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 تمفةخمقانونية  ف العديد من األنظمة الدستورية الحديثة في اعتمادىا لمراكزختمت     
الرغم من تبني بعضيا مبدأ الفصل بين السمطات إال أن معظميا ب حيثييئاتيا الدستورية ل

تنوع واختالف كّيف ىذا المبدأ وفق ما يتناسب مع بيئتيا الدستورية، وىو ما انعكس عمى 
 ىذه األنظمة الدستورية.

ولقد كان المثال األبرز ىو تمك التحوالت الدستورية التي عرفتيا األنظمة الدستورية    
 الذي أحدثو الدستوري األخير التحول قيام الثورة الفرنسية، لكنو ومن خاللالفرنسية منذ 

نظرة حديثة أخرى في تبني المبدأ القاضي بالفصل بين ب جاء 8591الدستور الفرنسي لسنة 
حديثة بين السمطات أين تم فرض ىيمنة  ظيرت عمى اثره تحوالت دستورية ، حيثالسمطات

وىو ما انتيجو المؤسس الجزائري خاصًة في دستور  1مطاتمعظم السالسمطة التنفيذية عمى 
والتي المعدل والمتمم، وذلك عمى عكس المفاىيم التقميدية التي سادت في السابق  8551

كانت تجعل البرلمانات في مكانة أسمى من منطمق أنيا صاحبة االختصاص األصيل 
ليذه اإلرادة الشعبية الممثمة في والمطمق في التشريع وما السمطة التنفيذية إال ىيئة خاضعة 

 .البرلمان
ال ف ؛فيذ قوانين السمطة التشريعية فقطولقد كانت السمطة التنفيذية فيما سبق وسيمة لتن   

ن    أو اً ىذا األخير نقص شابتممك التصرف إال وفق ما يجيزه النص التشريعي حتى وا 
بر كل تصرف خالف فيذي حيث يعتًا فقط في الجانب التندارة كان مقصور فدور اإل ؛ا  عيب

                                                 
1
 FAVOREU Louis, Le domaine de la loi et de règlement, 2 eme édition, Economica, Paris, 

1981, p 64. 
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وىو ما يؤكد بأن اإلدارة كانت حبيسة االختصاص  ذلك باطاًل النعدام أساسو القانوني
 .1التشريعي لمبرلمان

ولعل أىم األسباب التي أدت إلى تدىور دور البرلمانات ىي تمك التحوالت التي عرفتيا    
المجتمعات األوروبية مثل األزمة االقتصادية العالمية وكذا الحروب العالمية، حيث أنو 

وفقًا لسمو العمل  2لطالما كان مركز السمطة التنفيذية أدنى من مركز السمطة التشريعية
بر ىذا األخير في إحدى الحقبات الزمنية التي ازدىرت فييا البرلمانات عت  ا أينالتشريعي، 

مجمل أنماط السموك عمى وي توالتي الزالت بمثابة عنصر من عناصر الثقافة التي تح
 .3االجتماعية

 وبقوة الذي عاشتو البرلمانات في تمك الفترة أصبحت تييمنوعمى أساس ذلك االزدىار    
من قبل رجال  الفصل بين السمطات مبدأ تطبيقفي صرامة ال عمى مختمف السمطات نتيجة

ليذا  بالمفيوم المتطرففي الدساتير األولى عقب الثورة، وىو ما أطمق عميو الثورة الفرنسية 
 .5عقمنة النشاط البرلماني حيث استمزم عمى المؤسس الدستوري الفرنسي بضرورة ،4المبدأ
 ظيرتو  اندثرت معظم ىذه المبادئ ستور الجميورية الفرنسية الخامسةدومع صدور    

التحوالت التي أدت إلى  لترسم أثر ىذهين مجالي القانون والالئحة النظرية الحديثة لمفصل ب
أصبحت تنافس  موائحياية وبقمب التوازنات المفترضة بين السمطات؛ حيث أن السمطة التنفيذ

 ل أحكام قانونية مماثمة لمتشريع.من خال عمى الوظيفة التشريعية

                                                 
 .81، ص 0282القاىرة،  دار النيضة العربية،  الطبعة الثالثة، ،التقرير المستقمةسمطة رأفت فودة،  1
، الطبعة األولى، ديوان الوافي في شرح القانون الدستوري،الجزء األول: نظرية الدولة، فوزي أوصديق 2

 .890، ص8551المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 
ترجمة جورج سعد،  ،الدستوري، األنظمة السياسية الكبرى المؤسسات السياسية و القانون، موريس دوفرجيه 3

 .1، ص8550الطبعة األولى، لبنان، المؤسسة الجامعية لمدراسات والتوزيع و النشر، لبنان،
4
 GHOZALI Nasser Eddine, Cours des systèmes politiques comparés, Les systèmes 

libéraux, O.P.U, Alger, 1983, p74. 
األول،  العدد الدستوري، المجمس مجمة ،مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجمس الدستوري شريط،األمين  5

 .25ص، 0281 ،الجزائر
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 بأندستورية تجربتو ال من خالل يتضحلالجزائري وعمى ذات الخطى سار المؤسس     
 نظرًا لعدم ممارستو محدود جدًا فيياالبرلمان  وأصبح دورتقمصت التشريعية الوظيفية 

السمطة التنفيذية عمى  ت؛ وفي المقابل سيطر القوانين ي اقتراحاتف ختصاصاتو األصيمةال
وفي معظم األوقات، ولم يبق لمبرلمان سوى مجال  المجاالت في معظممشاريع القوانين 

 الوظيفة الرقابية التي يمارسيا عمى السمطة التنفيذية.
ية في النظام السياسي الجزائري وكذا مركز لمكانة السامية التي تحتميا السمطة التنفيذإن ا    

تو المستمدة من اإلرادة العامة إرادرئيس الجميورية بالضبط في ىذا النظام ىو نابع من 
 والمباشرة من الشعب والتي توازي في ذلك تمك اإلرادة العامة المعبر عنيا عن طريق البرلمان

 .1 مثل ما ىو موجود في النظام الدستوري الفرنسي
طتيا في إصدار الموائح سمطة التنفيذية فإن سمال التي تحوزىا ومن خالل ىذه المكانة    

 التشريع والالئحةوذلك الختالف  في حد ذاتيا، تعتبر أخطر وأىم من الصالحيات التشريعية
حيث  ،المجال وغيرىا من أوجو االختالف من حيث الطبيعة ومن حيث الرقابة ومن حيث

تكون دومًا األفضمية لموائح كونيا ذات طبيعة إدارية وال تخضع لذات اجراءات التشريع كما 
خاصة تمك الموائح المستقمة منيا، عمى عكس ما ي الحظ بالنسبة  تحتل مجاالت غير محدودة

 لمتشريع.
 لموائحاية بمثابة مجموعة تنفيذسمطة الالالصادرة من خالل ممارسة قرارات الولما كانت    

 التشريعاتة التشريعية بمثابة سمطالالقوانين الصادرة من خالل ممارسة التي تنفذىا اإلدارة و 
الوظائف أصبحت كميا تمارس من طرف السمطات أو ، فإن ىذه 2التي ينفذىا القضاء

المتعمقة بالفصل بين مجالي التشريع والالئحة كما السمطة التنفيذية وفقًا لمنظرية الحديثة 

                                                 
1
 BERTRAND Mathieu, La part de la loi, la part du règlement, de la limitation de la 

compétence réglementaire à la limitation de la compétence législative, Revue pouvoirs, 

Paris, 2005/03 n
o
 114, p 73, Version PDF, www.cairn.info/revue-pouvoirs, 06/01/2016. 

2
 BERGERON Gérard, L’État en fonctionnement. Les Presses de l’Université Laval, 

Paris, 1993, p  44. 
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تيتم بطبيعة موضوع  أصبح التمييز بين الوظيفيتين إال من خالل المعايير الموضوعية التي
  العمل الصادر عن السمطة التنفيذية.

تمتد إلى عمى الييئات الدستورية  تبعات ىذه النظرية الحديثةوعمى أساس ذلك فإن     
القانونية وتخمق بدورىا توازنات حديثة خاصًة من خالل ما يتواجد في  سائلالكثير من الم

تغيرات في العديد يتضح بأنو توجد  وبحسب خصوصيتوالنظام الدستوري الجزائري، حيث 
 و مبدأ توازي األشكال وغيرىا.ثل مبدأ تدرج القواعد القانونية من المبادئ القانونية م

كما تجدر االشارة إلى أن تطور تركيبة السمطة التنفيذية في الجزائر من خالل الدساتير     
واحتالليا المكانة الحالية في النظام القانوني المتعاقبة قد أثر كثيرًا بدوره في تطور الالئحة 

الجزائري، وىو ما ساىم كذلك في تنوعيا مع تنوع المراكز القانونية في تركيبة السمطة 
 التنفيذية من خالل تطورىا.

ومراسيم تنفيذية مع  تنظيمية مستقمة ذلك فإن تنوع ىذه الموائح إلى مراسيم رئاسيةوعمى      
ؤسس ألعراف لممارستيا واختالف حجم مجاالتيا قد ي  اختالف السمطات المؤىمة دستوريًا 

دستوري يمس بالسمطة دستورية ومبادئ وقواعد قانونية حديثة تتغير من خالل كل تعديل 
 التنفيذية سواء في تركيبتيا أو في صالحيتيا.

ومن خالل ذلك فإنو يتطمب أن تكون مختمف التنظيمات وفق ما يقتضيو مبدأ المشروعية    
ل النصوص الدستورية والقانونية السارية في الدولة، وذلك دون القائم عمى الخضوع التام لك

 .األطر التي يقوم عمييا ىذا المبدأ أن ىذه التنظيمات تشكل أيضًا أحدأن ننسى ب
سمطات الدستورية ومن خالل المركز السامي الذي تحتمو السمطة التنفيذية في مواجية ال     

األخرى في النظام الدستوري الجزائري فإن معظم أعماليا تكون في شكل تنظيمات أو لوائح 
وىو ما يرمي إلى وجود تنافس من نوع آخر بين التشريع والالئحة، حيث أن ىذه األخيرة ليا 

من أنيا عالقة مباشرة باألفراد مثميا مثل القانون؛ فيي تنظم معظم شؤون حياتيم انطالقًا 
تأتي بالتفاصيل الدقيقة التي يحتاجيا ىؤالء، سواء من خالل مراسيم رئاسية تنظيمية مستقمة 

 عن األحكام التشريعية أو مراسيم تنفيذية.
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 تأثرت كثيرًا بالتحوالتالقانوني الجزائري  الالئحة في النظاميتضح بأن  أساس ذلكوعمى   
خصوصية معينة وتحتل موقع مميز في ىذا ذات الحديثة بين السمطات وأصبحت  الدستورية

 وىو ما يجرنا إلى طرح اإلشكالية الموالية: النظام
 مكانة الالئحة في النظام القانوني الجزائري؟ عمى الحديثة التحوالت الدستوريةكيف أثرت 

التي تؤسس لقيم دولة القانون من  ةالقانونيالمبادئ من أحد أىم مبدأ المشروعية  يعتبر   
 تشكل أيضًا أحد أو الموائح ىذه التنظيمات ولعل ؛واألفراد الييئاتخالل احترامو من طرف 

األطر التي يقوم عمييا ىذا المبدأ، لذلك فأىمية موضوع الالئحة ىو من أىمية مبدأ 
   المشروعية. 

بدايًة في أن ىذه النظرية الحديثة لموائح تتمثل أىمية الموضوع  ومن ىذا المنطمق فإن  
ساىمت في قمب المبادئ والتوازنات التقميدية الموجودة في الدولة بوجو عام وفي الجزائر 

لدستوري الحديث لو العديد من اآلثار القانونية التي بالخصوص، حيث أن ىذا التحول ا
تعتبر بدورىا ذات أىمية بالغة في التأثير عمى قيم دولة القانون وعمى المبادئ القانونية 

  المتعارف عمييا.
النقاط تتنوع إلى الكثير من  دراسة الالئحة في النظام القانوني الجزائري ف مناىداألإن   

المحورية اليامة التي تبين مدى توافق خصوصيتيا مع متطمبات مبدأ المشروعية ومختمف 
 المبادئ القانونية المتعارف عمييا.

ذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى النقائص الموجودة في النظام القانوني كما تيدف ى    
خاصة النظام الدستوري لمتنظيمات باالعتماد عمى ما ىو موجود في القانون المقارن و 

الفرنسي نظرًا لتجربتو الطويمة في ىذا الشأن ونظرًا لمتقارب الموجود في أحكام الدساتير 
 الجزائرية والفرنسية.

اثبات نجاعة ىذه التنظيمات في بعض المجاالت والظروف كذلك ومن أىداف الدراسة    
 وظيفتيا األساسية.مع األخذ بعين االعتبار مختمف العوائق التي تحد من 
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وتتعدد دوافع اختيار ىذا الموضوع المتعمق بالالئحة إلى العديد من المبررات الموضوعية    
اليامة، وفي مقدمتيا البحث عن مالمح النظام القانوني ليذه الموائح وخصوصيتو في الجزائر 

النظام وكذلك مبررات ىذه الخصوصية من خالل البحث في مكانة السمطة التنفيذية في 
 الدستوري الجزائري.

وباإلضافة إلى ذلك فإن الدور اليام الذي أصبحت تمعبو الالئحة في تنفيذ السياسة العامة 
لمدولة ىو من بين الدوافع التي تبرر البحث في مكانتيا وفي تطور دور السمطة التنفيذية من 

يفة تشريعية موازية ىيئة دستورية منفذة لألحكام التشريعية إلى ىيئة دستورية تمارس وظ
 لوظيفة البرلمان التشريعية.

وعمى أساس ذلك وباستعمال المنيج التاريخي يمكن البحث في مختمف المراحل التي   
نشأت فييا الموائح في القانون المقارن وكذا في القانون الجزائري وصواًل إلى ما حققتو من 

ي ستعمل المنيج التحميمي الستخراج مكانٍة اليوم في ىرم النظام القانوني الجزائري، كما 
المقاصد والمعاني واألىداف الحقيقية في تفسير النصوص الدستورية والقانونية التي أسست 
لتمك المكانة التي تحوزىا الالئحة في ىذا النظام، حيث ي ستعمل كذلك ولذات األسباب 

ات والمراكز المنيج الوصفي في توصيف بعض الظواىر القانونية واألفكار والمصطمح
 القانونية المرتبطة بالالئحة قصد اإلحاطة بكل جوانبيا.

عمى ما ىو  انوني الجزائري قد تتميزفي النظام الق ماىية الالئحة ذلك فإنتأسيسًا عمى و    
 تطورات تاريخية في العتبارات كثيرة نابعة من موجود في النظريات الفقيية والقانون المقارن

 )الباب األول(. مختمفة دستوريةخالل دوافع البيئة القانونية الجزائرية ومن 
الناتجة عن ىذه المكانة الحديثة التي تحوزىا  القانونية راآلثا وباإلضافة إلى ذلك فإن   

 المعايير من خالل القانونية ياقيم تعتبر السمة األبرز التي تتميز بيا مختمفالالئحة 
 )الباب الثاني(. العضوية والوظيفية



 الباب األول:

 

خصوصية ماهية  
الالئحة في النظام  

 الق انوني الجزائري
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القانونية  والمبادئ تبمورت العديد مف اآللياتعمى اثر ظيور المفيـو الحديث لمدولة    
باعتبارىا جزء  ى ىذه اآللياتتيا، ولعؿ التنظيمات ىي مف احدلتصبح مف بيف مقوما

 اإلطار العاـ لمبدأ المشروعية. جزء كبير مف مف المنظومة القانونية لمدولة التي تمثؿ
ومف خالؿ ذلؾ يبدو أف ىذه التنظيمات لـ ترؽ إلى مفيوميا الحديث إال بمرورىا    

 العوامؿدور ف بمراحؿ تاريخية تعددت فيو المفاىيـ وتبمورت عمى اثرىا ىذه الموائح،
ىو حقيقة جعمت منيا احدى  المفاىيمية في بمورة فكرة التنظيماتاألطر خية و التاري

 اشكاليات العصر.
سيتـ الالئحة المغوية لمتنظيـ و  البحث في المعانيومف ىذا المنطمؽ ومف خالؿ     

مع ما تتضمنو  وذلؾ بمقاربتو ليذه المصطمحات التأصيؿ الحقيقي التعرؼ عمى
عف تمؾ المفاىيـ يختمؼ في القميؿ  قد االصطالحي ، غير أف التأصيؿاصطالحياً 

ويضـ تحتو العديد مف  يراه مف زاوية معينة فقيو ألنو مف صنع الفقياء وكؿ وذلؾ
أنواع التنظيمات وىو ما يتطمب معرفة المصطمحات المشابية ليا وكذا تمؾ التي ليا 

 عالقة وطيدة بيا حتى تتـ اإلحاطة الشاممة بو قصد تحديده بدقة.
كما يبدو أف العامؿ التاريخي ساىـ كثيرًا في تطوير وبمورة فكرة التنظيمات وذلؾ     

مف خالؿ ظيورىا في فرنسا منذ الحقب الممكية أيف كاف المموؾ يصدرونيا دوف أية 
قيود بؿ كانت ىي التي تقيد مف حقوؽ وحريات األفراد إلى أف جاءت الثورة الفرنسية 

أحكاـ الدساتير حتى ال تمارس عشوائيًا في معظـ أيف تـ تقييدىا ووضعيا في 
 المجاالت.

قد أسس لمفاىيـ ومبادئ حديثة اصطمح  8591ولعؿ الدستور الفرنسي لسنة      
واصطمح آخروف بالنظرية الحديثة لمفصؿ بيف ، 1عمييا البعض بعقمنة البرلمانات

ؼ األنظمة ، حيث شكؿ ىذا الدستور منحى جديد لمختممجالي التشريع والالئحة
                                                 

، جامعة ، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽالتنظيـ في النظاـ الجزائري مجاؿ التشريع ومجاؿلدرع نبيمة،  1
 .212، ص2014/2015، 1الجزائر 
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 معظـ عمى غرار الجزائر في .الدستورية نظرًا لتبنيو مف طرؼ العديد مف الدوؿ
 .(الفصؿ األوؿ) دساتيرىا

أصبحت تشكؿ القاعدة العامة ألنيا غير محدودة وعمى أساس ذلؾ فإف الالئحة    
المجاؿ بينما أصبح التشريع يشكؿ االستثناء مف خالؿ تقييده بمجاالت معينة، ولذلؾ 

صبحت الالئحة تتميز بخصائص موضوعية شبيية بخصائص القانوف وال يمكف أ
 تمييزىا إال مف خالؿ الخصائص اإلجرائية التي تختمؼ كثيرًا عف اجراءات القانوف.

ومف خالؿ ىذه المفاىيـ الحديثة أصبح استعماؿ الموائح مف طرؼ السمطة التنفيذية    
طرؼ الفقياء إلى لوائح تصدر في الظروؼ بكثرة ما أدى إلى تنوعيا وتقسيميا مف 

قسيمات تختمؼ مف نظاـ العادية وأخرى تصدر في الظروؼ االستثنائية، لكنيا ت
دستوري آلخر حيث أف ىناؾ مف يدمج خالؿ ىذه التقسيمات كؿ مف التشريعات 
التفويضية وتشريعات الضرورة واألوامر التشريعية لمتنظيمات؛ وىو ما يتنافى مع 

 المتعارؼ عييا.طبيعتيا 
 فإف ىناؾ مقاربات حوؿ النظاـ القانوني لموائح خاصًة في الجزائر وعمى ذلؾ   

تضعيا ذات خصوصية مف حيث الطبيعة ومف حيث اقترابيا لطبيعة ومجاؿ التشريع، 
حيث أنو مف خالؿ المعايير التقميدية المتعمقة بتحديد طبيعتيا يبدو أف الالئحة 

يثة تتعمؽ بالتشريع وذلؾ نظرًا لتطور دور السمطة التنفيذية أصبحت تتناوؿ مواضيع حد
 في مختمؼ شؤوف األفراد.

كما أف التنظيمات قد تأخذ طبيعة خاصة تتحصف بيا مف أي طعوف قضائية وىي    
، حيث تعتبر ىذه األخيرة أعماؿ السيادةبأنيا مف  اإلداري حينما يعترؼ ليا القضاء

وىو ما يخؿ بالتوازنات واستثناءات مبدأ المشروعية القضاء اإلداري مف عيوب 
 والمبادئ القانونية القائمة في الدولة.
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كما تعتبر طبيعة الالئحة أيضًا في تقارب أو تشابو كبير جدًا مع طبيعة التشريع    
الموضوعية وذلؾ وفقًا لممعايير المادية التي  نظرًا الشتراكيما في نفس الخصائص

عمى العكس مف ذلؾ وفقًا لممعايير الشكمية، وباإلضافة إلى ذلؾ  تبرر ذلؾ رغـ أنيا
فإف ىذا التقارب ال يتوقؼ إلى ىذا الحد بؿ يمتد إلى المجاؿ بينيما خاصًة مف خالؿ 

 النظرية الحديثة التي وسعت مف مجاؿ الالئحة عمى حساب التشريع.
ة التنفيذية في ومف خالؿ ىذه المفاىيـ الخاصة بالالئحة يتضح بأف جيود السمط 

تعزيز ىذه اآللية كاف عف مبررات ودوافع منطقية أدت بيا إلى ذلؾ، حيث تتنوع 
إلى مبررات عممية وأخرى عممية ومبررات دستوري وأخرى سياسية، وكميا تدعـ ىذا 

وتبنتو العديد مف الدوؿ  8591التوجو الحديث الذي جاء بو الدستور الفرنسي لسنة 
ي نجد أف مبرراتيا في ىذا الشأف عديدة ومتنوعة نظرًا عمى غرار الجزائر والت

 .)الفصؿ الثاني( لخصوصية النظاـ الدستوري الجزائري
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 الفصؿ األوؿ:

دور األطر التاريخية والمفاىيمية في 
 تطور الموائح

في تكويف النظاـ القانوني  إف الدور الذي تمعبو العناصر التاريخية والمفاىيمية    
البحث في مختمؼ ىذه التطورات نجد العديد مف  حيث أنو مف خالؿ  لموائح جد ميـ

وىو ما الحديثة المراحؿ التي أسست لظيور نفوذ ىذه اآللية في األنظمة الدستورية 
 .لعناصر المفاىيميةعمى اكذلؾ ينطوي 

 واالصطالحية التأصيالت التاريخيةتركيبة التنظيمات بيف ومف ىذا المنطمؽ فإف     
رنسية الثورة الف قبؿوليدة صراعات تاريخية  بأف الالئحةىو محور ىاـ مف خاللو يتبيف 

 غاية يومنا ىذا، وبأنيا اصطالح قانوني يحمؿ في جوانبو خصائص قانونية ىامة. إلى
ئحة الاللمتنظيـ و  وضع مقاربات حوؿ التأصيالت المغوية االصطالحية مف خالؿف  

ياء يختمؼ في القميؿ منيا ألنو مف صنع الفقا قد لي االصطالحي الجانببأف  يتضح
مف حيث كؿ ما يتعمؽ  المصطمحات  االحاطة بيذه وىو ما يدعو إلى، المختمفة آراؤىـ

 بيا.
النظاـ القانوني ساىـ كثيرًا في تطوير وبمورة  قد يبدو أف العامؿ التاريخيو     

المموؾ  فرنسا منذ الحقب الممكية حيث كاف خالؿ ظيورىا فيمتنظيمات وذلؾ مف ل
تقيد مف حقوؽ وحريات األفراد إلى و  نيا دوف أية قيود أو رقابة، بؿ كانت تحديصدرو 
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تمارس  تـ تقييدىا ووضعيا في أحكاـ الدساتير حتى اللي أف جاءت الثورة الفرنسية
 .بصفة عشوائية

الحديثة لتفرض مبادئ اللمفاىيـ و جاءت ا 8591الدستور الفرنسي لسنة  ومف خالؿ    
أو عقمنة نشاط  1اصطمح عمييا البعض بعقمنة البرلماناتجديدة بيف السمطات  تحوالت

 مفصؿ بيف مجالي التشريع والالئحة، واصطمح آخروف بالنظرية الحديثة لالبرلمانات
 تبنتو وىو ماالحديثة،  األنظمة الدستورية في اً جديد توجياً حيث شكؿ ىذا الدستور 

 .)المبحث األوؿ( العديد مف الدوؿ عمى غرار الجزائر
فإف الالئحة أصبحت تشكؿ القاعدة العامة بينما  الحديثة وعمى أساس ىذه التحوالت   

، ولذلؾ أصبحت الالئحة تتميز بخصائص موضوعية ستثناءأصبح التشريع يشكؿ اال
الؿ الخصائص اإلجرائية التي شبيية بخصائص القانوف وال يمكف تمييزىا إال مف خ

 تختمؼ كثيرًا عف اجراءات القانوف.
وذلؾ مف خالؿ والخاصة نفراد الالئحة بيف المفاىيـ العامة ولعؿ ذلؾ ما أدى با   

خصائصيا المادية والشكمية وكذا تقسيماتيا عمى أساس الظروؼ الزمنية التي تصدر 
ح استعماؿ الموائح مف طرؼ مف خالؿ ىذه المفاىيـ الحديثة أصبفييا، حيث أنو 

السمطة التنفيذية بكثرة ما أدى إلى تنوعيا وتقسيميا مف طرؼ الفقياء إلى لوائح تصدر 
في الظروؼ العادية وأخرى تصدر في الظروؼ االستثنائية، لكنيا تقسيمات تختمؼ مف 

بعض التشريعات نظاـ دستوري آلخر حيث أف ىناؾ مف يدمج خالؿ ىذه التقسيمات 
 يعتبر تقسيـ غير منطقي؛ وىو ما في ظروؼ خاصة مارسيا السمطة التنفيذيةالتي ت

 .)المبحث الثاني(
 
 
 

                                                 
 .212صالمرجع السابؽ، لدرع نبيمة،  1
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 المبحث األوؿ :

 صطالحية والتاريخيةالموائح مف خالؿ األطر اإل
العناصر التي تساىـ في لالئحة مف بيف أىـ  واالصطالحييعتبر الجانب التاريخ      

التأصيالت المغوية  دراسةفيـ التركيبة القانونية التي تحتوييا الالئحة، حيث أف 
اإلحاطة بكؿ ما يساعد عمى ضبط الجانب المفاىيمي ليا قصد  واالصطالحية لالئحة

 يتعمؽ بيا.
ة لتنظيـ والالئحكؿ مف االتعريفات المغوية ل البحث في ومف ىذا المنطمؽ فإف     

يختمؼ  قد  االصطالحي ياتأصيم لكفما تتضمنو اصطالحيًا،  يساىـ كثيرًا في معرفة
 باإلضافة إلى ذلؾ ، وىو ما يتطمبالرؤية المختمفة لكؿ منيـ وفؽالفقياء لدى بعض 

قصد ات التي ليا عالقة بيا معرفة المصطمحات المشابية ليا وكذا تمؾ المصطمحل
 مف شأنو أف يؤثر في المفاىيـ العامة لموائح التمكف مف التحديد الدقيؽ لكؿ ما

 .(المطمب األوؿ)
النظاـ  ىـ كثيرًا في تطويرسا يتضح بأنو لالئحة التاريخيمف خالؿ الجانب و     

ت كان والتيظيورىا في فرنسا منذ الحقب الممكية  عمى اثرالقانوني لمتنظيمات وذلؾ 
دوف أية  الموائح يصدروف اكانو مييمنة عمى معظـ مقاليد الحكـ، حيث  المموؾ فييا

أف جاءت الثورة الفرنسية  في تقييد حقوؽ وحريات األفراد إلى يستعممونيا اكانو  قيود بؿ
 .وفؽ أىواء المموؾفي أحكاـ الدساتير حتى ال تمارس ت دسترتيا أيف تم
التي جاء بيا  النظرية الحديثة لمفصؿ بيف مجالي التشريع والالئحةومف خالؿ      
 تـ التأسيس لمرحمة جديدة في تطور الالئحة في مختمؼ 8591تور الفرنسي لسنة الدس

في  يالجزائر  مثؿ ما عمؿ بو المؤسسالعديد مف الدوؿ حيث تبنتو األنظمة الدستورية 
المعدؿ  8551سنة دستور و  8515سنة دستور و  8571سنة كدستور دساتير معظـ ال
وعمى أساس ، كاف وفؽ النظرية التقميدية 8511 أف دستورىا لسنةب مع العمـوالمتمـ، 

ذلؾ فإف الالئحة أصبحت تشكؿ القاعدة العامة بينما أصبح التشريع يشكؿ االستثناء 
 .)المطمب الثاني( ف حيث المجاؿوذلؾ م
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 المطمب األوؿ:
 لالئحة التأصيؿ المغوي واالصطالحياشكالية 

تطور لموائح مف بيف الجوانب المؤثرة في  تعتبر المفاىيـ المغوية واالصطالحية    
في معناىا المغوي في كال المغتيف العربية  شكمي ليا، حيث ومف خالؿ البحثالجانب ال

شاسع بيف المغتيف في التعاطي  االختالؼيتضح بعض بأف والفرنسية )الفرع األوؿ( 
اء لالئحة والمعتمد مف طرؼ فقي االصطالحيمع ىذا المصطمح، إال أف الجانب 

)الفرع  القانونية اآلليةالقانوف العاـ تتقارب فيو وجيات النظر أكثر حوؿ ماىية ىذه 
 .الثاني(

  األوؿ:الفرع 
 أثر الجانب المغوي عمى مفيوـ الالئحة

إف التأصيؿ المغوي لمصطمح التنظيـ أو الالئحة في المغة العربية )أواًل( يختمؼ     
نظرًا العتبارات عديدة مف أىميا  الفرنسية )ثانيًا(نوعًا ما عف ما ىو موجود في المغة 

أف المغة الفرنسية ىي األصؿ في مختمؼ المواضيع القانونية خاصًة ما يتعمؽ منو 
نظرًا  المبس في استعماؿ المصطمحات ىذاإزالة بالالئحة، وألجؿ ذلؾ فمف الضروري 

 .خصوصاً  يةالقانون لمدقة التي تتميز بيا العمـو
 في المغة العربيةوالالئحة التنظيـ  أواًل:
يعرؼ الوطف العربي تباينًا ممحوظًا في العديد مف أوجو االختالؼ في تسميات      

حظو بالنسبة لمغرب، فيناؾ تمت بمورت ىذه عمى عكس ما نال حات القانونيةالمصطم
 األفكار القانونية بشكؿ شبو موحد وذلؾ عمى اعتبار أنيـ أصحاب الفكر القانوني

 .أصالً  اإلداري
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التنظيـ في الجزائر والمغرب العربي تقابمو الالئحة عند المصرييف إف مصطمح     
الترجمة مف النصوص إلى  األصؿ ذلؾ في والمشارقة عمومًا لكف المعنى واحد، ويعود

والذي قد يؤدي أحيانًا إلى تغيير المعنى الحقيقي لممصطمح  األجنبية إلى المغة العربية
موائح اليعتبر انحرافًا عف أصوؿ الفقو القانوني. فالتنظيـ الذي نحف بصدده ك وبالتالي

( Règlement ) مصطمح صادرة عف السمطة التنفيذية  يقابموال
بالمغة الفرنسية، أما  1

( Organiser)التسوية فيقابمو مصطمح   وأالتنظيـ بمعنى الترتيب 
، أما ترجمة مصطمح 2

3قائمة  وقد ُيقصد بو  (Règlement) تنظيـ فقد ُيقصد بوالالئحة 
(Liste). 

يدؿ عمى عدـ توافؽ المغتيف العربية والفرنسية مف  وعمى ىذا األساس فإف ذلؾ    
حيث الترجمة الفعمية الدقيقة وخاصة بالنسبة إلى المصطمحات القانونية التي تحتاج 

 .فراددومًا إلى الدقة نظرًا الستعماليا الواسع في المجتمع ولدى عامة األ
العرب" البف "لساف معجـ  وبحسب أصؿ الكممة ومدلوليا الحقيقي ورغـ ذلؾ فإف   

نظمو ينظمو نظمًا ونظامًا ونظمو ))نجد أف أصؿ مصطمح التنظيـ ىو: منظور 
ومنو نظمت  ،فانتظـ وتنظـ ونظمت المؤلؤ أي جمعتو في السمؾ، والتنظيـ مثمو

قرنتو بآخر أو ضممت بعضو الشعر ونظمتو، ونظـ األمر عمى المثؿ، وكؿ شيء 
 4.((إلى بعض

"الصحاح في المغة" إلسماعيؿ بف وىو ذات التعريؼ الذي حضي بو في معجـ    
نظمت المؤلؤ في السمؾ أي جمعتو والتنظيـ مثمو ومنو )) :حيث قاؿ حماد الجوىري

  5.((نظمت الشعر ونظمتو...، واالنتظاـ ىو االتساؽ
                                                 

1
 Larousse, Librairie Larousse, Paris, 1980, p719. 

2
 Ibid, p .115  

3
 Ibid, p537. 

، .ف(ت.د)عة األولى ،  دار صادر، لبناف، المجمد الثاني عشر، الطب ،لساف العربابف منظور،  4
 .578ص

،  مكتبة جامعة الممؾ سعود، الرياض، 13الجزء  ،، الصحاح في المغةإسماعيؿ بف حماد الجوىري 5
 .72ص، .ف(د.ت)
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القصد مف التنظيـ في األصؿ ىو ترتيب و تسوية األشياء وىو ما ينطوي  أف أي   
عمى موضوعنا في أف التنظيمات جاءت لتسوية وترتيب بعض المسائؿ وفؽ نص 

 قانوني واضح المعالـ وجعميا تبدو أكثر تناسقًا وتوافقًا.
الح  الئحة))نجد أف أصؿ مصطمح الالئحة ىو:  "لساف العرب" معجـوبالعودة إلى    

يموح لوحًا ولؤوحًا، والح لي أمره وتموح أي باف ووضح، والح الرجؿ يموح لؤوحًا أي 
وىو كذلؾ ما ينطوي عمى مختمؼ لوائح السمطة التنفيذية التي تأتي ، 1((برز وظير

لتبيف وتوضح كؿ ما ىو غامض في النصوص التشريعية أو ما غفمت عنو ىذه 
 .النصوص ولـ تذكره

لمرادفات مصطمح الالئحة أو التنظيـ كمصطمح المرسوـ أو القرارات وبالرجوع    
العامة نجد األمر أكثر دقًة قانونًا وذلؾ بوصؼ ىذه المترادفات  ةالتنظيمي

لغًة مف الرسـ أي األثر أو ما بقي بالمصطمحات الدقيقة المعنى في مدلوليا، فالمرسـو 
 حما يوحي إلى أف ىذا المصطم ، وىو كذلؾ2منو وقيؿ ترسـ الرسـ أي نظر إليو...

لترسـ معالـ أيضًا ينطوي معناه المغوي عمى لوائح السمطة التنفيذية التي حقيقًة تأتي 
 الموضوع المعالج بواسطتيا.

 أصمو لغًة فالقرار حيث مصطمح القرارات التنظيمية العامة مف إلى كذلؾ وبالرجوع   
أف الموائح جاءت لتثبت مختمؼ وىو ما يبيف أيضًا ، 3الثبات السكوف ومف  لغة

  المسائؿ وتضع ليا حدودًا ومعالـ واضحًة.
 التنظيمات في المغة الفرنسية ثانيًا:
في معاجـ المغة بعد التطرؽ لتعريفات الموائح أو التنظيمات ومختمؼ مرادفاتيا     

 البحث في ما يقابميا في المغة الفرنسية وذلؾ العربية يتضح أف األمر يتطمب كذلؾ
                                                 

 .586ص، .ف(ت.د)صادر، لبناف،  دارالطبعة األولى، ، المجمد الثاني، لساف العربابف منظور،  1
 .241، صالسابؽ ، المجمد الثاني عشر، المرجعلساف العربابف منظور،  2
 .85ص، .ف(ت.د)صادر، لبناف،  دار الطبعة األولى،  ، المجمد الخامس،لساف العربابف منظور،  3
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في ىذا  اعتبارًا أنيا في األصؿ لغة القانوف في العصر الحديث ومنبعو خاصة
رؼ أو فعؿ أي تص لغةً يقصد بيا   (Règlement)فالالئحة  المتعمؽ بالموائح الموضوع

ويقصد بو أيضًا كؿ تصرؼ يحمؿ صفة العمومية صادر  لضبط عمؿ أو حساب معيف
العامة ويسمى حينئذ  اإلدارية أو اإلدارةالسمطات مف طرؼ السمطة التنفيذية أو 

، كما قد يعني أيضًا التعميمات الداخمية والمتمثمة في المدونات التي تحدد شروط  مرسـو
مف ساوى بيف  ىناؾ مف الفقياء ، كما يوجد1العمؿ واالحتراـ في المصانع والمكاتب...

 .2العمـو القانونية في مجاؿ  (Règlementation=Régulation) والضبط ـالتنظيمصطمحي 
فيقصد بو كؿ قرار صادر عف رئيس الجميورية أو الوزير  (Décret) أما مصطمح    

معناه األمر والضبط  (Décréter)لو نفس اآلثار التي تترتب عف أي قانوف، ومصطمح 
، وكذلؾ مصطمح  والذي يقصد بو المرسـو الصادر عف  (Décret-loi)بواسطة مرسـو

حظ نوعًا مف الدقة ليذه ، ومف ىنا نال3الحكومة والذي يحمؿ نفس مواصفات التشريع
المصطمحات القانونية في المغة الفرنسية وذلؾ راجع لمعديد مف األسباب نذكر منيا 

 األصؿ في ىذه المصطمحات القانونية أجنبية بحتة نبعت مف أف عمى سبيؿ المثاؿ:
التجديد الدوري لمعاجـ المغات باإلضافة إلى أف  فممارسات قانونية عمى مر الزم

وبالتالي يتداركوف كؿ ما مف شأنو قد  األجنبية يساىـ في تحديث مختمؼ المصطمحات
 ال يذكر فييا.

 
 
 

                                                 
1 Larousse, op.cit, p719. 

أطروحة دكتوراه،  ظاىرة عدـ فعمية القواعد القانونية في القانوف الوضعي الجزائري،كايس شريؼ،  2
 .50، ص2006مري بتيزي وزو، الجزائر، الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معكمية 

3
 Larousse, Ibid, p115. 
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 الفرع الثاني: 
 الجانب اإلصطالحي لموائح

، حيث انب المغوي ليالمتنظيمات ال يقؿ أىمية عف الج االصطالحيإف الجانب      
التي عرفت ىذه التنظيمات )أواًل( تعريفًا راء الفقيية بر عف مجموعة اآلعأنو يُ 

اصطالحيًا والتي تميزه عف مختمؼ المصطمحات المشابية لو أو تمؾ التي ليا عالقة 
 بيا )ثانيًا(. 

  لالئحة حوؿ ا االصطالحيةتقارب وجيات النظر : أوالً 
عند كذا  و االجتيادات القضائيةو  النصوص القانونيةالبحث في يتضح مف خالؿ   

صطالحية لمتنظيـ أو االتعاريؼ ال أف ىناؾ تباينًا طفيفًا في فقياء القانوف اإلداري
 كما سنراه في ما يمي:الالئحة 

 تعريؼ الالئحة مف خالؿ النصوص القانونية .1
 فيـو النص التنظيمي خالفًا لممشرع الكنديتحدد أغمب الدوؿ ومنيا الجزائر م لـ  

المعدؿ  8591سنة التنظيـ مف خالؿ القانوف المتعمؽ بالنصوص القانونية  الذي عرؼ
حصائيا 8571سنة  والمتمـ فإف  ، ومنوالمتعمؽ بتعداد أنوع النصوص التنظيمية وا 

وعدد أنواعو لتحديد مفيوـ النص التنظيمي لـ تتخذ نصًا أغمبية الدوؿ ومنيا الجزائر 
، ومف خالؿ تفحص 1واالجتياد القضائي ياإلدارية والفقو اإلدار  ةوتركت ذلؾ لمممارس

نجد أف المشرع الكندي قد جمع كؿ الموائح مف أوامر ومراسيـ القانوف المذكور أعاله 
أف تكوف لتنفيذ القانوف أو  اشترطوتعميمات ومناشير .... تحت ظؿ مصطمح التنظيـ و 

 2لتنفيذ قرارات مجمس الحكومة.
                                                 

، 2014، الطبعة الخامسة، دار ىومو، الجزائر، تحرير النصوص القانونية مبروؾ حسيف، 1
 .19-18.صص

 .19، صرجع نفسوالم 2
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  االجتيادات القضائيةتعريؼ الالئحة مف خالؿ  .2

لمختمؼ الدوؿ في اجتياداتيا ومنيا الجزائر التنظيـ القضائية  لـ تعرؼ الجيات    
كؿ مف والتي عرفت  المحكمة اإلدارية العميا في جميورية مصر العربية  عمى غرار

إف القرار التنظيمي العاـ يولد مراكز >> : اإلداري التنظيمي والفردي بقوليا القرار
قانونية عامة ومجردة، بعكس القرار الفردي الذي ينشأ مركزًا قانونيًا خاصًا لفرد 

 1.<<معيف
 تعريؼ الالئحة مف خالؿ فقياء القانوف اإلداري .1

منذ القرف السابع عشر عمى البحث في مختمؼ المسائؿ  فقياء القانوفلقد عمؿ    
كانت  اىتماماتيـ بالمواضيع التي، وظمت القانونية سواء في القانوف العاـ أو الخاص

وىو ما حضي بو موضوع التنظيمات منذ أف أصبحت  تعرقؿ مبادئ دولة القانوف،
 االطالعوري وليذا فمف الضر  ،مف رجاؿ القانوف تشكؿ ىاجسًا لدى ىؤالء وغيرىـ

 الفقو اإلداري العربي. إلى االنتقاؿ الغربي ثـ القفو اإلداري عمى مواقؼبداية 
 موريس ىوريو"أف  الغربي نجد اإلداري بداية مف الفقوف"( Maurice HAURIOU)  

عرؼ التنظيـ عمى أنو أحكاـ مكتوبة مف طرؼ السمطات اإلدارية والتي ليا حؽ 
بأنو ال وجود ألي  كما يضيؼ في ذات السياؽ، 2ممارسة السمطة التنظيمية

ف  تحب صدور ىذه التنظيمااإجراءات تص إال أنيا ال تعطي الحؽ وجدت وحتى وا 
مجمس الدولة لكنو ليس ممثؿ  ستشار فييالممثمي الشعب بالتدخؿ بينما قد ي

.لمشعب
3

 

                                                 
، مذكرة ماجستير، التنظيمية لرئيس الجميوريةعممية الرقابة الدستورية عمى السمطة قارش أحمد،  1

 .10، ص2003جامعة الجزائر، كمية الحقوؽ،
2
 HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif et de droit public général, 4

ème
 

édition, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts, Paris, 1900, p42, 

Version pdf, www.gallica.bnf.fr, 07/01/2016.    
3
 HAURIOU Maurice, Principes de droit public, 2

ème
 édition, Librairie de la société 

du recueil Sirey, Paris, 1916, p28, Version pdf, www.gallica.bnf.fr, 07/01/2016.  
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بمثابة قوانيف وفؽ النظرة  فإنيا تعد (Léon DUGUIT)"ليوف دوجي" حسب بو    
ىو عبارة عف في نظره التنظيـ ف ، وبالتاليالمعيار الشكمي مادية مستبعدًا بذلؾال

(acte-règle)عمؿ أو تصرؼ منظـ ومنضبط 
1. 

بأف التنظيـ ىو قرار إداري  فإنو يرى(Pierre Pactet) "بيار باكتات" أما بحسب   
عف السمطة التنفيذية أو السمطات  (un acte unilatéral)صادر باإلرادة المنفردة 

تأتي  وفقًا لممعيار العضوي، كما يرى بأنيا في ذات الوقت اإلدارية المرتبطة بيا
محددة لألشخاص المخاطبيف  بصفة إلزامية بأحكاـ عامة ومجردة، أي أنيا غير

 .2مثمما يحممو القانوف وفقًا لممعيار المادي بأحكاميا
ومف  إال أنو ، 3ضمنيةبأنيا قرارات إدارية  عتبر التنظيماتي يوالفق لكف ىذا    

قدـ ىذا الفقيو مالحظة ىامة مفادىا أف الدستور الفرنسي فقد  خالؿ تحميمو لمدلوليا
لـ يحدد بصفة دقيقة تعريفًا لمتنظيمات عمى عكس التشريع وأضاؼ  8591لسنة 

تكمف في عدـ وجود تمؾ نقطة ىامة أخرى لصالح تفوؽ التنظيمات عف التشريع 
في صناعة التنظيمات، وىي في نظره  راحؿ التي يمر بيا التشريعاإلجراءات والم

  4ح الالئحة عمى حساب التشريع.نقطة تفوؽ لصال

                                                 
1
DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome2, la théorie générale de l’Etat, 

3
ème 

édition, Ancien Libraire Fontemoing & C, Paris, 1928, p.p115.181, Version pdf, 

www.gallica.bnf.fr, 08/01/2016.   
، 2010، دار بمقيس، الجزائر )د.ط( ،8002مركز رئيس الجميورية في تعديؿ سعاد بف سرية،  2

 .142ص
 .142المرجع نفسو، ص 3
 .143المرجع نفسو، ص 4
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فإنو مف خالؿ تعرضو  (R. CARRE DE MALBERG)كاري دي مالبرغ"  " أما   
حة تقارب مضموف الالئ لالئحة يعرض رأييف مختمفيف لبعض الفقياء األوؿ ينفي فيو

 .1يما مف حيث المعيار المادي فقطمع القانوف والثاني يشابو أو يطابؽ فيو بين
تشكؿ  ، حيث أنيابأف الالئحة تمثؿ تشريًعا حكومًيا محًضاالفروؼ" " بينما يرى   

عماًل تشريعيًا طبقًا لممعيار  وفي نفس الوقت تشكؿعماًل إدارًيا طبقًا لممعيار العضوي 
القوانيف العادية، ومف ثـ فيي عد عامة ومجردة مثؿ قوا تتضمفوضوعي ألنيا الم

 .2في الدولةتشكؿ أحد مصادر البناء القانوني 
 جد كذلؾ الكثير عف تعريؼ الالئحةأما إذا اتجينا نحو الفقو القانوني العربي فن 

اإلداري القرار اإلداري التنظيمي بأنو العمؿ "ماجد راغب الحمو"  يايعرف حيث
الذي يتضمف قاعدة عامة ومجردة، فال يتعمؽ بشخص أو شيء أو حالة  يالقانون

نما بمسائؿ متجددة تحدد بأوصافيا وشروطيا. 3عمى سبيؿ التعييف بالذات وا 
 

ىذه الفئة مف القرارات تتضمف  أف فيقوؿ يعطييا تعريفًا شامالً "عمار عوابدي" لكف    
األفراد المراكز القانونية و تتعمؽ بجممة مف الحاالت و مجردة قواعد عامة وموضوعية و 
 المراكز القانونيةغاء الحاالت و وظيفتيا خمؽ أو تعديؿ أو إلغير المحدديف بذواتيـ و 

أثرىا حيث ال تستنفذ مضمونيا و  –مثؿ القانوف  –وأنيا تمتاز بالثبات والجمود النسبي 
 .4ظروؼ تطبيقيافرت شروط و تو  مرة بؿ تظؿ قابمة لمتطبيؽ متىبمجرد تطبيقيا أوؿ 

                                                 
1
 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat (tome 1), 

Edition de CNRS, Librairie de la société du recueil Sirey, Paris, 1962 p331, Version 

pdf, www.gallica.bnf.fr, 10/01/2016. 
 .143، المرجع السابؽ، صسعاد بف سرية 2
 .10السابؽ، ص، المرجع قارش أحمد 3
مسة، دار ىومة، الطبعة الخا ،نظرية القرارات اإلدارية بيف عمـ اإلدارة و القانوف اإلداريعمار عوابدي،  4

 .111، ص2009الجزائر، 
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مف القرارات إلدارية العامة المتضمنة لألحكاـ  الفئةتمؾ  لكف ىناؾ مف يضيؼ بأنيا   
 .1الجزئية التفصيمية الالزمة لتطبيؽ القانوف تطبيقًا سميمًا وفعاالً 

ومف الفقياء أيضًا مف يفصؿ أكثر ويعرؼ التنظيـ بأنو التشريعات الفرعية      
والثانوية التي تصدر مف السمطة التنفيذية وذلؾ عف طريؽ المراسيـ أو القرارات بصفة 
مستقمة في مسائؿ معينة أو في صورة تفويض مف السمطات األصمية أو في شكؿ تنفيذ 

الجية أما مف الناحية الشكمية فالمختصة،  لمقوانيف العادية الصادرة عف السمطة
تمييزىا عف األعماؿ حيث يمكف  ىي السمطة التنفيذية المختصة لسف الالئحة التنظيمية

 2والتصرفات اإلدارية الصادرة عف اإلدارة أو السمطة اإلدارية.
 مف الجيات اإلدارية وعرفيا البعض بأنيا القرارات التي تصدر عف السمطة التنفيذية   

مجردة تسري عمى جميع األفراد الذيف تنطبؽ المختمفة، وتضع قواعد موضوعية عامة و 
 .عمييـ الشروط التي وردت في ىذه القواعد

وعرفت أيضًا بأنيا فئة القرارات اإلدارية العامة التنظيمية التي تضعيا السمطة    
انتظاـ التنفيذية بيدؼ تنظيـ المرافؽ والمؤسسات العامة وضماف حسف سيرىا ب

نشاء الوظائؼ والمرافؽ العامة وتوصيفيا  دوباضطرا وكفاية عف طريؽ تحديد وا 
لغائيا وكؿ ذلؾ وفقًا لما تقتضيو  صنيفيا وترتيبيا وشغميا وتنسيقياوت وتعديميا وا 

 3المصمحة العامة في مفيـو القانوف اإلداري والوظيفة اإلدارية في الدولة.
تمؾ القرارات اإلدارية التنظيمية أو الموائح التنظيمية كما عرفيا البعض عمى أنيا      

كما عرفت أيضًا أنيا الموائح المنظمة لممصالح  التي تصدر لتنظيـ المرافؽ العامة،

                                                 
، القاىرةالطبعة الثالثة، دار الفكر العربي،   ،النظرية العامة لمقرارات اإلداريةالطماوي،  محمد سميماف 1

 .471، ص1966
، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية الحدود الدستورية بيف مجاؿ القانوف و التنظيـعميمر، نعيمة  2

 .10ص ،2008جامعة الجزائر،السياسية، العدد األوؿ،  واالقتصادية و
 .136، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 3
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ال  مف التعريفات المرتبطة بالمرافؽ العامة األنواع هيدؿ عمى أف ىذ ىو ماو ، 1العامة
تخاطب فيو الالئحة األفراد مباشرة وال يترتب عمييـ أية التزامات مباشرة عنو، لكف ىذا 
ف وجدت  ال يعني عدـ وجود أي آثار عمى حقوؽ وحريات األفراد وبالتالي حتى وا 
تصبح المشكمة القانونية ىنا ذات بعد دستوري، ألف األصؿ في تنظيـ الحقوؽ 

شريع ) سواء كاف قانوف عادي أو قانوف والحريات ىو مف صميـ اختصاص الت
 التي يأتي بيا الدستور.العامة  أو المبادئ عضوي( وحده وذلؾ بعد األحكاـ

يؿ يؤخذ الواسع أو الضيؽ لمتنظيـ، ف مدلوؿبال األخذ وقد قاـ خالؼ فقيي حوؿ     
يؼ ىذا األخير اإلنشاء والتوصيؼ والتصنبحيث يشمؿ  ؟بالمدلوؿ الواسع لكممة التنظيـ
المؤسسات العامة، أـ يؤخذ بالمدلوؿ اإللغاء لممرافؽ و والترتيب والتنسيؽ والتسيير و 

الترتيب والتسيير دوف اإلنشاء قصر كممة التنظيـ عمى التوصيؼ و يُ  الضيؽ الذي
ة التنظيـ المدلوؿ الواسع لكممالرأي الراجح ىو إعطاء المعنى و  اإللغاء، لكفوالتعديؿ و 

 .2القانوني لكممة التنظيـوىو المدلوؿ العممي و 
الضيؽ ىو  المغوي التنظيـ بالمعنىح ىذا اإلشكاؿ ألف يطر  الفلمغة الفرنسية فبالنسبة   
(L’organisationأما بالمعنى ) المغوي ( الواسع ىوLa réglementation فالفارؽ شاسع ،)

لما يتعمؽ األمر بممارسة صالحية مستمدة مف الدستور بواسطة سمطة تنفيذية  خاصةً 
 ة سمطة تشريعية تمثؿ إرادة الشعب،في مواجيىـر اإلدارة العامة في الدولة و  تمثؿ قمة

 .وفقًا لممعنى الضيؽ فال يمكف تصور ممارستيا لمتنظيـ بيذا القدر المحدود جدا
في مجاؿ العمـو  والضبط ـالتنظييناؾ مف ساوى بيف مصطمحي فوعمى غرار ذلؾ     

القانونية مبررًا ذلؾ بأنو يراد منيا وضع واصدار مجموعة مف القواعد القانونية لييكمة 

                                                 
 .11، المرجع السابؽ، صقارش أحمد 1
 . 136، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي2
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مجاؿ معيف مف المجاالت المختمفة في المجتمع قصد التمكف مف ارساء استراتيجيات 
 .1متنوعة ومختمفة لمتوفيؽ بيف المصالح المتناقضة

 التنظيمات ومختمؼ المصطمحات المشابية ثانيًا:
خاصة  الباحث يتناولوي ذبحسب تغير الموضوع القد يأخذ التنظيـ عدة مفاىيـ       

قريبة مف العمـو والسياسية واإلدارية والتي تعتبر  واالجتماعيةتمؾ العمـو اإلنسانية 
إال أنو ومف خالؿ ىذه األخيرة قد توجد بعض المصطمحات المشابية  (أ) القانونية
 .(ب) لمتنظيـ

 :التنظيـ مف خالؿ بعض العموـمفيـو  ( أ
فمف وجية نظر عمماء عمـ اإلدارة فإف التنظيـ في حد  :التنظيـ في عمـ اإلدارة -

، ألنو لواله لما وصمت ذاتو يشكؿ أحد الدعائـ البالغة األىمية في ىذا العمـ
اإلدارة اليـو إلى ىذا الحد مف الحداثة في تقديـ خدمات عمومية مميزة، لكف ما 

إلى أربع  ايشدنا نحف في ىذا المقاـ ىو أف عمماء وفقياء عمـ اإلدارة انقسمو 
 :2تقييميـ لعنصر التنظيـ في اإلدارةو  تعريفيـ في اتجاىات

 إلى التنظيـ عمى أساس أنو وظيفة وأنو  أصحابيا حيث ينظر :المدرسة الكالسيكية
، ومف ثـ فإنو مجموعة األفكار التي تستعمؿ مف طرؼ أداة لإلدارة في ذات الوقت

 .3رجاؿ اإلدارة في سبيؿ تحقيؽ برامجيـ ووضعيا موضع التنفيذ

                                                 
، المرجع السابؽ ظاىرة عدـ فعمية القواعد القانونية في القانوف الوضعي الجزائري،كايس شريؼ،  1

 .50ص
حقوؽ، جامعة أطروحة دكتوراه، كمية ال ،العممية اإلدارية، التنظيـ و التطوير التنظيمي بوساـ بوبكر، 2

 وما بعدىا. 09، ص2011الجزائر، 
 .13المرجع نفسو، ص 3
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 :نظر إلى التنظيـ عمى أساس أنو النمو المدرسة يُ حسب ىذه  المدرسة السموكية
حيث بناء مؤسساتو أو أنماطو أو أشكالو عمى عكس االتجاه المعقد لممجتمع مف 

 .1فيـ يربطوف التنظيـ باإلنتاج وسموؾ أفراد المجتمعاألوؿ، 

 :التنظيـ عمى أساس أنو مفيـو اجتماعي إلى  وفؽ ىذه النظرية ُينظر نظرية النظـ
 أوسع مف اإلدارة في حد ذاتيا وأشمؿ مف كونو يحمؿ كذلؾ األىداؼ والبرامج إلى

 .واقع الحياة في الجماعة

 والتي نتجت عف وحدة  "النظامية"لقد عرؼ اإلسالـ التنظيـ باسـ  :لفكر اإلسالميا
عمى النظامية تصورًا وعقيدًة  أصال يقـو ياإلسالمالنظاـ ووحدة الفكر، ف ةالعقيد
ىذه أبرز و  يؤدي إلى توفير عناصر النظامية يحقؽ غرضًا اجتماعيًا شامالً  وعمالً 

2: التضامف، الوالية العامة والقواعد الممزمة.ىي عناصرال
 

وعمى الرغـ مف تعدد النظريات واختالؼ اآلراء في العمـو القانونية والعمـو     
نواة السمطة  اإلدارة تمثؿ  إلدارية حوؿ اصطالح التنظيـ؛ إال أنو وبما أفا

ألداة التي تنفذ بيا ىذه السمطة اآللية أو ا وباعتبارىا تمثؿ كذلؾالتنفيذية 
المركزية أي  )اإلدارة التنظيـ في كال المستوييفمفيـو  ؛ فإفسياستيا العامة

ال يختمؼ كثيرًا مف حيث ( واإلدارة العامة في باقي المستوياتالسمطة التنفيذية 
األمر يتعدى ذلؾ في التنظيمات الصادرة  غير أف لو، المفيـو العاـ والواسع

ة التنفيذية إلى كونيا أصاًل نصوص القانونية تأتي بما ىو أشمؿ مف عف السمط
فيو تنظيـ فعمي بواسطة لوائح تضبط وتنظـ حياة األفراد سواًء جاءت  ذلؾ

 .لتنفيذ القانوف أو جاءت مستقمًة عنو
فيستعمؿ مصطمح عمـ السياسة  أما فيما يخص سياسية:ـ الو عمالالتنظيـ في  -

 سياسية تنظيمات  إلى ات والييئات السياسيةالتنظيـ في تصنيؼ المنظم
                                                 

 .16، صالسابؽ، المرجع بوساـ بوبكر 1
 .وما بعدىا 09، صنفسوالمرجع  2
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 ات في الدولةطنية ومختمؼ الييئكاألحزاب والجمعيات والمنظمات الدولية والو 
راء ىدؼ سياسي واضح غالبًا ما يكوف الوصوؿ إلى ىذه التنظيمات و  فتتفاعؿ
ذات الطبيعة ، وعمى العكس مف ذلؾ فإنو بعدـ وجود ىذه التنظيمات 1السمطة

، وبالتالي ال يمكف فإننا نصبح أماـ حروب أىمية ونزاعات مسمحة السياسية
 تعريؼ عمـ السياسة بدوف تنظيمات سياسية.

في  –الغالبية  رأي بحسب–يوجد خمط كبير لدى البعض   كما تجدر اإلشارة بأنو    
مف مصطمح السمطة التنظيمية، فيدمجوف الكثير مف  المستوحاةفيـ محتوى التنظيمات 

التعميمات والقرارات الوزارية  المفاىيـ أو األنواع األخرى لموائح ضمنيا، وبرأييـ فإف
الموائح الموائح المستقمة والموائح التنفيذية ولوائح الضرورة و و  والقرارات الوزارية المشتركة

 -8511ه األخيرة لـ توجد إال في دستور حتى و إف ىذ–لوائح التفويض و  االستثنائية
الموائح ، رغـ أف معظميا مثؿ لوائح الضرورة و التنظيمات أنواع كميا تدخؿ في نطاؽ

تنظـ في األصؿ موضوعًا ذا طبيعة تشريعية ومف  لوائح التفويضاالستثنائية و 
اختصاص السمطة التشريعية وبموجب النصوص الدستورية، حيث أف الظرؼ 

وأف  إال بمثؿ ىذه اآلليات القانونية الذي أحاط بالواقعة ال يمكف التفاعؿ معواالستثنائي 
ضيؽ ال تخدـ ىذه الظروؼ نظرًا ل -وما يميزىا عمومًا بالبطء- إجراءات التشريع

 الوقت، فحمت محمو تمؾ الموائح السابؽ ذكرىا. 
صورتاف أو  تأخذصائبا،  فإف ىذه التنظيمات ىو ما نراه و  2أما في رأي البعض اآلخر

 صنفاف فقط:
سميت ( و règlement autonomeالتنظيمية المستقمة  ) حالموائالتنظيمات المستقمة أو  (أ 

أو استقاللييا عف القانوف، و ىي مف الصالحيات األصيمة  انفرادىاكذلؾ لتبياف 
                                                 

دار دمشؽ ، )د.ط(،جماؿ األتاسي وسامي الدروبي، ترجمة مدخؿ إلى عمـ السياسة، موريس دوفرجيو 1
 .152-147)د.ت.ف(،  ص.ص، دمشؽ، لمطباعة والنشر والتوزيع

 .100، ص2006الجزائر، ، لباد ،األولى، الطبعة الوجيز في القانوف اإلداريناصر لباد،   2
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ويمارسيا عف طريؽ  مف الدستور 811ادة لرئيس الجميورية و سنده في ذلؾ الم
 .1إصدار المراسيـ الرئاسية

تنظيمات أو لوائح تنفيذية مرتبطة بتطبيؽ القانوف أو التنظيمات المستقمة السالفة  (ب 
( ، وىي مف الصالحيات األصيمة لموزير règlement pris en exécutionالذكر أعاله )

لمراسيـ يمارسيا عف طريؽ إصدار اوالتي  2تطبيقًا ألحكاـ الدستور األوؿ
3التنفيذية.

 

بينما قد ُتصنؼ الموائح مف حيث مضموف النص إلى لوائح تنظيمية وأخرى تنفيذية    
 إلى مراسيـ رئاسية وأخرىولوائح ضبط أو بوليس إداري، ومف حيث الجية المصدرة 

 .تنفيذية
لكف وفي ىذا النطاؽ المتعمؽ بمحتويات التنظيمات وبنوع مف التركيز يتضح لنا أف    

إف قمنا ىناؾ بعض المفاىيـ أو التعريفات العامة وأخرى خاصة ليذه التنظيمات، ف
بتعميـ ىذه األخيرة فإف محتوياتيا تشمؿ كؿ مختمؼ أنواعيا كالتعميمات والقرارات 

لوائح الضرورة الموائح المستقمة والموائح التنفيذية و و  الوزارية والقرارات الوزارية المشتركة
فإف ىذه المحتويات .أما مف الناحية القانونية ...ائية و لوائح التفويضو الموائح االستثن

 .فقط الموائح التنظيمية المستقمة والموائح التنفيذية بحصتتقمص لت
 :وأخرى مشابية لو لتنظيـليا عالقة بامصطمحات  ( ب

إف مثؿ ىذه الالئحة التي تصدر عف  الئحة رقابة البرلماف عمى الحكومة: (8
البرلماف تعتبر كآلية رقابية يفرضيا ىذا األخير عمى الحكومة في ختاـ مناقشة 

                                                 
 ،2012دار الخمدونية، الجزائر،  ، الطبعة الثانية،القانوف اإلداري و المؤسسات اإلداريةطاىري حسيف،  1

 .56ص
 

 المعدؿ والمتمـ. 1996سنة  دستورمف  02الفقرة الثانية  143 المادةو  99 ادةبموجب الموذلؾ  2
3
 CHAPUS René, Droit administratif général, tome 1, 9

ème
 édition, Paris, 

Montchrestien DELTA, 1995, p.p53-54, Version pdf, www.gallica.bnf.fr, 12/01/2016. 
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عرضيا لبياف سياستيا العامة مثمما جاء في مخطط عمميا وذلؾ عمى إثر 
، كما 51في مادتو رقـ  1المعدؿ والمتمـ 8551الدستور الجزائري الحالي لسنة 

بموجبيا لتي الرقابة وىي الئحة الثقة وا نوع آخر مف لوائحدة جاء في ذات الما
يطمب الوزير األوؿ مف المجمس الشعبي الوطني تصويتًا بالثقة، وفي حالة 

 ر األوؿ استقالة الحكومة.عدـ الموافقة عمى الئحة الثقة يقدـ الوزي

وبالتالي فالئحة ختاـ مناقشة مخطط الحكومة يصدرىا المجمس الشعبي     
، أما الئحة الثقة فيي طمب مف الوزير كي يقيـ فييا ىذا المخطط الوطني

األوؿ لممجمس الشعبي الوطني عف التصويت عف منحو الثقة ألعضاء 
حكومتو، وكأنو يقيس مدى ثقة ىذا المجمس في حكومتو حتى ينيي ويفصؿ 

. وىو ما يبيف أف ىذا النوع مف الموائح ال يمت بأية ية بقاء ىذه األخيرةفي قض
صمة بالتنظيمات أو لوائح السمطة التنفيذية التي نحف بصدد دراستيا في بحثنا 

 ىذا.

وىي في حقيقة األمر مصطمحات مرادفة  التشريع الفرعي والتشريع الالئحي: (1
، لكف ما 2ء القانوف اإلداريفقيالمصطمح الالئحة أو التنظيـ يستعمميا بعض 

مف غيرىـ وذلؾ مرده أف دقة أكثر أنيما المصطمحيف  يالحظ عمى ىذيف
 تحديد في المقصود بوضع كممة أو مصطمح التشريع بدايًة يعد تسيياًل كبيراً 

ومف ثـ  ؾ اليقيف محؿ أي شكوؾ في طبيعتياطبيعة ىذه الموائح واضعًا بذل
و إلى ما يؤوؿ يأو الالئحي( ما ىو إال توجفإف المصطمح الذي يميو )الفرعي 

 يع أو إلى أية فصيمة ينتمي إلييا.إليو ىذا التشر 

                                                 
 .8/12/1996المؤرخة في  76 ، ج.ر عددالمعدؿ والمتمـ 1996دستور الجميورية الجزائرية  1
، الطبعة الثانية، ديواف المدخؿ لمعمـو القانونية )النظرية العامة لمقانوف(حبيب ابراىيـ الخميمي،  2
 .98، ص1998لمطبوعات الجامعية، الجزائر، ا
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لكف ما يترتب عف كؿ ذلؾ مف آثار ال يكمف االستيانة بو وذلؾ ألف     
نوع الرقابة قد تدخمنا في إشكالية اإلجراءات وكذلؾ البحث في طبيعة الموائح 

إف إجراءاتيا يجب أف فاعتبرناىا تشريعات بطبيعتيا  ، فإذاالتي يخضع ليا
بداية مف االقتراح أو المبادرة بالتشريع ثـ  تكوف مثؿ إجراءات ومراحؿ التشريع

ثـ النشر، وىو ما ينجر الدراسة والفحص ثـ المناقشة والتصويت ثـ اإلصدار 
لة برقابة أيضًا عنو فيما يخص نوع الرقابة الخاضعة ليا والمتمثمة في ىذه الحا

المجالس أو المحاكـ الدستورية بطبيعة الحاؿ بحسب الدستورية مف طرؼ 
ريع أسمى منو اؿ عدـ دستوريتيا أو مخالفتيا لتشنظاـ كؿ دولة وذلؾ في ح

 . وفؽ مبدأ تدرج القواعد القانونية
ىنا مختمؼ جذريًا حيث أنيا  إدارية بطبيعتيا فاألمرأما إذا اعتبرناىا لوائح    

جراءاتيا و تأخذ طبيعة القرارات اإلدارية  فالمحاكـ اإلدارية ومجالس وبالتالي ا 
إذف فرغـ أف ىذه  ييا،الدولة ىي صاحبة االختصاص في حالة الطعف ف

لكؿ  لدى الفقياء المصطمحات ىي مترادفات إال أنو قد تختمؼ القراءة القانونية
مف آثار قانونية وبالتالي فكؿ ىذه تسميات  مصطمح بحسب ما ينجر عنو

 ةتتغير بتغير النظاـ القانوني المتبع في كؿ دولة وبحسب اعتراؼ ىذه األخير 
 لمطبيعة القانونية لمختمؼ التنظيمات الصادرة عف سمطتيا التنفيذية.

يستوجب األمر بداية  :كمصطمح يتعمؽ بالالئحة السمطة التنظيمية مدلوؿ (1
التقرير بأف مدلوؿ السمطة التنظيمية ىو ذاتو مدلوؿ سمطة إصدار الموائح 

لسمطة حيث يعبر مصطمح ا ،1اإلدارية العامة التنظيمية تالتنظيمية أو القرارا
تعبر القرارات أو المراسيـ التنظيمية عف الصالحية في حد ذاتيا و التنظيمية 

                                                 
مجمة الواحات لمبحوث   ،8592مجاؿ وطبيعة الالئحة في الدستور الفرنسي لعاـ بف مسعود أحمد،  1

 .296-287، ص.ص2013، جامعة غرداية، 18والدراسات، العدد 
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 Le pouvoirىذه الصالحية، و بالفرنسية يقاؿ )عف اآللية التي تمارس بيا 

réglementaire ) .كترجمة مطابقة لمسمطة التنظيمية 

لكف  فقط االختصاصبؿ  1الييئة بو قصدغير أف مصطمح السمطة ال يُ    
 ىي مصدر ىذه الموائح والتنظيمات يكمف القوؿ بأف ىذه السمطة ومع ذلؾ

لصاحب االختصاص في إصدارىا سواء القانوني و  فيي تمثؿ السند الدستوري
كاف رئيس الجميورية أو الوزير األوؿ وذلؾ بحسب النصوص الدستورية 

حيث يظير ذلؾ جميًا ولو مف حيث الشكؿ وذلؾ  منظمة ليذه الصالحيات،ال
ية مف خالؿ تفحص ىذه النصوص التنظيمية التي تجعؿ ىذه األحكاـ الدستور 

إف صح -منحيا الترخيص القانوني متيا كمرجع أو سند قانوني يفي مقد
إلصدار مثؿ ىذه النصوص ووفؽ مبدأ تدرج القواعد القانونية ويجعميا  -القوؿ

ف بعدـ و ذات بعد قانوني سميـ وشرعي وفؽ مبدأ الشرعية وفي مواجية أية طع
 دستوريتيا. 

"محاضرات في السمطة التنظيمية في كتابو  "أحمد محيو" ويعرؼ   
بأنيا تمؾ الصالحية األساسية لمسمطة التنفيذية والتي " المؤسسات اإلدارية

تتمثؿ في اتخاذ اإلجراءات التنفيذية اإللزامية بالنسبة لإلدارة والمواطنيف، حيث 
تقـو الحكومة بواسطتيا بتأميف السير العادي لممرافؽ العامة وذلؾ وفؽ اصدار 

 .2مراسيـ صادرة في مجمس الوزراء
 Maurice) "موريس ىوريو" ومف بينيـ ولقد أكد بعض العمماء   

HAURIOU)  بأنيا صالحية أصيمة وغير مفوضة مف السمطات األخرى مبررًا

                                                 
كمية أطروحة دكتوراه،  ،أحكاـ السمطة التنظيمية في األنظمة الدستورية المقارنةبف مسعود أحمد،  1

 .03، ص2015/2016الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 
ديواف  الطبعة الرابعة، ترجمة محمد عرب صاصيال، ،محاضرات في المؤسسات اإلداريةمحيو، أحمد  2

 .138، ص2006وعات الجامعية، الجزائر، المطب
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ذلؾ بأنو بوجود دولة ذات دستور مكتوب وفصؿ بيف السمطات فإف السمطة 
 1التشريعية ال تفوض وبأف التنظيـ ليس لو نفس المجاؿ مع التشريع.

فيقوؿ أف  (R. CARRE DE MALBERG)كاري دي مالبرغ"  " بحسب أما   
السمطة التنفيذية لمختؼ ؽ ومباشر بيف السمطة التنظيمية و ترابط وثيىناؾ 

  2التشريعات.
 مف ذىب إلى أف :"السمطة التنظيمية ىي القدرة أيضاً  فمف الفقو الغربي   

ىي محددة مف حيث الييئات الممارسة عمى إصدار قواعد عامة ومجردة، و 
، و عمى أنيا : "ذلؾ 3كوف كذلؾ مف حيث نطاقيا التطبيقي"ليا، دوف أف ت

االختصاص الحصري في اتخاذ تنظيمات قائمة بذاتيا، ىدفيا ليس تطبيؽ 
نما ىدفيا   إنشاء قواعد قانونية غير موجودة" القواعد القانونية الموجودة، وا 

ليا الطابع العاـ  أي اتخاذ قرارات ظمةصنع األنلسمطة وىي بذلؾ تصبح ك
4تشكؿ صالحية حكومية"غير الشخصي حيث و 

ومف ىـ مف وضعيا في  .
أنيا : "اختصاص الحكومة بوضع أنظمة تتضمف مقارنة بالتشريع حيث يقوؿ ب

 .5قواعد عامة ومجردة كالتشريع البرلماني"
الموضوعية يمكف تعريؼ السمطة الشكمية و االعتماد عمى المعايير أما ب   

ات التشريعالصالحية الدستورية التي مف خالليا تصدر  ؾ"تم: بأنياالتنظيمية 

                                                 
1
 HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif et de droit public général, 

op.cit, p  .11  
2
 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat (tome 1),  

op.cit, p    .991  
3
 ROUAULT Marie-Christine, BARBE Vanessa, Droit administratif, Anna Droit, 

Gualino, Paris, 2008, p56. 
الجزء األوؿ، الطبعة األولى،  ترجمة منصور القاضي،، القانوف اإلداريجورج فوديؿ، بيار دفولفيو،  4

 .272، ص2008الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع، لبناف،  ةالمؤسس
مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية،  ،السمطة التنظيمية لرئيس الجميوريةعادؿ ذوادي،  5
 .16، ص2013معة الحاج لخضر، باتنة، جا
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الجيات أو السمطات التنفيذية و ذلؾ عف طريؽ  طرؼ مف الفرعية أو الثانوية
المراسيـ أو القرارات بصفة مستقمة في مسائؿ معينة أو في صورة  تنفيذ 

حداث ة وتمتاز  بالعمومية لمقوانيف العادية الصادرة مف السمطة المختص وا 
القانونية، وبيذه الخصائص يمكف تمييزىا عف مختمؼ أعماؿ اإلدارة ثار اآل

ة والموائح التفسيرية، مما أدى الداخمي مات اإلدارية الداخمية أو المناشيركالتعمي
المستقمة خاصة  التي تتمتع بيا بالبعض إلى التأكيد بأف السمطة التنظيمية و 

عف عف السمطة التنفيذية و  حيث الشكؿاإلدارة بعيدة مف حيث الموضوع ومف 
 .1السمطة التشريعية، بؿ تظير كسمطة ثالثة أو رابعة تسمى بالسمطة التنظيمية

 المطمب الثاني:

 دور الجانب التاريخي في بمورة فكرة الموائح

يا القانوني الحالي ووصمت إلى نظامتشكؿ مف خالؿ التطور التاريخي لموائح       
ية التاريخفي مختمؼ األنظمة الدستورية الحديثة، حيث أف النشأة  ما ىي عميو اليـو

والتي بدورىا ساىمت كثيرًا )الفرع األوؿ(  ةالفرنسي األولى كانت مف خالؿ التجربة
 في ىذا التطور وىو ما انتيجو المؤسس الدستوري الجزائري في معظـ دساتيره

 )الفرع الثاني(.
 
 
 
 

  
                                                 

 .11السابؽ، ص المرجع ،نعيمة عميمر 1
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 الفرع األوؿ: 

 في فرنسا ظيور الموائح 

لقد كاف لمثورة الفرنسية الدور الكبير في تجسيد العديد مف المبادئ الدستورية       
كاف مف بيف أسباب لممفيـو الحديث لمدولة، ولعؿ ظيور الالئحة قبؿ ىذه الثورة )أواًل( 

المموؾ في استعماليا، إال أنو تـ األخذ بيا بصورة رسمية في  إلفراطنظرًا  قياميا
)ثانيًا(، لكف المنعرج التاريخي الحقيقي لموائح كاف  الثورة مختمؼ الدساتير الفرنسية بعد

 )ثالثًا(. 8591مف خالؿ الجميورية الخامسة وعف طريؽ الدستور الفرنسي لسنة 
 سيةبوادر ظيور الالئحة قبؿ الثورة الفرن أواًل:
عيد وذلؾ في  فرنسا في بداية األمر في (Les règlementsلقد ظيرت التنظيمات )   

، ونظرًا لصغر سنو (8971-8911الذي حكـ فرنسا ما بيف )" شارؿ التاسعالممؾ "
عمى مقاليد تسمطت أمو  سنوات في بداية حكمو فإف (81) العشر الذي لـ يتجاوز

ومف أشير  ،والكاثوليؾ البروتستانتكما تميزت فترة حكمو بالحروب الدينية بيف  ،الحكـ
كانوف  الذي يقضى بتثبيت األوؿ مف "روسيؿ" مرسـوالتنظيمات التي أصدرىا 

1الثاني
  .4651 عاـ يالسنة ف أياـكأوؿ يوـ مف  

ممؾ  "ىنري الرابع" باإلضافة إلى العديد مف المموؾ الذيف تبعوه مثؿ   
 الذي )Nantes De Edit( "نانت"أصدر مرسـو  الذي )4541 إلى 1553مفا)فرنس

 4554ممؾ فرنسا )مف  "لويس الرابع عشر"و 2أباح حرية العقيدة الدينية لمبروتستانت
مرسـو و  4511سنة  مرسوـ الضطياد البروتستانتالذي أصدر (  4146إلى
 .Fontainbleau De Edit( 3( "فونتنبمو"

                                                 
 .25/01/2016في   www.marefa.orgموقع المعرفة  1
 .24، ص1991، القاىرة، مطابع الييئة العامة لمكتاب، (ط .د)، الثورة الفرنسيةلويس عوض،   2
 .24المرجع نفسو، ص 3
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قوؿ البعض أف مختمؼ ىذه التنظيمات لـ تدخؿ في حقيقة األمر ضمف ىـر وي    
القوانيف بؿ اعتبرت مجرد تعبير عف اإلرادة الممكية يصدرىا لممحافظة عمى تدرج 

وما يميز ىذه الفترة أو ما يسمييا البعض  ،1بالبراءات الممكية"أمالكو أو ما يسمى "
كما  2تطورت بمرونة تامةو عرفية  كانت دساتيرىا أف بالعيد القديـ السابؽ عمى الثورة

نيابية  تميزت بالممكية المطمقة والتي تدرجت إلى أف وصمت إلى تكويف مجالس
ممارسة التي أصبح ليا دورًا كبيرًا في و أصبحت بمثابة برلمانات  استشارية إلى أف

 .السمطة
واجبة النفاذ إال بعد تسجيميا   في ىذه الفترة المراسيـ واألوامرىذه  كما لـ تكف    

ف عممية التسجيؿ ىذه لـ تكف البرلمانات وبعض المحاكـ العمياىذه بمعرفة  ، حتى وا 
إلزامية فقد ال تشتمؿ إال عمى تسجيؿ جزئي فقط وىو ما يجعؿ الممؾ يأمر البرلماف 

ويرجع  ،) justice de Lit( ية تسمىفي جمسة رسم بالتسجيؿ وذلؾ بحضوره شخصياً 
 .مع القوانيف األساسية لممممكة ذلؾ العتقاد البرلماف أف ىذه المراسيـ تتعارض

قاد البرلماف حممة معارضة ضد الممكية ميدت لمثورة الفرنسية وذلؾ  فمقد وبالتالي   
يث شيدت ىذه الحممة العديد مف المواقؼ ، حمنذ منتصؼ القرف السابع عشر

والذي ساىـ بو في حركة التمرد  4511 والمثاؿ عمى ذلؾ موقفو سنة المتباينة،
)Lafronde( "الفروند"والعصياف المعروفة باسـ 

وىو ما ات حينيا النزاع اشتدت، حتى 3
بطريقة  كذلؾ ساىمت كماأصاًل،  تحفز المموؾ بعدىا إلى التفكير في إلغاء البرلمانا

 4111سنتي المعروفة بيف مباشرة في قياـ الثورة الفرنسية عف طريؽ االضطرابات 
 .4111و

                                                 
 .141، المرجع السابؽ، صسعاد بف سرية 1
، 2014طبعة  عباس ومراجعة السيد صبري، ترجمة أحمد حسيب ،دساتير فرنساموريس دوفرجيو،  2

 .03، ص2014، القاىرةمكتبة اآلداب، 
 .وما بعدىا 26، صنفسوالمرجع  3
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 بعد الثورة الفرنسية موائحتقييد ودسترة ال ثانيًا:
وأصبح مف الضروري  استمرت األوضاع عمى حاليا لغاية قياـ الثورة الفرنسيةلقد     

تدويف كؿ تمؾ القوانيف األساسية في دستور مكتوب لعدـ المساس بيا وتعديميا بواسطة 
لويس "العديد مف المرات مثؿ الممؾ في ما حاوؿ البعض منيـ مثمراسيـ المموؾ، م

الذي قرر فيو أىمية  4141الصادر في جويمية  عندما أصدر المرسـو "الرابع عشر
حتى ال يستطيع ىؤالء تعديميا بعد تصحيح نسبيـ واالعتراؼ بيـ  أبنائو غير الشرعييف

طرؼ العامة عمى غرار بحسب أىوائيـ الشخصية وىو كذلؾ ما يجعميـ مراقبيف مف 
 السياسييف والنواب.

( دستورًا 81وذلؾ بقياـ ثالثة عشر ) لقد أدت الثورة بتعديالت وتحوالت جذرية    
مكتوبًا كما شيدت في أقؿ مف ثمانيف عامًا أكثر مف خمسة عشر نظامًا سياسيًا 

ذ القوانيف في حيث وفي ىذه الفترة الزمنية الطويمة لـ تكف الموائح إال لتنفي ،1مختمفاً 
 الخروج الكمي مف النظاـ الممكي إلى النظاـ الجميوري ىذه األنظمة إلى غاية أغمب

أيف ظير وألوؿ مرة نظاـ المراسيـ ( 8511-8171)خاصًة في الجميورية الثالثة 
فقد ىذا النظاـ  اؾ متذرعًة بالضرورات الحربية حتىبقوانيف الذي استعممتو الحكومة آنذ

 دة عامة.الطابع االستثنائي وأصبح نظامًا مألوفًا وطبيعيًا كقاع
ما مسمطة الالئحية توسيع ل بأنو إما رأى بعض الفقياء وعمى أساس ذلؾ     العادية وا 

عمى غرار الجميورية  وذلؾ ،2تجريد لبعض النصوص القانونية مف صفتيا التشريعية
ر ممارسة نظاـ المراسيـ بقوانيف حظت عمى دستور ي( التي قام8597-8511رابعة )ال

ويعزز أصاًل مف سيادة البرلماف ويقمص مف صالحيات السمطة التنفيذية حتى في 
قصر عمر ىذه الجميورية واندثارىا في فترة زمنية  إلى أدى أبسط المواضيع، وىو ما

                                                 
 . 37، صالسابؽالمرجع  دساتير فرنسا،، موريس دوفرجيو 1
 .109-107.ص، صالمرجع نفسو 2
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قياـ جميورية  وجيزة نظرًا لعدـ توازف السمطات الثالث فييا بصورة واضحة وبالتالي
 خامسة.

لكف األمر الذي يجب التأكيد عميو في ىذا الشأف ىو أف المؤسسيف الدستورييف    
ميتميف بوضع حد الستمرارية السمطة  اكانو الفرنسييف وعمى أعقاب الثورة األولى 

التشريعية التي كاف يمارسيا الممؾ قديمًا، وىذا عماًل بمبدأ الفصؿ بيف السمطات، وىو 
 .1شؾ إقصاء واضح كذلؾ لمسمطة التنظيمية مف دوف

قياـ الجميورية الخامسة في  إلىيرى البعض أف األسباب الحقيقية التي أدت و    
معظميا تكمف في ضعؼ األجيزة التنفيذية أماـ المجالس التشريعية الفائقة القدرة في 

 ية الثالثةيور كذا عدـ االستقرار الحكومي في الجمالجميوريتيف الثالثة والرابعة و ظؿ 
و بصورة أدؽ سمطة  –تعزيز السمطة التنفيذية  إلى 8591مما أدى بواضعي دستور 

، عمى إثر بطئ و تدىور دور البرلماف خاصة في 2ممحوظاتعزيزا  -رئيس الجميورية
 .يةفترات الحربيف العالميتيف و األزمة العالم

ويرى البعض أف مف بيف األسباب التي ساىمت في سقوط الجميورية الرابعة ىي    
تمؾ الدكتاتورية البرلمانية التي تميز بيا البرلماف الفرنسي حيث كاف ُيشرع في مختمؼ 
المجاالت والمواضيع بشكؿ مطمؽ ويراقب الحكومة في كؿ كبيرة وصغيرة إلى جانب 

 .3هالصراعات الحزبية التي كانت تسود
فترة تزامنت مع توجيات دولية نحو تقوية مركز السمطة التنفيذية إباف التمؾ كما أف     

في  "شرشؿ"في الواليات المتحدة األمريكية و  "روزفمت"عيد الرؤساء األقوياء أمثاؿ 

                                                 
1
 DUFFAU Jean-Marie, Pouvoir réglementaire autonome et pouvoir réglementaire 

dérivé, Thèse doctorat, Paris 2, 1975, p38. 
، الطبعة في أوروبا الغربية و الواليات المتحدة األمريكية ةالسياسيالنظـ حافظ عمواف حمادي الدليمي،  2

 .122، ص2001مطباعة والنشر، األردف،  األولى، دار وائؿ ل
 .09المرجع السابؽ، ص األميف شريط، 3
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الذي جسد ذلؾ في دستور الجميورية الفرنسية الخامسة  "ديغوؿ"بريطانيا والجنراؿ 
 .8591 1سنة
أف البعض يرى أنو مف بيف ىذه األسباب الحرب التحريرية الوطنية التي خاضيا  إال   

خاصة حادثة قصؼ ، و 2ضد المستعمر في الجزائر آنذاؾ الوطني جيش التحرير
الطائرات الفرنسية لقرية سيدي يوسؼ التونسية إلى جانب األزمة السياسية الخانقة التي 

الذي حصؿ في التمثيؿ السياسي داخؿ  ـلالنقساعصفت بالحكومة الفرنسية نتيجة  
 .3بيف األحزاب االئتالؼالتعايش السياسي و  استحالة إلىالحكومة، مما أدى 

لـ يكف  ىناؾ نص صريح في دساتير الجميوريات األربعة  نوعمى العموـ فإلكف     
بإصدار التنظيمات  لمسمطة التنظيمية المستقمة التنفيذيةعمى حؽ ممارسة السمطة 

يمنح  8191ماي  11نص واحد يتمتع بالقوة الدستورية صدر في  باستثناء والموائح
بعض  إلىلرئيس الجميورية سمطة تنظيمية عامة في شؤوف المستعمرات، إضافة 

 .القميمة المتباينة المواقؼ
 8591سي لسنة التطور الحديث لالئحة مف خالؿ الدستور الفرن ثالثًا:
حقيقة األمر يؤكد بعض الفقياء أف قياـ الجميورية الخامسة كاف عمى إثر فتنة في    

بينت عجز االستعمار الفرنسي  8591ماي   81محمية قامت في مدينة الجزائر بتاريخ 
ومف ثـ التخميف في  4في حفظ األمف ما أدى إلى تفكؾ الجميورية الفرنسية الرابعة

استثنائية لمسمطة التنفيذية عمى حساب  دستور جديد يعطي صالحيات قوية وأخرى

                                                 
1
 CHANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel et science politique, 16

ème
 édition, 

Armand colin, Paris, 1999, p241. 
المرجع  ،لمؤسسات السياسية و القانوف الدستوري، األنظمة السياسية الكبرىاموريس دوفرجيو،  2

 .237، صالسابؽ
الحقوؽ،  مذكرة ماجستير، كمية ،8591التشريع المفوض و المنافس في الجزائر منذ  فرحات، سعيدي 3

 .16، ص2002جامعة الجزائر، 
 .130المرجع السابؽ، ص دساتير فرنسا،، موريس دوفرجيو 4
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العديد والذي استحدث  الفرنسي 8591دستور  بو جاء نظيرتيا التشريعية، وىو فعاًل ما
 .1المختمفة عف ما سبقو مف دساتيرو  جديدةمف األحكاـ الدستورية ال

كما يرى بعض الفقياء بأف شمؿ المنظومة الفرنسية وانييار الجميوريتيف الثالثة    
لرابعة كاف بسبب السيادة المطمقة التي كاف يتميز بيا البرلماف الفرنسي في تمؾ وا

األنظمة البرلمانية، وىو ما أدى بالمؤسس الدستوري الفرنسي فيما بعد بانشاء المجمس 
 .2الدستوري لمحد مف ىذه الييمنة البرلمانية

بطريقة جديدة بخصوص توزيع  ما ييمنا في ىذا المقاـ أف ىذا الدستور جاءو       
االختصاص بيف السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية كتطور دستوري تبنتو العديد مف 

بيف مجالي تطبيؽ كؿ مف الطريقة الحديثة لمفصؿ ، حيث جاء ىذا التطور ب3الدوؿ
 ا األحكاـ الدستورية عمىكانت الطريقة التقميدية تعمؿ مف خاللي أيف، الالئحةالقانوف و 
عمال بالقاعدة الدستورية  ترؾ  مجاؿ القانوف دوف تحديدئحة و حصر مجاؿ الالتحديد و 

تسمو عمى كافة األعماؿ تسود و  القائمة عمى أساس أف القانوف ىو اإلرادة العامة التي
 .4السمطات والتي تطبؽ في معظـ دساتير العالـو 

لتنازؿ عف كثير مف وعمى اثر ىذه التطورات الحديثة اضطرت البرلمانات إلى ا   
اختصاصاتيا في تنظيـ بعض المسائؿ لفائدة الحكومة، وىكذا اتسعت وتشبعت 

بعد أف كانت لوائحيا في مقاـ  المجاالت التي تمارس اإلدارة فييا سمطتيا التنظيمية

                                                 
 .وما بعدىا 237، صالسابؽ، المرجع المؤسسات السياسية و القانوف الدستوريموريس دوفرجيو،  1
الطبعة الثانية، دار النيضة العربية،  الدفع بعدـ الدستورية في القانوف الفرنسي، عيد أحمد الغفموؿ، 2

 .74، ص2013القاىرة، 
3

، )د.ط(، منشأة المعارؼ، االسكندرية، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلمافرأفت الدسوقي،  
 .168، ص2006

مذكرة ماجستير، كمية  ،8559التنظيمية في الدستور الجزائري لعاـ السمطة ادحيمف محمد الطاىر،  4
 .32، ص2002الحقوؽ، جامعة الجزائر،
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، وأصبح ليذه السمطة أىمية ومجااًل ربما يفوقاف ما 1التابع والخاضع ألحكاـ التشريع
 .2الصادر عف البرلماف مف أىمية لمتشريع األصمي

في ىذا الشأف كطريقة  8591الفرنسي لسنة  جاء بو ىذا الدستور مابخصوص أما    
في مجاالت منو  11تقييد اختصاص المشرع في المادة  ىي حديثة وفريدة مف نوعيا

محددة، بينما كؿ ما يخرج عف ىذه  المجاالت فيو مف الصالحيات التنظيمية و ذلؾ 
العاـ  االختصاصىكذا تغدو الصالحية التنظيمية مف ىذا الدستور، و  17وفقا لممادة 

 :يما يمألولى ا فقرتياحيث جاء في  3االستثناءفي حيف تبقى الصالحية التشريعية ىي 
<< Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire.>> 

 <<ؿ في نطاؽ اختصاص القانوف الئحيةتكوف المواضيع غير تمؾ التي تدخ>>  أي
 81المادة األوؿ السمطة التنظيمية و  الوزيروالتي بموجبيا يمارس  18المادة  إلىإضافة 

جميورية توقيع المراسيـ باعتباره طرؼ ثاني في ممارسة  رئيس اللالتي تمنح كذلؾ 
ىي ذات في النظاـ الدستوري الفرنسي، و  4ماا ليالسمطة التنظيمية والتي تعتبر حكرً 

 األحكاـ التي الزالت سارية إلى غاية يومنا ىذا.
جُد ىامة في ىذا الدستور إال أنو  الختصاصاتورغـ افتكاؾ السمطة التشريعية    

، وذلؾ بالنظر 5بينيا وبيف اختصاصات السمطة التنظيميةيمكف مالحظة بعض التكافؤ 
مف الدستور الفرنسي والتي لـ تعد تشكؿ المرجعية  11إلى التفسير الواسع لممادة 

 .6التشريعي لمبرلماف االختصاصالوحيدة لتفريؽ 
                                                 

)د.د.ف(، الكويت، )د.ت.ف(،  السمطة الالئحية في دولة الكويت، )دراسة مقارنة(،سعد ناصر العجمي،  1
 .75ص

الفكر العربي، القاىرة،  دار، مقارنة والموائح، دراسةالرقابة عمى دستورية القوانيف محمود عاطؼ البنا،  2
 .02، ص1984

 .29، الجزء األوؿ، المرجع السابؽ، صالقانوف اإلداريجورج فوديؿ، بيار دفولفيو،  3
4 ROUAULT Marie-Christine, BARBE Vanessa, op.cit, p56. 
5
 BERTRAND Mathieu, op.cit, p73. 

6
 LUCHAIRE Francois, Les sources des compétences législatives et réglementaires, 

A.J.D.A, Paris, 1979, p03.  
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ذىب البعض بأف الحادة حيث  االنتقاداتلمعديد مف  ولقد تعرضت النظرية الحديثة   
مف الدستور الفرنسي تظير وكأنيا منبو أو إشارة  17و  11األحكاـ الحالية لممادتيف 

جزئية لمدولة البوليسية عمى خمفية توسيع مجاؿ السمطة التنظيمية عمى حساب مجاؿ 
الواسع ليذه السمطة  عمى تقدير المجاؿ البرلماف وىو ما يشكؿ مخاطرة كبيرة بناءً 

 .1التنظيمية المستقمة

 

 الفرع الثاني:
 في دساتير الجزائر الموائح

تعتبر الجزائر دولة حديثة العيد في المجاؿ الدستوري والقانوني المعاصر حيث      
أف التجربة الجزائرية في خالؿ أقؿ مف نصؼ قرف شيدت أربع دساتير كؿ منيا يعبر 

خالؿ حيث تميزت التنظيمات مف ئمة بذاتيا وال يمكف تجاىميا، عف مرحمة دستورية قا
ظؿ في ثـ )أواًل(  واضحاً  ااستعماليكاف أثرىا االستقالؿ  أثناءف ذلؾ في كؿ مرحمة

 شيدت التنظيمات تطورًا ممحوظاً  8571ودستور 8511دستور األحادية الحزبية أي 
 8551ودستور  8515دستور  ؿومع دخوؿ مرحمة التعددية السياسية مف خال ،)ثانيًا( 

، وكؿ ذلؾ باعتبار أف الجزائر قبؿ االستقالؿ كانت تميزت أحكاميا باالستقرار نوعًا ما
إال أف فترة  مستعمرة فرنسية تسري عمييا جميع أحكاـ القانوف الفرنسي السمؼ الذكر

 .)ثالثًا(االستقالؿ تعتبر فترة ميمة في التاريخ الجزائري
 الالئحة أثناء االستقالؿبروز : أوالً 
مؤتمر الصوماـ سنة  انعقادحتى المجيدة و  8591أوؿ نوفمبر  ثورة اندالعمع    

عالف ميثاقو تشكؿ جيازاف وطنياف 8591 : األوؿ ىو المجمس الوطني لمثورة وا 

                                                 
 .78المرجع السابؽ، ص ،أحكاـ السمطة التنظيمية في األنظمة الدستورية المقارنة بف مسعود أحمد، 1
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( C.C.E( بمثابة ىيئة تشريعية، والثاني ىو لجنة التنسيؽ والتنفيذ )C.N.R.Aالجزائرية )
حمت الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية  8591في عاـ و بمثابة ىيئة تنفيذية، 

(G.P.R.A.محؿ لجنة التنسيؽ والتنفيذ ) 
لكف مف  خالؿ الحرب لـ يكف واضحا التمييز بيف السمطة التشريعية و التنفيذيةو      

ظير بوضوح  8595خالؿ الدورة الثالثة لممجمس الوطني لمثورة الجزائرية في ديسمبر 
عمى أف ممارسة حيث نصت  ،توزيع السمطات وذلؾ بموجب المادة الرابعة مف بيانو

السيادة الوطنية وميمة التشريع ىي لصالح المجمس مؤقتًا لغاية تحرير التراب الوطني 
أو ما يسمى  قانوفالكما يعمؿ عمى مراقبة الحكومة ويسمح ليا بالتشريع بمراسيـ 

كما أكدت المادة الثامنة عشر عمى أف تمارس الحكومة المؤقتة  ،بالمراسيـ التشريعية
 .1السمطة التنفيذية

صدر مرسـو ينشئ الييئة التنفيذية مكونة مف ثالث  8511مارس  15وفي     
أوروبييف ال يمثموف الحكومة الفرنسية وثالث مسمميف ال ينتموف إلى الجبية وستة مف 

األوامر بغرض تسيير و  التشريعيةوحينيا بدأت ىذه الييئة بإصدار المراسيـ  ،2الجبية
آنذاؾ إلى غاية نقؿ اختصاصات ىذه الييئة التنفيذية إلى الشؤوف العامة لمبالد 

 ، وتـ تشكيؿ أوؿ حكومة عادية.المجمس التأسيسي بصفة قانونية
التشريع بواسطة مراسيـ لكف يجب التذكير في ىذا المقاـ عمى أنو تـ المجوء إلى     

في مجاؿ مف مجاالت القانوف مف طرؼ ىذه الحكومة وىو ما دفع ببعض أعضاء 
مطالبيف بمصادقة ىذه  8511ديسمبر  19المجمس إلى التدخؿ الشديد الميجة في 

، لكف أىـ ىذه 3األوامر مف طرؼ المجمس حتى تصبح ليا صبغة قانونية سميمة

                                                 
الحقوؽ، جامعة  مذكرة ماجستير، كمية ،مرونة نطاؽ السمطة التنظيمية في الجزائربف نممة صميحة،  1

 .06، ص2001الجزائر، 
 .304، صالمرجع السابؽ ،الوافي في شرح القانوف الدستوريفوزي أوصديؽ،  2
 .305، صنفسوالمرجع  3
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 مديد العمؿالمتعمؽ بت 8511ديسمبر  18لمؤرخ في ا 897-11األوامر ىو األمر رقـ 
حيث يمثؿ ىذا  التي ال تتنافى مع السيادة الوطنية باستثناء تمؾ القوانيف الفرنسيةب

األساسية في بناء المنظومة القانونية الجزائرية وذلؾ نظرًا التشريعات األخير أحد 
حيث تميزت ىذه  ،عمرخروج المستفترة لمظروؼ الصعبة التي عاشتيا الجزائر خالؿ 
الثقافي ي واالقتصادي و كالنظاـ القانون الفترة بنقائص مادية عديدة في شتى المجاالت

 التحتية الالزمة لمختمؼ أنشطة اإلدارة العامة لمدولة. وحتى البنى

 في دساتير األحادية الحزبيةموائح ال ثانًيا:
تميزا عف غيرىـ مف الدساتير في  مختمفيف لقد أثمرت ىذه الفترة عف وجود دستوريف   

دية الحزبية تعيش في ظؿ األحا في ىذه الفترة كانت الجزائرديد مف النقاط حيث الع
ووفؽ دساتير البرامج، لكف ىذه الفترة تعتبر مف أبرز الفترات التي تخممتيا فراغات 

 سنة. 81 دستورية حيث دامت قرابة
  : 1693التنظيمات في ظؿ دستور  (أ 

بحسب معظـ فقياء القانوف الدستوري دستور  8511سبتمبر  11 1ستوريعتبر د   
 ، رغـ أنو جاء بطابع الشرعية في ممارسة السمطة2برنامج قائـ عمى أحادية حزبية

طني" تحت عنواف "ممارسة لممؤسسة التشريعية ومسميا إياىا "بالمجمس الو  منشئاً و 
بأف ىذا  -فيما يخص موضوعنا المتعمؽ بالتنظيـ  -إال أنو يجب القوؿ السيادة"

 الدستور جاء وفقا لمطريقة التقميدية القائمة بأف األصؿ العاـ ىو إطالؽ سمطة البرلماف
وتقييدىا ىو االستثناء، فقد أطمؽ ىذا الدستور سمطة البرلماف نظرا  في مجاؿ القانوف

 17ومة، حيث نصت المادة لطبيعة النظاـ القائـ عمى وحدة الحزب وقيد سمطة الحك

                                                 
 .10/09/1963المؤرخة في  64، ج.ر عدد 1963سبتمبر  08دستور 1
تشريعًا، دراسة  -فقياً  -نشأةً  -الوجيز في القانوف الدستوري )الدستور الجزائريعبد اهلل بوقفة،  2

 وما بعدىا. 09، ص2010)د.ط(، دار اليدى، الجزائر،  ،تحميمية نظرية وتطبيقية(
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، السيادة الوطنية لمشعب يمارسيا بواسطة ممثميف لو في مجمس وطنينو: >> م
لمدة خمسة  ينتخبوف باقتراع عاـ مػباشر وسريترشحيـ جبية التحرير الوطني و 

يعبر المجمس الوطني >>  :يما يمالتي تمييا عمى  11كما نصت المادة  << سنيف
 << يتولى التصويت عمى القوانيف، و يراقب النشاط الحكوميعف اإلرادة الشعبية، و 

دوف أف يتعرض الدستور في نصوصو األخرى لمجاالت تمؾ الممارسة تاركا السمطة 
ومعززًا إياه بالصبغة  المطمقة لممجمس الوطني لمتدخؿ في مختمؼ المجاالت

 .1رادة الشعبيةالديمقراطية وفؽ ما يتجمى مف خالؿ استعمالو لمصطمح التعبير عف اإل
صبح ف المجمس الوطني يفي ىذا الدستور بأ وعمى أساس ذلؾ يعتبر البعض   

(، رغـ أف Le législateur de droit communصاحب اختصاص القانوف العاـ أي )
عف طريؽ الممارسة الفعمية لعممية التشريع آنذاؾ مورست مف طرؼ رئيس الجميورية 

جميع السمطات خاصة بعد تجميد العمؿ بيذا عمى  الستحواذهاألوامر بالتشريع إضافة 
 .2الدستور في أقؿ مف شير

أي  يتولى رئيس الجميورية تنفيذ القوانيف نصت عمى أف 91المادة  ورغـ أف     
إال  إصدار المراسيـ التنفيذية التي تكفؿ تنفيذىا بدقة وىو ما يدخؿ في نطاؽ التنظيمات

أسمتيا ورية و أف السمطة التنظيمية يمارسيا رئيس الجمي منو نصت عمى 91المادة أف 
 .ياوذلؾ دوف تحديد مجالبالسمطة النظامية، 

                                                 
، دراسة تحميمية لطبيعة نظاـ الحكـ في ضوء دستور النظاـ السياسي الجزائريشعير، السعيد بو  1

، 2013التنفيذية، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، ، السمطة 1996
 .86ص

، وتـ استفتاءبعد موافقة أغمبية الشعب عميو بموجب  1963سبتمبر  10صدر ىذا الدستور بالتحديد يـو  2
ر مقومات الخطر منو بحجة توف 59أكتوبر مف نفس السنة عمال بأحكاـ المادة  30تجميد العمؿ بو في 

 الوشيؾ التي تنص عنيا.
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تتضمف  1غير أنو و في بعض المواد تـ تحديد بعض المجاالت التي تنظـ بالقانوف   
إيقاؼ ومتابعة األشخاص، الحؽ النقابي واإلضراب، تنظيـ كؿ بعض المواضيع مثؿ 

 المجمس األعمى لمقضاءع القضاة و وض ،ة في المجمس الوطنييتعمؽ بالنيابما 
 .2النشيد الوطنيو  األعمى لمقضاء سالمجم اختصاصات

والتي تمنح رئيس الجميورية حؽ التشريع بالتفويض وفؽ  91ضافة الى المادة باإل     
يجوز لرئيس الجميورية أف يطمب مف >>  وجاء نصيا كالتالي: إجراءات معينة

الوطني التفويض لو لمدة محدودة حؽ اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية المجمس 
عف طريؽ أوامر تشريعية تتخذ في نطاؽ مجمس الوزراء أو تعرض عمى مصادقة 

والتي زادت مف تأكيد فكرة تأثر المؤسس الدستوري  <<المجمس في أجؿ ثالثة أشير
 .3الجزائري بنظيره الفرنسي

ف خوؿ لرئيس الجميورية ممارسة سمطة تنظيمية قائمة  8511أف دستور  ورغـ    وا 
، إال أنو بتبنيو المذىب التقميدي يكوف قد خوؿ وأخرى تابعة لتنفيذ القانوف بذاتيا

، مما قد لممجمس الوطني إمكانية التدخؿ في المسائؿ التي يرى تدخمو فييا ضرورياً 
التي جاءت بيا ىذه السمطة التنظيمية  ظيماتوالتن ينجـ عنو تعديؿ أو إلغاء األحكاـ

مف طرؼ رئيس الجميورية، في حيف أنو العكس بالنسبة ليذا األخير في حالة 
يقرره  بإتباع القانوف في كؿ ما االلتزاـممارستو ليذه السمطة حيث يقع عمى عاتقو 

 تنفيذ  اختصاصلرئيس الجميورية  91، حيث تسند المادة 4يخضع لو خضوعا تاماو 
 بتوقيع المراسيـ التطبيقية. 11 الثانية الفقرة 15تدعميا المادة القوانيف و 

                                                 
 ...وغيرىا75 و 66 و 62 و 29 و 20 و 15مثؿ المواد  1
 ، 1993اليدى، الجزائر،  الثانية، دار الطبعة .الجزائري السياسي النظاـشعير، ال بو سعيد 2

 .53-52.صص
 .23، المرجع السابؽ، صسعيدي فرحات 3
 .84، المرجع السابؽ، صعادؿ ذوادي 4



  خصوصية ماىية الالئحة في النظاـ القانوني الجزائري            األوؿ                   بابال

 

11 

 

 :1699عمى ضوء دستور  التنظيمات (ب 

تميزت بصدور ترسانة  سنة 81بعد فترة طويمة مف الفراغ الدستوري دامت ما يقارب    
التجاري والقانوف كبيرة مف القوانيف الميمة في الدولة بموجب أوامر مثؿ القانوف المدني 

قانوف اإلجراءات الجزائية والعديد انوف اإلجراءات المدنية السابؽ و وقانوف العقوبات وق
؛ حيث تميزت ىذه المرحمة بسيطرة السمطة التنفيذية مف النصوص القانونية المختمفة

عزمت أيف ، 1عمى جميع السمطات الدستورية وامتالكيا لجميع الصالحيات المختمفة
صباغ الشرعية الدستورية ليذا النظاـ فتـ إعداد سد ىذا الفراغ و  ؾنذاآالسمطة السياسية  ا 

يقـو عمى  8571نوفمبر  11لمبالد في  2ميثاؽ وطني جديد و إصدار الدستور الثاني
لمحزب الواحد في تسيير شؤوف البالد، كما جاء  يالسياسعمى الدور و  االشتراكيالنيج 
 "وظائؼ".  اسـلمسمطات الثالث مطمقا عمييا  منظماً 

فقد جاءت في ىذا الدستور وفؽ  مصدر التنظيمات وبالنسبة لمسمطة التنظيمية   
، فقد تـ تحديد مجاؿ 8591المذىب الحديث مسايرة في ذلؾ الدستور الفرنسي لسنة 

بعض المواد  إلى إضافةمجااًل  11في  898القانوف عمى سبيؿ الحصر في المادة 
 المجاؿ التنظيمي اختصاصلتطمؽ  891المتفرقة، بينما جاءت المادة التي تمييا أي 

 القانوف المحدد في ىذا الدستور اختصاصفي غير المستقؿ في الفقرة الثانية منيا 
 كما يمي:  891وكذلؾ المجاؿ التنظيمي لتطبيؽ القانوف حيث جاءت المادة 

 المجاؿ التنظيمي.يندرج تطبيؽ القانوف في   >>

 <<كؿ المسائؿ، ماعدا تمؾ التي يختص بيا القانوف، ىي مف المجاؿ التنظيمي.

