 .11ص ، 1991لسنة  61ش، العدد . د. ج. ج. ر. االنتقالي، ج
، يتضمن تنظيم المجلس 1991أوت سنة  11مؤرخ في  11-91أمر رقم  -11

لسنة  61ش، العدد . د. ج. ج. ر. الوطني االنتقالي وسيره، ج
 .11، ص 1991

 :المحكمة العليا -(ج)
. ، ج2111نوفمبر سنة  21للمحكمة العليا المصادق عليه بتاريخ  الّداخلي الّنظام  -

 .11، ص 2111لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر
 يالّدستورآراء وقرارات المجلس  -19

 :ي الّدستور آراء المجلس  -(أ)
 : الّدستورة بتعديل المتعّلقاآلراء  -(11 - أ)

 بمشروع يتعّلق، 2112أفريل سنة  11مؤرخ في / م د/ د. ت. ر/ 11رأي رقم  -11
 .11ص  ،2112لسنة  22ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جالّدستورتعديل 

 يتعّلق، 2111نوفمبر سنة  12مؤرخ في / م د/ د. ت. ر 11/ 11رأي رقم  -12
ش، . د. ج. ج. ر. ي، جالّدستور  الّتعديلبمشروع القانون المتضمن 

 .11، ص 2111لسنة  61العدد 
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بمشروع  يتعّلق، 2116جانفي سنة  21مؤرخ في م د / ت د. ر 11/16رأي رقم  -19
ش، العدد . د. ج. ج. ر. جي، الّدستور  الّتعديلالقانون المتضمن 

 .11، ص 2116لسنة  16
 :ة برقابة المطابقة للدستورالمتعّلقاآلراء  -(12 - أ)

 يتعّلق، 1992مارس سنة  16د المؤرخ في . م/ عضـ. ق. ر 11رأي رقم  -11
باألحزاب  المتعّلقبمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي 

، 1992، لسنة 12العدد . ش. د. ج. ج. ر. جللدستور،  الّسياسية
  .11ص 

بمراقبة  يتعّلق، 1992مارس سنة  16د مؤرخ في . م/ عضـ. ق. ر 12رأي رقم  -12
بنظام االنتخابات  المتعّلقمطابقة األمر المتضمن القانون العضوي 

  .12ص  ،1992، لسنة 12العدد . ش. د. ج. ج. ر. جللدستور، 
، بتعلق 1992جويلية سنة  11مؤرخ في  92/ م د/ د. ن. ر 11رأي رقم  -19

. جالوطني للدستور،  الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامبمراقبة مطابقة 
 .25، ص 1992، لسنة 51العدد . ش. د. ج. ج. ر

 يتعّلق، 1991فيفري سنة  11، مؤرخ في 91/ م د/ د .ن .ر/ 11رأي رقم  -14
. ج. ج. ر. جللدستور،  األّمةلي لمجلس الّداخ ّنظامالبمراقبة مطابقة 

 .22ص ، 1991، لسنة 11العدد . ش. د
يتعّلق ، 2115سنة  جوان 12مؤّرخ في  15 /م د /ع .ق .ر /11رأي رقم  -11

. ر. القضائي للّدستور، جبمراقبة القانون العضوي المتعّلق بالّتنظيم 
 .11، ص 2115لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج

 يتعّلق، 1991ماي سنة  19، مؤرخ في 91/ د. م/ ع. ق. ر/ 16رأي رقم  -16
 الّدولةباختصاصات مجلس  المتعّلقبمراقبة مطابقة القانون العضوي 

، لسنة 12ش، العدد . د. ج. ج. ر. وتنظيمه وعمله للدستور، ج
 .19، ص 1991

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
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 يتعّلق، 1999فيفري سنة  21مؤرخ في ، 99/ د. م/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم  -19
 الّشعبييحدد تنظيم المجلس  اّلذيبرقابة مطابقة القانون العضوي 

ما وبين ، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهاألّمةالوطني ومجلس 
 .11، ص 1999لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. الحكومة، ج

 يتعّلق، 1999نوفمبر سنة  22، مؤرخ في 99/ م د/ د. ن .ر/ 19رأي رقم  -18
 األّمةلمجلس  ، المعدل والمتمم،الّداخلي الّنظامبمراقبة مطابقة 

 .11ص  ،1999، لسنة 11العدد ش، . د. ج. ج. ر. جللدستور، 

 يتعّلق، 2111ماي سنة  11، مؤرخ في 2111/ م د/ د. ن .ر/ 11رقم رأي  -13
. جالوطني للدستور،  الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامبمراقبة مطابقة 

 .11ص  ،2111، لسنة 16العدد . ش. د. ج. ج. ر
 يتعّلق، 2112نوفمبر سنة  16مؤرخ في  12/ م د/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم  -11

بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون األساسي للقضاء 
 .11ص  ،2112لسنة  26ش، العدد . د. ج .ج. ر. للدستور، ج

 يتعّلق، 2111مارس سنة  21مؤرخ في  11/ م د/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم  -11
. ر. جالقضائي للدستور،  الّتنظيمب المتعّلقبمطابقة القانون العضوي 

 .15، ص 2111، لسنة 22 العدد ش،. د. ج. ج
 يتعّلق، 2111سنة فيفري  15، مؤرخ في 11م د / ع. ق. ر /11رأي رقم  -12

المؤرخ  12-92بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم لألمر رقم 
بنظام  المتعّلقالمتضمن القانون العضوي  1992سنة مارس  16في 

، 2111لسنة  19، العدد ش. د. ج. ج. ر. جاالنتخابات للدستور، 
 .16ص 

بمراقبة  يتعّلق، 2111جويلية سنة  16مؤرخ في  11/ د م. ر/ 12رأي رقم  -19
-91مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

باختصاصات مجلس  المتعّلقو  1991ماي سنة  11المؤرخ في  11
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، 11العدد . ش .د. ج. ج. ر. جوتنظيمه وعمله للدستور،  الّدولة
 .11، ص 2111لسنة 

، بتعلق برقابة 3900ديسمبر سنة  33، مؤرخ في 00/ د م. ر/ 92رأي رقم  -94
. ر. بنظام االنتخابات للدستور، ج المتعّلقمطابقة القانون العضوي 

 .90ص ، 3903لسنة  90ش، عدد . د. ج. ج
، بتعلق برقابة 3900ديسمبر سنة  33، مؤرخ في 00/ د م. ر/ 90رأي رقم  -95

يحدد حاالت التنافي مع العهدة  اّلذيمطابقة القانون العضوي 
، 3903لسنة  90ش، عدد . د. ج. ج. ر. البرلمانية للدستور، ج

 .29ص 
، بتعلق برقابة 3900ديسمبر سنة  33، مؤرخ في 00/ د. م. ر/ 92رأي رقم  -91

يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في  اّلذيضوي مطابقة القانون الع
، 3903لسنة  90ش، عدد . د. ج. ج. ر. المجالس المنتخبة، ج

 .02ص 
يتعلق ، 2116أوت سنة  11مؤرخ في  16/ د. م/ ع. ق. ر/ 12رأي رقم  -97

. ج. ر. بمراقبة القانون العضوي المتعلق باالنتخابات، للدستور، ج
 .11، ص 2116، لسنة 51ش، العدد . د. ج

يتعلق ، 2116أوت سنة  11مؤرخ في  16/ د. م/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم  -98
بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة االنتخابات، 

 .11، ص 2116، لسنة 51ش، العدد . د. ج. ج. ر. للدستور، ج
تعلق ي 2116أوت سنة  11مؤرخ في  16/ د. م/ ع. ق. ر/ 11رأي رقم  -91

بمراقبة القانون العضوي الذي يحّدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 
ومجلس األمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين 

، 2116، لسنة 51ش، العدد . د. ج. ج. ر. الحكومة، للدستور، ج
 .12ص 
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، يتعلق 2112مارس سنة  16مؤرخ في  12/ د. م/ ع. ق. ر /11رأي رقم  -21
 11-15برقابة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 

والمتعلق بالتنظيم القضائي  2115جويلية سنة  71لمؤرخ في ا
 .11، ص 2112، لسنة 21ش، العدد . د. ج. ج. ر. جللدستور، 

، يتعلق 2112سنة جويلية  25مؤرخ في  12/ د. م/ د. ن. ر /02رأي رقم  -21
. ج. ج. ر. جبقة النظام الداخلي لمجلس األمة، للدستور، برقابة مطا

 .11، ص 2112، لسنة 19ش، العدد . د
 :دستورّيةالعلى قابة رّ الة بالمتعّلقاآلراء  -(19 - أ)

 المتعّلق، 1919أوت سنة  21، المؤرخ في 19-م د -ق. ر -11رأي رقم  -11
 22الوطني في  الّشعبيصادق عليه المجلس  اّلذي الّنص دستورّيةب

 الّداخلي الّنظامقانون يتضمن "عنوانه  اّلذي، و 1919جويلية سنة 
، 1996-1919لسنة  11د، رقم . م. ، ن"الوطني الّشعبيللمجلس 

 (.الرسمّيةغير منشور في الجريدة ). 15ص 

، 1919ديسمبر سنة  19، المؤرخ في 1919 -م د  –ق .ر – 12رأي رقم  -12
الوطني  الّشعبيصادق عليه المجلس  اّلذينون القا دستورّيةب يتعّلق
والمتضمن تأجيل انتخابات تجديد  1919ديسمبر سنة  15في 

