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Préface

Préface
S E M. Mourad MEDELCI
Président du Conseil constitutionnel
Nous arrivons avec cette nouvelle édition à la publication du sixième
numéro de la Revue du Conseil constitutionnel. Il est vrai que cette Revue
est encore relativement jeune, sa création remontant à trois ans, mais la
diversité et la richesse des contributions qui y figurent montrent à la fois
tout l’intérêt qu’accordent les chercheurs et experts au droit public en
général et au droit constitutionnel en particulier. L’apport encourageant de
ce support scientifique dans la vulgarisation de la jurisprudence
constitutionnelle mérite d’être souligné.
Ce nouveau numéro revêt, il faut le dire, une importance très particulière
dans la mesure où il intervient dans une étape cruciale dans l’évolution du
constitutionnalisme algérien. En effet, le projet de révision constitutionnelle
initié par le Président de la République à la suite d’une large consultation de
la quasi-totalité de la classe politique, des personnalités, des compétences et
des associations nationales est devenu enfin réalité après son adoption par
les deux chambres du Parlement et sa publication dans le Journal officiel de
la République algérienne. Il s’agit d’une révision constitutionnelle
historique et consensuelle qui permettra, entre autres, de renforcer les acquis
démocratiques et de promouvoir la protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans un Etat de droit.
A ce titre, le Conseil constitutionnel est assurément l’une de ces
institutions de contrôle qui a connu des réaménagements organisationnels et
fonctionnels

majeurs.

Ainsi,

outre l’affirmation

expresse de son

indépendance et de son autonomie administrative et financière, de nouvelles
Revue du Conseil constitutionnel N° 06-2016

Page 7

Préface

attributions lui sont conférées dans l’exercice de sa mission principale qui
est celle de veiller au respect de la Constitution. L’ouverture de la possibilité
de saisine aux députes, aux membres du Conseil de la Nation et au Premier
ministre ainsi que la consécration de la procédure de l’exception
d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat
donnent au Conseil un spectre beaucoup plus large d’intervention.
De fait, ces nouveaux mécanismes de saisine conduiront à la hausse du
volume de l’activité jurisprudentielle du Conseil constitutionnel. A cela
s’ajoute bien évidemment un important arsenal juridique- composé en
particulier de lois organiques - attendu dans les mois à venir pour mettre en
application les amendements et ajouts apportés à la Constitution.
Les prochains numéros de la Revue mettront en relief les nombreuses
contributions liées à ces évolutions et c’est dans cet esprit que nous réitérons
notre appel aux chercheurs spécialisés et universitaires en Algérie et à
l’étranger afin de partager leurs réflexions et expériences dans les différents
volets de la matière constitutionnelle.
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L’expérience algérienne en matière de renforcement du pouvoir
judiciaire
20ème anniversaire de la création du
Conseil Constitutionnel arménien – Erevan du 8 au 10 octobre 2015
Monsieur Mourad MEDELCI
Président du Conseil Constitutionnel algérien