                                                 
1
 TAIB Essaïd, Les mutations de l'administration; le regard de la science politique, 

Revue IDARA n° 23, Alger, 2002, p118.  
يتضمف إصدار دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية  22/11/1976مؤرخ في  97-76 رقـ أمر 2

المؤرخ في  06-79بالقانوف رقـ ، تـ تعديمو 24/11/1976، الصادرة بتاريخ 94عدد  الشعبية، ج.ر
توري الموافؽ عميو في ، وبالتعديؿ الدس12/01/1980المؤرخ في  01-80، وبالقانوف 07/07/1979

 .05/11/1988المؤرخ في  223-88ور بالمرسـو المنش 03/11/1988استفتاء 
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لتؤكد حؽ رئيس الجميورية في ممارسة  81 العاشرة الفقرة 888وجاءت المادة    
في   عمى أحقيتو (88 )أي الحادية عشر كما نصت الفقرة التي تمييا السمطة التنظيمية
 .القوانيف و التنظيماتالسير عمى تنفيذ 

 :في ظؿ دساتير التعددية السياسية موائحال :ثالثاً 

دستور و  بداية 8515 1المؤسس الدستوري في دستور اعتنقوالتوجو الجديد الذي  إف  
عف فكرة  االبتعادمف خالليما إلى تعددية سياسية  و والذي كاف يطمح  2بعده 8551

حيث  كانت ثماره ذات بعد ديمقراطي واضح وصريح االشتراكيالفكر و دساتير البرامج 
 .3بدايًة ليكوف أوؿ دستور قانوف في الجزائر 8515جاء دستور 

أف المسار الديمقراطي الحقيقي تـ توقيفو عمى إثر األحداث السياسية التي ورغـ     
وصدور دستور  خروج مف مرحمة الفراغ الدستوريبعد ال فإنوشيدتيا البالد آنذاؾ، 

كانت األحكاـ الدستورية المنظمة  8515الذي كاف مشابيًا كثيرًا لسابقو دستور 8551
 .4لمسمطة التنظيمية والتنظيمات متطابقة تمامًا في كال الدستوريف

ف مع دستور الجميورية الخامسة لسنة جاء كذلؾ ىذاف الدستوراف متوافقا كما   
دوف أي  إصدار الموائحيد السمطة التنظيمية و فتح مجاؿ فيما يخص تجس 8591
، فبالنسبة إلطالؽ في مواد معينة ومضبوطة حصرهو و تحديد مجاؿ القانوف  حدود

                                                 
 23تعمؽ بنشر التعديؿ الدستوري الموافؽ عميو في استفتاء ي 28/02/1989مؤرخ في  18-89مرسـو  1

 .01/03/1989المؤرخة في  09، ج.ر عدد 1989فيفري 
ديؿ الدستوري تعمؽ بإصدار نص التعي 07/12/1996مؤرخ في  438-96رقـ  رئاسي مرسـو 2

وجب م. المعدؿ والمتمـ ب08/12/1996المؤرخة في  76، ج.ر عدد 28/11/1996المصادؽ عميو في 
وبالقانوف  15/11/2008المؤرخ في  08-19بالقانوف رقـ و  10/04/2002المؤرخ في  03-02القانوف 

 .06/03/2016المؤرخ في  16-01
3
 LAGGOUNE Walid, L'Etat dans la problematique du changement (élément de 

réflexion), Revue IDARA,  n° 25, Alger, 2003, p40. 
 1989ؿ لدستورمجرد تعدي 1996حيث أف فريؽ كبير مف فقياء القانوف الدستوري يعتبراف دستور  4
كذلؾ ألف األحكاـ التي تناولت السمطة التنظيمية ىي ذاتيا بنفس الصياغة دوف أي تعديؿ وذلؾ في و 

 الحالي. 1996مف الدستور  143و تقابميا المادة 1989مف دستور   116المادة 
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و  881جاء في المادتيف  8551و  8515مجاؿ السمطة التنظيمية في الدستوريف 
عمى التوالي بنفس العبارات ولـ يتغير سوى تسمية رئيس الحكومة بالوزير  819
 مف 11 السادسة الفقرة 58والمادة  11 السادسة الفقرة 71، كذلؾ نصت المادة 1األوؿ
التوقيع عمى المراسيـ  الدستوريف عمى التوالي عمى حؽ رئيس الجميورية في ىذيف

 الرئاسية.
لتوقيع عمى المراسيـ التنفيذية وتنفيذه لمقوانيف حؽ الوزير األوؿ في ا إلىإضافة     
مف  889، وأيضا فيما يخص تحديد مجاؿ التشريع و الذي تناولتو المادة 2التنظيماتو 

بذلؾ  المعدؿ والمتمـ متبنياً  8551مف دستور  818 و 811و المادتاف  8515دستور 
فكرة القوانيف العضوية كفكرة جديدة في ىذا الدستور و إضافة بعض المواد الجديدة 

تحديد المؤسس و ، دوف أف ننسى تقنيف  3التي تيدؼ إلى توسيع وتنويع مجاؿ القانوف
التنفيذية  حوالموائئح المستقمة الدستوري في كال الدستوريف ألنواع  مف الموائح مثؿ الموا

 .4التشريع بأوامرو 

 
 
 

                                                 
 يمارس رئيس الجميورية السمطة التنظيمية >>المعدؿ والمتمـ:  1996مف دستور  143ة نصت الماد 1

 << ...في المسائؿ غير المخصصة لمقانوف
 1996مف دستور  143/2 و 99، و المواد 1989مف دستور  116 و 81المواد   حيث جاءت 2

 عمى التوالي لتبيف أحكاـ ممارسة اصدار المراسيـ التنفيذية. المعدؿ والمتمـ
المجمة الجزائرية لمعمـو  ،سمطات رئيس الجميورية في مجالي التشريع و التنظيـعبد المجيد زعالني،  3

 .10، ص1999،، جامعة الجزائر 02و السياسية، العدد  واالقتصاديةالقانونية 
 .33السابؽ، ص، المرجع ادحيمف محمد الطاىر 4
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 : المبحث الثاني

 مفاىيـ عامة حوؿ الالئحة

منيا الؿ النظرية الحديثة يجعؿ إف النظاـ القانوني الذي تتمتع بو الالئحة مف خ    
أنو مف خالؿ مواصفات عامة وخاصة في نفس الوقت، حيث  ذات خصائص أو

التي تطابؽ بيف الخصائص المادية ىناؾ يتضح بأف  خصائص الالئحةالبحث في 
لكؿ مف التشريع والالئحة، بينما  تيتـ بالموضوع أو المجاؿ الذي يتـ معالجتو

تعنى باإلجراءات أو الشكميات يختمؼ ذلؾ كثيرًا بالنسبة لمخصائص الشكمية التي 
لكؿ منيا، حيث تتميز الالئحة كثيرًا مف خالليا وذلؾ كونيا ال تصدر مثؿ التشريع 

 .)المطمب األوؿ( وفؽ مراحمو الطويمة بينما تصدر الالئحة وفؽ مراحؿ إدارية معينة
يتـ  لموائح والتي مف خاللياالفقيية التقسيمات  ومف بيف ىذه المفاىيـ كذلؾ   
قسيميا بحسب الظروؼ التي تصدر فييا إلى لوائح تصدر في ظروؼ عادية ت

ىذه عدـ توافؽ بيف أف ىناؾ يتضح  وأخرى تصدر في ظروؼ استثنائية، حيث
التشريعات التي تصدرىا السمطة التقسيمات حيث ُيالحظ بأف ىناؾ دمج لعدد مف 

 .الثاني()المطمب  ىذه التقسيمات ضمفالتنفيذية في بعض الظروؼ الخاصة 
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 المطمب األوؿ:
الموضوعية  ياخصائصمف خالؿ  الئحةإنفراد ال

 واإلجرائية
مف خالؿ المفاىيـ العامة لمتنظيمات يمكف استخالص العديد مف الخصائص      
والتي تتطابؽ فييا مع ما ىو موجود في  موضوعية فيا إلى خصائصيتـ تصني حيث

لى ، )الفرع األوؿ( التشريعات تنفرد وتتميز بيا الموائح عف  إجرائيةخصائص وا 
 .)الفرع الثاني(التشريعات 

 الفرع األوؿ:
 لالئحةالخصائص الموضوعية 

ونيا العديد مف المميزات والخصائص نظرًا لكمفيوميا العاـ  في تحمؿ الالئحة     
رغـ أف معظـ تعريفات الالئحة التي تناولناىا تضعيا ف ذات طبيعة خاصة ومميزة،

 الكثير مفمطابقًة لمتشريع مف حيث الموضوع وىو ما ينجر عمى أنيا تأخذ 
خالؿ تمؾ التعريفات السابقة ومف  ،غالباً  متشريعالخصائص الموضوعية لمميزات و ال

 في النقاط التالية: ىانعددو  سنستخمص أىـ ىذه الخصائص
 التنظيمات تمتاز بالثبات والجمود النسبي: أوالً 
ومف خالؿ ىذه الميزة يرى البعض أف التنظيمات مثميا مثؿ القانوف، أي أنيا ال     

نما ىي تظؿ قابمة لمتطبيؽ كمما  تستنفذ مضمونيا وأثارىا بمجرد تطبيقيا أوؿ مرة وا 
أنيا  ى آخروبمعن، 1توفرت شروط وظروؼ تطبيقيا عكس القرارات اإلدارية الفردية 

متى -ذات قواعد قانونية دائمة أو مستمرة التطبيؽ حيث يبدأ ىذا التطبيؽ منذ سريانيا 
                                                 

 .111، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 1
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وبذلؾ فما قد يطرأ عمى المجتمع مف  ،1إلى غاية إلغائيا أو تعديميا -توفرت شروطيا
توافر  تغيرات حتمًا ستتبعو تعديالت في تشريعاتو ولوائحو وتبقى أحكاميا سارية لغاية

لمتطمبة لتطبيقيا وىو ما أطمقنا عميو وصؼ الثبات أو الجمود النسبي أي الشروط ا
أنيا تظؿ ثابتًة وجامدًة حتى يطرأ عمييا اإللغاء أو التعديؿ مف طرؼ السمطة 

 .وىو ما يؤكد حقيقًة شبو تطابؽ بيف الالئحة والتشريع في ىذا الجانب المختصة،

 قواعد عامةالتنظيمات تخاطب الكافة أي أنيا ذات : ثانياً 
تمتاز القرارات اإلدارية التنظيمية العامة بأنيا تخاطب الكافة دوف تمييز حيث      

فال توجو ىذه  ،2يحتج بيا عمى الكافة مثميا مثؿ القانوف في معناه الخاص الضيؽ
ال كانت أمرًا أو  القواعد القانونية إلى شخص معيف بذاتو وال لتحكـ واقعة معينة وا 

العمؿ بيا مؼ األمر عف مثؿ ىذه القواعد في أف ىذه األخيرة يتجدد حكمًا، حيث يخت
كمما توفرت شروط تطبيقيا، أما األمر فيستنفد قوتو بتطبيقو عمى الشخص المعيف 

   3الصادر إليو ىذا األمر، مثؿ األمر أو القرار الصادر بيدـ بناء معيف آيؿ لمسقوط.
قد يحدث أف تخاطب ىذه القواعد القانونية ذات الطابع التنظيمي فئة معينة مف  لكف   

الموائح التي تنظـ وضعية األجانب أو األفراد يشتركوف في مجموعة مف األوصاؼ مثؿ 
وىو ال يعني أف ىذه القواعد قد خرجت عف سمؾ أساتذة التعميـ العالي...التي تنظـ 

و نوع مف تحديد مجاؿ المخاطبيف بيا وليس القاعدة السابقة أي التعميـ بؿ ى
، وىناؾ مف يعتبر أف خاصية العمومية شخصيذاتي أو أساس  ىتخصيص عم

 .4مستمدة مف الدستور وتختمؼ عف التصرفات التنفيذية لإلدارة

                                                 
، المؤسسة 1986طبعة  ،في القانوف الوضعي الجزائريالوجيز في نظرية القانوف محمد حسنيف،  1
 .09، ص1986لوطنية لمكتاب، الجزائر، ا
 .112، صالسابؽ، المرجع عمار عوابدي 2
 . 9-8.ص، صنفسوالمرجع  ،محمد حسنيف3
 .10السابؽ، ص المرجع نعيمة عميمر، 4



  خصوصية ماىية الالئحة في النظاـ القانوني الجزائري            األوؿ                   بابال

 

91 

 

 1المصالح العامة وتيدؼ لتنظيـ لقواعد التنظيمية ىي قواعد مجردةا: ثالثاً 
فات معينة، وخاصية بمواصأي أنيا قواعد قانونية ال تخاطب األشخاص بذواتيـ بؿ    

خاصية العمومية، فتعميـ الخطاب يتطمب التجريد حتمًا حيث ة عف جالتجريد ىي نتي
يقصد بأف تطبؽ القاعدة القانونية ذات الطابع التنظيمي عمى األشخاص الذيف قد 

غتيا أف ترتفع عف الكثير مف التفاصيؿ يوجدوف في ظروؼ متماثمة ويراعى في صيا
 .2وتكتفي بالنص عمى الظروؼ الرئيسية المشتركة

أف تكوف ىذه القواعد القانونية غير ذاتية ومشخصة ألفراد ميزة التجريد يقصد بو     
معينيف كتمؾ القرارات الفردية التي تصدر لغرض أشخاص معينيف كقرارات التعييف أو 

والوظائؼ... وبيذه الخاصية تكوف التنظيمات تخاطب المجتمع اإلنياء في المناصب 
 بكاممو دوف أي تمييز متى توفرت في أفراده شروط تطبيقيا.

تفحصنا لبعض النصوص التنظيمية نجدىا تيدؼ دومًا كما أنو ومف خالؿ      
عامة  مثؿ التشريعات، فيي تعالج مسائؿ لمصالح العاـ أو المصمحة العامة مثميا

ا كؿ أفراد المجتمع عمى خالؼ القرارات اإلدارية الفردية التي تعالج أو تراعي يحتاجي
مصمحة شخصية، ولمتذكير فإف مصطمح المصمحة العامة ىو مصطمح واسع المجاؿ 

 عمومًا األوؿ إيجابي والثاني سمبي وغير محدد، فعند التمعف فيو نجده يحوي شقيف 
شباع  ، أما 3الحاجيات العامة ألفراد المجتمعفاإليجابي ىو ما يقصد بو بتوفير وا 

السمبي فيو ما يقصد بو بفرض نظاـ عاـ بمختمؼ مكوناتو مف أمف وصحة وسكينة... 
 خصائص الموالية.، وىو ما ينتج عنو ال4لمختمؼ أفراد المجتمع

                                                 
 .11، المرجع السابؽ، صقارش أحمد 1
 .09، صالسابؽالمرجع  ،محمد حسنيف 2
وىو ما نقصد بو المرفؽ العاـ حيث يمبي ىذا األخير حاجيات األفراد مف خدمات عمومية بمختمؼ  3

 أنواعيا.
و األفراد بصحة وىو ما نقصد بو الضبط اإلداري والذي يتمثؿ في فرض نظاـ عاـ يتمتع مف خالل 4

 عمومية وأمف عمومي وسكينة عمومية وآداب عامة...
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 يا تنظيـ المرافؽ العامةالموائح ىدف: اً رابع
إنشاء و إلغاء المرافؽ العامة ىي يرى معظـ فقياء القانوف اإلداري أف سمطة     

عمى -الفرنسي  8591صالحية أصيمة لمسمطة التنفيذية خاصة بعد صدور دستور 
لكف  ،1حيث كانت قبؿ ذلؾ تقميديًا لمسمطة التشريعية -يراه قمٌة منيـ عكس ما

الخصوصية الجزائرية في ىذا الشأف تتراوح بيف صالحية السمطة التشريعية ونظيرتيا 
ة في انشاء المؤسسات والمرافؽ العامة عبر مراحؿ زمنية لعب فييا المؤسس التنفيذي

 .2الدستوري والمشرع دورًا ىاماً 

لطبيعة العالقة بيف السمطتيف و ىيمنة أقواىا ذلؾ يتبيف أف األمر يرجع ومف خالؿ     
عمى األخرى، و التي غالبًا ما تكوف مجسدًة في السمطة التنفيذية في أغمب األنظمة 

 لوائحيا في تنظيـ المرافؽ العامة.السياسية في العالـ، وبيذا تستعمؿ 
خذ نفس لكف ىناؾ مف الفقياء مف يقوؿ أف الموائح التي تنظـ المرافؽ العامة تأ    

حيث تأتي بقواعد قانونية عامة تنظيمية ليس ليا أثر  3خصائص التشريعات بالضبط
مباشر عمى حقوؽ األفراد والتزاماتيـ، لكف البعض يقوؿ بأنو قد يحدث وأف تؤثر ىذه 
القواعد القانونية العامة عمى حقوؽ األفراد والتزاماتيـ وربما حرياتيـ تأثيرًا مباشرًا وىنا 

، وكؿ ىذا يؤكد دومًا التطابؽ 4أف تصدر ىذه اإلجراءات بمقتضى قانوف كاف وال بد
 المفترض مف الوجية الموضوعية بيف الالئحة والقانوف.

 
 
 

                                                 
 .540، المرجع السابؽ، صجورج فوديؿ، بيار دفولفيو 1
، 2010)د.ط(، دار بمقيس، الجزائر، ، تسيير المرفؽ العاـ والتحوالت الجديدة، نادية ضريفي 2

 .79-76ص.ص
3
 DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome2, la théorie générale de 

l’Etat, op.cit, p .181  
 .12، المرجع السابؽ، صقارش أحمد 4
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 : التنظيمات ىدفيا النظاـ العاـاً خامس
مثمما تبيف لنا أف الموائح تساىـ في تحقيؽ المصمحة العامة عف طريؽ تنظيـ     

المرافؽ العامة فإف األمر كذلؾ بالنسبة لفرض نظاـ عاـ كذلؾ تحت غاية تحقيؽ 
المصمحة العامة، فالموائح التي تضبط النظاـ العاـ يطمؽ عمييا بموائح البوليس أو لوائح 

البعض مف ضمف الموائح التي تصدر في إطار الضبط اإلداري وىي التي يعتبرىا 
المجاؿ العادي لمسمطة الالئحية لإلدارة حيث تعتبر كاختصاص أصمي لمسمطة 

 .1التنفيذية مف حيث أنيا تضع قواعد قانونية إدارية وتنفيذية

 الموائح تتعارض ومبدأ الفصؿ بيف السمطات: اً سادس

مسوؼ يسمطات الذي نادى بو الفالمبدأ القاضي بضرورة الفصؿ بيف الإف ىذا     
أحدث ثورة  2في منتصؼ القرف التاسع عشر (Montesquieu) "مونتسكيوالفرنسي "

فكرية كبيرة لدى عمماء القانوف والسياسة فيَمت الكثير مف األمـ وراء تجسيده عمى 
 بالفصؿ التاـ أرض الواقع ومف خالؿ تكريسو في نصوصيا الدستورية، فمنيـ مف أخذ

مع   8758 3والدستور الفرنسي لسنة الواليات المتحدة األمريكية بيف السمطات كدستور
ومنيـ  (Check and balance) 4األخذ باالستثناءات التي تحكميا نظرية الرقابة والتوازف

 "مونتسكيو"لكف مف أخذ بالمرف أو ما يسمى بالتعاوف بيف السمطات كمعظـ األنظمة، 

                                                 
 .146، المرجع السابؽ، صسعاد بف سرية 1
" أوؿ مف أبرز مبدأ الفصؿ بيف السمطات في عالـ الفقو الدستوري، مونتسكيويعتبر الفيمسوؼ الفرنسي " 2

، وكاف ذلؾ أفالطوف، أرسطو و لوؾحيث كاف لو الفضؿ في صياغة أفكار ممف سبقوه مف فالسفة أمثاؿ: 
 .1848الذي صدر سنة القوانيف"  ح"رو الشيير في مؤلفو 

 .71المرجع السابؽ، ص رأفت الدسوقي، 3
مجمة المفكر، العدد ، العالقة بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية في األنظمة النيابية صالح بنشوري، 4

 .176ص ،2011 بسكرة، الجزائر، معةالسابع، جا



  خصوصية ماىية الالئحة في النظاـ القانوني الجزائري            األوؿ                   بابال

 

91 

 

(Montesquieu)  قاؿ بأف توازف ىذه السمطات ُينشئ حرية األمة وتجميعيا يؤدي حتمًا
 .1إلى االستبداد

غير أف تمؾ الصرامة الواضحة في تطبيؽ ىذا المبدأ في الدساتير الفرنسية مف     
لنظاـ السياسي البريطاني لواقع وحقيقة ا قبؿ رجاؿ الثورة الفرنسية راجع لعدـ معرفتيـ

فكرتي االستقالؿ والفصؿ  منو استخمصو  (Montesquieu) "مونتسكيو"الذي درسو 
 ىذا المبدأ ، حيث أف البعض وصؼ صرامة تطبيؽ2المفترض بيف السمطات المطمؽ

ليذا  في الدساتير األولى عقب الثورة بالمفيوـ المتطرؼمف قبؿ رجاؿ الثورة الفرنسية 
 .3المبدأ
ورغـ كؿ ذلؾ فإف بعض الفقياء يروف بأف مبدأ الفصؿ بيف السمطات أصبح عديـ    

الفائدة ألنو في األصؿ قاـ عمى اعتبارات تاريخية اليدؼ منيا محاربة السمطاف 
 .4المطمؽ لممموؾ دوف االىتماـ بمسألة تنظيـ العالقة بيف السمطات

تحديد العالقة بينيا ىو مسألة كما يرى البعض بأف مسألة التنظيـ بيف السمطات و    
ؾ فيـ ي لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، ولذلمعقدة جدًا خاصًة في ظؿ التطبيؽ العمم

قد أىدر ىذا المبدأ بتركيز السمطتيف التشريعية  8591يروف بأف الدستور الفرنسي لسنة 
والتنفيذية في يد السمطة التنفيذية حيث أصبحت ىذه األخيرة صاحبة االختصاص في 

 .5التشريع

وفي أحد مؤلفاتو وىو يقارف بيف الالئحة  (Léon DUGUIT)"ليوف دوجي" لكف     
والتشريع اتخذ موقفًا واضحًا مف حيث تعارض ىذا المبدأ مع السمطة التنظيمية مصدر 

                                                 
 .18، ص1953المعارؼ، القاىرة،  دار ،(د.ط)،، ترجمة عادؿ زعترروح الشرائعمونتسكيو،  1

2
 CHANTEBOUT Bernard, op.cit, p134. 

3
 GHOZALI  Nasser Eddine, op.cit, p74. 

4
  PHILIPE Jean, La séparation des pouvoirs et le constitutionnalisme, Mythes et 

réalités d'une doctrine et de ses critiques, R.F.D.C, n° 83, Paris, 2010, p 92. 
تطور األنظمة الدستورية، )الكتاب األوؿ(، التطور الدستوري في  عبد العظيـ عبد السالـ عبد الحميد، 5

 .231، ص2006القاىرة،  ،)د.ط(،  دار النيضة العربية ،فرنسا(
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الموائح، حيث برر بأنو ال وجود ليذه السمطة التنظيمية في نظاـ دستوري يعتمد مبدأ 
ف وجد فيجب أف ينص عنو المؤسس الدستوري صراحًة ويحدد الفصؿ بيف السمطات  وا 
، وىو ما ال نممسو في معظـ دساتير األنظمة السياسية الحالية 1مواضيعو ومجاالتو

حيث ال يتـ تحديد إال مجاؿ القانوف أما الالئحة فيتـ إطالقو دوف حدود، وذلؾ وفؽ 
 النظرية الحديثة التي سنتطرؽ ليا الحقًا.

مف يبرر ىذا التعارض الحاصؿ بيف التنظيمات ومبدأ الفصؿ بيف السمطات وىناؾ     
ييدؼ  بأف ىذا المبدأ أصبح تقميديًا وحؿ محمو مبدأ حديث يسمى بمبدأ عقمنة البرلماف

مف خاللو المؤسس الدستوري إلى تعويضو بمبدأ الفصؿ بيف السمطات كعالقة جديدة 
الذي  لتنظيمية وتقييد مجاؿ البرلمافبيف ىذه السمطات وىي إطالؽ مجاؿ السمطة ا

، بينما يرى آخروف ىذا المبدأ عمى أنو أصبح ركيزة أساسية 2كاف يمثؿ اإلرادة العامة
لمتنظيـ السياسي لمختمؼ األنظمة الدستورية مما جعؿ البعض يصفو بأنو قطعة 

 .3رئيسية في األنظمة الميبرالية

 السمطة العامةالتنظيمات مف مظاىر امتيازات : اً سابع
عمى عكس القانوف الذي يصدر وفؽ اإلرادة العامة لممجتمع وبواسطة ممثميو، فإف     

 Vedel ) " فيداؿ" الموائح تصدر وفؽ امتيازات السمطة العمومية. وكما يقوؿ العميد 

أنو مف بيف أىـ صالحيات السمطة العمومية امتياز اإلدارة في اتخاذ قرارات قابمة (
القياـ فرديًا بإصدار قرارات تنتج عنيا حقوؽ وواجبات لصالح الغير أو عميو  لمتنفيذ أي

 .4دوف رضاه وتنفذ ىذه القرارات بقوة اإلدارة نفسيا

                                                 
1
 DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome2, la théorie générale de 

l’Etat, op.cit, p .181  
 .212، صالمرجع السابؽلدرع نبيمة،  2

3
 GHOZALI Nasser Eddine, op.cit, p72.  

 .19، المرجع السابؽ، صمبروؾ حسيف 4
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لكف وبالرغـ أف صالحية ممارسة السمطة التنظيمية عادًة ما تكوف لرئيس     
ززة بالشرعية معالجميورية أو الوزير األوؿ إال أنو قد تكوف مكانة رئيس الجميورية 

الديمقراطية مف خالؿ طريقة إنتخابو باإلقتراع السري العاـ المباشر، وقد تكوف كذلؾ 
أي أف يكوف مختارًا بطريقة  -وذلؾ كما نمحظو في بعض الدوؿ-بالنسبة لموزير األوؿ 

ديمقراطية كاختياره مف الحزب الفائز باألغمبية، وىنا نكوف أماـ مالمح تقترب مف 
، أما إذا كانت 1عف طريؽ البرلماف دة العامة التي بواسطتيا يصدر التشريعمالمح اإلرا

طرؽ انتخاب أو تعييف أو اختيار رئيس الجميورية أو الوزير األوؿ تشوبيا أية شائبة 
نو في الحقيقة توجد مظاىر اف ألمر ىنا يؤكد تواجد فكرة امتيازات السمطة العامة حتى وا 

 ذكرناىا ومف أىميا:أخرى ليا غير تمؾ التي 

  مف حيث المعيار العضوي فالالئحة صدرت عف اإلدارة أو السمطة التنفيذية
 عمومًا، وىو ما يبرر أنيا عمؿ إداري منفرد وليس عماًل تعاقديًا.

  ال وجود لمراحؿ كمراحؿ التشريع في نشأة الالئحة كما أسمفنا، خاصة المرحمة
المشروع أو االقتراح أو التصويت القاضية بإشراؾ ممثمي الشعب في مناقشة 

 عميو.

  إذا كاف الطعف في الموائح يكوف عف طريؽ القضاء اإلداري فقط فيو أكيد عمؿ
إداري قد يحمؿ في طياتو تعسفًا في استعماؿ ىذه السمطة العامة التي نحف 

 بصددىا.
 
 
 
 

                                                 
1
 BERTRAND Mathieu, op.cit, p73.  
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 :الفرع الثاني
 وائحلم ةاإلجرائي الخصائص

 عية التي تمتاز بيا التنظيمات توجد العديد مفالموضو  باإلضافة إلى الخصائص    
اإلجرائية التي تختص بيا الموائح دوف غيرىا مف اآلليات القانونية  والتي  الخصائص

تتجمى منذ نشأتيا إلى غاية نيايتيا القانونية ووفؽ ما تنص عنو النصوص الدستورية 
 والقانونية:

 صوص أخرىدوف حاجة لنالموائح تصدر مباشرة : أوالً 
وثانييـ أف تكوف وىنا نكوف أماـ حالتيف أوليـ أف تكوف الموائح تنظيمية مستقمة     

ومف وعندما نكوف أماـ لوائح تنظيمية مستقمة فإنو ، ففي الحالة األولى لوائح تنفيذية
بشكؿ و  وفؽ مجاؿ أصيؿ ومستقؿ تنظـ المسائؿخالؿ تفحص بعضيا نجد أنيا 

إال نادرًا ويكوف ذلؾ بواسطة لوائح تنفيذية أو  ةتطبيقيمفصؿ ال تحتاج لنصوص 
وقد يكوف بواسطة التعميمات أو  مشتركة وفي مسائؿ محدودة،قرارات وزارية عادية أو 

عمى  وىو ما يسمى بعممية اإلحالة المقررات أو األنظمة الداخمية لبعض الييئات
 .القواعد القانونيةوفؽ مبدأ تدرج أخرى أقؿ درجة منيا طبعًا  1نصوص قانونية

أما في الحالة الثانية وعندما نكوف أماـ لوائح تنفيذية فاألمر مشابو لما سبؽ ذكره     
وىي في  فيذه المسائؿ المنظمة بواسطة لوائح تنفيذية تأتي غالبًا مفصمة ؼأي أف مختم

ف كانت تحتاج إلى تفصيؿ حتى و و  ،2األصؿ جاءت تطبيقًا أو تنفيذًا لنص تشريعي ا 
أي بواسطة القرارات الوزارية  كوف ذلؾ بواسطة ما ىو أقؿ درجة مف الموائح التنفيذيةفي

 .العادية أو المشتركة أو التعميمات أو المقررات أو األنظمة الداخمية لبعض الييئات

                                                 
ؽ، جامعة رسالة ماجستير، كمية الحقو ، الالئحة والقانوف: آلية اإلحالة عمى التنظيـىريش سياـ،  1

 . 156، ص2013-2012، 1الجزائر
 .151، صنفسوالمرجع  2
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 ح تصدر دوف مراحؿ كمراحؿ التشريعالموائ: ثانياً 
مف االقتراح أو المبادرة كما نعمـ أف التشريع يصدر وفؽ مراحؿ عديدة بداية      

الدراسة والفحص ثـ المناقشة والتصويت ثـ اإلصدار ثـ النشر، وكؿ ىذه  بالتشريع ثـ
المراحؿ ىي مف خصائص القانوف بوجو عاـ لكف األمر ليس كذلؾ بالنسبة لموائح 
ف وجدت  فخاصيتيا ىنا تكمف في عدـ وجود أي إجراءات مثؿ إجراءات التشريع وا 

ستشار مجمس الدولة ويؤخذ ممثمي الشعب أي تدخؿ فييا، ورغـ أنو قد يُ فإنيا ال تمنح 
، وبيذا يتضح أف التنظيمات تصدر بإرادة 1برأيو لكف ىذا األخير ليس ممثاًل لمشعب

منفردة مثميا مثؿ القرارات اإلدارية رغـ أنيا في الحقيقة تعبر عف اإلرادة العامة لمشعب 
لعامة، وىو ما يبرر فكرة أغمب فقياء القانوف وتنظـ مسائؿ عامة وتيدؼ لممصمحة ا

اإلداري باف الالئحة مطابقة لمتشريع وفؽ المعيار الموضوعي فقط دوف أف يكوف ذلؾ 
 مف حيث المعيار الشكمي. 

 2قابمية الموائح لمطعف والتتميـ والتعديؿ واإللغاء: ثالثاً 
ي مراحؿ اإلنشاء يبدو أف بعد أف عرفنا بأف الموائح ليس ليا نفس منحى التشريع ف     

فيي قابمة لمطعف سواء عف طريؽ القضاء اإلداري أو األمر ليس كذلؾ بعد سريانيا، 
وذلؾ بحسب النظاـ المتبع لكؿ دولة  3المجالس أو المحاكـ الدستوريةعف طريؽ 

وحسب النظاـ القانوني الساري فييا، وىي قابمة لمتتميـ مثميا مثؿ التشريع فتقـو السمطة 

                                                 
1
 HAURIOU Maurice, Principes de droit public, op.cit, p28.    

 .19، المرجع السابؽ، صمبروؾ حسيف 2
لمطعف عف طريؽ القضاء اإلداري فيو موجود لدى الدوؿ التي تقر رقابة القضاء عمى أعماؿ  بالنسبة 3

اإلدارة مثؿ فرنسا الجزائر مصر...أما الطعف عف طريؽ المحاكـ أو المجاؿ الدستورية فيو موجود في 
لدوؿ التي تبنت معظـ الدوؿ وىو لغاية رقابة دستورية القوانيف والتنظيمات ومدى مطابقتيا لمدستور، فمف ا

فكرة المحكمة الدستورية والمشكمة طبعًا مف قضاة كمصر مثاًل، ومنيا مف تبنت فكرة المجمس الدستوري  
 والمشكمة مف شخصيات وقضاة...كالجزائر.
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قد  المختصة بإصدار ىذه الموائح بإضافة األحكاـ القانونية التي تبدو ليا مكممة لما
 .التطورات والتغيرات الجارية في المجتمع نستو وقت اإلنشاء أو تجاوزتو

ولذات األسباب قد تعمؿ السمطة المختصة بإصدار الموائح عمى أف تعدؿ      
ماشيًا مع الظروؼ الراىنة، كما قد تعمؿ أحكاميا وفؽ ما تقتضيو الحاجة أو الضرورة ت

وضرورة، وبيذا يتبيف لنا أف الموائح ال تنشأ عمى إلغائيا تمامًا ألسباب أكثر حاجة 
تعبر عف اإلرادة العامة لمشعب وتنظـ مثمما ينشأ التشريع لكنيا تسري مثمو فيي كذلؾ 

سار التشريع تقريبًا خذ مسارًا كمتأ مسائؿ عامة وتيدؼ لممصمحة العامة، وبعد سريانيا
مف حيث التتميـ أو التعديؿ أو اإللغاء، لكنيا ال تأخذ نفس إجراءات التشريع مف حيث 
ىذه العمميات بؿ أكثر مرونة منو وأسيؿ بكثير وىو ما نمحظو اليـو وفي أغمب 

 األنظمة الدستورية.

 : تمتع الالئحة بالطابع التنفيذيرابعاً 
طالما أف الالئحة ىي في األصؿ قرار إداري يصدر عف جية إدارية تنفيذية فيقع     

عمى عاتؽ المعنييف تنفيذه وال يجوز ليـ القياـ بأي عمؿ ينجـ عنو إعاقة عممية التنفيذ 
، ومف الحكمة أف تتسـ مختمؼ القرارات والموائح اإلدارية بالطابع 1عمييا االعتراضأو 

عماؿ اإلدارة وتوفير وتوسيع الخدمات العامة لألفراد يتطمب التنفيذي ألف حسف سير أ
 ذلؾ حتمًا ألف اليدؼ في األخير ىو المصمحة العامة.

 
 
 
 

                                                 
، الطبعة الثانية، جسور لمنشر المرجع في تحرير النصوص القانونية والوثائؽ اإلدارية، عمار بوضياؼ 1

 .115، ص2014ر، ، الجزائوالتوزيع
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 الثاني: مطمبال
 أثر التقسيمات الفقيية عمى طبيعة الموائح

تقسيمات أو أنواع  حوؿاآلراء الفقيية والنصوص القانونية بصورة متباينة تختمؼ      
فبالنسبة لمتقسيمات القانونية فيي مقسمة غالبًا بالنظر لمجية المصدرة إلى الموائح، 

مراسيـ رئاسية وأخرى تنفيذية وتنقسـ كذلؾ ىذه المراسيـ الرئاسية والتنفيذية إلى تنظيمية 
حيث نالحظ أف معظـ الفقياء  فقط،وليذا سنتطرؽ لمتقسيمات الفقيية وفردية أيضًا، 

إلى لوائح تنظيمية وأخرى تنفيذية وأخرى لوائح ضبطية، لكنيـ يتفقوف في تقسيـ الموائح 
يختمفوف مف حيث دمج لوائح الضرورة والموائح التفويضية ضمنيـ، أما بخصوصنا 
نحف فسنعتمد عمى دمج كؿ ىذه األنواع ضمف التنظيمات بصفة عامة ونقسميـ بداية 

در في الظروؼ غير إلى لوائح تصدر في الظروؼ العادية )الفرع األوؿ( وأخرى تص
 العادية، ومف ثـ ننقد ذلؾ وفؽ ما نراه منطقيًا وصائبًا )الفرع الثاني(.

 

 الفرع األوؿ:
 العادية الظروؼ ظؿ الموائح التي تصدر في

بطبيعة الحاؿ ال يمكف ألي مشرِع كاف أف يستغنى عف التنظيمات في منظومتو     
القانونية نظرًا لمدور الذي تمعبو خاصًة تمؾ التي تتمتع بالطابع التنفيذي والذي يساىـ 
في وضع التشريعات موضع التنفيذ مغطيًة بو مختمؼ الثغرات الحاصمة فييا، وىو ما 

ألسطر بداية مف الموائح التنفيذية ثـ الموائح التنظيمية سنعمؿ عمى دراستو في ىذه ا
 المستقمة ثـ لوائح الضبط أو البوليس، وذلؾ وفقًا لما تناولو معظـ الفقياء.
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  الموائح التنفيذية: أواًل:

أو المراسيـ التنفيذية، وتعرؼ  1ويطمؽ عمييا أيضًا القرارات اإلدارية العامة التنفيذية   
رارات اإلدارية العامة المتضمنة لألحكاـ الجزئية والتفصيمية الالزمة عمى أنيا فئة الق

الالزمة لتطبيؽ القانوف تطبيقًا  لتوفير الشروط والظروؼ اإلدارية واإلجرائية التنفيذية
 .سميمًا وفعاالً 

تمؾ الموائح التي تصدرىا السمطة التنفيذية لضماف  كما يعرفيا البعض عمى أنيا     
تنفيذ القوانيف الصادرة عف السمطة التشريعية وميمتيا تنظيـ وتوزيع ىذا التمييز 
بتفاصيمو وشروحاتو إف تطمب األمر ذلؾ مف ناحية تنفيذىا في المرافؽ العامة 

ضمف مجاؿ تنظيـ والمصالح التابعة ليا وىذه األخير ال تنشئ قواعد جديدة بؿ تدخؿ 
 .2المرافؽ العامة

في أحد مؤلفاتو قاؿ بما أف ىذا   (Maurice HAURIOU )"موريس ىوريو"كما أف      
، 3النوع مف الموائح جاء ليضمف تنفيذ القانوف فإنو يخضع لو كالسجيف أو الخادـ

وبحسب ىذا المفيـو فالالئحة التنفيذية ال تخرج إطالقًا عف أحكاـ التشريع ألنيا في 
فإذا كاف  ،استحدثت لتتميمو وتنفيذه وفؽ ما يتماشى مع مختمؼ الظروؼاألصؿ 

عمى وضع القواعد واألصوؿ والمبادئ العامة والمجردة، فإف القرارات  القانوف يقتصر
تضع اإلجراءات والجزئيات والتفصيالت الالزمة لتطبيؽ ىي التي  4اإلدارية التنفيذية

وتنفيذ األصوؿ والمبادئ والقواعد القانونية العامة والمجردة الموجودة في صمب القانوف 
 .في معناه الضيؽ بصورة جيدة وفعالة ومشروعة

                                                 
 .129، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 1
 . 12السابؽ، ص المرجع ،نعيمة عميمر 2

3
 HAURIOU Maurice, Principes de droit public, op.cit, p245. 

أي القرارات اإلدارية التنظيمية العامة  التنظيمية العامةمصطمح  "عمار عوابدي"الفقرة يضيؼ  هفي ىذ 4 
التنفيذية وىو يقصد بذلؾ تمييزىا عف القرارات اإلدارية الفردية التنفيذية التي تعني أشخاصًا بذواتيـ واألمثمة 

 كثيرة عنيا.
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ألف وبيذا المعنى تتحقؽ حكمة منح السمطة التنفيذية الحؽ في إصدار الموائح    
يقتصر عممو عمى وضع المبادئ العامة والسمطة التنفيذية بطبيعة وظيفتيا القانوف 

وبحكـ اتصاليا المستمر بالجميور أقدر عمى التعرؼ عمى التفصيالت والجزئيات 
الالزمة لوضع ىذه المبادئ العامة موضع النفاذ، وليذا نجد أف سمطة إصدار الموائح 

 .1عالـالتنفيذية مسمـ بيا لإلدارة في جميع دوؿ ال

وتجدر اإلشارة إلى أف التعريفات السالفة الذكر تتعمؽ فقط بالالئحة التنفيذية ذات     
، حيث أف ىذه األخيرة ال تكوف الطابع التنظيمي وليست تمؾ الموائح التنفيذية الفردية

 في األصؿ موضع تنفيذ فعمي ألحكاـ تشريعية عامة ومجردة.

يعتبر بعض فقياء القانوف ف تياالتنفيذية وطبيعماىية ىذه الموائح لكف بالرجوع إلى    
ظرًا لمغاية اإلداري  والقانوف الدستوري أف الالئحة التنفيذية ذات طبيعة إدارية بحتو ن

"... دوف أف ننسى الدور و "إيزماف "جورج فيداؿ" ومف ىؤالء التي استحدثت ألجميا
الذي لعبتو االجتيادات القضائية الفرنسية في ذلؾ، حيث أف محتوى ىذه الفكرة وفي 
مجاؿ تحديد نطاؽ وحدود القرارات اإلدارية العامة التنفيذية وعالقتيا بالقانوف، ىو أف 

يعوؿ عمييا حقيقة وجوىر الطبيعة القانونية اإلدارية والتنفيذية لموائح التنفيذية ىي التي 
في تحديد مجاؿ وحدود ىذه القرارات وطبيعة عالقتيا بالقانوف الذي تكممو وتنفذه عمى 

 مؼ الظروؼ.ووفؽ ما تقتضيو مختمحياة لالعممي واقع 
ما دامت القرارات اإلدارية العامة التنفيذية ىي قرارات إدارية إنو ف ومف خالؿ ذلؾ   

فإنو تطبيقًا لممنطؽ القانوني ووفقًا لممبدأ القاضي  تنفيذية في طبيعتيا وحقيقتيا القانونية
بتدرج قواعد النظاـ القانوني في الدولة يجب عمى ىذه القرارات اإلدارية العامة التنفيذية 
أف تصدر بصورة مكممة ومساعدة لمقانوف عف طريؽ توفير الظروؼ والشروط والطرؽ 

والالزمة لتطبيؽ القانوف بصورة جيدة  اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية الكافيةواألساليب و 
                                                 

بدوف طبعة، دار الفكر  ،دراسة مقارنة ،نظـ السياسية والقانوف الدستوريالسميماف محمد الطماوي،  1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                            512، ص1988، القاىرةالعربي، 
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، ويجب أف تكوف ىذه القرارات تابع لمقانوف وخاضعة وفعالة ومالئمة ومشروعة
ألحكامو ومتطابقة ومنسجمة ومتوافقة مع أحكامو نظرًا لطبيعتيا ودرجة قوتيا القانونية 

واعد بالنقض والقوبالتالي ال يجوز ليا أف تخالؼ أحكاـ القانوف  ،اإلدارية والتنفيذية
  .1التعديؿو 

وباإلضافة إلى ىذه الطبيعة القانونية اإلدارية والتنفيذية لالئحة التنفيذية فيي كذلؾ     
وليست  ذات طبيعة قانونية أخرى تتمثؿ في أف أحكاميا وقواعدىا ذات طبيعة إجرائية

حيث أف فكرة التمييز بيف األحكاـ الموضوعية واألحكاـ اإلجرائية نادى بيا  موضوعية،
ومضمونيا في أف  (Bonnard)"بونار" و (Léon DUGUIT)"ليوف دوجي" الفقيياف 

 les)القواعد واألحكاـ القانونية نوعاف وىما القواعد القانونية الموضوعية المعيارية 

règles de droit normatives) التقنية والقواعد القانونية اإلجرائية أو (les règles de droit 

constructives) 2. 
فاألولى يقصد بيا تمؾ القواعد القانونية بالمعنى الحقيقي والدقيؽ والتي تتصؼ       

التي توضع بيا تمؾ القواعد بالعمومية والتجريد والشمولية في اإللزاـ، أما الثانية فيقصد 
الالـز لضماف تحقيؽ واحتراـ تطبيؽ القواعد القانونية المعيارية الموضوعية  وتقر بالقدر

بواسطة إيجاد وخمؽ الطرؽ واألساليب واإلجراءات القانونية الالزمة والكافية لتطبيؽ 
، حيث القواعد القانونية المعيارية الموضوعية واحتراميا بصورة سميمة وفعالة ومالئمة

 .3مؿ صفتا اإلكراه واألمر أو اإللزاـال تح يشترط فييا البعض أف
وبيذا وماداـ أف دور الموائح التنفيذية في األصؿ ىو تطبيؽ وتنفيذ القانوف بصورة      

فعالة وجيدة فإف حدود ىذه الموائح التنفيذية ىو القواعد اإلجرائية فقط وال يجوز ليا 
                                                 

  .134، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 1
2
 DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome 1, le règle de droit; le 

problème de l’Etat, 3
ème 

édition. Ancien Libraire Fontemoing & C, Paris, 1927, p105, 

Version pdf, www.gallica.bnf.fr, 22/01/2016. 
3
 DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome 1, le règle de droit; le 

problème de l’Etat, Ibid, p811.  
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وذلؾ  (Bonnard)"بونار" تخطي ذلؾ إلى قواعد موضوعية معيارية وذلؾ بحسب رأي 
اإلدارية العامة التنفيذية لمقانوف وانسجاميا معو  تلضماف خضوع وتبعية ىذه القرارا

وعدـ نقضيا لو، ألف القواعد اإلجرائية ىي دائمًا في عالقة تبعية وخضوع لمقانوف 
ومكممًة لو ال تعدلو وال تنقضو بأية حاؿ مف األحواؿ وتستمد أساسيا القانوني وقوتيا 

   1.وحدودىا مف طبيعتيا اإلجرائية ىذه

مفادىا ىؿ مف حؽ السمطة التنفيذية ى الجدؿ قائمًا حوؿ فكرة ىامة بقومع ذلؾ ي   
 فيذية بصورة مطمقة ودوف االحتكاـومف يمثميا اتخاذ أو إصدار مثؿ ىذه الموائح التن

لمسمطة التشريعية حرماف نظيرتيا ىؿ يمكف  ما جاءت بو النصوص التشريعية؟ و إلى
  التنفيذية مف ىذه الصالحية؟

إف البرلماف في حقيقة األمر ال يممؾ الحؽ في حرماف السمطة التنفيذية وال يمـز أف    
ف كاف قد جرى العمؿ عمى  يدعو ىذا األخير  أفيدعوىا البرلماف إلى استعمالو وا 

السمطة التنفيذية إلى إصدار الموائح الالزمة لتنفيذ التشريع الذي يصدره إنما ىذه الدعوة 
أو مف  ، وذلؾ في معظـ دساتير العالـ2ؽ ثابت لمسمطة التنفيذيةال تثبت حقًا ألف الح

 خالؿ أعرافيا الدستورية المتعارؼ عمييا.
ما قدمتو االجتيادات القضائية اإلدارية الفرنسية في ىذا الموضوع ومف خالؿ      
ة ميز بيف الحالتيف، ففي الحالة األولى وىي دعوة السمطة التشريعية لنظيرتيا التنفيذيفيُ 

إلى إصدار الموائح التنفيذية، يوسع القضاء اإلداري الفرنسي مف مجاؿ وحدود ىذه 
في ىذه الحالة أف تخمؽ قواعد قانونية عامة الموائح، حيث يقرر أنو يمكف ليذه الموائح 

و ىذا نفيذه بصورة سميمة حيث انتقد الفقوموضوعية مكممة لمقانوف ومساعدة عمى ت
إلى نوع مف الخمط بيف القرارات اإلدارية العامة التنفيذية  الموقؼ القضائي ألنو يؤدي
 الموائح التفويضية.يضية أي بيف الموائح التنفيذية و والقرارات اإلدارية العامة التفو 
                                                 

 .134-133.ص، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 1
 .69-68.صالمرجع السابؽ، ص ،محمد حسنيف 2
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أما في الحالة الثانية أي حالة التصرؼ التمقائي لمسمطة التنفيذية في إصدار      
عية، فيضيؽ القضاء اإلداري الفرنسي في الموائح التنفيذية دوف تدخؿ نظيرتيا التشري

 1معنى وحدود ىذه الموائح، أيف نجده يتفؽ مع اآلراء الفقيية السابقة.
  :المستقمة الموائح التنظيمية: ثانياً 

دًا إلى تشريع قائـ، استنعد تشريعًا ثانويًا ال يوجد إال اإذا كانت الموائح التنفيذية ت    
ه السمطة التنفيذية يعد بمثابة التشريع األصيؿ حيث تصدر فإف ىناؾ نوعًا مف الموائح 

، ومف ىنا ومبادئ أصيمةإلى تشريع قائـ، ومف ثـ فإنو يتضمف أحكاًما دوف حاجة 
 . 2جاءت تسمية تمؾ الموائح بالمستقمة أو القائمة بذاتيا

وتعرؼ الموائح التنظيمية المستقمة أو القرارات اإلدارية العامة التنظيمية في بعض    
األحياف عمى أنيا لوائح تنظيـ المصالح العامة أو تنظيـ المرافؽ العامة، حيث يعرفيا 
البعض بأنيا فئة القرارات اإلدارية العامة التي تضعيا السمطة التنفيذية بيدؼ تنظيـ 

اإلدارية العامة، وضماف حسف سيرىا بانتظاـ واطراد وكفاية، عف المرافؽ والمؤسسات 
نشاء الوظائؼ والمرافؽ العامة وتوصيفيا وتصنيفيا وترتيبيا وشغميا  طريؽ تحديد وا 
لغائيا وفقًا لمقتضيات المصمحة العامة في مفيـو القانوف اإلداري  وتنسيقيا وتعديميا وا 

 والوظيفة اإلدارية في الدولة.
يعبر عنيا غالبًا بالمراسيـ الصادرة عف رئيس الجميورية  افة إلى ذلؾ فإنووباالض    

دوف تمؾ التي تصدر عف رئيس الحكومة أو الوزير األوؿ، وتصدر ىذه الموائح مف 
الناحية الدستورية بشكؿ ثانوي رغـ توسع وشموؿ مجاليا، حيث أنيا تختص بكؿ 

                                                 
 .135ص، المرجع السابؽ، عمار عوابدي 1
المرجع السابؽ،   ،دراسة مقارنة، نظـ السياسية والقانوف الدستوريالسميماف محمد الطماوي،  2

 . 528ص
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وىي تعادؿ مف حيث قيمتيا ومكانتو المجاالت التي ال يصدر فييا البرلماف قانونًا 
 .1القانوف التشريعي

أما األساس القانوني ليذه الموائح التنظيمية المستقمة تستمده بطبيعة الحاؿ مف    
، فيي التي تحدد الجيات المختصة واألصيمة لممارسة 2النصوص الدستورية في الدولة

 األوؿ أحياناً  رية أو الوزيرصالحية إصدارىا وغالبًا إما يكوف الممؾ أو رئيس الجميو 
كما تحدد مجاؿ كؿ مف الالئحة أو القانوف وذلؾ بحسب تبنييا لمنظرية التقميدية أو 

 .الحديثة
بعد أف حيث  ساىـ في تطوير ىذه اآللية  قد باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف التاريخو      

النظاـ  مف ضمف آليات أصبحتكانت مجرد تدخالت مف طرؼ المموؾ الفرنسييف 
النصوص الدستورية لتصبح بعد ذلؾ نظرية مف أىـ النظريات في أحكاـ الدستوري و 

 القانوف اإلداري.
فقياء القانوف العاـ لدى  يمثؿ خطورة إف ما يميز ىذا النوع مف الموائح ويجعمو دوماً    

ىي صفة االستقاللية التي تعتبر نقطة خالؼ دائـ ماداـ أنو ال يوجد مجاؿ وحدود 
وما ينجر عنو مف آثار قانونية وفي مواجية صاحب  3الحيات ىذه اآلليةلص

، وكذا اآللية الرقابية التي تحرص عمى االختصاص األصيؿ في التشريع أي البرلماف
دستورية ىذه التنظيمات أو التي تحرص عمى عدـ انتياكيا لمحقوؽ الفردية والحريات 

سس دستوري، إضافة إلى إشكالية العامة، وكؿ ذلؾ يختمؼ باختالؼ توجو  كؿ مؤ 
 النزاع بيف مجاؿ كؿ مف القانوف والالئحة والنظريات التي أسست ليا...

                                                 
 .14-13.صالمرجع السابؽ، ص ،نعيمة عميمر 1
 .في إطار ممارسة السمطة التنظيمية المستقمة مف الدستور 143ما تنص عميو المادة  مثمما 2
ظـ الدوؿ وفؽ النظرية الحديثة المتعمقة بتحديد مجاؿ كؿ مف الالئحة والقانوف الذي أخذت بو مع وذلؾ 3

 .يعتبره ىؤالء الفقياء تراجع عف المبادئ الدستورية التقميدية وىو ما
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التساؤالت ىي نقاط محورية في ىذه البحث لذا سنعمؿ عمى اإلجابة عنيا كؿ ىذه     
تبر مف الحقًا وذلؾ نظرًا لألىمية التي تكتسييا الموائح التنظيمية المستقمة، حيث أنيا تع

 .أىـ اشكاليات القانوف العاـ في وقتنا الحالي
 :لوائح الضبط أو البوليس: ثالثاً 
تدخؿ ضمف نطاؽ الموائح  بأنياىذا النوع مف الموائح  البعض ويعتبر    

وذلؾ بأف مجاؿ الضبط اإلداري ىو مجاؿ غير محدود النطاؽ ألف ىدفو 1المستقمة
بتغير الظروؼ  األخير مصطمح متغيردومًا ىو المحافظة عمى النظاـ العاـ وىذا 

نية والمكانية، كما يميز البعض بيف ىذه الموائح الضبطية والموائح التنظيمية االزم
ىو المحافظة عمى النظاـ العاـ بكؿ مة مف حيث الغرض فغرض األولى المستق
 أما الثانية فغرضيا قد يكوف تنظيـ مرافؽ عامة أو إنشائيا أو تنظيـ نشاطات 2مكوناتو

 اإلدارة...
يعرؼ البعض ىذا النوع مف الموائح عمى أنيا مجموعة القرارات اإلدارية العامة التي    

تصدرىا السمطات اإلدارية المختصة بسمطة الضبط اإلداري بقصد المحافظة عمى 
بعاد كافة المخاطر التي تيدد  النظاـ العاـ بطريقة وقائية وسابقة، عف طريؽ دفع وا 

ومف  اآلداب العامة بأسموب وقائيوالسكينة العامة والصحة العامة و األمف العاـ 
أمثمتيا: الموائح المتعمقة بتنظيـ المرور والموائح المتعمقة بتنظيـ عمميات الدفف والمذابح 

 3والمحالت...
بأنيا حوؿ ىذا النوع مف الموائح، فمنيـ مف يرى ولقد اختمفت وجية نظر الفقياء      
ألنيا تتضمف في الغالب عقوبات لمف يخالؼ أحكاميا مثؿ تمؾ فردية يد الحريات التق

                                                 
المرجع السابؽ،  ،دراسة مقارنة، نظـ السياسية والقانوف الدستوريالسميماف محمد الطماوي،  1

 .528ص
 .69السابؽ، ص ع، المرجحسنيفمحمد  2
  .138، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 3
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طائفة  كما ذىبت 1الضبطية المتعمقة بالمرور أو الخاصة بمراقبة األغذية... الموائح
أخرى بأنو صونًا لمحريات العامة فإف األصؿ أف يتـ تنظيميا بواسطة التشريع لضماف 
نو مف خالؿ التطبيؽ العممي ثبتت استحالة  عدـ تعسؼ السمطة الحاكمة ليا، حتى وا 

نظرًا لجموده وعدـ إمكانية مالحقتو لمتطورات التي تمحؽ  قياـ التشريع بيذا الدور
 . 2بالمجتمعات

في  ؼ فقييخال لقيود عمى حريات األفراد مما أدى إلىىذه ا فرضًا لخطورة ونظر    
عمى ذكر مثؿ ىذا النوع  يث أف كثيرًا مف الدساتير لـ تأتمدى شرعيتيا ودستوريتيا، ح

مف الموائح مثؿ الدستوري الفرنسي والدستور الجزائري، وىو ما أدى إلى انقساـ الفقو 
 :رأييفالدستوري واإلداري إلى 

لعدـ  لدستورية وشرعية الموائح البوليسية أو الضبطية وىو الرأي المعارض لرأي األوؿ:ا
كاري دي  "وعمى رأسيـ الفقيو  حيث يقوؿ أنصار ىذا االتجاه النص عمييا دستوريًا،

بعدـ دستورية القرارات اإلدارية العامة  (R. CARRE DE MALBERG)مالبرغ" 
عمى أساس أف الدستور لـ يعط لمسمطة التنفيذية  الضبطية أو لوائح البوليس اإلداري

حؽ إصدار مثؿ ىذه القرارات، ومف  ثـ ال يجوز ليذه السمطات أف تصدر قرارات 
أو في حالة تنفيذ قانوف  3الضبط اإلداري إال في أحواؿ الضرورة والظروؼ االستثنائية

، وال سيما أف قرارات الضبط اإلداري تتضمف دائمًا تقييدًا 4المواضيعقائـ يتناوؿ تمؾ 

                                                 
المرجع السابؽ،   ،دراسة مقارنة، نظـ السياسية والقانوف الدستوريالسميماف محمد الطماوي،  1

 .531ص
، نظرية الضبط اإلداري في النظـ الوضعية المعاصرة والشريعة اإلسالميةعبد الرؤوؼ ىاشـ بسيوني،  2

 .122، ص2007، القاىرةالطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، 
3
 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat (tome 1),  

op.cit, p.p652-657.  
 .533، صنفسوالمرجع   ،دراسة مقارنة، نظـ السياسية والقانوف الدستوريالسميماف محمد الطماوي،  4
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ة، ويمثؿ ىذا القسـ مف الفقو أقمية محدودة أما غالبية لمحريات العامة والحقوؽ الفردي
 .لى الرأي اآلخرالفقو الدستوري واإلداري فتميؿ إ

لنص رغـ عدـ ا الضبطيةوىو الرأي المؤيد لدستورية وشرعية الموائح  الرأي الثاني:
حيث يؤيد أغمب فقياء القانوف الدستوري واإلداري الوجود القانوني ، عمييا دستورياً 

لمقرارات اإلدارية العامة الضبطية وحؽ السمطة التنفيذية في إصدارىا ليذه الموائح 
ظًا لمنظاـ العاـ، حيث استند ىؤالء عمى العديد مف التبريرات والدوافع في موقفيـ احف

ة التنفيذية إلصدار مثؿ ىذه الموائح الضبطية وشرعيتيا ونذكر منيا الداعـ لحؽ السمط
 يمي: ما

أصحابيا بأف السند واألساس القانوني لموائح  ويعتبر فكرة العرؼ الدستوري: (8
تكونت مف التواتر عمى الضبطية يتجمى في قواعد عرفية دستورية إدارية 

كعنصر مادي ليذا  إعطاء حؽ السمطة التنفيذية في إصدار مثؿ ىذه الموائح
، العرؼ مف جية ومف الشعور بإلزاميتو دومًا كعنصر معنوي لو مف جية أخرى

وكذا ممارسات السمطة التنفيذية في مثؿ ىذه الظروؼ وذلؾ في غياب نصوص 
الضبطية، ومف أنصار   تدستورية قانونية تجيز أو تعارض إصدار ىذه القرارا

، وىو التبرير 1السيد صبريو (Léon DUGUIT)"ليوف دوجي" ىذه الفكرة 
الغالب الذي قاؿ بو فقياء القانوف العاـ في فرنسا لتبرير لوائح البوليس في ظؿ 

 .2الجميورية الثالثة
 "مارسيؿ ىوريو"ومف أنصار ىذه الفكرة فكرة طبيعة وظيفة رئيس الدولة:  (2

صالحيات رئيس الجميورية في الدولة والمجتمع ىي  حيث يرى أنو مف أىـ
المحافظة عمى النظاـ العاـ بواسطة أساليب وقائية منتظمة ألنو مف بيف أىـ 

                                                 
 .139، المرجع السابؽ، صعوابديعمار  1
، السابؽالمرجع   ،دراسة مقارنة ،نظـ السياسية والقانوف الدستوريالسميماف محمد الطماوي،  2

 .532ص
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الحاجات العامة لألفراد والواجبة عمى الحاكـ أف يحمييا ىي األمف العاـ 
والسكينة العامة، فيي إذا صالحية أصيمة تدخؿ في إطار والصحة العامة 

وىو أيضًا حؽ أصمي مستمد مف طبيعة  تو التقميدية المتعارؼ عمييااختصاصا
 .مركزه الدستوري

نو باعتبار السمطة بأىذه الفكرة  وتتمثؿ فكرة متطمبات الضرورة العممية: (1
التنفيذية متواجدة عمى كؿ إقميـ الدولة ممثمة في إداراتيا العامة واطالعيا عمى 

ر عمى االضطالع بممارسة سمطات فيي أقد ،مختمؼ األوضاع السارية فييا
خاصة ، 1البوليس اإلداري والمحافظة عمى النظاـ العاـ في مختمؼ ىذه األقاليـ

عندما تكوف الظروؼ ال تسمح بإصدار تشريع نظرًا لما قد تتطمبو السرعة 
 والدقة والفعالية في مواجية ىذه الظروؼ الطارئة.

ويرى أنصار ىذه الفكرة أنو فكرة اعتراؼ المشرع الجنائي بالموائح الضبطية:  (1
ىذا النوع مف الموائح وتفرض  ـفي القوانيف الجنائية تقر باحترا أحكاـبوجود 

بشرعية واقراره اعتراؼ مف المشرع  أنو مما يعنيعقوبات عمى مف يخالفيا، 
 .2ودستورية ىذا النوع مف الموائح

بمفيوـ المخالفة لمنظرية الحديثة في تحديد مجاؿ القانوف فسير فكرة الت (9
 :والالئحة

                                                 
 .140، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 1
 08/06/1966المؤرخ في  156-66الجزائري األمر  مف قانوف العقوبات 459نص المادة تحيث  2

إلى  10يعاقب بغرامة مف >>  عمى مايمي: 11/06/1966مؤرخة في  49ج.ر عدد المعدؿ والمتمـ، 
دج ويجوز أف يعاقب أيضًا بالحبس لمدة ثالثة أياـ عمى األكثر كؿ مف خالؼ المراسيـ أو القرارات  800

 <<المتخذة قانونًا مف طرؼ السمطة اإلدارية إذا لـ تكف الجرائـ الواردةبيا معاقبًا عمييا بنصوص خاصة.
 قانوف العقوبات المصري. المصريوىي تقريبًا ذات األحكاـ التي استعمميا المشرع 

المرجع السابؽ،   ،دراسة مقارنة ،والقانوف الدستوريالنظـ السياسية سميماف محمد الطماوي،  
   . 532ص
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في قراءة أحكاـ المواد مف خالؿ مذاىب نظريات التفسير في القانوف العاـ     
مف دستوري الجزائر وفرنسا بمفيـو المخالفة  المنظمة لمجاؿ القانوف والالئحة

 :عمى مف الدستور الجزائري والتي تنص 811لمادة ة اقراء حيث أنو مف خالؿ
في المسائؿ غير المخصصة  يمارس رئيس الجميورية السمطة التنظيمية>> 

تمكف مف استنباط فكرة مفادىا أف المؤسس  والتي يتضح بأنيا، <<...لمقانوف
الدستوري قد منح السمطة التنفيذية سمطة إصدار القرارات اإلدارية العامة 

سوى ترؾ المجاؿ مفتوحًا وال يحده  وفماداـ أن ،1البوليسية الضبطية أو الموائح
فإنو بطبيعة الحاؿ يمكف  في نص الدستور لمقانوفالمجاؿ المخصص والمحدد 

إدخاؿ كؿ ما يخرج عف ىذه المواضيع المخصصة لمقانوف ضمف مجاؿ 
  وموضوعيا.الالئحة أيًا كانت طبيعتيا 

ي تتبنى وتدعـ دستورية وشرعية لوائح الضبط اآلراء واألفكار التوبالرغـ مف تنوع    
ف ىذه الموائح تصدر غالبًا في فإ ،عدـ وجود سند دستوري أو قانوني لياب وذلؾاإلداري 

شكؿ مراسيـ بالنسبة لمسمطة التنفيذية وفي شكؿ قرارات إدارية بالنسبة لمييئات المركزية 
 األخرى والييئات المحمية واإلدارية األخرى.

يقروف بضرورة توفر  بعض مف الفقياءالقائـ إال أف ال الجدؿ الفقيي مفرغـ عمى الو   
والتي  شروط معينة في الموائح؛ تفاديًا لتعارضيا مع جممة مف المبادئ القانونية العامة

 :نذكر مف بينيا ما يمي
وفؽ مبدأ تدرج القواعد  :التشريعية لمنصوصلوائح الضبط  عدـ مخالفة ( أ

تخالؼ الموائح الضبطية النصوص التشريعية سواء مف ال القانونية يجب أف 
، فيي في األصؿ جاءت الموضوعيةأو مف الناحية  الشكميةالناحية 

أف تتفؽ  فيجبالناحية الشكمية  ، فمفستكماؿ النقص الموجود في التشريعال

                                                 
 .141، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 1
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يجب فالناحية الموضوعية  أما مفإجراءات وضعيا مع إجراءات التشريع، 
التشريعات وتتفؽ معيا، أما فإذا تجاوزت الالئحة أف ال تخرج عف مضموف 

ىذه الحدود المرسومة انقمبت إلى عمؿ غير مشروع لخروجيا عف مبدأ 
المشروعية وبالتالي تصبح محاًل لمطعف فييا أماـ الجية القضائية المختصة. 

رض الئحة وتوسع القضاء الفرنسي في ىذا الشرط حيث لـ يكتفي بعدـ تعا
الضبط مع التشريع وحده بؿ أوجب أيضًا عدـ تعارضيا مع أي قاعدة 

 .1تنظيمية أعمى منيا، وحتى لو صدرت بعدىا

 حيث تتطمبلوائح الضبط قواعد عامة موضوعية مجردة:  تتضمفيجب أف  ( ب
وذلؾ حتى  توفر قواعد عامة موضوعية مجردة عموماً  التنظيمية الالئحة

فالالئحة  التي تخاطب األفراد بذواتيـ، الفرديةتخرج مف دائرة الموائح 
تخاطب عموـ األفراد دوف تحديد أو تمييز أو تشخيص، وتأتي في  التنظيمية

 رائية أو شكمية، دوف أف يؤثر في طبيعتياشكؿ أحكاـ موضوعية ال إج
والتي يصفيا البعض بأنيا  كموائح المرور مثاًل التحديد الزماني أو المكاني 

 ىذه الموائح األشخاصال تخاطب  يجب عمى العمـو أفف، 2تةلوائح موقو 
نما  ذواتيـب تخاطب عامة األفراد مف سائقيف وراجميف ومستعممي الطرقات وا 

                                                 
في اجتياد قضائي فرنسي قضت محكمة النقض الفرنسية )الدائرة الجنائية( في حكميا يث أنو و ح 1

بأنو " إذا صدرت الئحة ضبط بمدية تنفيذًا لقانوف تنظيـ سير المركبات في  22/06/1928الصادر في 
 الطريؽ العاـ ثـ صدر في وقت الحؽ مرسـو ينفذ ىذا القانوف تنفيذًا شاماًل لجميع أنحاء الجميورية
الفرنسية، ولكنو جاء في تنظيمو متعارضًا مع أحكاـ الئحة بمدية كاف قد أصدرىا عمدة البمدة... فإف 
صدور ىذا المرسـو المشار إليو ينسخ ىذه الالئحة نسخًا ضمنيًا بحكـ ىذا التعارض" ومع ذلؾ فقد قضى 

جمة ولو كانت متعارضة مع بأنو يجوز لييئات الضبط في األوقات غير العادية اتخاذ تدابير تنظيمية عا
قواعد تنظيمية عميا أو مجاوزة حدود اختصاصيا وكاف ىذا اإلجراء العاجؿ الزمًا آنذاؾ لتيسير تمويف 

 السكاف. 
 . 125-124ص.المرجع السابؽ، ص عبد الرؤوؼ ىاشـ بسيوني،

 .126، صنفسوالمرجع  2
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بتنظيـ بيع األغذية أو بصفة عامة واألمر ذاتو بالنسبة لموائح المتعمقة 
 المتعمقة بالمحالت مثاًل...

يشترط : أفراد المجتمع ضرورة تحقيؽ الالئحة الضبطية لممساواة بيف ( ت
دوف  المجتمع فرادلتطبيؽ الالئحة الضبطية ضرورة  تحقيؽ المساواة بيف أ

 قيدأي تمييز بينيـ أو بيف أنشطة مشابية ألنشطتيـ، حيث ال يجوز أف ت
تطمؽ حرية نشاط الالئحة الضبطية نشاطًا باعتباره ميددًا لمنظاـ العاـ بينما 

ة بيف ونفس الشيء بالنسبة لممساوا اـ،آخر يقؿ عنو تيديدًا ليذا النظ
نكوف أماـ مخالفة المبدأ لؾ حتى ال األشخاص في حد ذاتيـ وكؿ ذ

 .1المساواة أماـ القانوف الدستوري المتمثؿ في

 الفرع الثاني:
 لوائح الظروؼ االستثنائية بيف االعتراؼ واالنتقاد

المفاىيـ واآلراء الفقيية حوؿ الموائح والتشريعات التي تصدر في  نظرًا لتعدد    
فإنيا كانت ، )أواًل( لوائح الضرورة والموائح التفويضيةوالمتمثمة في  الظروؼ االستثنائية

نيا صدرت في ظروؼ ال تتناسب مع الحاالت العادية  محؿ انتقادات متنوعة حتى وا 
 .)ثانيًا( وال تتوافؽ مع مبدأ المشروعية

 ظروؼ االستثنائيةال ظؿ وائح التي تصدر فيحوؿ الم عامة : مفاىيـأوالً 
التي تتطمب التصرؼ  خالؿ الظروؼ االستثنائيةغالبًا ما يصدر نوعاف مف الموائح     

الموائح أو التشريعات و لوائح أو تشريعات الضرورة في حدود زمنية ضيقة، والمتمثمة في 

                                                 
ببطالف الئحة مرور ألنيا  10/06/1931قضى مجمس الدولة الفرنسي في حكمو الصادر في  لقد 1

 اقتصرت عمى أنواع مف القيود أخضعت ليا حرية سير المواكب الدينية وحدىا.
 .126، صالسابؽ، المرجع عبد الرؤوؼ ىاشـ بسيوني
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مبدئيًا إال أف الغرض منيـ واحد يتمثؿ في ، حيث أنو رغـ اختالفيما التفويضية
   .التصرؼ في تمؾ الحدود

 :أو تشريعات الضرورة لوائح الضرورة (أ 
بأنيا فئة القرارات لوائح الضرورة  عمار عوابدي"األستاذ الدكتور " يعرؼ    

ت في حاالالعامة التي تصدرىا السمطة التنفيذية المختصة في أحواؿ الضرورة 
التشريعية المختصة بوظيفة التشريع في الدولة وأوقات غياب الييئة أو السمطة 

أو قد  )أي في أوقات ما بيف انعقاد الييئة التشريعية وأوقات حؿ ىذه الييئة
( حيث تتمتع ىذه القرارات بالطبيعة القانونية تدعو إلى ذلؾ ضرورة ممحة

"بالمراسيـ بقوانيف" تسمى ىذه القرارات التشريعية أي ليا قوة القانوف ومداه، و 
"باألوامر" وتسمى في النظاـ القانوني الجزائري  (DECRETS-LOIS)أي 

(ORDONNANCES) 1.  
فيرى بأنيا كذلؾ قرارات ليا قوة القانوف وذلؾ  سميماف محمد الطماوي"أما "    

 81ومقارنتيا بالمادة  8578مف الدستور المصري لسنة  71عند تحميمو لممادة 
الحالي المعدؿ والمتمـ، وحدد مف خالليا  8591مف الدستور الفرنسي لسنة 

الحاالت الثالث إلصدار رئيس الجميورية لمثؿ ىذا النوع مف لوائح الضرورة 
الة قياـ خطر ييدد الوحدة الوطنية وحالة قياـ خطر ييدد سالمة الوطف وىي ح

حيث يرى حالة قياـ خطر يعوؽ مؤسسات الدولة عف أداء دورىا الدستوري، و 
ضمانات وقيود وخطورتو يتطمب اتساع مجاؿ سمطات رئيس الجميورية بأف 

 . 2ستخداـ ىذه السمطاتال

                                                 
 .146-143.ص، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 1
المرجع السابؽ،  ،دراسة مقارنة ،والقانوف الدستوريالنظـ السياسية سميماف محمد الطماوي،  2

 .479-476.صص
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ىذا النوع مف الموائح  والقانوف اإلداريفقياء القانوف الدستوري لقد انتقد و    
، حيث بدأ الحديث عنيا بشدة باعتباره يمثؿ تجاوزًا مف طرؼ السمطة التنفيذية

في بداية القرف الماضي لدى الفقياء األلماف ثـ الفقياء الفرنسييف حتى وصمت 
بيف مف يؤيد الفكرة أصاًل  أفكارىا وتنوعتنظرياتيـ  وتباينت، 1رؽ العربيلممش

وىي  ويضع ليا قيود وشروط قانونية يقرىايبررىا وفؽ أية مبررات ومف و 
 كالتالي:

 يمتثؿ أنصار ىذه النظرية مفنظرية الضرورة نظرية سياسية أو واقعية:  (8
جانب كبير مف القفو الفرنسي القديـ، حيث اعتبروىا نظرية سياسية ال 

الضرورة المتخذة مف طرؼ الحكومة  إجراءاتأساس ليا في القانوف وكؿ 
لمخالفتيا لمدستور والتشريعات ما لـ تصحح مف طرؼ البرلماف باطمة 

 التصرفات. ىذه بقوانيف تجيزىا أو بتشريعات تتضمف نصوص
وتبناىا الفقياء األلماف حيث انطمقوا مف أف  نظرية الضرورة نظرية قانونية: (1

 وعميو ،و لتحقيؽ مصالحياوىي تخضع ل الدولة ىي التي أوجدت القانوف
إذا كاف تحقيؽ صالحيا ىو في عدـ الخضوع لو، ألف  لوفإنيا ال تخضع 

القانوف وسيمة لحماية الجماعة فإذا لـ تؤد ىذه القواعد القانونية إلى ىذه 
غير أف النظرة األلمانية لـ تكف نظرة ، الغاية فال يجب الخضوع لمقانوف
تورية تستيدؼ إضفاء طابع قانوني عمى قانونية بقدر ما كانت نظرة ديكتا

نيج استبدادي واضح، ولذلؾ لـ تكف مقبولة تمامًا لدى الفقو الفرنسي، ومع 
ذلؾ فقد رفض بعضيـ النظرة السياسية أو الواقعية وفضموا عمييا النظرة 

"ليوف دوجي" القانونية ولكف عمى وجو مغاير لمفقو األلماني ومنيـ الفقيو 
(Léon DUGUIT)  موريس ىوريو"والفقيو"( Maurice HAURIOU)   لكف ،
                                                 

، القاىرة، بدوف طبعة، منشأة المعارؼ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائيةسامي جماؿ الديف،  1
 .18، ص1982
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قرب ىذه النظرية األخيرة إلى الواقع فإف أصحابيا نادوا بوضع قيود أو  رغـ
 1بالمنطؽ وبمبدأ المشروعية. تتحمى شروط حتى
ىذه المصري و العربي الفقو  الفقو الدستوري عمومًا وباألخص ومف ثـ تبنى

وذلؾ باستنادىـ لذات المبررات القانونية، وىو ما أدى بوجود حالة النظرية 
 الضرورة في معظـ دساتير العالـ. 

في حالة الضرورة، فينا  الواجب توافرىاأو القيود أما بخصوص الشروط    
تطبيؽ  نميز بيف نوعيف مف الشروط، شروط المجوء لنظرية الضرورة وشروط

 :نظرية الضرورة وىي كالتالي
 ويتطمب لجوء إلييا شرطاف ىما: المجوء لنظرية الضرورة: طشرو  (8

وجود تيديد بخطر جسيـ حاؿ موجو ضد الدولة ميما كاف مصدره طبيعيًا أو  .8
ما المتوقعة والمعتادة في الدولة إ فالجسامة أف يخرج عف المخاطرمصطنعًا، 

 وشؾ الوقوع دوف أفيكوف قد بدأ فعاًل أو عمى  أفأف يكوف الخطر حاؿ أي 
يكوف قد انتيى، كما يضاؼ إلى ذلؾ بعض الحاالت المتوقعة دستوريًا 

 :المعدؿ والمتمـ 8551المذكورة في الدستور الجزائري لسنة  كالحاالت

 في حالة شغور المجمس الشعبي الوطني. -

في حالة عدـ مصادقة البرلماف عمى قانوف المالية في المدة المحدد دستوريًا  -
 يومًا. 79بػ 

مف الدستور وىي حالة وجود خطر  51االستثنائية موضوع المادة في الحالة  -
داىـ ييدد أو يوشؾ أف يصيب المؤسسات الدستورية أو استقالليا أو سالمة 

                                                 
 .وما بعدىا 19، صالسابؽالمرجع  سامي جماؿ الديف، 1
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، وىذه ىي الحالة الوحيدة التي ال تخضع األوامر الصادرة فييا التراب الوطني
 .2اتوتيى إليو المجمس الدستوري في اجتيادوىو ما ان 1لرقابة البرلماف

وعف طريؽ المؤسسات الدستورية استحالة مواجية ىذا التيديد بالطرؽ العادية  .1
المختصة، أي أنو عندما ال توجد وسيمة قانونية أو دستورية لحؿ ىذه األزمة 

 .3الضرورةعندىا يتحتـ المجوء إلعماؿ نظرية 

لتطبيؽ نظرية الضرورة يتطمب األمر توفر شروط تطبيؽ نظرية الضرورة:  (1
 :منياالشروط عدة 

، بحيث المرتقب تحقيقو منياارتباط بيف لوائح الضرورة واليدؼ وجود  .8
يستمـز عمى ىذه الموائح أال تستيدؼ سوى المحافظة عمى سالمة الدولة 

رار والتكاليؼ وفي بمواجية الظروؼ االستثنائية التي تواجييا بأقؿ األض
في مدى  فقيي ؼونظرًا ألىمية ىذا اليدؼ فإنو وقع خال أقؿ وقت ممكف

الالئحة واليدؼ المرجو منيا، فيؿ يؤخذ بالتفسير  األخذ بالعالقة بيف
الضيؽ الذي يتطمب وجود عالقة مباشرة بينيما، أو بالتفسير الواسع الذي ال 

 ينيما.ب ةعالقة ولو ضعيف وجود يتطمب سوى

وفؽ الدستور  مقانوفلفي المجاؿ المخصص عدـ تدخؿ لوائح الضرورة  .1
ذلؾ تعتبر حالة الضرورة ما ىي إال طريقة لمتحايؿ عف المؤسس ل اً وخالف

وكذا شروط تطبيقيما حيث  اآلليتيفىاتيف  مجاؿ الدستوري الذي فصؿ بيف

                                                 
 . 27-25.ص، المرجع السابؽ، صعمار بوضياؼ 1
المتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي الذي يحدد تنظيـ المجمس   99-08وذلؾ بموجب الرأي رقـ  2

الشعبي الوطني ومجمس األمة، وعمميما، وكذا العالقة الوظيفية بينيما وبيف الحكومة لمدستور المؤرخ في 
 .09/03/1999المؤرخة في  15، ج.ر عدد 1999فيفري  21

ة ىذه الظروؼ االستثنائية، وتـ المجوء إلى لوائح أف وجدت آليات قانونية أو دستورية لمواجيو إذا حدث  3
الضرورة نصبح ىنا أماـ انتياؾ صريح ألحكاـ الدستور مما يستوجب الطعف فيو باآلليات الدستورية)لدى 

   المجالس الدستورية أو المحاكـ الدستورية( المتاحة نظرًا لعدـ دستورية ىذه الموائح.
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يعتبر حينيا خروج عف مبدأ الشرعية وعدـ دستورية لوائح الضرورة وكذا 
 إخالاًل بمبدأ الفصؿ بيف السمطات والخروج مف حدود الدولة القانونية.

زواؿ الظروؼ  وتطبيؽ نظرية الضرورة بمجرد انتياء أمف نتياء اال .1
، حيث أنو غالبًا ما يكوف سرياف لوائح االستثنائية التي دعت إلى تطبيقيا

الضرورة محدد المدة أو وفؽ ما تقتضيو ىذه الظروؼ مف مدة زمنية، أي 
  .1مؤقتة وبمجرد نياية الظرؼ ينتيي العمؿ بياأنيا لوائح 

ى تمؾ الشروط الشكمية أو اإلجرائية التي تتطمبيا الدساتير دوف أف ننس
واألنظمة القانونية في مختمؼ الدوؿ حتى تكوف الئحة الضرورة وفؽ مبدأ 

  أو اجتماع البرلماف مثالً  ية كاستشارة أحد الييئات الدستوريةالشرع
الدستور لتطبيؽ لوائح  والشروط األخرى كالمدة الزمنية التي يتطمبيا

مف مالمحيا في  وقياـ حالة الضرورة فعاًل  كتحديد بعض الضرورة
، باإلضافة إلى شرط ميـ جدًا يتمثؿ في شرط الرقابة التشريعية 2الدساتير

الالئحة وزواؿ حالة بعد صدور  السمطة التشريعية البعدية، حيث تقـو
بالمعنى الضيؽ أو ترفض  أو الموافقة عميياإلى قانوف  بتحويمياالضرورة 

حينيا القوة بالطبيعة اإلدارية فقط وال تكتسب ىذه الالئحة  إقرارىا فتحتفظ 
لكف عممية الرقابة تتدرج وتختمؼ مف موقؼ آلخر القانونية التشريعية، 

 ، وفيما يمي أبرز ىذه المواقؼ:يبحسب كؿ نظاـ دستور 
بطبيعة القرارات عدـ عرض ىذه الموائح عمى البرلماف أصاًل، فتحتفظ  .8

 اإلدارية.

                                                 
 .26-25.صالسابؽ، ص ، المرجعسامي جماؿ الديف 1
فيما يخص  2016مثمما ما استحدثو المؤسس الدستوري الجزائري في التعديؿ الدستوري األخير لسنة  2

وجود حالة االستعجاؿ وشغور  مف الدستور عندما اشترط 140التشريع بأوامر المنصوص عنو في المادة 
 بالرأي المسبؽ لمجمس الدولة.األخذ  المجمس الشعبي الوطني أو خالؿ العطؿ البرلمانية وكذا
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 .1رفض البرلماف ليذه الموائح، فتحتفظ كذلؾ بطبيعة القرارات اإلدارية .1

تممؾ القوة القانونية  قبوؿ البرلماف ليذه الموائح، وىي بذلؾ أصبحت .1
 التشريعية مثميا مثؿ القانوف.

الموقؼ األخير وىو موقؼ وسط، وذلؾ عندما يعترؼ البرلماف  أما .1
بقوتيا التشريعية قبؿ عرضيا عميو وينفي ذلؾ بعد عرضيا عميو لتصبح 

 قوانيف في حالة الضرورة ولوائح إدارية بعدىا.

فيؿ  لطبيعة القانونية لموائح الضرورة كاف متباينًا،موقؼ الفقو والقضاء مف اولعؿ     
الموائح قرارات إدارية بطبيعتيا وبالتالي تنطبؽ عمييا اآلثار القانونية التي عتبر ىذه ت

تترتب عف القرارات اإلدارية كرقابة القضاء أو الدرجة القانونية التي تحوزىا في اليـر 
القانوني في الدولة أو إجراءاتيا مف صدورىا إلى غاية نيايتيا، أـ تعتبر بمثابة 

 ؟ا وآثارىا القانونيةتشريعات ليا نفس مواصفاتي
اتفقوا في أنو يجب التمييز بيف الفترة السابقة  الفقو والقضاءف وعمى أساس ذلؾ فإ     

والفترة  الشعبي أو عمى االستفتاء عمى عرض ىاتو الموائح عمى السمطة التشريعية
الالحقة عمى إقرار ىذه الموائح وقبوليا مف طرؼ ذات السمطة، فيقولوف بأنيا تحتفظ 

أو عمى االستفتاء بيعتيا وقيمتيا اإلدارية قبؿ عرضيا عمى السمطة التشريعية بط
قرارىا مف  وتخضع لذات األحكاـ التي تخضع ليا القرارات اإلدارية، أما بعد عرضيا وا 

وبالتالي تخضع لذات طرؼ ىذه السمطة فإنيا تكتسب الطبيعة القانونية التشريعية 
 .2األحكاـ التي تخضع ليا التشريعات

أما بالنسبة لحالة عدـ عرض ىذه الموائح عمى االستفتاء الشعبي في الميعاد المحدد    
نو يمكف لمقضاء أف يسترد حقو في مراقبة شرعيتيا وفقًا أ فيقوؿ بعض الفقياء مثالً 

، أما إذا عرضت عمى االستفتاء ووافؽ وذلؾ بترتيب جزاء عدـ النفاذ لمقواعد العامة
                                                 

 .147-146.صالمرجع السابؽ، ص عمار عوابدي، 1
 .148، صنفسورجع الم 2
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وال الميعاد فإنيا تنفذ باعتبار أف الشعب ىو مصدر السمطات عمييا الشعب ولو بعد 
  .1عقب عمى رأيومُ 

التي يعتبرىا البعض أنيا مف ( HEYRIES)ومف مواقؼ القضاء الشييرة قضية    
حيث قضى  لفرنسي التي أنشأت نظرية الضرورةأشير وأوؿ اجتيادات مجمس الدولة ا

يقضي  8581سبتمبر  81ىذا الحكـ بصحة مرسـو أصدره رئيس الجميورية في 
الخاص ببعض ضمانات الموظفيف  8519أفريؿ  11مف قانوف  19بإيقاؼ المادة 

 .خالؿ فترة الحرب، وقد رأى مجمس الدولة أف ىذا اإليقاؼ يعد مشروعاً 
ومة في وقؼ كؿ الضمانات وترى الغالبية أف في ذلؾ اعتراؼ واضح بحؽ الحك      

الفردية ودوف أي إذف تشريعي وىو ما يعني إمكانية الحكومة االعتداء عمى مبدأ 
المشروعية متمثاًل في القاعدة الدستورية القاضية بضرورة خضوع المراسيـ أو الموائح 

لعدـ شرعية قرار مجمس وىو ما انتقده الفقياء آنذاؾ لمقانوف وعدـ تعارضيا معو، 
بالسماح لرئيس الدولة باالمتناع عف تنفيذ بعض القوانيف بحجة عدـ مالءمتيا  الدولة

 .2لحسف سير المرافؽ العامة
كما أنو يجب التذكير بوجود حاالت شاذة ونادرة عف مثؿ ىذه الموائح والتي    

تصدرىا السمطات أو الييئات الحاكمة لمدولة في بعض الدوؿ في حاالت الفراغ 
ـو بقانوف أو اإلعالف المرس بالمراسيـ التشريعية أو الدستوري وتسمييا

الدستوري... والتي ىي في الحقيقة ال تمت بأية صمة لمبدأ الشرعية فيي 
تصدر غالبًا عف ىيئات ليست ليا القوة الدستورية ال مف حيث المعايير 
العضوية وال مف المعايير الموضوعية، أي ال مف حيث تشكيمتيا وال مف حيث 

                                                 
المرجع السابؽ،   ،مقارنةدراسة  ،نظـ السياسية والقانوف الدستوريالسميماف محمد الطماوي،  1

 .479ص
 .28-27.ص، المرجع السابؽ، صسامي جماؿ الديف 2
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الصادرة في ظؿ الفراغ الدستوري الممتد  1اسيـ التشريعيةصالحياتيا، مثؿ المر 
 .8551-8551بيف سنتي 

 : أو التشريعات التفويضية الموائح التفويضية (ب 

التي  -الموائح–بأنيا القرارات  عمار عوابدي"يعرفيا األستاذ الدكتور "و      
عمى  بناءً  ةاالستثنائيتصدرىا السمطة التنفيذية اإلدارية في ظؿ الظروؼ 

  (Délégation législative)تفويض خاص مف السمطة التشريعية المختصة 
 Loi de pleins)بواسطة قانوف التفويض أو قانوف السمطات الكاممة 

pouvoirs)  وتكتسب ىذه القرارات طبيعة القانوف مف حيث الدرجة والقوة
الحصانة النسبية ضد رقابة القانونية اإللزامية، ومف حيث المجاؿ ومف حيث 

المراسيـ التفويضية اصطالح:  -الموائح–القضاء ويطمؽ عمييا القرارات 
2أو األوامر   (Décrets-lois)بقوانيف

(Les ordonnances).    
رية لوائح الضرورة واالعتراؼ نظ حوؿ الفقيي خالؼكاف ىناؾ جدؿ و مثمما و   
حيث أف فقياء القانوف  فيما يخص الموائح التفويضية اإلشكاؿحدث نفس  بيا

العاـ عارضوا بشدة ىذه الفكرة، إذ ذىب البعض منيـ إلى أف السمطة التشريعية 
تستمد شرعيتيا وقوة عمميا مف الدستور وىي سمطة ال يجوز التصرؼ فييا أو 

اجراءات ىذه الموائح بمثابة الطعف في سيادة  ااعتبرو حيث  التنازؿ عنيا
مؾ ألدى التنازؿ إلى أف ت ت، ألنو لو جاز 3البرلماف ودوره في المجاؿ التشريعي

تصبح القرارات التي يصدرىا رئيس الجميورية مطابقة مف حيث طبيعتيا 

                                                 
، 54الجريدة الرسمية رقـ في الصادرة  ،02-92 أو رقـ  01-92 رقـ  المراسيـ التشريعيةؿ مث 1

 وغيرىا... 
  .وما بعدىا 38، المرجع السابؽ، صمبروؾ حسيف 
 .149، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 2

3 WALIN Marcel, Les rapports entre la loi et le règlement;  avant et après la 

constitution de 1958, R.D.P, n
0 

04, Paris, 1959, p707. 
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، كما قيؿ أيضًا أف التفويض يمكف السمطة لمتشريع الذي يصدره البرلماف
لتقميؿ مف أىمية التنفيذية مف تعديؿ التشريعات القائمة وىو ما يؤدي إلى ا

 .1الموائح أو التنظيمات ىالتشريعات والنزوؿ بيا إلى مستو 

كما رأى البعض مف الفقياء أف البرلماف ال يممؾ حؽ التنازؿ عف     
اختصاصاتو ألي سمطة أخرى ألنو ال يممؾ حقًا أو امتيازًا خاصًا بو حتى 

لحؽ في يستطيع التصرؼ فيو، بؿ ىو ذاتو مفوض مف قبؿ األمة صاحبة ا
التشريع، وبالتالي فإنو ماداـ الدستور حدد اختصاصات السمطات كؿ عمى 

، فال يجوز التنازؿ أو التفويض في ىذه حدى إعمااًل بمبدأ الفصؿ بيف السمطات
ال عدت باطمة وغير مشروعة  . 2االختصاصات وا 

مف  38المادة  عندما نصت ذىب إلى أبعد مف ذلؾ لكف المشرع الفرنسي   
>> يجوز لمحكومة أف تطمب مف البرلماف الدستور الفرنسي عمى ما يمي: 

تدابير تدخؿ عادة  -بموجب مراسيـ خالؿ مدة محددة–الترخيص بأف تتخذ 
في نطاؽ اختصاص القانوف مف أجؿ تنفيذ برامجيا، وتتخذ المراسيـ في 

سارية المفعوؿ  مجمس الوزراء بعد استشارة مجمس الدولة وتكوف المراسيـ
منذ نشرىا، ولكنيا تصبح الغية إذا لـ يعرض مشروع القانوف الخاص 

حيث  بإقرارىا عمى البرلماف قبؿ التاريخ الذي يحدده قانوف التفويض......<<
نصت ىذه المادة عمى اتخاذ الحكومة لتفويضات مؤقتة في مجاؿ التشريع عف 

، حيث أعطيت متعارؼ عميو طريؽ مراسيـ وىو ما يعتبر استثناًء عف ما ىو

                                                 
 .28، المرجع السابؽ، صعمار بوضياؼ 1
ة الحقوؽ، ، أطروحة دكتوراه، كمي، تدرج المعايير القانونية في النظاـ القانوني الجزائريرابحي أحسف 2

 .338، ص2006-2005الجزائر، 
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ىذه الصالحية لمحكومة ولـ يكف الرئيس مثاًل، كما أف مصطمح الحكومة اعتبره 
 .1البعض مبيمًا وغير محدد

 2ورغـ ذلؾ تـ االعتراؼ بيذه التفويضات التشريعية في معظـ دساتير العالـ   
لكف الفقياء حينئذ لـ يبؽ ليـ سوى البحث عف مبررات قانونية ومنطقية تعترؼ 

تـ فعاًل وذلؾ بتبريرىا وفقًا لممبررات وتقر نظرية التفويض التشريعي، وىو ما 
 :التالية

تبعًا حيث أنو إلى قواعد الوكالة المعروفة في القانوف المدني: استناد التفويض  (1
أف البرلماف بوصفو موكاًل يقـو بنقؿ  القانوف المدني لقواعد الوكالة المعروفة في

وماداـ أف  الذي يتصرؼ باعتباره وكيالً  جزء مف اختصاصاتو إلى رئيس الجميورية
 وبذلؾتنتج عنيا تشريعات، ىذا االختصاصات التشريعية المفوضة ىي في األصؿ 

 تفويضات يأخذ نفس خصائص التشريع. فما يصدر عف رئيس الجميورية مف

وقد لقي ىذا الرأي انتقادات شديدة مف أىميا أف التفويض يتعارض أصاًل مع    
فكرة االختصاص المعروفة في القانوف العاـ، باإلضافة إلى أف فكرة القرارات التي 

عمى تفويض ثـ تتحوؿ إلى قانوف بعد  تصدر مف طرؼ رئيس الجميورية بناءً 
رقابة البرلماف ال تعد بمثابة الوكالة، ألف الوكالة في القانوف المدني ال تترتب عنيا 

 أية رقابة أو تغير في طبيعة الشيء الموكؿ عميو.

 بزعامة االتجاهكاف ىذا و   ه االعتبارات العممية:تبرر  عمؿ التفويض التشريعي (2
يعترؼ بعدـ شرعية التفويضات التشريعية ويبررىا  لذيا" (Duveaux)  دوفوا" الفقيو

باالعتبارات العممية التي تفرض عمى الدولة اتخاذ حموؿ سريعة فيما قد تواجيو 

                                                 
1
 EBARD Pierre, L'article 38 de la constitution de 4 octobre 1958 et la V

ème
 

république, R.D.P, .n° :02, Paris, 1969, p.p269-286. 
 

 .1958والدستور المصري والدستور الفرنسي لسنة  1963مثؿ الدستور الجزائري لسنة  2
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حتى أضحت عرفًا دستوريًا، لكف سرعاف ما انتقدت  ،خالؿ الظروؼ االستثنائية
 .1العرؼ ألحكاـ الدستور ةمف الصعب التسميـ بمخالف وىذه الفكرة نظرًا ألن

فيي أما بخصوص قيود االلتجاء لمتفويض التشريعي التي افترضيا الفقياء    
تقييد  عة مف النقاط اليامة والمحورية التي حاوؿ الفقياء مف خالليامجمو  تتمثؿ في

 ىذا اإلجراء، ومف أىميا ما يمي:مف المجوء إلى   السمطة التنفيذية
الضرورة وفي األحواؿ االستثنائية، حيث أف أال يمجأ إلييا إال عند  (8

 القضاء استقر عمى عدـ مراقبة ىذا الشرط باعتباره شرطًا سياسيًا.

ال بد مف تفويض صريح مف البرلماف يتمثؿ في نسبة معينة مف موافقة  (1
 . 2النواب واألعضاء

لمتفويض التشريعي وفقًا لما يتطمبو احتراـ المجاؿ الزمني المحدد  (1
 الدستور.

 .3احتراـ الموضوعات المتعمقة بالتفويض والمنصوص عنيا دستورياً  (1

البرلماف في نياية مدة التفويض  ىضرورة عرض الموائح التفويضية عم (9
 وىنا نكوف أماـ حالتيف:

 ةالحالة األولى: أف يوافؽ البرلماف عمى ىذه الموائح فتأخذ حينئذ قو 
 تشريعية.

و احتماؿ نادر، وبالتالي يزوؿ ما الحالة الثانية: أف يرفضيا البرلماف وى
 تاريخ الرفض. ذكاف ليذه القرارات مف قوة القانوف من

                                                 
-339.ص، المرجع السابؽ، صتدرج المعايير القانونية في النظاـ القانوني الجزائري ،رابحي أحسف 1

341. 
 كاشتراط بعض الدساتير مثاًل لألغمبية المطمقة أو األغمبية النسبية لمنواب و األعضاء.  2
المرجع السابؽ،   ،دراسة مقارنة ،والقانوف الدستوري، النظـ السياسية سميماف محمد الطماوي 3

 .480ص
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أما بالنسبة لمطبيعة القانونية لموائح أو التشريعات التفويضية في نظر الفقياء، فيـ    
 الفترة التالية لموافقة البرلماف:يميزوف بيف فترتيف: الفترة السابقة عمى موافقة البرلماف و 

وىنا تعتبر ىذه الموائح بمثابة قرارات ترة السابقة عمى موافقة البرلماف: الف .8
أف يتعرض ليا باإللغاء وفؽ ما يسري عمى القرارات  1إدارية يحؽ لمجمس الدولة

 اإلدارية بصفة عامة.
وفييا تتغير طبيعة ىذه الموائح مف قرارات إدارية الفترة التالية لموافؽ البرلماف:  .1

، كأف تخضع لمرقابة عمى دستورية 2وتعامؿ عمى ىذا األساسإلى قوانيف 
تمغى بواسطة ـ و أو المحاكـ الدستورية، وتعدؿ وتتم مجالسالقوانيف مف طرؼ ال

 .3قوانيف وكالقوانيف، غير أنيا في ىذه الحالة ال تخضع لرقابة القضاء اإلداري

 التقسيمات الفقيية لموائح حوؿ انتقاداتو  نتائج :ثانياً 
 :التفرقة بيف لوائح الظروؼ االستثنائية ولوائح الظروؼ العادية ( أ

مف خالؿ اختالؼ الظروؼ المصاحبة لصدور ىذه الموائح يستنتج بأف ذلؾ حتمًا      
، وذلؾ لوجود اختالؼ جذري مف حيث الطبيعة تباينيا كذلؾكوف لو األثر حوؿ يس

قابة المسمطة عمييا وىو ما القانونية ليذه الموائح ومف حيث أصميا وموضوعيا والر 
 سنوضحو مف خالؿ النقاط التالية:

تعتبر الموائح التي تصدر في الظروؼ العادية مف مف حيث الطبيعة القانونية:  (1
صميـ األعماؿ القانونية اإلدارية أي قرارات إدارية بحتة وأصيمة وبالتالي فيي 

ر في الظروؼ ذات طبيعة قانونية إدارية، أما بالنسبة إلى تمؾ التي تصد
االستثنائية فرغـ أنيا صدرت مف جيات ذات طبيعة إدارية إال أنيا تعتبر 

                                                 
الجزائرية لمعمـو القانونية المجمة ، محاولة نظرية لإلقتراب مف ظاىرة األوامر التشريعيةأحسف،  رابحي 1

 .66-63، ص.ص2008، جامعة الجزائر،واالقتصادية و السياسية، العدد األوؿ
 .481، صنفسوالمرجع   ،دراسة مقارنة ،نظـ السياسية والقانوف الدستوريالسميماف محمد الطماوي،  2

3
 RIVERO Jean, Précis de droit administratif, 4

ème
 édition, Dalloz, Paris, 1970, 

p551. 
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صالحيات تشريعية في األصؿ لصاحبتيا السمطة التشريعية والظروؼ أو 
التفويضات الدستورية ىي التي منحت لمسمطة التنفيذية حؽ التدخؿ في مجاالت 

 التشريع.

تنظـ الموائح التي تصدر في الظروؼ العادية مواضيع مف حيث الموضوع:  (2
أصيمة لمسمطة التنفيذية كتنظيـ المرافؽ العامة أو إنشائيا أو إلغائيا أو حماية 

، أما الموائح األخرى والتي تصدر في الظروؼ 1النظاـ العاـ كما رأيناه سابقاً 
 .2االستثنائية فتنظـ أصاًل موضوعًا تشريعيًا 

ماداـ أف الموائح التي تصدر في الظروؼ العادية ىي قرارات  مف حيث الرقابة: (3
ي إدارية تخضع لمقانوف وال ترقى إلى مرتبتو وال تستطيع تعديمو وال إلغاءه، في

وتفسيرًا وفحصًا لممشروعية وتعويضًا، وىو  كذلؾ تخضع لرقابة القضاء إلغاءً 
الظروؼ االستثنائية األمر الذي ال نممسو في تمؾ الموائح األخرى التي تصدر في 

والتي ليا نفس قيمة القانوف وبالتالي تستطيع أف تعدؿ وأف تمغي القانوف إذا ما 
توفرت فييا الشروط المتطمبة في الدستور وكذا تتحصف ضد رقابة القضاء 

مف  تخضع لمرقابة عمى دستورية القوانيفنيا ، وبالتالي فإ3وخاصة رقابة اإللغاء
 .الدستورية وفؽ النظاـ القانوني المتبع في الدولةطرؼ المحاكـ أو المجالس 

الموائح التي تصدر في الظروؼ العادية  عند تتبع مراحؿمف حيث المراحؿ:  (4
ف كاف قد تخضع لرقابة قبميةنجدىا غالبًا تأخذ نفس مراحؿ القرارات اإلدار   ية وا 

فإنيا ال تتعدى أف تكوف استشارة لمجمس الدولة دوف أف تكوف ىناؾ مراحؿ 

                                                 
 وما يمييا. 64راجع ص  1
يتضح ذلؾ أكثر عند تصفح معظـ الدساتير، فبحسب أغمب النظريات التي سنراىا الحقًا في موضوع  2

نظرية النظاـ  مجاؿ الالئحة والتشريع فإف المواضيع التي ىي في األصؿ مف صميـ صالحية التشريع مثؿ
 ...القانوني لمحقوؽ و الحريات الفردية

 .142، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 3
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كمراحؿ التشريع، أما بالنسبة لتمؾ الموائح التي تصدر في الظروؼ االستثنائية 
فماداـ أنيا ذات طبيعة تشريعية فتأخذ الكثير مف مراحؿ التشريع خاصًة تمؾ 

 بالمناقشة والتصويتلشعب المرحمة الميمة التي تمر مف خالليا عمى ممثمي ا
 وعادة ما يكوف ذلؾ بعد زواؿ الضرورة أو الظروؼ االستثنائية.

  التقسيمات الفقيية العربية لموائح:حوؿ  انتقادات ( ب

بعد أف تمت التفرقة بيف مختمؼ الموائح الصادرة في الظروؼ العادية      
ائع في ىذه واالستثنائية، يتبف أنو ومف خالؿ ىذه المقاربات أف أىـ خطأ ش

التقسيمات يكمف في األصؿ في مشكؿ التسمية واستعماؿ المصطمحات في غير 
وذلؾ مف خالؿ إطالؽ مصطمح الئحة عمى تشريعات  في المغة العربية مكانيا

فكاف مف األفضؿ تسميتيا  أصيمة بحتة كموائح الضرورة والموائح التفويضية
 ات الضرورة والتشريعات التفويضية.بتشريع
خمط كبير بيف ما ىو ذا طبيعة إدارية وما  عمى أساس ذلؾ فُيالحظ بأف ىناؾو     

عف جية إدارية صادرة النصوص القانونية  ىذه، فمما كانت ىو ذا طبيعة تشريعية
عمى ، أي أنيـ اعتمدوا في ىذه التسمية االصطالحية ذات طبيعة إداريةاعتبروىا 

ال  أف المعيار العضويدائمًا  تثبتأ البحوث القانونيةمعظـ المعيار العضوي، لكف 
يأخذنا دومًا نحو يحقؽ وال يفصؿ في مختمؼ المواضيع بصورة منطقية بؿ 

  .اتجاىات مسدودة أو غير كافية الداللة

ال  وورغـ ذلؾ فإف ىناؾ مف ينفي وجود تعريؼ مادي لمقانوف ويؤكد عمى أن   
نظرًا لتقارب المجاالت بيف القانوف والالئحة  1يوجد سوى التعريؼ العضوي لو

ذلؾ ال يعني االستغناء عف الطبيعة وبالتالي تقارب تعاريفيـ المادية، فإف 
 القانونية الفعمية ليما.

                                                 
1
 PEZANT Jean-Louis, Loi/règlement, la construction d'un nouvel équilibre, Revue 

française de science politique, n
o 
4-5, Paris, 1984, p925. 
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الدقة في استعماؿ المصطمحات عمى عمـ القانوف يتطمب دومًا  أف بماو  لكف   
، فإف واإلنسانية مؼ العمـو االجتماعيةعف مخت جو وىو ما يميزهأحسف و 

المالحظ أف ىذا اإلشكاؿ يثور دومًا لدى المشارقة أكثر مف غيرىـ الفقياء 
باعتبارىـ كؿ ما يصدر عف السمطة التنفيذية ىو الئحة دوف النظر في طبيعتو 

مف نوع الرقابة التي يخضع ليا ومف حيث المراحؿ   وال في النتائج المترتبة عنو
 اإلجرائية التي يمر بيا... 