، 1996-1919لسنة  11 رقمد، . م. البلدية، ن الشعبّيةالمجالس 
 (.الرسمّيةغير منشور في الجريدة ). 11ص 

، 1919ديسمبر سنة  19، المؤرخ في 1919 -م د  –ق . ر – 11رأي رقم  -19
الوطني  الّشعبيصادق عليه المجلس  اّلذيالقانون  دستورّيةب يتعّلق
والمتضمن تأجيل انتخابات تجديد  1919ديسمبر سنة  15في 

، 1996 - 1919لسنة  11 رقمد، . م. الوالئية، ن الشعبّيةالمجالس 
 .(الرسمّيةغير منشور في الجريدة ). 12ص 
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 ماّدةال دستورّيةحول  1992فيفري سنة  19م د مؤرخ في  –رأ  -11رأي رقم  -14
بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف  المتعّلقمن األمر  12

. ج. ر. ، ج1992يناير سنة  16المجلس الوطني االنتقالي بتاريخ 
 .29، ص 1992لسنة  15ش، العدد . د. ج

 دستورّيةحول  1991 جوان سنة 11مؤرخ في  91/ د. م/ ق. ر/ 11رأي رقم  -11
من القانون  21و 15، 11، 12، 11و  12لى إ 11المواد من 

والمتضمن نظام التعويضات ... الموافق ... المؤرخ في ... رقم
لسنة  11ش، عدد . د. ج. ج. ر. والتقاعد لعضو البرلمان، ج

 .11، ص 1991
 الّرقابةب يتعّلق، 2111جانفي سنة  11مؤرخ في  11/ م د/ ق. ر/ 12رأي رقم  -16

والمتضمن ... المؤرخ في ... / ... القانون رقم  دستورّيةعلى 
 19ش، العدد . د. ج. ج. ر. القانون األساسي لعضو البرلمان، ج

 .15، ص 2111لسنة 

 :ي الّدستور قرارات المجلس  -(ب) 
 :دستورّيةالعلى قابة رّ المتعلقة بقرارات  -(11 - ب)

قانون ب يتعّلق، 1919سنة أوت  21مؤرخ في  -د م  –ق . ق – 11قرار رقم  -11
     ، 1919، لسنة 16، العدد ش. د. ج. ج. ر. جاالنتخابات، 

 .1119ص 
 يتعّلق، 1989أوت سنة  30مؤرخ في  89 –م د  -ق -ق -02قرار رقم  -12

، لسنة 12ش، العدد .د  .ج. ج. ر. جبالقانون األساسي للنائب، 
 .1151، ص 1919

، 1919ديسمبر سنة  11المؤرخ في  19 -م د  -د. ن. ق - 11قرار رقم  -19
أكتوبر سنة  29الوطني المؤرخة في  الّشعبيبالئحة المجلس  يتعّلق

 .1192، ص 1919لسنة  51ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1919
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 يتعّلق 1991أكتوبر سنة  21مؤرخ في  91 -م د  -ق . ق - 11قرار رقم  -14
 15المؤرخ في  12-91من القانون رقم  51 ماّدةة من الالّثانيبالفقرة 

المؤرخ  11-19يعّدل ويتّمم القانون رقم  اّلذي، 1991أكتوبر سنة 
. ج. ر. جوالمتضمن قانون االنتخابات،  1919أوت سنة  12في 

 .2112، ص 1991، لسنة 51عدد ش، ال. د .ج
 يتعّلق 1995غشت سنة  16مؤرخ في  95 -م د  -أ . ق - 11قرار رقم  -11

. ر. جمن قانون االنتخابات،  111 ماّدةالبند السادس من ال دستورّيةب
 .19، ص 1995، لسنة 11ش، العدد  .د.ج . ج

بمدى  يتعّلق، 2111فيفري سنة  22مؤرخ في  2111/ م د/ أ. ق/ 12قرار رقم  -16
 المحّدد 1992ماي سنة  11المؤرخ في  15-92األمر رقم  دستورّية

. د. ج. ج. ر. للقانون األساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، ج
 .11ص ، 2111لسنة  12ش، العدد 

 :متعلقة باستخالف النوابقرارات  -(12 - ب)
 باستخالف، يتعّلق 2115سنة  جوان 12  مؤّرخ في 15/ م د. ق/ 11قرار رقم  -11

 11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جنائب في المجلس الّشعبي الوطني
 .15، ص 2115لسنة 

 باستخالف نواب يتعّلق 2112جوان سنة  16مؤرخ في / م د. ق/ 11قرار رقم  -12
لسنة  15ش، العدد . د. ج. ج. ر. الوطني، ج الّشعبيفي المجلس 

 .26، ص 2112
 :ي األخرى الّدستور أعمال المجلس  -(ج)

ألعضاء مجلس  األّولة بالتجديد الجزئي المتعّلق الّدستورمذكرة تفسيرية ألحكام  -
   ،2111لسنة  15د، العدد . م. ، ن(غير مؤرخة)المعينين  األّمة
 .(الرسمّيةغير منشورة في الجريدة ) 11ص 
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 :إجتهاد قضائي -18
 :إجتهاد قضائي دولي -(أ)

بخصوص  1919أفريل  11في الصادر  الدولّيةاالستشاري لمحكمة العدل  الّرأي -11
 .المّتحدةقضية التعويض عن األضرار المتكبدة في خدمة األمم 

-1911 الدولّيةعن محكمة العدل  الّصادرةموجز الفتاوى واألحكام 
 : محكمةل، وثيقة إلكترونية على الموقع االلكتروني ل1991

 http://www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.php 

بخصوص  1951جويلية سنة  11بتاريخ  الّصادرة الدولّيةفتوى محكمة العدل  -12
موجز األحكام  .ي إلفريقيا الجنوبية الغربيةالّدولقضية المركز 

، 1991-1911 الدولّيةعن محكمة العدل  الّصادرةوالفتاوى واألوامر 
 : الدولّيةفي الموقع اإللكتروني لمحكمة العدل  وثيقة منشورة

http://www.icj.cij.org/Liste-des-affaires.    

 :أجنبيإجتهاد قضائي  -(ب)
 11، بتاريخ "دستورّية"العليا  دستورّيةالالمحكمة ، قضائّية 1لسنة  12ضية رقم ق -

 دستورّيةال، على الموقع اإللكتروني للمحكمة 1911جوان سنة 
 26تم اإلطالع بتاريخ  http://www.hccourt.gov.eg: الّتاليالعليا  المصرّية

 .2115نوفمبر 
 :وطنيإجتهاد قضائي  -(ج)

أوت سنة  11الصادر بتاريخ  1692، غرفة المشورة، القرار رقم ةالّدولمجلس  -11
سعيد بوالشعير رئيس  السّيدضد " محفوظ نحناح" السّيد 1999

 ( .غير منشور)ي الّدستور المجلس 
نوفمبر  12، الصادر بتاريخ 112121ة، قرار رقم الّثاني، الغرفة ةالّدولمجلس  -12

د، العدد . م. ي، مالّدستور المجلس ضد " محفوظ نحناح"، 2111
 .111، مطبعة الديوان، ص 2112 -11

 
 

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.php
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.php
http://www.icj.cij.org/Liste-des-affaires
http://www.hccourt.gov.eg/
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 :يالّدستور سإعالنات وبيانات المجل -13
 :يالّدستورإعالنات المجلس  -(أ)

يتضمن النتائج  1991ديسمبر سنة  11ي المؤرخ في الّدستور إعالن المجلس  -11
. ، ج1991ديسمبر سنة  26بتاريخ  التشريعّيةلالنتخابات  الرسمّية

 .12ص ، 1992لسنة  11لعدد ش، ا. د. ج. ج. ر
بنتائج  يتعّلق، 1995نوفمبر سنة  21ي المؤرخ في الّدستور إعالن المجلس  -19

لسنة  22ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج، الجمهورّيةانتخاب رئيس 
 .11، ص 1995

بنتائج  يتعّلق، 1992يونيو سنة  19مؤرخ في  92/ د. م. إ 92-11إعالن رقم  -14
ش، . د. ج. ج. ر. الوطني، ج الّشعبيانتخاب أعضاء المجلس 

 .11، ص 1992لسنة  11العدد 
بنتائج  يتعّلق، 2112يونيو سنة  11مؤرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم  -11

ش، . د. ج. ج. ر. ج الوطني، الّشعبيانتخاب أعضاء المجلس 
 .11، ص 2112لسنة  11العدد 

، يتضمن نتائج 2112ماي سنة  21مؤرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم  -16
ش، . د. ج. ج. ر. الوطني، ج الّشعبيانتخاب أعضاء المجلس 

 .11، ص 2112لسنة  15العدد 
، يتضمن نتائج 2112ماي سنة  15مؤرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم  -19

ش، . د. ج. ج. ر. الوطني، ج الّشعبيانتخاب أعضاء المجلس 
 .15، ص 2112لسنة  12العدد 

، يتضّمن النتائج 2112ماي سنة  11مؤّرخ في  12/ د. م. إ/ 11إعالن رقم  -18
 11وطني الذي جرى يوم النهائّية النتخاب أعضاء المجلس الّشعبي ال

، 2112لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج2112مايو سنة 
 .15ص 
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 :يالّدستوربيانات المجلس  -(ب)
، 11د، العدد . م. ، ن1992جانفي سنة  11ي المؤرخ في الّدستور بيان المجلس  -11