Monsieur le Président
Chers Collègues
Excellences
Mesdames et Messieurs
La séparation des pouvoirs est un élément fondamental à la démocratie et
au renforcement de l’Etat de droit. Néanmoins, l’évolution moderne de la
pratique du pouvoir et l’interaction fonctionnelle entre les pouvoirs
législatifs, exécutif et judicaire couplée à une pluralité de pouvoirs
complémentaires, créent davantage de contre-pouvoirs réduisant, ainsi
l’efficacité de ce principe et multipliant les critiques quant à son fondement.
A l’origine, la séparation des pouvoirs est une théorie scientifique basée
sur la doctrine qui résulte des écrits de Montesquieu, notamment « l’esprit
des lois ».
Il s’agit de distinguer les actes de légiférer, exécuter et juger afin de
garantir les libertés fondamentales comme fondements juridiques d’un
régime politique démocratique. En réalité, ceci se traduit par la délimitation
des fonctions des différents pouvoirs, tout en garantissant l’équilibre
nécessaire à la coopération organique des institutions pour garantir la
viabilité du système politique.
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Erigée en principe par la jurisprudence constitutionnelle, la séparation
des pouvoirs a connu des applications diverses et variées. Les pouvoirs
législatif et exécutif sont par définition
des pouvoirs politiques
contrairement au pouvoir judicaire. Car ce dernier a pour mission
d’appliquer les lois et juger en toute impartialité, il doit garder son
indépendance.
La séparation des pouvoirs tend dans sa finalité à garantir la liberté en
empêchant tout cumul de pouvoirs de l’Etat entre les mains d’une même
autorité, cette concentration étant de nature à engendrer un pouvoir excessif.
Ces quelques considérations préliminaires nous renvoient à une question
principale.
Que signifie l’indépendance du juge et celle du pouvoir judiciaire ?
C’est précisément l’objet de notre rencontre si importante et parfaitement
organisée par la Cour Constitutionnelle d’Arménie.
Historiquement, le pouvoir judiciaire a connu des « flux et reflux » quant
au plein exercice de ses compétences ; il a même été accusé d’avoir
instauré « le gouvernement des juges ».
Le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, qui découle de la
logique même de la séparation des pouvoirs, signifie que le juge doit-être en
mesure d’exercer ses fonctions en toute indépendance, par rapport à toutes
les forces sociales, économiques et politiques et par rapport à
l’administration de la justice.
L’indépendance du pouvoir judicaire et les spécificités qui le
caractérisent par rapport aux pouvoirs politiques, ont permis une
universalisation de certaines normes de procédures judiciaires. Les
rencontres comme la nôtre aujourd’hui ne sont d’ailleurs pas étrangères à ce
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rapprochement. Il est clair que le pouvoir judiciaire est devenu le premier
protecteur des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La spécialisation de ce pouvoir lui a permis de gagner plus d’importance
dans la société moderne, d’autant plus que l’exécutif a tendance aussi à
avoir recours à la justice, en ce qui concerne les affaires relatives à la justice
sociale et celles se rapportant à l’application des lois politiques, ce qui a
donné plus de profondeur sociale au pouvoir judiciaire.
La fonction de juger procure aux juges la possibilité de faire régner les
valeurs exprimées à travers les rapprochements des systèmes politiques et
exprimées dans le concept de l’Etat de droit démocratique.
Néanmoins, la multiplicité des pouvoirs a mis en action d’autres
partenaires du pouvoir politique représentatif, tels que les organisations du
monde associatif, le pouvoir des médias de l’opinion publique exprimé,
notamment, à travers les syndicats, ainsi que le pouvoir économique et
financier.
Les fonctions étatiques qu’exerce la branche de la justice administrative
la rendent responsable devant l’exécutif ce qui provoque l’ambiguïté et
pourtant les domaines de compétence sont clairement définis à l’intérieur de
l’institution judiciaire.
Le Juge indépendant est celui qui prend ses décisions en son âme et
conscience, sans se soumettre aux ordres et conseils de sa hiérarchie.
Il est clair que les contours de ce principe, indispensable à l’édification
d’un Etat de droit, sont difficiles à cerner, raison pour laquelle les
Constitutions ne contiennent généralement aucune définition de cet idéal
démocratique.
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Être juge indépendant, c’est faire face à de multiples pressions d’origines
diverses dont les plus fréquentes sont généralement exercées par le pouvoir
politique.
En Algérie, l’indépendance du juge et celle du pouvoir judiciaire sont
garanties par la Constitution. L’article 138 de la Constitution Algérienne
dispose en effet que : « Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce
dans le cadre de la loi. ».
En effet, l’indépendance de la justice est assurée sur le plan fonctionnel
par l’exclusivité de compétence et de missions clairement spécifiées dans
les lois de la République. L’indépendance organique est garantie par le
Conseil Supérieur de la Magistrature. Cette autorité a pour missions, la
gestion de la carrière des juges et a pour vocation de les prémunir de toute
forme de contrainte qui peut influer sur leur indépendance et qui risque
d’entraver leur impartialité.
Le Statut particulier de la Magistrature1 affirme l’indépendance des
magistrats.
Celle-ci s’apprécie principalement au regard de trois facteurs : la
nomination, la mutation et le déroulement de la carrière des magistrats.
S’agissant de la nomination des magistrats, elle est dans ses grandes
lignes, fixée par la Constitution elle-même. Le Président de la République
autorité de nomination des magistrats, est assisté par le Conseil Supérieur de
la Magistrature. Les membres de cet organe sont pour partie élus par les
magistrats et pour partie nommés par le Président de la République ce qui
garantit une forte indépendance.
S’agissant, de la responsabilité disciplinaire des magistrats, elle est
également confiée, par la Constitution au Conseil Supérieur de la
1