في موضوعنا ىذا يشكؿ عائقًا كبيرًا في  االصطالحيةإذف فمشكؿ التسمية   
ألف ىذا اإلشكاؿ  قانونية خاصًة لدى الفقياء العربتوحيد الرؤى واألفكار ال

 ف القانوف اإلداريأل ـ الغربييف خاصًة الفرنسييف منيـظرائيأصاًل ال يثور لدى ن
 اكتشاؼ منظومة القانوف اإلداريي فالسباقوف  ىـو  ، النشأة فرنسيفي األصؿ 

 .في األصؿ بأكمميا فكيؼ نجادليـ في مصطمحات قانونية مف اكتشافيـ
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 الفصؿ الثاني: 
مقاربات قانونية حوؿ طبيعة الموائح 

 ومبررات إعماليا في الجزائر

الالئحة في معظـ اآلراء الفقيية حوؿ المفاىيـ العامة المتعمقة بظاىرة مف خالؿ     
مختمؼ النقاط المحورية المتعمقة  العامؿ التاريخي ليا أنتجاألنظمة القانونية يتبيف أف 

 في كؿ األبحاث جدلً تشكؿ  ىامة مازالت نقطة غير أنو ىناؾبيذه الظاىرة، 
 ليا. القانونية المتعمقة بيذه الظاىرة تكمف حقيقًة في الطبيعة القانونية والمعطيات

التي و الطبيعة القانونية ليذه اآللية  ية مف المعايير التقميدية المنتيجة في تحديدفبدا   
ا باعتبارىا تظير غالبً مف خالؿ التعاريؼ السابقة  يتبيف أنيا ذات طبيعة متميزة 

بمظيريف شائعيف، فتارًة تظير بمظير القرارات اإلدارية و تارة أخرى تأخذ مظير 
ماؿ عؿ التشريعية أو األأنيا بعيدة كؿ البعد عف األعما إلاألعماؿ الحكومية، 

 .)المبحث األوؿ( القضائية
وعمى أساس ذلؾ فإف القضاء ساىـ كذلؾ في الكشؼ عف ىذه الطبيعة واعتبرىا    

يؿ ف، أحيانًا مف أعماؿ السيادة وجعميا حقيقة فكرة أو نظرية قانونية قائمة بحد ذاتيا
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ىي بالفعؿ نظرية قانونية تستند عمى أسس ومبررات قانونية أـ وسيمة تممص وتيرب 
 .1؟تبدو ذات أسس عمميةوالخروج عف اإلطار القانوني العاـ بطريقة  عف مبدأ الشرعية

ومف منطمؽ الجانب التاريخي ليذه النظرية بدأت تأخذ مكانًا ليا ضمف األنظمة      
الدستورية الحديثة وانبثقت عنيا اآلثار غير المرغوب فييا لدى القانونييف والتي مف 

، إلى أف الشرعية وبالتالي الخروج عف مختمؼ أنواع الرقابةأىميا  الخروج عف مبدأ 
توالت الردود بشأف رسـ حدود ليا أو آليات تبيف مبررات إعماليا بداية مف معيار 

  .الباعث السياسي ثـ معيار طبيعة األعماؿ ثـ معيار القائمة القضائية

أو  تصوراتيتضح مف خالؿ تفحص طبيعة الالئحة أف ىناؾ وبعد ىذا النقد    
مف قانونية بينيا وبيف التشريع، بداية مف التقارب القانوني الموجود بينيما  مقاربات

 حيثالمعياريف الموضوعي والشكمي  في حيث الطبيعة والذي يبرز مف خالؿ البحث
مجاؿ كؿ منيما  كما يظير ذلؾ التقارب في تجاوريتبيف أف ىناؾ تقارب كبير بينيما، 

في تحديد الحدود الفاصمة بينيما، ورغـ ذلؾ  التقميدية والحديثة ومف خالؿ النظريتيف
القضائية الدستورية واإلدارية كاف ليا القدر الكبير في المساىمة في  الجتياداتفإف 

وكذا مختمؼ اآلراء الفقيية التي  ،الفصؿ بيف ىذيف المجاليف كمما دعت الضرورة لذلؾ
النظاـ القانوني لمحقوؽ والحريات  نظريةمت في وضع بعض مف ىذه الحدود كساى

 وغيرىا. نظرية أولوية وسمو القانوف عمى القرارات التنظيمية العامة و الفردية
لدوافع أو المبررات التي لى ما تقدـ فإف األمر يدعو إلى البحث في اوباإلضافة إ   

أقوى مف ، أو باألحرى منحيا سمطة ومكانة 2تدعـ استعماؿ السمطة التنفيذية لمتنظيمات
                                                 

أىداؼ أسمى وليا الطابع السيادي حقًا، حيث يجب أف أي أف األسس التي يجب أف تبررىا تكوف ذات  1
تكوف بداية ضمف المصمحة العامة لألفراد ثـ يجب أف ل تكوف ىناؾ طرؽ بديمة عف استعماؿ ىذه النظرية 

 وكذا توفر الباعث أو الدافع السياسي.
فيذية بسمطات أوسع لالعتراؼ لمسمطة التنأي تمؾ الدوافع التي أدت بالمؤسس الدستوري الجزائري وغيره  2

وأقوى مف نظيرتيا التشريعية صاحبة اإلرادة العامة والمتمثمة في توسيع مجاؿ الالئحة عمى حساب 
 التشريع، والخروج عف المبادئ الدستورية العامة المتعارؼ عمييا.
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نظيرتيا التشريعية تكييفًا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات عمى نحو حديث سمي بعقمنة 
ونظرًا لذلؾ يجب البحث في  ،2أو ما يطمؽ عميو عقمنة النشاط البرلماني 1البرلماف

تفرض نفسيا انطالقا مبررات ىذا التوجو الجديد، بداية بالمبررات العممية الواقعية التي 
لى المبررات ذات الطابع العمميالمعاش و مف الواقع  النظريات التي تستند عمى  ا 

لى المبررات والدراسات العممية  التي تبيف مكانة الالئحة بالنسبة لمسمطة التنفيذية، وا 
الدستورية التي تدعـ تفوؽ ىذه السمطة مف خالؿ األحكاـ واألعراؼ الدستورية المتداولة 

لى  كثيرًا بتنوع التشكيالت متنوعة  والتي ىيلبعد السياسي المبررات ذات افي الجزائر وا 
 .)المبحث الثاني( السياسية والتعديالت الدستورية

 : وؿالمبحث األ 
 و حدودىا مع التشريع الطبيعة القانونية لموائحجدلية 

المفكريف والفقياء إل أنو يمكف القوؿ  واىتماـالالئحة مف مكانة  احتمتونظرًا لما   
بأنيا كانت ول تزاؿ تشكؿ إشكالية قانونية حقيقية في مختمؼ األنظمة الدستورية 
وباألخص في الجزائر؛ أيف تتضارب األفكار حوؿ الطبيعة القانونية الفعمية ليذه 

 .اآللية
لقانونية ليذه اآللية الطبيعة ا في تحديد ة مف المعايير التقميدية المعتمدةفبداي     

المعيار العضوي الذي يعتمد عمى صفة الييئة أو السمطة التي صدر في  والمتمثمة
المعيار المركب و العمؿ في حد الذي يراعي طبيعة المعيار المادي و منيا التصرؼ 

أي أنو يتـ األخذ بصفة الييئة وموضوع نتاج مزيج بيف ىذيف المعياريف  الذي جاء
دقيؽ وفؽ شروط  األخير يتبيف أف ىذا المعيار أيفآف واحد، التصرؼ معًا في 

 .)المطمب األوؿ( معينة لكنو في نفس الوقت غامض وصعب التطبيؽ
                                                 

 .28السابؽ، ص ، المرجعلدرع نبيمة 1
 .09المرجع السابؽ، ص األميف شريط، 2
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يؿ ف، لتبرير ىذه الطبيعة أعماؿ السيادة أو نظرية فكرة ومف خالؿ ذلؾ ظيرت    
ىي بالفعؿ نظرية قانونية تستند عمى أسس ومبررات قانونية أـ وسيمة تممص وتيرب 

تبدو ذات أسس عف مبدأ الشرعية والخروج عف اإلطار القانوني العاـ بطريقة 
تبيف مبررات إعماليا بداية مف معيار الباعث  ا رسـ حدود لي عممية، لذا تـ

 ىذا األخير القائمة القضائية أيف اعتبرالسياسي ثـ معيار طبيعة األعماؿ ثـ معيار 
 . عمؿ حكومي وما ىو عمؿ إداري وما ىبإطالؽ بيف كمعيار ناجح يفصؿ 

 فحص طبيعة الالئحة أف ىناؾ تقاربيتضح مف خالؿ ت وعمى أساس ذلؾ   
مف حيث الطبيعة والذي يبرز مف  التقارب الموجود بداية مففبينيا وبيف التشريع، 

 شبو تطابؽخالؿ البحث في المعياريف الموضوعي والشكمي أيف يتبيف أف ىناؾ 
كبير بينيما، كما يظير ذلؾ التقارب في مجاؿ كؿ منيما ومف خالؿ النظريتيف 

 في تحديد الحدود الفاصمة بينيما. التقميدية والحديثة
القضائية الدستورية واإلدارية كاف ليا القدر الكبير  الجتياداتورغـ ذلؾ فإف     

وكذا في المساىمة في الفصؿ بيف ىذيف المجاليف كمما دعت الضرورة لذلؾ. 
نظرية مختمؼ اآلراء الفقيية التي ساىمت في وضع بعض مف ىذه الحدود ك

نظرية أولوية وسمو القانوف عمى  و النظاـ القانوني لمحقوؽ والحريات الفردية
 .)المطمب الثاني( وغيرىا قرارات التنظيمية العامةال
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 المطمب األوؿ:
 الصراع الفكري حوؿ الطبيعة القانونية لموائح

تتعدد المعايير الفقيية والقانونية المحددة لطبيعة الالئحة بتعدد وجيات النظر    
الييئة طبيعة مف أصؿ  ؛ فتارًة تظير ذات طبيعة إداريةالمختمفة ليذه اآللية القانونية

لكف ، )الفرع األوؿ( معاً  بالثنيفالمصدرة ليا وتارًة بحسب موضوعيا وتارة أخرى 
بأف ىذه الالئحة عمؿ مف أعماؿ  ع السمطة التنفيذيةاألمر يصبح شائكًا عندما تتذر 

السيادة أو األعماؿ الحكومية؛ حينيا تعجز ىذه المعايير عف تحديده فعاًل ول يبقى 
حديد قائمة ليذا النوع مف األعماؿ مف طرؼ القضاء حتى ل تستعمؿ ىذه سوى ت

  .)الفرع الثاني( السمطة في غير مكانيا

 الفرع األوؿ:
 الموائحتحديد طبيعة ل ةيالمعايير التقميد

التي مف خالؿ التعاريؼ السابقة  يتبيف و  في الطبيعة القانونية لمتنظيمات الفصؿ إف   
، فتارًة تظير بمظير القرارات تظير غالبا بمظيريف باعتبارىاأنيا ذات طبيعة متميزة 

اإلدارية و تارة أخرى تأخذ مظير األعماؿ الحكومية، غير أنيا بعيدة كؿ البعد عف 
 أو األعماؿ القضائية. 1األعماؿ التشريعية 

 السمطة التنفيذية نجدىا تتكوف مف الحكومة ومف اإلدارة العامةبالرجوع إلى تركيبة و    
قرارات  و أعمالً حكومة بالوظيفة الحكومية و تنتج مف خالؿ ذلؾ حيث تختص ال

                                                 
ل يوجد جدؿ بشأف طبيعة األعماؿ التشريعية، أما فيما يخص األعماؿ يتفؽ معظـ الفقياء عمى أنو  1

قضائية أثبتت تداخؿ بيف األعماؿ الدارية والقضائية خاصة عندما يكوف  اجتياداتالقضائية فتوجد 
ة معا مثؿ رئيس الصالحيات الدارية والقضائي ممارسةالممارس ليذه األعماؿ شخص واحد أي تجتمع فيو 

 .المجمس الشعبي البمدي أو الوالي أو رجاؿ الشرطة الذيف ليـ صفة الضبطية القضائية
 .وما بعدىا 43، المرجع السابؽ، صعبد الرؤوؼ ىاشـ بسيوني
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رية فتصدر تختص اإلدارة العامة أو النظاـ اإلداري في الدولة بالوظيفة اإلداو  حكوميةً 
إدراج العمؿ التنظيمي الذي تمارسو ، فأيف يمكف  1القرارات اإلداريةو األعماؿ عنيا 

 السمطة التنفيذية؟
ىيئة إدارية أـ مف األعماؿ الحكومية  باعتبارىاأي : أىو مف األعماؿ اإلدارية و ذلؾ 

 مف أنيا حكومة؟ انطالقا
يتحصف عف مختمؼ ، سيادي ل محاؿ عمؿ العمؿ الحكومي بطبيعتو ىوإف    

اتو الطابع السياسي، كما أنو ييدؼ الطعوف كونو ذو طبيعة خاصة ويحمؿ في طي
دومًا لممصمحة العامة لمدولة ويندرج عادة ضمف البرنامج الحكومي المزمع تنفيذه خالؿ 

 يختمؼ عف سابقو جذريا أما العمؿ الداري فيو  النتخابية ليذه الحكومة. العيدة
 الداري.عف طريؽ القضاء فيمكف الطعف فيو إداريا عف طريؽ التظمـ الداري ثـ 

المعايير  يتوجب استعماؿ بيف ىذيف النوعيف مف األعماؿ وحتى تتضح التفرقة   
 يمي: كما المركبةي المعايير العضوية   والمادية و التقميدية والمتمثمة ف

 المعيار العضوي  أواًل:
لتي صدر و السمطة اصفة الييئة أينظر إلى العمؿ مف خالؿ ىذا المعيار  وفؽ    

قالبيا ىذا و اإلجراءات التي صدر في نطاقيا  الشكميات و منيا ىذا التصرؼ وطبيعة 
و النظر  الىتماـدوف  ،عمؿ إداري أـ ل مى ىويتو و طبيعتو  باعتبارهالعمؿ لمحكـ ع

بيذا المنظور يعتبر العمؿ اإلداري  قرارًا إداريًا إذا ، و 2طبيعة ومضموف العمؿ إلى
العمؿ عمال حكوميًا إذا صدر مف طرؼ  رية مختصة، ويعتبرصدر مف سمطة إدا
 الدستوري. اختصاصياالحكومة في نطاؽ 

                                                 
 .26-25.ص، المرجع السابؽ، صعمار عوابدي 1

2
 LEBRETON Gilles, Droit administratif général, Tome 2, Dalloz, Paris, 2015, p229,  

Version pdf, http://www.koutoub-hasria.tk, 06/03/2017.  
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كونيا فإنو يمكف القوؿ بأف كؿ التنظيمات أو الموائح ىي أعماؿ إدارية بحتة مف ثـ و    
صدرت عف جيات إدارية مختمفة كرئيس الجميورية أو الوزير األوؿ أو أحد أعضاء 

جراءات القرارات اإلداريةوكونيا الحكومة،   .1كذلؾ صدرت وفؽ نفس شكميات وا 
فقد عمؿ فقياء القانوف العاـ في القرف الماضي عمى دراسة ىذا وعمى أساس ذلؾ    

ما المعيار لكنو اتضح أنو ل يمكف أف يكوف ىذا األخير المعيار المثالي الفاصؿ بيف 
 2عمؿ إداري وما ىو عمؿ حكومي. وى

أنو قد يحدث و أف تحمؿ مف بساطة و وضوح ىذا المعيار، إل بالرغـ لكف و     
اإلدارية و الحكومية في آف واحد، مثؿ   صاتأو السمطة المواصفات و الختصا الييئة

رئيس الجميورية أو أعضاء الحكومة مما يخمط و يصعب األمور عمى الباحث و يدفع 
 .قةالمعيار المادي األكثر د انتياج إلىبو 

 المعيار المادي : ثانياً 
 بغضمونو ماديات مضطبيعة العمؿ في حد ذاتو و  إلى نظر ي  المعيار  حسب ىذا    

 وضوع الالئحة في حد ذاتيا أي أنو معيار يراعي م ،3لجية المصدرة لوعف االنظر 
مواضيع القرارات اإلدارية أـ مف المواضيع السيادية أو السياسية التي إذا كانت تشمؿ 

 الحكومية. الصالحياتىي مف 
                                                 

في مسألة اختصاص القاضي اإلداري المعيار العضوي عندما نص القانوف المشرع الجزائري  ولقد اعتمد 1
( في مادتو 2مجمس الدولة وتنظيـ عممو) باختصاصاتالمعدؿ و المتمـ المتعمؽ  01-98العضوي 
عمى أف   901و  800رقـ  يوفي مادت 09-08المدنية واإلدارية ( وقانوف اإلجراءات 09التاسعة )

المحكمة ومجمس الدولة يختصاف  بالفصؿ في دعاوى اإللغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات 
لولية أو البمدية أو احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الدارية وكذا اإلدارية الصادرة عف الدولة أو ا

القضايا التي  السمطات اإلدارية المركزية، و الييئات العمومية الوطنية و المنظمات المينية الوطنية في
 .تكوف طرافًا فييا

 .وما بعدىا 73، ص2013 ،الجزائر ، دار ىومو،بدوف طبعة ،المنازعات اإلداريةعبد القادر عدو،  
2
 HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif et de droit public général, 

op.cit, p294. 
 .27، صالسابؽ، المرجع عمار عوابدي 3
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 وفؽ ىذا المعيار يعتبر العمؿ إداريًا إذا كاف يتعمؽ بالوظيفة اإلدارية )تسييرو     
دارة المرافؽ العامة، المحافظة عمى النظاـ العاـ لتحقيؽ المصمحة العامة(، بينما  وا 

اؼ )مثؿ تقرير األىد 1بطبيعتو إذا كاف متصاًل بالوظيفة الحكومية يكوف العمؿ حكومياً 
المتبعيف في  القتصاديىا و ذلؾ حسب النظاميف السياسي و العامة لمدولة ومراقبة تنفيذ

، وكذلؾ السياسة الخارجية والسياسة المالية لمدولة وكؿ ما ىو مف شأنو يعتبر الدولة
 (.النتخابيةفي العيد عمؿ حكومي وفؽ تنفيذ مخططات الحكومة وبرامجيا المسطرة 

حكومي أو موضوع إداري وموضوع  وما ىفي الفصؿ بينما  2ءويختمؼ بعض الفقيا   
والتي قد تشمؿ إنشاء وتسيير المرافؽ العامة اإلدارية  المواضيع ، فأما3ذو طابع سيادي

؛ فقد تشكؿ تداخؿ بينيا وبيف ما ىو سيادي وذلؾ عندما محافظة عمى النظاـ العاـوال
مرافؽ الأو يتعمؽ األمر بإنشاء أو تسيير مرافؽ ذات بعد سيادي كمرافؽ األمف 

ف العمومي مثاًل، أو مف خالؿ تنظيـ عنصر األمربحية التجارية الأو  القتصادية
مة األعماؿ فتعتبر مثؿ ىذه المواضيع حتمًا ضمف قائ بغرض حفظ النظاـ العاـ

نظرًا لمخصوصية األمنية التي تتمتع بيا والتي ل يمكف الفصؿ فييا إل مف  السيادية
 طرؼ الحكومة في حد ذاتيا.

تصرفات وعمى أساس ذلؾ فإف بعض المراسيـ خاصًة الرئاسية منيا والمتعمقة بال   
القضائية )كالمراسيـ المتعمقة بالعفو( والمتعمقة بإصدار القوانيف والمتعمقة بحؿ البرلماف 

                                                 
1
 LEBRETON Gilles, Droit administratif général, Tome 2, op.cit, p230. 

2
ار الخمدونية، الجزائر، ، الطبعة األولى، ددراسة مقارنة شرح المنازعات اإلدارية، حسيف فريجة،  

 .وما بعدىا 33، ص2011
إف مصطمح العمؿ الحكومي في معناه أوسع مف مصطمح العمؿ السيادي، فميس كؿ عمؿ حكومي  3

سيادي ألنو قد نجد أعماًل حكومية ل تحمؿ في طياتيا الطابع السيادي كإنشاء المرافؽ اإلدارية 
 مثاًل. والثقافية والجتماعية



  خصوصية ماىية الالئحة في النظاـ القانوني الجزائري              األوؿ                 بابال

 

89 

 

نظرًا لما تحممو مف مواضيع تتعمؽ بتنظيـ العالقة  1ىي مف قبيؿ األعماؿ الحكومية
 بيف السمطات الدستورية في الدولة.

مة الجزائرية مف مراسيـ لكف في حقيقة األمر وعند تفحص معظـ الموائح في المنظو    
رئاسية وأخرى تنفيذية قد نجد موضوعيا يختمؼ تارًة مف مواضيع ذات طابع إداري 

األمر ويبقى يصعب سيادي بحت، وىنا و  حكومي وتارًة أخرى إلى مواضيع ذات طابع
عمؿ إداري وما ىو  وما ىغير كافي في توضيح ىذا التداخؿ بيف المعيار المادي 
 عمؿ حكومي.

 : المعيار المركبثالثاً 
الذكر معًا في الوقت  فالسالفيوىو نتاج مزيج بيف المعيار العضوي والمعيار المادي    

 : ف ميميف ىماعنصري ذاتو، لكف ذلؾ يعتمد عمى إضافة

اإلدارة العامة في ىـر تدرج ىيكؿ رجة التي تحتميا كؿ مف الحكومة و المركز والد -9
ة التبعية القائمة بيف الحكومة طبيعة عالقو  ة التنفيذية في الدولة ونوعيةالوظيف

 ؛اإلدارة العامةو 
 ؛2في الدولة لعامة في نطاؽ الوظيفة التنفيذيةطبيعة مفيوـ السياسة ا  -9
الييئات و العمؿ الذي يصدر مف السمطات  عمىالعمؿ الحكومي  وعميو ينصب    

المشاركة في رسـ  ، وغالبًا ما يتضمنوترأس اإلدارة العامةتعمو و الحكومية التي 

                                                 
1
 LEBRETON Gilles, Droit administratif général, Tome 2, op.cit, p237. 

أي أنو يجب معرفة وتحديد تدرج الييكؿ التنظيمي لكؿ مف الحكومة والدارة في  تركيبة السمطة  2
التنفيذية، وماىي الحدود الفاصمة بيف الحكومة واإلدارة حتى يمكف الفصؿ فيما ىو عمؿ حكومي أو عمؿ 

ىي مف المفاىيـ التي إداري. وكذلؾ األمر بالنسبة لمعنصر الثاني المتعمؽ بمفيـو السياسة العامة فيؿ 
تضـ مختمؼ أنشطة الحكومة دوف التفريؽ بيف ما ىو حكومي وما ىو إداري، فإذا كاف تنفيذ السياسة 
العامة مف الصالحيات األصيمة لمحكومة فإف ىذا التنفيذ يتطمب في ذات الوقت إصدار أعماؿ حكومية 

 وأخرى إدارية حتى يتـ عمى أكمؿ وجو.
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وتنفيذىا وفقًا لمدور المحدد في  صياغتياأو القياـ بعممية  العامة مضموف السياسات
 النظاـ الدستوري والسياسي السائد في الدولة.

صدر مف اإلدارة العامة التي تحتؿ مرتبة أدنى مف  بينما يعتبر العمؿ إداريا  إذا ما    
 ذية وترتبط بالحكومة بعالقة التبعية والخضوع في تدرج ىيكؿ الوظيفة التنفي الحكومة

القوانيف األعماؿ الحكومية و و  القرارات تنفيذ حيث يتضمف ىذا العمؿ اإلداري عمميات
ع الالزمة إلشباع الحاجات ، في صورة توفير الخدمات والسمفي الحياة اليومية الجارية

لمرافؽ عف طريؽ ضماف حسف سير ا قصد تحقيؽ المصمحة العامةو  العامة
 .واطراد، والمحافظة عمى النظاـ العاـ في المجتمع بانتظاـوالمؤسسات العامة اإلدارية 

وعمى أساس ذلؾ وفي نقطة مشابية لما ورد عف المعيار المركب فإف غالبية الفقياء    
وفي تعريفيـ لمقانوف أكدوا عمى إمكانية دمج المعياريف الموضوعي والعضوي حتى 

يط بكؿ الحتمالت، وىو ما يدؿ عمى ترجيح ىذا المعيار لممنطؽ يصبح تعريفو يح
 .1أكثر
مف  بدايةً  ، فتتدرجنوعًا ما متباينة السالفة الذكر ىذه المعاييرأف  ومنو يتبيف   

ثـ  نوعًا ما ةالصائب ةر المادييياتخمط األفكار غالبا ثـ إلى المع التي ةالعضويالمعايير 
، لكف ومع ذلؾ فإف ىذا الغموض ىو ما أحياناً  ةالغامضو  ةقالدقي ةر المركبيياإلى المع

ة بديمة إلخراج أعماؿ السمطة التنفيذية مف يدعـ اعتماد نظرية أعماؿ السيادة كنظري
 رقابة القضاء.

 
 
 
 

                                                 
1
 RIVERO Jean, op.cit, p57. 
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  الفرع الثاني:
 فكرة أعماؿ السيادة نظرية قانونية أـ وسيمة تممص

مف طرؼ الفقياء والقضاء عمى حد شديدة  انتقاداتىذه النظرية إلى تعرضت  لقد    
ليذه الفكرة يختمفاف كثيرًا مف حيث تقديرىما  الواقعيالقانوني و  يفالبعد فسواء ونظرًا أل

دراسة اآلثار القانونية المترتبة و  )أوًل( يجب البحث في خمفيات ظيور ىذه الفكرة فإنو
 .)ثانيًا( عف تبنييا في مختمؼ األنظمة القانونية

  : خمفيات ظيور نظرية أعماؿ السيادةأوالً 
يختمؼ مفيـو نظرية أعماؿ السيادة مف دولة ألخرى أي مف نظاـ سياسي ألخر      

فيو مصطمح يتمدد بتقمص الطابع الديمقراطي لمدولة ويتقمص بتمدد ىذا األخير، لكف 
ي ىي العامؿ التاريخي لظيور ىذه النظرية يثبت العكس، فمو ل محاكمة اإلدارة  الت

في حد ذاتيا فكرة ديمقراطية؛ لما كاف ىناؾ ظيور ليذه النظرية المتضمنة استبعاد 
أعماؿ السيادة أو األعماؿ الحكومية مف رقابة القضاء اإلداري والتي تتنافى طبعًا مع 

 الفكر الديمقراطي.
نظرية أعماؿ السيادة، حيث ىو أوؿ مف تعرض ل القضاء اإلداري الفرنسي كاف لقد   

وتحت  2ىذه األعماؿ مف وليتو ألسباب تاريخية 1مجمس الدولة الفرنسي استثنى
                                                 

لمنشر ، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع والدار العممية الدولية القضاء اإلدارينواؼ كنعاف،  1
 .62، ص2002والتوزيع، األردف، 

كذلؾ وبالنظر لتاريخ نشأة القانوف اإلداري نجد أف ىناؾ صراع مشابو، مفاده أنو في نشأة القانوف  2
اإلداري تـ البحث في مختمؼ أعماؿ السمطة التنفيذية حتى يتـ إخضاعيا لرقابة مجمس الدولة آنذاؾ، فتـ 

إلى ولية القضاء اإلداري تصنيفيا إلى صنفيف: أعماؿ السمطة وأعماؿ اإلدارة العامة ، فتخضع األولى 
ألنيا تصدر باإلرادة المنفردة لإلدارة وتغير في المراكز القانونية لممخاطبيف بيا؛ بينما ل تخضع الثانية 
ليذه الرقابة كونيا تصرفات كتصرفات األفراد )البيع، الشراء، اإليجار....( لكف نظرية أعماؿ السيادة 

اإلداري وذلؾ حيف تعرض القاضي اإلداري ألعماؿ السمطة ظيرت بعد كؿ ىذا أي بعد تبني القضاء 
 السالفة الذكر لكنيا تحمؿ في طياتيا طابعًا سياديًا.
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 " الختصاص المقيد" لمجمس الدولةضغوط سياسية معينة وذلؾ خالؿ فترة ما سمي بػ
نما كاف  صدار األحكاـ بشكؿ تاـ وا  حيث لـ يكف يممؾ مجمس الدولة سمطة القضاء وا 

مشروعات الات التي تعرض أمامو، ول تصبح دوره يقتصر عمى إبداء الرأي في المنازع
 .1أحكامًا بالمعنى الصحيح إل بعد تصديؽ رئيس الدولة عمييا

عقب  الفرنسيمجمس الدولة  ةنشأدورًا كبيرًا  في   "بونابرت نابميوف" لقد كاف لػ      
منازعات ي ميمة الفصؿ ف وىو تولي وسية وكاف اليدؼ مف تأسيسقياـ الثورة الفرن

وأعيدت الممكية مرة ثانية شعر أعضاء مجمس الدولة أف  "نابميوف"ولما سقط   ،اإلدارة
رجاؿ العيد الجديد غير راضيف عف المجمس ألنو مف صنع غريميا اإلمبراطور السابؽ 

لذا لجأ المجمس إلى  ،مف رقابتو وقد بيتت الحكومة النية عمى إلغاء المجمس لمتخمص
الرقابة عمى أعماؿ السمطة  فيسمطاتو نازؿ عف بعض تيح مع الحكومة بأف التصال

مصيره وضماف  عمى الطمئنافذلؾ الوقت مقابؿ  فيتتعمؽ بنظاـ الحكـ  التيالتنفيذية 
ومف ىنا نشأت فكرة أعماؿ السيادة لتحصيف  ،2يبًا عمى سائر األعماؿ اإلداريةبقائو رق

وأطمؽ عمى ىذه األعماؿ أسـ أعماؿ  رقابة مجمس الدولةبعض تصرفات الحكومة ضد 
 .ةالسيادة أو أعماؿ الحكوم

بأنيا تمؾ األعماؿ التي تتميز بطابعيا السياسي  اعتبرىا الفرنسي الدولةمجمس  لكف    
ثـ تراجع عف ىذا المعيار في  98/99/9899بتاريخ  (Duc d'Aumale)في قضية 

                                                 
 .62ص المرجع السابؽ،نواؼ كنعاف،  1
لقد كانت ىذه مختمؼ المراحؿ التي مر بيا مجمس الدولة أو ما يعرؼ بمراحؿ نشأة القانوف اإلداري  2

و الوزير القاضي ثـ مرحمة القضاء المحجوز ثـ مرحمة القضاء المفوض وىي: مرحمة اإلدارة القاضية أ
 محدد. اختصاصتمتيا مرحمة مجمس الجولة القاضي العاـ ثـ أخيرًا مرحمة مجمس الدولة قاض ذو 

وما  17، ص2014، منشورات كميؾ، الجزائر، األولى الطبعة، دروس في القانوف اإلداري جبار جميمة،
 بعدىا.
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وبعد مرور مدة زمنية  99/99/9899،1 بتاريخ (Prince Napoléon) "  قضية "نابميوف 
أف يقرر لكنو يستطيع أف يراقب مشروعية العمؿ ل يستطيع القاضي اإلداري  أصبح
، فعمى سبيؿ المثاؿ حكـ مجمس الدولة ولية الدولة في حالة اإلضرار بالغيرمسؤ 

 اإلقرارتـ حيث  (Compagni générale d'énergie radio électronique)الفرنسي في قضية 
ع الحكومة الفرنسية عمى معاىدة تعويض شركة تضررت بفعؿ توقيبمسؤولية الدولة و 

 2وىي مف أعماؿ السيادة( تخص تأجيؿ دفع ألمانيا التعويضات عف أضرار الحرب)
الالئحة الصادرة عف السمطة التنفيذية الفرنسية آنذاؾ مف  مما يوضح كيفية تحصيف

ر مسار طبيعتيا مف قرار إداري إلى عمؿ حكومي رقابة القاضي اإلداري وتـ تغيي
 سيادي.

 شديدة لنتقادات، حيث تعرضت ولقد تناوؿ الفقو ىذا الموضوع بصورة واسعة    
تخضع لرقابة مجمس الدولة  مجموعة مف أعماؿ السمطة التنفيذية ل كونيا عبارة عف

عمى خصائص القرارات اإلدارية، وقد كاف سند مجمس الدولة في إخراج  اشتماليارغـ 
بسيادة الدولة الداخمية أو  اتصالياىذه الطائفة مف القرارات مف نطاؽ اختصاصو؛ ىو 

 .الخارجية
محاًل لدعوى قضائية لما يحيط عمى أساس ذلؾ فإف طبيعتيا تتعارض أف تكوف و      

بيا مف اعتبارات سياسية تبرر تخويؿ السمطة التنفيذية سمطة تقدير أوسع مدى وأبعد 
نطاقًا تحقيقًا لصالح الدولة وأمنيا وسالمتيا، دوف تخويؿ القضاء سمطة التعقيب عمى 

ألف ذلؾ يتطمب توافر معمومات وعناصر  الشأفما تتخذه مف إجراءات في ىذا 

                                                 
، 2006وعات الجامعية، الجزائر، ، الطبعة الثانية ، ديواف المطبقانوف المنازعات اإلداريةخموفي رشيد،  1

 .70ص
 .30، المرجع السابؽ، صعبد القادر عدو 2
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زيف تقدير مختمفة ل تتاح لمقضاء وذلؾ فضاًل عف عدـ مالءمة طرح ىذه المسائؿ وموا
 1عمنًا في ساحات القضاء.

بأنيا طائفة مف أعماؿ السمطة األعماؿ السيادية " حافظ محمود" ىذا وقد عرؼ   
عرفيا  االتنفيذية تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورىا أو مظاىرىا، كم

نفيذية لعتبارات مف السمطة الت " بأنيا تمؾ األعماؿ التي تصدرويالطما سميماف"
، وتخرج عف رقابة المحاكـ متى تمس مصالح الدولة منيا سالمتيا في الداخؿ والخارج

 .2قرر لو القضاء ىذه الصفة
بسيادة  لتصالياكما قاؿ البعض بأنيا تمؾ األعماؿ المستبعدة مف ولية القضاء      

ة تقديرية أوسع ؿ السمطة التنفيذية سمطيبرر تخو ، وىو ما يالدولة في الداخؿ والخارج
تحقيقًا لصالح الوطف وسالمتو دوف منح القضاء سمطة التعقيب عمى  مدى وأبعد نطاقاً 

أساسيا  العتبارات، ومنيـ مف قاؿ بأف ىذه 3ما تتخذه مف إجراءات في ىذا الصدد
 4.المواضيعىذه وأىمية وني نظرًا لحساسية عممي أكثر منيا قان

أكثر  الختالؼواليدؼ منيا فقد كاف  أعماؿ السيادة في حد ذاتيا مبرراتأما عف     
 لمصمحة العامةلتحقيؽ ا حيث أف الرأي الراجح يدخميا في مدى قوة ىذا العمؿ شدةً 
ىذا العمؿ أو ، أي أف المصالح العميا لمدولة في فحوى 5عف المصمحة الخاصة بدلً 

الالئحة ىي أولى بالتأكيد عف المصمحة الشخصية لألفراد وبالتالي أصبحت ىذه 
خضع لمقولة الغاية تبرر الوسيمة، ومف ىنا تجد األعماؿ السيادية ذات طابع خاص ي

                                                 
، الطبعة األولى، دعوى إلغاء القرار اإلداري في قضاء مجمس الدولة عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، 1

 .581، ص2004، القاىرةمنشأة المعارؼ، 
والقانونية،  القتصاديةمجمة جامعة دمشؽ لمعمـو  ،القضائي واالختصاصأعماؿ السيادة محمد واصؿ،  2
 .386، ص2006، العدد الثاني، 22جمد مال
 .61المرجع السابؽ، ص نواؼ كنعاف، 3
 .581، صنفسوالمرجع  عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، 4
 .388، صنفسوالمرجع  محمد واصؿ، 5
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 مف رقابة القضاء حتى يتسنى ليا وضع لالنفالتًا السمطة التنفيذية منفذًا جديد
يا القانوني، وعمى الرغـ موقف وىي بذلؾ تبررالح األفراد مصمحة عامة في مواجية مص

مطمبًا منطقيًا يتوافؽ مع متطمبات تقديـ المصمحة العامة عف المصمحة الخاصة  مف أف
إذا كانت ىذه المصمحة العامة  األسوأوحاجيات المجتمع، لكف األمر قد ينقمب إلى 

إلداري شفيا إل القاضي اول يكت أغراض شخصية ل تظير لمعيافتحمؿ في طياتيا 
 .حيثيات وظروؼ صدور ىذا القرار حث فيعند الب

 المترتبة عف تبني نظرية أعماؿ السيادة القانونية : اآلثارثانيا
نقطة حيث اعتبرىا البعض فقييًا حادًا  انتقادالقد واجيت نظرية أعماؿ السيادة     

اآلخر الى أف نص المشرع سوداء بالنسبة لمبدأ المشروعية، في حيف ذىب البعض 
عمى تحصيف أعماؿ السيادة ضد رقابة القضاء مخالؼ لمدستور الذي يحضر النص 

 .1عمى إخراج أي عمؿ إداري مف ولية القضاء
أف ىذه النظرية مف أخطر الوسائؿ التي تستعمميا  يرى البعض مف ىؤلء الفقياءو     

ضرورية واقعية و  آخروف يعتبرىاة قصد التيرب مف رقابة القضاء، بينما السمطة التنفيذي
الحد مف مخاطرىا، فأجازوا التعويض الحالت بشرط التخفيؼ مف حدتيا و في بعض 

يعتبرىا  آخروف مف أخطر الستثناءات و  ، 2عنيا دوف إمكانية الطعف فييا باإللغاء
حريات لتنفيذية في مواجية حقوؽ و سمطة اسالحا خطيرًا بيد الو عف مبدأ المشروعية 

العتبارات بحصانتيا  معمالً د، حيث يعجز القاضي عف التصرؼ أماميا األفرا
     3.السياسية والمصالح العميا لموطف

                                                 
 .581، صالسابؽالمرجع  عبد العزيز عبد المنعـ خميفة،1
، منشأة )د.ط(، ، القضاء اإلداري، والية القضاء اإلداري، دعوى اإللغاءإبراىيـ عبد العزيز شيحا 2

 .60، ص2003 القاىرة، المعارؼ،
 .61ص ،، المرجع السابؽنواؼ كنعاف 3
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في حالة الظروؼ عف مبدأ المشروعية  الستثناءفبعد أف تقبؿ بعضيـ الخروج أو     
مبرر يظير لمعياف ويقتنع بو األفراد تمقائيًا بعد وقوع ىذا الظرؼ  تعتبر التي الستثنائية
السمطة التنفيذية عف مبدأ  أعماؿ اصطدموا بيذه النظرية التي ت خرجالطارئ؛ 
سمو مبدأ المشروعية الذي ىو مف أىـ في ظروؼ عادية، وكؿ ذلؾ نظرًا لالمشروعية 

ظيور الفكر حمـ بيا الشعوب منذ المثالية التي توأقوى أسس قياـ الدولة القانونية 
فإف أي خروج عف مبدأ المشروعية وتحت أي ظرؼ كاف ىو في الحقيقة القانوني و 

 في الدولة. ةىو صاحب السمطة والسيادة الفعميخروج عف سمطة الشعب الذي 
يتضح األثر القانوني األبرز واألىـ في تبني مثؿ ىذه النظرية  خالؿ ذلؾومف      

المشروعية الذي يعتبر مف  ف مسار مبدأالمتعمقة بأعماؿ السيادة وىو الخروج التاـ ع
ذلؾ أف إعالء حكـ القانوف المبادئ القانونية العامة الواجبة التطبيؽ في الدولة الحديثة، 

سيًا مف عناصر الدولة القانونية الحديثة بغض بات عنصرًا أسا –كمعنى لممشروعية  -
ناىا الدولة، فخضوع التي تتب والجتماعية والقتصاديةالنظر عف التوجيات السياسية 

مادية مع مقتضيات القانونية وال مقانوف وتوافؽ تصرفاتيـيف لالدولة حكامًا ومحكوم
 .1الشرعية القانونية أصبح سمة جوىرية وأكيدة لمدولة المعاصرة

 الستثناءومف أىـ المعضالت التي واجيت القضاء اإلداري في تطبيؽ ىذا     
إيجاد معيار لتحديد أعماؿ السيادة وتمييزىا عف أعماؿ  ىوالخاص بأعماؿ السيادة 

ة معايير لتمييز أعماؿ اإلدارة، ولحؿ ىذه المعضمة طرح الفقو والقضاء اإلدارياف ثالث
ث السياسي ومعيار طبيعة األعماؿ ومعيار ار الباعة والمتمثمة في كؿ مف معيالسياد

  القائمة القضائية:

                                                 
 .04، المرجع السابؽ، صنواؼ كنعاف 1
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أف أعماؿ السيادة ىي التي تصدرىا السمطة  ومفادهمعيار الباعث السياسي :  (أ 
1التنفيذية لباعث سياسي بخالؼ أعماؿ اإلدارة، إذ ل وجود ليذا الباعث.

 

فإف القاضي اإلداري وبموجب ىذا المعيار يقوـ بتفحص  وعمى أساس ذلؾ   
 يبحث في مدى وجوديا، و موضوعوكذا ة النوايا الحقيقية إلصدار مثؿ ىذه الالئح

ث السياسي ، فالباعة بيف أثر ىذه الالئحة والموضوع الذي تعالجو؛ عالقة مباشر 
ليذه الالئحة، وىو ما ليدؼ أو الغاية الحقيقية ذات البعد السياسي ىو ما يعرؼ با

يصعب عمى القاضي اإلداري اكتشافو نظرًا لعدـ وجود قائمة أو نص قانوني يحدد 
 ما ىو سياسي أو سيادي. 

يجعمو وسيمة سيمة لمسمطة  عنصر التحديد، مما لفتقادهىذا المعيار  انتقدقد و     
مفاده أف  مف رقابة القضاء، كما انتقد أيضًا عمى أساس آخر لالنفالتالسياسية 

القرار الذي يكوف باعثو سياسيًا ىو األولى بالخضوع لرقابة القضاء دوف غيره ذلؾ 
ألنو ينظر إليو بعيف الشؾ والريبة؛ إضافة إلى أف تحديد أعماؿ السيادة وفقًا لمنطؽ 

في أي شأف تريد أف  تستعممو لمحكومة جعؿىذا المعيار مف شأنو توسيع نطاقيا 
 وائح إدارية.تمرره بواسطة اصدار ل

مفاده: ىؿ يمكف توقع تطبيؽ وفي ىذا الشأف يتبادر لألذىاف طرح تساؤؿ بسيط    
يمكف ذلؾ في الموائح  ومع العمـ أنو عمى الموائح التنفيذية؟  معيار الباعث السياسي

وبالتالي يمكف توقع صدور لوائح مف ىذه  التنظيمية المستقمة كونيا واسعة المجاؿ
 .الفئة مف السمطة التنفيذية ذات غاية سياسية

 تنفيذية جاءت لتنفيذ القانوف فقطبطبيعة الحاؿ ل يمكف ذلؾ كوف الالئحة ال    
، حيث أف مواضيع القانوف ىي محصورة في نص الدستور دوف أف تخرج عنو

                                                 
 .30، المرجع السابؽ، صعدوعبد القادر  1



  خصوصية ماىية الالئحة في النظاـ القانوني الجزائري              األوؿ                 بابال

 

999 

 

تنفيذية ىو تنفيذ القانوف أول ثـ أنيا مف فالباعث لصدور ىذه الالئحة الوبالتالي 
 .1نفس موضوع القانوف

و مفاده في أف أعماؿ السيادة ىي التي تصدرىا السمطة معيار طبيعة األعماؿ :  (ب 
  2التنفيذية لدى ممارستيا لوظيفتيا الحكومية، و في غير ذلؾ يعد العمؿ إدارياً 

لحكومية تتمثؿ في وضع الحموؿ أف الوظيفة اب ولمتمييز بيف الوظيفتيف فيمكف القوؿ
لألمور األساسية والسير عمى تحقيؽ مصالح الدولة الرئيسية، أما الوظيفة اإلدارية 

 بعض الفقياءبينما يرى  .فتتركز في تسيير المصالح اليومية لجميور المواطنيف
الوظيفة  بينمامر تنفذىا اإلدارة امجموعة أو بمثابة  بأف الوظيفة الحكومية ىي 

 .3ينفذىا القضاء كذلؾ أوامربمثابة التشريعية 

بأف السمطة التنفيذية إذا مارست العمؿ بوصفيا سمطة حكـ كاف  آخروفويقوؿ      
عماًل مف أعماؿ السيادة، أما إذا مارستو بوصفيا سمطة إدارة كاف ىذا العمؿ قرارًا 

ييؽ نطاؽ أعماؿ السيادة؛ إل تض ىي المعيار مف ىذا أف الغايةإداريًا عاديًا، ورغـ 
أنو لـ يحدد مقومات أيًا مف الوظيفة  أنو لـ يسمـ بدوره مف انتقاد فقيي أساسو

اإلدارية والوظيفة الحكومية لمسمطة التنفيذية، ولـ يحدد متى تقـو الييئة التنفيذية 
تقوـ  بأعباء الوظيفة األولى فتكوف إدارة وبالتالي تكوف أعماًل إدارية عادية، ومتى

 .4بأعباء الوظيفة الثانية فتكوف حكومة وتكوف أعماليا أعماؿ سيادة
قد انتقد ف و الوظيفة اإلدارية الحكوميةالتمييز بيف الوظيفة  وليذه الصعوبة في   

واعتبر مجرد مبرر غير واضح المعالـ تيدؼ مف ورائو  انتقادًا شديداً  ىذا المعيار
                                                 

ف كاف موضوع القانوف المراد تنفيذ بواسطة ىذه الالئحة ذو طابع سياسي أو سيادي مثؿ مواضيع  1 حتى وا 
القوانيف العضوية مثاًل، فإف ىذه الالئحة التنفيذية ليا باعث سياسي، لكف قبمو ىناؾ ما يسمى إف صح 

 التعبير بباعث تنفيذ القانوف.
 .30المرجع السابؽ، ص عدو،عبد القادر  2

3
 BERGERON Gérard, op.cit, p44. 

 .584، المرجع السابؽ، صعبد العزيز عبد المنعـ خميفة 4
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في بعض  إل ،أو قرار إداري وتنفيذه عمى األفرادالسمطة التنفيذية لتمرير كؿ لئحة 
 .1حقًا ذو طابع سيادي الحالت التي يظير أنو

إل  رغـ موضوعية ىذا المعيار الذي يعتمد عمى البحث في ماديات الالئحةو      
أنو يضعنا في اشكالية أخرى مفادىا: ما ىي الحدود الفاصمة بيف مواضيع الوظيفة 

 دارية؟ الحكومية والوظيفة اإل
الحدود  ويوازي موضوعحقيقة األمر يشابو في ىذا التساؤؿ المطروح ىو    

عمى حساب القانوف  مجاليا لتساعالفاصمة بيف الالئحة والتشريع، فالالئحة نظرًا 
بيف مواضيع كؿ مف الوظيفة اإلدارية والوظيفة فميا أيضًا مجاؿ غير محدود 

محدود أصاًل فيصعب كذلؾ النظر في وماداـ أف ىذا الحيز غير الحكومية، 
 .محتواه
مف حيث طريقة سير أو ما يعرؼ بديناميكية كؿ مف ىذه ومف خالؿ ذلؾ و     

تضامف مجمس قائمة عمى أساس  ةيوظيفة الحكومبأف ال أحد الفقياءاألجيزة فيقوؿ 
 الترتيب اليرميبرأيو عمى  داريةاإلوظيفة في ىذه الحكومة، بينما تقـو ال الوزراء
اميكية يختمؼ ، أي أنو حتى مف حيث ىذه الدين2مف أعمى إلى أسفؿ اإلداري
فديناميكية الحكومة ليا طابع سياسي بحت بينما نظيرتيا اإلدارية ليا  الجيازاف

                                                 
مثمما ذىبت إليو المحكمة اإلدارية العميا في مصر عندما وصفت قرار إعالف حالة الطوارئ بأنو مف  1

أعماؿ السيادة حيث كاف تصرؼ اإلدارة بصفتيا سمطة حكـ، لكف ذلؾ ل يتعدى إلى إجراءات أو تدابير 
األخيرة سوى قرارات إدارية تنفيذ أحكاـ قانوف الطوارئ سواء كانت تدابير فردية أو تنظيمية حيث تعتبر ىذه 

 .585المنعـ خميفة، المرجع السابؽ، ص عادية، أنظر في ذلؾ عبد العزيز عبد
2
 BERGERON Gérard, op.cit, p45. 
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التدرج اليرمي  مف مبادئ القانوف اإلداري الذي يمثؿطابع إداري أصيؿ ينبع 
 .1اإلداري أو ما يسمى بتدرج السمطات اإلدارية

 أو الباعث السياسي الداعي ييتـ بنوعية الذي وؿاألمعيار ال تناوؿ وبعد   
ييتـ بدوره بطبيعة العمؿ في حد  الذي خراآلمعيار الإلصدار مثؿ ىذه الموائح ثـ 

؛ واتضحت الصعوبة في إثبات ىذه القيـ الفكرية الموضوعية سننتقؿ إلى ذاتو
 ة.معيار أكثر واقعية ىو معيار القائمة القضائي

ترتب عف فشؿ المعايير السابقة في تحديد أعماؿ  لقدمعيار القائمة القضائية :  (ج 
األحكاـ  استقراء نحوالسيادة وتعريفيا تعريفًا جامعًا ومانعًا، الى اتجاه الفقو اإلداري 

 ليذه األحكاـ وحصرىا ضمف قائمة القضائية وذلؾ بتعداد أعماؿ الحكومة طبقاً 
عمؿ  وما ىبإطالؽ بيف واعتمدت كمعيار يفصؿ  2سميت بالقائمة القضائية

 .حكومي وما ىو عمؿ إداري

ويعتبر ىذا المعيار معيارًا منطقيًا إلى حد بعيد وذلؾ كونو مستمد مف التجربة أو   
ليا  حجية قانونية نابعة عف خبرة قضائية إدارية القضائية مما يعطيو الجتيادات

 الجتياداتة، دوف أف ننسى بأف الفصؿ في القضايا اإلداري باع طويؿ في
وىو ما يعطي ىذا المعيار  القضائية ىي في حد ذاتيا مصدر مف مصادر القانوف

وواضح ومحدد ل التطبيؽ سيؿ معيار أنو يعتبر  اقوة قانونية أكثر مف غيره، كم
 .مف طرؼ القاضي احتمالتيحتاج إلى أية تأويالت أو 

                                                 
يبني ىذا الفقيو أفكاره عمى أسس واقعية قانونية تتمثؿ في أف التشكيمة الحكومية تقـو عمى أسس وأفكار  1

سياسية والتي مف بينيا التضامف الحكومي، بينما يقـو الييكؿ اإلداري ومكوناتو عمى الخضوع لمبادئ 
 داري.قانونية مف بينيا التدرج اليرمي اإلداري وتحت رقابة رئاسية ذات طابع إ

 .67-66.صالمرجع السابؽ، ص نواؼ كنعاف، 2
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األعماؿ الخاصة بالعالقة الموجودة بيف أعماؿ السيادة في كؿ مف حصر وتن   
إلى جانب األعماؿ المتعمقة بالشؤوف الخارجية لمدولة واألعماؿ  السمطة التشريعية

 المتعمقة بالدفاع الوطني.

 وتتمثؿمطة التشريعية بالسمطة التنفيذية: األعماؿ المتعمقة بعالقة الس -1
انيف، الدعوة إلى كقرار حؿ البرلماف، اقتراح القو  في مجموعة مف األعماؿ

 ...النتخاب
ونذكر مف بينيا: إبراـ لمتعمقة بالشؤوف الخارجية لمدولة: األعماؿ ا -2

الدبموماسية، قطع العالقات  إنشاء وتنظيـ المرافؽ المعاىدات
 ... الدبموماسية

كقرار في مجموعة مف األعماؿ  وتتمثؿ :األعماؿ المتعمقة بالدفاع الوطني -3
إعالف الحرب، تفتيش السفف األجنبية أثناء الحرب، إبعاد رعايا الدولة 

 1األجنبية.
، إل أف 2وىناؾ مف يضيؼ ليا األعماؿ القضائية والتدابير األمنية وحالة الطوارئ    

مف قبيؿ المواضيع  تعتبرافاألمر قد يثور حوؿ التدابير األمنية وحالة الطوارئ المتاف 
  بأنيما تقييد لمعظـ الحريات الفردية ذلؾ في مختمؼ األنظمة السياسية المنتقدة

 اتخاذىمامف ثـ يتـ ليذه التدابير و مسمطة التشريعية وبالتالي تتطمب الموافقة المسبقة ل
ذلؾ ألف صالحية تنظيـ الحريات والحقوؽ صالحية أصيمة لمسمطة التشريعية، عوض 

 السيادة.إصدارىما مباشرًة ودمجيا ضمف أعماؿ 
فبداية  ،مف أعماؿ السيادة عمميًا مف دولة ألخرى اإلداري موقؼ القضاءويختمؼ     

فقد عرؼ موضوع أعماؿ السيادة ثالثة مراحؿ القضائية الفرنسية  الجتياداتمف 
مرحمة اعتماد معيار الباعث السياسي  أوليا كافتميزت بالتقميص التدريجي لمجاليا، 

                                                 
 .31، المرجع السابؽ، صعبد القادر عدو 1
 .392-390.ص، المرجع السابؽ، صمحمد واصؿ 2
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الفرنسي بأنيا تمؾ األعماؿ التي تتميز بطابعيا السياسي في  الدولةاعتبر مجمس  أيف
ثـ تراجع عف ىذا المعيار في قضية  98/99/9899بتاريخ  Duc d'Aumaleقضية 

، وتـ ىذا 1كما تـ تناولو سابقاً  99/99/9899بتاريخ  Prince Napoléon "  "نابميوف 
الذي حث مجمس الدولة عمى  Laferriere" -الفيريار"  2الفقيومف تأثير التخمي بعد 
 معيار غير معيار الباعث السياسي. البحث عف

عمؿ مجمس الدولة بمعيار آخر يفرؽ فيو بيف الوظيفتيف  وعمى أساس ذلؾ    
الحكومية واإلدارية، ثـ تخمى مرة أخرى عف ىذا المعيار واتجو نحو استعماؿ معيار 

مف عدد القائمة ول يزاؿ مجمس الدولة يعمؿ بيذا المعيار األخير لكف نحو التقميص 
القضائية اإلدارية  جتياداتال، وىو كذلؾ فمدى تفحص 3األعماؿ المذكورة في القائمة

الفرنسية لـ يبقى في القائمة سوى أعماؿ العالقات بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية 
 .4أعماؿ العالقات الدوليةو 

فمقد عزؼ مجمس الدولة المصري  5القضائية المصرية لالجتياداتأما بالنسبة      
عمى وضع تعريؼ ألعماؿ السيادة نظرًا لمظروؼ السياسية المتغيرة، إذ أف ما يعتبر 
عماًل إداريًا قد يرقى في مالبسات وظروؼ سياسية معينة؛ ألف يصبح مف أعماؿ 

قد ييبط في السيادة، كما أف ما كاف قد أعتبر مف أعماؿ السيادة في ظروؼ معينة 
خرى إلى مستوى األعماؿ اإلدارية العادية، ولذلؾ ترؾ تقدير ىذه األعماؿ ظروؼ أ

                                                 
 .وما يمييا 99راجع ص  1
 .70المرجع السابؽ، ص خموفي رشيد، 2
 .70، صنفسوالمرجع  3
 اجتياداتوجد مختمؼ ت  etat.fr-http://www.conseilفعند تفحص موقع مجمس الدولة الفرنسي  4

معظميا تتمحور حوؿ العالقات الدولية  (Actes de gouvernement)القضائية المتضمنة أعماؿ الحكومة 
 ومواضيع قميمة تتضمف العالقات بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية وكذا مواضيع ذات بعد أمني بحت.

 .587، المرجع السابؽ، صعبد العزيز عبد المنعـ خميفة 5
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الصادرة عف السمطة التنفيذية لسمطة القاضي اإلداري، فيقدره عمى ضوء ما أحيط 
 بالواقع. اتصالأكثر  باعتبارهبإصدار ىذا العمؿ مف ظروؼ وما زامنو مف مالبسات 

غ وصؼ أعماؿ السيادة عمى بعض مف بإسباولذلؾ فقد قاـ قضاء مجمس الدولة    
 أعماؿ اإلدارة مستيديًا ببعض المعايير التي قاؿ بيا الفقو مثؿ القرارات التالية:

 رئيس الجميورية بتشكيؿ الوزارة؛قرار  -

 ؛الستفتاءقرار رئيس الجميورية بدعوة الناخبيف إلى  -

 ؛1امعة العربيةقرار تجميد أرصدة المنظمة العربية لمتنمية والزراعة التابعة لمج -

أما بخصوص القضاء األردني فقد اعترفت بأعماؿ السيادة في العديد مف المرات     
نفًا، وكمثاؿ فإنو في أحد وقد أخذت في تعامميا مع ذلؾ بالمعايير الثالثة المذكورة آ

وذلؾ ألف أعماؿ السيادة تقتضي قالت: " أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا األردنية
بنظاـ  اتصالياطبيعتيا أال تكوف محاًل لمتقاضي، تحقيقًا العتبارات سياسية ىي 

وثيقًا مف أجؿ الحفاظ عمى كياف الدولة ورعاية مصالحيا  اتصاالالدولة السياسي 
 2العميا..."

 أيف أقرت بذلؾ 3الذي حظيت بو لدى القضاء السوري العتراؼوىو ذات     
 تمؾ األعماؿ والتصرفات"نَّو يقصد بأعماؿ السيادة أكمة اإلدارية العميا في سورية المح

القضاء اإلداري ذاتو، أنيا يجب  يرتئيالصادرة عف السمطات العميا في الدولة والتي 
عف الرقابة القضائية، بسبب عدـ المالءمة أو مصمحة عميا لمدولة  أف تبقى بمنأى

السيادة المعترؼ ليا بيذه الصفة ىي في تقمص  طائفة أعماؿيراىا، ىذا فضاًل عف 
تشمؿ سوى األعماؿ السياسية  مستمر في مفيوـ االجتياد والفقو اإلدارييف، فيي ال

لبعض ميامو  الميمة كحاالت الحرب، والعالقات الخارجية، وممارسة رئيس الدولة
                                                 

 .588، صنفسو، المرجع عبد العزيز عبد المنعـ خميفة 1
 .61السابؽ، ص، المرجع نواؼ كنعاف 2
 .وما بعدىا 286، المرجع السابؽ، صمحمد واصؿ 3
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حيف قالت الييئة في ، "قات الحكومة بالسمطة التشريعيةالدستورية، وكبعض عال
تمؾ األعماؿ والتصرفات "العامة لمحكمة النقض السورية أف أعماؿ السيادة ىي 

 .1"وتشمؿ األعماؿ السياسية الميمةالسمطات العميا في الدولة  الصادرة عف
  في مواقؼ قميمة بنظرية أعماؿ السيادة قد أخذمف 2وبالرجوع لمقضاء الجزائري      

حيث رفضت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا )المجمس األعمى سابقا( طعنا مف أحد 
ة قرارىا مؤسس 9889دينار في عاـ  999األفراد في قرار وزير المالية بسحب ورقة 

قرار وزير المالية المتضمف تحديد قواعد الترخيص بالتبديؿ عمى أف القرار حكومي، و 
 .3ف يكتسياف طابع أعماؿ الحكومةسياسيي فقراريخارج األجؿ ىما 

في مواجية قرار أصدره وزير الفالحة بحؿ مجمس في قضية أخرى و  كما عمؿ بيا    
المجمس األعمى آنذاؾ بنظرية  اعتراؼرغـ دوؽ التعاوني الفالحي لمتعاقد، و إدارة الصن

المؤسس عمى النظرية ذاتيا ضد دعوى  أعماؿ السيادة إل أنو رفض دفع  الوزير
د ىو أف قرار الحؿ يعو ـ بإلغاء القرار لسبب آخر وجيو و صندوؽ المركزي، لكنو قاال

 4ليس وزير الفالحة.إلى وزير المالية و 
 ؿ التنظيـ مف الرقابة القضائيةالسمطة التنفيذية  في مجا انفالتبالتالي فإنو رغـ و    

السياسية وضماف سالمة  لالعتباراتمف أعماؿ السيادة، إل أنو قد يبرر ذلؾ  باعتباره
تنفيذ السياسة العامة، فيجب في نظر البعض منح السمطة ة و المصالح العميا لمدول

سالمتيا دوف لصالح الدولة و  تحقيقاً بعيدة النطاؽ يذية سمطة تقديرية واسعة المدى و التنف
تقديرية ل  لعتباراتذلؾ في نظرىـ اء سمطة التعقيب عمى ما تتخذه، و تخويؿ القض

                                                 
 .287-286ص، ص.نفسو، المرجع محمد واصؿ 1
 الجزء األوؿ، الطبعة األولى، منشورات كميؾ،  ،اإلجتياد الجزائري في القضاء اإلداريسايس جماؿ،  2

 وما بعدىا. 177، ص2013 ،الجزائر
 .1984-01-07بتاريخ  36479ار رقـ قر  ،قضية "ي.ج.ب" ضد قرار وزير المالية 3

 .177، صالمرجع نفسو
 .32-31.ص، صالسابؽ، المرجع عبد القادر عدو 4
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 بالمقابؿ للتصرفات الحكومة مف اإللغاء و  ، وبيذا يبقى القضاء حامياً 1اح لمقضاءتت
يتجاىؿ وضع األفراد وحقوقيـ بؿ ليـ الحؽ في التعويض عف ما لحقيـ مف جراء ىذه 

 .2األعماؿ
وعمى أساس ذلؾ فإف معظـ الموائح بعد أف تحصنت مف الرقابة القضائية وأصبحت    

مف بيف األعماؿ السيادية يبدو أنيا ذات طبيعة قانونية خاصة تشبو كثيرًا الطبيعة 
تعريفات فعاًل بو  حظيتالقانونية لمتشريع نظرًا لترابطيما في العديد مف النقاط، وىو ما 

تعد  أنياب (Léon DUGUIT)"ليوف دوجي"  مثمما تناولو اءالالئحة لدى معظـ الفقي
 .3بمثابة قوانيف وفؽ النظرة المادية

  الثاني : المطمب
 التقارب القانوني بيف الالئحة والتشريع

المقاربات حوؿ طبيعة الالئحة يتضح أنو توجد كذلؾ  مف خالؿ التصورات و    
العتراؼ بوجود تشابو كبير بيف بداية يجب ، فالتشريعو  ىذه األخيرة بيف تصورات

أخذ ما يسمى بالمعيار المادي، حيث أنيا تأو مضموف يمات والتشريع مف حيث الالتنظ
عو في نقاط معينة كجية تختمؼ ماإللزامية و و التجريد مواصفات التشريع كالعمومية و 

 الدرجة القانونية التياإلصدار ومجاؿ كؿ منيما ونوع الرقابة التي يخضعاف ليا و 
أي أنيما يتقارباف مف حيث الطبيعة  4في النظاـ الدستوري الجزائري يحتميا كؿ منيما

توجد  يتضح أنو تصورات حوؿ حدود أو مجاؿ كؿ منيمامف خالؿ ، ثـ )الفرع األوؿ(

                                                 
 .61، المرجع السابؽ، صنواؼ كنعاف 1
 .60، المرجع السابؽ، صإبراىيـ عبد العزيز شيحا 2

3
 DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome2, la théorie générale de 

l’Etat, op.cit, p.p998.999. 
 .وما بعدىا 114المرجع السابؽ، ص عوابدي، عمار 4

 .وما بعدىا 21، المرجع السابؽ، صقارش أحمد
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العاـ ألحدى ىاتو اآلليات في مختمؼ  بالختصاص العتراؼإشكالية عميقة في مدى 
  .)الفرع الثاني( األنظمة الدستورية

 الفرع األوؿ:  
التقارب القانوني بيف الالئحة والتشريع مف حيث 

 الطبيعة
ىو عمؿ  بيف ما مف خالؿ ما سبؽ يتضح بأف الطبيعة القانونية لالئحة تتراوح     

، لكنو ومف جية أخرى نجد أف وفقيي مف منظور قضائي إداري وما ىو عمؿ حكومي
حيث يكاد ىذا  ؛1نظرًا لصعوبة التفرقة بينيما ،ًا مع التشريعكثير تقارب طبيعة الالئحة ت

التقارب إلى أف يكوف تطابؽ نظرًا لما حظيت بو الالئحة في العصر الحديث وفي 
 .مختمؼ األنظمة الدستورية خاصة النظاـ الدستوري الجزائري

أف الالئحة ذلؾ  ،رغـ أىمية الموائح فإنيا تبقى في مركز ثانوي بالنسبة لمتشريعلكف    
مف صنع السمطة التنفيذية وميمتيا في األصؿ تنفيذ القانوف، أما القانوف فيو التعبير 

حيث يظير جميًا أف البرلماف يحتؿ ، 2عف اإلرادة العامة لألمة ممثمة في برلماناتيا
مرتبًة أسمى مف الحكومة وأف إرادتو التي يعبر عنيا القانوف تتفوؽ عف إرادة الحكومة 

 .3طة التنفيذيةأو السم
 
 

                                                 
، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ 6991 السمطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنةلوناسي ججيقة،  1

 .211ص ،2007،، الجزائروالعمـو السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو
المرجع السابؽ،    ،دراسة مقارنة ،والقانوف الدستوريالنظـ السياسية سميماف محمد الطماوي،   2

 .496ص
3
 WALIN Marcel, Les rapports entre la loi et le règlement, avant et après la 

constitution de 1958, op.cit,  p701. 



  خصوصية ماىية الالئحة في النظاـ القانوني الجزائري              األوؿ                 بابال

 

999 

 

 وفقًا لممعيار الموضوعي التمييز بيف التشريع والالئحة :أوالً 
أف ىناؾ شبو تطابؽ في مواصفات أحكاميا  يتبيف مف خالؿ النصوص التنظيمية   

فالمعيار الموضوعي ىنا يتواجد مف خالؿ التشريع والالئحة  القانونية وأحكاـ التشريع،
9898مف الدستور الفرنسي لسنة  99المادة ما جاءت بو وفؽ معًا خاصة 

حيث  ،1
التنظيمات بمثابة قوانيف وفؽ النظرة  (Léon DUGUIT)"ليوف دوجي" الفقيو  يعتبر

الموضوعي دوف أف يكوف كذلؾ وفؽ المعيار الشكمي مادية أو ما يسمى بالمعيار ال
،  (acte-règle)معماًل ذلؾ بأف التنظيـ ىو عبارة عف عمؿ أو تصرؼ منظـ ومنضبط 

 فقط وبكؿ بساطة  أي أنو يطابؽ تعريؼ القانوف عمى التنظيـ مف الناحية الموضوعية
 ؿ األمر، اإلكراه، الحماية، القمعويرى بأنو قد يحمؿ بعض مواصفات القانوف مث

  2اإلصالح...
ما ، كقد تبيف نسبة التطابؽ بينيا وبيف التشريع الخصائص الموضوعية لالئحةولعؿ    

 يمي:
حيث تعتبر خاصية الثبات مف  التنظيمات تمتاز بالثبات والجمود النسبي: -9

وثقافية  اجتماعية، نظرًا لما يحوزه مف ضوابط مقانوفاألصيمة لخصائص ال
تحكمو وتسبغ عميو خاصية الجمود؛ ونظرًا لما يتحكـ فيو مف اإلجراءات 

 . 3القانونية مف حيث تعديمو أو إلغائو

 تخاطبقد  :ومجردة الكافة أي أنيا ذات قواعد عامةالتنظيمات تخاطب  -9
تخاطب  توي قواعد عامةتنظيمات فئة معينة بذاتيا لكف أغمبيا يشبو القانوف يح

، خاصة تمؾ المراسيـ التنظيمية المستقمة أو المراسيـ استثناءالكافة دوف 

                                                 
1 WALIN Marcel, Précis de droit administratif, Dalloz, Paris, 1945, p708.  
2 DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome2, la théorie générale de 

l’Etat, op.cit, p.p209-214.  
القانوف أيف يتطمب األمر نصابًا معينًا ويمر  إلغاءحيث يطير ذلؾ مف خالؿ تفحص إجراءات تعديؿ أو  3

 ذلؾ عبر مراحؿ عديدة.
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أو التنفيذية حيث تحتوي عمى أحكاـ عامة سواء كانت لتفسير القانوف وتنفيذه 
  جاءت بأحكاـ جديدة.

وتعتبر خاصية العمومية لموائح أىـ نقطة مشتركة بينيا وبيف القانوف حيث    
تعتبر مف أساسياتو، ألنو باعتباره تعبيرًا عف اإلرادة العامة وىو عاـ مف حيث 

 .1صوره لغرض خاصغرضو ول يمكف ت
وىو ذات اليدؼ الذي  :والمرافؽ العامة الموائح غرضيا تنظيـ المصالح العامة -9

أيًا ي سف القانوف مف أجمو، حيث ييدؼ مف ورائو تحقيؽ المصمحة العامة دومًا 
تعمؿ عمى تحقيؽ  كانت طبيعتيا ونوعيا وكذلؾ مف خالؿ إنشاء مرافؽ عامة

  2النفع العاـ لمختمؼ فئات وأفراد المجتمع.

ي جاء في األصؿ وىي كذلؾ مف صفات القانوف الذ ىدفيا النظاـ العاـ:الموائح  -9
ووضعو في أطر قانونية تحميو مف ما  المجتمعتنظيـ لكآلية ييدؼ مف ورائيا 

 حقوقو وحرياتو المتعارؼ عمييا. أو يقيد قد يضيع

عرؼ عف القانوف عمى أنو مثمما ي   مف مظاىر امتيازات السمطة العامة:الموائح  -9
أحد مظاىر السيادة الوطنية كذلؾ ىو األمر بالنسبة لمتنظيمات أيف تبدو ىذه 

السمطة العامة حاممًة في نصوصيا صفة اإلكراه في  امتيازاتاألخيرة مف بيف 
 ليا. والنصياعتنفيذىا 

                                                 
1
 ROUSSEAU Jean  Jacques, Du contrat social, un principe du droit public, une 

édition produite à partir du texte publie en 1762, Union générale d'édition, Paris, 1963, 

p 99.  
رغـ أف معظـ فقياء القانوف اإلداري يروف أف سمطة إنشاء و إلغاء المرافؽ العامة ىي صالحية أصيمة  2

، إل أف ذلؾ ل 1958وفؽ النظرية الحديثة التي جاءت بصدور الدستور الفرنسي لسنة  لمسمطة التنفيذية
ة لبعض المرافؽ العمومية سواء بالنظر لتعمؽ ىذه المرافؽ بصالحياتيا يمنع مف إنشاء السمطة التشريعي

 األصيمة أو لخصوصيتيا.
 .79-76المرجع السابؽ، ص.ص،نادية ضريفي



  خصوصية ماىية الالئحة في النظاـ القانوني الجزائري              األوؿ                 بابال

 

999 

 

وذلؾ وفقًا لنص المادة  مثؿ القانوف: رقابة المجمس الدستوري عمى التنظيمات -9
عندما نصت عمى  مف الدستور الجزائري المعدؿ والمتمـ في فقرتيا األولى 989
 أحكاـ صراحة إياه خولتيا التي األخرى االختصاصات إلى باإلضافة>> : يما يم

 المعاىدات دستورية في برأي الّدستوريّ  المجمس يفِصؿ الدستور، في أخرى

 الدستوري الجزائري وضع المؤسسأف  وىنا يالحظ ت...<<والتنظيما والقوانيف
المعاىدات والقوانيف والتنظيمات في كفة واحدة وجعؿ التنظيمات عمى قدـ 
المساواة مع القوانيف مف حيث الرقابة الدستورية نظرًا لما قد تحتويو مف 

 .1عمى أحكاـ الدستور تجاوزات وخروقات

 تخضع التنظيمات لنفس إجراءات :نفس األثر القانوني مف حيث السرياف -9
فتسري عمى كافة إقميـ الدولة مف حيث المكاف والزماف،  سرياف القانوف وأحكاـ
مف حيث الزماف؛ فال رجعية ليذه التنظيمات عمى  وتسري كذلؾ استثناءدوف 

مف حيث كذلؾ و  الماضي كما تسري حاًل محققًة أثرًا مباشرًا مثؿ التشريع،
بينيما، فمثمما يفسر النص  اختالؼفال يوجد  مف طرؼ القاضي التفسير

التشريعي يكوف كذلؾ بالنسبة لمتنظيمات بنفس اإلجراءات ووفؽ ما يراه قاضي 
ل يستيمؾ مضمونيا بمجرد تنفيذىا وأنيا ، كما أف سرياف التنظيمات 2النزاع

 قابمة لمتطبيؽ كمما توفرت شروط وظروؼ تطبيقيا.

                                                 
نيف، ىناؾ اىدات والقو اأف التنظيمات تخضع لرقابة المجمس الدستوري مثميا مثؿ المعب المالحظةبعد أف  1

ىذا البحث أيف يتبيف في نفس الوقت خضوع ىذه التنظيمات لمرقابة إشكالية كبيرة تعتبر مف أىـ إشكاليات 
 القضائية اإلدارية مف طرؼ مجمس الدولة.

 مع النص، أما إذا كاف معيبًا بخطأ أو غموض أو نقص أو اجتيادفإف كاف النص سميمًا فال محؿ أو ل  2
وفي حالة عدـ النص يستعمؿ المصادر التاريخية وكذا الحكمة التشريعية، تعارض فيرجع القاضي الى 

 خرى لمتشريع...القاضي القياس أو يستعيف بمختمؼ المصادر األ
 .114، المرجع السابؽ، صعوابدي عمار

 وما بعدىا. 81السابؽ، ص المرجع ،حسنيفمحمد  
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 الشكمي لممعياروفقًا التمييز بيف التشريع والالئحة  ثانيًا:
والالئحة مف خالؿ المعيار الشكمي نظرًا اءؿ نقاط التقارب بيف كؿ مف القانوف تتض    

ومف حيث السمطة صاحبة الختصاص في لمتباعد الكمي مف حيث إجراءات كؿ منيما 
عرؼ التنظيـ عمى   (Maurice HAURIOU )"موريس ىوريو"نجد أف حيث ، إصدارىما

طرؼ السمطات اإلدارية والتي ليا حؽ ممارسة السمطة أنو أحكاـ مكتوبة مف 
حب ابأنو ل وجود ألي إجراءات تص كما يضيؼ في مؤلؼ آخر لو، 1التنظيمية

ف وجدت ىذه اإلجراءات إل أنيا ل تعطي الحؽ  تصدور ىذه التنظيما وحتى وا 
 .2لممثمي الشعب بالتدخؿ بينما قد يستشار فييا مجمس الدولة لكنو ليس ممثؿ لمشعب

ل تتشابو إطالقًا مع التشريع مف حيث الجانب يتضح أف الالئحة  خالؿ ذلؾومف      
قرار إداري كما ىو موضح الشكمي أيف تبتعد الالئحة عف التشريع وتقترب مف كونيا 

(، وما يزيد ىذه النتيجة تأكيدًا ىو خضوع الالئحة لرقابة القضاء 9في الشكؿ رقـ )
، أي أف ذلؾ يزيد الدستورياإلداري في ذات الوقت الذي تخضع فيو لرقابة المجمس 

 مف تقارب الالئحة نحو طبيعتيا كقرار إداري.
القانوف بأنيا التصرؼ المصوت عنو مف  ومف خالؿ ىذا المعيار يعرؼ أحد الفقياء   

البرلماف، والالئحة بأنيا التصرؼ الصادر عف السمطة التنفيذية بيدؼ ممارستيا 
 .3لسمطتيا التنظيمية

بيف الالئحة والتشريع في األسطر  الختالؼ أوجو استنتاجومف جية أخرى يمكف     
 التالية:
حيث تصدر الالئحة عف السمطة التنفيذية  حيث المصدر واإلجراءات:مف  -

 تاإلجراءابينما يصدر التشريع عف نظيرتيا التشريعية، أما بخصوص 
                                                 

1
 HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif et de droit public général, 

op.cit,  p42.   
2
 HAURIOU Maurice, Principes de droit public, op.cit, P28.   

3 WALIN Marcel, Précis de droit administratif, op.cit, p708. 
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القتراح أو المبادرة  فالتشريع يمر عبر مراحؿ متعارؼ عمييا بداية مف
الدراسة والفحص ثـ المناقشة والتصويت ثـ اإلصدار ثـ النشر  بالتشريع ثـ

تنظيمات تصدر بإرادة منفردة مثميا مثؿ القرارات وفي المقابؿ نالحظ أف ال
 .اإلدارية

بطبيعة الحاؿ التشريع أسمى : مف حيث درجة القيمة والقوة القانونية اإللزامية -
مف الموائح مف حيث تدرج القواعد القانونية، فال  يمكف أف تعدؿ الالئحة أو 

والمكانية التي تحكـ تمغي أو تخالؼ تشريعًا ميما كانت الظروؼ الزمانية 
، وبالتالي فالقانوف أقوى مف الالئحة ألنو يصدر عف اإلرادة العامة الوقائع

ل  لألمة ممثمة في برلماناتيا ومف ثـ يجب أف تصدر الالئحة وفقًا ألحكامو وا 
 .1كانت غير مشروعة

كما رأينا سابقًا بأف الالئحة : مف حيث نوع الرقابة المسمطة عمى كؿ منيما -
ريع تتفقاف مف حيث رقابة الدستورية مف طرؼ المجمس الدستوري، لكنيما والتش

 تختمفاف مف حيث أف الالئحة تخضع ايضًا لرقابة القضاء اإلداري.

وىوما يعتبر مف بيف أىـ القضايا التي  :وأخيرًا مف حيث المجاؿ لكمييما -
ي والذ 9898بعد صدور الدستور الفرنسي لسنة انتقدىا الفقو بشدة خاصًة 

 .جاء بالنظرية الحديثة لمفصؿ بيف مجالي القانوف والالئحة
 
 
 
 

                                                 
المرجع السابؽ،   ،دراسة مقارنة، نظـ السياسية والقانوف الدستوريالسميماف محمد الطماوي،  1

 .496ص
 



  خصوصية ماىية الالئحة في النظاـ القانوني الجزائري              األوؿ                 بابال

 

998 

 

 
 مخطط يبيف التقارب القانوني الموجود حوؿ طبيعة الالئحة :(1الشكؿ رقـ)

 
 
 

 
 

 القضائية واآلراء الفقيية الجتيادات عمى عتمادلبا مف إنجاز الباحث المصدر:

 
 
 
 
 
 
 

 الالئحة

 تشريع

عمل 
 إداري

قرار 
 إداري

عمل 
 سيادي

 لطبيعة الالئحة مجال االجتهادات القضائية

ل
جا

م
 

ت
سا

الدرا
 

هي
الفق

 ة
حة

الئ
طبيعة ال

ل
 

 



  خصوصية ماىية الالئحة في النظاـ القانوني الجزائري              األوؿ                 بابال

 

999 

 

 الفرع الثاني: 
 الحدود الفاصمة بيف الالئحة والتشريع مف حيث المجاؿ

مجالي الالئحة تبنييا لطرؽ الفصؿ بيف في  لقد اختمفت األنظمة الدستورية الحديثة   
 النظرية التقميدية والنظرية الحديثة، حيث كانت ىذه األخيرة ىي ما تبناه إلى والتشريع 

 مؤسس الدستوري الجزائري.ال
 النظرية التقميدية أواًل:
بحصر وتحديد  ومفادىا في أف المؤسس الدستوري مف خالؿ أحكاـ الدستور يقوـ    

ل يجوز التوسع فيو والقياس ضيؽ  وكاستثناءموضوعات الموائح عمى سبيؿ الحصر 
 .مجاؿ القانوف بدوف حصر وتحديدعميو وأبقى 

 اإلرادة العامة المعبر عف لمقانوف مطمؽ الحرية عمى أساس أنو ىو مما يعني أف    
تسود وتسمو عمى كافة األعماؿ والسمطات تطبيقًا لمبدأ السيادة الشعبية أو سيادة  التي
العالـ تنتيج ىذه الطريقة ألنيا األصؿ العاـ والمنطؽ ، حيث أف كافة دساتير 1األمة

في القروف  الشعوب اناضمت مف أجمي يعتبر مف بيف األمور التي القانوني الذي
 منة المموؾ عمى معظـ شؤوف حياتيـ.الماضية مف أجؿ الحد مف ىي

 J.J)"روسو" بأفكار  كثيراً  وعمى غرار ىذا النضاؿ فإف تأثر رجاؿ الثورة الفرنسية    

ROUSSEAU)  خاصة فيما يتعمؽ بنظرية سيادة األمة كنظرية أوجدىا ىذا األخير
لوضع تصور أو نظرية حديثة خاصة بسيادة القانوف تقدـ أسس جديدة لممجتمع 

 .2السياسي
وترؾ الباقي  حصر صالحيات المموؾومف خالؿ ذلؾ تـ العمؿ عمى تحديد و    

مطمؽ الحرية في التشريع في شؤوف العامة لممثمييـ في البرلمانات حتى تكوف ليـ 
                                                 

 .124، المرجع السابؽ، صعوابدي عمار 1
2
 ROUSSEAU Jean  Jacques, op.cit, p170. 
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وكذا فرض رقابة عف المموؾ أو السمطة التنفيذية لمحد مف تدخالتيا  ،بدوف أية قيود
 مفرطة والضارة لمصالح األفراد. ال

التي سبقت ومف بيف الدساتير التي كانت تنتيج ىذه الطريقة كؿ الدساتير الفرنسية   
والدستور السويسري  9899الجزائر لسنة ، ودستور 9898دستور فرنسا لسنة 

."موريس ىوريو""البند" و، ولقد ساند ىذا الرأي العديد مف الفقياء أمثاؿ: ...الحالي
1 

ىي الفكرة التقميدية واألساس األوؿ لمنح السيادة الكاممة لصاحبيا ىذه فكانت    
منذ ظيور المفيـو ليمارس صالحيتو األصيمة المتمثمة في التشريع  الحقيقي الشعب

أف تـ تبني النظرية إلى حالت دوف ذلؾ  2الحديث لمدولة لكف الظروؼ بمختمؼ أنواعيا
 الحديثة.

 النظرية الحديثة: ثانياً 
وتتمحور ىذه النظرية في تحديد وتنظيـ العالقة بيف التشريع والالئحة وكذا تحديد     

الدستور عمى سبيؿ وحصر موضوعات ومسائؿ المجاؿ المحجوز لمقانوف بنصوص 
  مطمقًا دوف تحديدأي أف مجاليا يبقى  ،3عداىا يبقى لمجاؿ التنظيمات الحصر، وما

، وبيذا يكوف الدستور الفرنسي ل يحده سوى تمؾ القائمة المخصصة لمجاؿ التشريع
دراجيا في  ةالسمطقد ساىـ بشكؿ واضح في تنظيـ أحكاـ  9898لسنة  التنظيمية وا 

                                                 
 .13، المرجع السابؽ، صىريش سياـ 1
شؿ حركة صالحيات  إلىالظروؼ الجتماعية والظروؼ السياسية وكذا الظروؼ القتصادية  لقد أدت 2

ل تدخؿ السمطة التنفيذية في معظـ ىذه الشؤوف  البرلمانات إلى أف وصؿ بيا األمر إلى النسداد الكمي لو
نظرًا لقدرتيا عمى التفاعؿ السريع مع األحداث، وىو ما أدى بالمؤسسيف الدستورييف في بعض دوؿ العالـ 
الى انتياج طريقة حديثة تقييـ أضرار األزمات بمنح الصالحيات الواسعة لمسمطة التنفيذية بإصدار لوائحيا 

 ر بعضيا فقط لنظيرتيا التشريعية لتشرع في قواعدىا العامة ومبادئيا فقط.في شتى المجالت وحص
 .125، ص، المرجع السابؽعوابدي عمار 3
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 غير تمؾ التي كانت معروفة سابقاً األحكاـ الدستورية والعتراؼ ليا بمجالت متعددة 
 .1وقرر ليا آليات وقواعد تحمي نطاقيا مف تدخؿ البرلماف

كما كاف ليذا الدستور الفضؿ في تطوير األطر والضوابط الرئيسية لمسمطة التنظيمية  
ذلؾ عمى اثر جعؿ رئيس الجميورية و  2وىذا مف خالؿ ىجر األفكار والمناىج التقميدية

القابض الفعمي لمسمطة مف خالؿ ما خصو ىذا الدستور بسمطات ووسائؿ تمكنو مف 
 .3أداء وظيفتو

حيث  9898وتـ تبني ىذه النظرية في بداية األمر في الدستور الفرنسي لسنة    
، ومف أنصار ىذه ...كالجزائر والمغرب 4تأثرت بو بعض دساتير الدوؿ المغاربية

 5".كاري دي مالبرغ"النظرية 
كؿ مف النظريتيف يتضح بأف ىذا الفارؽ في تبني  مضموفى عم الطالع ومف خالؿ  

كؿ منيما مرتبط بخمفيات وأبعاد ديمقراطية أكثر مف أي تبرير، ذلؾ ألف النظرية 
الئحة محدودة التقميدية تخدـ كثيرًا المبدأ القاضي بالفصؿ بيف السمطات أيف تكوف ال

دوف أف تتعدى عمى مجالت و  المجاؿ وتعمؿ عمى تنفيذ القانوف كصالحية أصمية،
في النظرية الحديثة والتي جاءت لتفرض ىيمنة السمطة التشريع، وىو ما ل نممسو 

التنفيذية عمى المجاؿ التشريعي، فيؿ ىو مف قبيؿ التعاوف المفترض بيف السمطتيف في 

                                                 
 .137، ص1990وعات جامعة الكويت، مطب )د.ط(، ،مجاؿ الالئحة في فرنسابدرية جاسر الصالح،  1

2
 FAVOREU Louis, op.cit, p64.   

 .578المرجع السابؽ، ص  ،عبد العظيـ عبد السالـ عبد الحميد 3
، )د.ط(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، السمطة التنفيذية في بمداف المغرب العربي فدوى مرابط، 4

 .12، ص2010
 .13، المرجع السابؽ، صىريش سياـ 5
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أـ ىو حقيقًة ىيمنة واضحة  1غير التاـ بيف ىاتيف السمطتيفإطار ما يسمى بالفصؿ 
 ل تراعي مدى التوازف بينيما؟المعالـ 

ألنيا  اإلشكالية كبيرة ومحورية في موضوع الالئحة عموماً ىذه تعتبر في الحقيقة    
مجالي  موضوع النظرية الحديثة في تحديد، غير أف محاوره مختمؼ في متواجدة

 يعتبر مف أىميا والتي يعتمدىا المؤسس الدستوري الجزائري حالياً  الالئحة والتشريع
إل في حدود ما تـ وفؽ ىذه النظرية بما أف مجاؿ الالئحة مطمؽ وغير محدود و  لكنو

 النص عنو حصرًا لمجاؿ التشريع، فعف أي مف الموائح نتكمـ ىنا؟
سيـ التنفيذية الصادرة في ىذا الشأف التفريؽ بيف المراومف ىذا المنطمؽ فإنو يجب و    

بيف التنظيمات ىدفيا األساسي تنفيذ القوانيف والتنظيمات و  عف الوزير األوؿ التي
التي قمة الصادرة عف رئيس الجميورية و المستقمة أو المراسيـ الرئاسية التنظيمية المست

فيما يتعمؽ بممارسة  مف الدستور 999المادة مف مف الفقرة األولى تستقي مصدرىا 
 السمطة التنظيمية.

ل تخرج عف جاءت لتنفيذ القانوف فإنو يجب عمييا أف  المراسيـ التنفيذيةبما أف ف     
ليا وتتدرج تحتيا وبالتالي وتخضع وكذا مختمؼ التنظيمات  فحوى ىذه التشريعات

مثمما  محصور في ىذيف المصدريف فقط دوف وجود أي صعوبة فييا،فمجاليا محدود و 
 عمى صالحيات الوزير األوؿ في فقرتييا الثانية والرابعة كما يمي: 88أكدتو المادة 

، وما <<يوقع المراسيـ التنفيذيةتنفيذ القوانيف والتنظيمات.....يسير عمى >>  
 يندرج ...>>عندما نصت عمى ما يمي:  999أكدتو كذلؾ الفقرة الثانية مف المادة 

 <<. األوؿ لموزير يعود اّلذي الّتنظيميّ  المجاؿ في القوانيف تطبيؽ

                                                 
المبدأ ، حيث أنو منذ أف تـ إقرار ىذا فكرة مف بيف أىـ ما تداولو الفقو في القرف الماضيه التعتبر ىذ 1

في األنظمة الدستورية الحديثة، أحدث ىذا المبدأ مونتسكيو" القاضي بالفصؿ بيف السمطات لصاحبو "
تنوعًا في ىذه األنظمة عمى أساسو فيناؾ مف أخذ بالفصؿ التاـ كالوليات المتحدة األمريكية مثاًل، وىناؾ 

 مانية.مف أخذ بالفصؿ غير التاـ أي التعاوف بينيا كمعظـ األنظمة البرل
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فقط ىما تنفيذ القوانيف  اثنيفأف المراسيـ التنفيذية تستقي مجاليا مف مصدريف  أي  
، فبالنسبة ليذيف المصدريف فيما 1فيما يسمى باإلحالة عمى التنظيـ وتنفيذ التنظيمات

محدديف آليًا مف خالؿ ما تأتي بو ىذه النصوص القانونية والتنظيمية دوف وجود أي 
بالمعنى الحقيقي  النحراؼغموض فيو، إل ما قد ينجر عف ىذا التنفيذ مف إمكانية 

 تعمؿ في حقيقة األمر عمى خمؽ أو لمنص القانوني أو التنظيمي وىي إشكالية أخرى
 .توسعة لممجاؿ المحدود ليذه الفئة مف المراسيـ أو الموائح

أما بخصوص مجاؿ السمطة التنظيمية المستقمة التي يمارسيا رئيس الجميورية     
نجد السابقة  999 جاء في المادة فإننا بحسب ما تنظيمية بإصدار مراسيـ رئاسية

تـ ، حيث أنو 9898ة لسن 2ر الفرنسيصعوبة في ضبط مجاليا مثمما جاء في الدستو 
تـ إطالؽ مجاؿ التنظيـ في غير منو و  99مجاؿ القانوف في المادة حصر حجز و 

منو، وبيذا أصبحت الصالحية التنظيمية  99المجاؿ المخصص لمقانوف في المادة 
في حيف أصبحت الصالحية التشريعية ىي   ( Droit commun )ىي القانوف العاـ 

 .الستثناء
مف الدستور الجزائري السالفة  999لكف ىناؾ مف يرى بأنو مف خالؿ نص المادة    

الذكر يتبيف بأف مجاؿ السمطة التنظيمية المقررة لرئيس الجميورية يتسع أو يضيؽ 
بصورة عكسية بحسب ضيؽ أو اتساع مجاؿ تدخؿ البرلماف وفقًا لما حددتو المادتيف 

 .3اد المتفرقةمف الدستور وكذا بعض المو  999و 999
ورغـ ذلؾ فإف ىناؾ مف الفقياء مف ينفي وجود حدود حقيقية فاصمة بيف القانوف    
ويؤكد بأنو اختصاص لمسمطة التنظيمية  الالئحة، كما ينفي وجود مجاؿ محدودو 

                                                 
 .154-150.ص، المرجع السابؽ، صىريش سياـ 1

2
 BERTRAND Mathieu, op.cit, p81. 

، الطبعة ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظاـ الدستوري الجزائريمحمد ىاممي،  3
 .65، ص2014، سكندرية، الالجامعة الجديدةى، دار األول
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، ومنيـ مف يؤكد بأنو ل يجب فيـ ىذا التوسيع لمجاؿ السمطة 1محفوظ ليذه السمطة
محدود فعاًل وذلؾ بأف كؿ األحكاـ واإلجراءات المترتبة عف الموائح التنظيمية بأنو غير 

 .2تجد أساسيا الشرعي في نص القانوف المراد تنفيذه
تشريع في وضع المبادئ األساسية تقييد مجاؿ ال ذلؾ تـ ضافة إلىباإلو      

، غير 3مف الدستور الفرنسي 99الضمانات األساسية لمموضوعات المحددة في المادة و 
ف البعض يقوؿ بأف مصطمح المبادئ ىو غامض ويرمي إلى زيادة توسيع المجاؿ أ

التنظيمي وذلؾ بإعطائيـ مثاؿ حوؿ مجاؿ الضماف الجتماعي كما ورد في نص 
 .4الدستور الفرنسي

مف  99إلى ىذه القواعد والمبادئ الموجودة في المادة  و يرى البعض أنو بالضافة   
الدستور الفرنسي إل أف الفقرة األخيرة منيا أجازت امكانية اضافة مواضيع بموجب 
قانوف أساسي لو طبيعة دستورية بشرط أف ل تشمؿ مواضيعو مجالت الالئحة 

رع سمطة تقديرية أو بأف لممش، بينما يرى آخروف مف خالؿ ىذ الفقرة األخيرة 5بطبيعتيا
 .6سمطة مالءمة التوسيع أو الضافة مف عدميا في توسيع اختصاصتو

يظير جميًا أف المؤسس الدستوري الجزائري سار عمى نفس  ومف خالؿ ذلؾ       
في قمب موازيف القوى بيف الالئحة والتشريع، فبعد أف كاف  خطى نظيره الفرنسي

، وفي المقابؿ بعد أف كانت الالئحة ىي تثناءالسالتشريع القاعدة العامة صار ىو 

                                                 
1
 PEZANT Jean-Louis, op.cit, p925.  

2
  VEDEL George, Droit administratif, 5

ème
 édition, thémis, Paris, 1973, p188. 

 .29، المرجع السابؽ، صالقانوف اإلداري، الجزء األوؿجورج فوديؿ، بيار دفولفيو،  3
4
 CAMBY Jean Pierre, 34/37 : Des frontières perméables, R.D.P, n° : 01, Paris, 

2002, p285. 
، القضاء الدستوري وحماية الحريات األساسية في القانوف المصري والفرنسيعبد الحفيظ الشيمي،  5

 .427، ص2001، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية
، الطبعة األولى، ضوابط توزيع االختصاص بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية عزاوي عبد الرحماف، 6

 .177، ص2009الجزائر،  والتوزيع،دار الغرب لمنشر 
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أصبحت ىي القاعدة العامة، حيث ل يوجد ليا مجاًل محجوزًا بؿ ل يوجد  الستثناء
 .1ليا مجاًل محددًا تستطيع أف تتناوؿ مف خاللو أي موضوع استقالًل عف القانوف

ىذه النظرية الحديثة كاف ييدؼ  ابتكرعندما بيذا فالمؤسس الدستوري الفرنسي و و     
يتعدى حدود القانوف واضعًا ممارسة  السمطة التنظيمية دوف أف إلى توسيع حدود

 التالية:السمطة التنظيمية في إحدى الحالت 
  ل تمارس السمطة التنظيمية إل لتقرير تدابير تنفيذ القوانيف وفؽ الطابع التقميدي

 ؛ليا

 تبقى لمسمطة التنظيمية في حدود  فقط ويترؾ ما يحدد المشرع المبادئ األساسية
 ؛أوسع ل يتوقؼ مداىا إل في حدود إرادة المشرع

 ذلؾفي  يمكف ول ،باستقالؿ تعود المواد األخرى كافة لمسمطة التنظيمية وحدىا 
2؛ذات الطبيعة التشريعية أو مبادئ القانوف العامة رالمعاييوفؽ إل  التمييز بينيا

 

  العقمنة البرلمانية كفكرة جديدة تتمخص في القطيعة التامة مع النظرية انتياج أسموب
التقميدية القاضية بأف القانوف ىو التعبير عف اإلرادة العامة عف طريؽ البرلماف 

 .3ممثؿ ىذه اإلرادة

عندما طمب  موقؼ 9898ورغـ ذلؾ فمقد كاف لمجمس الدولة الفرنسي قبؿ دستور 
حيث ميز في رأييو  4في مشروع قانوف يتضمف توسيع السمطات الحكومية إبداء رأيو

 رأييو بيف نوعيف مف المواضيع:
مواضيع محجوزة لمبرلماف بموجب تقاليد الجميورية والدستور كالنتخابات  -

 والحريات العامة باعتبارىا اختصاصات طبيعية لممشرع.

                                                 
 .65المرجع السابؽ، ص بدرية جاسر الصالح، 1
 .30-29.صالمرجع نفسو، ص ،القانوف اإلداري، الجزء األوؿجورج فوديؿ، بيار دفولفيو،  2
 .28، صالسابؽ المرجع، لدرع نبيمة 3

4
 CAMBY Jean Pierre, op.cit, p283. 
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سمطة التنظيمية مواضيع تشريعية أخرى مجاليا محدد بموجب القانوف يمكف لم -
 .1تنظيميا

ليا  9898ظمت بعد صدور دستور  القضائية الفرنسية لجتياداتورغـ ذلؾ فإف ا   
، حيث توجد 2بالغ األىمية في مسألة الفصؿ بيف مجالي الالئحة والتشريعالدور ال

في ىذا الشأف مثؿ ما يبينو الجدوؿ العديد مف قرارات مجمس الدولة والمجمس الدستوري 
 :(9( والجدوؿ رقـ )9)رقـ 
 

نماذج عف قرارات المجمس الدستوري الفرنسي حوؿ مسألة الفصؿ  (:1الجدوؿ رقـ )
 يبف مجالي الالئحة والتشريع في مختمؼ المجاالت

Domaine du règlement Domaine de la loi Décision 

Fixation des conditions 

pratiques d'exercice du droit 

de vote par procuration 

Détermination des catégories de 

citoyens qui peuvent voter par 

procuration 

CC, n° 61-13 L du 3 mai 

1961 

Modalités suivant lesquels 

les pourvois en cassation 

sont formées, instruits et 

jugés 

Possibilité de se pourvoir en 

cassation 
CC, n° 88-157 L du 10 mai 

1988 

Régime disciplinaire des 

personnes détenues 

Droits et libertés dont 

continuent à bénéficier les 

personnes détenues, dans les 

limites inhérentes aux 

contraintes de la détention 

CC, n° 2009-593 DC du19 

novembre 2009 

 www.legifrance.gouv.frموقع  :المصدر
 
 
 

                                                 
1
 RIVERO Jean, op.cit, p59.  

 .21، المرجع السابؽ، صىريش سياـ 2
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نماذج عف قرارات مجمس الدولة الفرنسي حوؿ مسألة الفصؿ يبف  (:2الجدوؿ رقـ )
 مجالي الالئحة والتشريع في مختمؼ المجاالت

Domaine du règlement Domaine de la loi Décision 

Mode de scrutin Principe de désignation, par 

voie d'élection, des 

représentants du personnel au 

sein des commissions 

administratives paritaires 

CE, Sect., 22 avril 1966, 

Fédération nationale des 

syndicats de police, n° 59340 

Modalités d'organisation de 

cet examen 
Principe du jury pour un 

examen 
CE, Ass., 12 juillet 1969, 

Chambre de commerce et 

d'industrie de Saint-Etienne, 

n° 76089 

Mesures d'application de 

ces conditions 

Conditions de la prévention des 

atteintes susceptibles d'être 

portées à l'environnement ou, à 

défaut, de la limitation de leurs 

conséquences 

CE, 24 juillet 2009, Comité 

de recherche et d'informations 

indépendantes sur le génie 

génétique CRII GEN, n° 

305314 

 www.legifrance.gouv.frموقع  :المصدر
 

ر عمى ذات الخطى في دساتير أما فيما يخص المؤسس الدستوري الجزائري فقد سا   
 .رية التقميديةفيو النظ انتيجالذي  9899عدا دستور  ، 9889و 9888و 9899

ي السمطة التشريعية ف اختصاصيتحدد نطاؽ المعدؿ والمتمـ  9889وفي دستور    
والقوانيف العضوية في  بنداً  (98)والتي تـ فييا حصر  999القوانيف العادية في المادة 

 بيف قائمتيف مف الموادميز نصيا ، و ( مجالت99والتي تـ فييا حصر ) 999المادة 
 األولى يختص فييا البرلماف بتحديد القواعد المتعمقة بالمواد التي تتضمنيا ومثاليا

 الحريات وحماية العمومية الحريات نظاـ لسيما األساسية وواجباتيـ األشخاص حقوؽ
 لمموظفيف... األساسية الضمانات المواطنيف وواجبات الفردية

 العامة ومثاليا َالقواعد العامة القواعد بتحديد البرلماف فييا فيكتفيأما القائمة الثانية    
 والسكاف... العمومية بالصحة المتعمقة العامة القواعد العممي والبحث بالتعميـ المتعمقة
 القواعد تاركا العامة القواعد إل عل يض المواد ليذه بالنسبة البرلماف أف ذلؾ ومعنى
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 العامة ميمتيا بمقتضى تتدخؿ األخيرة ىذه ، ولكف1التنفيذية لمسمطة التفصيمية الفنية
د لموزير األوؿ طبقًا الذي يعو األولى و  القائمة لمواد بالنسبة حتى القوانيف تنفيذ في

لى ، و 2ألحكاـ الدستور بعض المواد توجد  999المادة و  999جانب نص المادة ا 
  .3التي تتضمف مجالت أخرى لمتشريع المتفرقة في الدستور

وبحسب ىذه القواعد أو المبادئ أو حتى الضمانات التي يختص فييا  أنو إذ   
التشريع، فمقد انتقدىا بشدة بعض الفقياء معتبرينيا باألمر الخطير نظرًا لصعوبة ضبط 
ىذه المصطمحات والتي تؤدي حتمًا في األخير إلى نزاعات متعددة الجوانب في 

العتراض عمى الموائح التي تصدر تطبيقًا لممبادئ ، وذلؾ رغـ أنو يمكف 4نظرىـ
وفقًا لممسائؿ التي حددىا المشرع  األساسية التي نص عمييا المشرع دوف التي تصدر

 .5بالقواعد التفصيمية
ذىب إلى تفسير آخر في التساؤؿ حوؿ ىؿ مجاؿ  6لكف بعضًا مف الفقياء   

بيؿ المثاؿ؟ وأشارو إلى الختصاص التشريعي محدد عمى سبيؿ الحصر أو عمى س
 رأييف في ذلؾ:

 الرأي األوؿ: مجاؿ القانوف محدد وغير محصور-

                                                 
 .10، المرجع السابؽ، صعبد المجيد زعالني 1
بأف يسير الوزير األوؿ عمى تنفيذ القوانيف والتنظيمات وأف يوقع المراسيـ  99وىو ما نصت عنو المادة  2

التنظيمي الذي بقوليا بأف تطبيؽ القانوف يندرج ضمف الجاؿ  143التنفيذية وكذا الفقرة الثانية مف المادة 
 يمارسو الوزير األوؿ.

  ...207، 199، 20، 19مثؿ المواد  3
4
 WALIN Marcel,  Les rapports entre la loi et le règlement; avant et après la 

constitution de 1958,  op.cit,  p709. 
5
 VEDEL George, op.cit, p188. 

إصالح األحكاـ الدستورية الناظمة لممارسة العمؿ التشريعي لمبرلماف كأولوية إلصالح  شريط وليد، 6
مة المجمس الدستوري، مج، دستوري وسياسي في الجزائر، )دراسة عمى ضوء التطور الدستوري الجزائري(

 .84-83، ص.ص2014، الجزائر، لثالعدد الثا
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حيث تـ الستدلؿ بيذا الموقؼ مف خالؿ عدـ نص المؤسس الدستوري الجزائري عمى 
 صراحتو في حصر مجاؿ القانوف بدقة لفظية واضحة.