 .(الرسمّيةغير منشور في الجريدة ). 61، ص 1919-1996
 11رقم  د،. م. ن، 1995سنة جويلية  25ي المؤرخ في الّدستور بيان المجلس  -12

 .(الرسمّيةغير منشور في الجريدة ). 61، ص 1996-1919لسنة 

 :مختلف -11

ش، . د. ج. ج. ر. ، ج1965جوان سنة  19الصادر بتاريخ  الّثورةبيان مجلس  -11
 .112، ص 1965لسنة  56عدد 

ورئيس الحكومة ورئيس مجلس  الّثورةرئيس مجلس  هواري بومدين الّرئيسخطاب  -12
الوزراء بمناسبة جلسة افتتاح مؤتمر القمة الرابع للبلدان غير المنحازة 

. ج. ج. ر. ، ج1921سبتمبر سنة  19إلى  15المنعقد بالجزائر من 
 .1116،  ص 1921لسنة  25ش، العدد . د

ئيس الحكومة ورئيس ور  الّثورةرئيس مجلس  هواري بومدين الّرئيسخطاب  -19
الختامية لمؤتمر  1921سبتمبر سنة  19مجلس الوزراء في جلسة 

. د. ج. ج. ر. القمة الرابع للبلدان غير المنحازة المنعقد بالجزائر، ج
 .1122، ص 1921لسنة  25ش، العدد 

عن  الّصادرة 1915مارس سنة  16المؤرخة في  11-15رقم  العاّمةلتعليمة ا -14
 الّداخلي الّنظامة بتطبيق المتعّلقالوطني و  الّشعبيمكتب المجلس 

 (.الرسمّيةغير منشورة في الجريدة )الوطني،  الّشعبيللمجلس 
االنتخابية المتضمن إعالن نتائج انتخاب رئيس  الوطنّيةمحضر اللجنة  -11

. د. ج. ج. ر. ، ج1911ديسمبر سنة  21، مؤرخ في الجمهورّية
 .1912، ص 1911لسنة  51ش، العدد 
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المؤرخة  بن جديد الّشاذلي السّيداألسبق  الجمهورّيةنص رسالة استقالة رئيس  -16
غير ): الّتالي، على الموقع اإللكتروني 1992جانفي سنة  11في 

 .(الرسمّيةمنشورة في الجريدة 
http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/chadli_lettre_demission_.pdf  
consulté le 12/10/2010. 

( إيطاليا)بسانت إيجيديو بروما  1995جانفي سنة  11وثيقة العقد الموقع بتاريخ  -19
 : على الموقع اإللكتروني

  www.santegidio.org/archivio/pace/algeria consulté le 16/05/2014 
د، . م .، ن1992جوان سنة  12، بيان صحفي مؤرخ في ي الّدستور المجلس  -18

  .12، ص 1992لسنة  12رقم 
د، . م .، ن1992ديسمبر سنة  11، بيان صحفي مؤرخ في ي الّدستور المجلس  -13

 .22، ص 1992لسنة  12رقم 

واليا  12إلغاء نظام المحافظة ووضع حد لمهام "، جريدة الخبر اليومية -11
، 2111، العدد "بوتفليقة ينهي مهام الوزير رحماني –بالعاصمة 
 .11، ص 2111مارس  12مؤرخة في 

 الوطني حول الّشعبيواإلدارية بالمجلس  القانونّيةمداخلة رئيس لجنة الشؤون  -11
، الجزائر والبلديات التابعة واليةبإدارة  المتعّلق 11-2111األمر رقم 

مارس سنة  21ة المنعقدة يوم االثنين الّثانيمحضر الجلسة العلنية 
و، . ش. م. م. ر. جالوطني،  الّشعبي، المجلس (مساءا) 2111
 .11، ص 2111أفريل سنة  12، مؤرخة في 191ة، رقم الّثالثالسنة 

وثيقة ، IMF Lending( صحيفة وقائع) اإلقراضوثيقة الصندوق وأعمال  -12

 :الّتالي على الموقعي، الدّولصادرة عن صندوق النقد 
http://www.imf.org/external/arabic consulté le 10/11/2011 

، محافظة الجزائر الكبرى لم تحل في الحالة المدنية، العدد خبر اليوميةجريدة ال -19
 . 19، ص 2112جوان  22بتاريخ  6251

http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/chadli_lettre_demission_.pdf
http://www.santegidio.org/archivio/pace/algeria%20consulté%20le%2016/05/2014
http://www.imf.org/external/arabic%20consulté%20le%2010/11/2011
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ي في افتتاح اليوم الدراسي حول الّدستور رئيس المجلس  الطّيب بلعيز السّيدكلمة  -14
. م. ، م2111أفريل  22ي، الجزائر، الّدستور توسيع إخطار المجلس 

 (.الفرنسّيةباللغة ترقيم ) 19، ص 2111لسنة  12 دس، العدد
ترشح " ملف"ي مع الّدستور كيف سيتعامل المجلس : "جريدة الشروق اليومي -11

 .11ص  ،2111فيفري  22يوم  الّصادرة 1111، العدد "بوتفليقة؟
 الجمهورّيةمن رئاسة  2111سنة  المقّدمالجزائري  الّدستورمسودة مشروع تعديل  -16

 :     الجزائرّية الجمهورّيةعلى الموقع االلكتروني لرئاسة 
 www.el-mouradia.dz consulté le 16/05/2014   

 : مواقع إلكترونية -11
  http://www.conseil-constitutionnel.dz:الجزائري ي الّدستور للمجلس  الّرسميالموقع  -11

 http://www.conseil-constitutionnel.fr :الفرنسيي الّدستور للمجلس  الّرسميالموقع  -12

 :المّتحدةالدائمة في األمم  الجزائرّيةللبعثة  الّرسميالموقع  -19
 http://www.algeria-un.org 

 http://www.apn-dz.org  :      الوطني الجزائري  الّشعبيللمجلس  الّرسميالموقع  -14

  : الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّية للجمهورّية الرسمّيةللجريدة  الّرسميالموقع  -11

http://www.joradp.dz 
  http://www.majliselouma.dz             :الجزائري  األّمةلمجلس  الّرسميالموقع  -16
  http://www.el-mouradia.dz     :     الجزائرّية الجمهورّيةلرئاسة  الّرسميالموقع  -19

  http://www.esm.dz  :                    للمدرسة العليا للقضاء الّرسميالموقع  -18
 http://www.coursupreme.dz               :       للمحكمة العليا الّرسميالموقع  -13

 http://www.conseildetat.dz                        : ةالّدوللمجلس  الّرسميالموقع  -11

  .http://www.icj.cij.org                   :الدولّيةلمحكمة العدل  الّرسميالموقع  -11 
  http://www.cairn.info:                          الفرنسّيةموقع تحميل المجالت  -12

 http://www.legifrance.gouv.fr                           :موقع بوابة القانون الفرنسي -19

على ( الّسابقي الّدستور عضو المجلس )عامر رخيلة لألستاذ  الرسمّية الّصفحة -14
 /www.facebook.comاألستاذ عامر رخيلة:موقع التواصل االجتماعي

http://www.el-mouradia.dz/
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 المــالحـــق
 .9191ورقابة المطابقة منذ سنة  على الدستورّيةقابة رّ الحصيلة   :01الملحق رقم 

 جهة اإلخطار  الموضوع السنة

1919 

 القرارات
بقانون  يتعّلق 1919غشت سنة  21مؤرخ في  -م د  -ق . ق - 1 قرار رقم -

 الجمهورّيةرئيس    .1119ص  ،1919، لسنة 16، العدد ش. د. ج. ج. ر. ج ت،اإلنتخابا

بالقانون  يتعّلق، 1919غشت سنة  11مؤرخ في  19 -م د-ق-ق-2قرار رقم  -
 الجمهورّيةرئيس  .1151، ص 1919، لسنة 12ش، العدد .د .ج . ج. ر. ج لنائب،األساسي ل

بالئحة  يتعّلق 1919ديسمبر سنة  11مؤرخ في  19/م د-د . ن. ق- 1قم قرار ر  -
ش، . د. ج. ج. ر. ج، 1919أكتوبر سنة  29الوطني المؤرخة في  الّشعبيالمجلس 

  .1192، ص 1919لسنة  51العدد 

 رئيس المجلس 
 الوطني الّشعبي

 اآلراء
 دستورّيةب المتعّلق، 1919أوت  21، المؤرخ في 19-م د -ق. ر -11رأي رقم  -

عنوانه  اّلذي، و 22/12/1919الوطني في  الّشعبيصادق عليه المجلس  اّلذي الّنص
لسنة  11د، رقم . م. ، ن"الوطني الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامقانون يتضمن "

 (.الرسمّية غير منشور في الجريدة). 15، ص 1919-1996

 الجمهورّيةرئيس 

 يتعّلق، 1919ديسمبر  19، المؤرخ في 1919 -م د  –ق .ر – 12رأي رقم  -
 1919ديسمبر  15الوطني في  الّشعبيصادق عليه المجلس  اّلذيالقانون  دستورّيةب

لسنة  11د، العدد . م. البلدية، ن الشعبّيةوالمتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس 
 (.الرسمّيةغير منشور في الجريدة ). 11، ص 1919-1996

 رئيس المجلس 
 الوطني الّشعبي

 يتعّلق، 1919ديسمبر  19، المؤرخ في 1919 -م د  –ق . ر – 11رأي رقم  -
 1919ديسمبر  15الوطني في  الّشعبيصادق عليه المجلس  اّلذيالقانون  دستورّيةب

لسنة  11د، العدد . م. الوالئية، ن الشعبّيةوالمتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس 
 (.الرسمّيةغير منشور في الجريدة ). 12، ص 1996 -1919

 رئيس المجلس 
 الوطني الّشعبي

 
 ال يوجد إخطار 1991

 

1991 

ة الّثانيبالفقرة  يتعّلق 1991سنة  أكتوبر 21مؤرخ في  91/ م د. ق ق -1قرار رقم  -
 اّلذي، 1991أكتوبر سنة  15المؤرخ في  12-91من القانون رقم  51 ماّدةمن ال

ون ، والمتضمن قان1919غشت سنة  2في  المؤرخ 11-19يعدل ويتمم القانون رقم 
 .2112، ص 1991، لسنة 51ش، العدد . د.ج . ج. ر. ج اإلنتخابات،

 الجمهورّيةرئيس 

 
 
 
1992 

 ال يوجد إخطار
1991 
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1991 
 

1995 
 دستورّيةب يتعّلق ،1995غشت سنة  6مؤرخ في  95 -م د  –أ . ق-11قم قرار ر  -

ش، العدد  .د.ج . ج. ر. جن قانون اإلنتخابات، م 111 ماّدةن الالبند السادس م
 .19، ص 1995، لسنة 11

 الّدولةرئيس 

 
 ال يوجد إخطار 1996

 

 
1992 

 رقابة المطابقة للدستور -1
بمراقبة  يتعّلق، 1992مارس سنة  6د مؤرخ في . م/ ق عضـ. أ. ر 11رأي رقم  -

. ر. جللدستور،  الّسياسيةباألحزاب  المتعّلقمطابقة األمر المتضمن القانون العضوي 
  .11ص   ،1992، لسنة 12العدد . ش. د. ج. ج

 الجمهورّيةرئيس 

بمراقبة  يتعّلق، 1992مارس سنة  6مؤرخ في . د.م/ ق عضـ. أ. ر 12رأي رقم  -
. ر. ج، بنظام االنتخابات للدستور المتعّلقمطابقة األمر المتضمن القانون العضوي 

  .12ص  ،1992، لسنة 12العدد . ش. د. ج. ج

 الجمهورّيةرئيس 

بمراقبة  يتعّلق ،1992يوليو سنة  11مؤرخ في  92/ م د/ د. ن. ر 11رأي رقم  -
. ش. د. ج. ج. ر. ج، الوطني للدستور الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظاممطابقة 

 .25، ص 1992، لسنة 51العدد 

 الجمهورّيةرئيس 

 على الدستورّيةقابة رّ ال -2
من  2 ماّدةال دستورّيةول ح 1992فبراير سنة  19م د مؤرخ في  -أ  ر 1رأي رقم  -

 بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني االنتقالي المتعّلقاألمر 
 .29، ص 1992لسنة  15ش، العدد .د. ج. ج. ر. ج، 1992يناير سنة  6بتاريخ 

 الجمهورّيةرئيس 

 

1991 

 رقابة المطابقة للدستور -1
بمراقبة  يتعّلق 1991فبراير سنة  11مؤرخ في  91/ د. م/ د. ن. ر/  11رأي رقم  -

، 11العدد . ش. د. ج. ج. ر. للدستور، ج األّمةلمجلس  الّداخلي مطابقة الّنظام
  .22ص ، 1991لسنة 

 رئيس الجمهورّية

بمراقبة  يتعّلق، 1991فبراير سنة  25مؤرخ  91/ د. م / د. ن. ر/ 15رأي رقم  -
. ر.  الوطني للدستور، الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظامالمعدلة من  29 ماّدةمطابقة ال

 .11 ص، 1991، لسنة 11العدد . ش. د. ج. ج
 رئيس الجمهورّية

بمراقبة  يتعّلق، 1991مايو سنة  19مؤرخ في  91/ د. م/ ع. ق. ر/ 16رأي رقم  -
وتنظيمه وعمله  الّدولةباختصاصات مجلس  المتعّلقمطابقة القانون العضوي 

 .19، ص 1991، لسنة 12ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج للدستور،
 رئيس الجمهورّية

بمراقبة  يتعّلق، 1991مايو سنة  21مؤرخ في  91/ د.م/ ع. ق. ر/ 12رأي رقم  -
باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها  المتعّلقمطابقة القانون العضوي 

 .16ص    ،1991، لسنة 19العدد ش، . د. ج. ج. ر. ، جللدستور
 رئيس الجمهورّية

 على الدستورّيةقابة رّ ال -2
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 دستورّيةحول  1991يونيو سنة  11مؤرخ في  91/ د. م/ ق. ر/ 11أي رقم ر  -
... المؤرخ في ... ن القانون رقم م 21و 15، 11، 12، 11و 2إلى  1المواد من 

. د. ج. ج. ر. ج والمتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان،... الموافق 
 .11، ص 1991لسنة  11ش، عدد 

رئيس مجلس 
 األّمة

 

1999 

بمراقبة  يتعّلق ،1999فبراير سنة  21مؤرخ في  99/ م د/ ع.ق.ر/ 11رأي رقم  -
، األّمةالوطني ومجلس  الّشعبينظيم المجلس يحدد ت اّلذيمطابقة القانون العضوي 

. د. ج. ج. ر. ج وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور،
 .11ص  ،1999، لسنة 15العدد . ش

 الجمهورّيةرئيس 

بمراقبة  يتعّلق ،1999نوفمبر سنة  22مؤرخ في  99/ م د/ د.ن.ر/ 19رأي رقم  -
. د. ج. ج. ر. جللدستور،  األّمة، المعدل والمتمم، لمجلس الّداخلي الّنظاممطابقة 

  .11ص ، 1999، لسنة 11العدد . ش
 الجمهورّيةرئيس 

 

2111 

 رقابة المطابقة للدستور -1
بمراقبة  يتعّلق، 2111مايو سنة  11مؤرخ في  2111/ م د/ ن د.ر/ 11رأي رقم  -

ش، . د. ج. ج. ر. الوطني للدستور، ج الّشعبيللمجلس  الّداخلي الّنظاممطابقة 
 .11، ص 2111لسنة  16العدد 

 الجمهورّيةرئيس 

بمراقبة  يتعّلق 2111سنة  ديسمبر 6مؤرخ في  2111/ م د/ ن د.ر/ 11رأي رقم  -
ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جللدستور األّمةلمجلس  الّداخلي الّنظاممطابقة تعديل 

 .11، ص 2111لسنة  22
 الجمهورّيةرئيس 

 على الدستورّيةقابة رّ ال -2
بمدى  يتعّلق 2111فبراير سنة  22مؤرخ في  2111/م د/ أ.ق/ 12قرار رقم  -

للقانون األساسي  المحّدد 1992مايو سنة  11المؤرخ في  15-92األمر رقم  دستورّية
، ص 2111لسنة  12ش، العدد . د. ج. ج. ر. الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، ج

11. 

 الجمهورّيةرئيس 

 

2111 
 الّرقابةب يتعّلق 2111يناير سنة  11في   مؤرخ 11/ م د/ ق. ر/ 12رأي رقم  -

يتضمن القانون ....... الموافق... مؤرخ في... ـ  2111القانون رقم  دستورّيةعلى 
 .15، ص 2111لسنة  19ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج األساسي لعضو البرلمان،

 الجمهورّيةرئيس 

 

2112 

بمشروع  يتعّلق، 2112أبريل سنة  11مؤرخ في / م د /د .ت. ر /11رأي رقم  -
 .11، ص 2112لسنة  25ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج ،الّدستورتعديل 

 الجمهورّيةرئيس 

 يتعّلق، 2112نوفمبر سنة  16مؤرخ في  12/ م د /ق ع. ر /11رأي رقم  -
. ج. ج. ر. ، جبمطابقة القانون العضوي المتضّمن القانون األساسي للقضاء للدستور

 .11، ص 2112لسنة  26ش، العدد . د
 الجمهورّيةرئيس 

 
بمراقبة  يتعّلق 2111مارس سنة  21مؤرخ في  11/ د.م/ ع.ق.ر/  11ي رقم أر  - 2111

ش، . د. ج. ج. ر. ، جالقضائي للدستور الّتنظيمب المتعّلقمطابقة القانون العضوي 
 الجمهورّيةرئيس 
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 .15، ص 2111لسنة  22العدد 

 

2111 

بمراقبة  يتعّلق، 2111فبراير سنة  15مؤرخ في  11 /م د/ ق ع.ر /11رأي رقم  -
مارس  6المؤرخ في  12- 92مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم لألمر رقم 

. ر. ج  ،بنظام االنتخابات للدستور المتعّلق، المتضمن القانون العضوي 1992سنة 
 .16، ص 2111لسنة  19ش، العدد . د. ج. ج

 الجمهورّيةرئيس 

بمراقبة  يتعّلق 2111غشت سنة  22مؤرخ في  11 /م د/ ق ع.ر / 12رأي رقم  -
. ج. ر. ج  ، مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون األساسي للقضاء للدستور

 .11، ص 2111لسنة  52ش، العدد . د. ج
 الجمهورّيةرئيس 

بمراقبة  يتعّلق 2111غشت سنة  22مؤرخ في  11 /م د/ ع .ق .ر /11رأي رقم  -
بتشكيل المجلس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته  المتعّلقمطابقة القانون العضوي 

 .19ص  ،2111لسنة  52ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج ،للدستور
 الجمهورّيةرئيس 

 

2115 
بمراقبة  يتعّلق، 2115يونيو سنة  12مؤرخ في  15 –م د  –ع .ق.ر – 11رأي رقم 

ش، . د. ج. ج. ر. ، جالقضائي للدستور الّتنظيمب المتعّلقمطابقة القانون العضوي 
  .11، ص 2115لسنة  51العدد 

 الجمهورّيةرئيس 

 
 ال يوجد إخطار 2116

 

2112 

بمراقبة مطابقة  يتعّلق، 2112يوليو سنة  21مؤرخ في  12/ م د. ر/ 11رأي رقم  -
البلدية  الشعبّيةالقانون العضوي المتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد المجالس 

 21واالنتخابات الجزئية ليوم  2112أكتوبر سنة  11والوالئية، المنبثقة عن انتخابات 
، ص 2112لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج للدستور، 2115نوفمبر سنة 

11. 