 مجاؿ القانوف محدد عمى سبيؿ الحصر الرأي الثاني:-
تحديد الرأي وىو عمومًا المرجح لمصواب أكثر فيو واضح مف خالؿ الأما ىذا 

 .1الحصري لمجاؿ القانوف وفؽ تعداد المياديف في مواد الدستور
ومع التشابو الموجود بيف النظاميف الدستورييف الجزائري والفرنسي في مسألة القواعد    

لحالتيف بدأت في توسيع التفصيمية والمبادئ األساسية فإف ىناؾ مف يرى بأف ىاتيف ا
 .2اإلختصاص التنظيمي شيئًا فشيئاً 

إل أف مجاؿ السمطة التنظيمية المستقمة التي يمارسيا رئيس الجميورية يبقى غير      
ول يتعرض فقط  999طاؽ وواسعا جدًا وفقا لمفقرة األولى مف المادة محدود الن
األصيمة المخولة  الختصاصاتوجود ىذه البرلماف المحدد، لكنو ورغـ  لختصاص

رئيس التشريع بأوامر يختص بيا رى كتوجد آليات دستورية أخ دستوريًا لمبرلماف فإنو
والتي قد أحاطيا المؤسس الدستوري بجممة مف القيود والضوابط حتى ل  الجميورية

طبقًا  وذلؾ 3يمارسيا كسمطة تشريع أصمية نظرًا لخطورتيا عمى مبدأ سيادة الشعب
سنة ل لتعديؿ الدستوريف بموجب ااف ىاماشرطوالتي أضيؼ ليا  المعدلة 999دة لمما

 .و أخذ رأي مجمس الدولة الستعجاؿتوفر  حالة  وىما 9999
دوف أف ننسى ما يسميو البعض بالعقمنة البرلمانية كمبدأ حديث ييدؼ و  وكؿ ذلؾ    

السمطات كعالقة جديدة مف خاللو المؤسس الدستوري إلى تعويضو بمبدأ الفصؿ بيف 
 . 4بيف ىذه السمطات وىي إطالؽ مجاؿ السمطة التنظيمية وتقييد مجاؿ البرلماف

                                                 
 .84، المرجع السابؽ، صشريط وليد 1

2
 CAMBY Jean Pierre, op.cit, p285. 

 .19، المرجع السابؽ، صمحمد ىاممي 3
 .212، المرجع السابؽ، صلدرع نبيمة 4
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التنظيمية مف نطاؽ القانوف  ميمة الدستور في تحديد نطاؽ السمطة بعد أف تناوؿو   
لعرؼ الدستوري في تحديد يعترؼ بنجاعة ايضًا مف يقر و يوجد أ ،دستوري قويكسند 

مثؿ السمطة التشريعية بموجبو مجاًل مستقاًل عف مجاؿ التنظيـ  فتحجز المجاليف
نظاـ المسائؿ المتعمقة بالضرائب وتقرير العقوبات وتقييد الحقوؽ والحريات و 

، كما يوجد رأي منفرد يرى بأف اختصاص القانوف واسع وليس محصور 1...النتخابات
حيث يتمثؿ ذلؾ في كوف أف البرلماف يختص في جميع جوانب الحياة القانونية 

 .2والجتماعية والقتصادية
ومع ذلؾ فيرى البعض بأف التفرقة بيف مجالي القانوف والتنظيـ لـ تعد جامدة حاليًا    

رتبة عف تطبيؽ النظاـ البرلماني العقالني إلى جانب ظاىرة بسبب المتيازات المت
األغمبية البرلمانية المنضبطة، وعميو أصبحت الحكومة تفضؿ اقتراح التشريع مقارنة 

 .3بالتنظيـ وىذا نتيجة صعوبة جمع توقيعات الوزراء المكمفيف بتنفيذ ىذه التنظيمات
المسألة المتعمقة بالفصؿ بيف  القضائية الجزائرية في ىذه الجتياداتوبخصوص    

، نظرًا لمعديد خاصة تمؾ المتعمقة بمجمس الدولة منعدمةوالتشريع تعتبر  مجالي الالئحة
 والظروؼ المختمفة عما يوجد في تركيبة المجتمعنونية اواآلليات القمف األسباب 

 .4الجزائري ونظيره الفرنسي

                                                 
 .124-123.ص، المرجع السابؽ، صعوابدي عمار 1
المجمة المغربية لإلدارة  ،المجاؿ التنظيمي المستقؿ: شيء مف الحقيقة وشيء مف الوىـمحمد أشركي،  2
 .28-17. ص، ص1998 ،الرباط ،22محمية والتنمية، العدد ال

3
 AVRIL Pierre, Qui fait la loi, Revue pouvoirs, n° : 114, Paris, 2005, p 90. 

كبيرة بيف النظاميف الدستورييف الجزائري والفرنسي وكذا البيئة القانونية  اختالفاتأي أنو توجد  4
والجتماعية والثقافية المحيطة بيما، فبداية مف البيئة القانونية فال توجد آلية لكال الطرفيف سواء السمطة 

والثقافية ليس  ةالجتماعيبالطعف في خرؽ مجاؿ إحداىما، ومف حيث البيئة  ةنظريتيا التنفيذيالتشريعية أو 
لدى المجتمع الجزائري الوعي الثقافي والقانوني الكافي لمتفطف لمثؿ ىذه الخروقات الدستورية إف صح 

 التعبير. 
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حاوؿ المجمس الدستوري نجد أنو في بعض الحالت ي اجتياداتلكنو مف خالؿ     
المجمس الدستوري كما يظير  جتيادامجاؿ الالئحة أكثر ومثاؿ ذلؾ يظير في  توسيع

التي أصدرىا بخصوص  99/99/9999 مف خالؿ المذكرة التفسيرية المؤرخة في
عمى إخطار وجو لو مف  بناءً المعينيف  األمة سلتجديد الجزئي األوؿ ألعضاء مجما

 تماماً  الوثيقة اجتيادا يبدو لنا جديداً وقد تضمنت ىذه  طرؼ السيد رئيس الجميورية
إلخطار فبمقتضى ا ،الجميورية بشكؿ معتبر ية لرئيسمتوسيع السمطة التنظي وومف شأن

تفسير بعض األحكاـ الدستورية المتعمقة  الدستوري سالؼ الذكر طمب مف المجمس
وجاء رد المجمس  ،أو استخالفيـ لجزئي ألعضاء مجمس األمة المعينيفبالتجديد ا

بالتجديد الجزئي واألحكاـ المتعمقة  الدستوري بوجوب التفرقة بيف األحكاـ المتعمقة
 .1بالستخالؼ الخاص بالمقاعد الشاغرة

تجديد الجزئي ضـ صالحية ال بأف المجمس الدستوري ومف خالؿ ذلؾ يتضح     
( لمجاؿ التنظيـ وترؾ استخالؼ النواب اآلخروف ينيف )الثمث الرئاسيلألعضاء المع

، ورغـ ذلؾ فإف ىناؾ مف يفسر عدـ بالنتخاباتلمجاؿ القانوف العضوي المتعمؽ 
الختصاص السمبي لممشرع أحيانًا عمى أنو يعتبر مف قبيؿ حماية صالحيات أو 

 .2الدستورياختصاصات ىذا المشرع في حد ذاتو مف طرؼ المجمس 
في توسيع تارًة  نجد أف المجمس الدستوري لو عدة مواقؼ مماثمةوفي ذات السياؽ   

 كما يمي:في تقميصو تارًة أخرى  و 3مجاؿ السمطة التنظيمية

                                                 
 .12-11.ص، المرجع السابؽ، صعبد المجيد زعالني 1

2
 GALLETTI Florence, Existe-t-il une obligation de bien légiférer? Propos sur 

l'incompétence négative de législateur dans la jurisprudence du conseil 

constitutionnel, R.F.D.C, 2004/02, n
o 

58, Paris, p390, Version pdf, 

www.cairn.info/revue-pouvoirs, 12/06/2017.  
بعد كومة والبرلماف دور اجتياد المجمس الدستوري في رسـ العالقة الوظيفية بيف الحعقيمة،  يخرباش 3

، جامعة بجاية، 02، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، العدد 6991نوفمبر  82التعديؿ الدستوري لػ
 .42، ص2010
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حوؿ دستورية المواد  9888جواف  99مؤرخ في  88/ـ.د/ر.ؽ/99رأي رقـ  -
نظاـ مف القانوف المتضمف  99و 99، 99، 99، 99و 99إلى  99مف 

إحالة تطبيؽ بعض مواد ىذا  اعتبرأيف  1لتعويضات والتقاعد لعضو البرلمافا
القانوف عمى كؿ مف مكتب المجمس الشعبي الوطني ومكتب مجمس األمة 

بأف تطبيؽ  2سابقاً  999لما أقره الدستور في الفقرة الثانية مف المادة مخالفًا 
وىو بذلؾ وسع مف  3ير األوؿالقانوف يندرج في الجاؿ التنظيمي الذي يعود لموز 

 مجاؿ التنظيـ وقمص مف مجاؿ التشريع.

مف  9حوؿ دستورية المادة  9889فيفري  98ـ د المؤرخ في -رأ 9رأي رقـ  -
األمر المتعمؽ بالتقسيـ القضائي المصادؽ عميو مف طرؼ المجمس الوطني 

المجمس الدستوري تحويؿ  اعتبرأيف  9889.4جانفي  99بتاريخ  النتقالي
موزير صالحيات إنشاء الييئات القضائية إلى المجاؿ التنظيمي الذي يعود ل

الفقرة السادسة مف  سابقًا أي 99 السادسة الفقرة 999األوؿ مساسًا بالمادة 
أي أنو قمص مف مجاؿ التنظيـ موسعًا بذلؾ  5حاليًا مف الدستور 999المادة 

 مجاؿ التشريع.

                                                 
، 11و 07إلى  04حوؿ دستورية المواد مف  13/06/1998مؤرخ في  98//ر.ؽ/ـ.د04أي رقـ ر   1

 43 ج.ر عددمف القانوف المتضمف نظاـ التعويضات والتقاعد لعضو البرلماف ،  23و 15، 14، 12
 .16/06/1998بتاريخ 

 .143أصبحت المادة  2016أما حاليًا بعد التعديؿ الدستوري لسنة  125كاف رقـ المادة  سابقًا  2
بدوف طبعة، دار ىومو،  ،قرارات وآراء المجمس الدستوري في تأويؿ أحكاـ الدستورعبد القادر شرباؿ،  3

 .173ص  ،.ف(د.ت)الجزائر، 
مف األمر المتعمؽ بالتقسيـ  2حوؿ دستورية المادة  1997فيفري  19ـ د المؤرخ في -رأ 4رأي رقـ  4

 15 ج.ر عدد ،1997جانفي  06بتاريخ  ليالنتقاالقضائي المصادؽ عميو مف طرؼ المجمس الوطني 
 .19/03/1997بتاريخ 

 .173، المرجع السابؽ، صعبد القادر شرباؿ 5
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ضوع الفصؿ بيف مجالي اإلداري فقد تناوؿ مو لفقو الدستوري و أما بخصوص ا
 التشريع مف خالؿ نظريتيف ىما :التنظيمات و 

 الحريات الفردية : نظرية النظاـ القانوني لمحقوؽ و  (أ 

يتعمؽ  المستقؿ بكؿ مافإف القانوف ىو الوحيد المختص و  بحسب ىذه النظريةو    
كيفيات الفردية مف تحديدىا وحمايتيا وطرؽ و والحريات بالنظاـ القانوني لمحقوؽ 

ممارستيا، دوف أف يكوف لمقرارات التنظيمية العامة دور فييا )التنظيمات(، ومف أنصار 
نوف ل لكوف القا انتقدت"، لكف ىذه النظرية ىوريو موريس"و "البندىذه النظرية "

إلقميمي أو فيتعداىا إلى مجالت أخرى كالتنظيـ ا يختص في ىذه المجالت فقط
بالتالي يمكف توقع تداخؿ بيف مجالي ...و 1المياهنظاـ الغابات و  أوالصحة العامة 

، وزيادة 2المجالت األصيمة أو التقميدية المتعارؼ عمييا القانوف والتنظيمات حتى في
عمى ذلؾ فإف حصر مجاؿ القانوف في مجاؿ الحقوؽ والحريات فقط يعتبر تضييؽ 

، حتى الممثؿ الشرعي لإلرادة العامة في الدولة التشريعيةصارخ لصالحيات السمطة 
ف كاف موضوع الحقوؽ والحريات ىو مف أىـ المجالت األساسية في تنظيـ حياة  وا 

و أو يدخؿ ضمف األعراؼ األفراد التي يفترض أف يكوف تنظيميا أصاًل متعارؼ عمي
التعميـ  لنتخاباتابر كذلؾ مثؿ الضرائب، الدستورية، لكف توجد مجالت أخرى تعت

خراجيا مف دائرة  حقيقًة إىماليا فل يمكوالبحث العممي، الصحة والسكف... وا 
 .السمطة التشريعية اختصاص

 
 

                                                 
المؤرخة في  37، ج.ر عدد 22/06/2011المتعمؽ بالبمدية المؤرخ في  10-11مثؿ القانوف رقـ  1

ج.ر عدد ، 04/08/2005المتضمف قانوف المياه المؤرخ في  12-05أو القانوف رقـ  03/07/2011
 .04/09/2005المؤرخة في  60

 .28، المرجع السابؽ، صقارش أحمد  2
 



  خصوصية ماىية الالئحة في النظاـ القانوني الجزائري              األوؿ                 بابال

 

999 

 

 نظرية أولوية وسمو القانوف عمى القرارات التنظيمية العامة : (ب 

بما أف القانوف أسمى مف التنظيمات فإنو ىو الذي  وبحسب ىذه النظرية فإنو   
ة العامة ويحدد مجاليا ويمغييا ذه القرارات التنظيمييقرر وجود أو عدـ وجود ى

 تعبير مبدأ كوف القانوف ىومف مبدأ الفصؿ بيف السمطات و  انطالقاذلؾ يعدليا و و 
اؿ في الدولة والييئات ومختمؼ األعم عف اإلرادة العامة التي تسمو كافة السمطات

( مف ميثاؽ إعالف اإلنساف والمواطف الفرنسي 99وىو ما أكدتو المادة السادسة )
كما أكده  "العامة اإلرادة عف التعبير ىو القانوف أفبقوليا: " 9988الصادر سنة 

الذي أعمف في فحواه بأنو ل يوجد سمطة في فرنسا  9989الدستور الفرنسي لسنة 
  أعمى مف سمطة القانوف.

إل أف ىذه النظرية قد أىممت تمؾ القرارات التنظيمية المستقمة التي ل تخضع    
ة عمى الفصؿ بيف مجالي القانوف لمقانوف ول تأتي لتنفيذه، وبالتالي فيذه النظرية قاصر 

 .1التنظيماتو 
 (R. CARRE DE MALBERG) "كاري دي مالبرغومف أبرز أنصار ىذه النظرية "    

نو يعترؼ  في أحد مؤلفاتو بأف الدستور الفرنسي فشؿ في معالجة ميمة حتى وا 
 .2مستحيمة وىي الفصؿ بيف مجالي الالئحة والقانوف

كما أف البعض مف الفقياء اجتيد في محاولة تحديد معيار موضوعي لمفصؿ بيف    
مجالي القانوف والالئحة، حيث خمص ىؤلء إلى أف كؿ قاعدة تقتضي المساس بالحالة 
القانونية لألفراد فيي قانوف، أما الالئحة فال تتعمؽ إل بإدارة المرافؽ العامة وتنظيـ 

 .3مقد تـ انتقاد ىذه اآلراءسيرىا الداخمي، ورغـ ذلؾ ف

                                                 
 .123-122.ص، صالسابؽ، المرجع عوابدي عمار 1

2
 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat (tome 1), 

op.cit, p 999.  
 .82، المرجع السابؽ، صشريط وليد 3
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وباإلضافة إلى ذلؾ فقد ظيرت فكرة أخرى مفادىا بأف القانوف الذي تصدره السمطة    
التشريعية المختصة تعتبر الوسيمة األكثر فعالية المحددة لضوابط العالقات القانونية 

 .1العامة في اطار أحكاـ الدستور والتي تسمى بعالقة الحاكـ بالمحكوميف
ممارسة  ي الالئحة والتشريع، وكذاو فإف الفقو لـ يعطي تحديدًا قطعيًا لمجالمنو   
ل عمميًا و الذي نرجحو إلى أف الفقو لـ يعالج األمر سمطة التنظيمية خاصًة المستقمة و ال

في ذلؾ عمى مبادئ نظرية  اعتمدعمى النصوص القانونية، بؿ  العتمادمف خالؿ 
 تقميدية. 

مف خالؿ المجاؿ المطمؽ لمسمطة التنظيمية المستقمة أف  ومف ىنا يتبيف لنا   
ىي  التنظيمات المستقمة بالفعؿ تحتؿ مكانة متميزة في النظاـ القانوني الجزائري، فما

ىي بالموائح التنفيذية التابعة لمتشريع والمقيدة بو، فيي إذف  ماد دستوريًا و بالتشريع المقي
دعونا إلى القوؿ بأف المجاؿ المطمؽ ليذه سمطة متميزة ذات مجاؿ متميز، وىو ما ي

المحصور في  الستثناءالتنظيمات أصبح يمثؿ األصؿ العاـ، بينما بقي التشريع ىو 
مع المنطؽ الدستوري المتعارؼ ظرية التقميدية و مجاؿ محدود وىو ما يتنافى مع الن

 عميو.
ديثة في فإف المؤسس الدستوري الفرنسي صاحب النظرية الحوعمى أساس ذلؾ    

الفصؿ بيف مجالي التشريع والالئحة لـ يؤسس ليذه النظرية إل عف تجربة دستورية 
حقيقية أكدت بأف ىناؾ مبررات حقيقية تدعـ ىذا التوجو وتبرر موقؼ السمطة التنفيذية 
في استعماؿ الموائح لمجالت عديدة ودوف قيود دستورية مف شأنيا عرقمتيا في مياميا 

 المختمفة.

 
                                                 

، )د.ط(، مكتبة القاىرة الحديثة، المشروعية وضماف خضوع الدولة لمقانوف مبدأطعيمة الجرؼ،  1
 .80، ص1964
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 ث الثاني:المبح
 مبررات إعماؿ الالئحة لدى السمطة التنفيذية

إف ىذا التغير الجذري في التقميد الدستوري المتعارؼ عميو منذ أف بدأ ظيور    
مف تمؾ التي مفيوـ الدولة الحديث؛ والذي يعترؼ لمسمطة التنفيذية بسمطات أوسع 

والمتمثمة في سمطة إصدار الموائح يحوزىا البرلماف صاحب أو ممثؿ اإلرادة العامة؛ 
وبصورة مطمقة؛ ىو تغيير قائـ عمى العديد مف المبررات والدوافع التي أدت 

رغـ  انتياجوإلى  9898بواضعي الدساتير بداية مف الدستور الفرنسي لسنة 
 .1التضارب الفكري الذي قد يتنج عنو

لى     ورغـ أف إقامة القانوف الوضعي تعود بموجب الدساتير إلى المجالس النيابية وا 
، إل 2عوامؿ ليبرالية وديمقراطية حيث يتضمف قواعد قانونية تتعمؽ بحقوؽ المواطنيف

 أف الوضع قد اختمؼ منذ ظيور دستور الجميورية الفرنسية الخامسة.
مف لمييئة التنفيذية سمطة ومكانة أقوى  ومف ىذا المنطمؽ القائـ عمى منح      

نظيرتيا التشريعية تكييفًا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات عمى نحو حديث سمي بعقمنة 
بداية بالمبررات العممية فيذا التوجو الجديد، لمبررات يتبيف أنو توجد حتمًا  3البرلماف

التنفيذية  السمطةتفرض مف خالليا التي والعممية حيث أف المبررات األولى ىي 
مف المواطف ومف الواقع المعاش مف يا قربأيف يتضح أف  مف الواقع انطالقانفسيا 

                                                 
يتمثؿ ىذا التضارب الفكري في أف منح وتوسيع مثؿ ىاذه السمطة الالئحية أو التنظيمية لمييئة التنفيذية  1

نذ ظيور ما يسمى اإلرادة العامة م صاحبيشكؿ إضعافًا لمديمقراطية المبنية عمى أساس أف البرلماف ىو 
 .بالدولة الحديثة

 .81المرجع السابؽ، ص طعيمة الجرؼ، 2
 .28السابؽ، ص ، المرجعلدرع نبيمة 3
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آليات  امتالؾة ، وليذا يتوجب األمر عمى مثؿ ىذه الييئ خالؿ اإلدارة العامة
 .)المطمب األوؿ( قانونية كالالئحة

العممية  رات ذات الطابع العممي نجد أف النظريات والدراساتأما بالنسبة لممبر   
أما في استعماؿ الموائح، أثبتت ضرورة ىذا التفوؽ الممنوح لمسمطة التنفيذية 

تدعـ تفوؽ السمطة التنفيذية  والسياسية فاألولى بخصوص تمؾ المبررات الدستورية
  .مبدأ الفصؿ بيف السمطاتل الحديث تكييؼالعديدة أىميا مواقؼ ي ف
 ؛ فبدايًة نجد أفأما فيما يتعمؽ بالمبررات ذات البعد السياسي فيي متنوعة كذلؾ  

وفقًا  مباشرةمف إرادة الشعب  تواية ىو في األصؿ يستمد قوتو وسمطرئيس الجميور 
 باإلضافة إلى ذلؾ فإف المسؤولية السياسية القائمة عمى، 1الجزائري النتخابيمقانوف ل

)المطمب  بمسؤوليتيا السياسية التي تبيف مدى توازف سمطتيا ىي مف المبرراتالحكومة 
 .الثاني(

 األوؿ :المطمب 
العممية والعممية في استعماؿ السمطة التنفيذية  المبررات

 لموائح
تعبر الجزائري المياـ المسندة لمسمطة التنفيذية في ىيكؿ النظاـ السياسي صعوبة إف    

عف الدور الياـ الذي تمعبو في مواجية تمؾ الصعاب مقارنًة بنظيرتيا التشريعية، ولذلؾ 
 )الفرع األوؿ( فإف المبررات الواقعية العممية التي تدعـ تفوقيا متعددة بتعدد ىذه المياـ

                                                 
نابعة مف إرادة الشعب  رئيس الجميورية أف مكانة النصوص الدستورية والقانونيةيتضح مف خالؿ   1

مف الدستور ووفؽ المادة  85المادة  مفا لمفقرة األولى مباشرة عف طريؽ القتراع العاـ المباشر والسري وفق
المؤرخ في  10-16مف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ النتخابات رقـ  148إلى  135و المواد مف  02
25/08/2016. 
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 كما تتعدد المبررات العممية التي تساند ىذا التفوؽ وفؽ أسس منطقية وعممية بحتة
 . ثاني()الفرع ال

 : الفرع األوؿ
 لوظيفة السمطة التنفيذية ةالعممي مبرراتال

يتحكـ في تولي السمطة التنفيذية مياـ إدارة شؤوف أفراد المجتمع العديد مف العوامؿ    
الزاوية المنظور  باختالؼوالتي تختمؼ  والمبررات ذات البعد العممي الواقعي المحتـ،

في حيف يتطمب منيا استعماؿ وسائؿ قانونية كالالئحة في ىذه المياـ، أيف تتعدد  منيا
 في األسطر الموالية: كذلؾ المبررات واألسباب والتي سنتناوليا

 مف خالؿ اإلدارة العامة لممواطف ع المعاشقرب السمطة التنفيذية مف الواق: أوالً 
نظرًا لما تعرض لو البرلماف في أوائؿ القرف العشريف مف تدىور صالحياتو أماـ    

السمطة التنفيذية واحتالؿ ىذه األخيرة الصدارة في النظاـ السياسي عمميًا، فإنو كاف 
حيث أدى  اجية متطمبات ومقتضيات العصر،ليا بالوسائؿ الخاصة لمو  العتراؼلزاما  

ة متدخمة وفقًا لمنظرية الكنزية حيث دولة حارسة إلى دولذلؾ إلى تحوؿ دور الدولة مف 
 .1أصبح ليا دور ىاـ في الحياة القتصادية والجتماعية

لممواطف أقرب السمطات لمواقع المعاش و  مف خالؿ ذلؾ فإف السمطة التنفيذية ىيو    
 2التفصيميةع القواعد القانونية التنظيمية و في حد ذاتو فإنيا ىي األقدر عمى وض

أو  ا وذلؾ بخمؽ قواعد قانونية جديدةالمستقمة مني سواء بواسطة آلية  التنظيمات
التنظيمات عمى الواقع العممي، دعمًا لمنشاط اإلداري يؼ القوانيف و التنفيذية منيا بتكي

لممواطنيف في شكؿ مرافؽ  ةالعام ةحمصمالذي تعمؿ مف خاللو اإلدارة عمى تحقيؽ ال

                                                 
1
 LAGGOUNE Walid, op.cit, p37. 

 .10-9ص.، المرجع السابؽ، صادحيمف محمد الطاىر 2
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ي داري، وذلؾ طبعًا بواسطة أدوات النشاط اإلدار سمطات لمضبط اإلعمومية و 
 العقد اإلداري.المعروفة، أي القرار اإلداري و 

الجزائرية بالمواطف  اإلدارةويظير ذلؾ جميًا لدى تفحصنا لمراحؿ تاريخية لعالقة    
منيا أو  الستراتيجيةسواء  لحموؿمختمؼ االحكومة دومًا ل انتياجأيف يظير الجزائري 
في ثمانينيات القرف محاولة إصالح العالقة بيف المواطف و اإلدارة وكنتيجة ل الترقيعية

موف و يق عمى مستوى كؿ الوليات حيث 1تـ إرساء وظيفة الوسيط اإلداريفقد الماضي، 
، ويتـ تعييف الوسيط بقرار مف الوالي مف بيف الموظفيف في نيفاطتظممات المو  باستقباؿ

حيث تعتبر ىذه المحاولة نابعة مف التجربة الفرنسية التي بدورىا كانت قد  ،2وافيالد
ج أخذتيا مف بعض الدوؿ األوروبية كالسويد وفنمندا والدانمارؾ ونيوزلندا والنروي

 مف وسيط الجميوية والمممكة المتحدة والنرويج...، حيث تـ تطويرىا اليـو في فرنسا
 .3إلى حامي الحقوؽ

لصراعات التي نشبت بيف أطراؼ السمطة وتأـز الظروؼ القتصادية ومف خالؿ ا     
المنظـ  9888جويمية  99المؤرخ في  999-88 رقـ إصدار المرسـوتـ  4والجتماعية

اإلدارة تجاه  التزامات :والذي تضمف عدة أحكاـ منيا 5لمعالقات بيف اإلدارة والمواطف

                                                 
مجمة دفاتر السياسة  ،الجزائر بيف األزمة ومحاوالت اإلصالحعالقة اإلدارة والمواطف في  قاسـ ميمود،  1

 .80ص ، 2011جواف جامعة ورقمة،  نوف، العدد الخامس، ،والقا
المتعمؽ  22/01/1986المؤرخ  20تـ استحداث الوسيط اإلداري بموجب منشور وزارة الداخمية رقـ  2

 باستحداث الوسيط الداري وصالحياتو.
 .80، صالمرجع نفسو قاسـ ميمود،

مجمة المجمس الدستوري، العدد الثاني،  ،النظاـ القانوني لحامي الحقوؽ في فرنساسييمة بوخميس،  3
 .138-121، ص.ص2013الجزائر، 

 .57المرجع السابؽ، ص فدوى مرابط، 4
عدد  ، ج.رلعالقات بيف اإلدارة والمواطف انظـ ي 1988جويمية  04المؤرخ في  131-88مرسـو رقـ  5

 .06/07/1988المؤرخة في  27
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التحسيف الدائـ لنوعية الخدمة المواطف،  واستدعاء إعالـ واستقباؿ كيفيات المواطف،
 وكذا واجبات المواطف ومختمؼ آليات الطعف في قرارات السمطات اإلدارية.

الذي لمتواصؿ بيف الدارة والمواطف ورغـ كؿ ىذا الفكر القانوني الحضاري والحديث    
دارية التي اسية واإليالمحاولت الس كؿ جاء بو ىذا المرسـو إل أنو ىناؾ مف يقوؿ بأف

 .1أزمة عالقة اإلدارة مع المواطف احتواءفي  قد فشمتآنذاؾ بادرت بيا القيادة السياسة 
الصريح بصعوبة الدور الذي تمعبو  العتراؼلكف ما ييمنا نحف في ىذا المقاـ ىو     

في الحياة العامة لألفراد مف تقديـ الخدمات وتمبية اإلدارة بممثمًة  نفيذيةالسمطة الت
وتوفير وحفظ النظاـ  وتنظيـ المرافؽ العامة وصيانة الممتمكات العامة الحاجيات

المنظـ لمعالقات  999-88 المرسـو أحكاـوىو ما يظير مف خالؿ تفحص  ...2العاـ
المذكور أعاله، أي أنو مف الضروري أف يكوف لمسمطة التنفيذية  بيف اإلدارة والمواطف

 وسائؿ قانونية كآلية الالئحة لتحقيؽ ىذه األىداؼ.
 لوائح إنشاء المرافؽ العامة تضمف تبعية اإلدارة لمسمطة التنفيذية: ثانياً 
 معترؼ بيا لدى البعض مف رجاؿ الفقوتبر ىذه الفكرة وجية نظر عممية و تع   

 لمسمطة وتبعيتيا اإلدارة اندماج الدستوري، حيث يرى ىؤلء  بضرورةاإلداري و  والقانوف
 التنفيذية السمطة ىي واحدة سمطة تشكيؿ في الحكومة مع تشترؾ ذلؾ أنيا السياسية

 في السياسية السمطة عف تصدر التي التنظيماتو القوانيف  بتنفيذ ىنا اإلدارة تقـو حيث
 .3الدولة
الواقعية عمى المستوى المحمي  النشغالتاإلدارة ىي التي تنقؿ معظـ ورغـ ذلؾ ف     

مى األجيزة اإلدارية في التنفيذية ىنا تمثؿ أع لمحكومة قصد التقرير فييا، فالسمطة

                                                 
 .81، صالسابؽ، المرجع قاسـ ميمود 1

2 LAGGOUNE Walid, op.cit, p.p45-46.  
الحقوؽ،  مذكرة ماجستير، كمية ،حياد اإلدارة في الجزائر أالموظؼ العمومي و مبدفيـر فاطمة الزىراء،  3

 .56، ص2004جامعة الجزائر، 
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 ،بذلؾ وجب عمييا متابعة تنفيذ السياسة العامة لمدولة عف طريؽ اإلدارةالدولة و 
 ىامة في النظاـ اإلداري.وف ركيزة موظفييا الذيف ىـ بدورىـ يمثمو 

العتراؼ بدور الموائح في إنشاء ىذه المرافؽ بدايًة يجب وعمى ىذا األساس ف    
العامة واليياكؿ اإلدارية كقاعدة أساسية ليـر السمطة التنفيذية والتي مف خالليا يتـ 

مة التواصؿ مع أفراد المجتمع عف طريؽ تقديـ الخدمات العامة ليـ تنظيمو حياتيـ العا
، وىنا تكمف ضمانة الموائح المنشئة لممرافؽ العامة في أو ما يسمى بفرض النظاـ العاـ

 تقوية مكانة السمطة التنفيذية في النظاـ السياسي القائـ.
بعض الفقياء أف التسمسؿ اليرمي بيف اإلدارة والحكومة ىو أساس سير ويرى     

مجالت حياة األفراد، حيث يطمؽ معظـ أعماؿ وأدوار السمطة التنفيذية في مختمؼ 
عمى ىذا التسمسؿ بالقواعد الكبرى لمسياسة العامة لمدولة أي لمسمطة التنفيذية، فتتدرج 

تنفيذ وتطبيؽ كؿ مييا الحكومة ثـ ي تحتيا المخططات والبرامج ثـ تمييا أوامر أو قرارات
 .1ذلؾ مف طرؼ اإلدارة كقاعدة سفمية في ىـر ىذه القواعد الكبرى

ما ينتقد عف ىذه الفكرة رغـ سالمتيا منطقيًا ىو أنيا تتعارض مع دولة القانوف و    
التحمي بعدـ و التي يتوجب فييا قياـ المبدأ الشيير بحياد اإلدارة عف السمطات السياسية 

مف  99 ، مثمما جاء في المادة2ألي طرؼ خاصًة في ممارسة العمؿ السياسي النحياز
القانوف، فتقـو بمياـ  يضمنو اإلدارة تحيز عدـ لمتمـ بأفالمعدؿ و ا 9889دستور 

تنفيذ السياسة العامة لمسمطات المركزية دوف النظر إلى أية أبعاد سياسية أو إيديولوجية 
ليذه السمطات وذلؾ حتى تبقى في ميمتيا األصمية لممصمحة العامة وليست لممصالح 

 الشخصية ألفراد معينيف بذواتيـ.

                                                 
1
 BERGERON Gérard, op.cit, p44. 

يتوجب عمى اإلدارة التحمي بالحياد التاـ خاصة في التظاىرات السياسية مثؿ النتخابات بشتى أنواعيا أو  2
الستفتاءات و ذلؾ بعدـ التأثير عمى المواطنيف بأي طريقة كانت، خاصة في بعض حالت تقديـ خدمة 

 إليو.عمومية و انتيازىا كفرصة لمترويج لطرؼ سياسي معيف أو اشترط النضماـ 
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 كالالئحة يتطمب آليات قانونية فعالة ات والسياسات العامةمخططلاتجسيد  :ثالثاً 
إف السياسة العامة لمدولة تتحدد وفؽ البرنامج الحكومي المنتيج مف طرؼ كؿ    

في تنفيذ ىذه  ةالمسؤوليمعينًا نحو أىداؼ محددة، حيث تبقى  اتجاىاتأخذ و حكومة 
يمـز لتفعيؿ ىذه  السياسة العامة عمى عاتؽ اإلدارة والتي تقـو بدورىا بعمؿ كؿ ما

األىداؼ عمميًا عمى مستوى إقميـ الدولة، فتعمؿ عمى دفع تنمية و تقوية النشاط 
مختمؼ األنشطة الحيوية العامة  اإلداري مف خالؿ خمؽ مرافؽ عمومية جديدة و تنظيـ

 الخاصة منيا.و 

تعتبر المسؤولية السياسية لمحكومة أحد أىـ نقاط ضعؼ السمطة التنفيذية في   
، لكف الدستور الجزائري مواجية نظيرتيا التشريعية منذ ظيور المفيـو الحديث لمدولة

الحالي يطرح العديد مف التساؤلت في ىذا الشأف، فمف حيث الرقابة الدستورية عمى 
ـ البرلماني، ومف حيث تفوؽ رئيس الجميورية عمى الحكومة فتمارس فييا أدوات النظا

 .1الحكومة االمسؤولة أماـ البرلماف تتضح مالمح النظاـ الشبو رئاسي
وىو ما يجعؿ تنفيذ البرنامج الحكومي مف طرؼ أعضاء الحكومة مف المياـ     

التي تتطمب آليات قانونية فعالة كالالئحة سواء التنظيمية المستقمة منيا أو  2الصعبة
التنفيذية، فبالنسبة لألولى فيي بحسب الدستور الجزائري صالحية أصيمة لرئيس 
حاطة  الجميورية وحده دوف سواه أيف يصدر مراسيـ رئاسية تعمؿ عمى تأطير وا 

الواقع، أما الفئة الثانية مف الموائح  خطط الحكومي بكؿ مستمزمات تنفيذه عمى أرضالم

                                                 
النظاـ السياسي الجزائري، دراسة تحميمية لطبيعة نظاـ الحكـ في ضوء دستور سعيد بو شعير،  1

 .411، المرجع السابؽ، ص، السمطة التنفيذية6991
المعدؿ والمتمـ أحد أىـ اإلشكاليات القانونية الكبيرة التي  1996تعتبر مسؤولية الحكومة في دستور  2

تتنافى مع معظـ األحكاـ والنظـ الدستورية في العالـ، ذلؾ ألف صاحب البرنامج ىو رئيس الجميورية بينما 
ى عكس مختمؼ أنظـ العالـ تقع المسؤولية تقع عمى عاتؽ الحكومة، فالمسؤولية السياسية في الجزائر عم

المخطط أو البرنامج، بينما القاعدة  اتخاذول تقع عمى صاحب سمطة  والتطبيؽ التنفيذب ةفمالييئة المك عمى
 ".أينما توجد سمطة توجد مسؤوليةالفقيية تقوؿ بأنو "
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توجو السياسة العامة  أي التنفيذية منيا فيعمؿ الوزير األوؿ عمى إصدار مراسيـ تنفيذية
عمى مالئمتو وفؽ البيئة الجتماعية والثقافية القانونية  اـو مف خالليقتو  ليذا المخطط

 قميـ الدولة.ووفؽ الظروؼ الزمانية والمكانية الموجودة عمى إ المتوفرة
أف مختمؼ ىذه الموائح ل تسري إل بمقتضى موافقة البرلماف عمييا  افترضنافمو   

تتمحور حوؿ إدخاؿ الخالؼ سياسية قانونية ذات أبعاد مثاًل، فينا نكوف أماـ إشكالية 
السياسي التقميدي المتعارؼ عميو بيف البرلماف والحكومة في دواليب سير المخطط 

حتى  مف خالؿ ىذه الموائح ، فيقوـ البرلماف بالضغط عمى الحكومةيالتنموي الحكوم
، ؤولية السياسية وتسحب منيا الثقةييا المسمشؿ في إنجاز ميمتيا ومف ثـ تقـو عتف

نواة لظيور السمطة  حيث يعتبر ىذا الصراع التقميدي بيف السمطات في األصؿ
 9898.1الالئحية في فرنسا منذ صدور دستور 

 الثاني: الفرع
 التنفيذية ة السمطةالعممية لضرورة ىيمنالمبررات 

تتمحور أبعاد وأىداؼ إعماؿ الالئحة مف طرؼ السمطة التنفيذية حوؿ أسس عممية    
تختمؼ مع المنطؽ والواقع المعاش نظرًا لقوة المبررات العممية التي تدعـ تولي ىذه  ل

 السمطة لمثؿ ىذه اآللية مثمما سنوضحو فيما يمي:
 الية التنظيماتبطئ إجراءات التشريع يوسع مف حظوظ و فع: أوالً 

عندما  (99) في بداية القرف العشريفف فعاًل بطئ اجراءات التشريع التاريخ لقد أثبت   
في معظـ دوؿ العالـ عجزت  القتصاديةو تدىورت األوضاع األمنية والسياسية 

يرجع السبب في ذلؾ لتعقيد البرلمانات عف التكيؼ مع مثؿ ىذه األوضاع، حيث 
 ي الدوؿ ذات المجمسيف في السمطة التشريعيةبطئ إجراءات التشريع خاصًة فو 

                                                 
 .290ص ،6992مجاؿ وطبيعة الالئحة في الدستور الفرنسي لعاـ بف مسعود أحمد،  1
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التي تتطمب المتوقعة و غير  مفاجئة أواألزمات ال خاصًة في مواجية ،كالجزائر
ا قد مم 1، فضاًل عف بطئ عممية تعديؿ أو إلغاء قانوف معيفوفعالة إجراءات سريعة

 يؤدي الى تيديد كياف الدولة.
فمو نقـو بعممية حسابية بسيطة حوؿ مدة مراحؿ اقتراح أو مشروع قانوف ما في    

مة مثال نجدىا تتجاوز الشيريف في الجزائر إلى غاية صدوره ونشره في الجريد الرسي
أو المشروع ثـ عرضو عمى  القتراحأبسط الظروؼ وأحسنيا، فبداية مف مرحمة إنجاز 

مجمس الدولة إلبداء رأيو فيو ثـ تعرض المشاريع عمى مجمس الوزراء ثـ إلى البرلماف 
في الجريدة الرسمية، وىذا كمو مع  يصدره رئيس الجميورية ثـ ينشر لمناقشتو ثـ

، أما 2مف الدستور 998عدـ وجود خالؼ بيف الغرفتيف كما جاءت بو المادة  احتماؿ
 وجود ىذا الخالؼ فقد يستغرؽ صدور ىذا القانوف عدة أشير. افترضنالو 
دقيقة تنظيمات سيمة اإلجراءات و أو الالالئحة  اصدار عمميةأف في المقابؿ نجد و   

ت عمى المختصيف في أوؿ اإلجراء وفي نيايتو، مف حيث صحتيا كونيا مر  نوعًا ما
كانة قوية في المنظومة سريعة الفعالية مما يجعؿ مف الموائح التنظيمية تتمتع بمو 

باألمانة العامة لمحكومة قبؿ إمضائيا وتحوؿ في الجزائر القانونية، حيث تعد المراسيـ 

                                                 
 .11جع السابؽ، ص، المر ادحيمف محمد الطاىر 1
....وفي حالة حدوث >>المعدؿ والمتمـ:  1996مف الدستور الجزائري الحالي  لسنة  138تنص المادة  2

خالؼ بيف الغرفتيف، يطمب الوزير األوؿ اجتماع لجنة متساوية األعضاء تتكوف مف أعضاء في كمتا 
( يوما، القتراح نص يتعمؽ باألحكاـ محؿ الخالؼ، وتنيي  69الغرفتيف، في أجؿ أقصاه خمسة عشر ) 

ة ىذا الّنّص عمى الغرفتيف ( يوما. تعرض الحكوم69المجنة نقاشاتيا في أجؿ أقصاه خمسة عشر  )
لممصادقة عميو، وال يمكف إدخاؿ أّي تعديؿ عميو إاّل بموافقة الحكومة . وفي حالة استمرار الخالؼ بيف 
الغرفتيف، يمكف الحكومة أف تطمب مف المجمس الشعبي الوطني الفصؿ نيائيا. وفي ىذه الحالة يأخذ 

المتساوية األعضاء، أو، إذا تعذر ذلؾ، بالنص المجمس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدتو المجنة 
األخير الذي صوت عميو . وُيسحب النص إذا لـ تخطر الحكومة المجمس الشعبي الوطني طبقا لمفقرة 

وىو ما يعني أف حالة الخالؼ ىذه تكمؼ البرلماف والحكومة وقتًا طوياًل ل يدعـ فعالية  <<السابقة ...
 العممية التشريعية.
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المدير المكمؼ بدراستيا إلى ديواف األميف العاـ مشاريع المراسيـ القابمة لإلمضاء مف 
ة التابعة لو لكتابتيا؛ لمحكومة الذي يؤشر عمييا ويحوليا إلى مصمحة الجريدة الرسمي

ومف ثـ تنشر في الجريدة  1تحوليا بدورىا بعد اإلنجاز إلى الديواف لتقديميا لإلمضاءو 
بالنسبة الجزائر  رىامنذ نشيـو كامؿ  مضي بعد وتصبح سارية المفعوؿ الرسمية

وبعد يـو كامؿ مف وصوليا إلى مقر الدائرة بالنسبة لباقي المناطؽ األخرى لعاصمة ا
، وىو ما يدؿ عمى بساطة إجراءات الالئحة وفؽ سيرىا في دواليب الروتيف في الوطف

 اإلداري المتعارؼ عميو.
 اإلدارة بالسمطة التنفيذية ارتباطتبرر  نظرية البيروقراطية: ثانياً 
ل تفيـ نتائجيا عمميًا إل مف خالؿ نظرية  فيذيةلمسمطة التن اإلدارة تبعيةإف فكرة    

عممية في ال اتنظريال ، حيث تعتبر مف أىـعممية تبرر ذلؾ ىي نظرية البيروقراطية
مجموعة النظـ  (، و ىيMax Weber" )فيبر ماكسصاحبيا "ل عمـ اإلدارة العامة

يمثؿ  بأف ىذا السموؾ اعتقاداوالموائح التي تحدد السموؾ التنظيمي كما يجب أف يكوف، 
بأف ىذه  واعتقاداأفضؿ سموؾ ممكف أف يمكف التنظيـ اإلداري مف تحقيؽ أىدافو 

  .2والنحراؼالموائح ىي ضماف لحماية التنظيـ اإلداري مف الفساد 
كروتيف إداري وىو ما  معنى سمبيلدى البعض عف   حالياً  تعبر ىذه النظريةو     

 ، خاصة لدى الدوؿ العربية ودوؿ العالـ الثالث عموماً 3يعرؼ بالبيروقراطية اليجينة
لكف الدراسات العممية التي جاءت بيذه النظرية أثبت العكس مما نحف نراه، حيث أنو 

نجد أف ىذا التنظيـ مف أىـ مميزات ىذا التنظيـ البيروقراطي المتعمقة بموضوعنا 
يتطمب نسؽ مستمر ومتجدد مف الموائح واإلجراءات والقواعد التي تحكـ المعامالت مع 

                                                 
 .130المرجع السابؽ، ص يف،مبروؾ حس 1
 . 143المرجع السابؽ، ص بوساـ بوبكر، 2
 .69، المرجع السابؽ، صقاسـ ميمود 3
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عمى أف  ؿما يد، وىو 1والستثنائيةمراعاة ىذه الموائح لمختمؼ الحالت العادية 
وأداة الموائح ىي في حد ذاتيا قاعدة أساسية في التنظيـ البيروقراطي لإلدارة  مختمؼ
واإلدارة ومستعممييا مف األفراد، وىو ما يعزز مف قوة السمطة  اإلدارةف رجؿ ربط بي

 .2التنفيذية عمى أرض الواقع
مختمؼ التنظيمات عمى بسط  باستعماؿو تعمؿ السمطة التنفيذية  ومف خالؿ ذلؾ   

ىيمنتيا عمى النشاط اإلداري لتوجييو بحسب ما تراه أصمح لمدولة و لممواطف نفوذىا و 
السياسية وذلؾ مف خالؿ يتعمؽ بالظروؼ القتصادية والجتماعية و  وبمراعاة كؿ ما

التي تصبح كإطار تنظيمي يستند إليو رجؿ اإلدارة و النصوص التنظيمية التي تصدرىا 
 .ة التنظيـ البيروقراطيفي كؿ األعماؿ اإلدارية وفؽ ما تقتضيو و تستند إليو نظري

مما ينتج التاـ لمسمطة السياسية  اإلدارةراط في خضوع عند اإلف األمر قد يسوءو      
أيف يتـ ، 3حياد اإلدارة عنو إصباغ اإلدارة بصبغة سياسية دوف الحيمولة لوجود مبدأ

دمج العمؿ السياسي بنظيره اإلداري ألغراض شخصية ل تخدـ أفراد المجتمع ويتـ 
ية الديمقراطية المفترضة استعماؿ السمطة في غير مكانيا، مما يدعـ الخروج عف الشرع
 في مختمؼ األنظمة السياسية وبالتالي الخروج عف دولة القانوف.

 متطمبات الحكـ الراشد لدى السمطة التنفيذية أكثر دقة مف غيرىا: ثالثاً 

لدى السمطة التنفيذية موجودة بدرجة عالية أكثر مما  4مقومات الحكـ الراشدإف     
ىو نتاج توفر كفاءات عممية كثيرة في النظاـ الييكمي و تمتمكو نظيرتيا التشريعية، 

                                                 
 .159، صالسابؽالمرجع  ،بوساـ بوبكر 1

2
 TAIB Essaïd, op.cit, p.p117-123.  

 .60، المرجع السابؽ، صفيـر فاطمة الزىراء 3
لو عدة أة منذ ثمانينات القرف الماضي، و يعتبر مصطمح الحكـ الراشد مصطمح قانوني حديث النش 4

" وأيضًا أنو "التدخؿ الحكومي تعاريؼ اجتيد فييا الفقو مف بينيا :" أنو اإلدارة الجيدة لمدولة والمجتمع
 تقديـ الخدمات"تجسيد آليات السوؽ خاصة في مجاؿ و 
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ورية واألمانة كذا مختمؼ أجيزتيا مثؿ رئاسة الجميسمطة التنفيذية والحكومة خاصة و لم
ألف ىذه ات الستشارية اإلدارية، وذلؾ نظرًا الييئالعامة لمحكومة ومختمؼ الدواويف و 

األنشطة والمجالت المرتبطة  وتكيؼ في مختمؼ باستمراريةالييئات اإلدارية تعمؿ 
عمى الواقع واألقرب مف حيث  اطالعابحياة األفراد وبيذا تكوف ىي السمطة األكثر 

 القرار المناسب في الوقت المناسب والمكاف المناسب. باتخاذالتوقع واألجدر 
ولمتذكير فإف صفة الحكـ الراشد تعتبر كذلؾ مف بيف خصائص التنظيـ البيروقراطي    

السالؼ الذكر أيف يسمونو بالتصرؼ الرشيد ويعرفونو بأنو ىو السموؾ المتوافؽ مع 
مقتضيات التنظيـ والعقالنية والتصرؼ المنطقي المستند عمى قواعد موضوعية 

 .1ي يعمؿ فييا الفردوالمحقؽ لغاية معمومة مف الجماعة الت
ف توفي المقابؿ و     ف أعضاءه تنقصيـ وفرت ىذه األجيزة لدى البرلماف فإحتى وا 

العاـ أو غير المقيد مف أعضاء ل تتوفر  النتخابالكفاءة العممية نظرًا لما يجمبو نظاـ 
ذلؾ  اعتمد، حيث أف المشرع الجزائري فييـ أدنى المستويات العممية في بعض األحياف

المتعاقبة ولـ يضع شرطًا يتعمؽ بالمستوى العممي  النتخابيةمختمؼ القوانيف  في
اف الذيف كاف مف المفروض ، عمى غرار نواب البرلمالنتخاباتمختمؼ لممترشحيف في 

مستوى عممي بسيط وذلؾ ألنيـ ممثمي األمة واإلرادة العامة عمى األقؿ ليـ  أف يكوف
فكيؼ ي عبر عف ىذه اإلرادة دوف أدنى القدرات والكفاءات العممية؟ وكيؼ توكؿ ليـ 

 شؤوف األمة وىـ ل يستطيعوف التواصؿ مع غيرىـ مف السمطات والييئات؟
في  التشريعية لثنائية السمطة اعتمادهلكف المؤسس الدستوري تفادى ذلؾ بعد     

يتصؼ تتشكؿ مف ثمث مجمس األمة كآلية حديثة  استحدث، أيف 9889دستور سنة 
بالشخصيات الوطنية والكفاءات الوطنية، أـ الباقي فيـ مف المجمس الشعبية البمدية 
                                                                                                                                               

ممتقى الحكـ الراشد في اإلدارة  مداخمة ضمف اشغاؿ ،لراشد في اإلدارة العموميةالحكـ اعبد العزيز جراد، 
 .11، ص2006المدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر،  العمومية،

 . 159المرجع السابؽ، ص ،بوساـ بوبكر 1
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يكوف المؤسس الدستوري قد وبيذا  والولئية والذيف لـ يشترط فييـ أي مستوى عممي،
لتشريعية حتى ولو عمى حساب ا ةير الحكـ الراشد لمسمطساىـ في الرفع مف معاي

إل أنو قد عزز مف كفاءة ىذه السمطة وفؽ ، 1لمدولة بعض مبادئ الطابع الديمقراطي
 والمكانة السامية ليا في النظاـ الدستوري الجزائري. الضرورةما تقتضيو 

 التنفيذيةلدى السمطة الدقيقة توفر المعمومات واإلحصائيات العممية : رابعاً 

توفر المعمومات لدى السمطة التنفيذية مف  حتماً  يفترض حيثتحصيؿ حاصؿ  وىو   
ومف خالؿ ذلؾ تكوف  التبعية اإلدارية بيف الجيازيف،ألنيا نتيجة طرؼ الدارة العامة 

مثؿ بعض النسب الضرورية في الحياة العامة  المعمومات متوفرة واإلحصائيات دقيقة
 العممة... ارتفاعلألفراد كنسبة البطالة أو نسبة الولدة أو نسبة التضخـ أو نسبة 

لما قد يحتاجو صاحب القرار في  مطابقةأو  متقاربة وبالتالي تكوف التوقعات شبو    
مجاؿ الزماني ، خاصًة في مواجية األزمات أيف يضيؽ الالتقرير في مسألة معينة

وبالتالي فمف يممؾ المعمومات الكاممة والدقيقة حوؿ المشكمة وجب عميو أف يممؾ آلية 
لخسائر واألضرار سواء كاف موضوعيا مستقؿ فتقـو فعالة كالتنظيمات ألجؿ تفادي ا

تكييؼ ىذه بتنظيمو مف جديد أو كاف منظمًا مف قبؿ بواسطة التشريعات فتعمؿ عمى 
 ا ىو موجود مف معطيات ووفقًا لمبيئة المتوفرة.األحكاـ وفقًا لم

ولعؿ مختمؼ ىذه الوسائؿ والمكانيات تسيؿ مف ميمة السمطة التنفيذية في    
وظيفتيا األساسية والمتمثمة في تنفيذ القوانيف والتي لتحتاج فييا إلى نص دستوري أو 

                                                 
 اقتراحاتلعرقمة  ضمانةالثمث الرئاسي المعيف ك ويظير ذلؾ جميًا في أمريف: األمر األوؿ في إشكالية  1

القوانيف مف طرؼ المجمس الشعبي الوطني، أما األمر الثاني فيو تعزيز مكانة مجمس األمة في التعديؿ 
عطائو مكانًة أسمى مما سبؽ. 2016الدستوري لسنة   بتوسيع صالحياتو وا 
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، وبالتالي يمكنيا تجاوز ىذه الوظيفة إلى ما ىو أصعب 1ف المشرعدعوة صريحة م
 منيا. 

ىا نحف ندخؿ إلى ما يسمى بالحكومة  وفي ظؿ العولمة وفي عصرنا الحالي  
إلدارات الحكومية التي يقصد بيا تسيير سبؿ أداء او   (E-Gouvernement)  اإللكترونية

التطورات العممية المذىمة في مجاؿ الحوسبة  استثماربواسطة  لمخدمات العامة
تعماؿ ، وىو مشروع عممي بحت تتبناه السمطة التنفيذية باس2)المعموماتية( والتصالت

، فكيؼ نتوقع البرلماف أف يقود مثؿ ىذه المشاريع العممية الضخمة خبرتيا والميدانية
العبارة ىو  ، حيث أف القصد الحقيقي لمصطمح حكومة في ىذهدوف مستوى عممي

 .3نشاط السمطة اإلدارية أو اإلدارة العامة بالمفيـو العضوي
بتجميع وحصر المعمومات إذف وبيذا المشروع تقـو السمطة التنفيذية      

عف طريؽ ىيئات فنية وتقنية واستشارية حيث تتولى ىذه األخيرة واإلحصائيات دوريًا 
مانية والمكانية و لممعطيات المتحصؿ تكييؼ التشريعات والتنظيمات تبعًا لمظروؼ الز 

 .4عمييا، وىو ما يستمـز حقيقًة أف يعيد لمسمطة التنفيذية بالسمطة التنظيمية
 
 
 
 
 

                                                 
الطبعة األولى، دار   الضوابط الدستورية لموظيفة الالئحية الدستورية،محمد باىي أبو يونس،  1

 .08-07، ص.ص2008الجامعة الجديدة، السكندرية، 
الواقع؛ التحديات  Gouvernement-Eمشروع الحكومة اإللكترونية في الوطف العربي حكيـ سياب،  2

 .265، ص2012، جامعة الجمفة ( ،06مجمة دراسات وأبحاث، العدد السادس ) ،واآلفاؽ
 .266المرجع نفسو، ص 3
 .10، ص1962، دمشؽ، د.د.ف، المراسيـ التشريعية ،التشريع الحكوميالغالي،  كماؿ 4
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 الثاني : المطمب
 سمطةفي استعماؿ الالمبررات الدستورية والسياسية 

 التنفيذية لموائح
تعتبر السمطة التنفيذية مف حيث الجانب الدستوري والجانب السياسي ذات نفوذ     

ل يستياف بو في النظاـ الدستوري الجزائري، حيث تظير مف خالليما في مستوى 
)الفرع دستورية مبررات أعمى وأسمى مف نظيرتيا التشريعية؛ ولذلؾ تتوفر عمى 

ىا في مواجية البرلماف نفوذ تبرىف عمى )الفرع الثاني( وأخرى سياسية األوؿ( 
 .استحواذىا عمى سمطات أوسع مف خالؿ لوائحيا مجاؿخاصة في 

 

 :وؿالفرع األ 
متوجو الحديث لتفوؽ ل الداعمة المبررات الدستورية

 السمطة التنفيذية
ا لموائح في استعمالي السمطة التنفيذية تدعـالدستورية التي والمبررات إف الدوافع    

دعمت فكرة تولي السمطة  الستقالؿمتعددة ومتكاممة، حيث أف الدساتير الجزائرية منذ 
التنفيذية إلصدار مختمؼ الموائح، ليس مف باب التقميد مف بعض الدساتير األجنبية 
فقط؛ بؿ لضرورة ذلؾ حتمًا مف حيث الواقع ومف حيث الضرورة الدستورية المتطمبة 

 فيذية في النظاـ الدستوري.لمكانة السمطة التن
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 تطور نفوذ السمطة التنفيذية عمى إثر تكييؼ مبدأ الفصؿ بيف السمطات: أوالً 
صاحبو الفيمسوؼ ل القاضي بالفصؿ بيف السمطاتالمبدأ الدستوري لقد أحدث ىذا     

ثورة  9898وح القوانيف" الصادر سنة في كتابو "ر  (Montesquieu) "مونتسكيو"الفرنسي 
تجدر اإلشارة إلى أف ىذا المبدأ تـ تداولو بصفة مطمقة أي الفصؿ فكرية حقيقية، حيث 

حيث أف ىذا الفيمسوؼ لـ يدع إلى  ،1التاـ بيف السمطات في العديد مف دساتير الدوؿ
الفصؿ المطمؽ بيف ىذه السمطات وكاف متيقنًا أف ىذه السمطات مضطرة إلى التعاوف 

 .2والتضامف ألجؿ تحقيؽ المصمحة العامة بطريقة منسقة ومنسجمة
الموجية لمبدأ الفصؿ بيف السمطات مف طرؼ  النتقاداتف معظـ ورغـ ذلؾ فإ     

بيف ىذه  الفصؿ المطمؽ أو التاـب كاألخذتبدو منطقية  3توريفقياء القانوف الدس
مما يتطمب تعاونًا وتضامنًا بينيا، حتى تتمكف السمطات، ألف الوظائؼ متداخمة بينيا 

 .4الدولة مف أداء مياميا والوفاء بحاجات األفراد
ًة التنفيذية عف الفصؿ الشديد بيف السمطات خاص تراجعت معظـ ىذه الدوؿلكف     

تـ تطبيؽ األسموب الحديث القاضي بالتعاوف بيف السمطات مثمما والتشريعية منيا، و 
ىذا األخير لـ يقؼ إلى ىذا الحد بؿ جعؿ  إل أفالفرنسي،  9898جاء بو دستور 

 5قمص مف مجاؿ وظيفة المشرعالعميا في ميزاف السمطة و لرئيس الجميورية الكممة 

                                                 
مثمما انتيجتو الوليات المتحدة األمريكية في نظاميا السياسي حتى يومنا ىذا و قد تبعتيا بعض الدوؿ  1

 كجميوريات أمريكا الجنوبية، و تعرؼ ىذه النظـ بالنظـ الرئاسية.
 .235، المرجع السابؽ، صترجمة عادؿ زعتر، روح الشرائعمونتسكيو،  2

3
  PHILIPE Jean, op.cit, p 93. 

القضائي،  الجتياد، مجمة مبدأ الفصؿ بيف السمطات في الدساتير الجزائريةفريد عمواش، نبيؿ قرقور،  4
 .230ص ،2008 ، جامعة بسكرة،عالعدد الراب

 .09-05، المرجع السابؽ، ص.صادحيمف محمد الطاىر 5
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ؿ ما خصو ىذا الدستور بسمطات ووسائؿ القابض الفعمي لمسمطة مف خالحيث جعمو 
 أطمؽ عميو بمبدأ عقمنة البرلماف. وىو ما .1تمكنو مف أداء وظيفتو

ة عمؿ عمى تقوية السمطو  عمى ذات الخطى اليـوقد سار المشرع الجزائري  ولعؿ      
عمى ىذه الييئة إيجابًا  مردودىا ينعكس التنفيذية  في مختمؼ مجالت الحياة، حيث 

الخدمة العمومية  السياسية وذلؾ بحسب جودة وطبيعة الستحقاقاتأو سمبًا في 
 .2المؤداة

 3في مختمؼ أطوار ومراحؿ الحياة السياسية لسمطة التنفيذيةتـ ترجيح كفة اوبيذا فقد   
 صالحيات أوسع وأشمؿ في كؿ المجالت لتمكينيا مف معالجة المستحدثات ومنحيا

تجاوزت غير المتوقعة وتمؾ التي تتميز بالسرعة والمفاجئة بوجو خاص، حتى 
، وىو ما 4صالحياتيا األصمية مف التنفيذ إلى التشريع وأصبحت تمارس دورًا تشريعياً 

يظير جميًا مف خالؿ تفحص مختمؼ النصوص الدستورية الجزائرية المتعاقبة بتواجد 
 وأخيرًا ممارسة السمطة التنظيمية.التشريع بأوامر والتشريع بالتفويض 

ويقوؿ البعض بأف معظـ الدوؿ حديثة الستقالؿ اعتنقت النظاـ الرئاسي أو الشبو    
باعتبارىا قادرة عمى تحقيؽ تنفيذ  الرئاسي مف أجؿ تقوية مركز ونفوذ السمطة التنفيذية

الت المشروعات الصالحية التي تحتاجيا ىذه الدوؿ التي عانت شعوبيا مف وي
 .5الحرماف والتخمؼ

 في السير عمى حسف سير اإلدارة العمومية ضرورة إعماؿ التنظيمات: ثانياً 

                                                 
 .578المرجع السابؽ، ص  ،عبد العظيـ عبد السالـ عبد الحميد 1
ينعكس مردود البرنامج الحكومي و أداؤه مثاًل عمى النتخابات عندما يقيـ الرأي العاـ ىذا األداء مما قد  2

 يؤثر سمبًا أو إيجابًا عمى المسار السياسي لمسمطة التنفيذية.
 .35المرجع السابؽ، ص رأفت الدسوقي، 3
 .236، صالسابؽالمرجع  ،فريد عمواش، نبيؿ قرقور 4

5
 CHANTEBOUT Bernard, op.cit, p243. 
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عمى أف الوزير األوؿ  99 سةداالس الفقرةمف الدستور في  88المادة لقد أكدت     
يقؼ البعض عند كممة عمى حسف سير اإلدارة العمومية، حيث يمارس صالحية السير 

أداة لتنفيذ سياسة  باعتبارىاالسير واصفينيا بأنيا ل تعني ممارسة السمطة عمى اإلدارة 
ة األساسية لتنفيذ تمؾ القانونياإلدارة مف الوسائؿ اإلدارية و رئيس الجميورية كوف 

 .1ىي إدارة الرئيسالسياسة و 
كؿ ما يتعمؽ التنسيؽ و و تنظيـ اليمكف القوؿ بأف ىذا التوجيو و  خالؿ ذلؾمف و       

رير قوي لدور إل تب بحسف سير اإلدارة العمومية الذي يقـو بو الوزير األوؿ ما ىو
تؤطرىا دمة العمومية خاصًة عندما تدعميا و نفوذىا في تحسيف الخالسمطة التنفيذية و 

كانت ىناؾ  9999المراسيـ التنظيمية، إل أنو قبؿ التعديؿ الدستوري لسنة  ةبواسط
سابقًا  99المادة بعض األحكاـ الدستورية التي تدعـ ىذه الفكرة مثؿ ما كانت تتضمنو 

 جزءا يفوض أف يمكنو في فحواىا عندما نصت عمى أف رئيس الجميورية قبؿ التعديؿ
 عدة أو نائبا يعيف أف يمكنوو  الحكومة تماعاتاج لرئاسة األوؿ لموزير صالحياتو مف

مياميـ  وينيي وظائفو، ممارسة في األوؿ الوزير مساعدة بغرض األوؿ لموزير نواب
 مف الدستور. 999فضاًل عف المادة  الرئاسية المراسيـ يوقعمجمس الوزراء و  ويرأس
في تنفيذ السياسة ف كؿ ىذا مف صميـ دعـ النشاط الحكومي وعمى أساس ذلؾ فإ     

الذي بدوره  مف دعـ عمى المستوى اإلداري أيضاً  ما ينجر عنوىو و العامة لمحكومة 
الشعب المتمثؿ في القاعدة األساسية يمثؿ حمقة الربط والتواصؿ بيف ىذه الحكومة و 

 .لمدولة
 ةمخطط عمؿ الحكومضرورية لتنفيذ التنظيمات آليات : ثالثاً 

ة الحكومة أكثر يو سياسوالتنفيذية غالبًا اإلطار القانوني لتوج تمثؿ المراسيـ الرئاسية   
مف التشريعات حيث أف ىذه المراسيـ تحيف دوريًا مع كؿ تجدد في األوضاع 

                                                 
النظاـ السياسي الجزائري، دراسة تحميمية لطبيعة نظاـ الحكـ في ضوء دستور سعيد بو شعير،  1

 .447، المرجع السابؽ، ص، السمطة التنفيذية6991
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نظرًا لسيولة وسالسة إعماليا في مواجية ىذه المستجدات،  والجتماعية القتصادية
منيا جاءت بنصوصيا  لمختمؼ سياسات الحكومات المتعاقبة يجد أف كالً والمالحظ 

مثمما تناولو عمى  ،1التنظيمية الخاصة بيا وأعطت انطباعيا ونظرتيا حوؿ قضية ما
عندما تطرؽ في فصمو األوؿ وذلؾ بإدخاؿ  9889سبيؿ المثاؿ برنامج الحكومة لسنة 

انسجاـ أكثر عمى التراتيب التشريعية والتنظيمية القائمة آنذاؾ مراعية بذلؾ التحولت 
، حيث لحظت ىذه الحكومة صدور نصوص قانونية تحمؿ في ؼ العامة لمبالدوالظرو 

ـ إلغاؤىا، كما لحظت وضع تراتيب تشريعية ما تزاؿ مع أحكاـ لـ يتطياتيا تناقضات 
  2غير فعالة جزئيًا نتيجة لعدـ صدور النصوص التنظيمية الالزمة لتنفيذىا بالكامؿ

النصوص التنظيمية بصفة دورية ووفؽ ما وىو ما يؤكد ضرورة تحييف مثؿ ىذه 
المزمع تنفيذه خالؿ مدة تواجد ىذه الحكومة في سدة  3يتناسب مع المخطط الحكومي

 الحكـ.
                                                 

" نذكر مف بينيا المرسـو الرئاسي عبد العزيز بمخادـحكومة "مف أمثمة ىذه الفكرة صدور عدة مراسيـ في  1
الذي يحدد كيفيات توظيؼ األعواف المتعاقديف وحقوقيـ وواجباتيـ والعناصر المشكمة  308-07رقـ 

الصادر  29/09/2007لرواتبيـ والقواعد المتعمقة بتسييرىـ وكذا النظاـ التأديبي المطبؽ عمييـ المؤرخ في 
، والذي يالحظ عنو أنو أسس واستحدث ىذه الفئة 30/09/2007المؤرخة في  61ية رقـ بالجريدة الرسم

 الجديدة مف العماؿ نظرًا لخصوصية تمؾ المرحمة.

 يػػحػدد مػػسػػتػػوى السػػتػػيالؾالذي  2007/10/07 يمػؤرخ ف 310-07تػػنػػفػػيػذي رقـ المػرسػػـو كذلؾ الو 
الصادر  إلى نظاـ التعريفات المؤىؿػؤىػؿ وشػروط عػودة الزبوف المالسػنػوي مػف الكيربػاء والػغػاز لمزبػوف 

، وىو كذلؾ ما يؤكد تطور الالئحة وفؽ خصوصية 10/10/2007المؤرخة في  64بالجريدة الرسمية رقـ 
 وظروؼ كؿ مرحمة وحكومة.

برنامج الحكومة الموافؽ عميو مف طرؼ المجمس الشعبي الوطني يـو وثيقة مصالح رئيس الحكومة، 2  
 .49، ص17/08/1997

وترؾ  الجميورية" رئيس برنامجتـ حذؼ مصطمح " 2016بموجب التعديؿ الدستوري الجديد لسنة  3
" وىو ما نادت بو بعض الييئات وفقياء القانوف الدستوري في المشاورات الحكومة عمؿ مخطط مصطمح"

الجميورية حيث   سلرئيية ليذا التعديؿ وذلؾ نظرًا لعدـ  تطابؽ المصطمح مع  المسؤولية السياسية السياس
أف ىذا األخير ىو صاحب البرنامج وليس مسؤوًل عنو سياسيًا بؿ كانت الحكومة ىي المسؤولة عف برنامج 

 .ما اعتبر غير عادًل وغير منطقياً  ووى الرئيس
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وباإلضافة إلى ما تقدـ فإف دور السمطة التنفيذية اليوـ لـ يعد خاضعًا لموظيفة    
ي انسداد تشريعي التشريعية بؿ مالزمًا لموظيفة التنفيذية في حد ذاتو بغية تجنب أ

 .1يمكف أف يحدث نتيجة حجب الوظيفة التشريعية لموظيفة التنفيذية
 عؿ التشريمحدودية مجا: رابعاً 
الفصؿ بيف مجالي الالئحة والتشريع والتي تبناىا ب المتعمقةف النظرية الحديثة إ     

الذي جاء وفقًا  9899ماعدا دستور  -المؤسس الدستوري الجزائري في معظـ دساتيره 
جاءت لتوسع مجاؿ الالئحة عمى حساب التشريع محددًة بذلؾ حيز  –لمنظرية التقميدية 

دوف أية  التنظيمات واضح المعالـ ل يجوز لممشرع تجاوزه ومطمقًة بذلؾ أيضًا مجاؿ
ما يؤكد قوة ىذه اآللية التنظيمية في  ىوو  حدود ماعدا تمؾ التي يحوزىا التشريع،

والتي  العموميةبالخدمة  منيا يرتبط والمجالت الحيوية خاصة ما مختمؼ المياديف
، و ذلؾ في مواجية دور تعتبر مف أساسيات وواجبات الحكومة تجاه أفراد المجتمع

، فياىي الحتمية الدستورية التي ألزمت لمبرلماف في ىذه المجالتمحدود و ضئيؿ 
السمطة التنفيذية بتولي معظـ شؤوف األفراد بإعطائيا صالحية إصدار مختمؼ الموائح 

 .وتكييفيا عمى الوضع وعمى الواقع المعاش

 تنظيـ المرافؽ العامةاالختصاص األصيؿ لموائح في  :خامساً 

القانوف اإلداري أف سمطة إنشاء و إلغاء المرافؽ العامة ىي يرى معظـ فقياء       
حيث  الفرنسي  9898ر دستور صالحية أصيمة لمسمطة التنفيذية خاصة بعد صدو 

المؤسس الدستوري الجزائري  ، لكف رغـ منح2كانت قبؿ ذلؾ تقميديًا لمسمطة التشريعية
السمطة التنفيذية عمى انشاء  ىذه الصالحية لمسمطة التشريعية إل أف الواقع يبيف سيطرة

 .3خاصة إذا ما تعمؽ األمر بارتباطيا بصنؼ موجود مف قبؿ أغمب المرافؽ العامة
                                                 

 .150، صالمرجع السابؽرأفت فودة،  1
 .540ص ، المرجع السابؽ،جورج فوديؿ، بيار دفولفيو 2
 . 79المرجع السابؽ، صنادية،  ضريفي 3
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مطتيف و ىيمنة أقواىا عمى ذلؾ لطبيعة العالقة بيف السيرجع  ورغـ ذلؾ فإف األمر   
 بما أفو لوائحيا في تنظيـ المرافؽ العامة،  السمطة التنفيذية وبيذا تستعمؿ األخرى
قد حصرت دور البرلماف فقط  98 الثامنة والعشروف الفقرةمف الدستور في  999المادة 
 الضمانات في تقرير 99 الخامسة والعشروف اء فئات المؤسسات وفي الفقرةفي إنش
، دوف أي صالحية تذكر ةالعمومي ةلموظيف العاـ األساسي والقانوف لمموظفيف، األساسية

دارة و و فيما يخص تنظيـ  فإف ذلؾ يعيد حتمًا لمجاؿ حتى، توجيو المرافؽ العامة ا 
 قمة التي يمارسيا رئيس الجميورية.السمطة التنظيمية خاصًة المست

وجوىر ىناؾ مف يقوؿ بأف تنظيـ المرافؽ العامة ىو مف صميـ  لكف ومع ذلؾ    
ذلؾ بطبيعتيا، لذا يجب أف يترؾ ىذا التنظيـ لحرية اإلدارة وظيفة السمطة التنفيذية و 

تحدد و  1العامة لتنشئ بيا المرافؽ العامة ةالتنظيميلتستعمؿ في ذلؾ القرارات 
 .2طرؽ تسييرىاعالقاتيا القانونية والفنية و و  اختصاصاتيا

 التنفيذوظيفة لممارسة  آلية تقميديةالتنظيمات : سادساً 
األصيؿ في سف التشريعات منذ ظيور  الختصاصالبرلماف ىو صاحب  يعتبر   

تنفيذ ىذه التشريعات وتكييفيا في ميمة السمطة التنفيذية  وتعتبرمفيوـ الدولة الحديث، 
عمى أرض الواقع بإصدار نصوص تنظيمية، وىو ما يطمؽ عميو بالمراسيـ التنفيذية 

ستور كصالحية أصيمة لموزير الد مف 99 الرابعة الفقرة 88رقـ والتي وردت في المادة 
الفقرة الثانية منيا التي نصت عمى أنو يسير عمى تنفيذ القوانيف األوؿ، باإلضافة إلى 

 .والتنظيمات
لى ىذا الحد       فصالحية تنفيذ القوانيف صالحية دستورية أصيمة لمسمطة التنفيذية وا 

لكف ما يجعمنا ندخؿ في تساؤلت منافية ليذا المبدأ الدستوري التقميدي ىو ظيور تمؾ 
                                                 

إنشاء المرافؽ العامة  مف صميـ صالحيات السمطة التنفيذية، أما إنشاء فئات المؤسسات أو أصنافيا  1
 ما سنتعرض لو لحقًا.مف الدستور وىو  140المادة  مف 28الفقرة  ىي صالحية أصيمة لمبرلماف بموجب

 .11، المرجع السابؽ، صادحيمف محمد الطاىر 2
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التنظيمات المستقمة عف التشريع والتي بدورىا ٌتخرج السمطة التنفيذية مف ىذا المبدأ 
اضية بأف ىذه السمطة ميمتيا تنفيذ التشريعات وىذه الوظيفة الدستورية التقميدية الق

بتبرير تطور فقط، وليذا يبقى ىذا التساؤؿ مطروح ل نستطيع اإلجابة عنو إل 
 .في العصر الحديث ؿ ىذا الييئاتؼ الدستورية لمثالوظائ

 الفرع الثاني:
 أثر ىيمنة السمطة التنفيذية مف خالؿ الدوافع السياسية

عنو في مختمؼ اإلشكاليات  ءالستغناعامؿ السياسي يمعب دورًا كبيرًا ل يمكف إف ال   
القانونية المرتبطة بمختمؼ الييئات الدستورية في الدولة، فما مف تصرؼ قانوني ليذه 

ذا لألعماؿ أو نظرًا لممكانة السامية ليا وك الييئات قد يخمو مف تبعات سياسية حتماً 
وليذا كاف مف الضروري البحث في الدوافع والمبررات يا، التصرفات الموكمة إلي

السياسية إلعطاء كامؿ الصالحيات الواسعة لمسمطة التنفيذية في إعماؿ التنظيمات 
 بنوع مف الحرية المطمقة وفي العديد مف المجالت.

  مستمد مف إرادة الشعب  السياسيةنفوذ رئيس الجميورية في قمة السمطة : أوالً 
المعتمدة في  انتخابونتيجة طبيعية لطريقة رئيس الجميورية ل السامية مكانةال تعتبر   

نابعة الجزائرية المتعاقبة حيث يتضح مف خالؿ ذلؾ أف ىذه المكانة  النتخابيةالقوانيف 
 ا لمفقرة األولى مفوالسري وفق العاـ المباشر القتراعمف إرادة الشعب مباشرة عف طريؽ 

مف القانوف  998إلى  999و المواد مف  99وفؽ المادة مف الدستور و  89 المادة
، و ىو 1 98/98/9999المؤرخ في  99-99 رقـ النتخاباتنظاـ بالعضوي المتعمؽ 

 بذلؾ سار عمى نفس خطى المؤسس الدستوري الفرنسي عندما تـ تعديؿ دستور

                                                 
المؤرخة  50 ، ج.ر عددتعمؽ بنظاـ النتخاباتي 25/08/2016مؤرخ في  10-16عضوي رقـ  قانوف 1

 .28/08/206في 
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الرئيس  انتخابليتـ  1 9899سنة وذلؾ  9898لسنة  الجميورية الفرنسية الخامسة
حيث تبيف أف ىذا التعديؿ جاء لتحقيؽ  والسري العاـ المباشر بالقتراعالفرنسي 

مف ضمنيا جعؿ الرئيس مجسدًا لموحدة الوطنية ذات بعد ديمقراطي أغراض عديدة 
 .2وممثاًل لمشعب محتاًل بذلؾ مكانة ممتازة في المؤسسات الدستورية

ئيس عمى الدستور يستحوذ الر نصوص ف ىذه الشرعية الديمقراطية وم خالؿ مفو      
يحتؿ بذلؾ أيف في العديد مف الصالحيات ة عمى البرلماف السمطة التنفيذية المتفوق

مكانة خاصة ونادرة في مختمؼ األنظمة الدستورية حيث أنو رغـ سمطاتو الواسعة ليس 
وىو ما يجعؿ مسؤوًل ل مدنيًا ول سياسيًا إل إذا تعمؽ األمر بجريمة الخيانة العظمى 

 .3األمر غريبًا نوعًا ما
مجاؿ  لكف ما يجب التركيز عنو حوؿ أىـ ىذه السمطات الواسعة ىي سمطاتو     

طالؽ حريةالتنظيـ و  السمطة التنفيذية بصفة عامة  في تحقيؽ مختمؼ أىداؼ ستعمالوا ا 
 قصد منو ىذه السمطة و النفوذ استمدتمرتبطة بالمواطف الذي  غالباً  التي تكوف

 ه المكانة والمكوث عمى رأس ىذه الييئة مدة أطوؿ.الحفاظ عمى ىذ

  مات ىيمنتياالسمطة التنفيذية مف مقو  استقرارقوة و : ثانياً 

ـ في مختمؼ بقاع العال انتشارىمامنذ  استقراراشبو الرئاسي يشيد النظاميف الرئاسي و    
النظاـ الرئاسي األمريكي و ى ذلؾ النظاـ خير مثاؿ عممقارنة باألنظمة البرلمانية، و 

ظاميف ىو قوة السمطة ما يميز ىاذيف الن، و 9898الرئاسي الفرنسي منذ سنة الشبو 
ميتيا قابواجية األزمات و ي مقوتيا فلبارزة مف باقي السمطات و مكانتيا االتنفيذية و 

                                                 
 .154، المرجع السابؽ، صحافظ عمواف حمادي الدليمي 1
الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديواف ، السياسية المقارنةالقانوف الدستوري والنظـ سعيد بو الشعير،  2

 .260ص ،.ف(د.ت) المطبوعات الجامعية، الجزائر،
 .269-267.صالمرجع نفسو، ص 3
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عمى تنفيذ مشروعاتيا اآلفاؽ المستقبمية، وبذلؾ تعمؿ لمتكيؼ مع الواقع المعاش و 
 .1التنموية بمختمؼ الوسائؿ القانونية المتاحة لياالحية و اإلص
تقـو بالحفاظ عمى ما حققتو مف  ومف خالؿ ذلؾ وبواسطة ىذه اآلليات القانونية      

أف ىذه القوة وىذا مدة أطوؿ في سدة الحكـ، وىنا يتبيف  تبقيياإنجازات سياسية 
ما إل نتيجة لبعضيما البعض فالقوة المذاف تتميز بيما السمطة التنفيذية ما ى الستقرار

السياسي والعكس صحيح حيث أف  الستقرارفي منحيا صالحيات واسعة ينتج عنيا 
ف السمطة التنفيذية مف تقوية مكانتيا وصالحياتيا في النظاـ يىذا األخير يتنج عنو تمك

 الدستوري.
ويرى بعض الفقياء بأنو رغـ وجود أغمبية برلمانية مستقرة فإف الدستور يصبح     

مجرد إطار تعمؿ في داخمو مختمؼ المؤسسات الدستورية، بؿ إف مختمؼ النصوص 
الدستورية تصبح عندئذ مجرد لواحؽ، وعمى النقيض مف ذلؾ؛ وفي حالة عدـ وجود 

  .2تستعيد ىنا أىميتيامتماسكة فإف النصوص الدستورية أغمبية برلمانية 
تمؾ التي تستحوذ السمطة وتعتبر األنظمة السياسية غير البرلمانية وغير الممكية     

مكانة أسمى وسيطرة واضحة في النظاـ السياسي ول يتحمؿ فييا  ىفييا عمالتنفيذية 
كالخيانة  فيما عدا بعض الجرائـ التي تمس بأمف الدولة الرئيس غالبًا أية مسؤولية

العظمى أو الرشوة وما إلى ذلؾ مف الجرائـ التي تناولتيا دساتير األنظمة الرئاسية 
 وشبو الرئاسية.

وعمى أساس ذلؾ يميؿ التوازف المفترض في الفصؿ بيف السمطات في الدولة     
لصالح السمطة التنفيذية دومًا بامتالكيا صالحيات أوسع مما يجعميا األكثر استقرارا 

األنظمة السياسية وىو ما نمحظو في تاريخيا السياسي، فمو عرجنا وقوة عف مختمؼ 
                                                 

 .18المرجع السابؽ، ص ادحيمف محمد الطاىر، 1
2
 MAESTRE Jean Claude, A propos des coutumes et des pratiques 

constitutionnelles : L'utilité des constitutions, R.D.P, Paris, 1973, p1275. 
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 النظاـ الشبو الرئاسي الفرنسيو  النظاـ الرئاسي األمريكيعمى التاريخ السياسي لكؿ مف 
، حيث يتجمى 1يتضح لنا تأثير قوة السمطة التنفيذية في استقرار ىذه األنظمة السياسية

السمطة التنفيذية عمى تسيير دفة الحرب بكؿ ذلؾ مثاًل في حالت الحروب أيف تعمؿ 
سيولة بواسطة عامميف اثنيف ىما السرعة والسرية؛ والمذاف ل يمكف توافرىما في 

 .9899عاـ  2البرلماف مثمما شيدتو السمطة التنفيذية  فرنسا مف نفوذ وقوة في حرب
الموائح سواء عف إصدار السمطة التنفيذية في صالحية يتبيف أف ومف خالؿ ذلؾ     

وفي مختمؼ الحالت  طريؽ السمطة التنظيمية أو عف طريؽ سمطة تنفيذ القوانيف
الييئة التنفيذية وقوة  استقرارىي في حد ذاتيا تؤثر وتتأثر بعامؿ  والستثنائيةالعادية 

ىذه ، وىو ما نعتبره العامؿ السياسي األبرز في منحيا مثؿ الختصاصاتصاحبة ىذه 
 اليامة. الصالحيات 

  وقراراتيا قياـ مسؤولية الحكومة كآلية رقابية عف أعماليا: ثالثاً 

" يتبيف أف أينما توجد سمطة توجد مسؤوليةمف منطمؽ القاعدة الفقيية القائمة بأنو "   
مسؤولية  كاف نتيجة السمطات التي تحوزىا، ورغـ أفقياـ مسؤولية السمطة التنفيذية 

تـ تنظيميا عمى  -3كما يقوؿ البعض- رئيس الجميورية في النظاـ الدستوري الجزائري
لخيانة العظمى فقط بمسؤولية إل في حالة ا ىذه المسؤولية ل تكوف استحياء، حيث

عف الجنايات  أيضًا بالنسبة لموزير األوؿمف الدستور و  999جنائية بموجب المادة 
مسؤولية الحكومة عف أعماليا و المكرسة دستوريًا في  دة، فإفوالجنح بموجب نفس الما

وفؽ آليات مختمفة كمناقشة عمؿ الحكومة أو بياف السياسة العامة أو  مواد عديدة

                                                 
 211المرجع السابؽ، ص ، الجزء الثاني،القانوف الدستوري والنظـ السياسية المقارنةسعيد بو الشعير،  1

 .وما بعدىا

 .106المرجع السابؽ ، ص دساتير فرنسا،موريس دوفرجيو، ،  2
-الدولة في القانوف الدستوري، دراسة مقارنة رئيس صور مسؤوليةسامية العايب، حميدي حميد،  3

 .324، ص2014، ، جامعة بسكرة34/35العدد ، ، مجمة العمـو اإلنسانيةفرنسا-مصر-الجزائر
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الالئحة أو التصويت بالثقة أو الستجواب أو األسئمة أو ممتمس الرقابة أو لجاف 
 .1التحقيؽ
 ل يمكف توقع مصدرىا  في حالت شتىقائمة ورغـ ذلؾ فإف ىذه المسؤولية        

مارسة األعماؿ الم اؿ الحكومة في بعضالبرلمانية عف أعم لذا قد تمارس ىذه الرقابة
التي قامت بيا خالؿ مدة و  بواسطة السمطة التنظيمية أو سمطة تنفيذ القوانيف مثالً 

والذي  الرقابية اآلليات كإحدى بياف السياسة العامة السنوي وذلؾ مف خالؿ معينة
حاطتيـ عممًا بما تـ  يعتبر وسيمة إبالغ ميمة جدًا مف الحكومة ألعضاء البرلماف وا 

تنفيذه أثناء سنة مف تقديـ مخطط عمؿ الحكومة، وبما ىو في طور اإلنجاز، وكذا 
عترضتيا، حينيا ااآلفاؽ المستقبمية التي تنوي الحكومة القياـ بيا وكذا الصعوبات التي 

عف إصدارىا لبعض الموائح التي كانت سببًا في عدـ نجاح سياستيا  قد تقـو مسؤوليتيا
 السمطات األخرىننسى األعماؿ و دوف أف ىذا و ، العامة في تنفيذ المخطط الحكومي

 التي قد تكوف محؿ مساءلة مف طرؼ البرلماف.و لحكومة التي تحوزىا ا

 لمييئة التنفيذية السياسة الخارجية لمدولة تتطمب صالحيات أوسع: رابعاً 

قواعد قانونية دولية  ىذا المبرر بدايًة في أف المجتمع الدولي منظـ وفؽيتمخص    
بأف لمختمؼ الدوؿ، وقبؿ ذلؾ ينبغي القوؿ  والتزاماتعمى إثرىا حقوؽ  واضحة تنشأ

كؿ الييئات التنفيذية ليذه الدوؿ ىي غالبًا مف تكوف ممثمًة لدولتيا أو مسؤولًة عف 
تصرفاتيا الدولية، أي أنو ل يمكف تصور ل السمطة التشريعية ول نظيرتيا القضائية 

العمؿ اإلداري أقدـ  آفب" جيمينيؾ"عماًل بقوؿ الفقيو في ممارسة السياسة الخارجية 
مظير لنشاط الدولة، فيو أقدـ مف التشريع ومف القضاء، ألنو يمكف تصور دولة بال 

                                                 
و التصويت بالثقة، المادة  والالئحة بياف السياسة العامة 98مناقشة عمؿ الحكومة، المادة  94المادة  1

 ممتمس الرقابة. 155-153 واداألسئمة، الم 152الستجواب، المادة  151
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أي بدوف سمطة تنفيذية، وبالفعؿ  ؛1بال إدارة اولكف ل يمكف تصورى ضاءتشريع وبال ق
فمف حيث الواقع فإف الدولة التي ل تممؾ ىيئة تنفيذية عمى رأسيا ل يمكف المجتمع 

عف  انقالباتتمؾ الدوؿ التي تعيش وخير مثاؿ عمى ذلؾ  ؛ي التواصؿ معياالدول
وحروبًا وصراعات أىمية بسبب التنازع عف السمطة أيف يصعب  السمطة الحاكمة

الحموؿ مقاميا فال تستطيع السمطة التشريعية  ،التعامؿ معيا مف طرؼ المجتمع الدولي
 ول نظيرتيا القضائية.

فإف السمطة التنفيذية بحاجة ماسة آللية الموائح مف أجؿ تنفيذ وعمى أساس ذلؾ      
أصبحت  باعتبارىاالناتجة عف السياسة الخارجية لمدولة عمى إقميميا  اللتزاماتىذه 

مثؿ القوانيف  امثميوبالتالي ىي أحكاـ ممزمة كذلؾ  ضمف النظاـ القانوني لمدولة
وتصدر الموائح  اللتزاماتية ىذه والتنظيمات األخرى، وبذلؾ تكيؼ الييئة التنفيذ

الدولية كما تضطر كذلؾ لتعديؿ تشريعاتيا الوطنية  والتفاقيات التفاقاتالمجسدة ليذه 
 وفقًا لذلؾ.

 السياسية المستقبمية االستحقاقاتالسمطة التنفيذية عمى  أداء انعكاس: خامساً 

يجب عمى السمطة التنفيذية القياـ بتنفيذ برنامجيا عمى أحسف وجو و بأقؿ تكاليؼ    
مفعمة في ذلؾ طبعًا و  ؛القتصاديةو  الجتماعية العتباراتمراعية في ذلؾ مختمؼ 

سمطتيا التنظيمية في مختمؼ جوانب األنشطة اإلدارية، وىي بذلؾ تعمؿ عمى تحسيف 
السياسية المستقبمية مف  بالستحقاقاتذلؾ لمظفر ىادفًة مف خالؿ سيرتيا و و صورتيا 
 .دستورية أو سياسية استفتاءاترئاسية أو تشريعية أو  انتخابات

السمطة التنفيذية كمما جاءت  أداءاألفراد فإنيـ يراعوف ويقيموف  أما بالنسبة إلى      
ىذه المناسبات السياسية وذلؾ ألنيا دومًا في مقدمة السمطات نظرًا لتعامميا المباشر 

ىذا  مىا اإلدارية ومرافقيا العمومية، وعمع ىؤلء األفراد عف طريؽ مختمؼ أجيزتي
                                                 

مفيـو العمؿ اإلداري المركب في القانوف اإلداري الجزائري، تحوؿ النشاط اإلداري في بف عمية حميد،  1
 .04، ص2006الحقوؽ، جامعة الجزائر،  أطروحة دكتوراه، كمية ،الجزائر
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قة فييا فيتـ تجديد الث األساس يتـ تقييـ انجازاتيا مف قبؿ الرأي العاـ بكؿ مكوناتو
بحسب المردود المرفقي والخدماتي المقدـ مف طرؼ أجيزتيا وبواسطة نصوصيا 

 التنظيمية التي أصدرتيا وسخرتيا لغرض المصمحة العامة.
ورغـ تراكـ كؿ ىذه األنشطة أصبحت الحكومة تفضؿ اقتراح التشريع مقارنة    

 1فيذ ىذه التنظيماتبالتنظيـ وىذا نتيجة صعوبة جمع توقيعات الوزراء المكمفيف بتن
 وكذا اعطاء ىذه األنشطة قوة تشريعية أكثر مما تستحوذه تنظيماتيا.

                                                 
1
 AVRIL Pierre, op.cit, p 90. 
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ما مؤسس لو نظريًا وبيف  وما ىموقع الالئحة بيف ل مف خالؿ المقاربات القانونية     
بيف ما اعتمدتو الدساتير المقارنة متوفر في البيئة القانونية الجزائرية كطرح قانوني ي   وى

القضائية المقارنة وكذا آراء الفقياء حوؿ ىذه اآللية القانونية وما يمكف  واالجتيادات
ية في النظاـ القانوني الجزائري، يبدو بأف الخصوصية ف عوامؿ ليذه اآللتوفره م

 الجزائرية موجودة ومؤسسة في مختمؼ ىذه األفكار القانونية.
 حيويةالجوانب ال مدى توفر ىذه الخصوصية في بعضوعمى أساس ذلؾ يتضح    

عمقة بيا المت العضوية والوظيفية تمثؿ في مختمؼ القيـ القانونيةت لالئحة والتي
والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمكانتيا في النظاـ القانوني الجزائري، فإف ض بطت ىذه القيـ 
القانونية عمى أسس ذات أبعاد عالية المستوى فإف الالئحة حينئذ تسمو بدورىا إلى تمؾ 

ف ض بطت عمى أسس أقؿ شأنًا منيا فتأخذ الالئحة بدو  رىا المكانة الم راد ليا بموغيا؛ وا 
 األساس. لمستوى الذي يتناسب معا

مختمؼ جوانب فبدايًة مف القيـ العضوية والتي بدورىا تؤثر تأثيرًا مباشرًا عمى    
تعتبر المنبع  آخر التنظيمات وذلؾ باعتبار أف الناحية العضوية ليا أو ألي شيء

 والنشأة فتصبح طبيعة الشيء مف قيمو العضوية حتمًا، وكذلؾ تعتبر القيـ العضوية
مف أحد المعايير األساسية التي استند عمييا المشرع الجزائري في التمييز بيف األعماؿ 

 تواإلجراءاباإلضافة إلى مختمؼ الشكميات  1دارية الخاضعة لمقضاء اإلدارياإل
المتعمقة بالالئحة والتي كذلؾ تؤثر وتتأثر بيا كثيرًا ىذه األخيرة،  وبالتالي فطبيعة 

ومتخمؼ العناصر العضوية لالئحة اإلجراءات والشكميات الييئات وكذلؾ مختمؼ 
 مكانتيا في النظاـ القانوني الجزائري.تتحكـ حتمًا في 

نجد أف ىناؾ صراع حوؿ صالحية اثر البحث في ىذه القيـ العضوية  وعمى   
اصدار الموائح في النظاـ الدستوري الجزائري بيف رئيس الجميورية و الوزير األوؿ 

وذلؾ مف خالؿ التعديالت في سمطة اصدار المراسيـ التنفيذية  يتمحور خاصةً 
في حقيقة األمر ال تشكؿ مثؿ ىذا ، حيث أف المراسيـ الرئاسية الدستورية المتعاقبة

                                                 
مف القانوف  801و 800كما ىو معروؼ فقد تبنى المشرع الجزائري المعيار العضوي  بموجب المادتيف  1

 .01-98مف قانوف مجمس الدولة المعدؿ والمتمـ  9اءات المدنية واإلدارية والمادة المتعمؽ باإلجر  08-09
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ويرجع  يس الجميورية وغير ممكنة التفويض،الصراع ألنيا ببساطة سمطة أصيمة لرئ
المتغيرة مف دستور آلخر ومف  أصؿ ىذا الصراع بداية إلى تركيبة السمطة التنفيذية

 وليذا تتغير ىذه التركيبة وتؤثر بدورىا عمى صالحيات ىيئاتيا. تعديؿ آلخر
وباإلضافة إلى ذلؾ نجد قيمًا عضوية أخرى تؤثر عمى مكانة التنظيمات في      

النظاـ القانوني الجزائري كنوع الرقابة التي تخضع ليا، حيث ومف خالؿ البحث في 
األخيرة يتضح لنا تناقض فكري مف حيث وجود نوعيف مف الرقابة تخضع ىذه النقطة 

ليا التنظيمات وفؽ النصوص الدستورية والقانونية ىما رقابة القضائية اإلدارية عف 
 طريؽ مجمس الدولة ورقابة الدستورية عف طريؽ المجمس الدستوري.

الموائح ىي رقابة المشروعية مف طرؼ مجمس الدولة عمى ومف خالؿ ذلؾ ف     
األقرب منطقيًا مف حيث الطبيعة القانونية ليذه الموائح ومف حيث ما تبناه المؤسس 

معظـ النصوص  مف خالؿفعاًل  يظيرالدستوري مف ازدواجية قضائية وىو ما 
بت أي سابقة قضائية في ىذا الدستورية والقانونية، إال أف الواقع العممي المعاش لـ يث

 الشأف.
يي نابعة عف الدستورية عمى التنظيمات مف طرؼ المجمس الدستوري فأما رقابة     

، حيث أف ىذه القانوف المقارف مثميا غير موجود في ألف خصوصية جزائرية بحتة
مثمما ما ىو معموؿ  فقط االختصاصالرقابة مف المفروض أف تكوف عمى المجاؿ أو 

يف الدستورييف ير بيف النظاموذلؾ نظرًا لمتشابو الكب النظاـ الدستوري الفرنسيبو في 
قد جاء بقفزة نوعية في ىذا  :615لكف التعديؿ الدستور لسنة  الجزائري والفرنسي

الشأف وىي آلية الدفع بعدـ الدستورية وكذا فتح عممية اإلخطار لعدد معيف مف النواب 
أو األعضاء لممارستو، وىو ما يعتبر مف أحد أىـ إيجابيات ىذا التعديؿ التي جاءت 

)الفصؿ  بحؽ المشاركة الديمقراطية في عممية الرقابة عمى دستورية القوانيفلتعترؼ 
 .األوؿ(
وباالنتقاؿ إلى القيـ الوظيفية التي تحوزىا التنظيمات فإنيا ومف خالؿ دورىا في     

تسيير وتنظيـ مختمؼ شؤوف األفراد ليا مف التأثير البالغ عمى استقرار المنظومة 
يث تضمف تنفيذ األحكاـ التشريعية وسد الثغرات الموجودة فييا كما القانونية ككؿ، ح

 .تعالج العديد مف المجاالت بأحكاـ مماثمة ليذه التشريعات
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ولعؿ تمؾ المراسيـ الرئاسية التنظيمية المستقمة تشكؿ تشريعًا موازيًا تييمف مف    
وازنات حديثة، عمى خاللو السمطة التنفيذية عمى الوظيفة التشريعية وتعمؿ عمى فرض ت

 ت كيؼ بيا األحكاـ التشريعية وفؽ ما تراه مناسبًا.غرار المراسيـ التنفيذية والتي 

لكف ىذه المراسيـ التنفيذية ليا مف المجاؿ الزمني غير المحدود في تنفيذ األحكاـ    
التشريعية إال إذا نصت ىذه األحكاـ خالؼ ذلؾ، حيث تعتبر مف احدى الثغرات 

التي تتالعب بيا السمطة التنفيذية متى أرادت المماطمة في تنفيذ أي نص  القانونية
 تشريعي.

كما أف ىذه المراسيـ التنفيذية تبدو أحيانًا أخرى مقيدة مف حيث فحوى النص المراد   
نظرًا لبعض تنفيذه، باإلضافة إلى أنو يمكف أف يحؿ محميا المرسـو الرئاسي التنظيمي 

  و القانونية.االعتبارات السياسية أ

يتـ استعماليا كؿ ما دعت الضرورة لذلؾ ما داـ أف ومع ذلؾ فإف ىذه التنظيمات     
المعيار المعموؿ بو دومًا مف طرؼ السمطة التنفيذية ىو معيار تحقيؽ األىداؼ 
والمتمثؿ في المصمحة العامة، حيث يتطمب مف السمطة التنفيذية اصدار التنظيمات 

 .جاؿ وبأقؿ التكاليؼ ووفؽ نظرة مستقبمية محافظةالالزمة في أقرب اآل

لدى اإلطالع عمى التزايد الممحوظ في حجـ ىذه  ىاجساً  يشكؿلكف األمر قد     
خرى نظرًا لعدـ استقرار المنظومة الدستورية والقانونية وحتى عدـ النصوص مف فترة أل

 وص التنظيمية.استقرار األوضاع االقتصادية، وىو ما ينتج عنو كـ ىائؿ مف النص

أكثر مف  ياصب في ايجابياتوبالرغـ مف أف تفاعؿ ىذه النصوص التنظيمية ي   
سمبياتيا إال أنو أصبح مف الضروري تفاعميا مع مختمؼ نشاطات األفراد ووفؽ ما تراه 

حيث أصبحت تساىـ في مجاالت عديدة غير  مناسبًا مف ظروؼ وآليات قانونية؛
حتى تجاوزت بذلؾ الوظائؼ التقميدية  في تنفيذ القوانيفمجاالتيا األصمية المتمثمة 

مسمطة التنفيذية إلى وظائؼ وأىداؼ حديثة كاالسياـ في مجاؿ الحقوؽ والحريات أو ل
 .)الفصؿ الثاني( المجاؿ السياسي
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 الفصل األول :
القيم القانونية لموائح السمطة 
 التنفيذية وفق المعيار العضوي

 
درة عف السمطة التنفيذية بقيـ عضوية خاصة تجعميا ذات طبيعة تتميز الموائح الصا   

قانونية متميزة، حيث تشتمؿ ىذه القيـ العضوية عمى مختمؼ الشكميات واإلجراءات 
ممارستيا والرقابة الخاضعة ليا، وما المتعمقة بالموائح وكذا طبيعة الييئات المختصة ب

لتأثير عمى موقع الالئحة تأثيرًا عمى اتعمؿ يميز ىذه المعطيات العضوية ىو أنيا 
نحو ما ىو متعارؼ عميو وفؽ القانوف المقارف أصبحت  اتجيتفعااًل بحيث أنيا إذا 

ومبدأ تدرج القواعد الالئحة بدورىا تشكؿ ضمانة لمعديد مف المبادئ كمبدأ الشرعية 
ع تمؾ فإف الالئحة حتمًا قد تصطدـ م ذلؾ إلى غير اتجيتالقانونية وغيرىا، أما إذا 

 المبادئ.
 المفترضةيير التوازنات األساسية تغاستقرار النصوص الدستورية في  ـلقد ساىـ عد   

يبة تعاقبت عمى مراحؿ كانت فييا تارًة ثنائية الترك لمييئات الدستورية، فالسمطة التنفيذية
مؾ وتارًة أخرى أحادية التركيبة، مما يشكؿ عدـ استقرار في وظائفيا الدستورية خاصة ت

 المتعمؽ بإصدار لوائحيا والتي تطورت عبر تطور واختالؼ ىذه النصوص الدستورية
 وصواًل إلى ما أصبحت عميو اليـو إلى مراسيـ رئاسية وأخرى تنفيذية.

فقد شيدت العديد مف  ممراسيـ الرئاسية التنظيميةل التطور الدستوري فبدايًة مف     
رئاسة الجميورية في اعتماد األمانة  عرفتولذي الييكمي ا التطور التغييرات ولعؿ أىميا

العامة لمحكومة كأحد أىـ األجيزة التي تعمؿ عمى اعداد وتنظيـ مختمؼ النصوص 
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مختمؼ ىذه النصوص خاصة منيا ل اً رائيإجالتشريعية والتنظيمية وىو ما أحدث تطورًا 
 المراسيـ الرئاسية التنظيمية.

يرًا عبر تأثر تركيبة ثك تأثرتنجد أنيا التنفيذية  المراسيـ تطور باالنتقاؿ إلىلكف    
الرجوع إلى مف األحادية إلى الثنائية ومف ثـ  فاالنتقاؿالتنفيذية مباشرًة،  السمطة

 ىذه النصوص التنفيذية كما سينتج عنواألحادية حتمًا سينتج عنو عدـ استقرار في 
مـو فيمكف القوؿ بأف الموائح، وعمى الع ليذه نوعيةالخصائص كذلؾ العديد مف ال

في النظاـ  بيف رئيس الجميورية والوزير األوؿ ىي دومًا تتراوح صالحية إصدار الموائح
 الدستوري الجزائري )المبحث األوؿ(.

باعتبارىا مف القيـ العضوية  المسمطة عمى الالئحة وباإلنتقاؿ إلى اآلليات الرقابية   
 معظـ األنظمة الدستورية الحديثة خاصةفي  مثميا وجدليا نممس بعض التناقضات ال ت

في معظـ  نظيره الجزائريكثيرًا مع  الدستوري الفرنسي الذي يتشابوالنظاـ  منيا
وكذا األخذ بنظاـ خاصًة مبادئ القانوف اإلداري  المعطيات الدستورية والقانونية

 .اإلزدواجية القضائية

ؿ السمطة التنفيذية فمف المفروض أف تخضع مختمؼ أعماوعمى ىذا األساس     
لرقابة مجمس الدولة رقابة مشروعية وال تخضع لرقابة المجمس الدستوري إال فيما يتعمؽ 
بالفصؿ بيف مجالي التشريع والالئحة، لكف يبدو أف المؤسس الدستوري الجزائري اتخذ 

 عمى تنظيمات السمطة التنفيذية. معاً  كال الرقابتيف

 والقضاء اإلداري أسس ومبادئ القانوف اإلداري مجمس الدولة أحد أىـ فباعتبار   
فإف ىذا األخير قد  وباعتبار تبني المؤسس الدستوري الجزائري لإلزدواجية القضائية

ضمانات أحكاـ رقابة مجمس الدولة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في الدستور ك وضع
تصاصتو حتى يحضى بالقدر الكافي مف اإلستقاللية لممارسة اخ دستورية قوية

وفؽ النصوص لكف وعمى الرغـ مف وجود رقابة عمى الموائح  القضائية واإلستشارية،
توافؽ بيف ىذه  يوجديالحظ بأنو ال  نومف طرؼ مجمس الدولة فإالدستورية والتشريعية 

وبيف الواقع المعاش والذي تنعدـ فيو مثؿ ىذه التجارب أو اإلجتيادات  النصوص
 القضائية.
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في رقابة الدستورية مف طرؼ  والمتمثمةعمى الموائح  ةمسمطاألخرى ال الرقابةأما     
فيي الفكرة التي ال تبدو متناسقة ال مع المنطؽ وال مع القانوف  المجمس الدستوري

لتكرس احتراـ  في األصؿ فكرة إنشاء مجمس دستوري جاءتالمقارف، حيث أف 
قمة ىـر المنظومة القانونية  باعتباره يقع عمى -النصوص التشريعية ألحكاـ الدستور 

صدرىا السمطة التنفيذية حيث تمثؿ ليست النصوص التنظيمية التي تو  - في الدولة
بينما الطبيعة  ،الجية األكثر تأثيرًا في عممية اخطار المجمس الدستوري ىذه األخيرة

ا فال يمكف تفسير ىذ وليذا ،اإلدارية لموائح تقر اختصاص مجمس الدولة فقط لرقابتيا
إال  لخضوع الالئحة لمرقابة الدستورية والرقابة القضائية في آف واحدالفكري  التناقض

 .)المبحث الثاني( عمى سبيؿ خصوصية النظاـ الدستوري والقانوني الجزائري
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 المبحث األول :
صالحية إصدار الموائح بين رئيس الجميورية والوزير 

 األول
، فإنو 1ديالت الدستورية الكثيرة والمتتالية في الدساتير الجزائرية المتعاقبةنظرًا لمتع   

مف المحتـ أف تتغير التوازنات الدستورية المفترضة في الييئات الدستورية مف تعديؿ 
 أحاديةآلخر، وىو حاؿ السمطة التنفيذية التي تعاقبت عمى مراحؿ كانت فييا تارًة 

 التركيبة. ثنائيةالتركيبة وتارًة أخرى 
باختالؼ ومف ىذه المعطيات يمكف القوؿ بأف صالحية إصدار الالئحة اختمفت    

المراحؿ الدستورية حيث أف معظـ الدساتير والتعديالت الدستورية مست بيذه 
 .الصالحية

فقد شيدت  التطور الدستوريومف خالؿ  سية التنظيميةـ الرئاالمراسي فبدايًة مف     
الييكمي الذي  وصواًل إلى ماىي عميو اليوـ دوف أف ننسى التطور العديد مف التغيرات

شيدتو رئاسة الجميورية في اعتماد األمانة العامة لمحكومة كأحد أىـ األجيزة التي 
                                                 

بالنصوص القانونية  2016و 2008، 2002، 1988، 1979جاءت التعديالت الدستورية لسنوات  1
 التالية:

بتاريخ  28ج.ر عدد   ،تعمؽ بالتعديؿ الدستوريي 07/07/1979ؤرخ في  م 06-79 قانوف رقـ 
10/07/1979. 

تعمؽ بنشر نتائج التعديؿ الدستوري الموافؽ عميو في ي 05/11/1988مؤرخ في  223-88مرسـو رقـ 
 .05/11/1988المؤرخة في  45في الجريدة الرسمية، ج.ر عدد  03/11/1988استفتاء 
المؤرخة في  25ج.ر عدد  ،تعمؽ بالتعديؿ الدستوريي 10/04/2002مؤرخ في  03-02 رقـ قانوف
14/04/2002. 

المؤرخة في  63ج.ر عدد  ،تعمؽ بالتعديؿ الدستوريي 15/11/2008مؤرخ في  19-08 رقـ قانوف
16/11/2008. 

المؤرخة في  14ر عدد .جتعمؽ بالتعديؿ الدستوري، ي 06/03/2016مؤرخ في  01-16قانوف 
07/03/2016. 
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تعمؿ عمى اعداد وتنظيـ مختمؼ النصوص التشريعية والتنظيمية وىو ما أحدث تطورًا 
ـ الرئاسية التنظيمية، لكف ما يبقى المراسيمختمؼ ىذه النصوص خاصة منيا ل اً رائيإج

التأكيد عميو ىو ىيمنة وسمطة رئيس الجميورية في اصدار المراسيـ الرئاسية التنظيمية 
 )المطمب األوؿ(.