 الجمهورّيةرئيس 

بمراقبة مطابقة  يتعّلق، 2112يوليو سنة  21مؤرخ في  12/ م د. ر/ 12رأي رقم  -
مارس سنة  6المؤرخ في  12 -92القانون العضوي المعدل و المتّمم لألمر رقم 

. ج. ر. بنظام االنتخابات للدستور، ج المتعّلقوالمتضمن القانون العضوي  1992
 .16، ص 2112لسنة  11ش، العدد . د. ج

 لجمهورّيةارئيس 

 

2111 
بمشروع  يتعّلق، 2111نوفمبر سنة  2مؤرخ في  م د/ ت د. ر 11/11رأي رقم  -

، 2111لسنة  61ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج ي،الّدستور  الّتعديلالقانون المتضمن 
 .11ص 

 الجمهورّيةرئيس 

 
2119 

 ال يوجد إخطار
2111 

 
بمراقبة مطابقة  يتعّلق، 2111يوليو سنة  6مؤرخ في  11 /م د. ر/ 11رأي رقم  - 2111

. ج ،يحّدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها للدستور اّلذيالقانون العضوي 
 الجمهورّيةرئيس 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-2.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-2.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-3.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-3.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-3.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont07-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont07-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-08-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-08-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-11-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-11-1.htm
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 .11، ص 2111لسنة  12ش، العدد . د .ج. ج. ر
بمراقبة مطابقة  يتعّلق، 2111يوليو سنة  6مؤرخ في  11/م د.ر/ 12رأي رقم  -

مايو  11المؤرخ في  11-91للقانون العضوي رقم  القانون العضوي المعّدل والمتمم
. ر. ج ،وتنظيمه وعمله للدستور الّدولةباختصاصات مجلس  المتعّلقو  1991سنة 

 .11، ص 2111لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج

 الجمهورّيةرئيس 

بمراقبة مطابقة  يتعّلق 2111ديسمبر 22مؤّرخ في  11 /د. م. ر/ 11رأي رقم  -
ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج ،بنظام االنتخابات، للدستور المتعّلقالقانون العضوي 

 .11، ص 2112لسنة  11
 الجمهورّيةرئيس 

بمراقبة مطابقة  يتعّلق 2111ديسمبر 22مؤرخ في  11/ د .م .ر/ 11رأي رقم  -
. ج. ر. ج ،يحّدد حاالت التنافي مع العهدة البرلمانية للدستور اّلذيالقانون العضوي 

 .11، ص 2112لسنة  11ش، العدد . د. ج
 ةالجمهوريّ رئيس 

بمراقبة مطابقة  يتعّلق 2111ديسمبر 22 مؤّرخ في 11/ د. م. ر/ 15رأي رقم  -
. ر. ج ،المنتخبة تمثيل المرأة في المجالس يحّدد كيفيات توسيع اّلذيالقانون العضوي 

 .11، ص 2112لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج

 الجمهورّيةرئيس 

 

2112 

بمراقبة مطابقة  يتعّلق 2112يناير سنة  11مؤرخ في  12/ د. م. ر/ 01رأي رقم  -
ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جللدستور الّسياسيةباألحزاب  المتعّلقالقانون العضوي 

 .15، ص 2112لسنة  12
 الجمهورّيةرئيس 

بمراقبة  يتعّلق،  2112يناير سنة  11 المؤرخ في 12/ د. م. ر/ 02رأي رقم  -
 12ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج ،باإلعالم للدستور المتعّلقمطابقة القانون العضوي 

 .11، ص 2112لسنة 

 الجمهورّيةرئيس 

2111 

 2111 ال يوجد إخطار 

2115 

 وما بعده 2116ي لسنة الّدستور  الّتعديلفي إطار حصيلة الّرقابة اّلتي تمت 

2116 

بمشروع القانون  يتعّلق، 2116جانفي سنة  21مؤرخ في  16-11رأي رقم  -
ص   ،2116لسنة  11ش، العدد . د. ج. ج. ر. ي، جالّدستور  الّتعديلالمتضمن 

11. 

 الجمهورّيةرئيس 

، يتعّلق بمراقبة 3901أوت سنة  00مؤرخ في  01/ د. م/ ع. ق. ر/ 93رأي رقم  -
ش، . د. ج. ج. ر. ، جللدستور النتخاباتالمتعّلق بنظام امطابقة القانون العضوي 

 .92 ص ،3901لسنة  29العدد 
 الجمهورّيةرئيس 

، يتعّلق بمراقبة 3901أوت سنة  00مؤرخ في  01/ د. م/ ع. ق. ر/ 92رأي رقم  -
، للدستور االنتخابات راقبةبم ستقلةلما العليا الهيئةالمتعّلق بمطابقة القانون العضوي 

 .29 ص ،3901لسنة  29ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج
 الجمهورّيةرئيس 

، يتعّلق بمراقبة 3901أوت سنة  00مؤرخ في  01/ د. م/ ع. ق. ر/ 90رأي رقم  -
ومجلس األّمة  نظيم المجلس الّشعبي الوطنيتمطابقة القانون العضوي اّلذي يحدد 

 الجمهورّيةرئيس 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-11-2.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-11-2.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-11-2.htm
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ش، . د. ج. ج. ر. وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبالحكومة للدستور، ج
 .06 ص ،3901لسنة  29العدد 

2112 

، يتعلق برقابة 2112مارس سنة  16مؤرخ في  12/ د. م/ ع. ق. ر /11رأي رقم  -
جويلية  71لمؤرخ في ا 11-15مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 

، 21ش، العدد . د. ج. ج. ر. جوالمتعلق بالتنظيم القضائي للدستور،  2115سنة 
 .11، ص 2112لسنة 

 الجمهورّيةرئيس 

، يتعلق برقابة 2112سنة جويلية  25مؤرخ في  12/ د. م/ د. ن. ر /02رأي رقم  -
، 19ش، العدد . د. ج. ج. ر. جمطابقة النظام الداخلي لمجلس األمة، للدستور، 

 .11، ص 2112لسنة 
 الجمهورّيةرئيس 

2111 

يتعلق بمراقـبة ، 3909فبراير سنة  02مؤرخ في  09/ د .م/ ع .ق.ر/  90رأي رقم 
المؤرخ في  90-9.مطابقة القانون العـضوي المعـدل والـمـتمم للقانون العضوي رقم 

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  9..0مايو سنة  29
 .11، ص 2111، لسنة 15ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج، للدستور

 الجمهورّيةرئيس 

 
 
 
 
 
 
 

: عنه الّصادرة النشرّيةي ومقارنتها بالّدستور تم إعداد هذا الجدول بتحليل معطيات الموقع اإللكتروني للمجلس  -: مالحظات هامة
http://www.conseil-constitutionnel.dz 

ورقابة المطابقة للدستور،  على الدستورّيةقابة رّ مجال الي في غير ّدستور الاتخذها المجلس  اّلتيخذ في الحسبان اآلراء والقرارات لم تؤ  -
 ... .كرقابة االنتخابات، أو استخالف النواب

 .مارسها رؤساء غرفتي البرلمان اّلتية باالخطارات المتعّلقتلوين الخانات سود الغامق مع األيشار باللون  -
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عن رئاسة الجمهورية بتاريخ  الشاذلي بن جديدبعد اإلطالع على رسالة استقالة السيد 
 ،1116جانفي  11ي في اجتماعه المنعقد يوم الّدستور فإن المجلس  11/41/1116

 ،الّدستوروبناء على  -
 ي،الّدستور المتضمن قواعد إجراءات عمل المجلس  الّداخلي الّنظاموبمقتضى  -
والمتعلق بحل المجلس  1116جانفي  8وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -

 الوطني، الشعبي
 .يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية -
لم ينص في أحكامه على حالة اقتران شغور  الّدستوراعتبارا من جهة أخرى بأن  -

 الوطني عن طريق الحل بشغور رئاسة الجمهورية باالستقالة،المجلس الشعبي 
اعتبارا بأن الظروف التي تمت خاللها استقالة رئيس الجمهورية كانت مرتبطة  -

 باألوضاع السائدة في البالد،
المنصوص عليها في  الدستورّية الّسلطاتيصرح بأنه يتعين على المؤسسات المخولة ب -

 الّدولةأن تسهر على استمرارية  الّدستورمن  113، 134، 161، 71، 71، 68المواد 
 .ي الّدستور  الّنظاموتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات و 

 
  ي الّدستور رئيس المجلس   -            عبد المالك بن حبيلس -
  ي الّدستور عضو المجلس  -                  أحمد مطاطلة  -
  ي الّدستور عضو المجلس  -            عبد الوهاب بخشي  -
  ي الّدستور عضو المجلس  -                      كبير قاسم  -
  ي الّدستور عضو المجلس  -             أحمد لمين طرفاية  -
  ي الّدستور عضو المجلس  -                 عزوز ناصري  -
  ي الّدستور عضو المجلس  -      الكريم سيدي موسى  عبد -

 .1116جانفي  11الجزائر في 
 

 constitutionnel.dz-http://www.conseilي الّدستور الموقع اإللكتروني للمجلس : المرجع
 

 

 1992جانفي  11ي المؤرخ في الّدستور بيان المجلس  :02الملحق رقم 
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 ي،الّدستور إن المجلس  -
 ،1111يوليو سنة  61هـ الموافق لـ  1812صفر عام  67في اجتماعه بتاريخ  -
الموافق  ـه 1116صفر عام  21 المؤرخ في 21-95بعد اإلطالع على األمر رقم  -

محرم عام  5المؤرخ في  11-19، المعدل والمتمم للقانون رقم 1995يوليو سنة  19لـ
، المعدل والمتمم والمتضمن قانون 1919غشت سنة  2هـ الموافق لـ 1111

، الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّية للجمهورّية الرسمّيةاإلنتخابات الذي نشر في الجريدة 
 .1995يوليو سنة  21هـ الموافق لـ 1116عام  صفر 25، بتاريخ 19العدد 

-19من القانون رقم  111من هذا األمر المعدلة للمادة  2وبعد اإلطالع على المادة  -
التي تشترط من المترشح لرئاسة الجمهورية تضمين ملف ترشيحه شهادة الجنسية  11

 .األصلية لزوجه الجزائرّية
 .159و المادة  1فقرة  151ال سيما المادة  الّدستوروبناء على  -
 .ي الّدستور للمجلس  الّداخلي الّنظاموبناء على  -

 يــذّكـر ويتــمـسك
 21هـ الموافق لـ  1111محرم عام  11المؤرخ في  –د . م –ق . ق -1بقراره رقم 

 للجمهورّية الرسمّية، المتعلق بقانون االنتخابات والمنشور في الجريدة 1919غشت سنة 
 11هـ الموافق لـ  1111محرم عام  21، بتاريخ 16، العدد الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّية
، والذي قرر فيه أن شرط إرفاق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية 1919غشت 

 .األصلية لزوج المترشح غير مطابق للدستور الجزائرّيةبشهادة الجنسية 

 ي الّدستور المجلس 

 
 constitutionnel.dz-http://www.conseilي الّدستور لمجلس الموقع اإللكتروني ل: المرجع

 

 1995جويلية  25ي المؤرخ في الّدستور بيان المجلس   :03الملحق رقم 
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 :04الملحق رقم 
 :9111جانفي  99بتاريخ بن جديد  الّشاذلي السّيداألسبق  الجمهورّيةنص استقالة رئيس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/chadli_lettre_demission_.pdf:  المرجع   

 

http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/chadli_lettre_demission_.pdf


 

 
111 

 الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّيةالجمهورية 
 2111أوت  25رئيس الحكومة                                                     يوم     

 من أحمد ين بيتور             
 رئيس الحكومة                  

 إلى السيد رئيس الجمهورية
 استقالة حكومتي: الموضوع    

سيدي الرئيس،   
، مشروع أمر منظم لتسيير رؤوس األموال التجارية 2111أوت  25تلقيت في يوم 

 .1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/25، هدفه الجوهري إلغاء األمر رقم للّدولةالتابعة 
إن هذا الطريقة للحكم بواسطة األوامر التي بدأتها إطارات اإلدارة الرئاسية في وقت ال تدوم 

رتي البرلمان سوى شهر واحد، هذه الطريقة تشبه إنشاء حكومة موازية الفترة ما بين دو 
.الدستورّيةوتعرقل البرلمان في الممارسة التامة لصالحياته 

  

بوهران، عبرتم  2111جوان  16ومن جهة ثانية وخالل مهرجان عمومي نظم يوم       
يين رئيس للحكومة، في المتعلقة بتع الّدستورمن  22بوضوح وعالنية عن خالفكم مع المادة 

، باختيار مجموع أعضاء الحكومة مما حرمني، عمليا، من 29حين قمتم، متجاهلين المادة 
 .الدستورّيةأهم صالحية من صالحياتي 

وقد حدث، أخيرا، أنني في الوقت الذي كنت منهمكا في تحضير برنامج لإلنعاش       
كانت مصالحكم تحضر مشروع األمر ، 2111أوت  19اإلقتصادي كنت قد أرسلته لكم في 

 .هذا غير المتوافق مع االستراتيجية المقترحة، دون مشاركتي ومشاركة حكومتي
 .والرصانة الضروريتين الّسلطةإن مثل هذه الظروف ال تسمح لي بممارسة وظائفي ب 

.، يشرفني أن أقدم لكم استقالة حكومتيالّدستورمن  16وطبقا ألحكام المادة        
        

  أحمد بن بيتور: التوقيع
 

 :05الملحق رقم 
 :1222أوت سنة  12بتاريخ  أحمد بن بيتور السّيدنص استقالة رئيس الحكومة األسبق 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .12، ص 2111أوت سنة  21، الصادر بتاريخ 2951يومية الخبر، العدد / المرجع               
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 أهم جداول واشكال اإلحصائيات المنجزة في هذا العمل  :11الملحق رقم 
 2111جدول يمثل مقارنة بين مختلف األدوات التشريعّية الصادة في الجزائر منذ اإلستقالل إلى  -1

 المرحلة من
 1396إلى  1362

 المرحلة من
 1331إلى  1399

 المرحلة من
 1336إلى  1332 

 المرحلة من
 * إلى اليوم 1339

وع 
جم

الم
عام

ال
 مراسيم أوامر قوانين أوامر قوانين أوامر قوانين 

 أوامر قوانين تشريعية

51 1119 211 19 11 61  11 262 11 

2
1
1
3

 
عي

شري
ص ت

ن
 

مجموع 
 الّنصوص

مجموع 
 مجموع الّنصوص مجموع الّنصوص الّنصوص

1293 999 33 948 

النسبة المؤوية 
% 

النسبة المؤوية 
% 

 %النسبة المؤوية  %النسبة المؤوية 

14.19  31.36  81.28 14.91 11.11  61.61 98.98  96.92  29.29  
 المجاميع التفصيلية

 عدد المراسيم التشريعّية 1362عدد األوامر منذ  1362عدد القوانين منذ 
611 1111 11 

 النسبة المؤوية النسبة المؤوية النسبة المؤوية
23.96 % 68.91 % 11.88 % 

 .2115ديسمبر سنة  11*  
تم تحديد المعطيات أعاله بتحليل معطيات محرك البحث الخاص بالموقع الّرسمي للجريدة الرسمّية للجمهورّية الجزائرّية 

 www.joradp.dz : الديمقراطّية، يرجى العودة إلى الموقع اإللكتروني الّتالي
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 2111جدول يمثل جملة المراسيم المتخذة من اإلستقالل إلى   -2

 * 2115ديسمبر سنة  11 غايةمند اإلستقالل إلى  الّصادرةمجموع المراسيم 

 مراسيم رئاسية 
 (1911منذ تعديل نوفمبر )

 مراسيم تنفيذية
 (1911منذ تعديل نوفمبر )

  مراسيم
 (1919قبل دستور سنة )

22111 21151 9211 

 فردية تنظيمية فردية تنظيمية
رئاسة 

 الجمهورّية
الوزارة 
 األولى

قطاعات 
 أخرى 

1256 11121 1225 15126 111 21 1226 
  www.joradp.dz: الرسمّيةللجريدة  الّرسميمحّرك البحث الخاص بالموقع معطيات بناء على تحليل * 

 
 . 1383جدول يبّين معالجة المجلس الّدستوري لحاالت عدم المطابقة في نظم الغرفتين منذ سنة  -9

إعادة  حاالت عدم الطابقة التامة
 الصياغة

إستبدال 
 مصطلحات

 سحب من 

 الداخلي مجال الّنظام
(Déclassement) 

 موضوعا شكال

 11 حالة 12 حالة 16 حالة  16
أوت  21رأي ) 

 (1919 سنة

ماّدة 
 جزء من فقرة فقرة كاملة

 حالة واحدة حالتين حالة 16
تم إعداد الجدول أعاله بتحليل منطوق آراء وقرارات المجلس الّدستوري بخصوص الّنظم الداخلّية لغرفتي البرلمان  -

 .1919منذ سنة 

 .2112ال يشمل هذا الجدول آخر رأي للمجلس الدستوري بخصوص نظا مجلس األمة لسنة  -
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 :1383جدول يبّين رؤساء وأعضاء المجلس الّدستوري المعينين منذ سنة  -4

 الوظيفة األصلية العضوّيةفترة  اسم ولقب العضو رقم 
 ي الّدستور رؤساء المجلس 

 الجمهورّيةأمين عام رئاسة  1995مارس إلى  1919مارس من  عبد المالك بن حبيلس 11
 األمين عام للحكومة  2112فريل إلى أ 1995مارس من   سعيد بوالشعير 12
 مة العدل الدولّيةقاض بمحك  2115 مايإلى  2112ماي من  بجاوي  محّمد 11
 وزير متقاعد 2112مارس إلى  2115سبتمبر من  بوعالم بسايح  11
 وزير ممارس 2111سبتمبر إلى  2112مارس من  الطيب بلعيز 15
(X) 2111تنتهي في  2112مارس من  مراد مدلسي  16