عبر  كثيراً  نجد أنيا تطورت وتأثرتالمراسيـ التنفيذية  البحث في إال أنو مف خالؿ   
مف األحادية إلى الثنائية ومف ثـ الرجوع تركيبة السمطة التنفيذية مباشرًة، فالتحوؿ تأثر 

ًا تباينشكؿ إلى األحادية شكؿ مراحؿ أو نقاط محورية في تطور ىذه الموائح مما 
 صالحية اصدار المراسيـ التنفيذية بيف رئيس الجميورية والوزير األوؿفي  ممحوظاً 

 .خالؿ ىذه المراحؿ )المطمب الثاني(
 

 المطمب األول :
ية في اصدار المراسيم الرئاسية سمطة رئيس الجميور 

 التنظيمية
لقد عممت السمطة التنفيذية في الجزائر مع تعاقب الدساتير عمى بسط نفوذىا قدر    

رئيس الجميورية  تمكف مف خالؿ ىذا التطور الدستورياإلمكاف مف دستور آلخر، و 
ظيمية افتكاؾ نصيبو مف الوظيفة التشريعية عف طريؽ المراسيـ الرئاسية التنمف 

لكف نجاح ىذه األخيرة كاف بواسطة الييكمة الدقيقة والمتقنة التي  )الفرع األوؿ( المستقمة
تتمتع بيا رئاسة الجميورية والتي تحتوي عمى جياز األمانة العامة لمحكومة التي 
بدورىا تساىـ في اعداد ىذه النصوص وغيرىا إلى غاية نشرىا في الجريدة الرسمية 

نصوص تمتاز خصائص تميزىا عف مختمؼ أعماؿ السمطة حتى أصبحت ىذه ال
 .)الفرع الثاني( التنفيذية
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 الفرع األول: 
 ممراسيم الرئاسية التنظيميةل التطور الدستوري

ية ككؿ جاءت تحتؿ المراسيـ الرئاسية التنظيمية مكانة ىامة في المنظومة القانون  
بقفزة نوعية مف  فحظيت؛ )أواًل( اقبةعبر تطور في التجربة الدستورية الجزائرية المتع

مف خالؿ أىـ ىياكؿ رئاسة الجميورية  حيث مختمؼ جوانبيا الوظيفية واإلجرائية
 .)ثانيًا( والمتمثمة في األمانة العامة لمحكومة

   تطور صالحية اصدار المراسيم الرئاسية من خالل الدساتير أواًل:
، مع العمـ لية المراسيـ الرئاسيةآلة في تبنييا لقد اختمفت الدساتير الجزائرية المتعاقب   

 . 1وقد تكوف مراسيـ رئاسية فردية ةتنظيميأف ىذه األخير قد تكوف مراسيـ رئاسية 
والتي تمثؿ اشكالية العصر التنظيمية المستقمة منيا  ئاسيةبخصوص المراسيـ الر ف    

تمؼ نظاميا القانوني مف بالنسبة لفقياء القانوف الدستوري والقانوف اإلداري، فقد اخ
 دستور آلخر.

كانت التنظيمات محدودة المجاؿ عمى عكس التشريع قد مف 7:=5دستور  ففي ظؿ   
األصيؿ مطمؽ المجاؿ وذلؾ وفقًا لمنظرية التقميدية المتعارؼ  االختصاصصاحب 

عمييا، وكانت صالحية ممارسة اصدار الموائح حكرًا لرئيس الجميورية دوف سواه 
تمارس السمطة  الدستور والتي نصت عمى ما يمي: >>مف ىذا  97لمادة اموجب ب

وذلؾ دوف أف يكوف ىناؾ أي احتماؿ في تفويض ، <<النظامية من رئيس الجميورية
 ممارسة ىذه الصالحية لشخصية دستورية أخرى.

                                                 
صالحيات رئيس الجميورية عف نطاؽ بحثنا باعتبارىا تدخؿ في  ةرجاالفردية خ تعتبر المراسيـ الرئاسية 1

 92في التعييف في بعض الوظائؼ العميا في الدولة كالوزراء والقضاة وغيرىـ مثمما جاء في نص المادة 
يعين رئيس الجميورية في الوظائف >> : يما يمعمى والتي تنص  المعدؿ والمتمـ 1996مف دستور 

 والميام اآلتية:
 ر،الوظائف والميام المنصوص عمييا في الدستو  -1
 الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، -2
 <<التعيينات التي تتم في مجمس الوزراء... -3
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والذي كاف بداية تبني المؤسس الدستوري لمنظرية  :;=5أما بخصوص دستور    
آخر في صالحية ممارسة السمطة  اتجاه القانوف والالئحة؛ فجاء وفؽ لمجاؿ الحديثة

أيف كاف رئيس الجميورية ىو صاحب  ؛التنظيمية عف طريؽ مراسيـ رئاسية
 :التي نصت عمى 51العاشرة  الفقرة 555األصيؿ بموجب المادة  االختصاص

ىذه سة أف يفوض ممار في ذات الوقت يمكف  ولكن يضطمع بالسمطة التنظيمية<< >> 
التي نصت عمى عدـ امكانية تفويض رئيس  :55السمطة التنظيمية بموجب المادة 

لكنيا استثنت مف ذلؾ ممارسة ألي كاف؛ الجميورية لبعض الصالحيات الدستورية 
وىو ما يدؿ عمى امكانية تفويض ىذه السمطة لبعض الشخصيات ، 1السمطة التنظيمية

ير األوؿ المذاف يعتبراف مف بيف المساعديف الدستورية خاصًة نائب الرئيس أو الوز 
 األساسييف لرئيس الجميورية.

نفس األحكاـ  يافيالحظ بأن المعدؿ والمتمـ :==5ودستور  =>=5أما في دستور    
التي أقرت باحتكار ممارسة رئيس الجميورية لمسمطة التنظيمية في كال تقريبًا 

شخص كاف، تطبيقًا لنص  يونصت عمى عدـ تفويض ىذه السمطة أل ،2الدستوريف
 .:==5مف دستور  515والمادة  =>=5مف دستور  7>المادة 

ممارسة اصدار  وخطورة قدر أىميةأف المؤسس الدستوري الجزائري  وىو ما يبيف 
عتبر ممثاًل لإلرادة أية ىيئة دستورية ال ت مف طرؼ المراسيـ الرئاسية التنظيمية المستقمة

                                                 
ض رئيس الجميورية سمطتو في تعيين و ال يجوز بأي حال من األحوال أن يف >>:  116تنص المادة  1

نائب رئيس الجميورية و الوزير األول و أعضاء الحكومة، أو إعفائيم من مياميم، و ال في إجراء 
ستفتاء، أو في حل المجمس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، و ال في تطبيق ا

من الدستور، و كذلك السمطات الواردة في الفقرات  124إلى  119األحكام المنصوص عمييا في المواد 
ف المادة م 10أي أنو لـ يتـ ذكر الفقرة  <<.من الدستور 111من المادة  13و الفقرة  9إلى  4من 
 مف الدستور والتي تنص عمى ممارسة السمطة التنظيمية وىو ما يعني امكانية تفويضيا. 111

يوقع المراسيم  ->>: يعمى ما يم 1989مف دستور  74المادة الفقرة الرابعة مف لقد نصت  2
ـمية في يـمارس رئيس الـجميورية السمطة التنظي>> : يمنو عمى ما يم 116الػمادة  و <<الرئاسية...

المعدؿ  1996مف دستور 91مف المادة  06الفقرة  ، ونصت...<<الـمسائل غير الـمخصصة لمقانون
>> : يمنو عمى ما يم 143كما نصت المادة  <<يوقع المراسيم الرئاسية... ->>: يوالمتمـ عمى ما يم

 .<<...يـمارس رئيس الـجميورية السمطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة لمقانون
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الذي يشرع باسمو أو رئيس الجميورية الذي انتخب  العامة لمشعب مثؿ البرلماف
 .ويمارس صالحياتو ويصدر الموائح كذلؾ باسمو باالقتراع العاـ المباشر والسري

بيذه العناية الدقيقة مف طرؼ المؤسس  تحظىولما كانت ىذه النصوص التنظيمية    
ف ضمف ىياكؿ فإف رئيس الجميورية جعؿ مالدستوري عمى تعاقب الدساتير الجزائرية؛ 

امة بيذه النصوص وغيرىا تتمثؿ في األمانة الع ستو ىيئة عميا بالغة األىمية تيتـرئا
 .لمحكومة والتي تعتبر مف بيف األجيزة األساسية في ىيكؿ السمطة التنفيذية ككؿ

 
 استحداث األمانة العامة لمحكومة كييئة مختصة في إعداد التنظيمات ثانيًا:
مكمؼ بتنسيؽ امة لمحكومة الجياز الدائـ في رئاسة الجميورية والتعتبر األمانة الع   

النشاط القانوني الحكومي فيي تشكؿ بذلؾ القاعدة األساسية في تنظيـ النشاط القانوني 
عية والتنظيمية ابتداًء مف كونيا حيث تعمؿ عمى اعداد مختمؼ النصوص التشري1لمدولة
المصطمحات المناسبة  باختيارذلؾ تقـو إلى غاية صدورىا؛ فيي ب قانونيةً  اً أفكار 

والصياغة القانونية المعتادة كما تعمؿ عمى تنظيـ مختمؼ اإلجراءات والمشاورات 
 الالزمة لذلؾ.

 

مرحمتيف  ة العامة لمحكومة يتبيف أنيا عرفتألمانومف خالؿ التطور التاريخي ل   
تابة عامة لمحكومة مف ك االستقالؿفي المرحمة األولى منذ  ختمفتيف، حيث تطورتم

وصواًل إلى ادماجيا ضمف الكتابة العامة لرئاسة الجميورية إلى مديرية عامة لمتشريع 
بمقتضى  ;;=5سنة  2عامة لمحكومةإلى المرحمة الثانية التي أ نشأت فييا األمانة ال

أيف أصبحت جيازًا مستقاًل ممحقًا  ،;;=67/18/5المؤرخ في  8;-;;المرسـو رقـ 
حيث توالت التعديالت في ىيكمة الرئاسة بعدة  مباشرة لرئيس الجميوريةبالسمطة ال
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 37ر عدد .ج يتضمف احداث األمانة العامة لمحكومة، 23/04/1977مؤرخ في  74-77ـ مرسـو رق 2

 .08/05/1977المؤرخة في 
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المحدد  6115/;66/1المؤرخ في  ;=5-15إلى غاية المرسـو رقـ  1مراسيـ
 .2لصالحيات مصالح رئاسة الجميورية وتنظيميا

 
 ونظرًا لممكانة السامية التي تحتميا األمانة العامة في معظـ نشاطات السمطة التنفيذية

والصالحيات البالغة المياـ باعتباره عمى رأس ىذا الجياز لو مف  ف األميف العاـفإ
 :يما يماألىمية والتي نذكر منيا 

مراقبة مدى مطابقة مشاريع القوانيف والتنظيمات، والتنسيؽ عمى  حرصال -
 القانوني لمنشاط الحكومي؛

ة مشاريع النصوص التي تقدـ لتوقيع رئيس الجميوري مختمؼل ريحضالت -
 والوزير األوؿ ويتولى نشرىا في الجريدة الرسمية؛

جدوؿ أعماؿ مجمس لالسمطات المعنية و  األجيزة ر بالتعاوف معيحضالت -
 الحكومة؛ اتالوزراء واجتماع

 الحكومة؛و اجتماعات مجمس الوزراء مختمؼ في  ةشاركالم -

الوزراء ويتولى المحافظة عمييا  نقاشات مجمس وحوصمة خالصة إعداد -
 لقرارات المتخذة عمى أعضاء الحكومة؛ع اويوز 

 ، وال سيما فيما يخص:بالتشريع ات المتعمقةاإلجراءو مراحؿ الكؿ  متابعة -

 إرساؿ مشاريع قوانيف الحكومة إلى البرلماف؛ 

  ومعالجتيا؛البرلماف ونواب استالـ اقتراحات القوانيف مف أعضاء 

                                                 
 37يحدد مصالح رئاسة الجميورية، ج.ر عدد  03/09/1989مؤرخ في  169-89مرسـو رئاسي رقـ  1

 .04/09/1989مؤرخة في 
يحدد أجيزة رئاسة الجميورية وىياكميا، ويضبط  17/10/1990مؤرخ في  321-90مرسـو رئاسي رقـ 

 .24/10/1990مؤرخة في  45اختصاصاتيا وكيفيات تنظيميا، ج.ر عدد 
دد األجيزة واليياكؿ الداخمية لرئاسة الجميورية، يح 29/05/1994مؤرخ في  132-94مرسـو رئاسي 

 .18/06/1994مؤرخة في  39ج.ر عدد
صالحيات مصالح رئاسة الجميورية حدد ي 22/07/2001مؤرخ في  197-01رقـ رئاسي مرسـو  2

 .25/07/2001المؤرخة في  40ر عدد .جوتنظيميا، 
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 ة الدستورية اإلجراءات المرتبطة بسمطة رئيس الجميوري ومتابعة تنفيذ
1في مجاؿ إخطار المجمس الدستوري.

 

فإف ىذا الجياز وعمى رأسو األميف العاـ يمثؿ المستودع التقني  ومف خالؿ ذلؾ   
عمى تحويؿ األفكار  يسيرلصناعة التشريعات والتنظيمات في الدولة ككؿ؛ حيث 

 وبالتالي فإنبحتة و الحكومة إلى قواعد قانونية اجتماعات مجمس الوزراء و  المقترحة مف
يمعب دورًا حاسمًا في تحوير نية المشرع والسمطة التنفيذية في مختمؼ التشريعات 
والتنظيمات إلى الوجية التي يميؿ إلييا، أي أنو بموجب أف ىذا الجياز يقع تحت 
السمطة المباشرة لرئيس الجميورية فإف المستفيد األوؿ ىو الرئيس بدايًة ثـ السمطة 

 التنفيذية ككؿ.
لى الدور الذي تمعبو األمانة العامة لمحكومة في تحضير مختمؼ وباإلضافة إ   

؛ فإنيا تعتبر كذلؾ النصوص القانونية مف اعدادىا إلى غاية نشرىا في الجريدة الرسمية
والمنسؽ لتحضيرات  ىيئة استشارية في المجاؿ القانوني لدى السمطة التنفيذية

 اجتماعاتيا.
إف مختمؼ التنظيمات؛ فمانة العامة لمحكومة في صياغة األ عمى دور وبالوقوؼ   

ىذا العمؿ يبدأ انطالقًا مف تحضير أعضاء الحكومة لمشاريع المراسيـ في حدود 
عمؿ الحكومة، حيث يقوـ األميف العاـ الصالحيات الممنوحة ليـ ومف خالؿ مخطط 

حب المشروع وكذا لمحكومة باإلشراؼ عمى تقنيات اعداد ىذه المراسيـ رفقة الوزير صا
 اميا وتدرجيا في النظاـ القانوني.الوقوؼ عمى مدى احتر 

تتـ عممية عرض ومناقشة ىذه المراسيـ وصواًل إلى تحريرىا  مراحؿ عدة ووفؽ     
النيائي وترسؿ بعد ذلؾ إلى األمانة العامة لمحكومة أيف تتـ دراستيا دراسة أخيرة رفقة 

سواء كاف رئيس الجميورية إذا لمسمطة المؤىمة لمتوقيع ممفيا الكامؿ وكذا مذكرة تقديميا 
، ومف ثـ تنفيذيةالمراسيـ بال يتعمؽ األمركانت مراسيـ رئاسية أو الوزير األوؿ عندما 

 نشرىا في الجريدة الرسمية.
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 وفي ىذا الشأف وبخصوص مراحؿ إعداد مختمؼ النصوص القانونية توجد ىناؾ   
موجية ألعضاء  16/16/6111 المؤرخة في ;;رقـ  1تعميمة لألميف العاـ لمحكومة

الحكومة تحت موضوع اإلجراءات المتعمقة بإعداد النصوص والمصادقة عمييا تـ 
 التذكير بمراجع قانونية سابقة قصد تحقيؽ أىداؼ عامة مف بينيا:

 عممية دراسة النصوص واعدادىا والمصادقة عمييا؛ -

 ض النصوص؛اآلراء المسبقة المطموبة لممصادقة عمى بع -

 .ؾالمرفقة لذلاألثر المالي لممشروع والوسائؿ  -

 بما يمي: 2وتتعمؽ ىذه المراجع
المراحؿ التي يجب أف يتبعيا مشروع النص منذ أف تعده الدائرة الوزارية أو   -

المؤسسة المعنية حتى استكماؿ مساره ونشره في الجريدة الرسمية مف طرؼ 
 مصالح األمانة العامة لمحكومة؛

عمى السمطة المكمفة  وزارية والمؤسسات المعنيةالدوائر ال ة عرضاجباري -
بالوظيؼ العمومي واإلصالح اإلداري مختمؼ مشاريع النصوص المتعمقة 
بإحداث ىياكؿ في المؤسسات واإلدارات العمومية وتنظيميا وسيرىا وتغييرىا 

جباري؛  أو إلغائيا إلبداء رأي تقني مسبؽ وا 

مشاريع القرارات إلى األمانة العامة لمختمؼ  ومةاجبارية إرساؿ أعضاء الحك -
وذلؾ قبؿ  لمحكومة قصد دراسة مطابقتيا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما

 توقيع الوزير أو الوزراء المعنييف.
وتيدؼ ىذه التعميمة إلى تحسيف نوعية النصوص القانونية وضماف سرعة معالجتيا   

ة لمدولة التي تتطمبيا المخططات والبرامج والمساىمة في حداثة المنظومة القانوني
 التنموية فييا.

 

                                                 
 .2000-02-02المؤرخة في  2000أ.ع.ـ/د/ 077تعميمة األميف العاـ لمحكومة رقـ  1
 1994-12-11المؤرخة في  41تعميمة رئيس الحكومة رقـ  2

 1995-09-20المؤرخ في  22منشور رئيس الحكومة رقـ 
 1998-05-20قرار مجمس الحكومة المؤرخ في 
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 الفرع الثاني:
 التنظيمية صدار المراسيم الرئاسيةال األساس القانوني

يستأثر رئيس الجميورية  المعدؿ والمتمـ 1996 دستور مف 143بموجب المادة    
 يمارس >> يمي:، حيث جاءت كما دوف سواه ية المستقمةبممارسة السمطة التنظيم

يندرج ن. ئيس الجميورية السمطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة لمقانور 
 .<<.لتطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لموزيراألو

وبيذا يكوف المؤسس الدستوري قد فصؿ بيف المجاؿ التنظيمي لموزير األوؿ في     
المنفردة لرئيس الجميورية في ة و تنظيمات وبيف الصالحية األصيمتنفيذ القانوف وال

عمى  ممارسة السمطة التنظيمية المستقمة التي تخرج عف المجاؿ المخصص لمقانوف،
الذي يتقاسـ ويشترؾ في سمطة و  >9=5عكس ما جاء في الدستور الفرنسي لسنة 

، حيث أنو وبالرغـ مف أف 1التنظيـ المستقؿ كؿ مف رئيس الجميورية والوزير األوؿ
تنظيمية يمارسيا الوزير األوؿ إال انيا ليست بصفة حصرية حيث يشاركو السمطة ال

رئيس الجميورية في ذلؾ؛ إذ أنو يوقع المراسيـ التي يتـ التداوؿ عمييا في مجمس 
 .2الوزراء وبالتالي يالحظ أف توزيع االختصاص يتـ وفؽ تدرج النصوص

ىذه الصالحيات ة يمارس وبالرجوع الى الدستور الجزائري فإف رئيس الجميوري      
في الواقع فإف وتسمى بالمراسيـ الرئاسية، و  موباسيوقع عمييا  عف طريؽ مراسيـ

 الدستور لـ يستعمؿ عبارة المراسيـ التنظيمية، فيو يستعمؿ عبارة المراسيـ الرئاسية
 ا الدستور ضمف المراسيـ الرئاسية، وىذا يفيـ منو بأف المراسيـ التنظيمية يدرجيفقط
مراسيـ التي يتخذىا رئيس الجميورية يمكف أف تكوف أيضا تنفيذية، بمعنى يمكف وال
عمى عكس الوزير األوؿ الذي ال يمكنو التدخؿ في  مرئيس التدخؿ في المجاؿ التنفيذيل

 .3تنفيذية فردية أو المجاؿ الرئاسي، إذا فالمراسيـ الرئاسية قد تكوف تنظيمية أو

                                                 
 .1958مف الدستور الفرنسي لسنة  21 و 13 المادتاف 1

2
 AROMATARIO Silvano, La dérive des institutions ver un régime présidentiel, 

R.D.P, n03, Paris, 2007, p713. 
 .14، المرجع السابؽ، صبن نممة صميحة 3
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ظيمية يستعممو المشرع الجزائري دوما في فيرس غير أف مصطمح المراسيـ التن   
الجريدة الرسمية مدرجا تحتو كال مف المراسيـ الرئاسية و التنفيذية شريطة أف ال تكوف 
ىذه المراسيـ فردية، ألف ىذه األخيرة ىي أيضا متواجدة في الفيرس بعد اكتماؿ مجمؿ 

 .1المراسيـ التنظيمية
نظيمية الممنوحة لرئيس الجميورية فيمكف أما فيما يخص خصائص ىذه السمطة الت

 حصرىا في النقاط التالية :
  قانونية سمطة: أوالً 
أو تعديؿ مركز  مف خاللو إنشاء مركز قانوني عاـيتنج  قانونياً  أي أنيا تحدث أثراً    

لتنظيمية ألنيا ال تحدث قائـ أو إلغائو، فسمطة التنسيؽ مثال ال تعتبر مف قبيؿ السمطة ا
رشادات في شكؿ و  2خالؿ إصدار أوامر وتوجييات التي يمارسيا الرئيس مفو أي أثر  ا 
فيذه المراسيـ الرئاسية  وبذلؾ ،4أو تمؾ التصرفات واألعماؿ التحضيرية 3تعميمات

نيا ال  التنظيمية تنتج أثرىا القانوني بمجرد نفاذىا في مواجية المخاطبيف بيا، حتى وا 
القانونية وبالتالي يقع ىذا األثر القانوني عمى تخاطب األشخاص بذواتيـ بؿ بصفاتيـ 

تغيير بتغيير جزئي أو بأصحاب ىذه الصفات القانونية بتعديؿ مركزىـ القانوني سواء 
، وبالتالي فالسمطة القانونية الناشئة عف ممارسة اصدار المراسيـ أو بإلغائيا نيائياً كمي 

ثر القانوني المباشر عمى التنتظيمية مف قبؿ رئيس الجميورية ىي سمطة ليا األ
  المخاطبيف بيا مثميا مثؿ اآلثار القانونية الناجمة عف صدور التشريعات.

 سمطة أصيمة و منفردة : ثانياً 
المراسيـ الرئاسية التنظيمية مصدرىا مف المجاؿ التنظيمي الوارد في الدستور  تجد   

 ىذا عتبري ، حيثتمـالمعدؿ والم :==5مف دستور  السالؼ ذكرىا 587بموجب المادة 

                                                 
ئرية فتجدىا مرتبة و مقسمة الى عناويف وفؽ أنظر مثال أي فيرس لمجريدة الرسمية لمجميورية الجزا 1

التي تحتوي عمى مجموعة مف المراسيـ  التنظيميةالتدرج القانوني لمنصوص القانونية فتجد ضمنيا المراسيـ 
 الرئاسية و التنفيذية، وتجد المراسيـ الفردية بعدىا.

2
 HARTANI A.K, Le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 Novembre 

1996, These Doctorat, Université d’Alger,  2003, p57. 
 .20، المرجع السابؽ، صعادل ذوادي 3

4
 LEBRETON Gilles, Droit administratif général, Tome 2, op.cit, p.p230-231.  
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 لو أف يكوف دوف الجميورية، لرئيس وأصال أساسا مخولة المستقمة الموائح مف النوع
تفويض  عمى حصولو ذلؾ يتوجب فأ ودوف لغيره السمطة ىذه تفويض في الحؽ

بالمراسيـ  تسمى دستوري أصمي اختصاص ىي بؿ لممارستيا غيره مف ورخصة
صاحبيا رئيس الجميورية وىو ما يوحي بأنيا سمطة وذلؾ نسبًة ل 1التنظيمية الرئاسية

لمراسيـ التي أصيمة ال يمكف أف تفوض، فمو افترضنا إمكانية تفويضيا فإف تمؾ ا
ال تعتبر حقيقًة بمثابة المراسيـ الرئاسية ألنيا لـ تصدر عف  مف المفوض لوتصدر 

 .رئيس الجميورية فعاًل بؿ مف المفروض أف تنسب لصاحبيا )المفوض لو(

يناؾ مف يرى أف ىذه السمطة تحمؿ في طياتيا مظيرا سياديا فوباإلضافة إلى ذلؾ     
، خاصة و أف مكانة  2منفصمة عف التشريعقيمة أساسية مستمدة مف الدستور و لو 

رئيس الجميورية في النظاـ السياسي الجزائري معززة بالشرعية الديمقراطية مف خالؿ 
لمقانوف مف الدستور و  9>العاـ المباشر وفقًا لممادة  سريطريقة إنتخابو باإلقتراع ال

يعتبر الرئيس األعمى  إضافة الى كونو ،51-:5 3العضوي المتعمؽ باإلنتخابات
كاف  ة ذات الطبيعة األحادية عمى عكس ماعمى رأس السمطة التنفيذي لمجياز اإلداري

العديد مف  أي أنو يسيطر عمى ،>611قبؿ التعديؿ الدستوري لسنة  عميو األمر
  4الصالحيات الدستورية بحيث اليمكف أف تنازعو فييا أية ىيئة دستورية أخرى.

وبمطابقة كؿ ذلؾ عمى النظاـ الدستوري الفرنسي نجد كذلؾ بأف الرئيس ىو الحائز    
والمندوب لسمطة الدولة، وىو الذي يتطمع لممصمحة العميا لمدولة ويعمؿ عمى استقرار 

                                                 
 .14، المرجع السابؽ، صنعيمة عميمر 1
حميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام السياسي الجزائري، دراسة تسعيد بو شعير،  2

 .90، المرجع السابؽ، ص، السمطة التنفيذية1996
المؤرخ باالنتخابات المتعمؽ  10-16 رقـ مف القانوف العضوي 148إلى  135و المواد مف  02 المادة 3
 .25/08/2016 يف
ئية متكونة مف رئيس جميورية كانت السمطة التنفيذية ذات طبيعة ثنا 2008قبؿ التعديؿ الدستوري لسنة  4

عمى رأسيا رئيس الجميورية فقط،  ؛ورئيس حكومة لكف ىذا التعديؿ قمصيا وأصبحت أحادية برأس واحدة
 أما الوزير األوؿ ما ىو إال منسؽ.
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مرارية مصالحيا العامة، وبالتالي فإف وظيفتو ونشاطو ليما مؤسسات الدولة واست
 .1أنو منتخب مف قبؿ الشعب إلى مضموف كبير يتعدى الظروؼ، باإلضافة

 سمطة غير محدودة المجال: ثالثاً 
تـ مف الدستور عندما  587في صياغة المادة يظير ىذا المجاؿ الغير محدود و     
وفقًا لمنظرية  ئؿ غير المخصصة لمقانوفمجاؿ السمطة التنظيمية في المسا فسح

بالتالي فمف الصعوبة بما كاف تحديد الحديثة المتعمقة بمجالي التشريع والالئحة، و 
مجاؿ ممارسة السمطة التنظيمية دوف الرجوع إلى مجاؿ التشريع المحدد في الدستور 

 .3بقاً ، وىو ما تـ التطرؽ لو سا2ض المواد المتفرقةبعو   585و  581في المادتي 

األمر الذي يجعؿ مف ىذه السمطة كالسيؼ ذو حديف، أوليما إيجابي يكمف في    
في اشباع الحاجات العامة المتطمبة بأقؿ التكاليؼ  وفعاليتياتحرير العممية اإلدارية 

وبأسرع وقت، وثانييما سمبي يكمف في منح سمطة قوية وغير محدودة المجاؿ في يد 
 بيا أية ىيئة.ال تعارضيا وال تراقواحدة 

  سمطة قائمة بذاتيا ومستقمة :رابعاً 
الجميورية وبواسطة السمطة التنظيمية يممؾ رئيس األولى في أف  الخاصية تتمثؿ    

عف طريؽ إصدار مراسيـ رئاسية تنظـ مسائؿ لـ يتطرؽ ليا المشرع ألنيا  حؽ التشريع
يا؛ أي أنيا أصيمة وبالتالي فيذه السمطة قائمة بذات ،4خارجة عف نطاؽ إختصاصو

 ة عف مختمؼ السمطات.متميز  بخاصيةمما يجعميا تتمتع  المصدر والمجاؿ
فإنيا تظير في أنيا ال  ستقاللية ىذه السمطةوالمتمثمة في ا الثانية الخاصية أما     

بالنسبة لسمطة الوزير األوؿ  قانوف في صدورىا عمى عكس ما ىو موجود تستند الى
تنفيذية، لكف دوف خروج الموائح أو المراسيـ التنظيمية المستقمة المراسيـ ال في إصدار

ألنيا في األصؿ  ؛عف مبدأ إحتراـ التدرج القانوني  أي القوانيف العادية التي تسمو عنيا

                                                 
1
 AROMATARIO Silvano, op.cit, p713. 

 68و  63و  61و  60و  57و  54و  53و  51و  49و  33و  23و 21و 20و  19المواد مثاًل  2
 ... 69و 
 وما يمييا. 114راجع ص  3

4
 HARTANI A.K, op.cit, p55. 
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عمؿ بو المؤسس الدستوري الفرنسي حيث يمكف  عمى عكس ما 1مجرد تشريعات فرعية
مف  >7ىو الحاؿ عند تطبيؽ المادة أف تخالؼ بعض المراسيـ القانوف العادي كما 

المتعمقة باصدار قانوف المالية بأمر أو منو  ;8أو المادة  >9=5 2الدستور الفرنسي
والخاصة بالحاالت االستثنائية وما يقابميا كذلؾ مف  منو :5نظميا المادة الحالة التي ت

 .3سمطات استثنائية
 

 لقضائيةسمطة تخضع لكال الرقابتين الدستورية و ا: خامساً 
يتضح أنو توجد فعاًل رقابة  حص النصوص الدستورية والقانونيةمف خالؿ تف     

 المادتيف ، فبداية مف النصوص الدستورية فإف4دستورية وأخرى قضائية عمى التنظيمات
وعف طريؽ  مف الرقابة عمى التنظيمات تقر ىذا النوع 5الدستور مف 5=5و  :>5

 المراسيـ الرئاسية أـ التنفيذية. دوف أف تحدد أىيبصورة مطمقة و المجمس الدستوري 
في ىذا المقاـ ىو أنو لـ يسبؽ أف عرض عمى المجمػس الدسػتوري  األىـلكف      

إال بعض المواقؼ مثؿ المذكرة التفسيرية ، 6نص مف ىذا القبػيؿ يمكف اإلستناد إليػو
جمس األمة التي أصدرىا بخصوص التجديد الجزئي لم 69/56/6111المؤرخة في 

                                                 
 .40، المرجع السابؽ، صعادل ذوادي 1
مف الدستور الفرنسي عمى اتخاذ الحكومة لتفويضات مؤقتة في مجاؿ التشريع عف  38حيث تنص المادة  2

 صيؿ أكثر راجع:طريؽ مراسيـ وىو ما يعتبر استثناًء عف ما ىو متعارؼ عميو لمتف
EBARD Pierre, op.cit, p.p269-286. 

 .214المرجع السابؽ، ص لوناسي ججيقة، 3
4
 BENABBOU-KIRANE Fatiha, Les rapports entre le président de la république 

et l’assemblée populaire nationale dans la constitution du 28 Novembre 1996, 

Thèse Doctorat, Université d’Alger, 2004, p172. 
باإلضافة الى االختصاصات االخرى التي خولتيا  >>: يعمى ما يم في الفقرة األولى 186نصت المادة  5

إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يفصل المجمس الدستوري برأي في دستورية المعاىدات والقوانين 
إذا ارتأى المجمس الدستوري  >>عمى ما يمي: ة األولىفي الفقر  191كما نصت المادة  <<والتنظيمات...

 <<أثره، ابتداء من يوم قرار المجمس... أن نصًا تشريعيًا أو تنظيميًا غير دستوري، يفقد ىذا النص
 .41، المرجع السابؽ، صعبد القادر شربال 6
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، والذي جاء بو إجتيادًا جديدًأ 1بناًءا عمى إخطار وجو لو مف طرؼ رئيس الجميورية
  .2معتبر مف شأنو توسيع السمطة التنظيمية لرئيس الجميورية بشكؿ

المعدؿ   :==5 سنةالجزائري ل أما بخصوص الرقابة القضائية، فبداية مف الدستور    
 في النظر في القضاء شرعية جية القضائية، و معمناً مكرسًا لإلزدواالذي جاء والمتمـ 
ينظر >>  والتي جاءت كما يمي: 5:5اإلدارية في مادتو  السمطات قرارات في الطعف

->=ثـ جاء القانوف العضوي  ،3لطعن في قرارات السمطات اإلدارية<<القضاء في ا
في مادتو  4المعدؿ و المتمـ المتعمؽ بإختصاصات مجمس الدولة وتنظيـ عممو 15

ف عمى أ 15=في مادتو  =1->1 5وقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية =1التاسعة 
تقدير تفسير و اليرة بالفصؿ في دعاوى اإللغاء و أخمجمس الدولة يختص كدرجة أولى و 

ة والييئات المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزي
 ظمات المينية الوطنية.المنالعمومية الوطنية و 

 والتشريعات لمرقابة عمى التنظيمات يةدستور وبعد النظر فيما جاءت بو النصوص ال   
ومف خالؿ  وتطبيقياً  ، أما قضائياً ونظرياً  يمكف القوؿ أف ىذه الرقابة مكرسة قانوناً 

 .االجتيادات القضائية فال توجد أمثمة واضحة يمكف االستناد عمييا

                                                 
 .12، المرجع السابؽ، صعبد المجيد زعالني 1

 .42المرجع السابؽ، ص عقيمة، يخرباش 2
مف بيف الضمانات القانونية لدولة القانوف احتراـ مبدأ المشروعية مف طرؼ مختمؼ السمطات وكذا حماية  3

ىذا المبدأ عف طريؽ القضاء، فالمضموف الحقيقي ليذا المبدأ يتمثؿ في خضوع الدولة في تصرفاتيا 
شروعة مف رقابة تصرفاتيا لمختمؼ النصوص القانونية السارية في إقميميا وأف ي تاح لألفراد بوسائؿ م

 كرقابة القاضي اإلداري عمى مختمؼ األنشطة اإلدارية لمدولة مف قرارات إدارية وعقود إدارية.
 .21المرجع السابؽ، صحسين فريجة، 

، الصادرة 37ر عدد ج.تعمؽ بمجمس الدولة، ي 30/05/1998مؤرخ في  01-98قانوف عضوي رقـ  4
، 26/07/2011المؤرخ في  13-11 العضوي القانوفـ بمقتضى المعدؿ والمتم 01/06/1998تاريخ ب

 .03/08/2011الصادرة بتاريخ  43ر عدد ج.
ر عدد ج.ضمف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية، يت 2008فبراير 25ؤرخ في م 09-08قانوف رقـ   5

 .23/04/2008، الصادرة بتاريخ 21
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 مختمؼ ىذه األنواع مف الرقابة حوؿ المراسيـ الرئاسية ؾ ورغـ وجودوعمى أساس ذل   
د آراء نادت بوضعيا تحت رقابة البرلماف وذلؾ وفؽ ما يسمى بالتوقيع فإنو توج

 ةالجميوريالمجاور والذي يقصد بو التوقيع المزدوج لممرسـو الرئاسي مف طرؼ رئيس 
ف مف خالؿ ذلؾ مساءلة السمطة والوزير المعني بالقطاع، وبالتالي يمكف لمبرلما

، لكف بغياب ىذه اآللية في النظاـ الدستوري 1التنفيذية عف ىذه المراسيـ الرئاسية
 .2الجزائري يمكف لرئيس الجميورية تجاوز كؿ أعضاء مجمس الوزراء دوف أية قيود

فإف ىذه اآلليات الرقابية المسمطة  3البعض هما يراحسب لكف في حقيقة األمر و    
عطائيا مكانة ما ىي إال لحمايتيا وتأمينيا و  السمطة التنظيمية لرئيس الجميورية عمى ا 

 االستشاري، مدعميف آرائيـ في ذلؾ بالدور سيادية في النظاـ القانوني السائد في الدولة
مجمس الدولة في  استشارةالذي يمعبو مجمس الدولة في إعداد المراسيـ أحيانًا ألف طمب 

 لالنفالتفكرة أعماؿ السيادة كوسيمة باإلضافة إلى استعماؿ ، 4فقط ياختيار ىذه الحالة 
 مف الرقابة القضائية.

 سمطة فعالةالسمطة التنظيمية المستقمة : سادساً 
يحقؽ المصمحة العامة في أي أنيا سالح في يد رئيس الجميورية لمواكبة كؿ ما    

ة السياسية خاصة في لداخميعزز مف مكانتو االدولة، باإلضافة إلى ذلؾ فإنيا آلية ت
 يئات الدستوريةعالقتو ببعض الي توطيد كذاو  ةالحكومي تنفيذ البرامج والمخططات

                                                 
 ،ة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجميورية في الجزائريالسمطة التنظيمية المستقمبن دحو نور الدين،  1

، 2015أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبوبكر بمقايد تممساف، الجزائر، 
 .76-75ص.ص

2
  .19، المرجع السابؽ، صمحمد ىاممي 

 وما بعدىا. 51، المرجع السابؽ، صدحيمن محمد الطاىر 3
 وما بعدىا. 132سابؽ، ص، المرجع العادل ذوادي  
مولود ، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة إختصاص القضاء اإلداري في الجزائربوجادي عمر،  4

 .268، ص2011معمري،  تيزي وزو، 
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 مراسيـ لتعزيز مكانتو الخارجيةوذلؾ دوف أف ننسى الدور الفعاؿ الذي تمعبو ىذه ال
 .1وذلؾ بتوقيعو وتصديقو عمى المعاىدات الدولية بواسطة مراسيـ رئاسية

نابعة مف أساسيا الدستوري حيث ىذه المراسيـ  فإف فعالية ما سبؽ إلىباإلضافة و     
ا التشريع تحمؿ ذات المواصفات التي يمتاز بيتوازي بذلؾ سمطة التشريع، فيي 

 2.اإللزاميةكالعمومية و التجريد و 

 

 الثاني: المطمب
 اصدار المراسيم التنفيذية بين رئيس  سمطة

 الجميورية والوزير األول
وجود اختالؼ في  يتبيف ؿ البحث في أحكاـ النصوص الدستورية المتعاقبةمف خال   

حادية مرة أخرى، وىو ما تنجر عنو تركيبة السمطة التنفيذية مف أحادية إلى ثنائية إلى أ
العديد مف االثار القانونية ال مف حيث جوانبيا العضوية وال مف حيث جوانبيا 

ري نجد بعض التنازع بيف رئيس الجميورية الوظيفية؛ ومف خالؿ ىذا التطور الدستو 
 والوزير األوؿ )أو رئيس الحكومة سابقًا( مف حيث صالحية اصدار المراسيـ التنفيذية

 .)الفرع األوؿ(
تأثر كثيرًا المراسيـ التنفيذية ساس القانوني إلصدار األوعمى أساس ذلؾ فإف    

بقيت تمتاز ببعض الخصائص  غير أف ىذه المراسيـبالتعديالت الدستورية المتعاقبة 
 التي لـ تتأثر بيا )الفرع الثاني(.

 
                                                 

، دار العمـو لمنشر والتوزيع، (د.ط) القانون الدولي العام )الجزء األول(،جمال عبد الناصر مانع،  1
 .81، ص2004الجزائر، 

ج.ر ، قانوف العقوبات المتضمف 08/06/1966المؤرخ في  156-66األمر  مف 459حيث أف المادة  2
دج  133إلى 33يعاقب بغرامة من >> : يعمى ما يم تنص 09/06/1966المؤرخة في  47عدد 

المتخذة  كل من خالف المراسيم أو القراراتويجوز أن يعاقب أيضًا بالحبس لمدة ثالثة أيام عمى األكثر 
 .ة بيا معاقبًا عمييا بنصوص خاصة<<قانونًا من طرف السمطة اإلدارية إذا لم تكن الجرائم الوارد
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 الفرع األول
 التنفيذيةالتطور الدستوري لصالحية اصدار المراسيم 

المرسـو التنفيذي العديد مف التغيرات والتطورات في مختمؼ النصوص  شيدلقد    
نيا المؤثر في سيرورة والتي جعمت منو فعاًل آلية ليا وز الدستورية الجزائرية المتعاقبة 

نالحظ أف ىناؾ  حيثوتوازف سمطات الييئات الدستورية في النظاـ السياسي الجزائري؛ 
مرحمتيف بارزتيف في تطوره فاألولى تميزت بوحدة تسميتو بالمرسـو فقط دوف التفرقة 
بيف ما ىو رئاسي وما ىو تنفيذي؛ وكذا ىيمنة رئيس الجميورية عمى صالحية اصداره 

أما الثانية فتميزت بانقساـ المرسـو إلى رئاسي وتنفيذي وكذا  )أواًل( المرحمة في ىذه
 السمطة التنفيذية ىي رئيس الحكومة أو الوزير األوؿتركيبة ظيور شخصية ثانية في 

 .)ثانيًا(
  التطبيقي المرسومعمى ىيمنة رئيس الجميورية أواًل: 
 فيذي كاف يسمى بالمرسـو التطبيقينجد أف المرسـو التن 7:=5انطالقًا مف دستور    

األصؿ في  وكاف مف اختصاص رئيس الجميورية فقط؛ حيث أف في نص الدستور
فتتكوف مف الحكومة التشكيمة ىذا الدستور كانت أحادية  السمطة التنفيذية مف خالؿ

وبالتالي فال منازع لو في اصدار مراسيـ فقط سيا ىذا األخير عمى رأوالرئيس و 
كانت خير دليؿ عمى ذلؾ  9:=5و  8:=5 1تيالفعؿ فالجريدة الرسمية لسن، وبالتطبيؽ

 .االستحواذ الذي يممكو رئيس الجميورية في اصدار المراسيـ التطبيقية أو التنفيذية
مف ىذا الدستور  في فقرتيا األولى =8دوف أف ننسى المادة و  وباالضافة إلى ذلؾ    

منو عمى  96المادة  كما أضافت لتطبيؽالتي نصت عمى أف الرئيس يوقع مرسومات ا
وىو ما ذات مجاؿ واسع النطاؽ  حيث كانت ىذه المراسيـ 2أنو يتولى تنفيذ القوانيف

يوحي الى أف الرئيس كانت لو صالحيات وسمطات واسعة بقدر المسؤولية التي تنجر 
                                                 

توجد ىذه الييمنة عمى صالحية  بالفعؿ يتضح مف خالؿ تفحص الجريدة الرسمية لياتو السنتيف أنو 1
جواف  19ورة في اصدار المراسيـ التطبيقية مف قبؿ رئيس الجميورية  الى غاية عزلو مف طرؼ مجمس الث

 وتغيرت سيرورة نظاـ الحكـ الى نطاؽ آخر غير ديمقراطي كما تـ توقيؼ العمؿ بيذا الدستور. 1965
 .61، صالمرجع السابؽ عبد اهلل بوقفة، 2
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ـ تقيـ عنيا عممًا بأف ىذا الدستور ىو الدستور الجزائري الوحيد الذي جاءت فيو أحكا
مف طرؼ  ولية رئيس الجميورية عف طريؽ سحب الثقة منو بواسطة الئحةمسؤ 

 .1المجمس الوطني
النابعة مف كفاح و مستمدة مف الشرعية الثورية الورغـ أف قوة السمطة التنفيذية آنذاؾ    

ومف زعيميا رئيس الجميورية والذي يتعبر مصدر كؿ  جبية التحرير الوطني
دستور ىو الدستور الجزائري الوحيد الذي أقر المسؤولية السياسية ىذا الفإف  2السمطات

مما يجعمو مف بيف أقوى النصوص الدستوري  3لرئيس الجميورية دوف المسؤلية الجنائية
 .مف حيث القيـ الدستورية والديمقراطية الموجودة فيو في الجزائر

نة بالدساتير األخرى ورغـ محدودية مجاؿ المرسـو التطبيقي في ىذا الدستور مقار    
ة بخصوص احية النظرية أو الناحية التطبيقييالحظ عمى ىذه المرحمة مف الن فإف ما

أف ىذا األخير يحكـ زماـ ب ميورية عمى صالحية اصدار الموائح؛نفوذ رئيس الج
وبدوف استشارة ألية ىيئة األمور في معظـ صالحيات السمطة التنفيذية بال منازع 

موضوع اصدار الالئحة، والمثاؿ عمى ذلؾ بعض المراسيـ الميمة دستورية خاصة في 
الذي كرس فكرة الحزب  7:=5أوت  58الصادر بتاريخ والتي نذكر مف بينيا المرسـو 

مف الواحد لممارسة السمطة السياسية في الجزائر والذي منع األحزاب السياسية األخرى 
 .4ر الوطنيرسة أي نشاط سياسي خارج إطار حزب جبية التحريمما

حيث  بأياـ قميمة ىذا الدستور ىذا المرسـو جاء قبؿ إقرارصدور  إفف ورغـ ذلؾ      
بعد موافقة أغمبية الشعب عميو  7:=5سبتمبر  51بالتحديد يـو  صدر ىذا الدستور

                                                 
يطعن المجمس الوطني في مسؤولية رئيس الجميورية >> : 1963مف دستور  55المادة  نصت 1

كما  <<يا من طرف ثمث النواب الذين يتكون منيم المجمس.بإيداع الئحة سحب الثقة، يتعين توقيع
التصويت عمى الئحة سحب الثقة باألغمبية المطمقة لنواب المجمس >> منو عمى:  56المادة  نصت

ىذا  لممجمس. و ال يجوز االلتجاء إلى الوطني يوجب استقالة رئيس الجميورية و الحل التمقائي
 <<سة أيام كاممة عمى إيداع الالئحة.التصويت العمني إال بعد مضي أجل خم

 .36، المرجع السابؽ، صفدوى مرابط 2
 .325المرجع السابؽ، ص سامية العايب، حميدي حميد، 3
، أطروحة دكتوراه، السمطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية بورايو محمد، 4

 .35، ص2012، 1معة الجزائركمية الحقوؽ، جا
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، لكنو يعتبر بادرة تفوؽ الالئحة حتى في المجاالت الدستورية ألف ىذا استفتاءبموجب 
يقة ال يتـ تنظيمو اال بواسطة أحكاـ الدستور نظرًا ألىميتو الموضوع في الحق

د ما ليؤك 7;=5ديسمبر  17بإصدار أمر بتاريخ  ىذا الوضع و تـ تدارؾالدستورية، لكن
 .1منو 67في المادة  7:=5أوت  58جاء بو مرسـو 

نجد أنو في األصؿ ال يوجد ما يدؿ عمى التفرقة بيف  :;=5إلى دستور  وباالنتقاؿ   
 بعنوافلمراسيـ الرئاسية والتنفيذية؛ حيث أف كؿ النصوص التنظيمية آنذاؾ تصدر ا
فقط أيف كاف رئيس الجميورية يستحوذ كذلؾ عمى سمطة إصدار مختمؼ  "مرسـو"

المراسيـ مع العمـ أف استحداث منصب الوزير األوؿ في ىاتو الفترة كاف اختياريًا 
 ;مؤرخ ال :1-=;رقـ  3ر بموجب القانوفإلى أف عدؿ ىذا الدستو  2لرئيس الجميورية

يعيف رئيس الجميورية  عمى أف 557والذي نص في مادتو  =;=5سػػنة  جويمية
أوؿ يساعده في تنسيؽ النشاط الحكومي وفي تطبيؽ  أعضاء الحكومة ومف بينيـ وزير
 .لمقرارات المتخذة في مجمس الوزراء

الوظيفة  تمارس الحكومة عمى أف :;=5مف دستور  558المادة  نصتكما      
، لكف ذلؾ لـ يغير في األمر شيء وبقي رئيس التنفيذية بقيادة رئيس الجميورية

 الجميورية يستحوذ عمى ممارسة صالحية اصدار المراسيـ بصفة عامة، وما يؤكد ذلؾ
في المجاؿ  يندرج تطبيؽ القانوف مف ىذا الدستور التي أقرت بأف 596المادة  ىو نص
ىي مف المجاؿ  القانوف كؿ المسائؿ، ماعدا تمؾ التي يختص بيا وأف التنظيمي
 دوف أف تتطرؽ أو تمنح لموزير األوؿ أية صالحية في ذلؾ. التنظيمي

 
 

                                                 
 .35، صالسابؽ، المرجع بورايو محمد 1
يعين رئيس الجميورية أعضاء الحكومة. يمكن >>  قبؿ التعديؿ كما يمي: 113حيث جاء نص المادة  2

أي أف رئيس الجميورية ىنا ىو مخير في تعييف الوزير األوؿ  <<لرئيس الجميورية أن يعين وزيرا أول.
 وليس مجبرًا.

بتاريخ  28ر عدد ج.  ،تعمؽ بالتعديؿ الدستوريي 07/07/1979مؤرخ في   79/06قانوف رقـ 3
10/07/1979. 
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 وأحادية السمطة التنفيذية بين ثنائيةلمرسوم التنفيذي ا ًا: ثاني
 ثااستحدتـ  جاء بثنائية السمطة التنفيذيةوالذي  =>=5دستور  عمى إثر صدور   

ة الييئة التنفيذية ليا مف السمطات يس الحكومة كشخصية ثانية في تركيبمنصب رئ
والمسؤوليات اليامة في النظاـ الدستوري الجزائري، حيث كاف البرنامج مف صالحيات 

مف الدستور العديد مف الصالحيات والتي  5>الحكومة وبقيادتو وكاف لو بموجب المادة 
لكف رغـ  ،يوقع الػمراسيػـ التنفيذيةو  القوانيف والتنظيػمات عمى تنفيذيسير نذكر منيا أنو 

 رئيسالحكومة ليس مستقاًل تمامًا عف ىذه الصالحيات الكثيرة كاف واضحًا بأف رئيس 
حيث كانت العالقة بينيما غير متوازنة، فكاف يخضع لو وفؽ السمطة الجميورية 

 .1السممية الموجودة في السمطة التنفيذية
وؿ مرة يقوـ المؤسس الدستوري الجزائري بالفصؿ بيف المراسيـ الرئاسية وىنا وأل    

والمراسيـ التنفيذية مف حيث مجاليما ومف حيث الشخصيات الدستورية الممارسة ليا 
بعد أف كانت كؿ المراسيـ موحدة مف حيث التسمية والمجاؿ ومف حيث الشخصية 

 الوحيدة الممارسة ليا أي رئيس الجميورية.
ونطاؽ ىذا الفصؿ بيف مختمؼ المراسيـ  =>=5 دستورمف  :55قد أكدت المادة ول   

يـمارس رئيس الـجميورية  >>: ممارستيما وكذا الشخصيتيف الممارسة ليما بقوليا
يندرج تطبيق القوانين في  .ي الـمسائل غير الـمخصصة لمقانونالسمطة التنظيـمية ف

ففصمت بيف المراسيـ الرئاسية  <<ومةالـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحك
عنو العديد مف النصوص التنظيمية  ، وىو ما نتجالتنظيمية المستقمة والمراسيـ التنفيذية

بذلؾ منظومة قانونية متميزة تزخر بالكثير مف التنوع وتراعي  ةً والميمة مكونالمختمفة 
في كؿ  االختصاصلتوزيع  والثقافية نظراً  واالجتماعيةاإلدارية والسياسية  وتوافؽ البيئة

ىذه المراسيـ خاصًة التنفيذية منيا والتي غالبًا ما تأتي مف اقتراحات أعضاء الحكومة 
 وفي مجاالت عمميـ واألمثمة الواقعية كثيرة في الجريدة الرسمية.

بنفس األحكاـ تقريبًا فيما  والذي صدر :==5وبقي الحاؿ عمى حالو في دستور    
 تعديؿالحتى  دار المراسيـ التنفيذية؛كذا صالحية اصو التنفيذية  يخص ثنائية السمطة

                                                 
1
 HARTANI A.K, op.cit, p84. 
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لـ يمس بيذه المواد وبقيت ذات األحكاـ سارية إلى غاية  6116لسنة  1الدستوري
 في ذات المجاؿ والذي جاء ببعض التغييرات الجذرية >611لسنة  2التعديؿ الدستوري

الوزير  منصب ذية واستبداؿبموجب ذلؾ تـ الرجوع إلى أحادية السمطة التنفي حيث
 رئيس الحكومة مع تقميص العديد مف الصالحيات وجعمو سوى منسؽمنصب األوؿ ب
ومف أىـ تمؾ الصالحيات المقمصة ىي صالحية  الحكومة مع جياز الرئاسة ألعماؿ

ال يصدرىا إال بعد موافقة رئيس إصدار المراسيـ التنفيذية والتي أصبح الوزير األوؿ 
 3.أنيا بمثابة رقابة قبميةالجميورية وك

 ايولو أنيـ لـ  >611والمالحظ لمعظـ الباحثيف في موضوع التعديؿ الدستوري لسنة     
أىمية كبيرة ليذه اإلشكالية بؿ راحت معظـ دراساتيـ ألمور أخرى ال تقؿ أىمية عنيا 

كف ية الوزير األوؿ وكذا مسؤوليتو لكف ىذه النقطة ال يممثؿ العيدة الرئاسية وتسم
 تجاوزىا بأي حاؿ.

تحميميا عمى أكمؿ ب محاولة دراسة ىذه الجزئية ذا المنطمؽ فيستمـز األمرومف ى    
وجو نظرًا لألىمية البالغة التي نراىا في تحوؿ صالحية اصدار المراسيـ التنفيذية 

بصفة عامة في  ةيالالئحلموافقة رئيس الجميورية والتي تعتبر مركزة أو تركيز لمسمطة 
الئحة مف خصوصيات أكثر انفرادًا في النظاـ الدستوري واحدة وىو ما يزيد اليد 

وعمى إثر ىذا التعديؿ  جد في األنظمة الدستوري المقارنة،الجزائري عمى عكس ما يو 
المتعمؽ بمشروع  >55/611/;1المؤرخ في  >15/1جاء رأي المجمس الدستوري رقـ 
 في ىذا الشأف كما يمي: >611لسنة  4القانوف المتضمف التعديؿ الدستوري

                                                 
 .بالتعديؿ الدستوريتعمؽ ي 10/04/2002مؤرخ في  03-02 رقـ قانوف  1
 بالتعديؿ الدستوري.تعمؽ ي 15/11/2008مؤرخ في  19-08 رقـ قانوف  2
يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة >> : 03 الثالثة ةفقر الي مف الدستور ف 85مثمما جاء نص المادة  3

 <<رئيس الجميورية عمى ذلك
المتعمؽ بمشروع القانوف المتضمف  07/11/2008المؤرخ في  01/08رأي المجمس الدستوري رقـ   4

 .16/11/2008المؤرخة في  63ج.ر عدد  ،التعديؿ الدستوري
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تـــعـــديـل أو إضـــافـــة  ــذكـــورة أعـاله مـــوضـــوعالمواعـــتــــبـــارا أن األحـــكــــام  ->>
الــســمــطـــــة الــتــنــفــيـــذيــة بــيــــدف ضــمـــــان  يـــيـــدف إلى إدخـــال تـــغـــيــيـــرات داخــل

 .ياميال وفعاليـة أفضــل أكــبــر انــســجــــام
مـد من ؤسـسـات تـسـتـالمو  واعــتــبــارا أن الـــتــوازنــات األســاســيـــة لــمــســمــطــات -

 08و 08و 08واّد الم سـّيـمـا ال عـمـيـيـا في الـدسـتـور ـصوصالناآللـيـات الـدسـتـوريـة 
 .منـو 831و 831و 831و 888و 88و 80و 08و
ـا أنيـا تقـتصـر الموط أو إضـافة موضوع تعديل هذكورة أعالالمواّد المواعتبـارا أن  -

فـــإنــيــا ال تـــؤثــر الــبـــتــة  ةـمــطــة الـــتــنــفـــيــذيـداخل الــســ عمـى اعتـماد ىـيكـمة جـديدة
الـدسـتـوريــة  خــــرى واآللـــيـــاتــؤســــســـات األالمالـــســــمـــطــــات و صالحــــيـــات  عــمى

مــثــمـمــا  يةفـيــذيــة والــتــشـريــعــالــتــنــين مى أسـاســيـا تـوازن الـسـمـطـتالـتي يـقـوم عـ
 <<الثاني من الدستور. يــســتــنـتـج من الــبـاب

تبرىا حتى أف المجمس الدستوري ال يرى في ذلؾ أية تجاوزات وال يعوىو ما يبيف    
بالتغييرات الجذرية في تركيبة السمطة التنفيذية بؿ يراىا بمثابة اعتماد ىيكمة جديدة 

، لكف عمى عكس 1ياميامأكػػبػػر وفعاليػة أفضػػؿ لػاـ جساف انػػمبػػيػػػػدؼ ض بداخميا فقط
بأنو تغيير جذري في نظاـ الحكـ عندما تركزت السمطة  ما يراه الباحث القانوني

مالمح النظاـ  يا مالمح تشبوية في يد واحدة ىي يد رئيس الجميورية وأعطت لالتنفيذ
الرئاسي وذلؾ بتقميص مياـ ودور رئيس الحكومة سابقًا في الييئة التنفيذية وجعمو سوى 

 .2وزير أواًل ينسؽ عمؿ الحكومة تحت إشراؼ ورئاسة رئيس الجميورية
المراسيـ  مقيدًا في ممارستو إلصدار وؿالوزير األ وعمى إثر ىذا التعديؿ فقد أصبح    

حتى يوقع عمييا، حيث يطمع عمييا ىذا رئيس الجميورية  المسبقة موافقةالالتنفيذية ب
مذكرة تتعمؽ بالموضوع معدة مف طرؼ مصالح الرئاسة تبيف جدوى  األخير عف طريؽ
ودراستو العديد مف المراحؿ بداية بإعداد مشروع النص  ، أيف تمر عمىالنص ومالءمتو

                                                 
، 02/36، العدد 18، مجمة إدارة، المجمد 2338الدستوري لسنة  ، قراءة تحميمية لمتعديلعمار عباس 1

 .45-44ص. ص ،2008الجزائر، 
النظام السياسي الجزائري، دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو شعير،  2

 .97المرجع السابؽ، ص ،، السمطة التنفيذية1996
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الحكومة وترسؿ النسخة النيائية لموزير األوؿ ليبدي رأيو فييا  اجتماعاتفي 
رساليا إلى  بتصحيحيا أو إعطاء األمر لألمانة العامة لمحكومة بإعداد نسخة منيا وا 
رئاسة الجميورية لتقدير مالءمتيا وىي المرحمة األخيرة التي جاء بيا التعديؿ الدستوري 

 .>611لسنة 
 :615لسنة  1ت ىذه األحكاـ الدستورية إلى غاية التعديؿ الدستوري األخيرودام   

والذي جاء إلعادة الحاؿ إلى ما كنت عميو، حيث تـ حذؼ الشطر الذي يشترط موافقة 
رئيس الجميورية عمى توقيع المراسيـ التنفيذية مف طرؼ الوزير األوؿ، فبعدما كانت 

يوقع >> : يتنص عمى ما يم 17 الثالثة ةفقر الفي  قبؿ تعديمو  الدستور  9>المادة 
أصبحت نظيرتيا  <<المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجميورية عمى ذلك

يوقع >>  :يتنص عمى ما يم 18الرابعة  الفقرةفي  :615بعد تعديؿ سنة  ==المادة 
 <<.المراسيم التنفيذية،

 الجتماعاتئاسة الوزير األول ر "إرجاع الفقرة التي تـ حذفيا والمتضمنة  كما تـ   
في عيد ثنائية السمطة  "رئاسة مجمس الحكومة"بعد أف كانت في السابؽ  "الحكومة

 .>611التنفيذية أي قبؿ التعديؿ الدستوري لسنة 
إال مف خالؿ تفسير واحد  صطمحيف نجدهالم االختالؼ بيفعمى  وعند الوقوؼ      
أوؿ وبالتالي فرئيس مجمس الحكومة تقمص منصب رئيس الحكومة إلى وزير مرده 

الحكومة فقط فالمصطمح األوؿ يرمز لدواـ  اجتماعاتليس في مقاـ واحد مع مف يرأس 
الحكومة ميما  اجتماعاتالرئاسة في الحكومة أما الثاني فيرمز لتكميفو المؤقت برئاسة 

نو وكأ ظروفو اختمفتوميا  االجتماععدد أعضائيا الحاضريف وميما كاف نوع  كاف
 لمرئيس ويعود بالتعميمات والتوصيات مف عنده. االنشغاالتمنسؽ يحمؿ  بمثابة
وتعود األسباب المؤدية ليذا التراجع في تقميص صالحية إصدار المراسيـ التنفيذية    

معظـ الصالحيات اليامة  رحصإلى  :615عمى إثر التعديؿ الدستوري األخير لسنة 
سمطة التنفيذية وفي المقابؿ كاف ىذا األخير في في يد رئيس الجميورية عمى رأس ال

متدىورة نوعًا ما؛ مما يستوجب عمى المؤسس الدستوري الجزائري توزيع  حالة صحية

                                                 
 .تعديؿ الدستوريبالتعمؽ ي 06/03/2016مؤرخ في  01-16قانوف   1
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بعض الصالحيات وتخفيؼ العبء عف رئيس الجميورية والتخمي عف مركزة كؿ 
 كونيا فكرة غير سديدة وال تتماشى مع سيرورة النظاـ اإلداري السمطات في شخصو

 والقانوني والسياسي في الدولة، حيث أف مركزة السمطة ليا عدة سمبيات مف ضمنيا:
تراكـ الصالحيات الدستورية في يد شخصية واحدة ووفؽ ما تراه مناسبًا ليا مما  -

؛ وىو ما ينادي بو معظـ فقياء القانوف 1يؤدى إلى ما يسمى بشخصنة الدساتير
دولة المؤسسات والتي ال تنفؾ الدستوري حيث يدعو ىؤالء إلى ما يسمى ب

 .دولة األشخاص التي تزوؿ بزواليـ ويناىضوفطالما قامت الدولة 

مع المسؤولية التي تقابميا؛ وىو  عدـ تكافؤ السمطة الممنوحة لرئيس الجميورية -
ما يظير جميًا في أحكاـ الدستور أيف نجد مسؤولية رئيس الجميورية تقـو فقط 

وف أف نجد لو تبعية قياـ مسؤوليتو في كؿ د 2في حالة الخيانة العظمى
السمطات الضخمة الممنوحة لو خاصة في مجاؿ التنظيمات الذي توسع 

في تقميص صالحية اصدار المراسيـ التنفيذية إال بعد موافقة ىذا الرئيس عنيا ب
تناقض الموجود بيف قياـ وذلؾ دوف أف ننسى ال >611التعديؿ الدستوري لسنة 

 .3سية عمى البرنامج أو عمى مخطط العمؿالمسؤولية السيا

؛ وذلؾ بطبيعة ركود مختمؼ العمميات اإلدارية والبرامج والمخططات التنموية -
ا ينتج مف خالؿ تركيز أو مركزة الصالحيات م  الحاؿ تحصيؿ حاصؿ ع

ال تستطيع اإللماـ المتعمقة بمعظـ شؤوف حياة االفراد عمى مستوى ىيئة واحدة 
ف توفرت لذلؾ  بكؿ جوانبيا نظراً  إدارية فعالة فحتمًا  ىيئاتلتراكميا حتى وا 

 سيكوف ىناؾ نقص أو إىماؿ لبعض التفاصيؿ الدقيقة.

 
 

 

                                                 

النقائص المتعمقة بالمراجعة الدستورية في الجزائر، ) مرجعية تضخم الوثائق رابحي أحسن، 1 
مداخمة ألقيت بالممتقى الدولي الثاني حوؿ التعديالت الدستورية في البمداف العربية ، الدستورية الجزائرية(

 وما بعدىا. 02، ص2008ماي  07و  06، 05بجامعة األغواط، 

 المعدؿ والمتمـ. 1996مف دستور  177المادة  2
 .49المرجع السابؽ، ص عمار عباس، 3
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 الفرع الثاني:
 :صدار المراسيم التنفيذيةال األساس القانوني

فبعد  يرًا في تركيبة السمطة التنفيذية؛تغي >611التعديؿ الدستوري لسنة  أحدث لقد    
مما جعؿ مف الوزير األوؿ سوى منسؽ أو  ة أصبحت أحادية برأس واحدةثنائي أف كانت

مشرؼ لمعمؿ الحكومي مف الناحية الوظيفية، أما مف الناحية العضوية فيو مجرد 
 ;;مثمما جاء في نص المادة  عزلوكـ اإلدارة الرئاسية في تعيينو و موظؼ سامي تتح
الجميورية يعيف الوزير األوؿ  مف ىذا التعديؿ بقوليا أف رئيس 19الفقرة الخامسة 

 .وينيي ميامو
وذلؾ بعد أف ألغى  االعتبارأعاد لو نوعًا مف  :615لكف التعديؿ الدستوري لسنة      

الموافقة المسبقة لرئيس الجميورية عمى المراسيـ التنفيذية التي يوقعيا الوزير األوؿ 
 مف اً محروم بقي المقابؿ في والتي تندرج ضمف السمطة التنظيمية غير المستقمة؛ لكنو

وىو ما يرجعو بعض فقياء القانوف الدستوري  ،مستقمة تنظيمية سمطة يةأة ممارس
 االنتماءوالتي مف أىميا إمكانية التجانس أو  تقتضييا بعض العوامؿ ممحةلضرورة 

أي مدى التجانس أو التعايش  السياسي لكؿ مف رئيس الجميورية والوزير األوؿ؛
 .1الحزبي لكمييما

إف المجاؿ التنظيمي الذي يمارسو الوزير األوؿ عف طريؽ المراسيـ التنفيذية ىو في    
الرابعة في فقرتييا الثانية و  ==في المادة  ءما جاحقيقتو تنفيذ لمقوانيف والتنظيمات وفؽ 

الفقرة الثانية  بو تما جاءفالتنفيذ وفؽ  ،مف الدستور 587المادة  الفقرة الثانية مف كذاو 
عادة ال يكوف  <<والتنظيمات القوانين تنفيذ عمى يسير>>  :كما يمي ==المادة  مف

في الجميورية رئيس النصوص التشريعية أو بدعوة مف  إال بدعوة مف البرلماف في

                                                 
وذلؾ بحسب االنتماء السياسي لكؿ مف رئيس الجميورية حيث يتطمب ىذا األمر العديد مف الفرضيات  1

نما يثور التساؤؿ حينما يكونا مف  والوزير األوؿ فإف كانا مف نفس التيار السياسي فال مشكؿ في ذلؾ وا 
تياريف مختمفيف وكذا تبعيتيـ لألغمبية الممثمة في البرلماف أو حتى في الحكومة، لكف األمر قد يؤدي بنا 
إلى مدى األخذ باستشارة األغمبية البرلمانية في تعييف الوزير األوؿ في البداية ومف ثـ مدى األخذ باستشارة 

 .2016يؿ الدستوري األخير لسنة الوزير األوؿ في تعييف أعضاء الحكومة وذلؾ وفقًا لمتعد
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في غير  المراسيـ التنفيذيةلرئاسية التنظيمية في فحواىا وال يمكف تصور المراسيـ ا
ي حقيقتيا دومًا ىي عممية ثانوية ال تستقي مصدرىا ألف عممية التنفيذ فىاتيف الحالتيف 

 إال مف أحكاـ التشريعات والتنظيمات المستقمة كأساس ليا.
لكف عممية التنفيذ في حد ذاتيا أحدثت التساؤؿ لدى الفقياء في مدى التقيد     

الفقو إلى  انقسـوىنا  نظيمية التي جاءت مف أجؿ تنفيذىابالنصوص التشريعية أو الت
مثؿ المشرع  ر الواسع لمفيـو تنفيذ ىذه النصوصخذ بالتفسيباأل يف: فذىب فريؽٌ رأي

 1.ابالتفسير الضيؽ لي آخر الجزائري، بينما ذىب فريؽٌ 
فمف خالؿ الرأي األوؿ تستطيع السمطة التنفيذية تحوير وبمورة تمؾ األحكاـ      

تعمؿ عمى إعماليا نحو  التشريعية نحو ما تراه يناسب مخططاتيا وبرامجيا التنموية أو
اقات السياسية المستقبمية، لكف مف أغراض سياسية تستفيد منيا في مختمؼ االستحق

مراسيميا التنفيذية إال وفؽ ما  استخداـالرأي الثاني ال تستطيع السمطة التنفيذية  منظور
ت رؾ ليا مف مجاؿ محدود جدًا ومراقب مف طرؼ البرلماف حتى يضمف ىذا األخير 

 أكبر قدر مف فرض اإلرادة العامة في السيادة الوطنية التي جاء ليمثميا. تحقيؽ
لمجاؿ التقميدي المجاؿ التنظيمي التطبيقي ىو في األصؿ ا ويمكف القوؿ بأف ىذا   

لمسمطة التنفيذية وليذا مف المفترض تركيا تنفذ وفؽ ما تراه مناسبًا لألوضاع 
اسية لمدولة خاصة وأنيا وفي ىذه الحالة صاحبة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسي

 2.اختصاص أصيؿ وليست متعدية كما ألفناىا في بعض أحكاـ الدستور
يخوؿ لموزير األوؿ ممارسة توقيع واصدار المراسيـ التنفيذية وعمى أساس ذلؾ    

ا تطبيقًا ألحكاـ القانوف والمراسيـ الرئاسية باعتباره منسؽ الحكومة واألدرى بشؤوني
فبعد أف كاف وبشؤوف الميداف الذي يتمحور حولو المرسـو التنفيذي المراد إصداره، 

 يمارسيا تحت إشراؼ و سمطة رئيس الجميوريةو  في ىذه الصالحيةالوزير األوؿ مقيدًا 
أصبح ذو مكانة سامية ال  :615ىا ىو اليـو بعد التعديؿ الدستوري األخير لسنة 

                                                 
 وما بعدىا. 56، المرجع السابؽ، صادحيمن محمد الطاىر 1
أي أف الوسيمة المستعممة في ىذا المقاـ أصيمة وشرعية والغرض منيا مفترض فيو ذلؾ، أما إف كانت  2

مجالو  الوسيمة عمى عكس ذلؾ فاألمر مختمؼ كأف تستعمؿ السمطة التنفيذية التشريع بأوامر في غير
 وألغراض ال تدعو الستعمالو ىنا يكوف التساؤؿ مطروح.
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فقط بؿ أكثر بكثير ألف ىذه الصالحية تجعمو ينوب  تتوافؽ مع كونو منسقًا حكومياً 
 عف السمطة التنفيذية كميا وليست الحكومة فقط.

منذ التعديؿ الدستوري لسنة  السمطة التنفيذية إلى األحادية تركيبة تقميص ورغـ    
 حيث إال أنو ال تزاؿ مالمح الثنائية وفؽ ما يحوزه الوزير األوؿ مف صالحيات >611

 المراسيـ التنفيذية.توقيع مى تنفيذ القوانيف والتنظيمات و كمؼ دستوريا بالسير عال يزاؿ م
تمامًا في ىذه الصالحية عف  مستقالً ليس  ورغـ ذلؾ فإف الوزير األوؿ لكف      

 مصدروباعتبار ىذه الصالحية ذات رئيس الجميورية باعتباره مسؤولو المباشر 
رئيس الجميورية ىو الشخصية ة يعتبر بالعكس فمف الناحية النظري بؿ ؛دستوري

وىو وحده الذي يعيف ويعزؿ كؿ أعضاء  األسمى في أعمى ىـر السمطة التنفيذية
وىو ما يبيف إمكانية تجاوزه لصالحيات كؿ الحكومة  1وفقًا ألحكاـ الدستور الحكومة

 بمف فييا وممارسة صالحياتيـ بنفسو، حيث أف الميداف التطبيقي أثبت ذلؾ خاصًة في
مجاؿ المراسيـ التنفيذية أيف مارس رئيس الجميورية بنفسو عممية التنفيذ في العديد مف 

 .2المرات
مف طرؼ الوزير األوؿ إصدار المراسيـ التنفيذية يتبيف أف سمطة  ومف خالؿ ذلؾ   

 ليا مف المميزات والخصوصيات التي قد ال تتواجد إال في النظاـ الدستوري الجزائري 
 يمكف إجماليا فيما يمي: والتيواصفات خاصة ات ميجعميا ذمما 
  الموضوع سمطة مقيدة من حيث: أوالً 
فال يمكف  النطاؽومعمـو إف مجاؿ المراسيـ التنفيذية ىو في الحقيقة مجاؿ محدود    

 اتتنافى أحكاميالرئاسي الذي جاء لتنفيذه أو  عف القانوف أو المرسـو ياتصور خروج
ليا وال يمكف تصور عكس ذلؾ  تخضعلميمة التنفيذ فيي  عيا، فماداـ أنيا جاءتم

                                                 
يعي ف رئيس الجميورية  الوزير األوؿ بعد استشارة   مف الدستور  91المادة  مف 05الفقرة  بموجب 1

يعيف رئيس الجميورية أعضاء الحكومة   93 الفقرة األولى مف وبموجب ميامو،   وينيي   األغمبية البرلمانية،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . ارة الوزير األوؿبعد استش

ي الجزائري، دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام السياسسعيد بو الشعير،  2
 .445-94ص .المرجع السابؽ، ص ، السمطة التنفيذية،1996
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في أحد مؤلفاتو بقولو أف   (Maurice HAURIOU )"موريس ىوريو" وىو ما أشار إليو
 1.ىذا النوع مف الموائح جاء ليضمف تنفيذ القانوف فإنو يخضع لو كالسجيف أو الخادـ

ة النصوص المراد تطبيقيا حرفيب االلتزاـبالوزير األوؿ  أساس ذلؾ يتحتـ عمىو       
حتى ال تقع مراسيمو التنفيذية في عيب قانوني مفاده مخالفة مبدأ تدرج القواعد القانونية 
وكذا مبدأ الشرعية ذلؾ ألف تمؾ النصوص التشريعية والتنظيمية تشكؿ إطارًا قانونيًا ال 

الـز دوف أف لكف قد يحدث وأف تتوسع ىذه المراسيـ التنفيذية أكثر مف ال، يمكف خرقو
، ألنو ال يمكف ال تتنافى مع تمؾ المبادئ مراسيـوىنا نكوف أماـ تخالؼ تمؾ األحكاـ 

تصور المساواة بيف السمطة التنظيمية والسمطة التشريعية وفؽ ما ذىب إليو بعض 
 .2الفقياء

: األولى عندما ينص ومف خالؿ ذلؾ يمكف القوؿ بأف ىناؾ حالتاف في ىذا الشأف    
اإلحالة عمى التنظيـ بدعوة صريحة والثانية أو األمر أو المرسـو الرئاسي عمى  القانوف

 .ؾعندما ال تكوف ىناؾ دعوة صريحة لذل
التشريعية  ففي الحالة األولى يكوف التنفيذ مقيدًا وفؽ ما نصت عنو تمؾ النصوص    

ييا، أما في دوف المساس بالشروط أو بالحريات المكرسة ف أو التنظيمية المراد تنفيذىا
نظرًا لإلبياـ  وقد يؤخذ المعنى الضيؽ لو لمتنفيذ د يؤخذ بالمعنى الواسعالحالة الثانية فق

، وىنا تحاوؿ 3التي لـ تنص صراحًة عمى طمب تنفيذىا الوارد في فحوى تمؾ النصوص
السمطة التنفيذية ممثمًة في الوزير األوؿ كسب رىانات أكثر مف خالؿ برمجة نصوص 

 خدـ مصالحيا حتى يتسنى ليا البقاء في السمطة أكثر.تنفيذية ت

حيث كاف قبؿ  =>=5ىذا األمر لـ يكف مطروحًا إال بعد دستور ويرى البعض بأف    
وكذا  صدوره ال يطرح إشكااًل نظرًا لوحدة السمطة المصدرة المتمثمة في رئيس الجميورية

  4لوحدة المراسيـ ولو مف خالؿ التسمية فقط.

                                                 
1
  HAURIOU Maurice, Principes de droit public, op.cit, p245. 

2
 .10المرجع السابؽ، ص محمد باىي أبو يونس، 
 .152المرجع السابؽ، ص ىريش سيام، 3

 .152سو المرجع نف 4
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الذي جاء بثنائية السمطة التنفيذية أصبح األمر و  =>=5 دستورصدور  لكف بعد   
منظاـ السياسي مختمفًا بتعدد الشخصيات والمياـ الدستورية في ىذه الييئة، فبالنسبة ل

بيف رئيس الجميورية والوزير األوؿ في فحوى  اختالؼفال يمكف تصور  الجزائري
 التي تبرر ذلؾسباب القانونية والسياسية المراسيـ التنفيذية وذلؾ نظرًا لمعديد مف األ

عندما يكوف  ذات النظاـ البرلماني وذلؾ يمكف توقع ذلؾ في دوؿ أخرى خاصة لكنو
أيف يكوف الخالؼ عمى أبسط  الوزير األوؿ و رئيس الجميورية مف حزبيف مختمفيف

 .التفاصيؿ أو اإلجراءات المصاحبة لصدور ىذا النص التنظيمي التنفيذي
 سمطة أصيمة لكنيا ليست منفردة : ثانياً 
في كوف أف الوزير األوؿ يستمد ىذه الصالحية مف تظير الخاصية األولى و    

حيث يضمف بذلؾ قوة  المعدؿ والمتمـ؛:==5دستور  ==الدستور مباشرًة في مادتو 
نازعو فييا أية ىيئة أو وال تبشكؿ سميـ دستورية تمكنو مف ممارسة ىذه السمطة 

 ا رئيس الجميورية.رية ما عدشخصية دستو 
 والمتمثمة في أف سمطة اصدار المراسيـ التنفيذية الخاصية الثانيةوتبعًا لذلؾ فإف      
بما أف المؤسس ، حيث أنو تعتبر كنتيجة عف الخاصية األولى سمطة ليست منفردةىي 

تراجع عف التخمي عف شرط  :615الدستوري في التعديؿ الدستوري األخير لسنة 
وافقة المسبقة لرئيس الجميورية عمى المراسيـ التنفيذية الموقعة مف طرؼ الوزير الم

 .األوؿ
ال يعني بأف ىذا األخير يممؾ سمطة مطمقة في ذلؾ بدليؿ  لكف ورغـ ذلؾ فيذا      

وال يمكنو التصرؼ بحرية في توقيع  أنو منسؽ لعمؿ الحكومة مع رئيس الجميورية فقط
ف كاف بعض الباحثيف يروفحت ،المراسيـ التنفيذية بأف معظـ صالحيات رئيس  ى وا 

الحكومة سابقًا أو الوزير األوؿ حاليًا ىي عبارة عف توجييات وتعميمات خاصة في 
 .1مواجية باقي أعضاء الحكومة

األصيؿ في السمطة  االختصاصىو صاحب الجميورية رئيس أف  لكف بالرغـ    
بدوف و نفوذ سياسي فإنو فيذية ومالو مف ىيمنة و و في قمة ىـر السمطة التنىالتنظيمية و 

                                                 
، كمية الحقوؽ، الجزائر، ماجستير مذكرة، رئيس الحكومة في النظام السياسي الجزائريبن زاغو نزيية،  1

 .40، ص2002
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ويوقع المراسيـ التنفيذية  أي قيد يستطيع أف يشارؾ الوزير األوؿ في مجالو التنظيمي
 الختالفاتوفي غيرىا نظرًا في ىذه الصالحيات ويحؿ محمو عوضًا عنو فيتجاوزه 

 1.وؿمراكزىما الدستورية وىو ما يسمى في القانوف اإلداري بنظرية الحم
لموزبر  االختصاصخروجًا عف أحكاـ الدستور الذي منح ىذا  ف ذلؾ يبدوورغـ أ    

مف  587 المادةالفقرة الثانية مف و  == المادة الفقرة الرابعة مف األوؿ دوف سواه بموجب
إال أف التحوؿ الذي حدث في التعديؿ الدستوري لسنة  المعدؿ والمتمـ؛ :==5دستور 
ة التنفيذية مف ثنائية إلى أحادية قد غَمب الكفة لصالح رئيس في تركيبة السمط >611

 الجميورية بطبيعة الحاؿ وزاد مف ىيمنتو في ىذه التركيبة وفي المقابؿ قمص مف
 سمطات الوزير األوؿ بيذا التحوؿ.

و قاـ بتنفيذ  االختصاصالواقع أثبت تدخؿ رئيس الجميورية في ىذا  فلكف ومع أ    
خاصة بقطاعي الدفاع والخارجية وكذا فيما يتعمؽ بتنفيذ تمؾ المثؿ قوانيف بعض ال

متوقؼ عمى أىمية  ؛ فيؿ األمر ىنا2مراسيـ رئاسية ؽقانوف المالية عف طري
المراكز الدستورية لكال الشخصيتيف ىو  اختالؼأـ أف حقيقة فقط وخصوصية المجاؿ 

بعد أف أصبحت السمطة  العامؿ الحقيقي وراء الييمنة الدائمة لرئيس الجميورية خاصة
 التنفيذية أحادية التركيبة؟

 المراسيم التنفيذية  سمطة تتنوع فييا: ثالثاً 
أنيا في مختمؼ المجاالت وذلؾ ب التنفيذية لمدور الذي تمعبو ىذه المراسيـ نظراً    

أيف  صوص التشريعية والتنظيميةالن مختمؼ تتدخؿ أينما حؿ الغموض واإلبياـ في
ًا ينفذىا؛ فإف ىذا النوع مف التنظيمات التنفيذية يتعدد بتعدد واختالؼ تطمب األمر نصي

في الواقع العممي في النظاـ القانوني الجزائري، حيث  فعالً  ما يبدو ىوو تمؾ النصوص 
 ما يمي :العديد مف األصناؼ والتي سنحصرىا يندرج ضمف المراسيـ التنفيذية 

                                                 
ويقصد بنظرية الحموؿ في القانوف اإلداري أف يحؿ الرئيس محؿ مرؤوسو في اتخاذ وممارسة مختمؼ  1

 ليما. صالحياتو نظرًا لظروؼ معينة والختالؼ المراكز القانونية
، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير 2

 وما بعدىا. 881المرجع السابؽ، ص ،، السمطة التنفيذية8881
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نيف و التنظيمات وىي تمثؿ الصنؼ تنفيذ القوا المراسيـ التي تندرج في إطار -
 لدى السمطة التنفيذية أو باألحرى الوزير األوؿ، استعماالالتقميدي األكثر 

نياء - موظفي الدولة في الوظائؼ العميا وىي  المراسيـ التي بمقتضاىا يتـ تعييف وا 
تعتبر مراسيـ تنفيذية فردية تستقي مصدرىا مف صالحيات التعييف الممنوحة لموزير 

 ،وبموجب نصوص أخرى 1ؿ بموجب نص الدستوراألو 

 ،أعضاء الحكومة اختصاصاتبمقتضاىا يتـ تحديد  المراسيـ التي -

بمقتضاىا يتـ تنظيـ المصالح المركزية لموزارات و المصالح اإلدارية المراسيـ التي  -
2لرئاسة الحكومة و المصمح اإلدارية في الواليات.

 

لى جانب ضرورة ع مختمؼ القطاعات الوزارية يتطمب منو تنسيؽ الوزير األوؿ م وا 
لمسير عمى حسف سيرىا وفؽ ما يخدـ كذلؾ إعماؿ ىذه المراسيـ التنفيذية 

المصمحة العامة، حيث يكوف إصدار مثؿ ىذه المراسيـ باقتراح مف الوزراء المكمفيف 
 بيذه القطاعات وفؽ إجراءات معينة.

  ةمسؤوليقابميا سمطة ت: رابعاً 
مف ضمنيا سمطة ر األوؿ و األمر التي منحت لموزي مطات في حقيقةإف مجمؿ الس    

في  التنظيـ ىذه، غرضيا األساسي ىو الغرض ذاتو الذي وجد ألجمو الوزير األوؿ
وفؽ مخطط يرسمو  3ىو تنفيذ برنامج رئيس الجميوريةالنظاـ الدستوري الجزائري، و 

وكذا  8=و  7=مادتاف عنػو ال تما نصميو حسب يعرضو عمى البرلماف لمموافقة عو 

                                                 
يعّين >>  بقولياالموضحة لبعض سمطات الوزير األوؿ  99المادة مف  05الفقرة حيث نصت عمى ذلؾ  1

  السابقتي    92و   91   ودون المساس بأحكام المادتين   بعد موافقة رئيس الجميورية،في وظائف الّدولة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ، <<الذكر 

 .40بؽ، ص، المرجع السابن زاغو نزيية 2
دستور بيف برنامج الوزير األوؿ كاف ىناؾ عدـ تالـؤ في أحكاـ ال 2016قبؿ التعديؿ الدستوري لسنة  3

وىو في الحقيقة برنامج رئيس الجميورية وبيف مدى مسؤولية الوزير األوؿ وفؽ آليات الرقابة الموجودة في 
أحكاـ ىذا الدستور رغـ أنو مسؤوؿ عف تنفيذ ىذا البرنامج فقط وليس عف محتوياتو، وىو ما أحدث جداًل 

بعد أف قاـ  2016ي الجزائر حيث تـ تداركو في التعديؿ األخير لسنة فقييًا لدى فقياء القانوف الدستوري ف
 النظاـ السياسي الجزائري بمشاورات لخبراء القانوف الدستوري ومختمؼ الشركاء السياسييف.
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 ومسؤوليتبالتالي فإف و التنسيؽ مع الطاقـ الحكومي في سيرورة قطاعاتيـ الوزارية، 
 1.مفترضة مثمما ما جاء في الدستور مف وسائؿ رقابية عمى الحكومة

مترتبة عف مدى نجاح مخطط  تكوف ىذه المسؤولية السياسية ومف خالؿ ذلؾ فإف    
ليات القانونية المستعممة إلنجاحو والتي مف بينيا سمطة عمؿ ىذه الحكومة ومختمؼ اآل

صدار المراسيـ التنفيذية المتطمبة لذلؾ  .التنظيـ وا 

إف مسؤولية الحكومة وفي مقدمتيا الوزير األوؿ عف سمطة إصدار المراسيـ التنفيذية    
ة ىي مسؤولية متواجدة أينما ٌوجدت التشريعات المتعمقة بمختمؼ القطاعات الوزاري

، فقد تكوف ىذه المسؤولية عف عدـ وجود ىذه النصوص التنفيذية أو الواجبة التطبيؽ
وني لموقع اإللكتر معاش، وىو ما يالحظ خالؿ تفحص اعف عدـ توافقيا مع الواقع ال

العديد مف األسئمة الشفوية في ىذا اإلطار ومف  لممجمس الشعبي الوطني أيف يوجد
 بينيا نذكر ما يمي:

" الموجو لوزيرة التضامف الوطني واألسرة محمد بمعطارلمنائب " 9=7السؤاؿ رقـ -
و المتعمؽ بحماية  51/56مف القانوف رقـ  68المادة  وقضايا المرأة حوؿ

األشخاص المسنيف و عدـ صدور مراسيـ تنظيمية متعمقة بكيفيات تطبيؽ ىذه 
 .6158ديسمبر 55الخميس وذلؾ في جمسة  المادة

تأخر الموجو لموزير األوؿ حوؿ  فياللي غويني"ب "لمنائ =>7السؤاؿ رقـ  -
ديسمبر  69جمسة يـو وذلؾ ب النصوص التنفيذية لمتكفؿ بأفراد الدفاع الذاتي

6158.. 
حوؿ تعميـ " الموجو لموزير األوؿ يوسف خبابة" لمنائب 991السؤاؿ رقـ  -

ػػـو جمسػػػػػػة يػػب 5/19=استعماؿ المغة العربية، و عدـ تطبيؽ القانوف رقـ 
6159.2ديسمبر  17الخػػػػػػػػػػميػػػػػػس

 

                                                 
مف الدستور عمى الوسائؿ الرقابية  ...155و  154و  153و  152و  151و  98و  95 نصت المواد 1

 ، األسئمة، ممتمس الرقابة.االستجوابحكومة، بياف السياسة العامة، مثؿ مناقشة برنامج عمؿ ال
عمى ساعة  13/12/2016في   http://www.apn.dzالموقع اإللكتروني لممجمس الشعبي الوطني  2

22:20. 
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الموضوع مما يعني أف  ىذاحوؿ  ومف خالؿ ذلؾ توجد العديد مف التساؤالت   
المسؤولية السياسية لمحكومة ال تنحصر فقط في المخطط العممي لمبرامج التنموية فقط 

 والقانونية بؿ قد تمتد لمختمؼ سمطاتيا وصالحياتيا المستمدة مف النصوص الدستورية
 ميما كانت طبيعتيا.

يقوـ نواب البرلماف وأعضائو بمراقبة توفر مختمؼ  وعمى أساس ىذه الرقابة السياسية   
النصوص التنظيمية المنفذة لمقوانيف والمراسيـ الرئاسية، لكف األمر ال يتعدى أف تكوف 

التشريعية  رقابة عمى التطبيؽ الفعمي عمى أرض الواقع ألنيا ليست صالحية السمطة
 –ؽ  – 6بؿ صالحية نظيرتيا التنفيذية، وىو ما أكده المجمس الدستوري في قراره رقـ 

، حيث أنو 1المتعمؽ بالقانوف األساسي لمنائب =>=5/>71/1المؤرخ في  =>-ـ د –ؽ 
مف ىذا القانوف رأى بأف ىناؾ تجاوز في منح  77و  ;5وفي رقابتو عمى المواد 
 .2بيؽ القوانيف والتنظيماتالنائب صالحية رقابة تط

 يمارسيا الوزير األول لمييئة التنفيذية سمطة تقميدية: خامساً 
تنفيذ كؿ ما يصدر بتطبيؽ و  القياـسمطة التنفيذية أي أف األصؿ في صالحيات ال    

وفؽ ما ىو متعارؼ عميو  وحيدةريعية مف تشريعات كميمة أساسية و عف السمطة التش
، لكف الظروؼ الواقعية في بداية القرف ورية في العالـفي مختمؼ األنظمة الدست

 لمختمؼ الظروؼ برلماف وبروز السمطة التنفيذية مجابيةالعشريف أثبتت تدىور دور ال
 3.مبرلمافالتشريعية لمصالحيات لحتى  وممارسة

التنفيذية لمختمؼ تمؾ التشريعات والمراسيـ  المراسيـسمطة إصدار  ورغـ ذلؾ فإف   
صالحية كالسيكية لـ يتغير فييا شيء منذ ظيور مالمح الدولة بشكميا  ىي الرئاسية

الحديث إال أمر واحد ىو ممارسة ىذه الصالحية مف طرؼ وزير أوؿ وليس رئيس 
حكومة يمثؿ كامؿ الطاقـ الحكومي بأجمعو ويتحمؿ تبعاتو السياسية، بؿ وزير بمثابة 

                                                 
، ج.ر عدد سي لمنائبمتعمؽ بالقانوف األسا 30/08/1989مؤرخ في  89-ـ د –ؽ  –ؽ  – 2رقـ  قرار 1

 .04/09/1989المؤرخة في  37
2
 YELLES CHAOUCHE Bachir, La technique des réserves dans la jurisprudence 

du conseil constitutionnel Algérien, revue du conseil constitutionnel, No: 01, Alger, 

2013, p.p167-169.  
 .بأوامر والتشريع بالتفويض وغيرىاالتشريع ك لتنفيذية آلياتمنح السمطة ا مف خالؿويتضح ذلؾ  3
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السمطة التنفيذية بأكمميا؛ وكأنو  ـباسمنسؽ حكومي يعمؿ عمى ممارسة ىذه الصالحية 
وكيؿ أو نائب عف الييئة بأكمميا مع بقاء نفس أحكاـ المسؤولية السياسية في مختمؼ 

صاحبيا وكذا مع التعديالت الدستورية السابقة، وىو ما يبف عدـ تالـؤ ىذه السمطة مع 
 .المسؤولية السياسية المترتبة عنيا

 الدستورية و القضائية  سمطة تخضع لكال الرقابتين: سادساً 

لكال المتمثمة في المراسيـ الرئاسية التنظيمية التنظيمات المستقمة  ومثمما تخضع    
نطبؽ عمى المراسيـ التنفيذية ألف المؤسس الدستوري ، فإف األمر ذاتو ي1الرقابتيف

 الجزائري والمشرع الجزائري لـ يفرقا في تمؾ األحكاـ بيف ما ىو يطبؽ عمى المراسيـ
 .ىو يطبؽ عمى المراسيـ التنفيذية الرئاسية التنظيمية وما

تخضع لذات االحكاـ الدستورية  ومف خالؿ ذلؾ يتأكد بأف ىذه المراسيـ التنفيذية     
كما أشرنا ، لكنو و 2عمييا المسمطة القضائيةالرقابة الدستورية و  كؿ مف القانونية فيو 

تحصيف ليذه السمطة ونية ىي حماية و ىذه النصوص القانفإف البعض يرى أف  3سابقاً 
ضفاء الشرعية عمييا 4التنظيمية لو ال أف كانت ليا ضمانات ، حيث أف ىذه السمطة وا 

كافية في مواجية المخاطبيف بيا لما أصبحت محؿ نقاش دائـ لدى فقياء القانوف 
 .اإلداري والدستوري

في النظاـ الدستوري الجزائري  لسمطة التنفيذيةا التي تحتميا ميزةتالمكانة الم ولعؿ     
 ىذا االنتياج كاف لكفجعميا دومًا تحت األنظار، بالنظاـ الدستوري الفرنسي  انتياجا

الجذري في مدى  االختالؼبنوع مف التحفظ عمى العديد مف اآلليات والتي مف أىميا 
دراستنا  وىو محؿ األخذ بنوع الرقابة التي تخضع ليا الالئحة في النظاـ القانوني لمدولة

 .الموالية مع بعض النقاط المحورية المتعمقة بيا
                                                 

1
 BENABBOU-KIRANE Fatiha, op.cit, p172.  

المتعمؽ بمجمس   01-98مف القانوف العضوي  09مف الدستور والمادة  165المادة الفقرة األولى مف  2
 السالؼ ذكرىـ. 09-08دارية مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإل 901الدولة المعدؿ و المتمـ و المادة 

 .172ص جعار  3
 وما بعدىا. 51السابؽ، ص، المرجع دحيمن محمد الطاىر 4
 وما بعدىا. 132، المرجع السابؽ، صعادل ذوادي 
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 المبحث الثاني:

الالئحة بين الخضوع لمرقابة الدستورية والرقابة 
 القضائية

ى الالئحة أحد أىـ ة المسمطة عميعتبر التناقض الذي تحدثو مختمؼ أنواع الرقاب   
ظاـ خاصة الن رية الحديثةاألنظمة الدستو معظـ مثيؿ في  ليا التي ال يوجد االشكاليات

الدستوري الفرنسي وىو الذي اقتبس منو نظيره الجزائري معظـ اآلليات الدستوري 
ليذا العمـ، وعمى ىذا األساس  مبادئ القانوف اإلداري باعتباره ميد والقانونية خاصةً 

فإف يوجد تناقض في عدـ األخذ بما جاء كاماًل في نوع الرقابة التي تخضع ليا 
باعتبارىا قرارًا إداريًا فيؿ تخضع لرقابة المشروعية عف طريؽ مجمس الدولة  الالئحة

كما جاء في القانوف الفرنسي المقارف أـ تخضع لرقابة الدستورية وفؽ ما تبناه المؤسس 
 الدستوري الجزائري؟

مف تعسؼ اإلدارة  في الدولة الفردية حرياتالحقوؽ و الحامي ىو مجمس الدولة  إف   
الييئات القضائية التي ساىمت في  أىـأحد  ، حيث يعتبرالمصمحة العامة التي تمثؿ

، وإلعطائو ضمانات دستورية قوية تـ وضع أحكاـ مبادئ القانوف اإلداريأسس و  انشاء
ماؿ السمطة التنفيذية في الدستور حتى يحضى بالقدر الكافي مف عمى أع رقابتو

 تشارية.ة اختصاصتو القضائية واإلساإلستقاللية لممارس

إخراج عمؿ عمى  المؤسس الجزائري فإفاإلختصاصات  ومف خالؿ ىذه       
،  النصوص التنظيمية مف اإلختصاصات اإلستشارية لمجمس الدولة لغرض غير معمـو

مع العمـ أنيا تخضع لو وفؽ النصوص الدستورية والتشريعية عمى أساس رقابة 
يف النصوص التشريعية المقرة لوجود توافؽ ب مشروعية، لكف مف المالحظ أنو ال يوجد

رقابة عمى الموائح مف طرؼ مجمس الدولة وبيف الواقع المعاش والذي تنعدـ فيو مثؿ 
 حيث تتنوع مبررات ذلؾ إلى أسباب عديدة ىذه التجارب أو اإلجتيادات القضائية

 .)المطمب األوؿ(
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ائح يتمثؿ في رقابة يوجد نوع آخر مف الرقابة مسمط عمى المو  وباإلضافة إلى ذلؾ    
جاءت  يورغـ أف فكرة إنشاء مجمس دستور  مجمس الدستوري،الدستورية مف طرؼ ال

ألحكاـ الدستور باعتباره يقع عمى قمة ىـر  احتراـ النصوص التشريعيةلتكرس 
المؤسس الدستوري الجزائري جاء كعادتو  إال أفنونية في الدولة، المنظومة القا

أنيا ال  غير ائح مف بيف اختصاصات المجمس الدستوريبخصوصيات نادرة وجعؿ المو 
قرارات إدارية تخضع لرقابة  ىي في األصؿ تبدو فكرة منطقية وذلؾ باعتبار أف الموائح

وبالتالي  ء اإلداري، ما عدا ما تعمؽ منيا بالفصؿ بيف مجالي التشريع والالئحةالقضا
 .ثاني(ما يجعميا تتنافى ومبادئ القانوف اإلداري )المطمب ال

 المطمب األول:

 رقابة مجمس الدولة عمى التنظيمات بين الواقع والقانون

إف رقابة مجمس الدولة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية ىي في األساس المحور    
األفراد مف مقاضاة ىذه الييئة مثميا مثؿ باقي مكف تالقانوني الوحيد الذي مف خاللو ي

حامي لممصمحة الخاصة مف تعسؼ اللة مجمس الدو أفراد المجتمع حيث يمثؿ 
وعمى أساس ذلؾ جاءت مبادئ القانوف اإلداري لتظير وتؤسس  المصمحة العامة

إلى أف انتشر ىذا الفكر القانوني الحديث لدى العديد مف  لميالده لدى الفرنسييف بدايةً 
ذية دوؿ العالـ حتى أصبح تضميف أحكاـ رقابة مجمس الدولة عمى أعماؿ السمطة التنفي

)الفرع  عمؿ بو المؤسس الدستوري الجزائريفي الدساتير مف بيف أىـ ضمانتو وىو ما 
 .األوؿ(

عمؿ  في احدى الفترات وباإلضافة إلى ذلؾ فإف المؤسس الدستوري الجزائري     
لغرض  إخراج النصوص التنظيمية مف اإلختصاصات اإلستشارية لمجمس الدولةعمى 

ؾ أنو يوجد عدـ توافؽ بيف النصوص التشريعية المقرة غير معموـ، لكف األىـ مف ذل
لوجود رقابة عمى الموائح مف طرؼ مجمس الدولة وبيف الواقع المعاش والذي تنعدـ فيو 

 .)الفرع الثاني( مثؿ ىذه التجارب أو اإلجتيادات القضائية
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 الفرع األول:

ح من أسس القانون رقابة مجمس الدولة عمى الموائ
 اإلداري

أة القانوف اإلداري في فرنسا كانت نشأة قضائية بحتة حيث ساىـ مجمس إف نش   
خراجيا نحو الفقو اإلداري ليعمؿ بعد ذلؾ عمى إعتماد  الدولة في إستكشاؼ قواعده وا 

وتخرجو لمعالمية لتتبناه العديد مف دوؿ العالـ ويؤسس بذلؾ نمط  1حكموأسس ومبادئ ت
حكـ بيف األفراد فيما بينيـ قضاء عادي ي قانوني حديث يعمؿ عمى تقسيـ القضاء إلى

قضاء إداري يحكـ بيف األفراد ومؤسسات الدولة مؤسٌس عمى حماية المصمحة و 
وذلؾ بواسطة محاكـ إدارية ومجمس  ،2الخاصة مف ىيمنة المصمحة العامة ومف يمثميا

دولة باإلضافة إلى محكمة تنازع تفصؿ بيف ىيئات القضاء العادي وىيئات القضاء 
 إلداري في حاالت تنازع اإلختصاص. ا

التي أسست  موائح ىي مف أىـ األفكارفرقابة مجمس الدولة عمى الذلؾ  وعمى أساس   
البحث  مف خالؿ  وأن حيث ،لقياـ قانوف إداري وىو ما ينطوي عمى التجربة الجزائرية

لخضوع  تبيف لنا ذلؾ اإلعتراؼ الصريحفي النصوص الدستورية والتشريعية الجزائرية ي
ذلؾ مف خالؿ أخراج ىذه الموائح مف  ، كما يتبيف)أواًل( الموائح لرقابة مجمس الدولة

الرقابة اإلستشارية القبمية لمجمس الدولة حتى تخضع لو وفؽ الرقابة القضائية اإلدارية 
 .)ثانيًا( لو

 

 
                                                 

جامعة ، 30العدد ، إلنسانية، مجمة العمـو اميزة وطابع القضاء اإلداري في الجزائر ،بن عبد اهلل عادل 1
 .236، ص2013، بسكرة

، إلنسانية، مجمة العمـو ادور محافظ الدولة في تأصيل قواعد ومبادئ القانون اإلداري اني فريدة،مزي 2
 .156، ص2011، جامعة بسكرة ،22العدد 
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 لفكرة رقابة مجمس الدولة عمى الموائح التأسيس الدستوري  :أوالً 

" أف األسباب "محاضرات في المؤسسات اإلداريةفي كتابو  "أحمد محيو"يو يقوؿ الفق   
تاريخية وأخرى  التي أدت إلى ظيور القانوف اإلداري الفرنسي ىي أسباب الحقيقية

 .1منطقية وأخرى عممية

مف أفكار تنادي بخمؽ  فمف األسباب التاريخية ما جاء عمى إثر قياـ الثورة الفرنسية    
ية التعرض ألعماؿ اإلدراة محـر عمى المحاكـ العاد دارة بعد أف صارقضاء خاص باإل

يحرم  >>والذي جاء فيو:  61/61/6976وفؽ ما نص عميو المرسـو الصادر في 
عمى المحاكم العادية أن تتعرض ألعمال اإلدارة ميما كان نوعيا وذلك تحت طائمة 

بيف السمطات والذي رأى غموط لمبدأ الفصؿ الموذلؾ عمى إثر التطبيؽ  2<<القانون
بصورة  القضائية والسمطة التنفيذية بيف أعماؿ كؿ مف السمطةفيو الحكاـ أنو الفصؿ 

 مطمقة.

أوليما  ؛التي كانت تنبني عمى أمريفو األسباب المنطقية  ذلؾ توجد باإلضافة إلىو     
خروجيا لحكاـ ومناصرييـ عمى مبدأ عدـ محدودية السيادة وقداستيا وبالتالي إستناد ا

مف نطاؽ رقابة القضاء العادي نظرًا لعدـ تكافؤ أطراؼ النزاع، أما األمر الثاني فيو 
تغميب المصمحة العامة عف المصمحة الخاصة نظرًا لضرورة الخدمة وحسف سيرىا 

 .وبالتالي يجب أف تحتكـ لقواعد خاصة

اؾ قضاء ممية والتي راحت إلى القوؿ بأنو يجب أف يكوف ىنأما األسباب الع    
ىذا النوع مف متخصص في المنازعات اإلدارية ألف القضاء العادي غير قادر عمى 

 .3النزاعات

إف كؿ ىذه األسباب وغيرىا والتي أدت إلى ظيور القانوف اإلداري ىي في الحقيقة    
حجج وأدلة عمى ضرورة قياـ قضاء خاص ومستقؿ برقابة كؿ أعماؿ اإلدارة تطبيقًا 

                                                 
 وما بعدىا. 15المرجع السابؽ، ص أحمد محيو، 1
 .09، صالمرجع السابؽحسين فريجة،  2
 وما بعدىا. 15، المرجع نفسو، صأحمد محيو 3
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دوف أف يكوف ىناؾ  عمى كؿ مستواياتو وفي إقميـ الدولة كمو لمبدأ المشروعية
 وأإستثناءات عنو تيدـ أركاف دولة القانوف وتعطي الحؽ لبعض الظروؼ الزمانية 

 ى ظروؼ ذات إعتبارات شخصية.المكانية أو حت

مقاضاة السمطة التنفيذية عف كؿ أعماليا نظرًا ت فكرة جاء وعمى أساس ذلؾ    
ستعم التي تتصؼ بعيب مخالفة القانوف  اليا المفرط في قراراتيا تجاه األفرادلتعسفيا وا 

والذي بدوره ال يشمؿ فقط المبادئ الدستورية فقد يتجاوزه إلى التشريعات والمراسيـ 
الرئاسية والتنفيذية؛ بؿ قد يمتد إلى مخالفة القواعد العامة لمقانوف )مثؿ مبدأ الحقوؽ 

 .1المكتسبة(

تدرج مف خالليا إلى  2نشأ مجمس الدولة الفرنسيأ   يد مف المراحؿ ومف خالؿ العد   
وأصبح بذلؾ منازعات اإلدارية أف إستقؿ كييئة قضائية إدارية تختص بالفصؿ في ال

رساء أسس قاضي القانوف العاـ أيف ساىـ في صياغة يمثؿ  قواعد القانوف اإلداري وا 
 3.آراء الفقياءوآراء مفوضيو وكذا معتمدًا في ذلؾ عمى إجتيادات 

                                                 
، دار ىومو، (د.ط)، الجزء الثاني،المنتقى في قضاء مجمس الدولة شيخ أث ممويا،لحسين بن ال 1

 .284، ص2003الجزائر، 
 وىي ثالث مراحؿ: 2

  مرحمة اإلدارة القاضية: حيث كانت اإلدارة في ىذه المرحمة ىي الحكـ والخصـ في آف واحد
 وع يدت ىذىـ المياـ القضائية إلى الوزراء وحكاـ األقاليـ.

  القضاء المحجوز: وىي المرحمة التي أ نشأ فييا مجمس الدولة ومجالس األقاليـ  كييئات مرحمة
 استشارية تتولى النظر في قضايا اإلدارة وتقترح الحموؿ عمى الرئيس اإلداري.

  مرحمة القضاء المفوض: وىي المرحمة التي تـ فييا االعتراؼ بأف مجمس الدولة ىيئة قضائية
جرد صدورىا وال تحتاج إلى تصديؽ اإلدارة، كما تـ انشاء محكمة تنازع تصدر أحكامًا ممزمة بم

تفصؿ بيف جيتي القضاء العادي واإلداري، ومع نياية القرف التاسع عشر تطور كثيرًا مجمس 
 الدولة الفرنسي ليستقؿ عف فكرة الوزير القاضي ويصبح ىو قاضي القانوف العاـ.