 الخارجّيةوزير الشؤون  
 ي المعينينالّدستور أعضاء المجلس  

 // 1995مارس إلى  1919أفريل من  أحمد مطاطلة 11
 // 1991أوت إلى  1919أفريل من  عبد الوهاب بخشي محّمد 12
 //  1991أفريل إلى  1995مارس من  طه طيار 11
 //  1991أفريل إلى  1991من أوت  الرزاق زوينةعبد  11
 //  2111سبتمبر إلى  1991 مارسمن  بترة علي بو  15
 //   2111 نوفمبرإلى  1991مارس من   حسن بنيو  16
 //  2111سبتمبر إلى  2111 أكتوبرمن  فلة هني  12
 // 2111إلى أفريل  2111من سبتمبر  موسى لعرابة  11
 //  2112 مارسإلى  2115مارس من   حبشي  محّمد 19
 // 2112تنتهي في  2111من أفريل   حنيفة بن شعبان 11
(X) 2111تنتهي في  2112مارس من  لعلىبعبد الجليل  11

 // 
أو الوفاة  ة سواء بسبب االستقالة أوالمحّددالنتهاء عضوية األعضاء الحاليين قبل المدة  بالّنسبةمع كل التحفظات  (X) :مالحظة

 .التكليف بمهام أخرى 
 .الرسمّيةي، مع مقارنتها بأعداد الجريدة الّدستور تم إعداد هذا الجدول بتحليل المعطيات المتوفرة في موقع المجلس * 

 : كل من تعيينتم في آخر تحيين 
 .سليمة مسراتي، أستاذة جامعية -

 .شادية رحاب، أستاذة جامعية -

 : المرجع
. ج. ج. ر. مجلس الدستوري، جيتضمن تعيين عضوين في ال، 2111جويلية سنة  11مؤرخ في  111-11مرسوم رئاسي رقم  -1

 .15، ص 2111لسنة  19ش، العدد . د
. ج. ج. ر. ، يتعلق بنشر التشكيلة اإلسمية للمجلس الدستوري، ج2111جويلية سنة  11مؤرخ في  111-11مرسوم رئاسي رقم  -2

 .15، ص 2111لسنة  19دد ش، الع. د

 
 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/cv_benhbiles_ar.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/cv_benhbiles_ar.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cv.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cv.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/cv_bedjaoui_ar.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/cv_bessaih_ar.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/cv_bessaih_ar.htm
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 :1383جدول يبّين االنتماء الحزبي لألعضاء المنتخبين بالمجلس منذ سنة  -1
 الّسياسياالنتماء  العضوّيةفترة  اسم ولقب العضو رقم

 الوطني الّشعبيي المنتخبين من قبل المجلس الّدستور أعضاء المجلس 
 جبهة التحرير الوطنيحزب  1991أوت إلى  1919أفريل من  كبير قاسم 11
 حزب جبهة التحرير الوطني 1995مارس إلى  1919أفريل من  طرفايةأحمد أمين  12

عبد الحفيظ  11
 عماري 

 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 2111نوفمبر إلى  1991 مارسمن 

 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 2111سبتمبر إلى  1991مارس من  بورحلة محّمد 11
 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 2112 نوفمبرإلى  2111 أكتوبرمن  فادن محّمد 15
 حزب جبهة التحرير الوطني 2111إلى أفريل  2111من سبتمبر  الطيب فراحي 16
 حزب جبهة التحرير الوطني 2111 ديسمبرإلى  2112 نوفمبرمن  عبو محّمد 12
 التحرير الوطنيحزب جبهة  2112تنتهي في  2111من أفريل  ضيف محّمد 11
(X) 2119تنتهي في  2111 ديسمبرمن  عبد النور قراوي  19

 حزب جبهة التحرير الوطني 
 األّمةي المنتخبين من قبل مجلس الّدستور أعضاء المجلس 

 الثلث الرئاسي  1991ديسمبر إلى  1991مارس من  غوتي مكامشة 11
 حزب جبهة التحرير الوطني  2111 سبتمبرإلى  1991 مارسمن  ناصر بدوي  12
 حزب التجمع الوطني الديمقراطي  2112 نوفمبرإلى  2111 أكتوبرمن  زريبي نذير 11
 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 2111إلى أفريل  2111من سبتمبر  ةجّبار دين بن  11
 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 2111 ديسمبرإلى  2112 نوفمبرمن  بدر الدين سالم 15
 حزب جبهة التحرير الوطني 2112تنتهي في  2111من أفريل  حسين داود 16
(X) 2119تنتهي في  2111 ديسمبرمن  إبراهيم بوتخيل 12

 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
 ي المنتخبين من المجلس الوطني االنتقاليالّدستور أعضاء المجلس 

  الجمهورّيةمعين من قبل رئاسة  1991أفريل إلى  1995أوت  من معمر بوزنادة 11
 الديمقراطّيةحزب اتحاد القوى  1991أفريل إلى  1995مارس من  عامر رخيلة 12

لألعضاء الممارسين بخصوص امكانية انتهاء مهامهم قبل الوقت سواء بالوفاة أو  بالّنسبةمع بالغ التحفظات  (X) :مالحظة
 .باالستقالة أو بالتعيين

 التشريعّيةي المنشورة في موقعه االلكتروني بإعالناته لنتائج االنتخابات الّدستور تم إعداد هذا العمل بمقارنة تشكيالت المجلس * 
 .الرسمّيةالجريدة أعداد المنشورة في  األّمةوانتخابات تجديد مجلس 

 : تم في آخر تحيين انتخاب كل من
 .حزب جبهة التحرير الوطنيتنتمي ل ،خديجة عباد من المجلس الشعبي الوطني -

 .حزب التجمع الوطني الديمقراطيينتمي ل ،دمحم رضا أوسهلة من مجلس األمة -

. ر. ، يتعلق بنشر التشكيلة اإلسمية للمجلس الدستوري، ج2111جويلية سنة  11مؤرخ في  111-11مرسوم رئاسي رقم : المرجع
 .15، ص 2111لسنة  19ش، العدد . د. ج. ج
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 :جدول يبّين تطور حضور القضاة في تشكيلة المجلس الّدستوري  -6

 2116سنة ل الّتعديل الّدستوري تشكيلة  المعّدل 1336دستور سنة تشكيلة  1383تشكيلة دستور سنة 

 العدد  جهة التعيين أو االنتخاب العدد جهة التعيين أو االنتخاب العدد  جهة التعيين أو االنتخاب

 11 الجمهورّيةرئيس  11 الجمهورّيةرئيس  11 الجمهورّيةرئيس 

 12 الوطني  الّشعبيالمجلس  12 الوطني  الّشعبيالمجلس  12 الوطني  الّشعبيالمجلس 

 12 األّمةمجلس  12 األّمةمجلس  //

 12 المحكمة العليا 11 المحكمة العليا 12 المحكمة العليا

 12 مجلس الّدولة 11 مجلس الّدولة //
 المجموع المجموع المجموع

 عضوا 12 أعضاء 19 أعضاء 12

 % 99.99 :نسبة القضاة % 22.22 :نسبة القضاة % 28.19 :نسبة القضاة

 
 1383جدول يبّين تعداد أعضاء المجلس الّدستوري منذ سنة  -9

مجموع 
عضاء منذ األ

 1383سنة 
 مجموع األعضاء المعينين

 مجموع األعضاء
 المنتخبين من قبل البرلمان

مجموع األعضاء المنتخبين 
 تي القضاءمؤّسسمن قبل 

16 

 11 المحكمة العليا 19 وطنيال الّشعبيالمجلس  16 الرؤساء
 11 الّدولةمجلس  16  األّمةمجلس  11 األعضاء

 12 المجموع
المجلس الوطني 

 االنتقالي
12 

 12 : المجموع 11 المجموع

  94: الّسياسية  الّتشكيلةمجموع أعضاء 
 النسب المؤوية

111 % 16.95 % 19.11 % 
21.91 % 

 % 96.18  الّسياسيةللتشكيلة  العاّمةالنسبة المؤوية 
 الّتشكيلةالمتضمنة نشر  الّرئاسيةي ومقارنتها بالمراسيم الّدستور تم إعداد هذا الجدول بتحليل المعطيات المنشورة في الموقع اإللكتروني للمجلس * 

 (.http://www.conseil-constitutionnel.dz: أنظر)االسمية للمجلس 

 
 
 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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 :اإلنتماء السياسي لنواب المجلس الشعبي الوطني بين األغلبية والمعارضةجدول يبّين  -9

 عدد مقاعد
 النسبة المئوية  المعارضة  المئويةالنسبة  األغلبية و. ش. م

 ( 2112-1339)الفترة التشريعّية 
111 211 56,11 %  166 11,61 % 

 (2119-2112)الفترة التشريعّية 
119 216 61,21 %  111 16,26 % 

 (2112-2119)الفترة التشريعّية 
119 219 61,11 %  111 15,91 % 

 (2119 - 2112)الفترة التشريعّية 
162 291 62,91 %  121 12,11 % 

 (إلى اليوم – 2119)الفترة التشريعّية 
162 292 61,21 %  121 16,29 % 

 