 .13-12ص.ص، المرجع السابؽ، حسين فريجة
 وما بعدىا. 17المرجع السابؽ، ص جبار جميمة،

LEBRETON Gilles, Droit administratif général, Tome 1, Dalloz, Paris, 2015, p.p05-

07,  Version pdf, http://www.koutoub-hasria.tk, 06/03/2017.  
 .14ص ،نفسو، المرجع حسين فريجة 3
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إستقرت دساتير الدوؿ المتبنية لإلزدواجية القضائية وفي ومف ىذا المنطمؽ      
مقدمتيـ فرنسا عمى ضرورة خضوع كؿ أعماؿ السمطة التنفيذية لرقابة القضاء اإلداري 

مكممة، حيث صاغت دساتيرىا حتى تكوف ىذه اإلزدواجية مجسدة بالمعنى الكامؿ ل
تماشى مع ىذه اإلزدواجية موفرًة بذلؾ األرضية القانونية الواجبة وتشريعاتيا وفؽ ما ي

مقتديف بذلؾ عمى النموذج الفرنسي قضائية المتطمبة الليا وكذا مختمؼ آلياتيا وىيئاتيا 
 .نموذج فعاًل يجسد دولة القانوفميد القانوف اإلداري و بإعتباره 

يور القضاء اإلداري لـ ذ ظومن ؤسس الدستوري الفرنسيفإف الم وعمى أساس ذلؾ   
ف  يستثني أي عمؿ إداري صادر عف السمطة التنفيذية مف رقابة ىذا القضاء حتى وا 

كاف الئحًة أو مرسومًا نظرًا ألف المبدأ قائـ في األصؿ عمى رقابة قضائية عمى أعماؿ 
، ومرد ذلؾ بأف القانوف اإلداري الفرنسي جاء ليوفؽ بيف 1اإلدراة دوف أي إستثناء

 .2لوجية المصمحة العامة واإليديولوجية الديمقراطيةإيديو 

فرقابة مجمس الدولة لموائح السمطة التنفيذية ىي مف بيف أىـ  وومف خالؿ ذلؾ     
أسس وقواعد القانوف اإلداري وليذا كاف لزامًا عمى الدوؿ المتبنية لنظاـ اإلزدواجية 

عمى رقابة القضاء اإلداري القضائية أف التستثني أية أعماؿ لمسمطة التنفيذية مف 
التي  66مجمس الدولة في نص مادتو  قانوفع المصري في بو المشر عمؿ  عكس ما

تختص محاكم مجمس الدولة بالنظر في الطمبات المتعمقة  ال >>جاءت كما يمي: 
وكذا نظيره األردني في قانوف محكمة العدؿ العميا في نص المادة  3<<بأعمال السيادة

...ال تختص بالنظر في الطمبات أو الطعون  >>ت عمى مايمي: /ح( عندما نص7)
 .4<<...المتعمقة بأعمال السيادة

                                                 
إال أف القضاء اإلداري الفرنسي كاف لو رأي آخر فيما سبؽ أيف اعترؼ ببعض األعماؿ السيادية  1

  لمحكومة لكف ذلؾ كاف في المراحؿ السابقة لتطور مجمس الدولة.
2
 LEBRETON Gilles, Droit administratif général, Tome 3, Dalloz, Paris, 2015, 

p.p578,  Version pdf, http://www.koutoub-hasria.tk, 06/03/2017.   
 .582مرجع السابؽ، ص، العبد العزيز عبد المنعم خميفة 3
 .62، المرجع السابؽ، صنواف كنعان4 
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 النظاـ الدستوري والقانوني ألحكاـ اإلزدواجية القضائية وعمى أساس ذلؾ فإف       
وعدـ تطابؽ بيف القانوف وروحو، فما العبرة مف إزدواجية في تناقض تاـ  ليذه الدوؿ
فييا السمطة التنفيذية إال وفؽ ما تراه ىي قاباًل لمتقاضي؟ وكيؼ ليا  حاكـقضائية ال ت

أف تحصف أعماليا بنصوص تشريعية تتنافى مع أحكاـ دساتيرىا التي أقرت اإلزدواجية 
حيث يرى البعض بأف القانوف ال يطبؽ إال عمى المحكوميف في الدولة  القضائية؟

والتي تطبقو عمى اإلدارة والمحكوميف عمى البوليسية عمى عكس ما تتبناه دولة القانوف 
 1حد سواء.

ورغـ ذلؾ فإنو توجد أيضًا بعض المفاىيـ المتنافية مع المبادئ الدستورية والقانونية    
والتي لطالما ندد بيا الفقياء نظرًا لخطورتيا عمى الحريات والحقوؽ الفردية والمتمثمة 

الظروؼ االستثنائية دوف أف تخضع في استعماؿ النصوص التنظيمية في الحاالت أو 
قضائية؛ لكف الرقابة مىذه األخيرة إلقرار صريح مف الييئة التشريعية أو أف تخضع ل

المشكؿ القانوني في ىذه الحالة يتمثؿ في كوف ىذه الصالحية مستمدة مف الدستور 
مباشرة في أغمب األنظمة الدستورية؛ والمثاؿ الجزائري دليؿ عمى ذلؾ أيف يمارس 

حالتي الطوارئ أو الحصار وكذا الحالة  رئيس الجميورية صالحيات واسعة في
 المعدؿ والمتمـ 6771 دستورمف  661إلى  611موجب المواد مف اإلستثنائية وذلؾ ب

ورغـ خصوصية وظروؼ ىذه الحاالت إال أنو مف المنطؽ ال يمكف ترؾ ىذه السمطات 
 والحريات الفردية.الواسعة دوف ضمانات أو رقابة لحماية الحقوؽ 

وعمى الرغـ مف ذلؾ إال أف ىناؾ مف الفقياء الذيف اعتبرو ىذه األوامر التشريعية    
، وىو ما ي عتبر رأيًا صائبًا ذلؾ 2قابمة لرقابة مجمس الدولة قبؿ مصادقة البرلماف عمييا

 بأنيا الزالت أعمااًل إدارية قابمة لمطعف مثميا مثؿ مختمؼ القرارات اإلدارية.

حؽ القضاء في  قرلي   الدستوري الجزائري وعمى عكس ىذه األنظمة جاء المؤسس   
رقابة النصوص التنظيمية حتى قبؿ إعتناقو لنظاـ اإلزدواجية القضائية في دستور 

عندما  1976مف دستور سنة  178، حيث كاف ذلؾ بموجب نص المادة 6771
                                                 

1 LEBRETON Gilles, Droit administratif général, Tome1, op.cit, p27. 

2
 .64، صرجع السابؽالم، ولة نظرية لإلقتراب من ظاىرة األوامر التشريعيةمحاأحسن،  رابحي 
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 النصوص في لطعنا قضايا في األعمى المجمس ينظر >>: نصت عمى ما يمي
ذات األحكاـ  1989مف دستور  134 الػمادة كما جاء كذلؾ في نص <<التنظيمية 

 قرارات في الطعن في القضاء ينظر >>عندما نصت ىذه المادة عمى ما يمي: 
يجابياتو إحسب لممؤسس الدستوري الجزائري كإحدى وىو ما ي   << العمومية السمطات

ظيرتيا العامة حتى في ظؿ نظاـ ي مواجية نالتي راعت ضعؼ المصمحة الخاصة ف
إلى أسس دولة  االحتكاـوذلؾ عمى نحو منطقي يدعو بو إلى  قضائي حديث التجربة

 .القانوف
بات مف  6771أما بعد تبني اإلزدواجية القضائية عمى إثر صدور دستور    

داري عمى المؤسس الدستوري الجزائري الحفاظ عمى مبادئ وأسس القانوف اإلالضروري 
وتكريسيا أكثر فأكثر نظرًا ألنو قد فصؿ في األمر واتجو نحو قضاء مزدوج بعد أف 

حيث  ولكنيا غير مجسدة مف حيث اليياكؿكانت ىذه اإلزدواجية تظير في المنازعات 
قابة القضائية وكذا لر كانت المنازعات اإلدارية تخضع لرقابة الغرؼ اإلدارية بالمجالس 

المتضمف  61/66/6711المؤرخ في  892-11رقـ  لألمرالمجمس األعمى طبقًا 
، فكاف مف الضروري اإلنتقاؿ بوتيرة أكثر فعالية نحو قضاء 1التنظيـ القضائي الجزائري

إداري يتطمع لممراحؿ التي تمر بيا الجزائر آنذاؾ والتي تميزت مثاًل باإلنتقاؿ إلى نظاـ 
 .3ىو إقتصاد السوؽ 2إقتصادي جديد

المعدؿ والمتمـ والتي نصت  6771أحكاـ دستور  األساس جاءت وعمى ذلؾ      
 696سابقًا والمادة  618عمى استحداث ىيئات القضاء اإلداري وفؽ نص المادة 

                                                 
 96 ج.ر عددتضمف التنظيـ القضائي الجزائري، ي 16/11/1965مؤرخ في  278-65أمر رقـ  1

 .23/11/1965المؤرخة في 
أدت بيا  في الجزائر مع بداية التسعينيات مف القرف الماضي والتيعمى إثر تدىور األوضاع االقتصادية  2

إلى المجوء لالقتراض مف صندوؽ النقد الدولي، حيث كاف ىذا األخير يشترط عمى الجزائر التخمي عف 
 بقايا مظاىر االشتراكية وبالتالي االنتقاؿ الى اقتصاد السوؽ الحر.

 .32، المرجع السابؽ، صحسين فريجة 3
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، وعمى إثر ذلؾ تـ استحداث ىذه كـ اإلداريةالمحامجمس الدولة و متمثمة في  1حالياً 
جمس الدولة وتنظيـ المتعمؽ بإختصاصات م 16-72الييئات بموجب القانوف العضوي 

المتعمؽ بالمحاكـ  18-72وكذا القانوف العضوي  01/11/6772المؤرخ في  2عممو
حددت ىذه القوانيف العضوية كؿ ما يتعمؽ ، حيث 01/11/6772المؤرخ في  3اإلدارية

، ومع صدورىا ىذه بيذه الييئات مف تشكيالتيا واختصاصاتيا وتنظيـ سيرورتيا
ي الجزائري النتقاد ىذه التغيرات الحديثة في ىيكؿ السمطة النصوص بادر الفقو اإلدار 
 .4القضائية ومدى نجاعتيا

في موقؼ جد سميـ مف  جزائريإف األمر اإليجابي الذي جعؿ المؤسس الدستوري ال   
الناحية القانونية المنطقية تجاه تبنيو لإلزدواجية القضائية ىو عدـ تحصيف أعماؿ 

عممت بو بعض دستورية والتشريعية الجزائرية مثمما السيادة في مختمؼ النصوص ال
، لكف الجانب السمبي الذي يحسب عميو وعمى العديد مف 5األنظمة الدستورية المقارنة

وحاالت الطوارئ  األنظمة الدستورية ىو إطالؽ مجاؿ الالئحة في الحاالت اإلستثنائية
 ؿ أف تصدر بنصوصقابة القضائية، حيث أنو مف األفضلمر ودوف خضوعيا  والحصار
حتى و  6نابعة عف إجماع الييئات الدستورية في الدولةو  ممثمة حتى تكوف تشريعية

أو أف ت حوؿ إلى نصوص تشريعية بعد إقرار ىذه  ،تحصف مف رقابة مجمس الدولةت
 بموائح.الظروؼ اإلستثنائية 

                                                 
ال الجيات ة كييئة مقومة ألعم... يؤسس مجمس دول>>سابقًا كما يمي:  152لقد كاف نص المادة  1

... يمثل مجمس الدولة الييئة >>ىو:  171أما النص الحالي في المادة  القضائية اإلدارية...<<
 .ال الجيات القضائية اإلدارية...<<المقومة ألعم

، تصاصات مجمس الدولة وتنظيـ عمموتعمؽ بإخي 30/05/1998مؤرخ في  01-98 رقـ عضويقانوف  2
 .01/06/1998 بتاريخلصادرة ا 37ر عدد ج.

الصادرة  37ر عدد ج.، المحاكـ اإلداريةتعمؽ بي 30/05/1998مؤرخ في  02-98قانوف عضوي رقـ   3
 .01/06/1998 بتاريخ

4
 KHELLOUFI Rachid, Réflexions sur l'impact de la constitution de 1996 sur la 

justice administrative, Revue IDARA n° 23, Alger, 2002, p.p73-74. 
 مثمما عمؿ بو المؤسس الدستوري المصري وكذا نظيره األردني... 5
مثؿ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة والمجمس األعمى لألمف ومجمس الوزراء والوزير األوؿ  6

 ورئيس المجمس الدستوري...



  تأثر مكانة الالئحة من خالل المعايير العضوية والوظيفية     ب الثاني                     البا

 

658 

 

 مجمس الدولة لنصوص التنظيمية من االستشارة المسبقة لا استبعاد ثانيًا:

بعد أف تبيف أف الرقابة القضائية اإلدارية التي يفرضيا مجمس الدولة عمى الموائح    
يحمؿ في طياتو مقتضيات دولة القانوف مف خالؿ  حديثمنطؽ قانوني لأسست 

التطبيؽ السميـ لمبدأ المشروعية عمى مختمؼ الييئات والسمطات واألفراد عمى حد سواء 
والقانونية والتنظيمية السارية عمى إقميـ ىذه  وفؽ خضوعيـ لنفس النصوص الدستورية

نظرًا لمعديد أصبحت ىذه الموائح كغيرىا مف القرارات اإلدارية مف حيث الطبيعة الدولة، 
 مف اإلستنتاجات.

 72/ ر.ؽ.ع / ـ.د /11رأي المجمس الدستوري رقـ  ومف بيف ىذه االستنتاجات    
قة القانوف العضوي المتعمؽ المتعمؽ بمراقبة مطاب 67/11/6772المؤرخ في 

في فحواه عندما نص عمى أف  1باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو لمدستور
المادة الرابعة مف ىذا القانوف العضوري غير دستورية ألنيا ضمت في اإلختصاصات 
اإلستشارية مشاريع األوامر والمراسيـ بإبداء رأي حوليا وىو الذي لـ يرد في الدستور 

مف ىذا الدستور قبؿ تعديمو يؤخذ برأي مجمس  667المادة  الفقرة الثالثة مف جببؿ بمو 
 كما يمي:  المجمس الدستوري، حيث جاء رأي الدولة في مشاريع القوانيف فقط

 :من القانون العضوي المحررة كاآلتي 4. فيما يخص المادة 4>> 

لشروط التي يحددىا "يبدي مجمس الدولة رأيو في مشاريع القوانين واألوامر حسب ا
 ىذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامو الداخمي.

كما يمكن أن يبدي رأيو في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بيا من قبل رئيس 
 ..الجميورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة".

أن المشرع بإقرار عرض مشاريع األوامر، ومشاريع المراسيم الرئاسية اعتبارًا ...
من القانون  4والتنفيذية عمى مجمس الدولة إلبداء الرأي فييا، كما ورد في المادة 

                                                 
المتعمؽ بمراقبة  19/05/1998المؤرخ في  98/ ر.ؽ.ع / ـ.د /06رأي المجمس الدستوري رقـ   1

 37ج.ر عدد  ،مطابقة القانوف العضوي المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو لمدستور
 .01/06/1998المؤرخة في 
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العضوي، موضوع اإلخطار، لم يتقيد بالنص الدستوري بل أضاف اختصاصات 
استشارية أخرى لم يقرىا المؤسس الدستوري وبالتالي يكون قد استأثر لنفسو ما لم 

من الدستور، مما يفضي إلى اإلخالل  )الفقرة األخيرة( 111تقض بو أحكام المادة 
 <<بمقتضاياتيا،...

األوامر  الوضع بدمج تـ تدارؾ 8161وعمى إثر التعديؿ الدستوري األخير لسنة    
التشريعية لتدخؿ ىي األخرى في اإلختصاصات اإلستشارية لمجمس الدولة وذلؾ 

مر باإلضافة إلى شرط بإعتبارىا شرطًا إجرائيًا جديدًا لمتشريع بأوا 648بموجب المادة 
   .1اإلستعجاؿ

لكف بعض الفقياء نادو بتوسيع اإلختصاصات اإلستشارية لمجمس الدولة ليشمؿ    
مما يزيد في فعالية دور محافظ الدولة في تأصيؿ مختمؼ الموائح والقرارات التنظيمية 

 .2قواعد القانوف اإلداري لكونو قانوف غير مدوف ومرف وسريع التطور

المجمس الدستوري قد حـر مجمس الدولة مف صالحية ضافة إلى ذلؾ  فإف وباإل   
أخرى وردت في مشروع ىذا القانوف العضوي وىي جمب انتباه السمطات العمومية حوؿ 
اإلصالحات التشريعية أو التنظيمية أو اإلدارية ذات المنفعة العامة والتي جاءت في 

 اء رأيو فييا كما يمي:واعتبرىا غير دستورية، حيث ج منو 60المادة 

 من القانون العضوي: 13. فيما يخص المادة 5 >>

لقانون العضوي الواردة تحت الفصل الثاني من ا 13اعتبارُا أن المادة  -
عمى إمكانية "... مجمس الدولة وبمبادرة منو، جمب  موضوع اإلخطار، تنص

ة أو حول اإلصالحات التشريعية أو التنظيمي انتباه السمطات العمومية
 "،اإلدارية ذات المنفعة العامة

                                                 
لرئيس الجميورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجمة >> مف الدستور كما يمي:  142جاء نص المادة  1

 مانية، بعد رأي مجمس الدولة... <<خالل العطل البرلفي حالة شغور المجمس الشعبي الوطني أو 
 .167، المرجع السابؽ، صمزياني فريدة  2
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واعتبارًا أن المشرع حين خول مجمس الدولة حق المبادرة بجمب انتباه  -
السمطات العمومية حول اإلصالحات التشريعية أو التنظيمية أو اإلدارية ذات 

ن كان ذلك اختياريًا، فإنو يكون قد أسند لو  المنفعة العامة، حتى وا 
ختصاصات اإلستشارية التي يقتصر فييا تدخل اختصاصًا يتعدى نطاق اإل

مجمس الدولة عمى إبداء الرأي في مشاريع القوانين دون سواىا طبقًا لمفقرة 
 التالي يكون قد أخل بمقتضياتيا.<<من الدستور، وب 111األخيرة من المادة 

إف ىذه الصالحية التي كانت ستمنح لمجمس الدولة التي مف خالليا يقـو بتنبيو    
سمطات العمومية حوؿ مختمؼ اإلصالحات تعتبر حاجزًا منيعًا لمختمؼ ىذه ال

النصوص خاصًة في مواجية كؿ الطعوف القضائية في المراسيـ الرئاسية والتنفيذية 
 ما يتنافى وأسس القانوف اإلداري. وىو

وعمى ذلؾ فإنو ماداـ أف المؤسس الدستوري أخرج المراسيـ الرئاسية والتنفيذية مف  
مطابقة ىذا القانوف  ختصاصات اإلستشارية لمجمس الدولة كاف يرمي مف خالؿ ذلؾاإل

 :االعتبارات التالية الناتجة عف ىذا الرأي العضوي لمدستور فقط إال أنو يمكف استنتاج

نظاـ اإلزدواجية القضائية وذلؾ مف خالؿ إبقاء الرقابة الحفاظ عمى  .6
التنظيمات، ألف ىذه الرقابة القضائية البعدية لمجمس الدولة عمى مختمؼ 

القبمية التي كانت في مشروع القانوف العضوي المتعمؽ بمجمس الدولة ىي 
منطقيًا جاءت لحمايتيا مف مختمؼ الطعوف وبالتالي إخراجيا مف الرقابة 

 القضائية البعدية لمجمس الدولة.

حيث التشريع  ةعدـ اإلعتراؼ ليذه النصوص التنظيمية بمكانة توازي مكان .8
بذلؾ تصبح ليا حصانة مثؿ حصانة التشريع وبالتالي ال يمكف رقابتيا إال 
مف طرؼ المجمس الدستوري فقط، وىو كذلؾ ما يؤدي باإلخالؿ بمبدأ تدرج 

؛ حيث أنو منذ التحوؿ الحديث الذي جاء بو الدستور القواعد القانونية
 .1بدأ اإلنحراؼ عف ىذا المبدأ األخير 6712الفرنسي لسنة 

                                                 
 .294-292ص.ص  ،1958مجال وطبيعة الالئحة في الدستور الفرنسي لعام بن مسعود أحمد،  1
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و لغرض تفادي تعارضو التشريع مف الرقابة القبمية لمجمس الدولة ى تمكيف .0
التي يحمييا يقرىا الدستور ويحمييا مع مختمؼ الحقوؽ والحريات الفردية 

 القضاء.

د ساىـ في التأسيس لقانوف إداري مستقؿ ينبني عمى ومنو فإف المؤسس الدستوري ق   
مصمحة الخاصة مف سيطرة وىيمنة قضاء إداري يحمي الحقوؽ والحريات الفردية وال

مف الرقابة القضائية لمجمس  انفالت ىذه القراراتحيث أف  ،قرارات السمطة التنفيذية
مبدأ المشروعية وبالتالي كذا الدولة تتناقض وتتعارض مع تبني اإلزدواجية القضائية و 

 وتغني بمبادئ دولة القانوف.تصبح ىذه األخيرة مجرد بريؽ 

 الفرع الثاني:

 النص والممارسةابة مجمس الدولة عمى الموائح بين رق

تتطمب حماية الحقوؽ والحريات الفردية مف تسمط ىيئات السمطة التنفيذية ضمانات    
؛ حيث تكرس )أواًل( قانونية بنصوص تشريعية قبؿ الضمانات القضائية المتعارؼ عمييا

قرارات اإلدارية المتسمطة ىذه التشريعات الحماية القانونية الالزمة قبؿ صدور ىذه ال
مسبقة ت عمـ ىذه الييئات بإمكانية الطعف في قراراتيا ولوائحيا مف بإعتبارىا حواجز 

طرؼ المتضرريف منيا، لكف الحالة الجزائرية ليا مف الخصوصية في ىذا المجاؿ 
حيث تنعدـ فييا تجربة الطعف في لوائح أو مراسيـ السمطة التنفيذية أو حتى القرارات 

 1وزارية التنظيمية، أما فيما يخص غير ذلؾ فيناؾ إجتيادات قضائية إدارية كثيرةال
 .)ثانيًا(

 

 

                                                 
 والوالة توجد الكثير مف االجتيادات القضائية اإلدارية المتعمقة بالطعف في القرارات الفردية لموزراء 1

 ورؤساء المجالس الشعبية البمدية وبعض الييئات اإلدارية.
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 التأسيس التشريعي لرقابة مجمس الدولة عمى الموائح أوال:

القضائية عمى الموائح منذ  الجزائري مف الرقابة لقد جاء موقؼ المؤسس الدستوري  
، حيث يتيح وال يحتاج إلى أية تأويالت وصريحاً  واضحاً إلى يومنا ىذا  6791دستور 
باعترافو ىذا النظر في الطعوف المرفوعة ضد ىذه الموائح، و  القضاء اإلداريلييئات 

وىو بالفعؿ ما  تمؾ األحكاـ الدستوريةلمطابقة  أف تكوف النصوص التشريعيةفيو يجبر 
 لقضائيةظمة لإلجراءات والييئات افي مختمؼ النصوص التشريعية المنتـ تجسيده 

المؤرخ  614-11المنظـ باألمر  1حيث أنو بدايًة مف قانوف اإلجراءات المدنية السابؽ
 والتي نصت عمى ما يمي: 894المعدؿ والمتمـ في مادتو  12/11/6711في 

 ونيائيًا:تنظر الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى ابتدائيًا  >>

ات الفردية الصادرة من الطعون بالبطالن في القرارات التنظيمية أو القرار  (1
 السمطة اإلدارية.

 الخاصة بتفسير ىذه القرارات...<< الطعون (2

لرقابة القضاء لمختمؼ القرارات  المادة السابقةفي فحوى ويعتبر ىذا اإلعتراؼ الوارد   
الصادرة عف السمطة اإلدارية مف أىـ النصوص في مجاؿ المنازعات اإلدارية بالجزائر 

وؿ في النصوص التشريعية ليذا المجاؿ وكونو تشريع صدر وذلؾ كونو المرجع األ
ة ألف دستوريال في النصوص في فترة سميت بفترة فراغ 6791قبؿ صدور دستور  حتى

 .01/61/6710تـ توقيفو منذ  6710العمؿ بدستور 

وليذا ومف خالؿ التمعف في النص السابؽ نالحظ أف المشرع أقر النظر في       
اليوجد فييا أي القرارات التنظيمية أي الموائح بصورة واضحة  تفسير ومدى شرعية

إال أنو  "مراسيـ تنظيمية"بدؿ  "قرارات تنظيمية"ولكف ورغـ أنو استعمؿ مصطمح ل بس، 
كاف ييدؼ مف وراء ذلؾ إلى حصر أكبر عدد ممكف مف القرارات التنظيمية تحت ىذا 

                                                 
المؤرخة في  47ج.ر عدد تضمف قانوف اإلجراءات المدنية، ي 08/06/1966مؤرخ في  154-66أمر   1

المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية المؤرخ في  09-08قانوف رقـ الممغى بال 09/06/1966
 .23/04/2008المؤرخة في  21دد ج ر ع ، 25/02/2008
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ومختمؼ القرارات الوزارية  ةالمصطمح فقد يشمؿ ىذا المصطمح المراسيـ التنظيمي
التنظيمية أو القرارات التنظيمية التي قد تصدرىا بعض الييئات اإلدارية العميا والمستقمة 

يشمؿ كؿ الييئات اإلدارية في الدولة  "السمطة اإلدارية"، كما أف مصطمح 1في الدولة
 الحالي.دوف أي استثناء عمى عكس ما سنراه الحقٌا بالنسبة لقانوف مجمس الدولة 

ولقد عمؽ البعض عمى ىذه المرحمة بأنيا تمثؿ نظاـ الوحدة القضائية وازدواج    
 .6771إلى غاية صدور دستور  6710والتي تراوحت منذ صدور دستور  2المنازعات

وتبني اإلزدواجية القضائية في الييئات والمنازعات  6771أما بعد صدور دستور    
العضوي قانوف الصدور بو بوضوح، حيث أنو  بصورة مطمقة تـ الفصؿ في األمر

صت المادة اتضحت األمور أكثر فأكثر عندما ن 16-72 رقـ مجمس الدولةالمتعمؽ ب
 عمى مايمي: منو 17

 يفصل مجمس الدولة ابتدائيًا ونيائيًا في : >>

الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن  -1
ة المركزية والييئات العمومية الوطنية والمنظمات المينية السمطات اإلداري

 الوطنية.

زاعاتيا من الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون ن -2
 اختصاص مجمس الدولة.<<

ًا وواضحًا ال بالنسبة إلى صريح ومف خالؿ ذلؾ فإف ىذا النص القانوني جاء   
؛ فبخصوص لقراراتبة لمييئات صاحبة ىذه اموضوع اإلختصاص وال بالنس القرارات

فيي القرارات التنظيمية النصوص موضوع إختصاص مجمس الدولة ابتدائيًا ونيائيًا 
والفردية والتي تدخؿ ضمنيا مختمؼ المراسيـ والقرارات بجميع أنواعيا؛ أما بخصوص 

ح ودقة الييئات اإلدارية صاحبة ىذه النصوص فقد جاء ىذا النص القانوني أكثر وضو 

                                                 
مثؿ العديد مف الييئات العمومية والمينية كمجمس النقد والقرض أو المجنة المصرفية أو لجنة تنظيـ  1

 عمميات البورصة وكذا المجالس العميا لمنقابات... 
2
 KHELLOUFI Rachid, op.cit, p50. 
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مف سابقو وذلؾ عندما أضاؼ مصطمح "المركزية" حيث يدخؿ تحت ىذا المصطمح 
الييئات التي ضميا باإلضافة إلى  لجميورية والوزير األوؿ والحكومة؛كؿ مف رئاسة ا

الييئات العمومية الوطنية والمنظمات ىذا القانوف في اختصاص مجمس الدولة وىي 
 .1المينية الوطنية

اصدار قانوف  تـ ذا النص القانوني السابؽ المتعمؽ بمجمس الدولةى وبعد صدور   
لغاء سابقو 81/18/8112المؤرخ في  17-12رقـ  2اإلجراءات المدنية واإلدارية  وا 

حيث جاء ىذا األخير ليواكب القفزة النوعية لقطاع العدالة آنذاؾ مع استحداث لييئات 
دارية  جراءات مدنية وا  مف ىذا القانوف  716د جاء نص المادة لقليا، و قضائية جديدة وا 
 كما يمي:ليقر رقابة مجمس الدولة عف الموائح 

يختص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى اإللغاء والتفسير  >>
ن السمطات اإلدارية وتقدير المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة ع

 المركزية...<<

معظـ الدعاوى الممكنة في مواجية تـ حصر ني النص القانو  ومف خالؿ ىذا   
مختمؼ قرارات السمطات اإلدارية المكرزية؛ كما أنو جمع كؿ القرارات اإلدارية سواء 

 قانوفالالتنظيمية أو الفردية في مصطمح القرارات اإلدارية فقط عمى عكس ما جاء بو 
لقرارات حيف فصؿ بيف ا 17في مادتو التاسعة  16-72مجمس الدولة ل العضوي

 .إزالة المبس عمييا وتوضيحيا أكثرالتنظيمية والقرارات الفردية وكأنو يقصد ذلؾ ألجؿ 

ال   لنص المادة يغير شيئًا ألف التفسير القضائي أو التفسير الفقيي لكنو بذلؾ لـ    
ىو نص سميـ وبالتالي فإما أف يكوف  ىنا يتطمب المجيود الكثير ألف حالة النص

المقصود بالنص عف طريؽ عبارتو أو طريؽ اإلشارة أو عف طريؽ  استخالص المعنى
؛ وىنا طبعًا يستخمص المعنى المقصود عف طريؽ عبارتو كاممًة مجتمعًة أي أف 3داللتو

                                                 
 وما بعدىا. 57، المرجع السابؽ، صعبد القادر عدو 1
 .25/02/2008واإلدارية المؤرخ في متضمف قانوف اإلجراءات المدنية ي 09-08انوف رقـ ق  2
 .89-86.صالمرجع السابؽ، ص ،محمد حسنين 3



  تأثر مكانة الالئحة من خالل المعايير العضوية والوظيفية     ب الثاني                     البا

 

665 

 

مصطمح القرارات اإلدارية المذكور في ىذه المادة ىو يشمؿ مختمؼ القرارات التنظيمية 
الطعف فقد جاء المصطمح مطابقًا صاحب ىذه القرارات محؿ والفردية، أما بخصوص 

لما ورد في قانوف مجمس الدولة أي السمطات اإلدارية المركزية والمتمثمة في رئيس 
 الجميورية والوزير األوؿ وجميع الوزراء.

مجمس ل العضوي قانوفالولقد أخذ المشرع الجزائري  بنفس الصياغة في تعديؿ    
عندما تـ  81/19/8166المؤرخ في  60-66رقـ  1العضوي بالقانوف 16-72الدولة 

 كما يمي: 17تعديؿ نص المادة 

يختص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى اإللغاء والتفسير  >>
في القرارات اإلدارية الصادرة عن السمطات اإلدارية المركزية وتقدير المشروعية 

 ة...<<ة والمنظمات المينية الوطنيوالييئات العمومية الوطني

عمى مطابقة النصوص القانونية المنظمة في ىذا التعديؿ لقد عمؿ المشرع الجزائري  
لممنازعات اإلدارية في مجاؿ إختصاص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، وىو بذلؾ 
يسعى إلى توحيد ىذه النصوص قصد إجالء الغموض عمييا وجعميا أحكاـ قانونية 

، وما ييمنا نحف في ىذا المقاـ ىو أنو رغـ ة تناقضاتمتوافقة وال تحمؿ في فحواىا أي
قياـ المشرع الجزائري بتعديؿ ىذا النص إال أنو يبقى واضحًا بأف مجمس الدولة يختص 
كدرجة أولى وأخيرة في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية لمختمؼ قرارات أو 

ص قانوني في المنظومة القانونية لوائح السمطة التنفيذية دوف استثناء؛ ألنو ال يوجد ن
الجزائرية ينص عمى استثناء ىذه النصوص التنظيمية مف الرقابة القضائية لمجمس 

 .2الدولة

                                                 
باختصاصات مجمس الدولة  المتعمؽ 01-98مـ القانوف العضوي يعدؿ ويت 13-11 قانوف عضوي رقـ  1

 .03/08/2011خة في المؤر  43ر عدد ج.، 26/07/2011وتنظيمو وعممو، المؤرخ في 
وغيرىـ عندما استثنوا بعض الموائح باعتبارىا مف أعماؿ  يمثمما عمؿ بو المشرع المصري واألردن 2

السيادة، وعمى عكسيـ فعؿ المشرع الجزائري مقتديًا بنظيره الفرنسي باعتبار فرنسا ميد القانوف اإلداري؛ 
 لمقضاء دوف أف ينص عمى وجودىا.حيث لـ يعترؼ المشرع بأعماؿ السيادة بؿ ترؾ تقديرىا 
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مف قانوف مجمس  17وقد يثور إشكاؿ قانوني حوؿ عدـ تطابؽ نص المادة       
مف قانوف اإلجراءات المدنية  716المعدؿ والمتمـ ونص المادة  16-72الدولة رقـ 

وذلؾ حيف يظير في النص األوؿ توسيع إلختصاص مجمس  17-12واإلدارية رقـ 
بالفصؿ  ص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرةيختحيث  1في الجانب العضوي الدولة

 :في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في

 ؛القرارات اإلدارية الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزية  -

 ؛ارية الصادرة عف الييئات العمومية الوطنيةالقرارات اإلد  -

 .القرارات اإلدارية الصادرة عف المنظمات المينية الوطنية  -

مف الجانب المدنية واإلدارية مف قانوف اإلجراءات  716قمصت المادة بينما    
القرارات اإلدارية العضوي إلختصاص مجمس الدولة وذلؾ بالنص عمى أنو يختص في 

فقط، لكف الحؿ القانوني ليذا اإلشكاؿ يكمف  مطات اإلدارية المركزيةالصادرة عف الس
في أف النص األوؿ عبارة عف قانوف عضوي أما الثاني فيو قانوف عادي وبالتالي 

درج القواعد فالقانوف العضوي يعتبر أعمى مرتبة مف القانوف العادي حسب مبدأ ت
عمى أف يتـ تنظيـ وعمؿ  698ة كما أف الدستور قد نص صراحًة في الماد؛ القانونية

ختصاصات مجمس الدولة بموجب ، ومنو فإنو تبعًا لمقاعدة الفقيية 2قانوف عضوي وا 
بالمتعمؽ بمجمس الدولة  16-72القائمة بأف الخاص يقيد العاـ فإف القانوف العضوي 

بإعتباره النص الخاص ىو القانوف الواجب األخذ بو في اختصاصات مجمس الدولة 
المتضمف اإلجراءات المدنية واإلدارية يمثؿ النص القانوني  17-12نظرًا ألف القانوف 

 .3ذه الحالةالعاـ مما يستوجب استبعاده في ى

                                                 
مولود أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة  ،اإلزدواجية القضائية في الجزائربن منصور عبد الكريم،  1

 .37، ص2015معمري،  تيزي وزو، 
يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العميا ومجمس الدولة  >>: يما يمعمى  172نصت المادة  2

 <<يم واختصاصاتيم األخرى.ازع وعممومحكمة التن
 .37، صنفسو، المرجع بن منصور عبد الكريم 3
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قضاء القانوف د نشأة القانوف اإلداري نجد أف وبالرجوع إلى التجربة الفرنسية مي   
 الفقرةفي  R311-1في مادتو  (Code de justice administrative) الفرنسياإلداري 
بالنظر في المراسيـ ومختمؼ القرارات التنظيمية الدولة لمجمس يعطي الحؽ  1األولى

كذا قرارات الييئات الضبطية ر ذات الصيغة العامة والتنظيمية و ناشيتعميمات والموال
و وجود إمكانية لمطعف بصريح العبارة، حيث أف الغريب في األمر ى والرقابية المختمفة

 ىو نص المادة كما ىو:  رئيس الجميورية وىا ومراسيـ أوامرفي 
<< Article R311-1 

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort  :  

8 ° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les 

décrets  ;  

8 ° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres 

autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de 

portée générale  

3 ° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés 

par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 

(troisième alinéa) de la Constitution et des articles  8 er et 2 de l'ordonnance n° 58-

1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux 

emplois civils et militaires de l'Etat  ;  

8 ° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités 

suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation  :  

- l'Agence française de lutte contre le dopage  ;  

- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution  ;  

- l'Autorité de la concurrence  ;  

- l'Autorité des marchés financiers  ;  

- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes  ;  

- l'Autorité de régulation des jeux en ligne  ;  

- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires  ;  

- l'Autorité de sûreté nucléaire  ;  

- la Commission de régulation de l'énergie  ;  

                                                 
 .31/12/2016 بتاريخ  etat.fr-http://www.conseilموقع مجمس الدولة الفرنسي:  1
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- le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 

311-2  ;  

- la Commission nationale de l'informatique et des libertés  ;  

- la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique  ;  

- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité  ;  

1 ° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la 

procédure devant la juridiction administrative  ;  

1 ° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes 

dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat  ;  

1 ° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de 

contrôle des concentrations économiques.>>
1
  

وف لومف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ بأف أصحاب ىذا الفكر اإلداري الحديث ال يزا   
بتطبيؽ مختمؼ مبادئو ميما كانت المبررات  وذلؾ يـياتر نظيحافظوف عمى مكتسبات 

 ألنيـ في حقيقة األمر يؤمنوف بأفكارىـ القانونية ىذه والتي جاءت عف تجربة حقيقية
نتجت مف جيود وعناء فقيائيا ورجاؿ القضاء فييا لمدة زمنية طويمة مف القرف 

فارضيف تمؾ القواعد ستطاع وف عمييا قدر الملذلؾ ىـ يحافظ الماضي وما قبمو،
 والمبادئ المؤِسسة لنظرياتيـ في القانوف اإلداري.

ىناؾ إختالؼ كبير بينو وبيف ما  و يوجدأنالنص القانوني يتضح ب ىذا ومف خالؿ   
حيث يبدو أف المشرع في مجاؿ إختصاصات مجمس الدولة، سنو المشرع الجزائري 

يد والتوصيؼ الدقيؽ في كؿ األعماؿ المراد الطعف فييا وكذا الفرنسي إعتمد فيو التحد
لدرجة أنو ذكر كؿ سمطات الضبط والرقابة الييئات التي تصدر عنيا ىذه األعماؿ 

عمى عكس ما عمؿ بو نظيره الجزائري أيف إكتفى بعبارة "الييئات العمومية الوطنية 
 مينية الوطنية" دوف أي تحديد ليا.والمنظمات ال

رجع األمر في نظرنا إلى التجربة العريقة التي خاضيا القضاء اإلداري الفرنسي وي    
يا حيث تشكؿ المصطمحات والعبارات الغامضة عائقًا يعرقؿ سير العادالة نظرًا ألن

وىو ما يؤدي بيا إلى  الييئات القضائيةتؤدي حتمًا وغالبًا إلى تنازع اإلختصاص بيف 

                                                 
 .31/12/2016 بتاريخ  etat.fr-tp://www.conseilht موقع مجمس الدولة الفرنسي: 1
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ؿ فييا وىو ما يجعؿ األمر يستغرؽ مف الزمف عدة المجوء إلى محكمة التنازع لمفص
رع بالتدقيؽ والحصر في إختصاصات مختمؼ الييئات ولتفادي ذلؾ قاـ المشأشير، 
 .القضائية

وليذا فمجمس الدولة الفرنسي يحتؿ مكانة ىامة في النظاـ الدستوري الفرنسي    
ية ادارية عميا، وذلؾ تتمحور عمومًا في كونو مجمسًا لمسمطات المركزية وكييئة قضائ

 .1قرارات بعض الييئات الدستورية خاصًة منيا المجمس الدستوريمع احترامو لمختمؼ 

  إنعدام تجربة الطعن في التنظيمات أمام مجمس الدولة في الجزائر ثانيًا:

رغـ أف التجربة الجزائرية في مجاؿ المنازعات اإلدارية ليست بالتجربة العريقة التي    
ادئ قانوف إداري يتناظر مع ما ىو موجود في القانوف المقارف؛ إال أنو يمكف تؤسس لمب
يعمؿ القضاء اإلداري الجزائري كانت لو مواقؼ جريئة عديدة توحي بأنو القوؿ بأف 

كيفة عمى البيئة القانونية والقضائية عمى بسط أسس وقواعد في المنازعات اإلدارية م  
 الجزائرية.

بالمتعمؽ  16-72العضوي رقـ  قانوفالمف  =1المادة  لى نصالرجوع إفمف خالؿ    
ص مجمس الدولة بالفصؿ عندما كانت تنص عمى اختصاوقبؿ تعديميا  2بمجمس الدولة

مدى شرعية القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة ابتدائيا ونيائيا في بإلغاء وتفسير و 
المنظمات المينية الوطنية و عف السمطات اإلدارية المركزية، والييئات العمومية 

تحديدًا و  اإلدارية مى مختمؼ أنواع القراراتالوطنية، حيث أنيا كانت تسمط الضوء ع
التي يدخؿ ضمنيا التنظيمات الصادرة عف  رئيس الجميورية باعتباره و تمؾ التنظيمية 
 اإلدارة العامة.طة التنفيذية و عمى رأس السم

بما فييـ الوزير  الصادرة عف أعضاء الحكومةكما يدخؿ ضمنيا  كؿ التنظيمات      
مجمس الدولة كؿ المراسيـ الرئاسية  اختصاصو يدخؿ في ، أي أناألوؿ دوف استثناء

التنظيمية والفردية وكؿ القرارات الوزارية  التنفيذيةالتنظيمية والفردية وكؿ المراسيـ 
                                                 

1
 DE LAUBADERE André, Taité de droit administratif, tome 1, Droit administrtif 

général, 16
ème

 édition, L.G.D.J, Paris, 2001, p 351. 
 المعدؿ و المتمـ. 01-98مف القانوف العضوي المتعمؽ بمجمس الدولة  09المادة  2
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أكثر مف سابقو وبالتالي ، لكف نص المادة حاليًا يحمؿ صفة التعميـ التنظيمية والفردية
فيو بذلؾ يوسع مف إختصاصو أكثر في قرارات السمطات اإلدارية المركزية والييئات 

 العمومية الوطنية والمنظمات المينية الوطنية.

 –أي في قرارات السمطة التنفيذية  –األمر ال يتوقؼ ىنا فقط  وعمى أساس ذلؾ فإف   
المنظمات كزية، والييئات العمومية الوطنية و اإلدارية المر بؿ كذلؾ لمختمؼ السمطات 

 والتي يفصميا البعض كما يمي: المينية الوطنية

 : وتشمؿ مايمي:السمطات اإلدارية المركزية -1

 رئاسة الجميوية؛ -

 رئاسة الحكومة ومختمؼ الييئات اإلدارية التابعة لو؛ -

 المؤسسات العمومية المركزية ذات الصبغة اإلدارية وتشمؿ: -

 لعمومية المركزية ذات الطابع اإلدارية وتشمؿ الوزارات المؤسسات ا
والمتكونة مف ىيئاتيا اإلدارية المركزية والممحقة، كما تشمؿ مختمؼ 
المؤسسات العمومية المركزية األخرى كالمؤسسات المركزية القضائية 

 ومؤسستي البرلماف.

 1المؤسسات العمومية المركزية ذات الطابع المختمط. 

مختمؼ الييئات اإلدارية المستقمة والييئات وتشمؿ  ومية الوطنية:الييئات العم -2
اإلستشارية كالمجمس الوطني اإلقتصادي والمجمس األعمى لألمف والمجمس 

 .األعمى لإلعالـ

وتشمؿ مختمؼ التنظيمات النقابية والعمالية مثؿ  المنظمات المينية الوطنية: -3
 .2تمؼ اإلتحادات العماليةنقابة المحاميف أو المحاسبيف المعتمديف أو مخ

يختمؼ عندما نتجو إلى البحث في مختمؼ اإلجتيادات  ورغـ كؿ ىذا فإف األمر   
أنو  حيث ؛السمطة التنفيذية تنظيماتعف الطعف في  القضائية لمجمس الدولة الجزائري

                                                 
 وما بعدىا. 218، المرجع السابؽ، صجادي عمربو  1
 .57، المرجع السابؽ، صعبد القادر عدو 2
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التنظيمية  دوف فقط موزراءالفردية ل قراراتالتوجد سوى االجتيادات حوؿ الطعف في  ال
قرارات رئيس الجميورية أو الوزير األوؿ، حيث أنو لـ  وجود ألية طعوف في ا ودوفمني

الوزارية  تأو القرارا التنفيذية ـالمراسي أويحدث أف تـ الطعف في المراسيـ الرئاسية 
 1.في الجزائر حتى اليـو التنظيمية

يثيات يروي أحدىـ ححيث ذلؾ فإنو توجد بعض االجتيادات القميمة والضعيفة ومع  
لجوء أحد األشخاص في والية تبسة إلى المجمس  في احدى ىذه الحاالت والمتمثمة

دعوى قضائية ضد رئيس الجميورية وىي قضية لـ تتضح لرفع  الواليةئي ليذه القضا
 . 2رغـ أف الطاعف ىنا كاف مف الواجب عميو رفع طعنو أماـ مجمس الدولة حيثياتيا

تمثؿ في الطعف في مرسـو رئاسي كثر جدية حيث تبينما تعتبر الحالة األخرى أ   
 >;=5جواف  >5حيث صدر بموجب ذلؾ حكمًا مف الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا في 

                                                 
في ىذا الشأف تـ البحث بصورة معمقة عمى مستوى المصالح اإلدارية لمجمس الدولة حيث تـ تقديـ طمب  1

شأف ولو وتـ قبولو لكف لـ نجد أية اجتيادات في ىذا ال 27/10/2016لمبحث في أرشيؼ المكتبة بتاريخ 
محاولة فقط لمطعف في مختمؼ المراسيـ أو حتى القرارات الوزارية التنظيمية، وقمنا كذلؾ بإجراء مقابالت 

 وىي كالتالي: لبعض الشخصيات اليامة في مجمس الدولة
 .14:10عمى الساعة  27/10/2016مقابمة مع رئيس أمانة الضبط المركزي بتاريخ  -
 .14:00عمى الساعة  03/01/2017ة بتاريخ مقابمة مع رئيس ديواف مجمس الدول -

حيث أف ىذه المقابالت لـ تسفر عف أية نتيجة جديدة بؿ تـ التصريح بعدـ وجود أية سابقة قضائية   
تتضمف الطعف في مختمؼ تنظيمات السمطة التنفيذية ولو محاولة فقط، وكانت المبررات تتراوح بيف عدـ 

وبيف عدـ وجود وعي قانوني كافي ألفراد المجتمع الجزائري وضوح النصوص القانونية في ىذا الشأف 
لمطعف في مختمؼ لوائح السمطة التنفيذية وكذلؾ يرجع األمر لحداثة مجمس الدولة في التنظيـ القضائي 
الجزائري، لكنو تـ التأكيد عمى امكانية تصادـ ىذه التنظيمات مع الحقوؽ والحريات الفردية أو عدـ 

التأكيد عمى وجود دعوى التفسير لكؿ القرارات ميما كانت طبيعتيا حتى قرارات مجمس  مشروعيتيا، كما تـ
الدولة في حد ذاتو، لكف رغـ كؿ ىذه النقائص الموجودة في تشريعات التنظيـ القضائي ستعمؿ ىيئات 
القضاء اإلداري عمى صناعة قواعدىا بنفسيا مع مرور الزمف، كما يعزي بعضيـ ذلؾ النقص بتعويضو 

رغـ أف أحكامو في ىذا  2016بآلية الدفع بعدـ الدستورية التي جاء بيا التعديؿ الدستوري األخير لسنة 
 .، رغـ أف ىذه اآللية ال تشمؿ التنظيماتالشأف ىي كذلؾ غامضة جدًا وتحتاج لنصوص تطبيقية

 .219، المرجع السابؽ، صبوجادي عمر 2
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لموضوع عمى أنو مف أعماؿ السيادة وتكييؼ ا االختصاصحيث قضى القاضي بعدـ 
 .1وىو ما تـ وصفو  بأنو أمر وىمي

وذلؾ بوجود آليات قانونية تعطي الحؽ في  ومع أف األمر يبدو غير متناسؽ تماماً    
مقاضاة أعمى ىيئات السمطة التنفيذية مع انعداـ تاـ لوجود سوابؽ أو اجتيادات 

ما ىي األسباب الحقيقية وراء انعداـ  نتساءؿوىو ما يجعمنا  ،قضائية في ىذا الشأف
 اجتيادات قضائية في الطعف في مختمؼ لوائح السمطة التنفيذية؟

، حيث أو الفرضيات ليذه التساؤالت وضع بعض المبررات المحتممةتطمب وىو ما ي 
 :ما يمييمكف اجماليا في 

 لمطعن في لوائح السمطة التنفيذية:عدم وضوح النصوص القانونية المنظمة  -
القانوف العضوي  أحكاـ وىو ما تـ تناولو سابقًا مف خالؿ ما ىو موجود في

->1 نوف اإلجراءات المدنية واإلداريةقاكذا و  المتعمؽ بمجمس الدولة 15->=
1=. 

مجمس الدولة  –حيث أف عمر ىذه الييئات  حداثة الييئات القضائية اإلدارية: -
( وذلؾ ألف القوانيف العضوية 61ال يتجاوز العشريف سنة ) -والمحاكـ اإلدارية 

 بدأ بعدىا بسنوات قميمةلكف عمميا الحقيقي  >==5المنظمة ليا صدرت سنة 
كرة نجاح اإلزدواجية مف حيث الييكؿ التنظيمي القضائي وعدـ يطرح فوىو ما 

تكويف قضاة إدارييف متميزيف ومتخصصيف ومستقميف عف القضاء نجاحو في 
  .2العادي

 ومرد  في مجال القضاء اإلداري:  ألفراد المجتمع عدم وجود وعي قانوني كافي -
ـ التطمع لمختمؼ القوانيف ذلؾ لحداثة ىاتو الييئات القضائية اإلدارية وكذا لعد

 .المنظمة لممنازعات اإلدارية أو حتى تمؾ المتعمقة بالقضاء العادي

                                                 
 .226، المرجع السابؽ، صلوناسي ججيقة 1
 .241المرجع السابؽ، ص عبد اهلل عادل،بن  2
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ال  أف األفراد باعتبارأي أنو سمو أعمال السمطة التنفيذية في نظر األفراد:  -
نظرًا  خالؿ السمطة التنفيذيةالسمطة السياسية في الدولة إال مف إلى يروف 

ما يصدر عنيا ىو مف بيف األعماؿ السامية في لعوامؿ عديدة وبالتالي فكؿ 
 .النظاـ القانوني ليذه الدولة

عدم تعارض مختمف لوائح السمطة التنفيذية مع الحقوق والحريات الفردية  -
أي أف اجراءات اصدار ىذه الموائح تمت  مجمس الدولة الجزائري: نشأةمنذ 
الحقوؽ  ال تتعارض مع مختمؼ أسس عمميةمبدأ المشروعية ووفؽ وفؽ 

 والحريات التي يكفميا الدستور والتشريعات السارية في الدولة.

تبني السمطة التنفيذية لقواعد مدرسة السمطة العامة في القانون اإلداري  -
يرى البعض في انعداـ الطعف في ىذه المراسيـ إلى اختالط حيث  الجزائري:

يات القانوف اإلداري أعماؿ اإلدارة عمى إثر تبني اإلدارة الجزائرية مجمؿ أساس
، أيف يتـ تبرير كؿ األعماؿ اإلدارية وفؽ ما 1بيا مف مدرسة السمطة العامة

السمطة العامة والتي تعتبر مف أحد أخطر وسائؿ اإلدارة في  بامتيازاتيسمى 
عسؼ في استعماؿ سمطتيا تمواجية كؿ ما يعرقؿ سير عمميا فيي بذلؾ ت

 حفظ النظاـ العاـ.بمبررات مثالية كالمصمحة العامة أو 

ىذه المسألة تبقى كثيرة وغير محصورة لكف األكيد في ذلؾ بأنو رغـ  فرضياتإف    
 االجتياداتعدـ وجود أية سابقة قضائية في الطعف في لوائح السمطة التنفيذية في 
لسوابؽ أو القضائية اإلدارية الجزائرية إال أف ىذه األخير تزخر بالعديد مف ا

 ء.يخص الطعف في القرارات الفردية لموزرا فيما االجتيادات

في العديد مف فقد كاف ذلؾ  ما يخص الطعف في القرارات الفردية لموزراءكمثاؿ عو      
 القضايا وفي مختمؼ مراحؿ التنظيـ القضائي الجزائري، فبداية مف المرحمة األولى

ستوى الغرفة كاف فييا الطعف في قرارات السمطات اإلدارية المركزية عمى موالتي 

                                                 
 .61، المرجع السابؽ، صمفيوم العمل اإلداري المركب في القانون اإلداري الجزائري، بن عمية حميد 1
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يناؾ العديد مف األمثمة ف 1اإلدارية لممحكمة العميا أو المجمس األعمى لمقضاء سابقاً 
 :وزارية الفردية منياحوؿ الطعف في القرارات ال

 -قرار وزاري -، الموضوع: طعف بالبطالفوزير الفالحة ضد (، سقضية )ع -
قرار  رقـالطعف، عدـ قبوؿ  -عدـ احتراميا -وجوب مراعاة المواعيد القانونية

 .6>=5-:1-:6بتاريخ  88>=6الغرفة اإلدارية 
، الموضوع: طعف وزير التعميـ العالي والبحث العمميضد  قضية )د،س( -

تحقؽ امكانية الدفاع والمطالبة  -فسخ رسـ تعاقد -قرار وزاري -بالبطالف
رار رقـ قمقبواًل أماـ الغرفة اإلدارية،  فال يكو  -بالحقوؽ أماـ القضاء العاـ

 .6>=5-17-:1بتاريخ  :;;:6رية الغرفة اإلدا

إرجاع  -، الموضوع: فترة تربصوزير التربية الوطنيةضد  (، فقضية )ح  -
 8568;قرار الغرفة اإلدارية  رقـلعدـ الكفاءة،  -الموظؼ إلى سمكو األصمي

 1.2==5-:1-:5بتاريخ 

السمطات اإلدارية القضائية وأصبح الطعف في قرارات  االزدواجيةأما بعد تبني    
القضائية تزخر بأمثمة عنيا  االجتياداتبقي  المركزية مف اختصاصات مجمس الدولة

 كالمرحمة السابقة تمامًا، وىا ىي بعض األمثمة عنيا:

)ب.ـ.ص( ضد وزير التربية والتعميـ الوطني ووزير الداخمية والجماعات قضية  -
-16-58بتاريخ  988;16المحمية، الموضوع: تجاوز السمطة، رقـ القرار: 

611:.3
 

 

                                                 
 المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية. 08/06/1966المؤرخ في  154-66 رقـ األمرمف  274المادة  1
 ،206ص.صالمرجع السابؽ،  الجزء األوؿ،   ،اإلدارياإلجتياد الجزائري في القضاء  سايس جمال، 2

244 ،478. 
 ،، منشورات كميؾالجزء الثالث، الطبعة األولى  ،اإلجتياد الجزائري في القضاء اإلداريسايس جمال،  3

 .1467، ص2013 ،الجزائر



  تأثر مكانة الالئحة من خالل المعايير العضوية والوظيفية     ب الثاني                     البا

 

675 

 

قضية )ش.ع ومف معو( ضد وزير التعميـ العالي والبحث العممي، الموضوع:  -
( ;7دعوى تفسير لقرار قضائي، الغرفة الرابعة )قرار غير منشور، فيرس 

 .75/15/6111بتاريخ  1مجمس الدولة
استشارة لجنة  -قضية )ت.ع( ضد وزير التجارة، الموضوع: نقؿ موظؼ -

الخدمة  -عدـ استشارة الييئات الجماعية -عيب اإلجراءات -يفالموظف
2المسائؿ المرتبطة بدعوى اإلبطاؿ. -الفعمية

 

قضية ) د.ـ.ط( ضد وزير الداخمية ووزير الدفاع الوطني ومف معيما،  -
الموضوع: مجموعة الدفاع الذاتي، مسؤولية اإلدارة عف أعماؿ موظفييا، الغرفة 

 .75/15/6111بتاريخ  3( مجمس الدولة9;فيرس  الرابعة )قرار غير منشور،

القضائية حوؿ الطعف في قرارات  االجتياداتمف  ولمتذكير كذلؾ فإنو توجد الكثير    
كؿ مف الييئات العمومية الوطنية والمنظمات المينية الوطنية وىا ىي بعض األمثمة 

 عنيا:

عزؿ  ضوع:قضية قاضي غير مذكور اسمو ضد المجمس األعمى لمقضاء، المو  -
الطعف فيو أماـ مجمس الدولة ) نعـ ، اض مف طرؼ المجمس األعمى لمقضاءق
خرؽ المجمس  ،إلغاء قرار ثاف بالعزؿ ،مجمس الدولة ) نعـ ( اختصاص ،(

إبطاؿ قرار العزؿ ، ) نعـ ( دأ حجية الشيء المقضي فيواألعمى لمقضاء مب
 .6116-15->6بتاريخ  9681، رقـ القرار الثاني )نعـ(

 قضية قاضي غير مذكور اسمو ضد المجمس األعمى لمقضاء، الموضوع: -

-القرار الصادر عنو في تشكيمتو التأديبية قرار صادر عف سمطة مركزية
باإلبطاؿ الطعف فيو  -مخالفتو لمقانوف أو صدوره مشوبا بعيب تجاوز السمطة

                                                 
و، ، دار ىوم(د.ط)، وؿ، الجزء األالمنتقى في قضاء مجمس الدولة لحسين بن الشيخ أث ممويا، 1

 .260-257.ص، ص2003الجزائر، 
 .1619ص مرجع السابؽ،، الثالثالجزء ال  ،اإلجتياد الجزائري في القضاء اإلداريسايس جمال،   2
 
 ،، المرجع نفسو، الجزء األوؿالمنتقى في قضاء مجمس الدولة لحسين بن الشيخ أث ممويا، 3

 .279-273ص.ص
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 القاضي مثمو مثؿ كؿ موظؼ في الدولة يستفيد -أماـ مجمس الدولة) نعـ(
-15-;6بتاريخ  8==6;5رقـ القرار  وجوبا مف حقوؽ المضمونة دستوريا

5==<. 

قضية وزارة العدؿ ضد الغرفة الوطنية لممحضريف القضائييف، الموضوع:  -
الغرفة الوطنية لممحضريف منظمة مينية وطنية ) المادة  -الطعف باإللغاء

مف  -اء )نعـ(الطعف في قراراتيا باإللغ -( 15/>=( مف القانوف العضوي =1)
، رقـ (9>5/5=( مف المرسـو التنفيذي 18) المادة  -طرؼ وزير العدؿ ) نعـ(

  6116.1/:68/1بتاريخ  ;6>8القرار 

مف الطعف في المراسيـ جود قضايا تتضمف مبررات لعدـ و  ورغـ ما تـ التعرض لو    
األدلة نا بعض فإف المنطؽ يفرض عميأماـ مجمس الدولة  المراسيـ التنفيذية الرئاسية و 

في النظاـ  يةلمكانة السامية التي تحتميا السمطة التنفيذمثؿ االمؤكدة  القانونية والسياسية
رادو  بالضبط في ىذا النظاـ مركز رئيس الجميورية السياسي الجزائري وكذا تو ا 

والتي توازي في ذلؾ تمؾ اإلرادة  المباشرة مف الشعبالمستمدة مف اإلرادة العامة و 
الواقعية مثؿ انعداـ  االحتماالت، وأيضًا بعض 2المعبر عنيا عف طريؽ البرلمافالعامة 

لمعرفة ما تتضمنو النصوص القانونية  لدى األفراد السياسي الكافيالوعي القانوني و  أف
ىذه  يـ في ما قد تسفر عنو قضاياىـ في مواجيةالجزائرية مف ضمانات أو عدـ ثقت

 دولة.الييئات السياسية السامية في ال
االجتيادات القضائية اإلدارية الفرنسية عمى سبيؿ المثاؿ  البحث في أما مف خالؿ   

 رقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة وعمى كؿ مستوياتيانجد أف ىناؾ تفعيؿ حقيقي لم
بعض  يىا ى أماـ مجمس الدولة الفرنسي  ف في المراسيـ الرئاسيةفكمثاؿ عف الطع

 األمثمة: 

المحدد لكيفيات لـ شمؿ األسرة لدى مجمس الدولة  6799الطعف في مرسـو  -
 3.(GISTI, GAJA) ،12/68/6792في  الفرنسي

                                                 
 .2017-01-06بتاريخ ،  .mjustice.dzhttp://www.droit موقع بوابة القانوف الجزائري، 1

2
 BERTRAND Mathieu, op.cit, p73. 

3
 LEBRETON Gilles, Droit administratif général, Tome 2, op.cit, p399.  
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المتعمؽ بتعديؿ نطاؽ اختصاص  :58->611في المرسـو الرئاسي  الطعف  -
المحاكـ التجارية في العديد مف البمديات مف طرؼ بعض الييئات اإلدارية 

ت المينية )نقابات المحاميف( ومف المحمية )البمديات( و مف طرؼ بعض الييئا
طرؼ الجمعيات ومف طرؼ أشخاص طبيعييف، كؿ عمى حدا بدعوى إدارية 

 .1بتجاوز السمطة و مطالبيف إلغائو و التعويض عنو

المتعمؽ بتوزيع طالبي المجوء مف  8161-6087الطعف في المرسـو رقـ  -
وطنية لجمعيات والفدرالية ال ( (Cimadeطرؼ بعض الجمعيات مف بينيا جمعية 

  2اإلستقباؿ واعادة اإلدماج اإلجتماعي و مجموعة دعـ المياجريف...

 :5، 57المتعمؽ بتنفيذ المواد  6159-57:8الطعف في المرسـو التنفيذي رقـ  -
المتعمؽ بإصالح قانوف المجوء وتعديؿ قانوف  6159-69=مف القانوف  61و 

ف بينيا الرابطة الوطنية القضاء اإلداري، وذلؾ مف طرؼ الجمعيات والتي م
والتضامف و مجموعة دعـ  االستقباؿلمساعدة األجانب في الحدود و مجموعة 

 3المياجريف...

 

 

 
 

 
                                                 

 .03/12/2016بتاريخ   etat.fr-http://www.conseil، موقع مجمس الدولة الفرنسي 1
2

 .04/12/2016بتاريخ   etat.fr-http://www.conseil، موقع مجمس الدولة الفرنسي 
3

 .04/12/2016بتاريخ   etat.fr-http://www.conseil موقع مجمس الدولة الفرنسي، 
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 الثاني: المطمب

توافق رقابة دستورية الموائح و مبادئ القانون امكانية 
 اإلداري

جاءت  التيو  أىـ اإلبتكارات الدستورية الضروريةمف  ةدستورياللس امجال إف نشأة   
احتراـ مختمؼ النصوص القانونية ألحكاـ الدستور باعتباره يقع عمى قمة ىـر لتكرس 

حاوؿ فقياء القانوف الدستوري وضع  المنظومة القانونية في الدولة، ومف ىذا المنطمؽ
النصوص  سمو الدستور وتعمؿ عمى رقابة محتوىىيئات وآليات قانونية تتناسب مع 

تور، حتى يبقى ىذا األخير في مكانتو ألحكاـ ىذا الدسنونية ومدى مطابقتيا االق
 . )الفرع األوؿ( السامية محافظًا بذلؾ عمى سالمة المقومات الدستورية في الدولة

بينما يفترض أف تكوف ىناؾ رقابة مطابقة لمختمؼ النصوص التشريعية مع أحكاـ و    
منطقية  ف ىذه الرقابة غيرالدستور؛ يالحظ المتتبع أو الباحث في القانوف الدستوري بأ

عمى الموائح باعتبارىا في األصؿ قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء اإلداري، إال في 
، فطبيعة المجمس الدستوري بعض الحاالت كالفصؿ بيف مجالي القانوف والالئحة

وخصوصيتو في النظاـ الدستوري الجزائري غير متوافقة مع ادراج التنظيمات مف بيف 
، فيؿ رقابتو ىذه عمى الموائح ىي تعويض اتو في مجاؿ الرقابة الدستوريةاصاختص

عف انعداـ رقابة مجمس الدولة أـ تقويض لمحاوالت الطعف فييا وتحصينًا ليا ؟ )الفرع 
  .الثاني(
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 الفرع األول:

  الموائح وأثرىا عمى دستوريةالرقابة مبادئ ال
بالعديد مف المراحؿ التاريخية التي إقتربت  مرت نشأة ىيئات الرقابة الدستوريةلقد    

فييا مف اإلندثار والزواؿ، حيث تـ إقصاؤىا وتيميشيا إلى أف ساىـ رجاؿ القانوف في 
حيث كاف الجدؿ يدور  إعادة إعطائيا دفعة ومكانة قوية في األنظمة الدستورية الحديثة

ي تبنييا لمرقابة عمى حوؿ طبيعة الييئة التي ستمارس ىذه الرقابة، فانقسمت الدوؿ ف
 دستورية القوانيف إلى نوعيف مف الرقابة تتمثؿ في الرقابة السياسية والرقابة القضائية.

الفضؿ في وجود رقابة  لفقياء القانوف الدستوري الفرنسييفوعمى أساس ذلؾ كاف   
اقترح عمى واضعي  الذي (SIEYES" )"سييزومف أبرزىـ  دستورية عمى التشريعات

إنشاء ىيئة خاصة ممثمة لألمة مكونة مف محمفيف تقوـ  6971الفرنسي لسنة الدستور 
بإلغاء أي عمؿ يخالؼ أحكاـ الدستور، حيث تـ رفض مقترحو لغاية صدور الدستور 

وذلؾ بإنشاء ىيئة  (SIEYES"سييز" )الذي جاء بما اقترحو  6977الفرنسي لسنة 
، لكف ىذه الييئة فشمت في دستورسميت بمجمس الشيوخ الحامي لمدستور أو المحافظ لم

لويس نابميون" قاـ اإلمبراطور " 6218ومع صدور دستور  في ىاتو الفترة ميمتيا
بإنشاء مجمس محافظ لمدستور يتمتع بنوع مف اإلستقاللية لكنو فشؿ ىو كذلؾ، وحتى 

جاء بما يسمى بالمجنة الدستورية والتي كانت نوعًا ما تحتؿ مكانة  6741دستور سنة 
األخرى ورغـ ذلؾ فإنو تـ توجيو العديد مف  ية في مواجية الييئات الدستوريةقو 

1اإلنتقادات ليذه المجنة.
 

وصواًل إلى المجمس الدستوري الذي تـ تأسيسو بصدور دستور الجميورية الفرنسية    
يعتبر بمثابة ىيئة دستورية تمارس رقابة سياسية عمى والذي  6712الخامسة لسنة 

                                                 
، الرقابة عمى دستورية الموائح، دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا والكويتمحمود صبحي عمي السيد،  1

 .87-81ص.، ص2011، القاىرةالطبعة األولى،  دار النيضة العربية، 
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وانيف حيث يوجو لو البعض مف الفقياء نقدًا يتمثؿ في اعتداء ىذه الييئة دستورية الق
 .1عمى اإلرادة العامة وكذا انحيازىا لمسمطة التي ساىمت أكثر في تشيكميا

عمى أ ف  احرصو  6712ومف خالؿ ذلؾ فإف ىناؾ مف يرى بأف واضعي دستور    
في مجاؿ القوانيف  خاصةً  يعمؿ المجمس الدستوري عمى الحد مف دور البرلماف

األساسية ولوائحو الداخمية حيث يتدخؿ المجمس الدستوري في ىذا المجاؿ بصورة 
 .2آلية

أف ىذا المجمس جاء ليتوافؽ مع اإلرادة الجديدة التي جاء عمى عمؽ البعض  لكف     
بيا المؤسس الدستوري الفرنسي عمى عكس سابقو والذي كاف يفرض سيادة البرلماف 

كما يرى البعض بأف اليدؼ األساسي مف تعزيز نظاـ الرقابة  ،3بة عميودوف أية رقا
الدستورية وفؽ آلية اإلخطار خاصًة مف طرؼ أعضاء البرلماف تعتبر إشراؾ لإلرادة 

 .4العامة في عممية الرقابة عمى دستورية القوانيف

ة فيناؾ مف الفقياء مف انتقد ىذا المجمس ووصفو بأنو أداة محتمم ذلؾ ورغـ   
الستراتيجيات سياسية بحتة بالنسبة لمسمطة التنفيذية التي تييمف عميو مما يؤدي بو إلى 

ىذا  ضـ، وكؿ ىذه العوامؿ أدت إلى قوليـ بوجوب االنحراؼ عف دوره الحقيقي
المجمس الدستوري الفرنسي لصالح محكمة عميا تتألؼ مف قضاة مف محكمة النقض 

سمطة لمنتخبيف ليـ مف االستقاللية لمواجية ومجمس الدولة وبمساعدة السياسييف ا
 .5تنفيذية معززة الصالحيات، وبالتالي صيانة حقوؽ وحريات األفراد

                                                 
، 2003الجزائر،  ،، دار العمـو لمنشر والتوزيع(ط.د) الوجيز في القانون الدستوري،حسني بوديار،  1

 .105ص
 .74، المرجع السابؽ، صعيد أحمد الغفمول 2
  .88، المرجع نفسو، صمحمود صبحي عمي السيد 3

4 MAHIOU Ahmed, La saisine du conseil constitutionnel par les parlementaires, 

l'expérience française, Revue du conseil constitutionnel, n° 02, Alger, 2013, p64.  
5
 CHIROUX René, faut-il Réformer le Conseil, Revue pouvoirs, n 13, Paris, 1991, 

p110. 
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ومف الفقياء مف يرى بأف تضييؽ المجاؿ التشريعي وفؽ النظرية الحديثة التي جاء    
نتج عنيا إعطاء سمطة تقديرية واسعة لممجالس  6712بيا الدستور الفرنسي لسنة 

، وبالتالي فيذا 1تورية في تقدير ما يعود إلى اختصاص البرلمانات وما يخرج عنوالدس
ضمف الروح الرأي مكمؿ لرأي آخر مفاده أف ىذا المجمس الدستوري جاء في األصؿ 

العامة التي جاء بيا ىذا الدستور والتي تدعو لتقوية السمطة التنفيذية عمى حساب 
 .2البرلماف

الدوؿ نوع آخر مف ىذه الرقابة عف طريؽ ىيئة دستورية بينما يوجد في بعض      
تمارس رقابتيا القضائية سواء عف طريؽ دعوى اإللغاء  اتقضائية التشكيمة والصالحي
حيث يمثؿ ىذا النوع األخير مف الرقابة رجوع السمطة ، 3أو رقابة الدفع أو اإلمتناع

ية في الدولة بعد أف كاف القضائية لمكانتيا السامية في حفظ أسمى النصوص الدستور 
ضاء ييتـ بشؤوف األفراد فقط، فال يمكف تصور مف ىو أجدر بيذه الرقابة أكثر مف الق

الذي ىو أساس الممؾ كما يقاؿ، بينما قد نجد بعض األنظمة الدستورية ال تعترؼ 
أصاًل بوجود مثؿ ىذه الرقابة الدستورية لكف بعض الفقياء يؤكدوف عمى أف اإلستعماؿ 

ضؿ ليذه الرقابة موجود في النظاـ الدستوري الفرنسي نظرًا لمتجربة الطويمة التي األف
 .4خاضيا

ساىمت بصورة  غـ امتداد ىذه المراحؿ التاريخية لتطور رقابة الدستورية إال أنياور    
صؿ فعالة في تفعيؿ الرقابة عمى دستورية القوانيف وتطويرىا، لكف ىذه الييئات في األ

قابة مدى مطابقة النصوص التشريعية فقط لمدستور أو بعض كانت ميمتيا ر 
التنظيمات الصادرة عف البرلماف، في حيف أخذت بعض األنظمة الدستورية ىذه الرقابة 
عمى كؿ أعماؿ السمطات مف تشريعات صادرة عف البرلماف أو لوائح وأوامر صادرة 

ت ومبادئ الرقابة عمى عف السمطة التنفيذية، وىو ما نعتبره تغيير جذري في أساسيا
                                                 

 .21المرجع السابؽ، صاألمين شريط،  1
 .77، المرجع السابؽ، صعيد أحمد الغفمول 2
 وما بعدىا. 109، صالسابؽ، المرجع حسني بوديار 3

4
ARDANT Philippe, BERTRAND Mathieu, Instititutions politiques et droit 

constitutionnel, 20
ème

 édition, Delta , Paris ,2009, p106. 
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دستورية القوانيف إال إذا واجينا األمر بتحميؿ آخر مفاده أف تمؾ األنظمة السالفة الذكر 
تعتمد في رقابتيا الدستورية عمى ىيئات دستورية ذات طبيعة قضائية وىنا يختمؼ 

 األمر كثيرًا، وىو ما سنعمؿ عمى تحميمو مف خالؿ وجيات النظر التالية:

 ل في الرقابة عمى دستورية القوانين وليس الموائحاألص: أوالً 

شأة واختصاصات المجمس الدستوري في فرنسا إلطار التاريخي لنل بالرجوع     
نشأت عمى في البداية نجد أف ىذه اإلختصاصات  الحضارة القانونية باعتبارىا ميد

فيما  صورةمح إلى غاية اليـولرقابة التشريعات فقط ومدى مطابقتيا لمدستور، وىي 
 يمي:

 الرقابة عمى دستورية القوانيف العضوية؛ -

 الرقابة عمى التنظيمات الصادرة عف الجمعية العامة ومجمس الشيوخ؛ -

مف  66مراقبة اقتراحات القوانيف المعروضة عمى اإلستفتاء بموجب المادة  -
 الدستور الفرنسي؛

 الرقابة عمى مشاريع اإلتفاقات واإلتفاقيات الدولية؛ -

 عمى القوانيف العادية؛ الرقابة -

 الرقابة عمى قوانيف بمداف كالدونيا الجديدة؛ -

الرقابة عف طريؽ الدفع بعدـ دستورية نص تشريعي أماـ القضاء طبقًا لنص  -
 مف الدستور الفرنسي؛ 6-16المادة 

 وعمميات استخالؼ النواب؛ الرقابة عمى اإلنتخابات التشريعية -

 ؛اسيةرئال اتبنتخاالرقابة واإلشراؼ عمى تنظيـ اإل -

الحاالت المتعمقة بالموانع التي تؤدي لشغور منصب رئيس اإلشراؼ عمى  -
 مف الدستور الفرنسي؛ 19الجميورية طبقًا لممادة 

 ؛1مف الدستور الفرنسي 11اإلشراؼ عمى عمميات اإلستفتاء طبقًا لنص المادة  -

                                                 
والمتعمؽ بالقانوف العضوي لممجمس الدستوري  7/11/1958الصادر بتاريخ  1067-58أمر رقـ  1

بتاريخ   constitutionnel.fr-http://www.conseilموقع المجمس الدستوري الفرنسي ، الفرنسي، 
07-12-2016. 
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 الرقابة عمى احتراـ كؿ مف مجالي التشريع والالئحة؛ -

مف  07الخالؼ بيف البرلماف والحكومة طبقًا لنص المادة  الفصؿ في حالة -
 1الدستور الفرنسي؛

وكؿ ىذه اإلختصاصات ىي مقسمة إلى اختصاصات اجبارية واختصاصات قبمية    
ورغـ ذلؾ ال وجود لرقابة المجمس الدستوري لكف  2وأخرى بعدية و أخرى استشارية...

ىناؾ مجاؿ يختص فيو لمفصؿ بيف  عمى الموائح بصورة مطمقة أو بصورة صريحة بؿ
، ومرد ذلؾ إلى نوايا المؤسس الدستوري الفرنسي 3ال أكثر مجالي التشريع والالئحة

الذي كاف يطمح مف خالؿ إنشاء المجمس الدستوري إلى فرض رقابة سياسية عمى 
 جمس الدولة عمى السمطة التنفيذية.البرلماف تقابميا رقابة قضائية تتمثؿ في رقابة م

بيف إلى خمؽ توازف  المؤسس الدستوري الفرنسي كاف يسعى ومف خالؿ ذلؾ     
السمطات حتى في مجاؿ الرقابة، أي أف لوائح السمطة التنفيذية باعتبارىا قرارات إدارية 

مجمس تخضع لرقابة القضاء اإلداري فقط وىو ما يبرىف عمى محدودية رقابة ال
لؾ كاف ييدؼ أيضًا إلى الحصوؿ عمى الدستوري عمى التشريعات فقط، حيث أنو بذ

 4صياغة تشريعية أفضؿ بالنسبة لمختمؼ التشريعات.

ىذه الرقابة حث أكثر في مدى طبيعة الييئة الموكؿ إلييا لكف األمر يختمؼ عند الب   
الدستورية؛ فإف كانت ىذه الييئة ذات طبيعة سياسية فمف األصؿ أنو ال يحؽ ليا 

ائح، أما إذا كانت ذات طبيعة قضائية فيستمـز عمييا ذلؾ، النظر في مدى دستورية المو 
 وىو ماسنعمؿ عمى البحث فيو مف خالؿ النقطة الموالية.

                                                 
 ممجمس الدستوريالعضوي لالمتعمؽ بالقانوف و  7/11/1958يخ الصادر بتار  1067-58أمر رقـ  1

 .الفرنسي
بحسب موقع المجمس الدستوري تقسـ كؿ اختصاصاتو وفقًا لنوعيتيا مف اختصاصات اجبارية وأخرى  2

لمفصؿ في مجاالت االختصاص وكذا  ترية ومف اختصاصات قبمية وأخرى بعدية واختصاصااستشا
اختصاصات في مجاالت االنتخابات وبعض االختصاصات المتعمقة بالحاالت االستثنائية وحاالت 

 الخالؼ...
3
 PEZANT Jean-Louis, op.cit, p.p937-942. 

4
 MAHIOU Ahmed, op.cit, p65. 
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 الموائح تنافي طبيعة تشكيمة المجمس الدستوري مع: ثانياً 

نظرًا إلعتبارات خاصة  1الرقابة السياسية عمى دستورية القوانيفتبنى دوؿ عديدة ت    
لييئات ث أف الطبيعة القانونية لتشكيمة ا، حيستوري والسياسي فييابطبيعة النظاـ الد

فيتـ تعييف لذا سميت بالسياسية، الموكؿ إلييا ىذه الرقابة تكوف ذات طبيعة سياسية 
جزء مف أعضاء ىذه الييئات مف بيف الشخصيات السياسية أو مف الطبقة السامية في 

المعاىدات والتشريعات واإلنتخابات أما  رقابة ىذه الييئات عادًة عمى المجتمع، وتكمف
وأساس ىذه الفكرة لوائح السمطة التنفيذية فيي في األصؿ مستثناة مف ىذه الرقابة، 
لمرقابة السياسية  متنوع المبررات واألدلة التي تبيف أف الالئحة في األصؿ ال تخضع

 ، وىاىي بعض مف ىذه المبررات:المتعمقة بمدى دستورية القوانيف

إال لرقابة القاضي اإلداري نظرًا لطبيعتيا   خضع لوائح السمطة التنفيذيةال ت -
 والمستمدة وفقٌا لممعيار العضوي مف طبيعة ىذه السمطة التنفيذية القانونية

 ؛تبني لإلزدواجية القضائية ىناؾ  خاصًة إذا كاف

تكوف تشكيمة الييئة المكمفة بالرقابة السياسية عمى دستورية القوانيف عادًة ما  -
وىو ما يتنافى  2أغمبيا أو نسبة معتبرة منيا معينة مف طرؼ السمطة التنفيذية

مع رقابتيا عمى أعماؿ الييئة صاحبة التعييف، وبالتالي تصبح رقابة صورية 
وىو ما  ة المعينة ليـألشخاص المعينيف لمييئا ووالء فقط نظرًا لمنطقية خضوع

 ؛مؼ السمطاتعف مخت يعتبر خرؽ لمبدأ حياد ىذه الييئة

                                                 
ي تأخذ بنظاـ الرقابة السياسية عمى دستورية القوانيف عمى غرار فرنسا والجزائر توجد مف بيف الدوؿ الت 1

  معظـ الدوؿ االشتراكية سابقًا مثؿ االتحاد السوفياتي و تشكو سموفاكيا سابقًا، بمغاريا، الصيف...
مف اثني  وفيتكالمجمس الد ستوري  أف مف الدستور عمى  183مثمما يوجد في الجزائر حيث تنص المادة  2

ونائب رئيس المجمس يعي نيـ رئيس  ( أعضاء مف بينيـ رئيس المجمس4( عضوا : أربعة )12عشر )
، واثناف )2الجميوري ة، واثناف ) ( 2مجمس األم ة، واثنا ف ) ( ينتخبيما2( ينتخبيما المجمس الش عبي  الوطني 

والمالحظ ىنا أف ىذه التشكيمة سياسية بنسبة ، ( ينتخبيما مجمس الد ولة2تنتخبيما المحكمة العميا، واثناف )
موجود في فرنسا حيث يتكوف المجمس الدستوري وفقًا  وأي أغمبيتيا سياسية، وىو كذلؾ ما ى 66.66%

( أعضاء حيث يعيف كؿ مف رئيس الجميورية ورئيس الجمعية 9مف الدستور مف تسعة ) 56لنص المادة 
 .%100ضاء وبالتالي فيي تشكيمة سياسية بنسبة ( أع3الوطنية ورئيس مجمس الشيوخ  ثالث )
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التشكيمة السياسية لمييئة المكمفة بالرقابة عمى دستورية القوانيف ال ي راعى فييا  -
، وىو ما يزيد األمور تعقيدًا 1لمخبرة أو اإلختصاص أو حتى الميف الممارسة

حيث أف كؿ ىذه الصفات مف المفترض أف تكوف شروطًا لإللتحاؽ بمنصب 
مردودىا إيجابيًا خاصَة وأنيا مف أسمى حتى يكوف  في ىذه المجالس الدستورية

ىالت عممية ة، أو عمى األقؿ أف تكوف ليذه التشكيمة مؤ الييئات في الدول
  2.خاصة في مجاؿ القانوف

 تكون عادة عمى المجال واإلختصاص الرقابة السياسية عمى دستورية الموائح: ثالثاً 

ىذا األخير رقابتو عمى  وىو ما يعمؿ بو المجمس الدستوري الفرنسي، حيث يفرض    
وليس كرقابة دستورية أو  الموائح  بكؿ أنواعيا مف حيث المجاؿ واإلختصاص

فقد كانت لو  وكمثاؿ فبداية مف رقابتو عمى اإلختصاص في الموائح التنفيذية مشروعية
اقؼ واضحة حوؿ قبولو واجازتو لموزير األوؿ أف يفوض صالحيتو األصيمة في مو 

أما فيما يخص توسيع مجاليا فقد كانت لو مواقؼ نفيذية لموزراء، ر الموائح التاصدا
، كما كانت لو مواقؼ كثيرة حوؿ رقابة مجاؿ الموائح المستقمة وتعدي التشريع 3 قميمة

عمييا وذلؾ وفؽ وسيمتيف قانونيتيف معروفتيف بما يمسى بدعوى التجريد التشريعي 
 .4والدفع بعدـ القبوؿ

                                                 
1
 ROUSEAU Dominique, Droit du contentieux constitutionnel, 7

ème
 édition, Delta, 

Liban, 2006, p38. 
مثمما أثبتتو التجربة الفرنسية حيث تـ احصاء أعضاء المجمس الدستوري الفرنسي بحسب مؤىالتيـ العممية منذ  2

% منيـ حاصميف عمى شيادة 41وتبيف أف نسبة  2004إلى غاية سنة  1958ة الخامسة سنة بداية الجميوري
% منيـ أساتذة قانوف 18% منيـ حاصميف عمى شيادة الدكتوراه في القانوف و 17الميسانس في القانوف و 

 إلى: ة، أنظر في ذلؾبالجامعات، وىو ما يثبت ارتباط فكرة اإلختصاص بنجاعة الييئ
ROUSEAU Dominique, Ibid, p.p40-47. 

 .209، 184صص. ، المرجع السابؽ، محمود صبحي عمي السيد 3
بدعوى التجريد التشريعي طمب الوزير األوؿ النعقاد المجمس الدستوري ألجؿ الفصؿ في اعتداء  ويقصد  4

رئيس  التشريع عمى مجاؿ الالئحة، أما فيما يخص الدفع بعدـ القبوؿ فيقصد بو امكانية الحكومة أو
إلى مجاؿ الالئحة المجمس المعني الدفع بعدـ قبوؿ أي اقتراح أو تعديؿ لقانوف يخرج عف مجالو األصمي 

 .محمود صبحي عمي السيد، المرجع نفسو، ص أنظر في إلى تفويض سابؽ ممنوح، أو يتعارض مع
 .254-240ص
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دعوى التجريد التشريعي فإف ىناؾ مف يرى بأف الحكومة ؿ التقييـ لومف خال    
والبرلماف ليا مف اإلجراءات الدستورية التي تضمف الدفاع عف مجاليا الخاص بيا  
غير أف اليامش األكبر ممنوح لمبرلماف ألف تعديو عمى النطاؽ التنظيمي ال يعتبر في 

في عدـ استخداـ وسائميا  رأييـ تصرفًا غير دستوري ولو مع التواطؤ الضمني لمحكومة
 .1القانونية المتاحة لمدفاع عف مجاليا التنظيمي

كما أنو ىناؾ مف يرى بأف المجمس الدستوري الفرنسي يساىـ في توضيح    
وذلؾ في سياؽ  6712مف الدستور الفرنسي لسنة  04الصعوبات المثارة حوؿ المادة 

 2داتو المتباينة والقابمة لمتأويؿمف خالؿ اجتيا اسب لفائدة السمطة التنظيمية وىومن
حيث أنو كذلؾ وفي العديد مف اجتياداتو كاف يحد مف افراط المشرع في عممية إحالة 

، رغـ أف الفقو الفرنسي كاف لو اتفاؽ بأف 3اختصاصاتو األصيمة عمى التنظيمات
الحدود البرلماف ال يمكنو التنازؿ ليذه ااالختصاصات لفائدة السمطة التنفيذية إال وفؽ 

 .4الدستورية ألف ذلؾ يعد مساسًا بنظـ توزيع االختصاصات

بتحديد نطاؽ  يقوـ وعمى أساس ذلؾ فإف الجمس الدستوري ولدى رقابتو الدستورية   
القانوف، فإنو حتمًا يبيف مجاؿ الالئحة وبالتالي ما ينتج عنو رقابتو لموائح بصورة غير 

 .5مباشرة

 الدستورية  مرقابة القضائيةخضوع الموائح ل مالءمة: رابعاً 

تعترؼ بأف الالئحة ىي في األصؿ عمؿ مف  الدستورية أف معظـ األنظمة بما    
فكاف مف المفترض أف تخضع  الصادرة عف السمطة التنفيذية ضمف األعماؿ اإلدارية

                                                 
1
 VERPEAUX Michel, DE MONTALIVET Pierre, ROBLOT-TROIZIER Agnès, 

VIDAL-NAQUET Ariane, Droit constitutionnel, Les grandes décisions de la 

jurisprudence, 2
ème

 édition, P.U.F, Thémis, Paris, 2016, p 153. 
2
 LUCHAIRE Francois, op.cit, p27. 

3
 DUFFAU Jean-Marie, op.cit, p35. 

4
DUENCE Jean-Claude, Recherche sur le pouvoir réglementaire de 

l'administration, Thèse doctorat, Bordeaux, Paris, 1965, p179. 
 208المرجع السابؽ، ص ،الرقابة عمى دستورية القوانين والموائح، دراسة مقارنةمحمود عاطف البنا،  5

 وما بعدىا.
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؛ لكف ال مشكمة أف تخضع لنوع آخر مف الرقابة القضائية فقط لرقابة قضائية ادارية
أخذت مسمكًا ثانويًا في ذات المسار، أي أف تخرج عف مسارىا األصمي بؿ ألنيا لـ 

الرقابة القضائية برغـ اختالفيا فيي تحت راية السمطة القضائية المستقمة عف مختمؼ 
السمطات والمنوطة بتطبيؽ القانوف والرقابة عمى مدى احترامو مف طرؼ األشخاص 

 رية إلى رقابة قضائية دستورية.فمف رقابة قضائية ادا الطبيعية والمعنوية،

أي ونظرًا ألف مختمؼ الموائح تستمد اختصاصيا مف أحكاـ الدستور مباشرة فإف    
مخالفة مف جانبيا ألحكاـ الدستور أو المبادئ القانونية العامة يجعميا عرضة لمطعف 

 .1أماـ القضاء الدستوري

لنوع مف الرقابة القضائية عمى ليذا ا 2والجدير بالذكر ىنا أنو رغـ تبني بعض الدوؿ  
تجعمو  أنو توجد امتيازات وخصائص في العمؿ بيذا النظاـ إالدستورية القوانيف 

 في ما يمي: ىذه الخصائص تتمثؿ األفضؿ واألجود، حيث

الرقابة عمى  ىذه الييئات دورًا ىامًا في فعاليةيمعب إختصاص القضاة في  -
 دستورية القانوف والموائح؛

 مقارنًة بالييئة السياسية؛ لمنفقاتكمؼ لنوع مف الرقابة غير ميعتبر ىذا ا -

رغـ تنوع ىذه الرقابة القضائية إلى رقابة إلغاء أو عف طريؽ الدفع، إال أف  -
الرقابة عف طريؽ الدفع صالحية غير مستمدة مف الدستور في معظـ دوؿ 

ولكف ىذه  سو، وبالتالي فقد ي مغى الدستورالعالـ نظرًا ألف القضاء أقرىا لنف
 .3الرقابة تبقى قائمة

                                                 
 .135المرجع السابؽ، ص سعد ناصر العجمي، 1
يطاليا مف الدوؿ التي أخذت بنظاـ الرقابة القض 2 ائية عمى دستورية القوانيف الواليات المتحدة األمريكية  وا 

يرلندا الجنوبية ومصر...  وا 
 .110السابؽ، ص، المرجع حسني بوديار 3
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 ،تتميز بالحياد واإلستقالليةالرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف والموائح  -
فرغـ وجود استقاللية نسبية بيف السمطة القضائية والتنفيذية إال أنو يستمـز عمى 

 ؛1القضاء اإلداري الحـز في قراراتو نظرًا لوجود مبدأ الفصؿ بينيما

لرقابة عمى ضمانات عديدة ال تتمتع بيا الرقابة السياسية والمتمثمة توفر ىذه ا -
 2في عالنية الجمسات وكفالة حقوؽ الدفاع والمواجية وتسبيب األحكاـ...

لمسمطة التنفيذية وقوليـ بوجوب  لوالئو انتقاد بعض الفقياء المجمس الدستوري -
س الدولة ضمو لصالح محكمة عميا تتألؼ مف قضاة مف محكمة النقض ومجم

وبمساعدة السياسييف المنتخبيف ليـ مف االستقاللية لمواجية سمطة تنفيذية 
 .3معززة الصالحيات

 عمييا الرقابة مؤشر إلختالف نوعالتشريع والالئحة  إختالف طبيعة: خامساً 

مف منظور مبدأ الفصؿ بيف السمطات واستقالليتيا والتوازف بينيا وكذا مبدأ الحياد     
مف الضروري إخضاع كؿ مف التشريع والالئحة لرقابتيف مختمفتيف فال يمكف يتبيف أنو 

 تصور وضعيما عمى نفس الدرجة القانونية نظرًا إلختالؼ طبيعتيما.

ف المؤسس الدستوري الجزائري قد سار تقريبًا عمى نفس خطى نظيره ولمتذكير فإ   
لكف المفارقة الكبيرة تكمف  في تبني الرقابة السياسية عمى دستورية القوانيف، الفرنسي

في إخضاع المؤسس الدستوري الجزائري لوائح السمطة التنفيذية لرقابتو الدستورية وىو 
ما يتنافى مع ما أخذ بو نظيره الفرنسي وما يتنافى أيضًا مع بعض المبادئ القانونية 

 .4المتعارؼ عمييا

 

                                                 
، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، المنتقى في قضاء مجمس الدولة لحسين بن الشيخ أث ممويا، 1

 .188ص
 .76-75ص .، صالسابؽ، المرجع محمود صبحي عمي السيد 2

3
 CHIROUX René, op.cit, p110. 

أ ي أف ىناؾ مبادئ قانونية تتعارض مع فكرة الرقابة السياسية لموائح والتي مف بينيا: مبدأ حياد ىذه  4
 الييئة، مبدأ االزدواجية القضائية.
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 الفرع الثاني:

 رقابة المجمس الدستوري عمى الموائح 

 ض أم تقويضتعوي
تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظاـ الرقابة عمى دستورية القوانيف بواسطة ىيئة    

فت مف الدستور 620سياسية طبقًا لنص المادة    1( عضوا68مف اثني عشر ) تكو 
 8161لسنة  ( أعضاء قبؿ التعديؿ األخير7وذلؾ بعد أف كانت التشكيمة مف ةسعة )

المتمثمة في  عمى أعضاء مف الييئات القضائية العميا حتويالتشكيمة ت ورغـ كوف ىذه
وذلؾ  2المحكمة العميا ومجمس الدولة إال أف المجمس الدستوري ال يعتبر كييئة قضائية

 ألف ثمثيف مف ىذه التشكيمة مف طبيعة سياسية.

أف اختصاصاتو متنوعة ورغـ أف المجمس الدستوري ىو ىيئة سياسية بإمتياز إال    
بعيد بالمقارنة مع ن ظرائو في القانوف المقارف والمثاؿ األبرز ىو المثاؿ الفرنسي  إلى حد

ولتوضيح ذلؾ سنعمؿ عمى حصر اختصاصات والذي تناولنا نبذة عنو فيما سبؽ، 
 المجمس الدستوري الجزائري فيما يمي:

اثبات موانع ممارسة رئيس الجميورية لممارسة ميامو ألسباب صحية و كذا  -
شغور لمنصب رئيس الجميورية في حاالت اإلستقالة أو الوفاة  اثبات كؿ

 مف الدستور؛ 618ذلؾ بموجب المادة وتنظيـ الحاالت اإلستثنائية ل

تخابات الرئاسية واإلنتخابات التشريعية وعمميات اإلستفتاء تنظيـ ومتابعة اإلن  -
 ؛مف الدستور 628، 610طبقًا لممواد 

                                                 
( 2ناف )( أعضاء مف بينيـ رئيس المجمس ونائب رئيس المجمس يعي نيـ رئيس الجميوري ة، واث4أربعة ) 1

، واثناف ) ( تنتخبيما المحكمة العميا، 2( ينتخبيما مجمس األم ة، واثناف )2ينتخبيما المجمس الش عبي  الوطني 
 مف الدستور. 183وذلؾ بحسب نص المادة  ( ينتخبيما مجمس الد ولة2واثناف )

 .26، المرجع السابؽ، صعبد القادر شربال 2
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طوارئ والحصار والحرب ومختمؼ الحاالت األدوار اإلستشارية في حاالت ال -
 ؛وحالة حؿ المجمس الشعبي الوطني اإلستثنائية

 666سمـ بموجب المادة يعطي رأيو في اإلتفاقيات المتعمقة باليدنة معاىدات ال -
 مف الدستور؛

 الؼ النواب واألعضاء في البرلماف؛تنظيـ حاالت استخ -

 18فقرة  621، 646 نص الموادلقوانيف العضوية طبقًا لالرقابة عمى دستورية ا -
 تور؛مف الدس

فقرة  621بموجب المادة  الرقابة عمى دستورية المعاىدات والقوانيف والتنظيمات -
 مف الدستور؛ 16

 10فقرة  621وفؽ نص المادة الرقابة عمى دستورية النظاـ الداخمي لمبرلماف  -
 مف الدستور؛

ريؽ المحكمة العميا أو الرقابة عمى دستورية التشريعات المحالة إليو عف ط -
مف  622وفؽ نص المادة  مجمس الدولة عف طريؽ الدفع بعدـ دستوريتيا

 الدستور؛

 مف الدستور؛ 10فقرة  627ًا لنص المادة تحديد قواعد عممو بنفسو طبق -

ومف خالؿ ىذا الكـ اليائؿ والمتنوع مف اإلختصاصات يتضح أف ىذه الييئة    
اؿ رقابية كثيرة تجاه معظـ السمطات الدستورية في الدستورية تحمؿ عمى عاتقيا أعم

حيث تكوف تارة رقابة مطابقة ألحكاـ الدستور وتارة أخرى رقابة دستورية بحسب  الدولة
وتكوف تحفظاتو بشأف النصوص المعروضة عميو تتراوح مف  1النص المراد رقابتو

 الغير مطابقة لمدستورإلى التحفظات التي تحذؼ األحكاـ  أو البناءة نشئةالتحفظات الم  
و توجد اعتبارات عديدة يراعييا المجمس الدستوري في كما أن، 2إلى التحفظات التوجييية

 فحصو لمنصوص المعروضة عميو مف بينيا:

                                                 
 تراقب رقابة دستورية، بينما تراقب القوانيف العضوية رقابة مطابقة. حيث أف القوانيف العادية والتنظيمات 1

2
 YELLES CHAOUCHE Bachir, op.cit, p.p167-174. 
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المراد  عمييا األحكاـ القانونية 1مراعاة النصوص والقواعد الدستورية المستندة -
 فحصيا؛

 ؛2صياغة العبارات والجمؿات و مراعاة ضبط المصطمحات ودقة اختيار الكمم -

عماؿ القرائف -  في تفسير النصوص؛ مراعاة داللة النص وا 

مى أجزاء منيا )التفسير ابداء التحفظات عمى بعض النصوص أو ع -
 التحفظي(؛

 روح الدستور وروح القانوف؛إعماؿ  -

 3اإلجرائي أو المتعمؽ بالتأشيرات؛ مراعاة الجانب -

اإلختصاصات واإلجراءات المتعمقة برقابة  ومع ذلؾ فإف المتتبع لمختمؼ ىذه  
 بالسمطة التنفيذيةأف أغمبيا متعمؽ  المجمس الدستوري لمختمؼ السمطات يالحظ

وما يجعؿ منو  نحاز ليا ال محالةارتباطًا وثيقًا وىو ما يجعؿ منو حتمًا ي بالخصوص
ح والجدوؿ الموالي سيوض ،4محؿ انتقاد مثمما عرفو المجمس الدستوري الفرنسي

 ويصنؼ ىذه اإلختصاصات حسب السمطات:

 

 

 

 

                                                 
يطمؽ بعض الفقياء عمى ىذه النصوص بالكتمة الدستورية والتي تمثؿ مجموعة النصوص القانونية  1

دى دستورية النص التشريعي أو التنظيمي والوثائؽ والمبادئ التي يستند إلييا المجمس الدستوري لقياس م
 .15المرجع السابؽ، ص األمين شريط،المعروض عميو، لإلطالع أكثر أنظر إلى: 

، دور المجمس الدستوري في صناعة التشريع أثناء رقابتو الدستورية في التجربة الجزائريةعتو رشيد،  2
، مخبر إلصالح النظاـ الدستوري الجزائري العدد الثاني مجمة الرشيد لمدراسات الدستورية والقانونية،

 وما بعدىا. 36، ص2016تطمبات الحكـ الراشد، جامعة الجمفة، وم
 وما بعدىا. 36ص، نفسوالمرجع  3

4
 CHIROUX René, op.cit, p108-124. 
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جدول تصنيفي لطبيعة وتبعية اختصاصات المجمس الدستوري  (:3الجدول رقم )
 الجزائري لمختمف السمطات الدستورية

 
وتبعيتو المجمس الدستوري  ختصاص طبيعة ا

 إلحدى السمطات
السمطة  السمطة التنفيذية

 التشريعية
السمطة 
 القضائية

   x شغور منصب رئيس الجميورية تنظيـ حاالت

   x تنظيـ اإلنتخابات الرئاسية

  x  تنظيـ اإلنتخابات التشريعية

   x تنظيـ عميات اإلستفتاء

   x مختمؼ األدوار اإلستشارية

  x  تنظيـ حالت استخالؼ النواب واألعضاء

   x الرقابة عمى دستورية المعاىدات

  x x لعضويةالرقابة عمى دستورية القوانيف ا

  x x الرقابة عمى دستورية القوانيف العادية

   x الرقابة عمى دستورية التنظيمات

الرقابة عمى دستورية القوانيف عف طريؽ عممية 
 الدفع بعدـ دستوريتيا

  x 

  x  الرقابة عمى دستورية النظاـ الداخمي لمبرلماف

   x الرقابة عمى التعديالت الدستورية

 91 95 91 ـــــــــــجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعالمـــــــ

 
 مف انجاز الباحث :المصدر
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الجدوؿ السابؽ  ة والمستخمصة مفلمعطيات القانونية الموجودومف خالؿ تحميؿ ا   
يتضح أف السمطة التنفيذية المستفيد األكثر مف المجمس الدستوري بإعتباره يحتوي عمى 

معينة  بسيطةتصاصات المتعمقة بيذه السمطة وبإعتباره يتشكؿ مف أغمبية معظـ اإلخ
مف طرؼ السمطة التنفيذية والمتمثمة في الثمث دوف أف ننسى العضويف المنتخبيف مف 
مجمس األمة والمذاف قد يكوناف بنسبة كبيرة ممف عينيـ رئيس الجميورية في مجمس 

النسبة لمجانب ىذا ب  ،1في مجمس األمةوذلؾ ألنو يساىـ بنسبة الثمث أيضًا  األمة
 العضوي مف التحميؿ.

 أما فيما يخص الجانب الوظيفي والمتعمؽ بالالئحة فنالحظ مايمي:   

 في الجزائر رقابة دستورية التنظيمات إختصاص أصيل لممجمس الدستوري: أوالً 

ة التنظيمات مف الدساتير الجزائرية في تبنييا لفكرة الرقابة عمى دستوري لقد اختمفت    
وصواًل إلى  ،6791وسنة  6710خاصًة دستوري سنة  طرؼ المجمس الدستوري

اعترفت بيذه الفكرة  يالمعدؿ والمتمـ الحالي الت 6771و دستور  6727دساتير سنة 
 بصورة واضحة ال تحتاج إلى أية تأويالت.

حوؿ  كاف ىناؾ إقرار مف طرؼ المؤسس الدستوري الجزائري 6710ففي دستور    
 فقط وذلؾ القوانيف واألوامر التشريعية شاء مجمس دستوري يقـو بالرقابة عمى دستوريةان

، وىو ما يبيف أف 2آنذاؾ بطمب مف رئيس الجميورية أو رئيس المجمس الوطني
المجمس الدستوري في ىذا الدستور جاء متوافقًا نظريًا مع القانوف المقارف، بيد أف 

                                                 
أف رئيس الجميورية يعيف الثمث اآلخر مف أعضاء  03 الثالثة الفقرةمف الدستور في  118تنص المادة  1

مس األمة مف بيف الشخصيات والكفاءات الوطنية، فبعد أف وضعنا احتماؿ تواجد بعض مف ىذا الثمث مج
في تشكيمة المجمس الدستوري ىاىو يضيؼ المؤسس الدستوري نقطة أخرى تتمثؿ في امكانية عدـ 
 اختصاص أو كفاءة العضواف المنتخباف مف مجمس األمة بعد أف نصت الفقرة السابقة عمى امكانية

 اختيارىـ مف الشخصيات الوطنية.
يفصل المجمس الدستوري في دستورية  >> :يعمى ما يم 1963مف دستور  64المادة حيث تنص  2

 <<القوانين و األوامر التشريعية بطمب من رئيس الجميورية أو رئيس المجمس الوطني.
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تخمى تمامًا عف فكرة الرقابة عمى دستورية  6791ور سنة الدستور الذي يميو أي دست
 القوانيف فمـ تعرؼ الجزائر خالؿ تمؾ الفترة أية ىيئة أو رقابة دستورية.

فمقد اقتبس فيو المؤسس الدستوري الجزائري العديد  6727أما فيما يخص دستور    
في ىذا  دعلكنو ابت فيما يخص المجمس الدستوري مف األفكار مف نظيره الفرنسي

الدستور وألوؿ مرة الرقابة عمى دستورية التتنظيمات مف طرؼ ىذه الييئة السياسية 
 عندما نصت عمى مايمي:  611 نص المادة الفقرة األولى مف ويظير ذلؾ في

يفصل الـمجمس الدستوري، باإلضافة إلى االختصاصات التي خولتيا إياه صراحة  >>
ية الـمعاىدات والقوانين، والتنظيـمات، إما برأي أحكام أخرى في الدستور، في دستور 

 .<<..قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الـحالة العكسية.

 نصتالمعدؿ والمتمـ حيث  6771وتـ انتياج نفس الفكرة بالنسبة لدستور سنة     
باإلضافة إلى  >>مف الدستور عمى ما يمي:  621المادة  الفقرة األولى مف

ت األخرى التي خولتيا إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يفصل اإلختصاصا
كما  عاىدات والقوانين والتنظيمات...<<المجمس الدستوري برأي في دستورية الم

إذا ارتأى المجمس الدستوري أن >> عمى مايمي:  676الفقرة األولى مف المادة نصت 
نص أثره، ابتداء من يوم قرار نصًا تشريعيًا أو تنظيميًا غير دستوري، يفقد ىذا ال

 61/14/8168مف النظاـ المؤرخ في  11كما جاء في نص المادة  ،<<المجمس...
يفصل المجمس الدستوري في  >>مايمي:  1المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري

دستورية المعاىدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو 
 .<<2من الدستور 165الة العكسية، طبقًا لمفقرة األولى من المادة بقرار، في الح

ورغـ بساطة الفكرة لدى نوايا المؤسس الدستوري الجزائري إال أنيا تتعارض مع    
 616 الماد ةفي نفس الدستور ومف بينيا ما جاءت بو  والمبادئ العديد مف األفكار

                                                 
المؤرخة في  26ر عدد .ج ،المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري 16/04/2012النظاـ المؤرخ في   1

03/05/2012. 
 .186، أما بعده فأصبحت رقـ 2016ترقيـ ىذه المادة كاف قبؿ التعديؿ الدستوري األخير لسنة  2
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وكذا  ارات الس مطات اإلداري ةالقضاء ينظر في الط عف في قر  نصت عمى أفعندما 
 .تعارضيا مع تبني اإلزدواجية القضائية في النظاـ الدستوري الجزائري

الباحث في ىذ الشأف يرى بأنو في فرنسا يوجد مجمس دولة يفرض رقابة كما أف    
موضوعية تتمثؿ في رقابة مشروعية عف التنظيمات ويجد مجمس دستوري يفرض رقابة 

 جاالت التنظيمات واختصاص ىيئاتيا.رقابة ماجرائية تتمثؿ في 

أما في الجزائر وبحسب النصوص الدستورية والقانونية ورغـ غموض بعضيا؛ فإف     
المجمس الدستوري ىو الذي يفرض الرقابة الموضوعية المتمثمة في رقابة الدستورية أو 

لكف بإختالؼ المشروعية عف التنظيمات بينما نجد نفس الرقابة متاحة لمجمس الدولة 
أو رئيس  مف رئيس الجميورية ط حيث يتحرؾ المجمس الدستوري بإخطاراألطراؼ فق

أو مف طرؼ خمسيف  1مجمس األمة أو رئيس المجمس الشعبي الوطني أو الوزير األوؿ
مف  629( عضوًا في مجمس األمة بحسب نص المادة 01( نائبًا أو ثالثيف )11)

ة في رقابتو لمتنظيمات مف طرؼ األفراد عف طريؽ بينما يتحرؾ مجمس الدول 2الدستور
 .دعوى إلغاء أو دعوى فحص المشروعية أو دعوى تفسير ليذه التنظيمات

مف الدستور فإنو المؤسس الدستوري كاف موفقًا إلى حد  629اثر ذكر المادة  وعمى   
بعيد في توسيع نطاؽ ممارسة آللية اخطار المجمس الدستوري مف طرؼ نواب 

، وىو بذلؾ يعطي الفرصة لممثمي الشعب في الطعف بعدـ دستورية ء البرلمافوأعضا
أي قانوف أو مرسـو يالحظوف عدـ توافقو مع الحقوؽ والحريات المعترؼ بيا في 

 .أحكاـ الدستور

لكنو مف المالحظ في ىذا الشأف بأف المؤسس الدستوري الجزائري تعمد استثناء    
ترؾ في متناوليـ القوانيف اإلخطار بخصوص التنظيمات و المعارضة البرلمانية مف آلية 
                                                 

ومما يتعارض ويتناقض مع المنطؽ ىو كيؼ يمكف تصور عممية إخطار رئيس الجميورية أو الوزير  1
 تنفيذية الصادرة عنيما التي تتنافى مع أحكاـ الدستور؟األوؿ لممجمس الدستوري ازاء المراسيـ الرئاسية أو ال

ُيخِطر المجمس الّدستوري رئيس الجميورية أو رئيس  >>: يمف الدستور عمى ما يم 187تنص المادة  2
 53يمكن إخطاره من خمسين )  كما الوطني أو الوزير األول . مجمس األمة أو رئيس المجمس الشعبي

 <<...وا في مجمس األمة( عض33( نائبا أو ثالثين ) 
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مف  558وذلؾ بموجب الفقرة السادسة مف المادة  التي صوت عنيا البرلماف فقط،
، وىو ما يدعو لمقوؿ بأف :615عمى إثر التعديؿ الدستوري األخير لسنة  1الدستور

طعف  المؤسس الدستوري الجزائري يحاوؿ تحصيف التنظيمات مف أي اخطار أو
  يمسيا.

 عدم وضوح آلية الدفع بعدم الدستورية: ثانياً 

آلية الدفع بعدـ تـ استحداث  8161عمى إثر التعديؿ الدستوري األخير لسنة     
دستورية القوانيف وألوؿ مرة في النظاـ القانوني الجزائري وىي وسيمة قانونية بموجبيا 

ة مف طرؼ الجيات القضائية وذلؾ ؽ اإلحالييتـ الدفع بعدـ دستورية تشريع ما عف طر 
ضائية أف ىذا التشريع عندما يدعي أحد أطراؼ النزاع في قضية ما أماـ ىذه الييئة الق

 .2غير دستوري، حيث تعرؼ ىذه الفكرة بنظاـ الرقابة السياسية الالحقة

وخاصًة مف نظيره  ولقد استمد المؤسس الدستوري ىذه اآللية مف القانوف المقارف     
 622، فمو تمعَنا في النصيف القانونييف نجد شبو تطابؽ، فياىو نص المادة 3نسيالفر 

يمكن إخطار المجمس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية  >>مف الدستور الجزائري: 
أو مجمس الدولة، عندما يدعي أحد األطراف في  بناء عمى إحالة من المحكمة العميا

النزاع ينتيك  لتشريعي الذي يتوقف عميو مآلمة أمام جية قضائية أن الحكم اكالمحا
 .<<...الحقوق والحريات التي يضمنيا الدستور

إذا ثبت أثناء  >>: جاء كما يميمف الدستور الفرنسي  6-16أما نص المادة     
النظر في دعوى أمام جية قضائية أن نصًا تشريعيًا يمثل اعتداء عمى الحقوق 

بناًء عمى إحالة من –ز إشعار المجمس الدستوري والحريات التي يكفميا الدستور جا
                                                 

خطار المجمس الدستوري، طبقًا ا >>مف الدستور عمى ما يمي:  06الفقرة السادسة  114تنص المادة  1
 <<( من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عمييا البرلمان،3و  2)الفقرتان  187ألحكام المادة 

مجمة المجمس ، يل العدالة الدستوريةآلية الدفع بعدم الدستورية وأثرىا في تفععميان بوزيان،  2
 .67، ص2013الدستوري، العدد الثاني، الجزائر، 

، مجمة الحقوؽ وأثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر 2316التعديل الدستوري أونيسي ليندة،  3
 .109، ص 2016، جامعة خنشمة، 06والعمـو السياسية، العدد 
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بيذه المسألة الي يفصل فييا في أجل  -مجمس الدولة أو من محكمة النقض
 8112، حيث تمت إضافة ىذه المادة عمى إثر التعديؿ الدستوري لسنة <<محدد...

ة ، كما جاء ىذا التعديؿ بنظاـ حامي الحقوؽ كبديؿ لوسيط الجميوري1لمدستور الفرنسي
 .2بمثابة ارساء لمبادئ دولة القانوف حيث ا عتبرت ىذه االصالحات

لـ يأتي بما ىو نابع مف وىو ما يبيف أف المؤسس الدستوري الجزائري وكعادتو      
البيئة القانونية الجزائرية بؿ تـ نقؿ التجارب الموجودة في القانوف المقارف دوف النظر 

، لكف رغـ ذلؾ يبدو أف ىذه القانونية الجزائرية العوامؿ والبيئةفي مدى توافقيا عمى 
اآللية بيا امتيازات جد حسنة وذلؾ ألف صاحب اإلخطار ىذه المرة ىو إحدى الجيات 

قد وضع ثقتو الكاممة القضائية مما يعطي انطباعًا بأف المؤسس الدستوري الجزائري 
ييئات والشخصيات بإعتبارىا أىؿ اختصاص أكثر مف ال 3في الييئات القضائية العميا

التي منحيا اإلخطار، وىو ما يعبر عف إشراؾ السمطة القضائية في عممية حماية 
المكرسة في الدستور وىي الوظيفة التي لطالما والجماعية الحقوؽ والحريات الفردية 

 .يمارسيا منذ ظيور المفيـو الحديث لمدولة

ناء دولة القانوف وحماية أكد المجمس الدستوري بدوره عمى مساىمتو في ب كما     
الحقوؽ والحريات الفردية والجماعية عف طريؽ ىذه اآللية الحديثة المتمثمة في الدفع 

ر.ت.د/ـ.د المؤرخ في  16/61بعدـ دستورية القوانيف وذلؾ في رأيو رقـ 
في فقرتو التالية:  4المتعمؽ بمشروع القانوف المتضمف التعديؿ الدستوري 82/16/8161
تبارا كذلك، أن توسيع إخطار المجمس الدستوري أمام المواطنين عن واع -...>>

طريق الدفع بعدم الدستورية، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عمييا في المادة 
                                                 

 .84، صؽالسابالمرجع  عميان بوزيان، 1
مجمة المجمس الدستوري، العدد الثاني،  ،النظام القانوني لحامي الحقوق في فرنساسييمة بوخميس،  2

 .138-121، ص.ص2013الجزائر، 
حيث تعتبر المحكمة العميا الييئة العميا في القضاء العادي وبالمقابؿ يمثؿ مجمس الدولة الييئة العميا  3

 أيضًا في القضاء اإلداري.
المتعمؽ بمشروع القانوف المتضمف التعديؿ  28/01/2016ر.ت.د/ـ.د المؤرخ في  01/16رقـ رأي  4

 .07/03/2016بتاريخ  14 ر عددج. ،الدستوري
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موضوع األحكام المضافة، والتي سيحدد المشّرع كيفية تطبيقيا بقانون عضوي، 
 ستوريا؛كفيل بأن يشكل حماية إضافية لمحقوق والحريات المكفولة د

واعتبارا أن األحكام المعدلة والمضافة، كفيمة بأن تساىم في تعزيز مكانة المجمس  -
الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وحماية الحقوق والحريات الفردية 

وىو كذلؾ تأكيد عمى اشراؾ األفراد في حماية حقوقيـ وحرياتيـ ، ...<<والجماعية؛
 يـ عف طريؽ ىذه اآللية الدستورية الحديثة.وكذا سمو دستورتيـ بأنفس

ويتبيف مف نص المادة السابقة أف الدفع بعد الدستورية ال يشمؿ إال التشريعات وذلؾ    
... إذا اعتبر >>عندما نصت عمى ما يمي:  18 الثانية الفقرة 676 ما أكدتو المادة

النص يفقد  أعاله، فإن ىذا 111نص تشريعي ما غير دستوري عمى أساس المادة 
  <<أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجمس الدستوري...

؛ وىو ما أف التنظيمات تخرج عف آلية الدفع بعدـ الدستوريةبيتأكد  ومف خالؿ ذلؾ   
 622في نص المادة  1يؤكد أف المؤسس الدستوري اعتمد النقؿ الحرفي لمنص الفرنسي

نيف فقط، وىو ما يعتبر حقيقًة تحصيف لمنصوص ألنو تضمف الدفع بعدـ دستورية القوا
التنظيمية مف رقابة المجمس الدستوري عف طريؽ اخطار مف الجيات القضائية العميا 

ات الجيات األخرى مثمما سبؽ ذكره، وىو ما يجب عمى بعد أف توقعنا قمة اخطار 
 المؤسس الدستوري تداركو في أقرب وقت حيث يجب عميو دمج النصوص التنظيمية
ضمف آلية الدفع بعدـ الدستورية تعويضًا لضعؼ آليات اإلخطار بشأنيا ولعدـ ثبوت 

 التجربة في ىذه النصوص.

 الالئحة واختصاص لمجا عمى الدستورية رقابةال يح فينص صر  انعدام وجود: ثالثاً 

يتضح مف خالؿ تصفح النصوص الدستورية والقانونية المتعمقة وىو فعاًل ما     
 ثيرستوري، فرقابة الدستورية عمى الموائح ىي في الحقيقة تتعدى ذلؾ بكبالمجمس الد

وعمى اختصاص الييئات في اصدارىا حيث  أي أنيا تتعدى الرقابة عمى مجاؿ الالئحة
مف  621و  676تيف ادتورية الالئحة بمجمميا في نص المأنو بموجب الرقابة عمى دس

                                                 
 .108، ص المرجع السابؽ أونيسي ليندة، 1
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الرقابة ؿ مشتمالتيا حيث تتمثؿ في لنطاؽ وعمى كالدستور تصبح محؿ رقابة واسعة ا
اإلختصاص النوعي لمييئات في اصدار االئحة وكذا الفصؿ بيف مجاليا ومجاؿ عمى 

 التشريع.

وبعد الخوض في مختمؼ التحميالت المتعمقة بالجانب الوظيفي يتطمب عمينا     
ى البحث في مدى تواجد اجتيادات لدى المجمس الدستوري حوؿ رقابتو الدستورية عم

حتى نتمكف مف إلقاء نظرة عف الجانب العممي في ىذا المجاؿ، حيث أنو  التنظيمات
مالحظة  وبصريح العبارة ولدى تصفحنا لمموقع الإلكتروني لممجمس الدستوري وجدنا

النص التالي:  تحت الجزء الخامس المتعمؽ بصالحيات المجمس الدستوري تضمنت
بعد مرور عشرين سنة من إنشائو،  ولإلشارة، لم يصدر المجمس الدستوري،>> 

سوى عدد متواضع من اآلراء والقرارات ألنو لم يخطر كثيرا كون اإلخطار يكتسي 
ا ومحدودا. وفضال عن ذلك، لم  يخطر المجمس الدستوري ، طوال ىذه يطابعا اختيار 

دولية، وكذا بالنصوص المدة،  بالقوانين المتعمقة بالموافقة عمى االتفاقات ال
 .1...<<(م الرئاسية  والمراسيم التنفيذيةالمراسيمية )التنظي

ومف ىنا يتضح ىذا اإلعتراؼ الصريح بعدـ وجود أية سابقة في رقابة المجمس     
-توجد بعض اآلراء والقرارات التي ذكرت الدستوري لمتنظيمات، لكف دوف اإلنكار أنو 

جاؿ مالفصؿ بيف مثؿ بعض النقاط حوؿ الالئحة  -في سياؽ رقابتيا لبعض القوانيف
 ي أمثمة عنيا:ىوالييئات المختصة بإصدارىا وىا القانوف ومجاليا

مف األمر المتعمؽ  18ـ د المتعمؽ بدستورية المادة  -ر.أ 14رأي رقـ  -
بتاريخ  2بالتقتسيـ القضائي المصادؽ عميو مف طرؼ المجمس الوطني اإلنتقالي

تبارًا، ومن جية أخرى، أن ...واع>>وذلؾ في الفقرة التالية:  11/16/6779
من األمر المتعمق بالتقسيم القضائي، موضوع اإلخطار، عندما  92المادة 

                                                 
بتاريخ    constitutionnel.dz-w.conseilhttp://ww اإللكتروني لممجمس الدستوري الموقع 1

07/01/2016. 
القضائي المصادؽ عميو  بالتقسيـمف األمر المتعمؽ  02متعمؽ بدستورية المادة ـ د  -ر.أ 04رأي رقـ   2

 .19/03/1997بتاريخ  15ر عدد ج.، 06/01/1997 االنتقالي بتاريخمف طرؼ المجمس الوطني 
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أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص المحاكم عمى التنظيم بموجب 
الفقرة األولى من الدستور التي  125مرسوم رئاسي قد أخمت بأحكام المادة 
لرئيس الجميورية في المسائل غير ة تحدد مجال ممارسة السمطة التنظيمي

حيث اعتبرت ىذه المادة غير دستورية نظرًا لتعدي  <<المخصصة لمقانون...
...ثانيًا: >>وجاء اقرار ذلؾ في الفقرة التالية:  مجاؿ الالئحة عف مجاؿ القانوف

من األمر المتعمق بالتقسيم القضائي، موضوع  92القول أن جزء المادة 
كالتالي: "...يحدد عددىا ومقرىا ودائرة اختصاص كل  اإلخطار، والمحرر

 1.مرسوم رئاسي" يعد غير دستوري...<<منيا بموجب 

المتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي  14/ ر.ؽ.ع /ـ.د/18رأي رقـ  -
وذلؾ في  88/12/8114، لمدستور بتاريخ 2المتضمف القانوف األساسي لمقضاء

أن المؤسس الدستوري، تكريسًا لمبدأ الفصل بين  ... اعتباراً >>الفقرة التالية: 
السمطات، خول المشرع صالحية التشريع في المجاالت المخصصة لو حصرًا 
في الدستور، دون أن يتعداىا إلى المجاالت التنظيمية المخصصة لمسمطة 

، وىو يؤكد الحرص الدائـ لممجمس الدستوري لمفصؿ بيف 3<<التنفيذية...
كصالحية دستورية اعتاد أف يمارسيا رغـ أنو لـ يتـ  الئحةمجالي التشريع وال

النص عمييا صراحًة في أحكاـ الدستور المتعمقة بإختصاصاتو  بؿ إنو ممـز 
والذي خالؼ أحكاـ وفقًا لمدى دستورية القانوف المحاؿ إليو  منطقياً  بممارستيا

 الدستور بخرؽ أحد ىذه المجاالت.

ت لمنصوص التنظيمية مف رقابة المجمس الدستوري ويعتبر البعض بأف ىناؾ إفال   
 رغـ النص عمييا، حيث يضربوف مثااًل لذلؾ بالمرسوميف الرئاسييف التالييف:

                                                 
منشورات كميؾ، الجزائر،  ، الطبعة األولى،في القضاء الدستوري اإلجتياد الجزائريجمال سايس،  1

 .19، ص2014
المتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المتضمف القانوف األساسي  04/ ر.ؽ.ع /ـ.د/02رأي رقـ  2

 .08/09/2004بتاريخ  57ر عدد ج.، 22/08/2004لمقضاء، لمدستور بتاريخ 
 .126، المرجع نفسو، صفي القضاء الدستورياإلجتياد الجزائري جمال سايس،  3
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يتضمف إلغاء المرسـو  89/61/6777مؤرخ في  807-77مرسـو رئاسي رقـ  -
والمتعمؽ بالتعييف في  61/14/6727المؤرخ في  44-27الرئاسي رقـ 

 .1سكرية لمدولةالوظائؼ المدنية والع

 يتعمؽ بالتعييف في 89/61/6777مؤرخ في  841-77مرسـو رئاسي رقـ  -
 .2الوظائؼ المدنية والعسكرية لمدولة

وبموجب ىذا المرسوماف الرئاسياف أصبحت صالحية التعييف في الوظائؼ المدنية    
 6771مف دستور  21/1محصورة في يد رئيس الجميورية دوف االعتداد بنص المادة 

بؿ التعديؿ والتي تقر صراحة بحؽ رئيس الحكومة في التعييف خاصًة في الوظائؼ ق
 .3المدنية

موائح ىي رقابة صورية عمى ال يتبيف أف رقابة المجمس الدستوري وعمى أساس ذلؾ   
فقط نظرًا لعدـ وجود اجتيادات في ىذا الشأف وبالتالي يعتبر ذلؾ تحصيف ليذه 

كما أف البعض يعتبر رقابة  مف أشكاؿ الرقابة،النصوص التنظيمية مف أي شكؿ 
المجمس الدستوري لمتنظيمات ىو في الحقيقة مختزؿ بالنظر إلى مركز سمطات 
لى التفوؽ المؤسساتي لرئيس الجميورية الذي يزداد  اإلخطار في النظاـ السياسي وا 

تفادى ذلؾ  8161مع العمـ أف التعديؿ الدستوري األخير لسنة  4تركيزًا في الفترة الحالية
مما يضفي عمى  بتوسيع نطاؽ ممارسة عممية اإلخطار إلى نواب وأعضاء البرلماف

ىذه العممية الطابع الديمقراطي الذي مف شأنو يعمؿ عمى مسايرة اإلرادة الشعبية 
 .الممثمة مف طرؼ ىؤالء النواب واألعضاء

                                                 
 44-89يتضمف إلغاء المرسـو الرئاسي رقـ  27/10/1999مؤرخ في  239-99مرسـو رئاسي رقـ  1

 76، ج.ر عددوالمتعمؽ بالتعييف في الوظائؼ المدنية والعسكرية لمدولة 10/04/1989المؤرخ في 
 .31/10/1999المؤرخة في 

يتعمؽ بالتعييف في الوظائؼ المدنية والعسكرية  27/10/1999ؤرخ في م 240-99مرسـو رئاسي رقـ  2
 .31/10/1999المؤرخة في  76، ج.ر عددلمدولة

 .45المرجع السابؽ، ص عقيمة، يخرباش 3
 .164المرجع السابؽ، ص سعاد بن سرية، 4
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 خصوصبأف فكرة إخطار المجمس الدستوري  البعض يروف ورغـ ذلؾ فإف    
التنظيمات تعني معارضة اإلرادة التشريعية لرئيس الجميورية وىو ما يعتبرونو نادرًا إف 

في ، لكف مع استحداث ىذه اآللية سنشيد حتمًا العديد مف الطعوف 1لـ يكف مستحيالً 
وذلؾ نظرًا لعدـ صعوبة ىذا اإلجراء والمتمثؿ في توفر  2النصوص القانونية والتنظيمية

( عضوًا في مجمس األمة رغـ أف ىذا األخير لو مف 01ئبًا أو ثالثيف )( نا11خمسيف )
 الوالء واإلنحياز لمسمطة التنفيذية نظرًا لتركبيتو العضوية.

فإنو رغـ وجود تعارض فكري حوؿ ىذه المسألة إال أف وباإلضافة إلى ذلؾ    
سياـ في اجتيادات المجمس الدستوري في مختمؼ اختصاصتو تعتبر دومًا مف قبيؿ اال

القادـ الذي بدوره يشكؿ األطر القانونية والتنظيمية وفقًا لمخصوصية  3المنتوج التشريعي
 .4ختصاصات المشرعتعتبر كحماية ال بدورىا ، كما أف ىذه االجتياداتالجزائرية

ىؿ رقابة المجمس الدستوري  :وفي األخير يبقى التساؤؿ مطروح والذي مفاده    
بة عمييا أـ أنيا تقويض لسمطة التنفيذية تعويض لعدـ وجود رقاالجزائري عمى لوائح ا

وىؿ يمكف أف تعوض رقابة الدستورية عف رقابة  رقابة مجمس الدولة عمييا؟ل وتقميص
 المشروعية؟

 

                                                 
 .443ؽ، ص،  المرجع السابتدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري ،رابحي أحسن 1
2

وكمثاؿ حي عف ىذه الطعوف، فإف التكتؿ النقابي في الجزائر وخاصًة المستقمة منيا يحضر لمشروع  
المؤرخ  15-16( نائبًا مف المعارضة البرلمانية لمطعف في عدـ دستورية القانوف رقـ 50إيجاد خمسيف )

المتعمؽ بالتقاعد،  02/07/1983المؤرخ في  12-83المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  31/12/2016في 
، والذي في نظرىـ يمس بمبدأ المساواة بيف العماؿ؛ حيث يمغي 31/12/2016المؤرخة في  78ج.ر عدد 

ىذا القانوف الحؽ المكتسب لمعماؿ األجراء المنتسبيف لمصندوؽ الوطني لمتقاعد والمتمثؿ في حؽ التقاعد 
 ة، لالطالع أكثر أنظر إلى:النسبي واستثناء فئات أخرى مف قطاع الوظيفة العمومي

 .05/02/2017بتاريخ   http://www.assawt.netموقع الجريدة اإللكترونية الصوت اآلخر  -
مف شير فيفري  18و 04و 03بتاريخ   https://tv.echoroukonline.comموقع قنوات الشروؽ  -

2017. 
3
 MOLFESSIS Nicolas, Lois et jurisprudence,  Revue pouvoirs, Paris, 2008/03 n

o
 

126, p98, Version pdf, www.cairn.info/revue-pouvoirs, 10/06/2017.  
4
 GALLETTI Florence, op.cit, p390. 
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 الثاني>الفصل 
القيم القانونية لموائح السمطة 
 التنفيذية وفق المعيار الوظيفي

 

إن التوجو الحديث النابع عن النظرية الحديثة التي أقرىا الدستور الفرنسي لسنة     
خمط التوازن المفترض بين  توجيًا ييدف إلى يًا عشوائيًا أولم يكن توج 8591

السمطات فقط؛ بل كان توجيًا عمميًا تفرضو الظروف والتطورات الحاصمة والوقائع 
السمطة التنظيمية عن الميدانية التي تحيط بالحياة العامة لألفراد، فكان لزامًا تغميب 
 سمطة التشريع نظرًا إلختالفيما في التفاعل مع تمك المعطيات.

ولعل القيم الوظيفية التي تحوزىا التنظيمات في تسيير وتنظيم مختمف شؤون     
األفراد ليا من التأثير البالغ عمى استقرار المنظومة القانونية ككل، حيث تضمن تنفيذ 
األحكام التشريعية وسد الثغرات الموجودة فييا وىي التي تعالج العديد من المجاالت 

 بأحكام مماثمة.

من اآلليات القانونية التي  تعتبر تنظيمات السمطة التنفيذية ىذا األساس فإنوعمى     
 ما وىوتثبت أىمية قيميا الوظيفية في مختمف شؤون األفراد وشؤون الدولة ككل، 

لذلك ما دام أن المعيار المعمول بو دومًا من  الضرورةكل ما دعت  استعماليايتطمب 
 المصمحة العامة. والمتمثل في ق األىدافطرف السمطة التنفيذية ىو معيار تحقي

صدار التنظيمات مة يتطمب من السمطة التنفيذية العل ىدف المصمحة العاو     
الالزمة في أقرب اآلجال وبأقل التكاليف ووفق نظرة مستقبمية محافظة، وىو ما يطمق 



  تأثر مكانة الالئحة من خالل المعايير العضوية والوظيفية  الثاني                        الباب 

 

962 

 

عمى  األمر قد يزداد صعوبة لدى اإلطالعىذه النصوص التنظيمية، لكن  فعاليةبعميو 
 تتراوح وىو ما يجعل فعاليتيا التزايد الممحوظ في حجم ىذه النصوص من فترة ألخرى،

 .)المبحث األول( بين االسيامات والتضخمات

ىذه الفعالية تصب في ايجابيات ىذه النصوص أكثر من سمبياتيا  أنوبالرغم من    
من الضروري تفاعميا مع مختمف نشاطات األفراد ووفق ما تراه مناسبًا  أصبح إال أنو

الوظائف التقميدية لمسمطة التنفيذية إلى  حتى تجاوزت بذلكمن ظروف وآليات قانونية؛ 
وظائف أخرى ليست من اختصاصيا، فبواسطة لوائحيا أصبحت تساىم في مجاالت 

ما دام أن المعيار بتحقيق و ، القوانينعديدة غير مجاالتيا األصمية المتمثمة في تنفيذ 
 تتخمى عن مختمف الضوابط في سبيل تحقيقيا.المصمحة العامة فال شك أنيا قد 

حيث يالحظ  ؛يتجاوزه إلى ما ىو أبعد قد عند ىذا الحد بلاألمر ال يتوقف  وقد     
المجال ف ،أن الالئحة يتعدى دورىا أحيانًا إلى مجاالت أخرى ىامة وأكثر حيوية

وىو ذلك المجال الذي يؤثر في الحياة السياسية لكل الييئات السياسية  مثالً  السياسي
مف العمميات والفعاليات اصالح مخت يتطمب استصدار لوائح من شأنيا أينفي الدولة، 

السياسية، حيث أن عممية اصدار ىذه الموائح ىي كذلك تتأثر بالتشكيالت السياسية 
، مما يؤكد لنا أن التنظيمات الناتجة عن ىذه العمميات ةلمسمطات الدستورية في الدول

 تؤثر وتتأثر وفق نشاطات السمطة التنفيذية )المبحث الثاني(.
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 المبحث األول>   

 أثر التنظيمات عمى  المنظومة القانونية
وظيفية من اآلليات القانونية التي تحتوي عمى قيم تعتبر تنظيمات السمطة التنفيذية     

في مختمف شؤون األفراد وشؤون الدولة ككل، مما يتطمب اعماليا كل ما جد ىامة 
دعت الحاجة لذلك ما دام أن المعيار المعمول بو دومًا من طرف السمطة التنفيذية ىو 
معيار تحقيق األىداف واليدف من وراء استصدار ىذه الموائح ىو عمومًا ىدف 

 المصمحة العامة.

تحقيق  ألجل تصدر ىي دائما فمراسيم السمطة التنفيذيةوعمى ىذا األساس    
في مجاالت ىامة وغير  ىي بذلك تساىمما تقتضيو الضرورة، و  وفقو المصمحة العامة 

سواء كانت مراسيم رئاسية أو مراسيم تنفيذية، فاألولى تصدر بممارسة سمطة  محدودة
يا من األىمية في تنفيذ تنظيمية مستقمة توازي سمطة التشريع وتنافسو أما الثانية فم

 .)المطمب األول( مختمف التشريعات والمراسيم الرئاسية

 تنوعيا  وكذا التي تحوزىا ىذه التنظيمات ولعل ىذه المجاالت اليامة وغير المحدودة   
ا ، مما قد يؤدي إلى عدم تنظيميا وبالتالي ممالتضخم في عددىاقد يخمق نوعًا من 

 .)المطمب الثاني( تعمل عمى تقميص األىداف المرجوة منياينجم عنو من آثار قانونية 
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 المطمب األول>

 مساىمة التنظيمات في مجاالت ىامة وغير محدودة 
لمفصل بين مجالي القانون والالئحة في قمب  ما أحدثتو النظرية الحديثةمن خالل    

وبمراسيميا الرئاسية التنظيمية التوازنات المفترضة بين السمطات؛ فإن السمطة التنفيذية 
وكأنيا جاءت لتشرع وليست لتنفذ  نافس عمى الوظيفة التشريعيةالمستقمة أصبحت ت  

وفقًا لممفاىيم الكالسيكية المتعارف عمييا في  كما ىو معروف )الفرع األول(  وتنظم
ليا من المجال  فإن السمطة التنفيذية ىذه النظريةعمى غرار القانون الدستوري، 

بواسطة المراسيم  التقميدي الذي تييمن بو عمى التفاصيل الدقيقة لتنفيذ التشريعات
أكثر نفوذًا رغم ىيمنة المراسيم الرئاسية التنفيذية مما يجعميا دومًا في مركز أسمى و 

 عمى مجاليا أحيانًا )الفرع الثاني(. 

 رع األول> الف

يع أم سمطة المرسوم الرئاسي التنظيمي سمطة تشر 
 تنظيم

تعتمد السمطة التنفيذية وخاصًة رئيس الجميورية عمى المراسيم الرئاسية التنظيمية    
في وضع إطار تشريعي خاص بيا ال تختص بو أية ىيئة دستورية منافسة، ليصبح 
 ىذا اإلطار عبارة عن سمطة تشريع موازي أو تشريع فرعي يتميز بأنو سمطة إنشائية

 ة سمطة.تناوليا أيتخمق قواعد قانونية جديدة لم ت
  تشريع موازي سمطة المستقمة السمطة التنظيمية أواًل>

 أخطرأىم و من ستمدة من السمطة التنظيمية الم  و  التنظيميةمراسيم الرئاسية التعتبر  
دد مجاالتيا سوى بما يممكو الوسائل القانونية في يد السمطة التنفيذية والتي ال تتح
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اقتداًء بالمؤسس ذلك من الدستور و  242وفقًا لنص المادة  من مجال محصور لقانونا
 منو. 27دة وفي نص الما 2958الدستوري الفرنسي في دستور سنة 

لمتشريع  منافسةً األكثر استعمااًل و  وعمى ىذا األساس أصبح ىذا النوع من المراسيم     
 1حتى سماىا البعض بالتشريع الموازي السمطة التشريعية وازيت فارضًة بذلك سمطة

األساس والمصدر الذي تستقي منو ىذه المراسيم أحكاميا ىو ما يسمى  حيث أن
كيف يمكن  ما يمي: مية المستقمة وىو ما يطرح تساؤالت عديدة من بينيابالسمطة التنظي

؟ وما ىي حدود ىذا المجال األوسع واألكبر بسمطة تنظيم فقط أن ي صطمح عمى
بين المجالين مادام أن التشريع كذلك يتم  ةالفاصمالمجال التنظيمي؟ وماىي الحدود 

 بواسطة مراسيم تنفيذية؟تنفيذه 
 Maurice) "موريس ىوريو"الفقيو  ومن خالل نظرة الفقياء لمسمطة التنظيمية فإن   

HAURIOU) بأنيا صالحية أصيمة وغير مفوضة من السمطات األخرى مبررًا  يرى
ذلك بأنو بوجود دولة ذات دستور مكتوب وفصل بين السمطات فإن السمطة التشريعية 

 .2فوض وبأن التنظيم ليس لو نفس المجال مع التشريعال ت  
 نموجود في الدستور الجزائري فإ وما ىومن ىذا المنطمق وبمطابقة ذلك عمى       

في ظل وجود أحكام دستورية مكتوبة مؤكدًة في و أصالة السمطة التنظيمية مستمدة منو 
وىو ما جاء بو التعديل الدستوري األخير لسنة فحواىا عن الفصل بين السمطات 

تقوم الدولة  >>: يما يماألولى عندما نصت عمى  الفقرةفي  25في المادة  9226
، <<...االجتماعيةعمى مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السمطات والعدالة 

فإنو قد فصل بين  3ومع قيام المؤسس الدستوري عمى ادراج ىذا المبدأوبالتالي 
اختصاصات ىذه السمطات ومجاالتيا وىو ما يؤكد عمى أنو قد اعترف لمسمطة 

 .مة وموازية لما تممكو السمطة التشريعيةالتنفيذية بصالحيات تشريعية أصي
                                                 

 .196سابق، ص، المرجع اللوناسي ججيقة 1
2
 HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif et de droit public général, 

op.cit, p43. 
...يكفل  >>:  2016ورد كذلك ىذا المبدأ في أحكام ديباجة الدستور في اطار التعديل الدستوري لسنة  3

الدستور الفصل بين السمطات واستقالل العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السمطات العمومية في 
 <<مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيو تفتح اإلنسان بكل أبعاده...
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بين مجالي تطبيق كل من القانون لفصل المتعمقة باإن تبني النظرية الحديثة    
لو الكثير من اإلشكاالت القانونية التي ال تتوافق مع المنطق  السمطة التنظيميةو 

ا تعمل من خاللي والتي كانت الطريقة التقميدية أنو بالرجوع إلى، حيث الدستوري
 ئحة و ترك  مجال القانون دون تحديدحصر مجال الالاألحكام الدستورية عمى تحديد و 

تسود  بالقاعدة الدستورية القائمة عمى أساس أن القانون ىو اإلرادة العامة التي عمالً 
ء مثمما جا السمطات والتي تطبق في معظم دساتير العالمتسمو عمى كافة األعمال و و 

 .2962الدستور الجزائري لسنة في 
تم اختزاليا في شخصية رئيس معظم ىذه اإلرادة العامة وفق النظرية الحديثة قد ف     

في التعبير بينما أن األصل  ؛المجال األوسع في التشريع أين يستحوذ عمىالجميورية 
 فقط الذين تم انتخابيم ألجل ذلكنواب البرلمان وممثمي الشعب عن ىذه اإلرادة ىو ل

في أحد  القانون بأنو التعبير عن اإلرادة العامة  ((Rousseau))"روسو" ومثمما يعرف 
فال يمكن تصور أن يكون ىذا التعبير  1 (l'expression de la volonté générale ) مؤلفاتو

، كما أنو يذكر في مقولتو من غير ممثمي الشعب ميما تغيرت الدساتير وأنظمة الحكم
 .2موضوع القانون ىو دائمًا ذا طبيعة عامةالشييرة بأن 

أي أنو  وبالعودة إلى السمطة التنظيمية المستقمة نجد بأنيا في الحقيقة سمطة انشائية   
في قواعد قانونية جديدة  بإصدار 3اً انشائي اً جياز  باعتبارهبموجبيا يقوم رئيس الجميورية 

أنيا قواعد قانونية لم تصدر من مواضيع مستقمة عن مجاالت التشريع، وبالتالي فمادام 
قبل في ىذه المواضيع فإنيا حتمًا ليست سمطة تنظيم بل سمطة تشريع ألن التنظيم 

اسيم التنفيذية التي تصدر من أجل تنفيذ مثمما نعرفو عن المر  يأتي عادًة بعد النشأة
 وىو ما يستعممو عادة المشرع في النصوص التشريعية عندما ينص وتنظيم التشريعات

ظيم واألمثمة في آخر المادة عمى أنو تحدد كيفيات تطبيق ىذه المادة عن طريق التن
 .كثيرة في ىذا الشأن

                                                 
1
 R. CARRE DE MALBERG, La Loi; expression de la volonté générale, Librairie 

de la société du recueil Sirey, Paris, 1931, p.p5-7, Version pdf, www.gallica.bnf.fr, 

10/05/2016. 
2
 DE LAUBADERE André, op.cit, p520.  

 .197، المرجع السابق، صلوناسي ججيقة 3
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ي عرف بحسب العمم الذي  وكما تم توضيحو سابقاً  عموماً  مصطمح التنظيمغير أن    
والترتيب التصنيف التوصيف و  ىوالعامة اإلدارة  التنظيم في عممفالمقصود بيرد فيو، 

، أما إذا توجينا 1لكن اإلنشاء فيو ال يشكل نسبة كبيرة منواإللغاء، والتنسيق والتسيير و 
فنجد التنظيم يمثل ذلك التناسق الييكمي لمختمف الييئات السياسية نحو عمم السياسة 

تصنيف المنظمات في  أي والتي تشكل محور أساسي في ممارسة العمل السياسي
ات سياسية  كاألحزاب والجمعيات والمنظمات الدولية والييئات السياسية إلى تنظيم

 .2ات في الدولةوالوطنية ومختمف الييئ
عمم القانون ال يختمف كثيرًا عن  أن التنظيم حتى في وىكذا فمن عمم آلخر نجد    

حيث أنو غالبًا ال يعتبر عممية إنشائية كالتي يأتي بيا التشريع عمومًا خاصًة  سابقو،
التي لم يتم تداوليا، وليذا فإنو من الضروري إعادة النظر في التوازن  في المجاالت

بين سمطة التشريع وسمطة التنظيم حتى تكون األمور وفق المنطق القانوني المتعارف 
 عميو.
باألحرى ىو ذاتو التوازن إن التوازن المفترض في كمتا السمطتين أو الصالحيتين    

في الدولة، فالتوازن في القيم الوظيفية ليذه السمطات المفترض بين السمطات الدستورية 
التناسق المفترض ىو المعيار الوحيد القادر عمى الكشف عن نقاط القوة والضعف في 

 .بين ىذه السمطات
وىو ما يؤكد لنا في ىذا الشأن تفوق وىيمنة السمطة التنفيذية من حيث تمك القيم      

، حيث أنو من المفروض أن تكون تمك شريعيالوظيفية وخاصًة من حيث الجانب الت
 3الصالحيات التنظيمية مفوضة من طرف السمطة التشريعية أحسن مما ىي عميو اآلن

األصيل أقل ضررًا أو  االختصاصوبالتالي فكونيا مفوضة من طرف الييئة صاحبة 
لقوة وقعًا عمى المنطق القانوني المفترض من كونيا سمطة أصيمة إنشائية ليا من اأقل 

 ما يقارب النصوص التشريعية من حيث مصدرىا ووظيفتيا في الحياة العامة.
                                                 

 . 136، المرجع السابق، صعمار عوابدي1
 .152-147المرجع السابق، ص.ص، مدخل إلى عمم السياسة، موريس دوفرجيو 2
أي أنيا سمطة أصيمة لمسمطة التنفيذية بموجب أحكام الدستور وليست مفوضة ليا لمدة معينة فقط من  3

 .طرف السمطة التشريعية
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ومن خالل ما تقدم وبعد التسميم بكل تمك المعطيات الدستورية الم قرة بتمك    
اصطالح السمطة التنظيمية  بأن و يتضحفإن التشريعية لمسمطة التنفيذية االختصاصات

فالمحتوى ىنا ال يتمثل بتاتًا في مجاالت تحتاج إلى ، غير متوافق حقيقًة مع محتواه
تنظيم فقط؛ بل تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير بدايًة من اقرار وانشاء أحكام قانونية 
جديدة توضحيا وتحددىا ومن ثم يمزم تنظيميا وفق ما يتماشى مع النظام القانوني 

، وذلك خاصًة وأن نظيميةبواسطة ما يسمى بالمراسيم الرئاسية الت الساري في الدولة
لعامة في الدولة وعمى وجو التحديد السمطة التنظيمية تتصل ببعض وظائف السمطة ا

تتعمق من جانب آخر باألعضاء واألجيزة الممثمة لمدولة في  االوظيفة اإلدارية، كما أني
 .1المجال اإلداري

رًا حيث أنو والمالحظ في ىذا الشأن أن الفقو ساىم في تطوير المصطمحات كثي   
وىي في  2اصطمح عمى ىذه التنظيمات بالتشريعات الفرعية أو التشريعات الالئحية

أو المراسيم الرئاسية  حقيقة األمر مصطمحات مرادفة لمصطمح الالئحة أو التنظيم
ستشف بعض الدقة في ىذين المصطمحين أكثر من أن ن ، لكنو من المالحظالتنظيمية

المقصود بوضع كممة أو مصطمح التشريع بدايًة يعد تسيياًل كبيرًا غيرىم وذلك مرده أن 
في طبيعة ىذه الموائح لمباحثين والقانونيين والفقياء وغيرىم ممن ييتمون بالقانون 
الوضعي في الدولة واضعًا بذلك اليقين محل أي شكوك في طبيعتيا، ومن ثم فإن 

و ىؤالء السالف يتوجل  طريقةفرعي أو الالئحي( ما ىو إالالمصطمح الذي يميو )ال
 .ليو ىذا التشريع أو إلى أية تصنيف ينتمي إليوذكرىم إلى ما يؤول إ

 
 

                                                 
 .07المرجع السابق، صرأفت فودة،  1
 .312المرجع السابق ص  ،النظرية العامة لمقرارات اإلداريةالطماوي،  محمد سميمان 2

 .98المرجع السابق، ص حبيب ابراىيم الخميمي،
 .30المرجع السابق، ص جبار جميمة،
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  آلية لممارسة التشريع الموازيالتنظيمي  المرسوم الرئاسي ثانيًا>
 242المراسيم الرئاسية التنظيمية وفقًا لنص المادة  بإصدار رئيس الجميورية يقوم   

من الدستور السالفة الذكر حيث ي عتمد نص ىذه المادة في بداية كل مرسوم رئاسي 
بموجب ذلك  يحظى، حيث وري تستند عميو أحكامو القانونيةكأساس دست 1تنظيمي

تند في نصوصو إال السند الدستوري عمى قوة مماثمة لقوة التشريع والذي ىو بدوره ال يس
حد كبير إلى  القيمة الدستورية لممراسيم ت ماثلمصدر ألحكام الدستور مباشرًة وبالتالي ف

 .تمك التي يحوزىا التشريع
العميد  وليذه األسباب وغيرىا كان موقف الفقو دائمًا واضحًا مثمما جاء عمى لسان     

حيث بأن ىذه الموائح بمثابة السمطة الموازية لمسمطة التشريعية  ( Vedel) " فيدال" 
حيث أن أساسيا القانوني متواجد في أحكام  وغير مشروطة تتمتع بخاصية أصيمة

وعمى ذلك يبدو أن ىذه المراسيم والقانون متكافئان إلى حد بعيد من حيث  ،2الدستور
بين لفصل الحديثة المتعمقة بابيا من خالل النظرية  يحظيانالقيم الدستورية التي 

 مجالي تطبيق كل من القانون وىذه المراسيم الرئاسية التنظيمية.
 اثنتين الى فئتين الفقياء ذىبوا إلى أبعد من ذلك حيث انقسموا ورغم ذلك فإن    

المراسيم الرئاسية نفس مكانة التشريع واألخرى اعترفت بتمتع ىذه  حداىا رفضت منحإ
 :مكانة التشريعالمراسيم بنفس 

سية التنظيمية االرافض لمنح المراسيم الرئ: ويمثل ىؤالء الرأي األول االتجاه -2
ن اندثر المبدأ الكالسيكي ، حيث يرى ىؤالء نفس مكانة التشريع أنو حتى وا 

المتمثل في خضوع الالئحة لمقانون إال أنو ال يمكن إعادة النظر في مبدأ تدرج 
ويبقى ىذا  الرئاسي تشريع أسمى من المرسومفرغم ذلك يبقى ال، 3القوانين

نو ينافسو من حيث المجال فيذا ال يعني أنو ف ؛األخير بمثابة قرار إداري حتى وا 

                                                 
عمى الدستور، السيما  )) إن رئيس الجميورية... بناءحيث تبدأ ىذه النصوص دومًا بيذه العبارة:  1

 األولى( منو...(()الفقرة  365المادة 
2

، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق عن الطبيعة الرئاسيوية لمنظام السياسي الجزائري، أومايوف محمد 
 .256ص، 2013، والعموم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو

 .216-215.صالمرجع السابق، ص لوناسي ججيقة، 3
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ينافسو من حيث الدرجة القانونية التي يحوزىا التشريع في النظام القانوني، وىو 
"ريني  الفقيوو  ( Vedel)  " فيدال" ما أجمع عميو العديد من الفقياء أمثال العميد 

 (R.Chapus)شابيس" 
حيث أكد ىؤالء عمى أن ىذه المراسيم الرئاسية  1

التنظيمية محررة من شرط احترام القانون كون ىذا األخير ال يختص في مجال 
ن ذلك مجرد احتمال  ىذه المراسيم وبالتالي ليست مجبرة عمى احترامو، وحتى وا 

 .مجمس الدولة بعدم مشروعيتيايمنع من الطعن فييا أمام ما  يوجد إال أنو ال
سية التنظيمية نفس االمؤيد لمنح المراسيم الرئويمثل ىؤالء الرأي  الثاني> االتجاه -2

مستقمة  حيث يستند ىؤالء في فكرتيم ىذه عمى أن ىذه المراسيم، مكانة التشريع
رىا من الدستور تالي فال تخضع ليا، كما أنيا تستقي مصدالوبعن التشريعات 

 ذلك يؤكد ماو ، بيا التشريع يحظىمباشرًة مما يعطييا ذات القيمة القانونية التي 
في النظام القانوني الجزائري ىو اختصاص المجمس الدستوري في رقابتو 

حيث  مثمما تناولناه سابقًا؛ الدستورية عمى التشريعات والتنظيمات عمى حد سواء
يعتبر ىذا المعيار الرقابي سندًا في وضع ىذه المراسيم الرئاسية التنظيمية 
والتشريعات عمى الدرجة القانونية ذاتيا، باإلضافة إلى ذلك ما رأيناه سابقًا حول 

رقابة مجمس الدولة عمى التنظيمات ل الغموض في النصوص القانونية حقيقة
لى وضع القانون والالئحة التنظيمية الداعي إ االتجاهوىو ما يصب لصالح ىذا 

 المستقمة عمى ذات الدرجة القانونية.

 وغيره (Léon DUGUIT)"ليون دوجي" الفقيو وبالرجوع إلى آراء الفقياء نجد أن    
التنظيمات بمثابة قوانين وفق النظرة المادية أو ما يسمى بالمعيار المادي أو  ونيعتبر 

ذلك بأن التنظيم ىو عبارة  الً المعيار الشكمي م عمن كذلك وفق الموضوعي دون أن يكو 
(acte-règle)عن عمل أو تصرف منظم ومنضبط 

 لمقانون اً طابقم يرون تأي أني 2
وىو ما يعطيو كذلك اعترافًا فقييًا عمى تساوي الدرجة   التنظيم من الناحية الموضوعيةو 

 القانونية ليما.

                                                 
 .259-258.صالمرجع السابق، ص ،أومايوف محمد 1

2
 DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome2 (a théorie générale de 

l’Etat), op.cit, P. P 924-929 .   
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ورغم تغير الدساتير مع مرور الزمن إال أن آراء ىؤالء الفقياء بقيت تحتل مكانتيا    
و عن يقول في تعميق  (Maurice HAURIOU)"موريس ىوريو"حيث أن  إلى يومنا ىذا،

حب صدور ىذه ابأنو ال وجود ألي إجراءات تصالتمييز بين القانون والالئحة 
ن وجدت ىذه اإلجراءات إال أنيا ال تعطي الحق لممثمي الشعب  تالتنظيما وحتى وا 

، وكأنو يقول بأن 1بمجمس الدولة لكنو ليس ممثل لمشع بالتدخل بينما قد يستشار فييا
من خاللو يتمكن األفراد من مراحل صدور القانون ىي مراحل ذات بعد ديمقراطي 

في البرلمان والذي يمثل بدوره  وممثميالمشاركة في صناعة ىذا التشريع عن طريق 
اإلرادة العامة لممجتمع بكل أطيافو؛ في حين قد يستشار مجمس الدولة خالل صدور 
أي مرسوم رئاسي تنظيمي والذي ال يمثل سوى السمطة القضائية في الجانب اإلداري 

يصحب صدور  أن كييئة حامية لمحقوق والحريات العامة من تسمط اإلدارة، لكن دون
 شعب في الدولة.المرسوم أية رقابة أو موافقة من طرف ممثمي الىذا 

حصر وباإلضافة كذلك لما سبق فإنو توجد كذلك إشكالية محورية ىامة تتمثل في    
حصاء مجاالت المراسيم الرئاسية التنظيمية مع العمم أننا قد تطرقنا فيما سبق  وا 

ىذه  إال أن التشريع وىذه المراسيمفاصمة بين ىي الحدود الليا؛ إلشكالية مشابية 
ت ىل يمكن حصر أو إحصاء المجاال: يما يماإلشكالية تعتبر مكممًة ليا والمتمثمة في 

 التي تختص فييا ىذه المراسيم؟
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 HAURIOU Maurice, Principes de droit public, Op.cit, P28. 
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 الفرع الثاني>

 مجال المرسوم التنفيذي بين التقدير والتقييد 
التنفيذية في الوظيفة التقميدية واألصمية نظرًا لألىمية البالغة التي تحتميا المراسيم    

لمسمطة التنفيذية والمتمثمة في تنفيذ القوانين الصادرة عن السمطة التشريعية؛ إال أنو 
ومع ىذا التطور الحاصل عمى كل األصعدة أصبحت ىذه المراسيم تشكل سمطة 

ية العامة متوافقة قمياًل مع سمطة التشريع بالنظر لما قد تكيف بو األحكام التشريع
لمقانون المراد تنفيذه وفقًا لما تراه السمطة التنفيذية أنسب وأصمح لممجتمع وبحسب 

 مختمف الظروف الراىنة فيو.

فمقد كان لفقياء القانون ومن منطمق ىذه األىمية البالغة ليذه الفئة من المراسيم    
والذي قال   ((P.Pactet ))"باكتات" الدستوري الكثير من اآلراء حوليا، ومن بينيا ما رأي 

بأن التفرقة بين التنظيمات المستقمة والتنظيمات التنفيذية أصبحت في الوقت الحالي 
غير معمول بيا في القانون الدستوري نظرًا ألنيما يخضعان لنفس النظام القانوني 

وىو ، 1وخير دليل عمى ذلك ىي اجتيادات المجمس الدستوري الفرنسي في ىذا الشأن
القانونية لممراسيم التنفيذية ىي ذاتيا التي تحوزىا المراسيم  بأن الطبيعة ما يؤكد

يدخالن يصدران عن ىيئات تنفيذية ذات طبيعة إدارية، كما أنيما الرئاسية فكالىما 
 لمجال التنظيمي لمسمطة التنفيذية.ضمن ا

راسيم لتدرجيما القانوني فبطبيعة الحال فإن الملكن األمر غير ذلك بالنسبة      
أي أن  في النظام القانوني الجزائري المراسيم التنفيذية الرئاسية أسمى وأعمى درجة من

كان يقصد ذلك التكافؤ بين التنظيمات المستقمة والتنظيمات    ((P.Pactet ))" باكتات"
ثيرًا عما أخذ بو نظيره التنفيذية وفقًا لمنظام الدستوري الفرنسي فقط ألن ذلك يختمف ك

 .الجزائري

                                                 
 .259المرجع السابق، ص ،أومايوف محمد 1
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ر ذلك ويعتبرىما من نفس المرتبة والقيمة القانونية مبررًا ذلك لكن ىناك من يرى غي    
، لكن 1في النظام الدستوري الفرنسيل منيا لرقابة مجمس الدولة إلى عامل إخضاع ك

ىذا المبرر قاصر وغير كافي إلستنتاج مثل ىذه الفكرة القانونية التي قد تغير من 
بتدرج القواعد القانونية خاصًة في النظام الدستوري الجزائري الذي  المبدأ القاضي

في المجال ختصاص الفرنسي في التعاطي مع موضوع اال نظيره يختمف كثيرًا عن
 .التنظيمي

تنازع  فإنو حتمًا قد يقع 2ورغم أن استقالل كل ىذه المراسيم عن بعضيا البعض   
من حيث مجال كل منيا؛  فمقد تناولنا مارستيا أو بينيا سواء من حيث صالحية م

في ممارسة إصدار ىذه  ين رئيس الجميورية والوزير األولسابقًا ذلك التنازع المحتمل ب
لكن الواقع فيو من التجارب التي أكدت ىيمنة رئيس الجميورية عمى  المراسيم التنفيذية
اص بين الرئيس وبالتالي فاألمر ىنا يتعدى التنازع من حيث اإلخصتنفيذ القوانين 

والوزير األول إلى تنازع في مجالي المراسيم الرئاسية و المراسيم التنفيذية وىو ما نعرج 
 :األمثمة التاليةعميو في 

يتضمن ميام الدرك  7995-94-72مؤرخ في  841-95مرسوم رئاسي رقم  -
ضمن المت 8527-91-71المؤرخ في  85-27المنفذ لألمر  3الوطني وتنظيمو

 7992-97-71المؤرخ في  97-92كذا األمر الدرك الوطني الجزائري و إنشاء 
 .4المتضمن القانون األساسي العام لممستخدمين العسكريين

                                                 
 .260، صالسابق، المرجع محمد أومايوف 1
يتمثل ىذا االستقالل بين المراسيم الرئاسية التنظيمية والمراسيم التنفيذية في تحديد كل منيا إلى مجال  2

لى ممارسة اصدارىا من طرف ىيئات دستورية مختمفة، لكن ذلك ال يمنع أن نجد بعض الحاالت  معين وا 
 النادرة لتنازعيا.

ج.ر  ،يتضمن ميام الدرك الوطني وتنظيمو 2009-04-27مؤرخ في  143-09مرسوم رئاسي رقم  3
 .03/05/2009المؤرخة في  26 عدد

 ،تضمن القانون األساسي العام لممستخدمين العسكرييني 2006-02-28مؤرخ في  02-06 رقم أمر  4
 .01/03/2006المؤرخة في  12 ج.ر عدد
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الخاص باستخدام  7988-97-71المؤرخ في  59-88رئاسي رقم مرسوم  -
 98-88 األمرالمتخذ بناء عمى  1الجيش في إطار مكافحة اإلرىاب والتخريب

 .2تضمن رفع حالة الطوارئ الم 7988 فيفري 71المؤرخ في 

 مرسومالو  7997-88-72مؤرخ في  491-97رقم  3رئاسيالمرسوم ال -
المحددان لصالحيات وزير  8559-88-89مؤرخ في  195-59رقم  4الرئاسي

 الخارجية.

يرى فييا الفقيو  والتي جاءت لتنفيذ القوانين وغيرىاالرئاسية وكل ىذه المراسيم    
أن قطاعات الدفاع ىو قابل لمنقاش نسبيًا حيث يتمثل في  أن تبريرىا "شعيرالبو  سعيد"

اإلشراف عمييا مباشرًة  رئيس الجميورية والخارجية ىي من بين القطاعات التي يتولى
نسى دوره فيما يخص المعاىدات الدولية  أن نوذلك دو  ،5لدستورمن طرف أحكام ا

لتصبح بعد ذلك أسمى من القوانين  6يبرم ويصادق عمييا بموجب أحكام الدستور حيث

                                                 
الخاص باستخدام وتجنيد الجيش الوطني  2011-02-23مؤرخ في  90-11مرسوم رئاسي رقم  1

 .2011-02-23المؤرخة في  12 ج.ر عدد ،الشعبي في إطار مكافحة اإلرىاب والتخريب
المؤرخة في  12 ج.ر عدد ،يتضمن رفع حالة الطوارئ 2011فيفري  23مؤرخ في  01-11 رقم أمر  2

23/02/2011. 
صالحيات وزارة الشؤون الخارجية، حدد ي 2002-11-26مؤرخ في  403-02 رقممرسوم رئاسي   3

 .2002-12-01المؤرخة في  79 ج.ر عدد
 ،صالحيات وزير الشؤون الخارجيةحدد ي 1990-11-10ؤرخ في م 359-90مرسوم  رئاسي رقم   4

 .1990-11-21المؤرخة في  50 ج.ر عدد
من الدستور في فقرتييا الثانية والثالثة يعتبر رئيس الجميورية وزير الدفاع والمقرر  91المادة  بموجب 5

يقرر  -5يتولى مسؤولية الدفاع الوطني؛  -4...>>لمسياسة الخارجية لألمة حيث جاءت كما يمي: 
 .اسة الخارجية لألمة ويوجييا؛...<<السي

بأن رئيس الجميورية يبرم المعاىدات الدولية  من الدستور  91المادة   من 09الفقرة التاسعة  حيث تنص 6
 الدولية ويصادق عمييا.
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اإلجتيادات القضائية  وباعتراف العديد من 1القوانين الداخمية باعتراف من الدستور
 .2ذلكالجزائرية ك

نلكن      تنفيذ القوانين  خول لرئيس الجميوريةلم تالدستور أحكام  كانت حتى وا 
أننا قد نجد تدخمو خارج مجالي  الغريب في األمر ىو إال أن، صراحةً  والتنظيمات

بإصدار مراسيم رئاسية لتنفيذ القوانين وخير دليل عمى ذلك المجال  الدفاع والخارجية
المالي الذي يصدر فيو الرئيس مراسيم رئاسية تتعمق بتوزيع أو تحويل اعتمادات 
مو الميزانيات القطاعية، كما توجد أيضًا العديد من المجاالت األخرى التي ثبت تدخ

، وىو مايراه آخرون بأن المجال التنظيمي لرئيس 3فييا بموجب مراسيم رئاسية
 .الجميورية يمتد وفقًا إلرادتو فقط وبالنظر كذلك لعوامل سياسية مؤثرة

ختصاص بين رئيس الجميورية فإن ىذا الصراع في اال عمى األرجحلكن و       
ًا لنظرية الحمول في ليس باألمر الغريب ألنو وفق والوزير األول وتفوق الرئيس فيو دوماً 

ذلك يتطمب حتمًا وجود ظرف  مع أنمرؤوسو  قانون اإلداري فإن الرئيس يحل محلال
وىو ما ال نممسو في تمك الممارسات السابقة لرئيس الجميورية فيو يحل محمو  ؛4طارئ

 "سميمانمحمو أينما رغب في ذلك دون توفر شرط الظرف الطارئ، لكن رأي الفقيو 
ختصاص ال تربطيا سوى سمطة ي عالقة الرئيس بمرؤوسو في االف الطماوي" محمد

الرقابة والتعقيب عن أعمالو بعد صدورىا وسمطة التوجيو عمى سبيل اإللزام قبل 
أين كانت ال  7982وىو ما يدعم فكرتنا لكن قبل التعديل الدستوري لسنة   5صدورىا

 الوزير األول إال بعد موافقة رئيس الجميورية.من تصدر المراسيم التنفيذية 

                                                 
>> المعاىدات التي يصادق عمييا رئيس من الدستور عمى ما يمي:  150حيث تنص المادة  1

 الجميورية، حسب الشروط المنصوص عمييا في الدستور، تسمو عمى القانون.<<
 .154-152ص. ص، السابق المرجعجمال عبد الناصر مانع،  2
النظام السياسي الجزائري، دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو شعير،  3

 .442-441.صالمرجع السابق، ص ،، السمطة التنفيذية8;;3
 .48، المرجع السابق، صعبد العزيز عبد المنعم خميفة 4
 .223، المرجع السابق، صالنظرية العامة لمقرارات اإلداريةسميمان محمد الطماوي،  5
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وبعد كل ما تناولناه حول امكانية حمول المراسيم الرئاسية مكان المراسيم التنفيذية،   
فإن ىناك اشكالية أخرى قد تثور حول امكانية انحراف المراسيم التنفيذية عن النصوص 

عن  فيل يمكن تصور خروجياالتشريعية وكذا المراسيم الرئاسية التي جاءت لتنفذىا، 
 ؟ النص المراد تنفيذه مغزى

ادام أن المراسيم التنفيذية جاءت لميمة التنفيذ فيي تخضع منو من خالل ذلك  فإ   
"موريس  لمنصوص المراد تنفيذىا وال يمكن تصور عكس ذلك وىو ما أشار إليو

الموائح جاء  في أحد مؤلفاتو بقولو أن ىذا النوع من  (Maurice HAURIOU)ىوريو"
وىو ما يحتم عمى الوزير  1ليضمن تنفيذ القانون فإنو يخضع لو كالسجين أو الخادم

حتى ال تقع مراسيمو التنفيذية في عيب  2بحرفية النصوص المراد تطبيقيا االلتزاماألول 
قانوني مفاده مخالفة مبدأ تدرج القواعد القانونية وكذا مبدأ الشرعية ذلك ألن تمك 

 .تشريعية والتنظيمية تشكل إطارًا قانونيًا ال يمكن خرقوالنصوص ال

لمييئة التنفيذية بأي حال من األحوال أن تفسر  فال يجوز دستورياً  وعمى أساس ذلك    
ما لم تفصح عنو الييئة التشريعية في النصوص القانونية ألن تنقيح القانون ال يكون 

النقص الذي يعانيو ىذا النص القانوني إال بمقتضى تعديمو من قبل البرلمان حيث أن 
ال تعالجو السمطة التنفيذية إال بمقتضى مشروع تعديل القانون الناقص بعد صدوره أو 

 .3اإلعتراض عنو قبل صدوره

جاء  ىو اختصاص دقيق ىم بأن اختصاص تنفيذ القوانينوفي ىذا الشأن يقول أحد   
بذلك عمى ضمان سيرورة المرافق  فقط حيث يعمل لمأل الفراغات وتكممة ما ىو ناقص

وىو إذن ما يعني ، 4في كل الظروف العامة المنشأة بالنصوص التشريعية والتنظيمية
أن المشرع يريد التعبير عن اإلرادة العامة وفق نصوصو التشريعية بتحقيق مقتضيات 

                                                 
1
 HAURIOU Maurice, Principes de droit public, op.cit, p245. 

2
 .98، صالمرجع السابقحبيب ابراىيم الخميمي،  
 .62، المرجع السابق، صعبد اهلل بوقفة 3

4
 TRIENBACH Mélanie, Les normes non directement applicables en droit public 

français, Thèse de doctorat, Université de Strasbourg, Paris, 2013, p234. 
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الحياة العامة عمى أن تكيف ىذه النصوص وفق مختمف الظروف وبواسطة المراسيم 
 التنفيذية التي تراعي القواعد العامة ليذه النصوص المعبرة عن إرادة أفراد ىذا المجتمع.

خاصًة في النظام  ورغم أىمية تمك النصوص التنفيذية فقد يثور اشكال آخر   
يتعمق بمدى اجبارية اصدار النصوص التنفيذية لمقانون واآلجال  الدستوري الجزائري
يناك ف احتراميا من طرف الحكومة إلصدارىا، وعمى كل  الواجب  القانونية المفترضة

 التنفيذية: المراسيمذه شأن صدور ىحالتان في 

عندما ينص القانون أو األمر أو المرسوم الرئاسي عمى وىي  >األولى الحالة -2
يكون التنفيذ مقيدًا وفق ما نصت عنو ، وىنا اإلحالة عمى التنظيم بدعوة صريحة

ن اإلشكال ، لك1أو بالحريات المكرسة فيياتمك النصوص دون المساس بالشروط 
ي من المفترض أن تحدده صدار مراسيميا التنفيذية والتإليبقى في اآلجال القانونية 

وذلك حتى تحدد  أو األحكام التشريعية أو التنظيمية المراد تنفيذىا، أحكام الدستور
مسؤولية الوزير األول في التقصير عن عدم اصدار ىذه النصوص وما يترتب عن 

 .تأخرىا

قرار  غير منشور يتمثل فيوفي ىذا الشأن يوجد اجتياد قضائي جزائري     
تتمحور حيثياتو حول   92/25/9222المؤرخ في  48/2229لمجمس الدولة رقم 

ي لرئيس الحكومة آنذاك المتضمن عدم في القرار الضمن)س.ر( طعن السيد 
المؤرخ في  92-95رقم  من األمر 25اتخاذه مراسيم تنفيذية لوضع أحكام المادة 

موضع  2المتضمن القانون األساسي لقضاة مجمس المحاسبة 96/28/2995
مسؤولية الحكومة عن تأخرىا في  حيث أكد قرار مجمس الدولة عمى قيام ،التنفيذ

مخالفة القيام بمياميا الدستورية السيما المتعمقة منيا بتنفيذ القوانين حيث اعتبرىا 
من الدستور الحالي، كما اعتبرىا  29الوارد في المادة  3لمبدأ المساواة أمام القانون

                                                 
 .152المرجع السابق، ص ىريش سيام، 1
، ج.ر تضمن القانون األساسي لقضاة مجمس المحاسبةي 26/08/1995مؤرخ في  23 -95أمر رقم  2

 .03/09/1995المؤرخة في  48عدد 
 .231، المرجع السابق، صلوناسي ججيقة 3
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نظيمات الوارد رئيس الحكومة المتعمق بالسير عمى تنفيذ القوانين والت اللتزامخرقًا 
 .1كذلك في أحكام الدستور

وبيذا فقد اعتبر مجمس الدولة تقاعس رئيس الحكومة عن اصدار مرسوم لتنفيذ     
مفاده رفض من األمر السالف الذكر بمثابة قرار إداري ضمني  25أحكام المادة 

إصدار ىذا النص حيث قضى المجمس بإلغاء ىذا القرار الضمني المتضمن رفض 
 .2ىذا المرسوم التنفيذياصدار 

القضائية اإلدارية الجزائرية ليا من  االجتيادات بأن وبيذا القرار يمكن القول   
في أحكام الدستور ليذه اإلشكالية، مما التأسيس القانوني لوضع آليات دستورية 

يستوجب عمى المؤسس الدستوري تداركيا وتدارك ىذه اإلشكاليات المماثمة من خالل 
، حيث تمعب 3وكذا الدستورية القضائية االجتياداتمختمف  االعتبار ًا بعيناألخذ دوم
المجمس الدستوري دورًا ىامًا في صناعة القواعد الدستورية  اجتياداتكذلك 

، وىو ما يؤكده البعض بأن أثر تفاعل ىذا المجمس جد ىام عمى مردود 4والتشريعية
 .5االنتاج التشريعي باألخص

أن مسؤولية السمطة التنفيذية عن التأخر في  الطماوي" محمد "سميمانويرى    
وىي فرضية جد  6اصدار الموائح التنفيذية ىي مسؤولية سياسية أمام البرلمان

                                                 
يمارس رئيس  >> كما يمي: 02 الثانية الفقرةقبل التعديل في  1996من دستور  85جاء ت المادة  1

الحكومة، زيادة عمى السمطات التي تخوليا إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصالحيات التالية> 
 <<يسير عمى تنفيذ القوانين والتنظيمات، ... -4...

 .231ص ، المرجع السابق،لوناسي ججيقة 2
كانت ىذه الخطوة  2016من خالل المشاورات السياسية التي جاءت قبل التعديل الدستوري األخير لسنة  3

في الحقيقة من بين اإلنجازات الدستورية الجبارة التي قامت بيا السمطة التنفيذية في الجزائر والتي تعكس 
ة والحكيمة ليا في مشورة رجال القانون ورجال لمنظام السياسي كما تعكس الطريقة الديمقراطي النوايا الحسنة

القضائية  االجتياداتالسياسة ومختمف أطياف المجتمع إال أنو كان من المفترض الرجوع إلى رفوف 
 والدستورية وتفادي وما قد تقع فيو مختمف الييئات الدستورية من التجارب القضائية والدستورية.

 .54-29، المرجع السابق، صعتو رشيد 4
5
 MOLFESSIS Nicolas, op.cit, p98.  

 .328، المرجع السابق، صالنظرية العامة لمقرارات اإلداريةسميمان محمد الطماوي،  6
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منطقية، حيث أنو بموجب التمثيل النيابي ألفراد الشعب فإن ذلك القانون الذي يمثل 
لم يحقق بعد الغاية المرجوة اإلرادة العامة والذي ال يزال يحتاج إلى أحكام تنفيذية 

 منو طالما لم تتخذ السمطة التنفيذية اإلجراءات الالزمة لتنفيذه وىو بذلك تقصير
نو ىناك وجو نظر فقيية تعتبر أنو مادام أن  تجاه اإلرادة العامة ومن يمثميا، حتى وا 

فالحكومة ليست ممزمة  صالحية اصدار النصوص التنفيذية مستمدة من الدستور
 .1التوجييات الصادرة عن البرلمان في فحوى القانون المراد تنفيذه بتنفيذ

عن  ثار القانونية التي تترتبأنو من بين اآل  الطماوي" محمد "سميمانكما يرى    
 بإصدار المراسيم التنفيذية مايمي: لمسمطة التنفيذيةالدعوة الصريحة لمبرلمان 

عن تأخرىا في اصدار المراسيم  قيام مسؤولية السمطة التنفيذية أمام البرلمان -8
التنفيذية رغم حريتيا في توقيت اصدارىا وذلك إن لم يكن ىناك أجل محدد من 

 طرف البرلمان.

من المفترض أن تصدر ىذه الموائح في صورة لوائح ادارة عامة تخضع  -7
إلستشارة مجمس الدولة قبل اصدارىا مادام أنيا جاءت بدعوة صريحة من 

 2البرلمان.

تنفيذ القانون الجديد حتى صدور الموائح التنفيذية وذلك بحسب طبيعة ىذا وقف  -1
، وفي ىذه النقطة فإن القضاء الفرنسي لم يوقف نفاذ القانون الجديد 3القانون

 انتظارًا لصدور الموائح التنفيذية إال في حالتين:

الحالة األولى: أن ينص عمى ذلك في صمب ىذا القانون الجديد حيث يكون  -
 شرط صدور الموائح التنفيذية.عمى ذه معمقًا نفا

 
 

                                                 
1
 DUENCE Jean-Claude, op.cit, p168. 

 .329-328ص ص.،السابق المرجع  ،النظرية العامة لمقرارات اإلداريةسميمان محمد الطماوي،  2
تحدد شروط تفصيمية  أي أنو إذا كان ىذا القانون يتوقف سريانو صراحًة عمى صدور لوائح تنفيذية 3

 يستحيل تنفيذ ىذا القانون بدونيا، فإنو بالضرورة يتحتم تأجيل سريانو إلى غاية صدورىا.
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 ر الموائح التنفيذيةالحالة الثانية: أن يستحيل تنفيذ ىذا القانون الجديد إال بصدو  -
 .1وىو ما عمل بو كذلك مجمس الدولة المصري

تأخرت النصوص التنفيذية مما أدى بإبقاء وأن التجربة الجزائرية  حدث فيولقد    
مع أنو يوجد من الفقياء من يفصل  ،ساري المفعول إلى غاية صدورىاالتنظيم القديم 

لغاء المرسوم المنفذ لو ويبرر ذلك بين إلغاء أو تعديل القانون المستند عميو  وا 
باإلستقاللية التامة الموجودة بين ىذا القانون والمرسوم المنفذ لو وذلك إلى غاية صدور 

 .2مراسيم تنفيذية تحل محميا وتمغييا

ن صدرت النصوص التنفيذية قبل نو حدث وأالغريب في األمر ىو ألكن      
-97-92المؤرخ في  98-99كما ىو الشأن في القانون رقم  النصوص التشريعية

حيث صدر 3 المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما 7999
المتضمن إنشاء  7997-94-92المؤرخ في  872-97قبمو المرسوم التنفيذي رقم 

وىو ذات األمر الذي  حدث بالنسبة  4خمية معالجة اإلستعالم المالي وتنظيميا وعمميا
 .5حيث صدرت تشريعاتو إال مؤخراً  7994لييكمة قطاع التعميم العالي سنة 

لكن ما ىي اآلجال القانونية المعقولة التي يصدر فييا المرسوم التنفيذي في حالة لم    
وعمى أي أساس ت صدر السمطة التنفيذية ىذه ؟ عن ذلك النص المراد تنفيذهينص 

 المراسيم متى تشاء؟

                                                 
 .329، صالسابق، المرجع النظرية العامة لمقرارات اإلداريةسميمان محمد الطماوي،  1
 .62، المرجع السابق، صاهلل بوقفةعبد  2
تعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ي 2005-02-06المؤرخ في  01-05م قانون رق 3

 .2005-02-09المؤرخة في  11 ج.ر عددومكافحتيما، 
المالي  االستعالمتضمن إنشاء خمية معالجة ي 2002-04-07المؤرخ في  127-02 تنفيذي رقممرسوم  4

 .2002-04-07المؤرخة في  23 ج.ر عددوتنظيميا وعمميا، 
، مداخمة في الممتقى الوطني عدم فعمية القاعدة القانونية وأثرىا عمى األمن القوميكايس الشريف،  5

بجامعة قاصدي مرباح ورقمة، الموقع اإللكتروني:   06/12/2012-05حول األمن القومي بتاريخ 
ouargla.dz-http://manifest.univ119ص ،12/02/2017اريخ ، بت. 
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إن ىذه الصالحية الواسعة لمحكومة والتي لم تحدد ال بضوابط زمنية وال بضوابط    
بالسمطة التقديرية والقضاء اشكاليًة حقيقة حيث تتمتع اإلدارة رقابية شكمت لمفقو 

، 1وكذا بإمتياز التنفيذ المباشر مما يجعميا دومًا في مركز أسمى وبإمتياز األولوية
وليذا فقد استقر الفقو والقضاء عمى أن اإلدارة بموجب ىذه اإلمتيازات والسمطة 

 .إلصدار المراسيم التنفيذية لمقوانين المكمفة بتنفيذىاالتقديرية تختار الظروف المناسبة 

الظروف األجل المعقول لتنفيذىا وكذا ن تراعي المنطق يستدعي من اإلدارة أ ولعل    
والمثال عمى  ،أو باألحرى بالسمطة التنفيذية ككلالمرتبطة باألفراد وليست المرتبطة بيا 

 ذلك في الجزائر ىو صدور المراسيم التنفيذية بسرعة فائقة لمقوانين المتعمقة باإلنتخابات
بعض عكس ما نالحظو فيما يتعمق ب، عمى وكذا المتعمقة بتوزيع اإلعتمادات المالية

 2المتعمق بحماية البيئة 8511-97-99المؤورخ في  91-11القانون رقم القوانين مثل 
المتعمق بالمحاكم  19/99/8551المؤرخ في  97-51عضوي رقم القانون لا وكذا

 .4المذان شيدا تأخرًا صارخًا في صدور النصوص التنفيذية ليما 3اإلدارية

ف الواجبة إلصدار ىذه النصوص الظرو  يجب عمى الحكومة مراعاة وليذا فإنو   
ضروريات التكون وفق المصمحة العامة ومرتبًة بحسب األولويات المتدرجة من  حيث

اآلجال المعقولة  وكذلك مع مراعاةأقميا شأنًا وىكذا، إلى التي في الحياة اليامة 
حيث وبحسب ما راء الفقيية والتي اختمفت فييا اإلجتيادات القضائية واآل المفترضة

( 99استقر عميو مجمس الدولة الفرنسي فإنو ي ستنتج من بعض آرائو أن مدة خمس )
بينما  ،سنوات من تاريخ صدور القانون المراد تنفيذه تعتبر تجاوزرًا لألجل المعقول

                                                 
 .118السابق، صالمرجع  ،عدم فعمية القاعدة القانونية وأثرىا عمى األمن القومي ،كايس الشريف 1
المؤرخة في  6 ج.ر عدد، تعمق بحماية البيئةي 1983-02-05المؤورخ في  03-83 قانون رقم 2

08/02/1983. 
الصادرة  37 ج.ر عددتعمق بالمحاكم اإلدارية، ي 30/05/1998مؤرخ في  02-98قانون عضوي رقم  3

 14/11/1998المؤرخ في  356-98رسوم التنفيذي م، صدر لتنفيذ ىذا القانون ال01/06/1998يتاريخ 
، حيث يراه البعض جاء متأخرًا منذ تبني اإلزدواجية القضائية 1998-11-15المؤرخة في  85 ج.ر عدد

 .1996في دستور 
 .119، المرجع نفسو، صعدم فعمية القاعدة القانونية وأثرىا عمى األمن القومي، كايس الشريف 4
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المؤرخ في  48/2229رقم  اعتمد نظيره مجمس الدولة الجزائري في قراره السالف الذكر
( أشير كأجل معقول إلصدار المراسيم التنفيذية؛ حيث 91مدة ثالثة ) 92/25/9222

)) الرفض حيث جاء كما يمي:  إلصدارىاضمنيًا  بمثابة رفضاً أن تجاوز ىذه المدة 
الضمني الناجم عن صمت الحكومة مدة تفوق ثالثة أشير تجاه اصدار النصوص 

 .1يعد رفضًا غير مبرر يحمل عمى أنو تجاوز لمسمطة...((التطبيقية المناسبة، 

عد او الق وبيذا يمكن القول بأن مجمس الدولة وكعادتو ىاىو يساىم في صنع    
مدة ثالثة أشير كأجل معقول لمحكومة في اتخاذ النصوص  ونية وذلك بوضعوالقان

خاصًة تمك التي نصت  التنفيذية لتطبيق مختمف القوانين واألوامر والمراسيم الرئاسية
 بصريح العبارة عن احالتيا لمتنظيم.

ىذه الحالة التي يدعو فييا البرلمان بصريح العبارة السمطة التنفيذية ولمتذكير فإن    
إلصدار المراسيم التنفيذية الالزمة لوضع قانونيا موضع التنفيذ تكون فيو السمطة 

ب عمييا اضافة أحكام موضوعية بل التنفيذية مقيدة في تدخميا ىذا بحيث أنو ال يج
يتاح ليا تمك األحكام اإلجرائية فقط دون أن تكون ىذه األحكام مقمصًة لما أقره القانون 

وىو ما يسمى بالمفيوم الضيق  ةأو شكميمن حريات وحقوق أو حتى شروط موضوعية 
 لمتنفيذ.

وىو عندما ال تكون ىناك دعوة صريحة إلصدار ىذه المراسيم  :الحالة الثانية -9
تجتيد الحكومة في اتخاذ نصوص تنفيذية لتمك األحكام التشريعية  حينياف التنفيذية

نظرًا لضرورة حتمية تتطمب تبسيطيا وترجميا لتصبح في متناول  أو التنظيمية
د بو أن يكون المرسوم والذي يقص المعنى الواسع لمتنفيذاألفراد، وىنا نصبح أمام 

التنفيذي متفقًا صراحًة أو ضمنيًا مع الغرض المنشود الوارد في أحكام النص 
 .2التشريعي أو التنظيمي المراد تنفيذه

                                                 
 .334-333.ص، المرجع السابق، صلوناسي ججيقة 1
 .152المرجع السابق، ص ىريش سيام، 2
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بأنو يجوز لمحكومة أن يتضمن تنفيذىا يرى البعض  فإنذلك  إلى وباإلضافة      
وىي بذلك تضيف أحكامًا ىذا كل مبدأ توجد نواتو في النص القانوني المراد تنفيذه 

لكن اإلشكال  ،1تتنافى مع الغرض المنشود من النص األولي جديدة شريطة أن ال
الذي يطرح في ىذا اإلطار ىو مدى احترام مضمون وفحوى النص المراد تطبيقو 

 .2من طرف ىذه الموائح التابعة لو
اسيم ىذه الشروط الموضوعية الواجب توفرىا في المر لكن ورغم افتراض     

التنفيذية التي لم ينص صراحةً  عن اصدارىا والتي صدرت وفق ما يسمى بالتنفيذ 
الواسع فإنو من حيث الجانب العممي ليس ىناك من يطعن في خروجيا عن اليدف 
المنشود لمنص المراد تنفيذه، فرقابة المجمس الدستوري كما رأيناىا ىي رقابة مطابقة 

لدولة ىي رقابة مشروعية لكنيا غامضة فعاًل من أو رقابة دستورية ورقابة مجمس ا
وال طاعن في عدم فال رقيب حيث النصوص وليست متاحة عمميًا وواقعيًا، وبالتالي 

مما يتيح امكانية انحراف المراسيم التنفيذية عن التشريعات  مشروعيتيا ميدانياً 
 والتنظيمات التي جاءت لتنفيذىا.

ال تكون ىناك دعوة صريحة إلصدار ىذه المراسيم  وفي ىذه الحالة والتي   
تحوز الحكومة سمطة تقديرية شبو مطمقة في اختيار  ومن وجية نظرنا التنفيذية

عمى عكس الحالة السابقة، لكنو ومن خالل القرار  الظروف المناسبة إلصدارىا
تتمتع التاريخي لقرار مجمس الدولة الجزائري السالف ذكره نستنتج بأن الحكومة ال 

بين اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ القانون أو  االختيارفي مجال بأية سمطة تقديرية 
عدم اتخاذىا، حيث أن سمطتيا التقديرية في ىذا الشأن ال تتعدى السبل العممية 

 .3والتقنية وكذا اإلجراءات التي تتعارض مع ما أقره القانون محل التنفيذ

و من الم الحظ اكتشاف الخصوصية الجزائرية دومًا في ما تقدم فإن وباإلضافة إلى   
حيث بعد أن رأينا وجود مراسيم تنفيذية صادرة قبل  ،مختمف جوانب ىذا الموضوع
                                                 

1
 .332المرجع السابق، ص، النظرية العامة لمقرارات اإلداريةالطماوي،  محمد سميمان 

2
 WALIN Marcel, Précis de droit administratif, op.cit, p07. 

3
، المرجع السابق ظاىرة عدم فعمية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري،كايس شريف،  
 .265ص
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إنو توجد حاالت أخرى غريبة نوعًا ما؛ فبحسب ما نعمم فإن صدور القوانين فيما سبق ف
أو أمر أو مرسوم رئاسي  يأو عضو المرسوم التنفيذي يصدر عادًة لتنفيذ قانون عادي 

مراسيم تنفيذية أخرى، فعوض أن  وجود مراسيم تنفيذية صادرة لتنفيذ لكن قد نصادف
تم  يتم تعديل المرسوم التنفيذي األول أو ي حال األمر عمى قرار وزاري كما جرت العادة؛

 .اصدار مرسوم تنفيذي آخر ليوضحو ويدقق أكثر في تفاصيمو

المؤرخ في  966-96المرسوم التنفيذي رقم ىو صدور  ذلك حي عمىوكمثال      
أيضًا نالحظ  و 1المتضمن القانون األساسي لموظفي الحرس البمدي 22-28-2996

المتضمن إعادة  9224-22-29المؤرخ في  222-24المرسوم التنفيذي رقم صدور 
وكل ىذه المراسيم صادرة ألجل تنفيذ المرسوم  2انتشار مستخدمي الحرس البمدي

المتضمن إنشاء سمك الحرس  2996-28-22المؤرخ في  965-96لتنفيذي رقم ا
، ويعتبر ىذا المثال إال نموذج بسيط عن ىذه الحالة 3البمدي والمحدد لميامو وتنظيمو

ال تعد وال تحصى مما يساىم في تضخم ىذه التي نالحظ كثرتيا بصورة مطمقة 
 حقًا.النصوص التنظيمية وىي النقطة التي سنتطرق ليا ال

 

 

 

 

 

                                                 
تضمن القانون األساسي لموظفي الحرس ي 1996-08-03في  مؤرخ 266-96مرسوم تنفيذي رقم  1

 .1996-08-07المؤرخة في  47 ج.ر عدد ،البمدي
تضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس ي 2014-03-09مؤرخ في  100-14مرسوم تنفيذي رقم   2

 .2014-03-09المؤرخة في  13رقم  ج.ر عدد ،البمدي
تضمن إنشاء سمك الحرس البمدي والمحدد ي 1996-08-03مؤرخ في  265-96مرسوم تنفيذي رقم  3

 .1996-08-07المؤرخة في  47 ج.ر عدد ،لميامو وتنظيمو
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 المطمب الثاني >

 النصوص التنظيمية بين التضخم وعدم التنظيم 
إلى مراسيم رئاسية وأخرى تنفيذية وغيرىا وتتعدد مجاالتيا إلى ظيمات نتتعدد الت      

الكثير من الميادين، وعمى اثر ذلك يزداد حجم ىذه النصوص شيئًا فشيئًا وتتكاثر حتى 
باإلضافة إلى ذلك قد  ،)الفرع األول( بالنصوص األخرىًا مقارنة تضخمتصبح تشكل  

ردودىا ومن األىداف ولعل ذلك قد يعيق من م ينجم عن ذلك التضخم سوء تنظيم،
 تتعمق بيذه النصوص أو بالمخاطبين بيا مما قد يخمق عنو آثارًا قانونية المرجوة منيا،
 .)الفرع الثاني(

 الفرع األول>

 م النصوص التنظيميةتراك 
الجزائري من أىم  التحوالت المتسارعة الحاصمة في النظام الدستوري والقانوني تعتبر   

في عصرنا  المعيقات التقنية التي تعرقل وصول األفراد إلى الثقافة القانونية المطموبة
التطور التكنولوجي في مجال المعموماتية والتواصل و  دخولنا العولمة رغمف الحالي

حصيمة الثقافة القانونية لدى األفراد تكاد محدودة نوعا  منذ سنوات إال أن اإلجتماعي
 وتكاثر متضاعف الحجم وذلك بسبب ما تشيده المنظومة القانونية من تغير سريع ،ما

نسى التعديالت وفي أوقات جد قصيرة، دون أن ن لمنصوص القانونية والتنظيمية
( تعديالت في خالل 91يث بمغت ثالث )الدستورية الحاصمة عمى الدستور الجزائري ح

حيث اعتبرت معظم ىذه التعديالت وغيرىا كذلك  ،1األخيرة ( سنة89الخمسة عشر )

                                                 
 ( تعديالت ىي:03إلى يومنا ىذا شيد الدستور الجزائري ثالث ) 2002منذ سنة  1

 .2002-04-10في المؤرخ  03-02بموجب القانون 2002التعديل الدستوري لسنة   (1
 .2008-11-15المؤرخ في  19-08بموجب القانون  2008التعديل الدستوري لسنة  (2
 .2016-03-06المؤرخ في  01-16بموجب القانون  2016التعديل الدستوري األخير لسنة  (3
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وىو ما يؤكد عدم وجود استقرار في المنظومة  ،1بمثابة تضخم في النصوص الدستورية
 متتابع.مما يجعل الثقافة القانونية لألفراد تحتاج إلى تجديد دوري القانونية ككل 

 في فإن التعديالت الدستورية والقانونية المتتالية تتبعيا حتمًا تعديالتوليذا    
النصوص  في كثافةخاصًة التنفيذية منيا، مما يشكل  ككل النصوص التنظيمية

بشكل دائم، ومن خالل  يصعب عمى األفراد التواصل معيا بصورة مطمقة التنظيمية
باعتبارىا السنة  7997وص التنظيمية منذ سنة سنة ذلك سنقوم بمتابعة حجم ىذه النص

إلى غاية سنة  8552التي كان فييا أول تعديل دستوري لمدستور الجزائري لسنة 
 ، وسيكون ذلك من خالل الجدول التالي نبين فيو حجم النصوص التنظيمية فقط7982

األخرى من  األصنافمع  بالمقارنة  ييا منحنيات بيانية تعبر عنيا وأخرى تكونم تمث
 .النصوص القانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

النقائص المتعمقة بالمراجعة الدستورية في الجزائر، ) مرجعية تضخم الوثائق رابحي أحسن، 1 
 وما بعدىا.  06المرجع السابق، ص، لجزائرية(الدستورية ا
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-2442جدول يتضمن احصاء المراسيم التنظيمية خالل الفترة  >40الجدول رقم 
2402 

 المراسيم التنفيذيةعدد  المراسيم الرئاسية التنظيميةعدد  ــــــــةــــــــســـــــــنـــــــــــــالـ
2442 090 299 
2442 200 224 
2440 079 292 
2442 071 207 
2442 242 212 
2447 002 277 
2441 17 202 
2449 000 221 
2404 20 222 
2400 001 222 
2402 021 242 
2402 12 201 
2400 004 227 
2402 92 202 
2402 79 200 

 0072 0922 المجموع

 

 1موقع األمانة العامة لمحكومة اإلعتماد عمىبمن إنجاز الباحث  المصدر>
http://www.joradp.dz 

 
                                                 

 .24/01/2017، بتاريخ  http://www.joradp.dzموقع األمانة العامة لمحكومة:  1
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 2402-2442خالل الفترة يتضمن تمثيل حجم المراسيم التنظيمية  >24رقم  الشكل

 
 1موقع األمانة العامة لمحكومة اإلعتماد عمىمن إنجاز الباحث ب المصدر>

 
 في تزايد مستمر ومن خالل ىذه المعطيات يتضح لنا بأن ىذه النصوص التنظيمية   
 بنفس الوتيرةتتقارب أعدادىا في كل سنة تكاد حيث ب سنة ألخرىحيث العدد من من 

نص كحد أقصى  784إلى  24من  بداية حيث يتراوح عدد المراسيم الرئاسية التنظيمية
؛ بينما يتراوح عدد المراسيم من اجمالي ىذه النصوص نص في كل سنة 819بمعدل 
نص من اجمالي  751نص كحد أقصى بمعدل  141إلى  749من  بداية التنفيذية

 .ىذه النصوص

بمغ رقمًا كبيرًا  7997فعدد المراسيم الرئاسية التنظيمية منذ سنة  ومن خالل ذلك   
كما بمغ عدد المراسيم التنفيذية في نفس الفترة رقمًا شبو خيالي  ؛نص 8599بحوالي 
فيل يمكن تصور اطالع األفراد عمى ىذا الحجم اليائل من ، نص 4422يقدر بـ: 

وىل تكون ىذه النصوص في مجمميا متعمقة بالمصالح المباشرة النصوص التنظيمية؟ 
 لألفراد حتى تبمغ من األىمية ليم وتحتم عمييم ضرورة اإلطالع عمييا؟

                                                 
 .12/02/2017، بتاريخ  http://www.joradp.dz: موقع األمانة العامة لمحكومة 1
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 ككل عامةالحال فإن ىذه النصوص التنظيمية وغيرىا تتعمق بالمصمحة البطبيعة و    
وتعمل عمى توفير اإلحتياجات العامة بكل أنواعيا؛ لكن يوجد من ىذه النصوص من 
ال يتعمق بالمصالح المباشرة لألفراد كتمك المتعمقة بتحويل اإلعتمادات من مختمف 

وعمى ذلك  القطاعات الوزارية أو تمك التي تتضمن الموافقة عمى عقود الطاقة وغيرىا،
نصوص التنظيمية حتى نعرف مدى ضرورة األفراد من اإلطالع فيجب تصنيف ىذه ال

 عمييا متى صدرت في الحريدة الرسمية.

وليذا سنعمل بداية عمى تحميل وتصنيف المراسيم الرئاسية التنظيمية حسب    
القطاعات الوزارية حتى يتحدد لنا حجم النصوص التي ليا فعالية مباشرة تجاه األفراد، 

، 7981( سنوات متتالية كعينة بحث؛ والمتمثمة في السنوات 91وسنقوم بأخذ ثالث )
7984 ،7989 . 

حسب  2402(>  تصنيف المراسيم الرئاسية التنظيمية الصادرة سنة 42الشكل رقم )
 القطاعات 
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حسب  2400(>  تصنيف المراسيم الرئاسية التنظيمية الصادرة سنة 40الشكل رقم )
 القطاعات 

 
 حسب 4237التنظيمية الصادرة سنة  > تصنيف المراسيم الرئاسية(27الشكل رقم )

 القطاعات
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وعمى ذلك وبما أنو يوجد تقارب كبير بين نسب عدد المراسيم الرئاسية التنظيمية    
يتضح  (99مثمما يبينو الشكل رقم ) 7989قياسًا عمى سنة خالل ىذه السنوات فإنو 

من  % 98.29المتعمقة بقطاع وزارة المالية تحتل فيو نسبة كبيرة تقدر بـ: بأن المراسيم 
منيا تتعمق بكل من رئاسة   % 15مجموع المراسيم الرئاسية التنظيمية، باإلضافة إلى 

لكل  % 81الجميورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الطاقة بمعدل شبو متساوي يقدر بـ: 
 تمثل باقي القطاعات. %5.4 نسبة منيا، وىو ما يعني أن

تعمقة بتحويل اإلعتمادات وكذا المتعمقة أن المراسيم الرئاسية التنظيمية الموبما     
و لو نطرحيا من بالتعاقدات في مجال الطاقة ال ترتبط مباشرة بمصالح األفراد فإن

ما يقابميا في أي  %19.4يا يمثل نسبة المجموع الكمي ليذه المراسيم فإن ما يتبقى من
ييئات تتمحور معظميا حول إنشاء وتنظيم بعض ال مرسوم رئاسي تنظيمي 11حدود 

 .مما يجعميا موضع اىتمام مباشر من طرف األفراد العمومية والمؤسسات

، 7981ذات الفترة أي  توجينا نحو البحث عن المراسيم التنفيذية فيأما إذا    
فإننا نواجو أمرًا مختمفًا، فرغم كثرة ىذه الفئة من النصوص التنظيمية  7989، 7984

سيطرة المراسيم  القطاعات الوزارية المختمفة، ورغمإال أنيا تشكل أىميًة بالغًة في معظم 
اسيم الرئاسية التنفيذية المتعمقة بتوزيع اإلعتمادات المالية مثمما تطرقنا لو بالنسبة لممر 

، أي أنيا ذات صمة كبيرة تتعمق بالقطاعات الوزارية األخرىغالبيتيا  التنظيمية إال أن
، بمختمف المصالح المباشرة لألفراد مما يعني أنيا تؤثر كثيرًا عمى الحياة العامة ليم

 وىو ما ستبينو األشكال اآلتية.
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 حسب القطاعات  2402(> تصنيف المراسيم التنفيذية الصادرة سنة 42الشكل رقم )

 
 حسب القطاعات  2400(> تصنيف المراسيم التنفيذية الصادرة سنة 47الشكل رقم )

 
 1موقع األمانة العامة لمحكومة اإلعتماد عمىب من إنجاز الباحث المصدر>
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 حسب القطاعات   2402سنة  الصادرة(> تصنيف المراسيم التنفيذية 41الشكل رقم )

 
 1موقع األمانة العامة لمحكومة اإلعتماد عمىب من إنجاز الباحث المصدر>

 
( والمتعمق بتصنيف المراسيم التنفيذية 91الكيفية سنقوم بتحميل الشكل رقم ) وبنفس   

حسب القطاعات؛ حيث يتضح من خاللو بأن قطاع وزارة المالية  7989الصادرة سنة 
عن مختمف القطاعات فيما تبقى  %47يأخذ النصيب األكبر من مجموعيا بنسبة 

رى والتي تتوزع فييا ىذه وزارية األخموزعة عمى كل القطاعات ال %91نسبة 
النصوص بنوع من التكافؤ حيث يتضح من خالل ذلك بأن المراسيم التنفيذية ليا األثر 
األكبر عمى تنظيم الحياة العامة لألفراد بينما لم نمحظ ذلك بالنسبة لممراسيم الرئاسية 

 التنظيمية.

المراسيم التنفيذية وبما أن األمر كذلك فيستمزم عمينا دراسة نقطة محورية تتعمق ب   
والذي جعل ىذه النصوص ال توقع من  عمييا، 7991أثر التعديل الدستوري لسنة و 

طرف الوزير األول إال بعد موافقة رئيس الجميورية، وعمى ىذا األساس سندرس كمتا 
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وفترة ما بعده،  7991الفترتين عمى حدى أي فترة قبل التعديل الدستوري لسنة 
 مع األخذ بعين اإلعتبار ت لكل فترة حتى تتضح الفكرة أكثرسنوا مدة خمسوسنختار 

( في نطاق البحث حتى وأن التعديل كان في نياية 7991عدم ادراج سنة التعديل )
توزيع ىذه النصوص عمى اإلعتبار  ، كما نأخذ بعين7991أي في نوفمبر ىذه السنة 

 .مختمف القطاعات الوزارية مثمما سبق األخذ بو

 

تصنيف المراسيم التنفيذية الصادرة قبل التعديل الدستوري لسنة  (>49)الشكل رقم 
 (2447-2442حسب القطاعات ) 2441

 
 1موقع األمانة العامة لمحكومة اإلعتماد عمىبمن إنجاز الباحث  المصدر>

 

 

 

                                                 
 .25/01/2017اريخ ، بت .joradp.dzhttp://wwwموقع األمانة العامة لمحكومة:  1
 

0

50

100

150

200

250

 2007سنة  2006سنة  2005سنة  2004سنة  2003سنة 

 قطاعات أخرى

 وزارة المالية



  تأثر مكانة الالئحة من خالل المعايير العضوية والوظيفية  الثاني                        الباب 

 

992 

 

تصنيف المراسيم التنفيذية الصادرة بعد التعديل الدستوري لسنة  (>04الشكل رقم )
 (2402-2449حسب القطاعات ) 2441

 
 1موقع األمانة العامة لمحكومة اإلعتماد عمىب من إنجاز الباحث المصدر>

  

يتضح التناقص الممحوظ في اصدار المراسيم  (95ل الشكل رقم )ومن خالل تحمي  
أي أنيا كانت في تنازل مستمر إلى التنفيذية ككل خالل الفترة التي سبقت التعديل 

 .7991غاية التعديل الدستوري لسنة 

ىو وجود صراعات داخل و إال عمى صعيد واحد وال يمكن تفسير ىذا التناقص    
مما أدى إلى تغييرات كثيرة ومتتالية لمنصب رئيس الحكومة آنذاك  السمطة التنفيذية

التراجع في اصدار ىذه  تو دستوريًا، وىو ما نتج عنوإلى تقميص سمط كما أدت
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، أما عمى صعيد توزيعيا في مختمف القطاعات الوزارية فإنيا لم 1المراسيم التنفيذية
 تتغير كثيرًا ال قبل التعديل والبعده.

( تزايدًا ممحوظًا في حجم المراسيم التنفيذية خاصًة تمك 89كما يوضح الشكل رقم )    
التي تتعمق بالقطاعات األخرى الخارجة عن قطاع وزارة المالية، وليذا فاإلستقرار 

من خالل العوامل المحيطة بو لو من اآلثار عمى الحياة السياسية ومختمف الحكومي 
سواء تعمق األمر مباشرًة في حجم المراسيم التنفيذية  ، وىو ما يؤثر2الجوانب األخرى

 7991بقطاع المالية أوغيره من القطاعات، وعمى ذلك فإن التعديل الدستوري لسنة 
أول لو من األثر المباشر كانة رئيس الحكومة إلى وزير والذي قمص من حجم سمطة وم

صبح نافذًة إال بعد عمى حجم النصوص التنفيذية والتي أصبحت بعد ىذا التعديل ال ت
 موافقة رئيس الجميورية.

 األفراد التعاطي والمتضخمة يصعب عمى ومع ىذه النصوص التنظيمية المتراكمة   
المشرع أو باألحرى مع السمطة التنفيذية ميما كانت آليات ما ي صدره مع  والتواصل

ىذه  وباإلضافة إلىتناول الجميع، لكن في مسيمة اإلطالع عمييا و نشرىا والعمم بيا 
لنصوص التنظيمية عمومًا ا من خالل ىذا التحميل السابق ليذه االنتائج المتحصل عيي

تضخمًا في قد نمحظ  ككل إال أنو وبمقارنتيا مع مجموع اإلنتاج التشريعي والتنظيمي
تفوقًا ساحقًا لمسمطة التنفيذية في مختمف ىذه كذا مختمف النصوص القانونية و 

 .النصوص

 مقارنةألجل وضع ( سنوات األخيرة 99الخمس ) ولذلك سنأخذ عمى سبيل المثال    
مجال البحث لحتى نعالج األمر وفق تعميم  ختمف النصوص القانونيةبين م عامة

ليتضح لنا بأن األمر يتعدى ىيمنة السمطة التنفيذية  ومعالمو ومتغيراتو الكمية والنوعية
                                                 

تعيينات لرؤساء حكومة ) أو وزير أول بعد تعديل  ثالث 2008-2003حيث شيدت ىذه المرحمة  1
 ( كما يمي:2008
 .2006إلى غاية ماي  2003أحمد أويحيى من ماي  -
 .2008إلى غاية جوان  2006عبد العزيز بالخادم من ماي  -
 .2012إلى غاية سبتمبر  2008أحمد أويحيى من جوان  -

2
 MAESTRE Jean Claude, Op.cit, p1275. 
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فإن وبالتالي  ف النصوص القانونية بكل أصنافيافي المراسيم التنظيمية فقط إلى مختم
وىو  ختصاصات والمجاالت،ية ىذه السمطة في معظم االىذا التراكم نتاج لفعالية وحرك

 (.88ماسيبينو الشكل رقم )

 

 2402-2402النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في الفترة  (>00الشكل رقم )

 
 1موقع األمانة العامة لمحكومة عمىاإلعتماد ب من إنجاز الباحث المصدر>

 
ويعتبر ىذا الشكل كحوصمة لتوضيح ىيمنة وسيطرة السمطة التنفيذية عمى كل ىذه    

األصناف بدايًة من القوانين حتى المقررات؛ فرغم اختالفيا من حيث طبيعتيا إال أنيا 
الييئة التنفيذية  صادرة كميا تقريبًا عنيا، فالقوانين مثاًل كميا جاءت بمبادرة من مشاريع

، باإلضافة إلى األوامر عرف تقميدياً وليست اقتراحات نواب أو أعضاء البرلمان كما ي  
الموافق عمييا في البرلمان والتي ىي انتاج أصمي لمسمطة التنفيذية دون أن ننسى 
اإلتفاقيات واإلتفاقات الدولية الموافق عمييا بمراسيم رئاسية، ليصبح ىذا المحصول 

                                                 
 .13/02/2017اريخ ، بت http://www.joradp.dzاألمانة العامة لمحكومة:  موقع 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 2016سنة  2015سنة  2014سنة  2013سنة  2012سنة 

 القوانين

 األوامر

 اإلتفاقيات واإلتفاقات الدولية

 المراسيم الرئاسية التنظيمية

 المراسيم التنفيذية

 المراسيم الفردية

 القرارات الوزارية المشتركة

 القرارات الوزارية

 المقررات واإلعالنات واآلراء والنظم



  تأثر مكانة الالئحة من خالل المعايير العضوية والوظيفية  الثاني                        الباب 

 

996 

 

القانوني كمو من صناعة أصمية لمسمطة التنفيذية؛ فرغم تفاوت حجم بعض ىذه 
والتي لو -و ي الحظ بأن النصوص التشريعية النصوص عن بعضيا البعض إال أن

ال ترقى أن تكون محل مقارنة مع النصوص  -السمطة التشريعيةافترضناىا صادرًة عن 
ألن الفارق بينيما ليس بالرقم المتقارب  التنظيمية الصادرة عن نظيرتيا التنفيذية بتاتاً 

 الذي يمكن القياس عميو.

 الفرع الثاني>
 اآلثار القانونية لمتنظيمات بين تراكميا وعدم تنظيميا 
تحت تأثيرات التعديالت  تبين لنا بأن المراسيم التنظيمية في تزايد مستمر أن بعد   

الدستورية والتشريعية المتواصمة، يتضح كذلك بأن ىذا التضخم في النصوص 
التنظيمية لو من اآلثار القانونية التي تعيق آداء ىذه النصوص وتعرقل األىداف 

 ، وبالتالي ال تؤدي الدور المنوط بيا كاماًل.المرجوة منيا

قانونية السمبية لياتو اإلشكالية تتمثل في عدم وعمى ىذا األساس فإن أول اآلثار ال   
يمية رغم أنيا تكون محل نشر في الجريدة عمم المخاطبين بيذه النصوص التنظ

الرسمية، لكن ىذه النصوص في الحقيقة ال تكتسب الشرعية بسبب نشرىا في الجريدة 
م بيا، حيث والصيغة النيائية التي يختتالرسمية بل تكتسبيا قبل ذلك وبمجرد إمضائيا 

بتنفيذ  ا عمى تكميف أحد الوزراءفي المادة األخيرة التي تنص بدورى ىذه الصيغة تتمثل
إال في حالة أن تتعمق ىذا المراسيم بمصالح الوزير األول أو رئاسة  ىذه األحكام
 .1الجميورية

                                                 
  .341-340صص.، المرجع السابق، مبروك حسين 1

 .66، المرجع السابق، صعمار بوضياف
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عمى ذكر ما جاءت بو المادة فإنو و  ىذه النصوص التنظيمية نشرأما فيما يخص     
فإن نفاذ أحكام التشريعات والتنظيمات في الجزائر العاصمة  1من القانون المدني (94)

بالنسبة لممناطق األخرى  في الجريدة الرسمية أمايكون بعد يوم كامل من تاريخ نشرىا 
فإنو يكون بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر من الوطن 

 ختم الدائرة الموضوع عمى الجريدة.عمى ذلك تاريخ  الدائرة التابعة ليا حيث يشيد

ولما كان المقصود من النشر ىو اتخاذ ما من شأنو أن يعمم المواطنين فإن ذلك      
األمانة العامة لمحكومة من وبالتالي ورغم كل ما تتخذه  2ال يعني حتمًا إعالميم فعمياً 

أو عن  لورقيةطريق النسخة ااجراءات نشر سواء عن طريق موقعيا اإللكتروني أو عن 
طريق مختمف عن إنيا غير ممزمة بإعالم األفراد فعميًا ف طريق األقراص المضغوطة

 وسائل اإلعالم مثاًل.

ولذلك فاإلدارة ليست مجبرة عمى تحقيق ما يسمى بالعمم اليقيني والذي يقصد بو      
يق اإلدارة، ألن وصول النص القانوني إلى عمم األفراد بطريقة مؤكدة عن غير طر 

النشر ليس ىو الذي يكسب النصوص القانونية وجودىا القانوني أو يضفي عميو قوتو 
 يمال يمكنوعمى ذلك ف ،3فقط األثر الذي ينقل ىذه النصوص إلى عمم األفرادإنما ىو 

 .( من الدستور24التحجج والتعذر بجيل القانون وفقًا لنص المادة )

ولما كان نشر النصوص التنظيمية من أىم آليات اعالم المواطنين فإن المشرع قد    
أو  األقراص المضغوطةبأو  لكترونيةحصره في الجريدة الرسمية سواء بالصيغة اإل

بالصيغة الورقية، حيث أن ىذه األخيرة شارفت عمى اإلندثار في الدول المتقدمة 
 يومنا ىذا.الت تستعمميا إلى غاية والجزائر الز 

                                                 
 78 ج.ر عدد ،المتضمن القانون المدني  المعدل والمتمم 26/06/1975المؤرخ في  58-75 رقم أمر 1

 .30/09/1975المؤرخة في 
 .342، صالسابق، المرجع مبروك حسين 2
 .441-439صص.، المرجع السابق، النظرية العامة لمقرارات اإلداريةسميمان محمد الطماوي،  3
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وليذا فيتوجب عمى المشرع التعاطي والتفاعل مع ىذه التغيرات الحاصمة في طرق      
لغة في التواصل مع المواطنين خاصة مع النصوص التنظيمية نظرًا ألىميتيا البا

آليات ووسائل النشر، فزيادًة عمى النشر في  من توسيعحياتيم العامة وذلك بداية 
إسيام اإلدارة المحمية في ىذه العممية بإعتبار البمدية ىي الجريدة الرسمية يمكن 

الجماعة القاعدية وبإعتبار المجمس المنتخب قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة 
( من 82( والمادة )82نص المادة )ل ن في تسيير الشؤون العمومية وفقاً المواطني
 .الدستور

ألفراد نظرًا لقربيا منيم وتعامميا فاإلدارة المحمية تضمن التواصل المباشر مع ا     
معيم عمى مدار السنة، ونظرًا ألنيا تمثل السمطة الحاكمة في نظرىم فكل ما يصدر 

فمثمما تعمل عمى نشر قرارات السمطات وليذا  عنيا ال يجوز اإلتفاق عمى مخالفتو
 التنظيمية.و  التشريعية يمكنيا كذلك اإلسيام في نشر مختمف النصوص 1المحمية

ولذلك يمكن مثاًل نشر مختمف النصوص القانونية عن طريق التعميق في مقرات    
اء ثقافتيم القانونية وذلك بعد نشرىا في البمديات والدوائر حتى يتم اعالم المواطنين وبن

الجريدة الرسمية طبعًا، فرغم توفر ىذه النصوص في موقع الجريدة الرسمية إال أن 
لعدة أسباب من بينيا مثاًل: األمية أو عدم توفر  ه المواقعتتواصل مع ىذتوجد فئات ال 

 مات اإلنترنت أو حتى الالمبالة... وغيرىا من األسباب.خد

وزيادًة عمى ذلك فإنو يمكن اسيام اإلعالم في ىذه الميمة خاصًة بعد دخولنا    
وأصبح بذلك من أىم  تميزت بحرية اإلعالم وتنوعت فييا وسائل اإلتصاللمرحمة 

، فإذا كانت السياسة تعنى بإدارة شؤون الحكم فإن تواصل السمطة مع المواطن سائلو 

                                                 
 .330، المرجع السابق، صحمد محيوأ 1



  تأثر مكانة الالئحة من خالل المعايير العضوية والوظيفية  الثاني                        الباب 

 

999 

 

سمطة الحاكمة اإلعالم واجيتو ومرآتو العاكسة من خالل المدخالت التي تبثيا عبره ال
 .1فتأتي عمى شكل مخرجات وفق الوسيمة اإلعالمية لتنوير الرأي العام؛

خاصة في المناسبات الميمة  الوسيمةتعمل الدولة بإستعمال ىذه ولذلك     
وحثو عمى التفاعل مع مختمف لتوعية الرأي العام  2كاإلستفتاءات واإلنتخابات وغيرىا
تحقيق أكثر من مجرد العمم اليقيني إلى دفع المواطن ىذه المناسبات وكأنيا تعمل عمى 

؟ حيث إلى التفاعل مع الحدث، فكيف ال يمكن استعمال ىذه الوسائل إلعالمو فقط
تكون دورية تعمل عمى يكون ذلك بتخصيص برامج سواء مرئية أو مسموعة أو مكتوبة 

 .شرح األحكام القانونية الصادرة حديثاً 

اسيام اإلعالم فيما يسمى بعولمة النصوص ذلك وال يمكن التغاضي عن وكل    
وجعميا في منظور اىتمام المجتمع الدولي ووضعيا موضع اإلستدالل  3القانونية

بالقانون المقارن لمختمف دول العالم أين يتم اعماليا في سبيل ترقية الحقوق والحريات 
ال يمكن استبعاد وكذا ارساء دعائم الحكم الراشد عمى كل مستوياتو ومجاالتو، وليذا 

يح مختمف النصوص القانونية والتنظيمية ىذه السمطة الرابعة عن عممية نشر وتوض
نظرًا لممكانة التي تحتميا في محيط األفراد؛ وما تسميتيا بالسمطة الرابعة إال لسمو ىذه 

 المكانة.