 :التوزيع السياسي ألعضاء مجلس األمةجدول يبّين  -8

 عدد مقاعد 
 األّمةمجلس 

 األّمةالمشكلة لمجلس  الّسياسيةتعداد التشكيالت 

144 

 أخرى  سياسّيةتشكيالت  الديمقراطيالتجمع الوطني  جبهة التحرير الوطني الثلث الرئاسي
11 

(11.11 %) 
11 

(21.12 %) 
11 

(11.55 %) 11 
(12.61 %) 

 % 32.96مقعد أي نسبة  199المجموع العام هو 
:  على شبكة االنترنت األّمةلمجلس  الّرسميبتحليل معطيات الموقع  2115ديسمبر سنة  11إلى غاية أعّد هذا الجدول  :مالحظة

http://www.majliselouma.dz 
 

 :حصيلة تصويت النواب على مختلف التعديالت الدستوريةجدول  -3
 2112ي لسنة الّدستور  الّتعديل 2118ي لسنة الّدستور  الّتعديل 2116ي لسنة الّدستور عديل تّ ال

 :امتناع
16 

 :ال
12 

 :نعم
199 

 :امتناع
 ص 11

 :ال
 ص 21

 :نعم
 ص 511

: امتناع
 ص 12

 :ال
 ص 11

: نعم
 ص 112

 المرجع المرجع المرجع
، 3901فيفري سنة  96جلسة يوم 

د د، ع90و، س . ش. م. م. ر. ج
مارس  96، صادر بتاريخ خاص
 .92، ص 3901سنة 

. ، ج2111نوفمبر سنة  12جلسة 
، 2111لسنة  12أ، العدد . م. م. ر

 .11ص 

. ، ج2112 أفريل سنة 11جلسة 
، 2112لسنة  12أ، العدد . م. م. ر

 .11ص 

 

http://www.majliselouma.dz/
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 :المراحل الزمنيةمختلف بين التشريعية مقارنة درجة صدور الّنصوص شكل بياني يبين  -11
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 :07الملحق رقم 
 :على الدستورّيةرقابة الي و الّدستور ة بالمجلس المتعّلق الّدستورمقترحات مسودة تعديل 

 :، وتحرر كاألتيالّدستورمن  161 ماّدةتعدل ال: 11 ماّدةال
 .الّدستورعلى احترام  الّسهرب يكّلفيؤسس مجلس دستوري : 161 ماّدةال"

، الجمهورّيةي على صحة عمليات االستفتاء، وانتخاب رئيس الّدستور كما يسهر المجلس 
 .، ويعلن نتائج هذه العملياتالتشريعّيةواالنتخابات 

 .اللية اإلدارية والماليةي باالستقالّدستور المجلس  تمّتعي
 ."الّتنظيمتحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعاله عن طريق 

 :، وتحرر كاألتيالّدستورمن  161 ماّدةتعدل ال: 12 ماّدةال
من أعضاء ( 4)أربعة : عضوا( 12)من اثنتي عشر  ي الّدستور يتكون المجلس : 161 ماّدةال

ينتخبهما المجلس ( 2)، واثنان الجمهورّيةرئيس يعينهم  ونائبه ي الّدستور بينهم رئيس المجلس 
، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان األّمةينتخبهما مجلس ( 2)الوطني، واثنان  الّشعبي

 .الّدولةينتخبهما مجلس ( 2)
ي أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو الّدستور بمجرد انتخاب أعضاء المجلس 

 .تكليف أو مهمة أخرى  أي وظيفة أو
( 8)ثماني  واحدة مدتهاونائبه، لعهدة ي الّدستور رئيس المجلس  الجمهورّيةيعين رئيس 

 .سنوات
، ويجدد نصف سنوات( 8)مدتها ثماني  واحدةبعهدة  ي الّدستور يضطلع أعضاء المجلس 

 .سنوات( 4)كل أربع  ي الّدستور عدد أعضاء المجلس 
 :مكرر تحرر كاالتي 161دة جدي ماّدةتضاف : 11 ماّدةال
 : ي المنتخبين أو المعينينالّدستور يشترط في أعضاء المجلس : مكرر 161 ماّدةال" 
 سنة كاملة يوم التعيين أو االنتخاب،( 41)أن يبلغوا سّن الخمس وأربعين  -
 أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية، -
سنة على األقل في مجالي التعليم العالي ( 21)وا بخبرة مهنية مّدتها عشرون تمّتعأن ي -

أو انتخبوا في إحدى الغرفتين  الّدولةأو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في 
 .لفترتين تشريعيتين على األقل
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 ."أن ُيشهد لهم باألخالق والحياد والنزاهة -
 :تحرر كاآلتي 1مكرر  161جديدة  ماّدةتضاف : 11 ماّدةال
قبل  الجمهورّيةم رئيس اماي اليمين الّدستور يؤدي أعضاء المجلس  :1مكرر 161 ماّدةال

   .مباشرة مهامهم
ت المجلس أّواليقسمون باهلل العظيم، بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد، وحفظ سرية مد

من اختصاص ي، واالمتناع عن اتخاذ أي موقف علنّي حول أي قضية هي الّدستور 
 ."ي الّدستور المجلس 

 :، وتحرر كاألتيالّدستورمن  166 ماّدةتعدل ال:  15 ماّدةال
الوطني أو رئيس مجلس  الّشعبيأو رئيس المجلس  الجمهورّيةيخطر رئيس : 166 ماّدةال"

 .ي الّدستور المجلس ، األّولأو الوزير  األّمة
، إخطار المجلس األّمةعضوا في مجلس ( 41)نائبا أو أربعون ( 91)كما يمكن سبعون 

 ."ي الّدستور 
 :، وتحرر كاألتيالّدستورمن  162 ماّدةتعدل ال:  16 ماّدةال
في ظرف  ي في جلسة مغلقة، ويصدر رأيه أو قرارهالّدستور يتداول المجلس : 162 ماّدةال"

 .يخ اإلخطارالموالية لتار يوما ( 91)الثالثين 
 .أيام( 11)، يخفض هذا األجل إلى عشرة األّولوفي حالة االستعجال وبطلب من الوزير 

 ."ي قواعد عملهالّدستور يحدد المجلس 
 :، وتحرر كاألتيالّدستورمن  169 ماّدةتعدل ال: 12 ماّدةال
ي أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد الّدستور إذا ارتأى المجلس : 169 ماّدةال" 

  .ه ابتداء من يوم قرار المجلسأثر  الّنصهذا 
العمومية واإلدارية  الّسلطاتي وقراراته نهائية، وملزمة لكل الّدستور آراء المجلس 

 ." القضائّيةو 
 .ت المقترحةالّتعديالالعبارات المكتوبة باألسود الغامق هي : مالحظة

 .2111ماي سنة  15تّم اإلطالع عليه بتاريخ  www.elmouradia.com/   :الجزائرّية الجمهورّيةقع رئاسة مو : المرجع

http://www.elmouradia.com/
http://www.elmouradia.com/


 

 صــــلخم
في منظومة الرقابة على وال يزال النظام السياسي الجزائري ذو النزعة الرئاسيوية ّثر أ

هو من وضع بالتالي يكون اضع الدستور، و  فباعتباره، دستورّية القوانين والمعاهدات الدولّية
 .حدودها ورسم حّتى وآلياتهاالرقابة هذه 

ال يمكن بالتالي أن تكون هذه الّرقابة فعالة، في ظل العالقة المعقدة التي تربطها بهذا 
طبيعة النصوص الخاضعة لها، إذ تستثنى من خالل سواء  ،ومقّيدة بهفهي محدودة النظام، 

يظهر مما  مكانية ذلك دستوريا،الصادرة عن رئيس الجمهورية، رغم إمنها كل النصوص 
المجلس الدستوري الذي لم تتمكن تشكيلته من  أو من خالل مؤسسةطابعها التمييزي، 

، ولم يستفد من نظام عمل يسمح له بتقديم العادية واالنتقالية وحاالته هتأثيرات عناالبتعاد 
 .رقابة فعالة

 ، من خالل إعادة ضبط عالقة الرقابة علىينبغي إذا إصالح وتحديث هذه الرقابة
  .على الخصوص بالنظام السياسيالدستورية ككل والمجلس الدستوري 

 

القوانين العضوية، المعاهدات الدولية، الدستورية، المطابقة، الدستور، المجلس الدستوري، الرقابة،  :كلمات مفتاحية
 .القرارات، اآلراء، حجية، األوامر، التنظيمات، العادية القوانين

 

Résumé 

Le système politique algérien dont la tendance présidentialiste est une 

donnée bien établie bloque toute efficacité du contrôle de la constitutionnalité des 

lois et des traités internationaux. 

 Il influe en premier lieu sur la nature des textes soumis au contrôle, dont 

sont exclus ceux initiés par le Président de la République à l’opposé de ceux 

émanant du parlement, installant par là un contrôle sélectif. Il influe également 

sur le Conseil constitutionnel en lui imposant une composition incohérente, un 

mécanisme d’action qui a engendré un bilan infructueux et en affectant le 

fonctionnement de l’organe tant en période normale que transitoire. 

Il est ainsi nécessaire de réformer et moderniser le contrôle de la 

constitutionnalité des lois et des traités en Algérie en redéfinissant la relation 

qu’il entretient avec le système politique algérien. 
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internationale, Lois organiques, Lois ordinaires, Ordonnances, Règlements, Décisions, avis, Opposabilité. 


	page-de-garde (1)
	these2
	Résumé1