ورغم توفر موقع خاص بمختمف النصوص القانونية متمثل في موقع كما أنو    
تحتاج إلى و مبحث عامة نوعًا ما المرجعية ل معطياتالية إال أن قاعدة الجريدة الرسم

كأن يتطمب عميك البحث في كل صنف  ؛قبل الولوج إلييا سيولة أكثرتبسيط تصنيف و 
                                                 

، إلى الحوكمة االحترافيةتجربة التشريع اإلعالمي في الجزائر من النضال إلى بيناس سعيد عادل،  1
العدد الثاني، مخبر إلصالح النظام الدستوري الجزائري  مجمة الرشيد لمدراسات الدستورية والقانونية،

 .187-179ص ص. ،2016 معة الجمفة،ومتطمبات الحكم الراشد، جا
وابداء رأيو فييا، تمجأ الدولة دومًا لإلعالم في مختمف المناسبات السياسية لحث المواطن عمى المشاركة  2

المؤرخ  15-08كما تمجأ لو أحيانًا في قضايا أخرى تتعمق أصاًل بتفسير أحكام قانون معين مثل القانون 
-08-03المؤرخة في  44 ج.ر عدد إنجازىا، المحدد لقواعد مطابقة البنايات واتمام 2008-07-20في 

 لمرئية والمسموعة والمقروءة.والذي ساىم في شرحو اإلعالم العمومي بمختمف أصنافو ا 2008
 .186المرجع نفسو، ص ،بيناس سعيد عادل 3
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حتى  عمى حدى مثل البحث في النصوص التشريعية أو البحث في النصوص التظيمية
يكون في متناول مختمف الذىنيات، كما يتطمب فيو وضع أيقونات خاصة بمختمف 

ة لنصوص التشريعية والتنظيمية تكون في واجية الصفحة الرسميالمستجدات في ا
، باإلضافة إلى امكانية وضع الرابط اإللكتروني لموقع األمانة العامة لمحكومة لمموقع

في مختمف واجيات المواقع اإللكترونية الرسمية خاصًة تمك المستعممة بكثرة من طرف 
 المواطنين.
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 المبحث الثاني
 دور التنظيمات في تطوير نشاط السمطة التنفيذية

بعد أن أصبح الدور الحديث الذي تمارسو الدولة عن طريق السمطة التنفيذية  في     
التدخل في معظم شؤون األفراد من األمور البدييية المسمم بيا، بات من الضروري 

وآليات قانونية  تفاعميا مع مختمف نشاطات األفراد ووفق ما تراه مناسبًا من ظروف
ة التنفيذية إلى وظائف أخرى ليست من حتى أن األمر تعدى الوظائف التقميدية لمسمط

ا أصبحت تساىم في مجاالت عديدة غير مجاالتيا اختصاصيا، فبواسطة لوائحي
 األصمية المتمثمة في تنفيذ القوانين )المطمب األول(.

و يظير ذلك مثاًل في مجال الحقوق والحريات والذي لطالما كافحت من أجمو     
الشعوب كي تنتزعو من سمطة المموك وتوليو إلى ممثمييا في البرلمانات حتى ال يتم 

أساسية إال عن طريق ىذه الييئات ووفق اجراءات معينة، المساس بيا كمكتسبات 
لتي تقوم نائية أو ما يعرف باألزمات واكذلك بعض الظروف اإلستثوكمثال آخر نجد 

 في ىذه المجاالت فنالحظ ميام ليست من اختصاصيا بتاتًا،فييا السمطة التنفيذية ب
فعالية عالية المستوى من طرف السمطة التنفيذية بواسطة مراسيميا تعمل عمى تتميم 

خل في رغم أن الفقو اعترض عن أي تد ةاليام تالنقائص المطروحة في ىذا المجاال
 ىذا الشأن بواسطة الموائح.

وباإلضافة إلى ذلك فإن األمر ال يتوقف عند ىذا الحد بل يتجاوزه إلى ما ىو      
يتعدى دورىا أحيانًا إلى مجاالت أخرى ىامة وأكثر أبعد حيث يالحظ أن الالئحة 

ات حيوية كالمجال السياسي وىو ذلك المجال الذي يؤثر في الحياة السياسية لكل الييئ
، حيث من خاللو يكون لالئحة أىم األدوار في اصالح مختمف السياسية في الدولة

 .)المطمب الثاني( العمميات والفعاليات السياسية
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 المطمب األول
 التطور من النشاط التنفيذي إلى مجاالت أخرى

إن النشاط التنفيذي التقميدي الممارس من طرف السمطة التنفيذية بواسطة     
تنظيماتيا أصبح غير كافي لمواكبة متطمبات وحاجيات األفراد، وىو ما استمزم عمى 
ىذه الييئة التفاعل مع مجاالت أخرى ليا من اإليجابيات عمييم أكثر من غيرىا، وعمى 

ية أو التنفيذية عممت عمى المساىمة في مجاالت ذلك وبواسطة مراسيميا سواء الرئاس
)الفرع األول(، كما كان ليا األثر البالغ وعمى مر الزمن في الحاالت  الحقوق والحريات

وىو ما يوحي بأن ىذه المراسيم أو التنظيمات لم  أو ما يعرف األزمات االستثنائية
 .)الفرع الثاني( تصبح محددة بالمجاالت التقميدية المتعارف عمييا

 الفرع األول
 الحقوق والحريات المساىمة في مجال في المراسيمأثر 

 االنفرادبمبدأ " يعرف فقياء القانون الدستوري المجاالت الحصرية لمتشريع   
الذي نتج عن صراع طويل بين البرلمانات والحكومات في  وىو ذلمك المبدأ" التشريعي

ىذه البرلمانات بالمجال التشريعي المتضمن إقرار  بانفراد االعترافإلى أن تم  أوروبا
كل ما تى أصبحت صاحبة الوالية العامة في بالضرائب وتحديد الجرائم والعقوبات ح

ال يمكن لمسمطة التنفيذية أن تصدر فإنو  ، ووفق ىذا المبدأ1يتعمق بالحقوق والحريات
، حيث ومن خالل ىذا 2اتأية تنظيمات تتضمن إنشاء أو تعديل في الحقوق والحري

السمطة التنفيذية لم يأت  طرف يتضح بأن افتكاك ىذا المجال منالمنطمق الكالسيكي 
 .بطريقة سمسة

التشريعي المطمق الذي يكون في حالة  لالنفرادمن المفروض ال وجود إال فوبالتالي    
لة التي تدخل في نطاق اختصاصو حده بميمة التنظيم المتكامل لممسأالتزام المشرع و 

                                                 
المرجع السابق،  ،أحكام السمطة التنظيمية في األنظمة الدستورية المقارنة ،بن مسعود أحمد 1

 .147-40صص.
2

 .67المرجع السابق، ص بدرية جاسر الصالح، 
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دون االعتراف لمسمطة التنفيذية بأية إمكانية لمتدخل عن طريق الموائح باستثناء الموائح 
لكن الوظيفة المعاصرة  ،التي يتوجب وجودىا لتطبيق األحكام التشريعية 1التنفيذية

عمى منح  لمدولة وامتداد نشاط اإلدارة لمعظم مجاالت الحياة حتم السمطة التشريعية
لوضع تفصيالت لمتشريعات تفويض لمسمطة التنفيذية بموجبو تتدخل إلصدار تنظيمات 

 .2المتعمقة بالحقوق والحريات بعد أن كان اختصاصيا فيو منعدماً 
تشريعي نسبي بموجبو  انفرادأثبت أنو يوجد  ىو الذي الواقعىذا ومنو فيعتبر       

يقتصر دور المشرع عمى تنظيم القواعد العامة واألسس الرئيسية لمختمف المسائل التي 
؛ حيث تقوم 3التنفيذية ةلمسطمتدخل في نطاق اختصاصو تاركًا ما تبقى من تفاصيل 

بتكييف ما جاء بو المشرع من مبادئ وقواعد عامة حسب مختمف الظروف المتوفرة 
  .روج عنيان الخفي المجتمع دو 

التشريعي المطمق  االنفراديؤيد فكرة  الفقو الدستوري في الكثير من نظرياتو لقد كانو    
الحريات نظرية النظام القانوني لمحقوق و  وخير دليل عمى ذلك ىي 4لمحقوق والحريات

 لفصل بين مجالي التشريع والالئحةالتي تم تناوليا سابقًا في إطار نظريات ا الفردية
يتعمق بالنظام  المستقل بكل ماالقانون ىو الوحيد المختص و  يعتبرحيث بموجبيا 

مارستيا، دون أن كيفيات ممن تحديدىا وحمايتيا وطرق و  والحرياتالقانوني لمحقوق 
"، لكن ىوريو موريس"و "البندومن أنصار ىذه النظرية " دور فييا اتتنظيميكون لم

بدوره يتعداىا حيث  في ىذه المجاالت فقط نونلقاا يا حصرتقدت لكونىذه النظرية انت  
. ..المياهأو نظام الغابات و إلى مجاالت أخرى كالتنظيم اإلقميمي أو الصحة العامة 

 .5وغيرىا من المجاالت
                                                 

 .44، ص2002الطبعة الثانية، دار الشروق، القاىرة،  ،القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتحي سرور 1
أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق  ،أثر سمطة التشريع عمى الحريات العامة وضماناتو ،حبشي لزرق 2

 .90، ص2012/2013، تممسان، والعموم السياسية بجامعة أبي بكر بمقايد
 .44، المرجع نفسو، صحمد فتحي سرورأ 3

4
 OTTO Mayer, Le droit administratif allemand, 4
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 édition, Libraire-Editeurs, 

Paris, 1904, Version pdf, www.gallica.bnf.fr, 22/01/2016, p87. 
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عدم  قياء القانون الدستوري في الكثير من المواقف عمىف وعمى أساس ذلك يؤكد   
الشرعية الموضوعية لمعديد من الموائح التي تتناول في فحواىا قرارات ضبطية أو 

 ع جزاءات معينة عمى األفرادمواضيع تتناول إقرار بعض الضرائب أو المراسيم أو توقي
وىو ما أكده المجمس الدستوري الفرنسي في العديد من اجتياداتو بأن السمطة التنفيذية 

 .1ات سالبة لمحرية عن طريق سمطتيا التنظيميةغير مختصة بوضع عقوب
تقييد يمكن تصور ال ف ضمانة لممارسة الحقوق والحريات في األصل القانون يعتبر    

وال يتوقف األمر  تناقض غير مقبول اطالقًا،وىو  بعض الموائح بواسطةلحريات ىذه ا
وتقوم  إلى ىذا الحد بل يتجاوزه حين يتم إنشاء ىيئات إدارية بموجب مثل ىذه الموائح

ىذه الييئات بواسطة صالحياتيا الواسعة بتضيق وتقييد لما أقره القانون من ضمانات 
ومنو فإن أي تصرف من السمطة التنفيذية في مجاالت التشريع  ،2لمختمف الحريات

يا القدرة عمى التصرف، وىو ما ل بسبب انعدام األساس القانون الذي يخوليعد باطاًل 
 .3التشريعي لمبرلمان االختصاصينتج عنو جعل اإلدارة حبيسة 

التشريعي خاصة في مجال  االنفرادوليذا فمقد ساىم الفقو في إقرار ما يسمى بمبدأ     
ليضع بذلك حدود وأسس دستورية لمجال الالئحة في أحكام  4الحقوق والحريات

ال تتضمن مثل ىذه المواضيع وذلك بالرغم من شساعة مجال بأن الدساتير 
 .2958اختصاصيا وفق ما جاءت بو النظرية الحديثة في الدستور الفرنسي لسنة 

طانو عمى ومن الفقياء من يقول بأنو مادام التشريع يضمن الحياة اآلمنة بفرض سم    
خاصة وأنو صادر عن ممثمييم في  5عامة األفراد فإنو حتمًا يضمن مختمف حرياتيم

وىو ما يجرنا نحو أحدى مقوالت ، إيجابيةالبرلمان مما يجعميم يخضعون لو بصورة 
                                                 

1 DUFFAU Jean-Marie, op.cit, p241. 
2
 HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif et de droit public général, 

op.cit, p.p  .27-22  
 .16، المرجع السابق، صرأفت فودة 3

4
 OTTO Mayer, op.cit, p87. 

5
 MARINESE Vito, L'idéal législatif du conseil constitutionnel; Etude sur les 

qualités de loi, Thèse de doctorat, Université de Nanterre, Paris,2007, p39. 
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أن الحريات تنبع من خالل ب في ىذا الشأن حيث يقول  (Rousseau)"روسو" الفقيو 
أي أن الخضوع لمتشريع ىو من بين أقوى الضمانات ، 1لمتشريع واالنصياعالخضوع 

 التي تؤمن توفير مختمف الحقوق والحريات.
ورغم ذلك فإن ىناك من الفقياء من يرى بأنو إذا كان اإلنفراد التشريعي لمبرلمان في    

؛ فإنو يمكن مجال الحريات يمنح ضمنيًا لمسمطة التنفيذية امكانية تنظيم الحريات العامة
بين ىذه االعتبارات انطالقًا من كون أن ىذه الحريات تبقى خاضعًة التوفيق 

 .2لالختصاص التشريعي لمبرلمان عمى أنو يشكل الضمانة األساسية ليذه الحريات
بحسب ما يراه البعض في تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بالقانوني البرلماني و    

بالحقوق ن مجال تدخل السمطة التنفيذية ليس مطمقًا خاصة فيما يتعمق وبأ 3اإليطالي
نيا من المجاالت المحجوزة لممشرع، ومثااًل لذلك فإن موضوع والحريات العامة لكو 

تحديد الجنايات والجنح وكذا العقوبات المقررة بشأنيا يرتبط أساسًا بمبدأ شرعية التجريم 
مع بعض المبادئ الدستورية األخرى كمبدأ المساواة  والعقاب والذي يشكل نسقًا متكامالً 

 .4وىو يدخل في نطاق االنفراد المطمق لممشرع ومبدأ المحاكمة العادلة
ومن خالل البحث في المراسيم التنظيمية سواء كانت رئاسية أم تنفيذية يتضح       

في وضع تمك أين تساىم  القميمة في ىذا الشأن يا من المواقفلبأن السمطة التنفيذية 
بتحديد بعض القواعد والمبادئ القانونية المتعمقة بالحقوق والحريات موضع التنفيذ 

وكذا انشاء الييئات  بممارسة ىذه الحقوق والحريات المتعمقةالشروط والكيفيات واآلجال 
 .وليذا سنعمل عمى استخراج بعض األمثمة في ىذا الشأن  اإلدارية المنظمة ليا

 :يما يمنجد  السياسيةوالحريات يتعمق بالحقوق ففيما    
 
 

                                                 
1
 MARINESE Vito, op.cit, p39. 

 .323المرجع السابق، ص عبد الحفيظ الشيمي، 2
3
 BOUSSOUMAH Mohamed, L'opération constituante de 1996, OPU, Alger, 2012, 

p35. 
 .197المرجع السابق، ص عزاوي عبد الرحمان، 4
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المؤرخ في  25-29من القانون العضوي رقم  82حرية اإلعالم: تنص المادة  -

عمى أنو يشترط عمى الصحفيين المحترفين  1المتعمق باإلعالم 29-22-9229
الذين يعممون لحساب جياز يخضع لمقانون األجنبي الحصول عمى اعتماد، 

 حيث يحدد كيفياتو عن طريق التنظيم...

 24-29من القانون  25: حيث تنص المادة السياسيةحق انشاء األحزاب  -
لتنظيم يحدد ا أن عمى 2السياسية المتعمق باألحزاب 29/22/9229المؤرخ في 

كيفيات استعمال وسائل اإلعالم العمومية لألحزاب السياسية قصد وضع 
 برامجيا حيز التنفيذ.

  :نجد ما يمي االجتماعية والحريات أما فيما يتعمق بالحقوق
تضمن تنظيم استقبال ي 22/22/2999المؤرخ في  289-99 تنفيذي رقممرسوم  -

 .3صغار األطفال ورعايتيم
تضمن إنشاء لجنة ي 99/27/2996المؤرخ في  959-96 رقمتنفيذي مرسوم  -

 .4قيتياوطنية لحماية العائمة وتر 

حقوق ضحايا يحدد  27/24/9229المؤرخ في  295-29رئاسي رقم مرسوم  -
 .5من أجل استكمال اليوية الوطنيةاألحداث التي رافقت الحركة 

                                                 
المؤرخة في  02 ، ج.ر عددتعمق باإلعالمي 2012-01-12مؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  1

15-01-2012. 
المؤرخة  02تعمق باألحزاب السياسية، ج.ر عدد ي 12/01/2012مؤرخ في  04-12 عضوي رقم قانون 2

 .15/01/2012في 
تضمن تنظيم استقبال صغار األطفال ي 13/10/1992مؤرخ في  382-92مرسوم تنفيذي رقم  3

 .18/10/1992المؤرخة في  75ورعايتيم، ج.ر عدد 
تضمن إنشاء لجنة وطنية لحماية العائمة ي 29/07/1996مؤرخ في  259-96مرسوم تنفيذي رقم  4

 .31/07/1996وترقيتيا، ج.ر المؤرخة في 
األحداث التي رافقت حقوق ضحايا حدد ي 07/04/2002مؤرخ في  125-02مرسوم رئاسي رقم  5

 .145/04/2002المؤرخة في  25الحركة من أجل استكمال اليوية الوطنية، ج.ر عدد 
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لمجنة تضمن إحداث اي 24/26/9228المؤرخ في  262-28 رئاسي رقممرسوم  -
 .1الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني

تعمق بإجراءات حجز ي 29/25/9225المؤرخ في  222-25 تنفيذي رقممرسوم  -
 .2و/أو تجميد األموال في إطار الوقاية من تمويل اإلرىاب ومكافحتو

 تعمقة بالممكية الفكرية نجد ما يمي:مأما في بعض الحقوق كال

المؤرخ في  266-98تنفيذي رقم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: مرسوم  -
لحقوق المؤلف  المتضمن القانون األساسي لمديوان الوطني 92/22/2998

-29-92المؤرخ في  258-25تنفيذي رقم ، وكذلك مرسوم 3والحقوق المجاورة
 نفات الفنونالمحدد لكيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مص 9225

 .4التشكيمية

ال والتي ونظرًا لكثرة ىذه النصوص التنظيمية المساىمة في مجال الحقوق والحريات    
ن في احتماالت وجودىا كنصوص مكإال أن األمر األىم ي يمكننا حصرىا جميعًا،

وص وجود نص توقع ىل يمكن أي أنوإنشائية أو مقيدة ليذه الحقوق والحريات، 
أو ضبط ىذه الحقوق والحريات سواء تنظيم تنظيمية ساىمت بشكل مباشر في 

 بإطالقيا أو بتقييدىا؟
في خمق مثل ىذه النصوص التنظيمية أين تم تقييد  االستثنائيةلقد ساىمت الظروف    

إدارة األزمة السياسية في سنوات التسعينيات من القرن  باسمالعديد من الحريات 
 واالستعانةمر الذي يدعونا لمبحث في دور الالئحة في ظل األزمات الماضي وىو األ

 بالقانون المقارن من خالل األسطر الموالية.
                                                 

تضمن إحداث المجنة الوطنية لمقانون الدولي ي 04/06/2008مؤرخ في  163-08مرسوم رئاسي رقم  1
 .04/06/2008المؤرخة في  29عدد اإلنساني، ج.ر

تعمق بإجراءات حجز و/أو تجميد األموال في ي 12/05/2015مؤرخ في  113-15مرسوم تنفيذي رقم  2
 .13/05/2015المؤرخة في  24إطار الوقاية من تمويل اإلرىاب ومكافحتو، ج.ر عدد 

تضمن القانون األساسي لمديوان الوطني ي 21/11/1998مؤرخ في  366-98مرسوم تنفيذي رقم  3
 .22/11/1998المؤرخة في  87لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج.ر عدد 

كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف حدد ي 2005-09-21مؤرخ في  358-05مرسوم تنفيذي رقم  4
 .21/09/2005المؤرخة في  65مصنف من مصنفات الفنون التشكيمية، ج.ر عدد 
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 الفرع الثاني
 األزماتدور الالئحة في ظل 

وفقًا لسمو  1لطالما كان مركز السمطة التنفيذية أدنى من مركز السمطة التشريعية   
بر ىذا األخير في إحدى الحقبات الزمنية التي ازدىرت فييا العمل التشريعي، حيث اعت  

البرلمانات والتي الزالت بمثابة عنصر من عناصر الثقافة التي تحوي مجمل أنماط 
 .2السموك االجتماعية

القاعدة القانونية وما تحمل من مواصفات التجريد واإللزام والعمومية ىي في إن       
سطة بوا السموك االجتماعيحب الثقافة و ع صااألصل تعبير عن إرادة المجتم

، ليذا يقول البعض بأن القوانين ىي في األصل عالقات ضرورية نابعة من اتالبرلمان
 .من عناصر الثقافة لدى مجتمع معين، أي أنيا في الحقيقة أكثر من عنصر 3الطبيعة

واصداره لغير األجيزة التشريعية ميما  وليذا ال يمكن أن تعيد صياغة القانون    
تغيرت الظروف، لكن الواقع أثبت أن مختمف الظروف أثرت تأثيرًا سمبيًا عمى وظيفة 
التشريع حينما حمت محمو الالئحة وىيمنت عمى إدارة األزمات أو الظروف 

 ، وىو ما شيدتو الحرب العالمية األولى عندما ظيرت ما يسمى بالمراسيم4االستثنائية
التشريعية وانتشرت في معظم دول العالم وانتشرت بعد انتيائيا تحت تأثير األزمتين 

                                                 
 .152، المرجع السابق، صفوزي أوصديق 1
المرجع  ،الدستوري، األنظمة السياسية الكبرىالمؤسسات السياسية و القانون ، موريس دوفرجيو 2

 .8السابق، ص
3
VICOMTE DE BONALD Louis-Auguste, Théorie du pouvoir Politique et 

religieux, Édition électronique réalisée avec le traitement de textes Microsoft Word 

2001 pour Macintosh, WWW.4sharad.com , 05/12/2013, p17. 
والقانونية، مجمة الرشيد لمدراسات الدستورية ، صالحية إدارة األزمات بين الالئحة والقانونلحول دراجي،  4

، 2016الجمفة، مبات الحكم الراشد، جامعة الثاني، مخبر إلصالح النظام الدستوري الجزائري ومتط دالعد
 .80-67ص.ص
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، وتجددت مع الحرب العالمية الثانية وفي 1929و  1920االقتصاديتين لعام 
 .1أعقابيا
ىذه المراسيم التشريعية  تأما بخصوص النظام الدستوري الفرنسي فمقد استخدم     

الثالثة وبعدىا وبالضبط  ةفي ىذه الفتر خاصًة وبصفة شبو دائمة خالل عيد الجميوري
 .1940-1934بين  2في الفترة الممتدة

دستورية ليذه الظروف ة الدساتير مختمف األنظم تعاطي دراسةعمى  فباالعتماد   
نجد أن التشريع   كدراسة مقارنة وتخييرىا بين التشريع والالئحة خالليا االستثنائية

لمتطمع لفحوى أحكام بعض  اما يشدنيختمف من نظام آلخر أو من دولة ألخرى وىو 
النصوص الدستورية لبعض الدول، فبداية من النظام الديمقراطي البرلماني البريطاني 
فنجد أن البرلمان وبالضبط مجمس العموم ىو الوحيد المخول لممارسة السمطة 

 .ثائق واألعراف الدستوريةية بصفة غير محدودة طبقًا لمو التشريع
فمجمس الوزراء البريطاني لو األفضمية في المجال ذلك عكس لكن الواقع أثبت      

٪ من مجموع 10التشريعي، حيث قدرت نسبة القوانين ذات األصل البرلماني بـ: 
الذي تمنحو السمطة التشريعية لمجمس  ضأو التفويالتشريعات، وذلك نظرًا لمترخيص 

الوزراء في ظروف معينة ومدة محدودة لمجابية أزمة ما شريطة أن تعرض ىذه 
واألمر يرجع كذلك لقوة رئيس الوزراء الذي كما  3النصوص لمصادقة البرلمان عمييا

قيل عنو أنو يستطيع أن يغير القوانين أو أن يفرض أو ينقص الضريبة وأن يمارس 
  .4سمطات الدولةجميع 

                                                 
 .22-21المرجع السابق، ص. ص كمال الغالي، 1

2
 DUFFAU Jean-Marie, op.cit, p21. 

 .105، صالمرجع السابق، حافظ عموان حمادي الدليمي 3
 .108المرجع نفسو ، ص 4
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الممك فمقد انتزعت منو العديد من الصالحيات تدريجيًا وانتقمت إلى  وبالنسبة إلى    
لو من صالحيات ميم جدًا مثمما  يما بقالبرلمان ومن ثم إلى مجمس الوزراء لكن 

اإلجراءات التي تدخل  اتخاذيسمى بالصالحيات الممكية والتي من بينيا الحق في 
"موراتوريوم لمديون ضمن صالحيات البرلمان وذلك في حالة الضرورة مثل قضية 

 ."36;3عام  1المطالب بيا
أن الالئحة في النظام البرلماني البريطاني أصبحت شبو منعدمة في  يما يعنوىو     

أما ، 2مقراطيةوذلك من منطمق أنو الالئحة في األصل تعتبر إضعافًا لمديظل األزمات 
يدة متوقع في ىذا الظرف ىو حمول مجمس الوزراء محل البرلمان لكن بقيود عد وما ى

 .3وبصبغة تشريعية وبعد مصادقتو
أن  فيالحظ من خالل نصوصو الدستورية أما بخصوص النظام الجمعوي السويسري   

التشريع لو المكانة األسمى في جميع الظروف دون استثناء وميما تطمب ذلك وتحت 
 28السويسري الصادر بتاريخ  االتحاددستور حيث أن ، غير سمطة البرلمان وحده ال

عمى أن  163ينص في مادتو  2000والمعمول بو منذ أول جانفي  1999أفريل
أو أمر أو  اتحاديكون في صورة قانون المراسيم التي تصدرىا الجمعية االتحادية ت

المطمق لمقانون في  منو عمى االختصاص 164تنص المادة و  4بسيط اتحاديقرار 
في حدود ضيقة  كما يحق لممجمس االتحادي إصدار قواعد قانونية 5معظم المجاالت

 .جداً 
                                                 

المرجع  ،المؤسسات السياسية و القانون الدستوري، األنظمة السياسية الكبرى، موريس دوفرجيو 1
 .207، ص السابق

2
 M. CAREY John, SOBERG SHUGART Matthew, Executive decree authority, 

first published, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, 1998, p03.  
 .74المرجع السابق، ص لحول دراجي، 3
، المادة 2000والمعمول بو منذ أول جانفي  1999أفريل 28الصادر بتاريخ  السويسري االتحاددستور  4

 منو. 163
 .السويسري االتحاد دستور من 164المادة  5
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ما ييمنا نحن ىو حالة األزمات والتي يسمييا المؤسس الدستوري السويسري  لكن    
وىو ما يحسم لنا األمر في موضوعنا ىذا بأن 1بالتشريعات العاجمة 165في المادة 

 التشريع ىو سيد الموقف والقرار في األزمات في النظام الدستوري السويسري.
-1861ب األىمية األمريكية )وخالل الحر  األمريكي نظام السياسيدما نتجو لموعن   

من اإلجراءات والموائح دون أخذ إذن  دالعدي لنكولن"ابراىام تولى الرئيس " (1865
الظروف  بذلك لتكون، 2أو حتى األخذ باستشارة وزرائوواضح من الكونغرس 

 حيث نجد في ،3االستثنائية شاىدة عمى بداية ظيور نفوذ الالئحة خالل األزمات
أن سمطات الرئيس في األزمات أقوى بكثير من سمطات  لنظام الرئاسي األمريكيا

حيث يمارس  4اتاألزم ةالبرلمان وذلك بإصداره لوائح وقرارات حاسمة ودقيقة لمجابي
والتي تسمى  في الحاالت العادية التنفيذية والمستقمة السمطة التنظيمية بإصداره الموائح

 .توسعاً و سمطاتتزداد فأما في الحاالت االستثنائية  5بالمقررات
ىو الذي أعطى األمر بصنع القنبمة  الرئيس األمريكي أن ىو والمثال عمى ذلك     

رسال الجيوش "ىانوي"و ىيروشيما"الذرية وقصف " ، مما 1950 سنة كوريا"إلى " 6وا 
يجعل قوة السمطة التنفيذية كند لقوة السمطة التشريعية خاصًة خالل األزمات حيث تتبوأ 

                                                 
 السويسري. االتحاد من دستور 165المادة  1
مجمة رسالة  ،النظام الرئاسي األمريكي )إدارة باراك أوباما أنموذجًا( كرار عباس متعب المسعودي، 2

 .227، ص2010الحقوق، السنة الثانية، العدد الثاني، جامعة كربالء، بغداد، 
3
 M. CAREY John, SOBERG SHUGART Matthew, op.cit, p956. 

4
 VIVIAN S. Chu, TOOD Garvey, Executive orders: issuance, modification, and 

revocation, Congressional Research Service, 2014, www.crs.gov, 25/02/2017. 
 .230المرجع نفسو، ص كرار عباس متعب المسعودي، 5
المرجع  ،المؤسسات السياسية و القانون الدستوري، األنظمة السياسية الكبرى، موريس دوفرجيو 6

 .303، صالسابق
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، كما أن المؤسس الدستوري األمريكي قد أخذ بالفصل 1السمطة التنفيذية المكانة السامية
 .مما جعل نفوذ السمطة التنفيذية دون أية قيود 2المطمق بين السمطات

ىذا األخير من عدم  هما يشيدأما فيما يخص النظام البرلماني اإليطالي ورغم    
، فإنو 3استقرار سياسي حيث أنو يتصدر دول العالم من حيث عدد األزمات الوزارية

 نال يمكالمعدل والمتمم،  1947ومن خالل أحكام الدستور اإليطالي الصادر سنة 
 4شريعية إلى الحكومة إال في حدود ضيقةلمبرلمان تفويض حق ممارسة الوظيفة الت

 .وىو ما يوحي إلى حاالت األزمة
بالضبط أنو بإمكان  02 الثانية ةفقر المنو في  77بو المادة  تما جاءأما       

الحكومة إصدار لوائح أو تنظيمات في حاالت الضرورة واإللحاح لكن تحت رقابة 
وىو ما أدى بمعظم الحكومات اإليطالية إلى المجوء إلى تدابير أو لوائح  5البرلمان دائماً 

أن البرلمان يقرر بأقرت  78، لكن المادة 6لوائح الضرورة بداًل عن التشريع العادي
تصدر  دما يؤكوىو 7حالة الحرب ويمنح الحكومة الصالحيات الالزمة في ذات الوقت

 .8ري اإليطاليالالئحة لمموقف أثناء األزمة في النظام الدستو 
أما إذا اتجينا نحو النظام السياسي الفرنسي فنجد أن البرلمان لو الحق الكامل في    

 ممارسة الوظيفة التشريعية لكن في مجاالت محدودة وفق دستورىا الحالي لسنة
، إال أن ىذا األخير قد جاء بامتيازات لرئيس الجميورية وصالحيات عديدة 1958

نو يمارس نوعًا أقول يية الكالسيكية، حتى راح البعض ة البرلمانالمثيل ليا في األنظم
                                                 

1
 .180-179، المرجع السابق، ص. صبنشوريصالح  

2
ARDANT Philippe, BERTRAND Mathieu, op.cit, p47.  

 .199ص ، السابق، المرجع حافظ عموان حمادي الدليمي 3
 منو. 76المعدل والمتمم، المادة  1947الدستور اإليطالي الصادر سنة  4
 الدستور اإليطالي. من 77المادة  5

6
 M. CAREY John, SOBERG SHUGART Matthew, op.cit, p177. 

 الدستور اإليطالي. من 78المادة  7
 .75جع السابق، صالمر  لحول دراجي، 8
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من الديكتاتورية الدستورية المؤقتة حين يتعرض البمد لخطر ييدد مؤسساتو الدستورية 
 .1ووحدتو واستقاللو

يجوز لمحكومة أخذ تراخيص من البرلمان لتصدر مراسيمًا  وباإلضافة إلى ذلك فإنو    
يرى  ، حيثيكون إال في وقوع األزمات يختص بيا القانون أصاًل وكل ذلك عادًة ال

البعض أن األسباب الحقيقية التي أدت إلى قيام الجميورية الخامسة في معظميا تكمن 
ة في ظل الجميوريتين قة القدر في ضعف األجيزة التنفيذية أمام المجالس التشريعية الفائ

كذا عدم االستقرار الحكومي في الجميورية الثالثة، مما أدى بواضعي الثالثة والرابعة و 
 -و بصورة أدق سمطة رئيس الجميورية –إلى تعزيز السمطة التنفيذية  1958دستور 

، عمى إثر بطئ و تدىور دور البرلمان خاصة في فترات الحربين 2تعزيزا ممحوظا
الميتين و األزمة العالمية، أي أن الالئحة في صورتيا الحالية ىي فعاًل وليدة الع

 األزمات في النظام الدستوري الفرنسي.
لسنة خامسة أحكام دستور الجميورية الفرنسية ال تفحص فإنو من خالل وعمى ذلك   

ا يبدو أن رئيس الجميورية لو نفوذ كبير عمى الساحة السياسية بدليل أن ىذ 1958
الدستور من حيث الشكل  قد خصص الباب الثاني لمرئيس بعد الباب األول المتعمق 

الصالحيات الواسعة  تنص عمىمنو  16بالسيادة مباشرًة، وعند تفحصو نجد المادة 
 .3لرئيس الجميورية أثناء األزمات

دون أن ننسى توسع مجال الالئحة عمى حساب التشريع المحدد عمى  وكل ذلك    
أن الوزير األول يمارس  أي؛ 5مثمما تم توضيحو سابقاً  4لحصر في ىذا الدستورسبيل ا

                                                 
 .154، صالسابق، المرجع حافظ عموان حمادي الدليمي 1
 .122، صنفسوالمرجع  2
 .الدستور الفرنسي من 16المادة   3
 .الدستور الفرنسي من  37و 34المواد  4
 وما يمييا. 38راجع ص  5
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وكل ذلك تحت سمطة الرئيس مادام  1يمارس السمطة التنظيمية بإصداره مختمف الموائح
 .2أن ىذا األخير ىو الذي يرأس مجمس الوزراء

المؤسس  إال أن 3ورغم أن معظم الدساتير الجزائرية ىي في األصل دساتير أزمات   
سس الدستوري الفرنسي في صياغتو نفس خطى المؤ  سار عمىالدستوري الجزائري 

أنو ومن خالل  حيث ،معززًا لصالحيات رئيس الجميورية 1996و  1989ي دستور ل
تتضح الييمنة التي تستحوذىا السمطة التنفيذية خاصًة في  1989أحكام دستور 

؛ أين يمارس رئيس الجميورية العديد من السمطات وفق حاالت االستثنائيةالظروف 
 و 89 و 88 و 87 و 86وفقًا لممواد   االستثنائيةالطوارئ والحصار والحرب والحالة 

 من ىذا الدستور. 90
من طرف رئيس الجميورية  االستثنائيةالواقع أثبت استعمال ىذه السمطات  لكن    

حيث صدرت العديد من النصوص التنظيمية التي قمصت من مختمف الحقوق 
والحريات وكان ذلك عمى إثر تدىور األوضاع األمنية في الجزائر في بداية فترة 

المؤرخ في  296-92التسعينيات من القرن الماضي حيث صدر المرسوم الرئاسي 
والعديد من المراسيم التنفيذية المطبقة  4الحصارالمتضمن تقرير حالة  24/26/2992

، أين تم المزج بين مجاالت التشريع والالئحة المنصوص عنيا في الدستور 5ألحكامو

                                                 
 .الدستور الفرنسي من 21المادة  1
 .الدستور الفرنسي من 09المادة  2
 .37-36ص. ص ،المرجع السابق ،عمار عباس 3
 29تضمن تقرير حالة الحصار، ح.ر عدد ي 04/06/1991مؤرخ في  196-91مرسوم رئاسي  4

 . 12/06/1991المؤرخة في 
المتضمن حالة  196-91صدرت ألجل تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي  يمن بين المراسيم التنفيذية الت 5

 الحصار مايمي:
يضبط حدود الوضع في مركز لألمن  25/06/1991مؤرخ في  201-91م رق تنفيذيمرسوم  -

 .26/06/1991المؤرخة في  31وشروطو، ج.ر عدد 
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خاصًة فيما يتعمق بحقوق وحريات األفراد؛ حيث تم تقييد حريات التجمع والتنقل 
لفة لما ىو واإلضراب وتم توسيع صالحيات السمطات العسكرية واألمنية بصورة مخا

 . 1معمول بو في الظروف العادية
وتم إلغاء المرسوم الرئاسي المتضمن حالة الحصار السالف الذكر بموجب المرسوم    

، أي 2المتضمن رفع حالة الحصار 99/29/2992المؤرخ في  226-92الرئاسي رقم 
حقوق وفق قاعدة توازي األشكال تم ارجاع الحال عمى ما كانت عميو ورجعت مختمف ال

والحريات منظمة وفقًا لمقانون، لكن حقيقة ىذه النصوص التنظيمية ىي في األصل 
ذات قوة دستورية مباشرة حيث أنيا ال تستند عمى أحكام السمطة التنظيمية؛ بل تستند 

والتي يحتل فييا  2989المكرسة في دستور سنة  االستثنائيةفي ذلك عمى الحاالت 
ة  مثمما ىو األمر بالنسبة لمدستور الحالي ومثمما رئيس الجميورية صالحيات واسع

 .2958جاء بو الدستور الفرنسي لسنة 
المعدل والمتمم والذي جاءت فيو السمطة  1996وبتسميط الضوء عمى دستور    

التنفيذية في مقدمة السمطات في الباب الثاني منو في فصمو األول وجاءت المواد 
حجم سمطاتو أثناء األزمات وقوة الالئحة في لتبين   110، 109، 108، 107، 105

نيا قد تأخذ طابعًا تشريعيًا أحيانًا كالتشريع  االستعجاليةمثل ىذه المواقف  حتى وا 
 .142ستثنائية المذكور في المادة بأوامر في الحالة اال

                                                                                                                                               

يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة  25/06/1991مؤرخ في  202-91رقم  تنفيذيمرسوم  -
 .26/06/1991المؤرخة في  31الجبرية وشروطيا، ج.ر عدد 

يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من  25/06/1991مؤرخ في  203-91رقم  تنفيذيمرسوم  -
 04/06/1991المؤرخ في  196-91من المرسوم الرئاسي  8اإلقامة المتخذة تطبيقًا لممادة 

 .26/06/1991المؤرخة في  31، ج.ر عدد  حالة الحصارالمتضمن تقرير 
المرجع السابق،  ظاىرة عدم فعمية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري،كايس شريف،  1

 .223ص
 44تضمن رفع حالة الحصار، ج.ر عدد ي 22/09/1991مؤرخ في  336-91مرسوم رئاسي رقم  2

 .25/09/1991المؤرخة في 
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في مسألة ىيمنة التنظيمات  1996ودستور  1989بين دستور  االختالفلكن      
رئة ىو أن حالتي الحصار والطوارئ كانتا في ظل الدستور األول في الظروف الطا

تنظم بموجب مراسيم رئاسية فقط؛ بينما أصبحت في الدستور الحالي تنظم بموجب 
 .1قانون عضوي

رقم  جاء بموجب األمر 2011رفع حالة الطوارئ سنة  إلى أن ةاإلشار وتجدر     
 ىبما يسموالتي كانت قد أ قرت وم ددت  2 23/02/2011المؤرخ في  11-01

خالل أزمة  حيث أنو من المجمس األعمى لألمن بالمراسيم التشريعية الصادرة عن
اقتران شغور منصب رئيس الجميورية بعد استقالتو مع حمو المجمس الشعبي الوطني 

من  3، تم اتخاذ نصوص تشريعية في شكل مراسيم تشريعية1992جانفي 11يوم 
ن كانت ذات طبيعة 4طرف المجمس األعمى لألمن ، أين يظير أن ىذه المراسيم حتى وا 

تشريعية أو أنيا لم تصدر عن ىيئة تنفيذية إال إن الدستور الجزائري لم ينظم مثل ىذه 
الحالة ويتركيا في األصل الختصاص التشريع، وىو ما يدعو لالستعانة بالموائح في 

 .والحكمة في آن واحدزمة سياسية تتطمب االستعجال غياب التشريع وفي حالة أ
 

                                                 
 يحدد تنظيم حالة الطوارئ >>المعدل والمتمم عمى ما يمي:  1996من دستور  106تنص المادة  حيث 1

 .<<وحالة الحصار بموجب قانون عضوي
المؤرخة في  12تضمن رفع حالة الطوارئ، ج.ر عدد ي 23/02/2011مؤرخ في  01-11 رقم أمر 2

23/02/2011. 
 من بين ىذه النصوص نذكر: 3

تعمق بمكافحة التخريب واإلرىاب، ج.ر ي 30/09/1992مؤرخ في  03-92 رقم تشريعيمرسوم  -
 .01/10/1992المؤرخة في  70عدد 

 8تضمن تمديد حالة الطوارئ، ج.ر عددي 06/02/1993مؤرخ في  02-93 رقم تشريعيمرسوم  -
 .07/02/1993المؤرخة في 

 .38، صالمرجع السابق، مبروك حسين 4
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وليذا يقول أحدىم عن ىذه المراسيم التشريعية بأنيا ال تخول لمحكومة التدخل في      
المجال التشريعي بصفة تمقائية فقط؛ بل تمتد إلى تعديل القوانين نفسيا والقيد الوحيد 

تموين البالد أو توازن الميزانية أو المراد تحقيقو كتأمين ىو القيد المتعمق باليدف 
 .1التنظيمات المتعمقة بالميزانية

ونظرًا لتعدد األنظمة الدستورية واختالفيا فإن البحث في ىذا الموضوع يصبح شائك    
، تصنيفاتالموضوع إلى ثالث  صنفلحد بعيد، فمن الباحثين في ىذا الشأن من 

لموائح وتحدث عن األنظمة الدستورية التالية: األول تكمم فيو عن التفويض الدستوري ف
الثاني فتكمم عن الالئحة ذات السند الدستوري  سيا، البيرو وفنزويال، أمااألرجنتين، رو 

ي اإليطالي والبرازيمي، ثم لكن مع وجود نزاع بخصوص ذلك مثل النظام الدستور 
بين  اعاتية نز التي ال تحدث أ األصيمة األخير الذي يتكمم عن المراسيم تصنيفال

 .2األمريكيكالنظام الدستوري الفرنسي و  السمطات
وحينما نبحث في ىذه النقطة أكثر سنجد حتمًا أن التاريخ دومًا يعطي األسبقية     

ألن  وذلكلالئحة في ظل األزمات بمختمف أنواعيا وفي مختمف األنظمة السياسية، 
الة في األصل أو أنو توقف التشريع في مثل ىذه الظروف لم ينص عن مثل ىذه الح

العمل بو خالل ىذه الظروف لكن رغم ىذه النتيجة المنطقية والتي مفادىا أن ميالد قوة 
 ع في القيام باتخاذاسر لالت نظرًا العتبارات عديدة تدعو الالئحة ظير خالل األزما

 .اإلجراءات الالزمة في حدود ضيقة
إال أنو يالحظ أن بعض  األنظمة الدستورية  أطمقت مجال الالئحة في مختمف     

الحاالت العادية واالستثنائية وأصبحت  ىي األصل العام والقانون ىو االستثناء بعدما 
وىو ما تم األخذ بو من طرف  يور المجالس النيابية في اليونانأن كانت العكس منذ ظ

                                                 
 .24المرجع السابق، ص كمال الغالي، 1

2
 M. CAREY John, SOBERG SHUGART Matthew, op.cit, p29 
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 1996ودستور سنة  1989في دستور سنة  المؤسس الدستوري الجزائري خاصة
 .المعدل والمتمم 

وعمى ىذا األساس وبعد أن رأينا الالئحة في المجال التنظيمي المستقل والمجال     
التنفيذي الكالسيكي ىا ىي تظير في مجال آخر أىم وأخطر مما سبق تناولو وىو 

صبح بذلك الالئحة في أو الظروف الطارئة أو األزمات لت االستثنائيةمجال الحاالت 
 النظام الدستوري الجزائري ذات نطاق واسع من حيث مختمف جوانبيا الوظيفية.

 المطمب الثاني
 عالقة الالئحة بالنشاط السياسي لمسمطة التنفيذية

محدودة بمجاالتيا التقميدية وتجاوزتيا إلى مجاالت بعد أن عرفنا أن الموائح لم تعد     
ليا من المجاالت السياسية والتي إلى  حتى ىذه األخيرةأخرى يبدو أن األمر يتخطى 

الفوائد عمى الييئات السياسية في حد ذاتيا في بقائيا أطول مدة عمى سدة الحكم، حيث 
نظرًا لما قد ىذه الييئات  أن ىذه الموائح تؤثر وتتأثر بالتشكيالت السياسية لمختمف

)الفرع  في تركيبة السمطات السياسية في الدولة االنتخابيةتسفر عنو مختمف العمميات 
ىذه الموائح في اإلصالحات السياسية لتصبح بدورىا آلية ، كما قد تساىم األول(

 .)الفرع الثاني( دستورية ذات أبعاد إيجابية لضمان المقومات الديمقراطية في الدولة

 الفرع األول
 لمسمطات ةالسياسي التشكيالتلالئحة من خالل تأثر ا

وفق ، أي بتركيبتيا السياسيةفي أية دولة  لطالما تأثرت نشاطات السمطات الدستورية   
المشكمة ليا من برامج تنموية ومخططات عمل مختمفة، السياسية  األحزابما تتبناه 

وىو ما ينطبق عمى الحالة الجزائرية لكن بنوع من التحفظ، فخالل األحادية الحزبية 
تبني بىذا الحزب الوحيد أما كانت كل  البرامج والمخططات ىي من صناعة قيادة 

ا من التأثير ولو التعددية الحزبية صار من الممكن وجود تيارات سياسية مختمفة لي
 البسيط عمى مختمف السمطات الدستورية في الدولة.
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إلى تبني مظاىر األنظمة البرلمانية  9226لقد ميد التعديل الدستوري األخير لسنة    
المعترفة بحق األغمبية البرلمانية في الظفر بقيادة الحكومة وطاقميا وكذا حق 

غموض ىذه المواقف  ورغم لكنسياسية، المعارضة البرلمانية في مختمف الممارسات ال
 إال أن نوايا المؤسس الدستوري باتت تميد لدخول مرحمة دستورية جديدة.

تعيين الوزير األول وكذا  في تم اإلقرار بحق األغمبية البرلمانية ومن خالل ذلك فمقد   
 عندما نصت 25 الخامسة الفقرةفي  من الدستور 92طاقمو الحكومي من خالل المادة 

غمبية البرلمانية، وينيي ن الوزير األول بعد استشارة األيععمى رئيس الجميورية ي
أعضاء  أنو يعين نصت عمىاألولى والتي  الفقرةمنو في  92وكذا المادة  1ميامو
 .2مة بعد استشارة الوزير األولالحكو 
المطموبة من  االستشارةلكن ىذا اإلقرار ىو في الحقيقة متوقف عمى طبيعة تمك      

وىنا ال يمكن الجزم بأن األخذ بيذه  لمانية ومدى األخذ بياالرئيس تجاه األغمبية البر 
دستوري ممزمة من حيث القيام بيا لكن ليست  فيي كإجراء ،ممزمة لمرئيس االستشارة

مما ينطوي كل ذلك عمى تشكيل  يث األخذ أو العمل بما اسفرت عنوكذلك من ح
 الحكومة كميا.

ال المعارضة البرلمانية في المشاركة في مختمف الفعاليات واألشغ وقا عن حقأم   
فيو كذلك يبدو مجرد ضمانات لماعة حيث تعتبر في األصل ىذه الحقوق  3البرلمانية

                                                 
يعين الوزير األول بعد استشارة  -7>> : يعمى ما يم 05في الفقرة الخامسة  91نصت المادة  1

 األغمبية البرلمانية، وينيي ميامو،<<
الجميورية أعضاء الحكومة بعد >> يعين رئيس : يفي الفقرة األولى عمى ما يم 93نصت المادة 2 

 استشارة الوزير األول.<<
>> تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنيا من : يمن الدستور عمى ما يم 144حيث نصت المادة  3

 المشاركة الفعمية في األشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، ال سيما منيا>
 حرية الرأي والتعبير واالجتماع، -1
 االستفادة من اإلعانات المالية الممنوحة لممنتخبين في البرلمان، -2
 المشاركة الفعمية في األشغال التشريعية، -3
 المشاركة الفعمية في مراقبة عمل الحكومة، -4
 تمثيل مناسب في أجيزة غرفتي البرلمان، -5
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من قبيل الحقوق األصيمة التي يمتمكيا أي برلماني دون تحديد بموجب أحكام الدستور 
ال  اصة بو، وبالتالي فيذه الضماناتى أحكام خبمفيوم أن حق أي برلماني ال يحتاج إل

حدثًا جديدًا بل ىو مجرد تكرار ي راد من ورائو وضع لمسة تصب لصالح نية تشكل 
 اإلصالحات السياسية.

قد تؤثر وظيفيًا عمى  مسمطة التنفيذيةالسياسية لتركيبة الوعمى ىذا األساس فإن    
بالمراسيم التنفيذية، فرغم كون ىذه التنظيمات الصادرة عنيا؛ خاصة ما تعمق منيا 

الييئة أحادية التركيبة إال أن صالحية اصدار ىذه المراسيم أصبحت مطمقة لموزير 
 ىما: ، لكن األمر مرىون بوجود حالتين1األول مثمما تناولناىا سابقاً 

أي  وىي حالة التجانس الحزبي بين رئيس الجميورية والوزير األول الحالة األولى>
لنفس الكتمة الحزبية، حيث ال يمكن توقع أي صدامات بين ىاتين  انتماؤىما

ورغم ذلك يبقى ، 2وتوجيياتو الشخصيتين نظرًا ألنيما يخضعان لنفس البرنامج الحزبي
الوزير األول مجرد منسق لدى الرئيس عمى عكس ما كان في السابق أي قبل التعديل 

عنو  االستقالليةين كان يمتاز بنوع من أ 2989وخالل دستور  9228الدستوري لسنة 
 تمامًا. كغير ذللكن في األحكام الدستورية فقط ألن الواقع 

من رئيس الجميورية  كل انتماءأي  وىي حالة التعايش الحزبي بينيما الحالة الثانية>
، حيث قد يشكل الوزير األول في ىذه الحالة والوزير األول لكتمتين حزبيتين مختمفتين

موازية لسمطة الرئيس في المجال التنظيمي الذي من خاللو يييمن عمى المراسيم سمطة 
 التنفيذية.

لكن واقع المصمحة العامة يفرض عمى ىاتين الشخصيتين التعايش والعمل معًا من    
، لكن حتى ولو سممنا بأن رئيس الجميورية قد أخذ 3أجل مواجية المصير المشترك

                                                                                                                                               

( من الدستور، 5و  4)الفقرتان  3:9المجمس الدستوري، طبقًا ألحكام المادة  إخطار -6
 بخصوص القوانين التي صوت عمييا البرلمان،

 المشاركة في الدبموماسية البرلمانية...<< -7
 وما يمييا. 195راجع ص  1
 .430المرجع السابق، ص ،تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري ،رابحي أحسن 2
 .431ص، نفسوالمرجع  3
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في تعيين الوزير األول وكان ىذا األخير من ضمنيا؛ فإن  يةاألغمبية البرلمان باستشارة
يمكنو أن يؤثر عمى المصمحة العامة  وذلك التناقض الموجود بين أطيافيما الحزبية ال 

القيادة العميا لمسمطة التنفيذية وبالتالي فكل من  بأن رئيس الجميورية يمثل باالعتراف
 .يخضع لرقابتو الرئاسيةيتواجد بيذه الييئة 

وفي ىذه الحالة ال يثور أي إشكال بالنسبة لممراسيم الرئاسية كونيا تخضع لرئيس    
الجميورية وحده فقط، بل يكمن اإلشكال في المراسيم التنفيذية والتي رجعت صالحيتيا 

؛ أي أنو في حالة وقوع خالف بين  9226لموزير األول فقط في التعديل األخير لسنة 
 ما مدى استقالل ىذا األخير في اصداره لممراسيم التنفيذية؟فالوزير األول، و الرئيس 

في حقيقة األمر ال يمكن اعتبار الوزير األول مستقاًل وظيفيًا عن مسؤولو المباشر    
 1رئيس الجميورية؛ كونو في األصل غير مستقل عنو عضويًا ألنو يعينو وينيي ميامو

منسق ومنفذ لبرنامجو عمى عكس كونو ال يمثل سوى مرسوم رئاسي ال غير، و  بموجب
إبان ازدواجية السمطة التنفيذية، ولذلك ال يمكن أن تشكل صالحيات  ما كان عميو

الوزير األول في المجال التنظيمي عائقًا لرئيس الجميورية رغم أن الواقع السياسي 
وكبر الحالي ال يفترض أية اشكاليات من ىذا النوع نظرًا لقمة حجم المعارضة البرلمانية 

 حجم التكتالت السياسية المؤيدة لو.
يعية التنظيمات من خالل العالقة بين السمطتين التشر  إلى عالقة وباالنتقال   

التشريع الموازي الذي حيث أن أىميا تمك المتعمقة ب حظ بعض النقاط،والتنفيذية نال
ة، وباإلضافة تمارسو السمطة التنفيذية وتنافس بو المجال التشريعي لنظيرتيا التشريعي
إال عن طريق إلى ذلك فإن ىذا التشريع الموازي ال يخضع لرقابة البرلمان إطالقًا 

لدستور، لكننا نالحظ ىنا من ا 287إخطار المجمس الدستوري وفقًا لنص المادة 
 ءاستثناوىو  9226التعديل الدستوري األخير لسنة  غريبًا نوعًا ما جاء في استثناءً 

 224من المادة  26 ة من ىذه اآللية وذلك بموجب الفقرة السادسةالمعارضة البرلماني
                                                 

من  ين الوزير األوليعالسالفة الذكر بشأن ت 91 من المادة  05يتضح من خالل قراءة بسيطة لمفقرة  1
نياء ميامو؛ أن عبارة بعد اس طرف رئيس الجميورية " جاءت في مواإنياء مي"تشارة األغمبية البرلمانية وا 

استشارة األغمبية البرلمانية يكون فقط في تعيين الوزير األول وليس األمر ذاتو في آخر المادة أي أن اجراء 
 انياء ميامو، مما يعني أن انياء ميام الوزير األول من أبسط الصالحيات الدستورية لرئيس الجميورية.
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السالفة الذكر والتي منحت ىذه المعارضة حق إخطار المجمس الدستوري لكن 
بخصوص القوانين التي صوت عمييا البرلمان فقط دون أن يكون لو ىذا الحق فيما 

وىو ما يعتبر من بين يتعمق بالتنظيمات التي تراىا المعارضة بأنيا غير دستورية، 
 الحيل الدستورية المقصودة إن صح القول.

وزيادة عمى ذلك فإن القانون المقارن يضع تقنية التوقيع المجاور عمى المراسيم    
توقيع كل كآلية رقابية قبمية ليذا النوع من الموائح، ويتمثل ىذا اإلجراء في  1الرئاسية

زير المختص أو عدد من الوزراء المعنيين من رئيس الجميورية ورئيس الحكومة أو الو 
عمى ىذا المرسوم، حيث يتمثل الغرض من ىذا التوقيع المجاور في تحديد مسؤوليات 
أعضاء الحكومة حين تتم مراقبة أعماليم من طرف البرلمان ليتم بذلك مساءلة 

 .2ىذه التوقيعات أصحاب
 إال أنمال آلية التوقيع المجاور ورغم ذلك فإن التجربة الجزائرية لم تشيد أبدًا استع   

يرى سبب ذلك يرجع إلحدى الفرضيتان، حيث تتمثل أوالىما في غرض البعض 
سياسي يتعمق بالحد من الرقابة السياسية لمبرلمان عمى الحكومة وباألخص عمى 

التنظيمي لكل من  االختصاصالتنظيمات، بينما تتمثل الفرضية الثانية في حماية 
 .3والوزير األول من أية مشاركة أو منافسة ليما في ىذه الصالحياترئيس الجميورية 

نوعًا من الحصانة لمتنظيمات وبالتالي فكل ىذه الفرضيات قد تجتمع لتشكل    
والييئات المختصة بإصدارىا من الرقابة السياسية لمبرلمان، مما يجعل العالقة 

لكن بنوع من الخصوصية في المفترضة بين السمطات قائمة عمى أساس الفصل بينيا 
 النظام الدستوري الجزائري.

 
 
 

                                                 
من دستور الجميورية التونسية الصادر في  94ما تبناه المؤسس الدستوري التونسي في المادة  مثل 1

26/01/2014. 
 .434صالمرجع السابق،  ،تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري ،رابحي أحسن 2
 .435-434ص. ص، نفسوالمرجع  3
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 الفرع الثاني
 دور الالئحة في اإلصالحات السياسية

من الييئات الدستورية في الدولة النيوض بمختمف اإلصالحات السياسية  تتطمب   
النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر حركية المسار الديمقراطي فييا، فيستوجب 

عطائيا معايير ذات طابع ديمقراطي أكثر.إعادة   النظر في ىذه النصوص وا 
الخارجية والضغوطات  االلتزاماتورغم اختالف نوايا اإلصالحات السياسية بين    

والالزمة اتجاه واحد وىو ضرورة اجراء التغييرات المطموبة الداخمية إال أنيا تصب في 
في األطر التشريعية والتنظيمية خاصًة منيا المتعمقة بالحقوق والحريات السياسية وفي 

بعضًا من ىذه الضغوطات ونقميا إلى عيوب  المتصاصآجال محدودة عادًة، وذلك 
 خارجة عن إرادة الييئات الدستورية في الدولة.

قوق اإلنسان وحرياتو األساسية الدولية المتعمقة باحترام ح االلتزامات وعمى ذلك فإن   
أي أن  ،1التي تقع عمى عاتق الدولة في إطار المجتمع الدولي االلتزاماتأصبحت من 
يجب تكون محل تنفيذ عمى إقميميا وتخضع لحرفية نصوص  االلتزاماتمختمف ىذه 

 ألن قواعدىا القانونية باتت تتمتع باإللزامية. االتفاقياتىذه 
فإن ما أخذ بو المؤسس الدستوري الجزائري  سبيل المثالوعمى  خالل ذلكومن    

لم يكن إال لموائمة  2الجزائري في ما يخص ترقية الحقوق السياسية لممرأة والمشرع
المنظومة التشريعية الداخمية مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة والتي صادقت 

 3.عمييا بغية التكريس الفعمي ليذه الحقوق
                                                 

، العدد مجمة المجمس الدستوري ،في التشريع الجزائريحماية الحقوق السياسية لممرأة حساني خالد،  1
 .43، ص2013الثاني، الجزائر، 

مكرر بترقية الحقوق السياسية لممرأة وتوسيع  31في مادتو  2008حيث جاء التعديل الدستوري لسنة  2
 12/01/2012المؤرخ في  03-12، ثم تاله صدور القانون العضوي رقم ةتمثيميا في المجالس المنتخب

المؤرخة في  01المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ج.ر عدد 
14/01/2012. 

 .53، صنفسوالمرجع حساني خالد،  3
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ومن التجارب التي عاشتيا الجزائر بخصوص الضغوطات الداخمية من مختمف    
والتي كان  2988ىي تمك كانت سنة  بضرورة اإلصالح السياسي فئات المجتمع

 24المؤرخ في  222-88المرسوم رقم  لمنصوص التنظيمية دوَر فييا، حيث صدر
لف الذكر والذي جاء في المنظم لمعالقات بين اإلدارة والمواطن السا 2988جويمية 

فحواه أىم متطمبات التواصل الحضاري بين اإلدارة والمواطن وذلك قصد التقميل من 
 ر وارجاع الثقة بين ىذين الطرفين.حدة التوت

لكن رغم كل ىذا الزخم والفكر القانوني الحضاري والحديث الذي جاء بو ىذا     
اسية واإلدارية التي بادرت بيا يت السالمحاوال كل المرسوم إال أنو ىناك من يقول بأن

 .1أزمة عالقة اإلدارة مع المواطن احتواءفي  قد فشمتآنذاك القيادة السياسة 
وتكرس ولعل موضوع اإلصالحات السياسية متوسع بتوسع القوانين التي تنظم    

ىي التعددية الحزبية الممارسات الديمقراطية، إال أن أىم دعائم النظام السياسي الحر 
، حيث يجسد األول االنتخاباتالمجسدة في الميدان من خالل قانون األحزاب وقانون 

حرية النشاط السياسي من خالل الحق في إنشاء األحزاب ويجسد الثاني حرية اختيار 
 2الشعب لممثميو.

 9229فإن الجيود التي أسست لتعميق المسار الديمقراطي وعقمنتو سنة وليذا    
جاءت بمراجعة كمية لمقوانين المنظمة لألنشطة السياسية خاصًة منيا قانوني األحزاب 

ولقد تبعتيما العديد من النصوص التنظيمية والتي ساىمت بشكل أساسي  واالنتخاب
 .الديمقراطي االنتقالفي ىذا 

عبارة عن العديد من المراسيم الرئاسية  ىذه النصوص التنظيمية كانت ولقد    
تنظيم بعض الييئات وتعيين أعضائيا وتحديد بعض الشكميات والتي جاءت ل والتنفيذية

                                                 
 .81، المرجع السابق، صقاسم ميمود 1
قوانين اإلصالح السياسي في الجزائر ودورىا في تكريس الديمقراطية )قانون األحزاب مسعود شييوب،  2

 .161، ص2013، العدد الثاني، مجمة المجمس الدستوري ،مثاًل( االنتخاباتوقانون 
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، وفيما يمي سنذكر بعض من ىذه النصوص االنتخابيةواإلجراءات المتعمقة بالعمميات 
 التنظيمية:

تنظيم وسير يحدد  22/29/9229المؤرخ في  68-29م رئاسي رقمرسوم  -
 .1االنتخاباتالوطنية لإلشراف عمى  المجنة

المجنة  أعضاء تضمني 22/29/9229المؤرخ في  69-29رئاسي رقم مرسوم  -
 .9229لسنة  2التشريعية االنتخاباتالوطنية لإلشراف عمى 

تعمق باستمارة التصريح ي 94/22/9229المؤرخ في  94-29م تنفيذي رقمرسوم  -
 .3بالترشح النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني

كيفيات إشيار يحدد  26/29/9229المؤرخ في  99-29 تنفيذي رقممرسوم  -
 .4الترشيحات

الذي لم يمنح دورًا لممشرع في إنشاء األحزاب السياسية  2989وعمى عكس دستور    
المعدل والمتمم  2996وممارسة نشاطاتيا، فمقد حرص المؤسس الدستوري في دستور 

التي يجب أن تتقيد بو وط الشر  بعضعمى إشراك المشرع وكذا السمطة التنفيذية وضع 
عن طريق اصدرىا لمنصوص التشريعية  5األحزاب أثناء ممارسة نشاطاتيا السياسية

والتنظيمي الالزمة، حيث أنو كذلك وعمى أعقاب التعديل الدستوري األخير لسنة 
التقدم نحو إصالحات سياسية أكثر؛ صدرت أيضًا والذي كان اليدف منو  9226

 22-26، فعمى غرار القانون العضوي رقم ة مرافقة ليانصوص تشريعية وتنظيمي

                                                 
تنظيم وسير المجنة الوطنية لإلشراف عمى حدد ي 11/02/2012مؤرخ في  68-12مرسوم رئاسي رقم  1

 .12/02/2012المؤرخة في  6عدد  ، ج.راالنتخابات
تضمن أعضاء المجنة الوطنية لإلشراف عمى ي 11/02/2012مؤرخ في  69-12مرسوم رئاسي رقم  2

 .12/02/2012المؤرخة في  6، ج.ر عدد 2012التشريعية لسنة  االنتخابات
خاب تعمق باستمارة التصريح بالترشح النتي 24/01/2012مؤرخ في  24-12مرسوم تنفيذي رقم  3

 .26/01/2013المؤرخة في  4أعضاء المجمس الشعبي الوطني، ج.ر عدد 
 8كيفيات إشيار الترشيحات، ج.ر عدد حدد ي 06/02/2012مؤرخ في  29-12مرسوم تنفيذي رقم  4

 .15/02/2012المؤرخة في 
 .166المرجع السابق، ص مسعود شييوب، 5
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 22-26والقانون العضوي رقم  1االنتخاباتالمتعمق بنظام  95/28/9226المؤرخ في  
لعديد او  2االنتخاباتالمتعمق بالييئة العميا المستقمة لمراقبة  95/28/9226المؤرخ في 

فمقد صدرت أيضًا الكثير من النصوص التنظيمية لتفعيل  ،من النصوص التشريعية
 والتي نذكر من بينيا: ىذه اإلصالحات السياسية

تضمن تعيين رئيس ي 22/22/9226المؤرخ في  984-26 رئاسي رقممرسوم  -
 .3االنتخاباتالييئة العميا المستقمة لمراقبة 

تضمن تشكيمة ي 98/22/9226المؤرخ في  229-26 رئاسي رقممرسوم  -
 .4وسيره واالجتماعي االقتصاديالمجمس الوطني 

حدد لكيفيات إعداد ي 29/29/9226لمؤرخ في ا 226-26تنفيذي رقم مرسوم  -
 .5وتسميميا ومدة صالحيتيا بطاقة الناخب

شكل وشروط يحدد  29/29/9226المؤرخ في  227-26تنفيذي رقم مرسوم  -
 .6االنتخابإعداد الوكالة لمتصويت في 

                                                 
المؤرخة  50ج.ر عدد  ،االنتخاباتتعمق بنظام ي 25/08/2016مؤرخ في   10-16قانون عضوي رقم  1

 .28/08/2016في 
، االنتخاباتتعمق بالييئة العميا المستقمة لمراقبة ي 25/08/2016مؤرخ في  11-16قانون عضوي رقم  2

 .28/08/2016المؤرخة في  50ج.ر عدد 
تضمن تعيين رئيس الييئة العميا المستقمة ي 03/11/2016مؤرخ في  284-16مرسوم رئاسي رقم  3

 .06/11/2016المؤرخة في  65 ، ج.ر عدداالنتخاباتلمراقبة 
 االقتصاديتضمن تشكيمة المجمس الوطني ي 28/11/2016مؤرخ في  309-16مرسوم رئاسي رقم  4

 .06/12/2016المؤرخة في  69وسيره، ج.ر عدد  واالجتماعي
كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسميميا حدد ي 19/12/2016ؤرخ في م 336-16مرسوم تنفيذي رقم  5

 .21/12/2016المؤرخة في  75ومدة صالحيتيا، ج.ر عدد 
شكل وشروط إعداد الوكالة لمتصويت في حدد ي 19/12/2016مؤرخ في  337-16مرسوم تنفيذي رقم  6

 .21/12/2016المؤرخة في  75، ج.ر عدد االنتخابفي 
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 ــــــــــةخـــــــــاتــــــم
 
لقد سار المؤسس الدستوري الجزائري عمى خطى نظيره الفرنسي من خالل دستوره لسنة     

غمب عمييا الييمنة الكاممة لمسمطة التنفيذية  يالذي جاء بتوازنات جديدة بين السمطات  1551
وكذا توسيع مجال الالئحة عمى حساب التشريع وفق  في معظم الصالحيات الدستورية

 النظرية الحديثة لمفصل بينيما.
يظير جميًا من  اقرار ىذه الييمنة في النظام الدستور الجزائري إنومن خالل ذلك ف    
، ولعل أىميا تمك المتعمقة ل الصالحيات الواسعة الممنوحة ليذه السمطة التنفيذيةخال

يذ األحكام اعتبرت تشريعًا موازيًا نظرًا ألنيا كانت من قبل محصورة في تنفبالتنظيمات والتي 
 .المجال ليصبح معظميا غير محدوداليوم  بينما تطورت فقط التشريعية

ي لموائح في الجزائر يتميز بخصوصيات معينة قد ال توجد في إن النظام القانون    
لقانونية لمعديد من األسباب التاريخية وا النظريات الفقيية وال في القانون المقارن، ويرجع ذلك

والواقعية التي عرفتيا التطورات الدستورية لمدولة، حيث أن الجزائر وفي أقل من نصف قرن 
عدم ( تعديالت دستورية وىو ما يبين أن 05جرت عمييا خمسة ) ( دساتير04عرفت أربعة )

ستوري أعطى الالئحة مميزات خاصة في النظام الدستوري الجزائري عمى عكس االستقرار الد
 .في القانون المقارن عميو الوضع يبدوما 
وذلك دون أن ننسى عدم االستقرار التشريعي والذي ىو بدوره يؤثر عمى التنظيمات    

، وىو ما بشكل مباشر ويعدل من مكانة الالئحة نحو خصوصية جزائرية أكثر حداثة التنفيذية
 .ة العامة ومصمحة المواطن بشكل أكبرتتأثر بو المصمح

وعمى أساس ذلك فإن التحوالت التي عرفتيا تركيبة السمطة التنفيذية في النظام الدستوري     
ام القانوني لمتنظيمات، فتحوالت النظعمى  المباشرةالجزائري كانت ىي األخرى من المؤثرات 
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الكثير  ترتب عميياإلى األحادية  االزدواجيةومن  االزدواجيةمن األحادية إلى  ىذه السمطة
يا تتنوع إلى مراسيم رئاسية توجعمالتي ساىمت في تطور التنظيمات من اآلثار القانونية 

 تنظيمية مستقمة ومراسيم تنفيذية.
وبما أن ىذا التنوع في التنظيمات ىو تنوع في دورىا وفي مجاليا وفي السمطة المصدرة     

ليا، فإن لكل منيا نظام قانوني خاص يتمتع بدوره ببعض الخصوصيات التي تميزه عن ما 
 ىو موجود في الفقو والقانون المقارن.

فسمطة اصدار المراسيم الرئاسية التنظيمية المستقمة أو ما يعرف بالموائح التنظيمية     
المحصورة لمتشريع في المجاالت تمك ب ىالمستقمة ىي سمطة غير مقيدة بمجال معين سو 

تبقى من ليذه المجاالت  اً وخالف ،المعدل والمتمم 1556من دستور  141و  140المادتين 
 143سة في المادة اختصاص رئيس الجميورية بموجب السمطة التنظيمية المستقمة المكر  

 .منو
معينة بعد صدور  زمنية أما سمطة اصدار المراسيم التنفيذية فيي غير مقيدة بآجال    

وىي اشكالية حقيقية ليا من  -إال إذا نص صراحة عمى مدة معينة- ذهالنص المراد تنفي
اآلثار القانونية عمى األفراد وعمى التنمية المستدامة لألمة، مما يستمزم عمى المؤسس 

المشرع الزام  آجال قانونية لذلك في أحكام الدستور أو وضعالدستوري تفاديو من خالل 
 . مراد تنفيذهفي نياية النص الصدار ىذه اآلجال بإ

عن ىذه  في مجمس الدولة ورغم أن رقابة المشروعية من طرف القاضي اإلداري     
يمارسيا بطالقة دون أن يحصل التنظيمات وغيرىا يسوده الغموض فإن رئيس الجميورية 

عمى تفويض من البرلمان ممثل اإلرادة العامة أو دون أن يستشير مجمس الدولة حتى ال 
وىو ما يتعارض مع مبادئ مبدأ المشروعية وال يخرج عن  يصطدم بحقوق وحريات األفراد 

 .دولة القانون
لرقابة القضائية موجودة في ن ىذه اوتبعًا لالزدواجية القضائية المكرسة في الدستور فإ    

القانون العضوي من  05المادة  تنصأنيا ليست واضحة، حيث النصوص القانونية غير 
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 أن عمىالمعدل والمتمم  01/10/0889المؤرخ في  10-89المتعمق بمجمس الدولة رقم 
بالفصل في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير  كدرجة أولى وأخيرة مجمس الدولة يختص

المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عن السمطات اإلدارية المركزية والييئات العمومية 
من قانون االجراءات المدنية  810كما تنص المادة ، الوطنية والمنظمات المينية الوطنية

وىو ما يؤكد األحكام القانونية،  عمى نفس 50/15/5119المؤرخ في  18-19واإلدارية رقم 
فعاًل، غير أن الواقع بأن رئيس الجميورية والوزير األول من بين السمطات اإلدارية المركزية 

 لم يثبت أي اجتياد قضائي مماثل.

فمن خالل استحداث آلية التفويض من طرف البرلمان في اصدار ىذه النصوص     
في التفويضات التشريعية  1563ي أحكام دستور التنظيمية المستقمة مثمما كان موجود ف

سيمنح ىذه النصوص القوة الشرعية الستشارة ممثل اإلرادة العامة ويمنحيا قوة تشريعية تكون 
 بموجبيا في ذات الدرجة القانونية لمتشريع.

استشارة مجمس الدولة كاقتراح بديل في اصدار ىذه النصوص أنو من خالل  اكم    
ن مجمس الدولة يعتبر ألوذلك فراد، المستقمة يعتبر من بين الضمانات القانونية لألالتنظيمية 

فإنو ال  يالجزائر  النظام الدستوري في حامي لممصمحة الخاصة من تعسف المصمحة العامةك
أقوى منو ضمانًة لألفراد وبالتالي فتكون رقابتو عمى ىذه النصوص قبمية حتى ال توجد ىيئة 

 ا بعد صدورىا.يتم الطعن فيي
لكن الغريب في األمر أن ىذه الخصوصية تمتد إلى كون ىذه النصوص التنظيمية     

عمى  من طرف المجمس الدستوري مثميا مثل مختمف التشريعات تخضع لرقابة الدستورية
ا ىو موجود في القانون المقارن، وىو ما يجعميا تتحصن وتسمو بدورىا لتصبح عكس م

 كالنصوص التشريعية.
قد وسع من عممية إخطار المجمس  2016ورغم أن التعديل الدستوري األخير لسنة      

 ( عضوًا من البرلمان30و ثالثين )( نائبًا أ50الدستوري إلى الوزير األول أو خمسين )
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من  111بموجب المادة  آلية الدفع بعدم الدستورية ىي األخرى في ىذا التعديلواستحدث 
كما تبدو  مقصورة عمى النصوص التشريعية فقطىذه االجراءات تبدو ؛ إال أن ىذا الدستور

خاصًة  ، فيي بذلك تحتاج إلى توضيحيا أكثر وتعميميا عمى النصوص التنظيميةغامضةً 
د أطراف النزاع عندما يتضح بأن امن األفر  ادعاءتأتي بموجب الدستورية  وأن آلية الدفع بعدم

 .ك الحقوق والحريات التي يضمنيا الدستورالنص الذي توقف عميو مآل النزاع ينتي
كما تجدر االشارة إلى أنو تم منح المعارضة البرلمانية حق ممارسة اإلخطار بخصوص     

القوانين التي صوت عمييا البرلمان دون أن يكون ليم ذات الحق بالنسبة لمتنظيمات وذلك 
، وىو ما يوحي بأن ىناك اقصاء متعمد من الدستور 114المادة الفقرة السادسة من بموجب 

 من مختمف الطعون.من النصوص التنظيمية قصد تحصينيا ليذه الفئة 
فإن ىذه الموائح ال تخضع سوى  المتعارف عمييا ومن خالل مبادئ القانون اإلداري    

 وبموجب عن طريق مجمس الدولة القاضي اإلداري المشروعية أو التفسير من طرف لرقابة
كما أن رقابة الدستورية من طرف المجمس الدستوري عمى ىذه الموائح دعوى قضائية ادارية، 

أن الطبيعة القانونية  ال تكون إال من حيث الفصل بين مجاليا ومجال التشريع وذلك باعتبار
 خضع إال لرقابة مجمس الدولة.تال  ةأصيم ةإداري ىي طبيعة لموائح
الجزائري يعتبر  في النظام القانوني طبيعة التنظيمات ذلك فإن غموض وتأسيسًا عمى    

خضع لرقابتيا، أي أنو باعتراف واضح من خالليا ُتحدد الجيات التي ت يالنقطة اليامة الت
من المؤسس الدستوري أو المشرع الجزائري بأن ىذه النصوص التنظيمية ذات طبيعة إدارية 

رقابة مجمس الدولة التأكيد كذلك عمى خضوعيا لبس عنيا، ومن ثم يجب يتم حينئذ زوال المُ 
الدستورية ألنيا  رقابةالنصوص القانونية السابقة، وكذلك اخراجيا من تمك بصريح العبارة في 

 ذات طبيعة ال تتناسب وىذه الرقابة.أصبحت 
 -كاقتراح بديل- االعتراف ليذه النصوص التنظيمية بأنيا من األعمال السيادية ورغم أن    
قد يزيل الدستورية فحوى النصوص القانونية وبصريح العبارة مثمما عممت بو بعض النظم في 

، لكن مع مبدأ المشروعية عارضيت قد وإال أن ىذا المبس ويحصنيا من رقابة القاضي اإلداري



  خــاتــــمـــــــة
 

773 

 

مبررًا بضرورة حماية  حتماً ذلك يكون  حيث واضح ال يحتاج إلى أية تأويالت، ىذا الموقف
حتى ال  يذه النصوصلمعينة  مجاالتوتحديد  شروط ليا العامة ووفق تحديدالمصمحة 

 .ىذا االجراء بحقوق وحريات األفراديصطدم 
ىذه النصوص التنظيمية أصبحت  ساس تمك السمطة المطمقة في اصداروعمى أ        

في تضخميا بسرعة  الرسمية وبأعداد كثيرة مما يزيد تصدر بصورة دورية في الجرائد
راد يتمقون صعوبات في العمم بالنصوص ليذا فإن األفب من عممية تنظيميا، و صع  ويُ 

 حديثًا أو تمك التي ُعدلت جزئيًا، كما يصعب عمييم أحيانًا البحث عنيا.الصادرة 
وعمى ذلك فإنو من الضروري توسيع عممية نشر النصوص الصادرة حديثًا وذلك من     

لعممية ألن األصل في خالل اسيام ىيئات اإلدارة العامة والمحمية بالخصوص في ىذه ا
 ، وباإلضافة إلى ذلكتعمل عمى تكممة ىذه الميمة التنفيذية اإلدارة ىي نواة لمسمطة التنفيذية

يجب كذلك اشراك اإلعالم بمختمف أنواعو في ىذه الميمة حتى تتم تغطية عممية النشر  وفإن
 عمى كامل إقميم الدولة.

في النظام القانوني الجزائري يجب أن مكانة الالئحة ومن خالل ذلك فإن خصوصية     
عية ومع ما يقتضيو من المبادئ المكرسة في أحكام الدستور كمبدأ و شر متتوافق مع مبدأ ال

ومبدأ تدرج القواعد القانونية وغيرىا من  الفصل بين السمطاتاالزدواجية القضائية ومبدأ 
 .المبادئ
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 ،النيابية األنظمة في والتشريعية التنفيذية السمطتين بين العالقةبنشوري،  صالح .11
 .187-171، ص.ص2011، بسكرة جامعة السابع، العدد المفكر، مجمة

 العموم مجمة ،الجزائر في اإلداري القضاء وطابع ميزة اهلل، عبد بنعادل  .12
 .243-233.صص ،2013 ،بسكرة جامعة ،30 العدد، اإلنسانية

 ،سمطات رئيس الجميورية في مجالي التشريع و التنظيم عبد المجيد زعالني، .13
 جامعة الجزائر، ،02و السياسية، العدد  واالقتصاديةالمجمة الجزائرية لمعموم القانونية 

 .22-09، ص.ص1999
 بين الوظيفية العالقة رسم في الدستوري المجمس اجتياد دور ،يخرباشعقيمة  .14

 األكاديمية المجمة ،1996 نوفمبر 28لـ الدستوري التعديل بعد والبرلمان الحكومة
 .51-39ص ،2010 ،بجاية جامعة ،02 العدد القانوني، لمبحث

 ،الدستورية العدالة تفعيل في وأثرىا الدستورية بعدم الدفع آلية بوزيان، عميان .15
 .120-65ص.ص ،2013 الجزائر، الثاني، العدد الدستوري، المجمس مجمة

 المجمد إدارة، مجمة ،2118 لسنة الدستوري لمتعديل تحميمية قراءة ،عباس عمار .16
 .52-33، ص.ص2008 الجزائر، ،02/36 العدد ،18

 اإلداري، القانون ومبادئ قواعد تأصيل في الدولة محافظ دور فريدة مزياني، .17
 .170-155.صص ،2011 ،بسكرة جامعة ،22 العدد ،اإلنسانية العموم مجمة

، مبدأ الفصل بين السمطات في الدساتير الجزائريةفريد عمواش، نبيل قرقور،  .18
 .240-223، ص.ص2008، ، جامعة بسكرةالرابع ، العددالقضائي االجتيادمجمة 
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 ،عالقة اإلدارة والمواطن في  الجزائر بين األزمة ومحاوالت اإلصالحقاسم ميمود،  .19
 ،2011جوان  ،جامعة ورقمة، السياسة والقانون، العدد الخامسمجمة دفاتر 

 .84-57ص.ص

 أوباما باراك إدارة) األمريكي الرئاسي النظام المسعودي، متعب عباس كرار .21
، 2010 كربالء، جامعة الثاني، العدد الثانية، السنة الحقوق، رسالة مجمة ،(أنموذجاً 
 .238-225ص.ص

 في الدستورية الرقابة تطوير في وأثره 2116 الدستوري التعديل ،ليندة أونيسي .21
 ،2016 خنشمة، جامعة ،06 العدد السياسية، والعموم الحقوق مجمة ،الجزائر

 .112-101.صص
 ،من الوىمالمجال التنظيمي المستقل: شيء من الحقيقة وشيء محمد أشركي،  .22

-17ص.ص ،1998 ،الرباط، 22ارة المحمية والتنمية، العدد المجمة المغربية لإلد
28. 

مجمة جامعة دمشق لمعموم  ،أعمال السيادة واإلختصاص القضائيمحمد واصل،  .23
 .396-383، ص.ص2006، العدد الثاني، 22جمد ماإلقتصادية والقانونية، ال

المجمة الجزائرية  ،مجال القانون و التنظيمالحدود الدستورية بين نعيمة عميمر،  .24
 ،2008 ، جامعة الجزائر،تصادية و السياسية، العدد األوللمعموم القانونية واالق

 .30-07ص.ص
 التشريعي العمل لممارسة الناظمة الدستورية األحكام إصالح وليد شريط، .25

 التطور ضوء عمى دراسة) الجزائر، في وسياسي دستوري إلصالح كأولوية لمبرلمان
 ،2014 الجزائر، الثالث، العدد الدستوري، المجمس مجمة ،(الجزائري الدستوري

 .129-79ص.ص
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 المداخالت في الممتقيات الدولية والوطنية واأليام الدراسية: (ه 
 مرجعية)  الجزائر، في الدستورية بالمراجعة المتعمقة النقائص رابحي،أحسن  .1

 حول الدولي الثاني بالممتقى ألقيت مداخمة ،(الجزائرية الدستورية الوثائق تضخم
 ماي 07 و 06 ،05 األغواط، بجامعة العربية البمدان في الدستورية التعديالت

2008. 

ممتقى  مداخمة ضمن اشغال ،الحكم الراشد في اإلدارة العموميةعبد العزيز جراد،  .2
 .2006الجزائر، لوطنية لإلدارة، المدرسة ا الحكم الراشد في اإلدارة العمومية،

مداخمة في  ،عدم فعمية القاعدة القانونية وأثرىا عمى األمن القوميكايس الشريف،  .3
بجامعة قاصدي  06/12/2012-05الممتقى الوطني حول األمن القومي بتاريخ 

، بتاريخ ouargla.dz-ivhttp://manifest.unمرباح ورقمة، الموقع اإللكتروني:  
12/02/2017. 
 

 :والتنظيمية التشريعيةالنصوص  (و 
 ةمؤرخ 64عدد  ريدة الرسمية لمجميورية الجزائريةالج ،1963الجزائري لسنة  دستورال .1

 .10/09/1963في 
مؤرخ في  97-76الصادر باألمر رقم  ،1976الجزائري لسنة  دستورال .2

 المتضمن اصدار دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 22/11/1976
 .24/11/1976، الصادرة بتاريخ 94ج.ر عدد 

مؤرخ في  18-89المنشور بالمرسوم الرئاسي رقم  ،1989الجزائري لسنة  دستورال .3
 23الموافق عميو في استفتاء المتعمق بنشر نص تعديل الدستور  28/02/1989

ج.ر  الديمقراطية الشعبية، الجزائرية في الجريدة الرسمية لمجميورية 1989فبراير سنة 
 .01/03/1989في  مؤرخة 09عدد 

مؤرخ في  438-96الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم ، 1996الجزائري لسنة  دستورال .4
 28عميو في استفتاء  الدستور المصادق المتعمق بإصدار نص تعديل 07/12/1996



  قائــــمــــة المــراجــع والمـــصــــادر
 

333 
 

  الديمقراطية الشعبية، الجزائرية في الجريدة الرسمية لمجميورية 1996سنة  نوفمبر
 .المعدل والمتمم 8/12/1996في  مؤرخة 76 ج.ر عدد

ج.ر تعمق بمجمس الدولة، ي 30/05/1998مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  .5
 .01/06/1998 بتاريخ، الصادرة 37عدد 

، ج.ر المحاكم اإلداريةتعمق بي 30/05/1998ؤرخ في م 02-98 قانون عضوي رقم .6
 .01/06/1998 بتاريخ، الصادرة 37عدد 

المتعمق   01-98يعدل ويتمم القانون العضوي  13-11 قانون عضوي رقم .7
ج.ر عدد ، 26/07/2011مؤرخ في مجمس الدولة وتنظيمو وعممو،  باختصاصات

 .03/08/2011في  مؤرخة 43
كيفيات توسيع حظوظ يحدد  12/01/2012مؤرخ في  03-12قانون عضوي رقم  .8

 .14/01/2012في  مؤرخة 01تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ج.ر عدد 
تعمق باألحزاب السياسية، ج.ر ي 12/01/2012مؤرخ في  04-12 عضوي رقم قانون .9

 .15/01/2012في  مؤرخة 02عدد 
، ج.ر عدد تعمق باإلعالمي 2012-01-12في  مؤرخ 05-12عضوي رقم  قانون .11

 .2012-01-15في  مؤرخة 02
، تعمق بنظام االنتخابات ي 25/08/2016مؤرخ في  10-16عضوي رقم قانون  .11

 .28/08/206في  مؤرخة 50 ج.ر عدد
تعمق بالييئة العميا المستقمة ي 25/08/2016مؤرخ في  11-16عضوي رقم قانون  .12

 .28/08/2016في  مؤرخة 50لمراقبة اإلنتخابات، ج.ر عدد 
، تضمن التنظيم القضائي الجزائريي 16/11/1965مؤرخ في  278-65أمر رقم  .13

 .23/11/1965في  مؤرخة 96 ج.ر عدد
تضمن قانون اإلجراءات المدنية، ي 08/06/1966مؤرخ في  154-66 رقم أمر .14

 .09/06/1966في  مؤرخة 47ج.ر عدد 
 47ج.ر عدد، قانون العقوبات تضمني 08/06/1966مؤرخ في  156-66رقم أمر  .15

 .09/06/1966في  مؤرخة
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 ،تضمن القانون المدني  المعدل والمتممي 26/06/1975مؤرخ في  58-75 رقم أمر .16
 .30/09/1975في  مؤرخة 78 ج.ر عدد

تضمن القانون األساسي لقضاة مجمس ي 26/08/1995مؤرخ في  23 -95أمر رقم  .17
 .03/09/1995في  مؤرخة 48، ج.ر عدد المحاسبة

تضمن القانون األساسي العام ي 2006-02-28مؤرخ في  02-06 رقم أمر .18
 .01/03/2006في  مؤرخة 12 ج.ر عدد ،لممستخدمين العسكريين

 ج.ر عدد ،يتضمن رفع حالة الطوارئ 2011فيفري  23مؤرخ في  01-11 رقم أمر .19
 .23/02/2011في  مؤرخة 12

ج.ر عدد   ،تعمق بالتعديل الدستوريي 07/07/1979مؤرخ في   79/06قانون رقم .21
 .10/07/1979بتاريخ  28

 6، ج.ر عددتعمق بحماية البيئةي 1983-02-05رخ في مؤ  03-83قانون رقم  .21
 .08/02/1983في  مؤرخة

 25ج.ر عدد ،التعديل الدستوريضمن يت 10/04/2002مؤرخ في  03-02قانون  .22
 .14/04/2002في  مؤرخة

تعمق بالوقاية من تبييض األموال ي 2005-02-06مؤرخ في  01-05قانون رقم  .23
 .2005-02-09في  مؤرخة 11 ج.ر عددوتمويل اإلرىاب ومكافحتيما، 

 60، ج.ر عددهتضمن قانون المياي 04/08/2005مؤرخ في  12-05قانون رقم  .24
 .04/09/2005في  مؤرخة

تضمن قانون اإلجراءات المدنية و ي 2008فبراير 25مؤرخ في  09-08قانون رقم  .25
 .23/04/2008، الصادرة بتاريخ 21ج.ر عدد اإلدارية، 

قواعد مطابقة البنايات واتمام يحدد  2008-07-20مؤرخ في  15-08 رقم قانون .26
 .2008-08-03في  مؤرخة 44 إنجازىا، ج.ر عدد

ج.ر  ،التعديل الدستوريتضمن ي 15/11/2008مؤرخ في  19-08 رقم قانون .27
 .16/11/2008في  مؤرخة 63عدد

 مؤرخة 37، ج.ر عدد تعمق بالبمدية ي 22/06/2011مؤرخ في  10-11ون رقم قان .28
 .03/07/2011في 
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ج ر التعديل الدستوري، تضمن ي 06/03/2016مؤرخ في  01-16 رقم قانون .29
 .07/03/2016في  مؤرخة 14عدد

 12-83عدل والمتمم لمقانون رقم الم 31/12/2016مؤرخ في  15-16قانون رقم  .31
في  مؤرخة 78المتعمق بالتقاعد، ج.ر عدد  02/07/1983مؤرخ في 

31/12/2016. 
تضمن تمديد حالة الطوارئ، ي 06/02/1993مؤرخ في  02-93 رقم تشريعيمرسوم  .31

 .07/02/1993في  مؤرخة 8ج.ر عدد
تعمق بمكافحة التخريب ي 30/09/1992مؤرخ في  03-92 رقم تشريعيمرسوم  .32

 .01/10/1992في  مؤرخة 70واإلرىاب، ج.ر عدد 
احداث األمانة العامة  تضمني 23/04/1977مؤرخ في  74-77مرسوم رقم  .33

 .08/05/1977في  مؤرخة 37ر عدد .لمحكومة، ج
لعالقات بين اإلدارة انظم ي 1988 جويمية 04مؤرخ في  131-88مرسوم رقم  .34

 .06/07/1988في  مؤرخة 27، ج.ر عدد والمواطن 
 الدستوري التعديل نتائج بنشر تعمقي 05/11/1988 في مؤرخ 223-88 رقم مرسوم .35

 مؤرخة 45عدد ر.ج الرسمية، الجريدة في 03/11/1988 استفتاء في عميو الموافق
 .05/11/1988 في

 رئاسة مصالح حددي 03/09/1989 في مؤرخ 169-89 رقم رئاسي مرسوم .36
 .04/09/1989 في مؤرخة 37 عدد ر.ج الجميورية،

 رئاسة أجيزة يحدد 17/10/1990 في مؤرخ 321-90 رقم رئاسي مرسوم .37
 مؤرخة 45 عدد ر.ج تنظيميا، وكيفيات اختصاصاتيا ويضبط وىياكميا، الجميورية

 .24/10/1990 في
صالحيات وزير حدد ي 1990-11-10مؤرخ في  359-90مرسوم  رئاسي رقم  .38

 .1990-11-21في  مؤرخة 50 ج.ر عدد ،الشؤون الخارجية
تضمن تقرير حالة ي 04/06/1991مؤرخ في  196-91رقم  مرسوم رئاسي .39

 .12/06/1991في  مؤرخة 29الحصار، ح.ر عدد 
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تضمن رفع حالة الحصار، ي 22/09/1991مؤرخ في  336-91مرسوم رئاسي رقم  .41
 .25/09/1991في  مؤرخة 44ج.ر عدد 

 واليياكل األجيزة يحدد 29/05/1994 في مؤرخ 132-94 رقم رئاسي مرسوم .41
 .18/06/1994 في مؤرخة 39عدد ر.ج الجميورية، لرئاسة الداخمية

 المرسوم إلغاء يتضمن 27/10/1999 في مؤرخ 239-99 رقم رئاسي مرسوم .42
 الوظائف في بالتعيين والمتعمق 10/04/1989 في مؤرخ 44-89 رقم الرئاسي
 .31/10/1999 في مؤرخة 76عدد ر.ج لمدولة، والعسكرية المدنية

 الوظائف في بالتعيين يتعمق 27/10/1999 في مؤرخ 240-99 رقم رئاسي مرسوم .43
 .31/10/1999 في مؤرخة 76عدد ر.ج لمدولة، والعسكرية المدنية

صالحيات مصالح حدد ي 22/07/2001مؤرخ في  197-01رقم رئاسي مرسوم  .44
 .25/07/2001في  مؤرخة 40ر عدد .جرئاسة الجميورية وتنظيميا، 

حقوق ضحايا حدد ي 07/04/2002مؤرخ في  125-02مرسوم رئاسي رقم  .45
 مؤرخة 25األحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال اليوية الوطنية، ج.ر عدد 

 .145/04/2002في 
صالحيات وزارة حدد ي 2002-11-26مؤرخ في  403-02مرسوم رئاسي  رقم  .46

 .2002-12-01في  مؤرخة 79 ج.ر عددالشؤون الخارجية، 
يحدد كيفيات توظيف  29/09/2007مؤرخ في  308-07مرسوم رئاسي رقم  .47

األعوان المتعاقدين وحقوقيم وواجباتيم والعناصر المشكمة لرواتبيم والقواعد المتعمقة 
في  مؤرخة 61 عدد النظام التأديبي المطبق عمييم، ج.ر بتسييرىم وكذا

30/09/2007 
تضمن إحداث المجنة ي 04/06/2008مؤرخ في  163-08مرسوم رئاسي رقم  .48

 .04/06/2008في  مؤرخة 29عدد الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني، ج.ر
يتضمن ميام الدرك  2009-04-27مؤرخ في  143-09مرسوم رئاسي رقم  .49

 .03/05/2009في  مؤرخة 26 ج.ر عدد ،الوطني وتنظيمو
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الخاص باستخدام وتجنيد  2011-02-23مؤرخ في  90-11مرسوم رئاسي رقم  .51
 مؤرخة 12 ج.ر عدد ،الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة اإلرىاب والتخريب

 .2011-02-23في 
تنظيم وسير المجنة حدد ي 11/02/2012مؤرخ في  68-12مرسوم رئاسي رقم  .51

 .12/02/2012في  مؤرخة 6الوطنية لإلشراف عمى اإلنتخابات، ج.ر عدد 
تضمن أعضاء المجنة ي 11/02/2012مؤرخ في  69-12وم رئاسي رقم مرس .52

في  مؤرخة 6، ج.ر عدد 2012الوطنية لإلشراف عمى اإلنتخابات التشريعية لسنة 
12/02/2012. 

تضمن تعيين رئيس الييئة ي 03/11/2016مؤرخ في  284-16رئاسي رقم مرسوم  .53
 .06/11/2016في  مؤرخة 65 العميا المستقمة لمراقبة اإلنتخابات، ج.ر عدد

تضمن تشكيمة المجمس ي 28/11/2016مؤرخ في  309-16رئاسي رقم مرسوم  .54
 .06/12/2016في  مؤرخة 69الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي وسيره، ج.ر عدد 

يضبط حدود الوضع في  25/06/1991مؤرخ في  201-91مرسوم تنفيذي رقم  .55
 .26/06/1991في  مؤرخة 31مركز لألمن وشروطو، ج.ر عدد 

يضبط حدود الوضع تحت  25/06/1991مؤرخ في  202-91مرسوم تنفيذي رقم  .56
 .26/06/1991في  مؤرخة 31اإلقامة الجبرية وشروطيا، ج.ر عدد 

يضبط كيفيات تطبيق تدابير  25/06/1991مؤرخ في  203-91مرسوم تنفيذي رقم  .57
مؤرخ في  196-91الرئاسي  من المرسوم 8ة المنع من اإلقامة المتخذة تطبيقًا لمماد

في  مؤرخة 31تضمن تقرير حالة الحصار ، ج.ر عدد ي 04/06/1991
26/06/1991. 

تضمن تنظيم استقبال ي 13/10/1992مؤرخ في  382-92مرسوم تنفيذي رقم  .58
 .18/10/1992في  مؤرخة 75صغار األطفال ورعايتيم، ج.ر عدد 

ضمن إنشاء لجنة وطنية تي 29/07/1996مؤرخ في  259-96مرسوم تنفيذي رقم  .59
 .31/07/1996في  مؤرخةلحماية العائمة وترقيتيا، ج.ر 

تضمن إنشاء سمك ي 1996-08-03مؤرخ في  265-96مرسوم تنفيذي رقم  .61
 .1996-08-07في  مؤرخة 47 ج.ر عدد ،الحرس البمدي والمحدد لميامو وتنظيمو
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األساسي تضمن القانون ي 1996-08-03مؤرخ في  266-96مرسوم تنفيذي رقم  .61
 .1996-08-07في  مؤرخة 47 ج.ر عدد ،لموظفي الحرس البمدي

كيفيات تطبيق أحكام يحدد  14/11/1998مؤرخ في  356-98تنفيذي رسوم م .62
-11-15في  مؤرخة 85 المتعمق بالمحاكم اإلدارية، ج.ر عدد 02-98القانون 
1998. 

تضمن القانون األساسي ي 21/11/1998مؤرخ في  366-98مرسوم تنفيذي رقم  .63
في  مؤرخة 87لمديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج.ر عدد 

22/11/1998. 
تضمن إنشاء خمية ي 2002-04-07مؤرخ في  127-02مرسوم تنفيذي رقم  .64

-04-07في  مؤرخة 23 ج.ر عددمعالجة اإلستعالم المالي وتنظيميا وعمميا، 
2002. 

كيفيات ممارسة حق حدد ي 2005-09-21مؤرخ في  358-05مرسوم تنفيذي رقم  .65
في  مؤرخة 65التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيمية، ج.ر عدد 

21/09/2005. 
يــحـدد مــســتــوى  2007/10/07 يمـؤرخ ف 310-07مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  .66

 المؤىلـؤىـل وشـروط عـودة الزبون المالسـنـوي مـن الكيربـاء والـغـاز لمزبـون  االســتــيالك
 .10/10/2007في  مؤرخة 64الصادر بالجريدة الرسمية رقم  إلى نظام التعريفات

كيفيات إشيار حدد ي 06/02/2012مؤرخ في  29-12مرسوم تنفيذي رقم  .67
 .15/02/2012في  مؤرخة 8الترشيحات، ج.ر عدد 

تعمق باستمارة التصريح ي 24/01/2012مؤرخ في  24-12مرسوم تنفيذي رقم  .68
في  مؤرخة 4بالترشح النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني، ج.ر عدد 

26/01/2013. 
تضمن إعادة انتشار ي 2014-03-09مؤرخ في  100-14مرسوم تنفيذي رقم  .69

 .2014-03-09في  مؤرخة 13رقم  ج.ر عدد ،مستخدمي الحرس البمدي
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تعمق بإجراءات حجز و/أو ي 12/05/2015مؤرخ في  113-15مرسوم تنفيذي رقم  .71
 مؤرخة 24تجميد األموال في إطار الوقاية من تمويل اإلرىاب ومكافحتو، ج.ر عدد 

 .13/05/2015في 
كيفيات إعداد بطاقة حدد ي 19/12/2016مؤرخ في  336-16مرسوم تنفيذي رقم  .71

 .21/12/2016في  مؤرخة 75الناخب وتسميميا ومدة صالحيتيا، ج.ر عدد 
شكل وشروط إعداد حدد ي 19/12/2016مؤرخ في  337-16مرسوم تنفيذي رقم  .72

 .21/12/2016في  مؤرخة 75الوكالة لمتصويت في اإلنتخاب، ج.ر عدد 
 آراء المجمس الدستوري:قرارات و  -

المتعمق بالقانون األساسي  30/08/1989مؤرخ في  89-م د –ق  –ق  – 2قرار رقم  .1
 .04/09/1989في  مؤرخة 37لمنائب، ج.ر عدد 

من األمر المتعمق بالتقتسيم  02م د المتعمق بدستورية المادة  -ر.أ 04رأي رقم  .2
 مؤرخ فيالقضائي المصادق عميو من طرف المجمس الوطني اإلنتقالي  

 .19/03/1997 مؤرخة في 15ج.ر عدد ، 06/01/1997
من األمر  2حول دستورية المادة  1997فيفري  19مؤرخ في م د -رأ 4رأي رقم  .3

مؤرخ المتعمق بالتقسيم القضائي المصادق عميو من طرف المجمس الوطني اإلنتقالي 
 .19/03/1997 مؤرخة في 15، ج.ر عدد 1997جانفي  06 في

المتعمق بمراقبة مطابقة  19/05/1998مؤرخ في  98/ ر.ق.ع / م.د /06رأي رقم  .4
ج.ر عضوي المتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو لمدستور، القانون ال

 .01/06/1998في  مؤرخة 37عدد 
إلى  04حول دستورية المواد من  13/06/1998مؤرخ في  98/ر.ق/م.د/04رأي رقم  .5

 من نظام التعويضات والتقاعد لعضومن القانون المتض 23و 15، 14، 12، 11و 07
 .16/06/1998ريخ بتا 43البرلمان ، ج.ر عدد 

المتعمق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 1999فيفري  21مؤرخ في  99-08أي رقم ر  .6
الذي يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة، وعمميما، وكذا العالقة 

 .09/03/1999في  مؤرخة 15، ج.ر عدد ة بينيما وبين الحكومة لمدستورالوظيفي
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المتعمق بمراقبة مطابقة القانون  22/08/2004 مؤرخ 04// ر.ق.ع /م.د02رأي رقم  .7
 مؤرخة في 57ج.ر عدد ، لمقضاء لمدستورالعضوي المتضمن القانون األساسي 

08/09/2004. 
المتعمق بمشروع القانون المتضمن التعديل  07/11/2008مؤرخ في  01/08رأي  رقم  .8

 .16/11/2008في  مؤرخة 63ج.ر عدد الدستوري، 
المتعمق بمشروع القانون  28/01/2016مؤرخ في ر.ت.د/م.د  01/16رأي رقم  .9

 .07/03/2016 مؤرخة في 14 ج.ر عددالمتضمن التعديل الدستوري، 
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Résumé: 

Le système juridique des règlements en Algérie se caractérise par de certaines 

spécificités qui découlent de la nature même du système constitutionnel algérien, cela 

est dû à une diversité de causes qui ont influées l’adoption d’une constitution semblable 

à la constitution française de 1958, qui est venue par la nouvelle théorie de la séparation 

entre les deux domaines la loi et le règlement. Par conséquent le règlement s’est 

répandu sur le compte de la loi, et s’est diversifié en décrets présidentiels règlementaires 

autonomes et décrets exécutifs pour devenir ainsi une autorité parallèle au pouvoir  

législatif, sans avoir les mêmes procédures et les mêmes valeurs juridiques, du fait que 

ces réglements contiennent des valeurs fonctionnelles importantes dans la gestion et 

l’organisation des diverses préoccupations des individus, a une grande influence dans la 

stabilité du système juridique dans son ensemble, en garantissant l’exécutions des 

dispositions législatives, et en comblant ses lacunes, et puis l’organisation des domaines 

au-delà de la loi. 

  

 ملخص:

يتميز النظام القانوني لموائح في الجزائر بخصوصيات معينة نابعة من طبيعة     
حيث يرجع ذلك لمعديد من األسباب المتنوعة التي أثرت النظام الدستوري الجزائري، 

والذي جاء بالنظرية الحديثة  1958في اعتماد دستور مشابو لمدستور الفرنسي لسنة 
لمفصل بين مجالي التشريع والالئحة، ومن خالل ذلك توسعت الالئحة عمى حساب 

ية لتصبح بذلك التشريع وتنوعت إلى مراسيم رئاسية تنظيمية مستقمة ومراسيم تنفيذ
سمطة تشريع موازية لمسمطة التشريعية دون أن تكون ليا ذات اإلجراءات وذات القيم 

في تسيير وتنظيم ىامة وظيفية قيم القانونية، حيث تحتوي ىذه التنظيمات عمى 
من  استقرار المنظومة القانونية ككلمختمف شؤون األفراد ليا من التأثير البالغ عمى 

وكذا تنظيم  األحكام التشريعية وسد الثغرات الموجودة فيياتنفيذ  خالل ضمان
 المجاالت الخارجة عن نطاق التشريع.