Loi organique n° 04-11 du 6 Sep 2004 portant statut de la magistrature.
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Magistrature qui, à cette occasion, n’est plus présidé par le Président de la
République mais par le Président de la Cour Suprême.
La formation et la spécialisation renforcent l’indépendance du juge lors
du traitement des litiges qui lui sont présentés.
La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil
Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique2, dont il faut
souligner quelques éléments essentiels.
La protection de l’indépendance de l’autorité judiciaire se fait d’autant
plus exigeante qu’elle met en cause la liberté individuelle dont l’autorité
judiciaire a pour mission d’assurer la protection. Ici ce n’est pas seulement
l’indépendance des magistrats qui est protégée, c’est leur compétence et leur
pouvoir d’appréciation.
Enfin le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à ce que le juge ne
soit pas privé de la faculté d’exercer son pouvoir d’appréciation sur les
atteintes portées à la liberté individuelle.
En Algérie, la séparation des pouvoirs en tant que point de départ d’une
nouvelle organisation politique de l’Etat et la création d’un Conseil
constitutionnel dont le rôle principal est de veiller au respect de la
Constitution par le contrôle de constitutionnalité dans le cadre de la
hiérarchie des normes, figurent parmi les innovations majeures de la
révision constitutionnelle de 1989.
Depuis sa création, le Conseil constitutionnel a confirmé les progrès
enregistrés en Algérie en matière de consolidation du principe de la
séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Cette
affirmation sans équivoque apparait notamment dans les Avis du Conseil
2

Loi organique n° 04-12 du 6 Sep 2004 fixant la composition, le
fonctionnement et les attributions du C.S.M. notamment l’art. 35.
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constitutionnel concernant la loi organique relative au découpage judiciaire
et celle relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.
En effet, dans son avis n° 4 du 19 février 1997, le Conseil a considéré
que « le Constituant, en érigeant la séparation des pouvoirs en principe
fondamental de l'organisation des pouvoirs publics, entend fixer leurs
compétences qui ne sauraient être exercées que dans les cas et suivant les
modalités que la Constitution leur a expressément fixés, ».
Le Conseil constitutionnel a réaffirmé l’indépendance du pouvoir
judiciaire dans son Avis n° 6 du 19 mai 1998 en « Considérant que le
principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire édicté à l’article 138 de la
Constitution découle du principe constitutionnel de la séparation des
pouvoirs et tire sa signification des garanties constitutionnelles énoncées
aux articles 147, 148 et 149 de la Constitution. ».
Par ailleurs et sachant que l’indépendance du magistrat est fondamentale
pour l’indépendance du pouvoir judiciaire, et dans l’objectif de préserver
cette indépendance et la dignité du magistrat, le Conseil constitutionnel a
affirmé le droit syndical du magistrat, pour le Conseil « …la liberté du
magistrat d'exercer son droit syndical » serait réduite en l'obligeant à faire
une déclaration au ministre de la justice dès son adhésion au syndicat.
L’avis n° 2 du 19 mai 1998 souligne que la liberté de se syndiquer est
salutaire pour le magistrat et lui permet « en cas de nécessité, de prendre les
mesures nécessaires à la sauvegarde de l'indépendance et de la dignité de la
magistrature ».
Le Conseil Constitutionnel aide le juge à révéler le sens de la loi dans le
cadre du recours constitutionnel.
En effet, l’indépendance du Conseil constitutionnel tend dans sa finalité à
renforcer la crédibilité, à améliorer sa visibilité sociale et à conforter sa
légitimité.
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Le Conseil Constitutionnel bénéficie d’un statut spécifique au sein de
l’ordre constitutionnel qui se situe en dehors des trois pouvoirs constitués,
une position qui le place dans une situation d’indépendance à l’égard de ces
derniers.
Ces trois pouvoirs sont représentés au sein du Conseil constitutionnel.
La reconnaissance de l’indépendance du Conseil constitutionnel est aussi
marquée par le respect de sa jurisprudence par les différents destinataires.
Des progrès significatifs seront apportés à ce sujet à travers les
amendements déjà annoncés de la Constitution algérienne qui confirmeront
dans le corps de la constitution, bientôt, et l’indépendance du Conseil
constitutionnel et son autonomie administrative et financière.
Si le conseil constitutionnel veille scrupuleusement et en toute
indépendance à ce que chaque pouvoir respecte, son domaine d’intervention
tel qu’il résulte de la Constitution, il veille également à circonscrire son
appréciation à la constitutionnalité des textes déférés à son examen et non
leur opportunité comme il tient d’ailleurs à le préciser expressis verbis dans
ses avis et décisions.
Ce qui permet l’indépendance d’un juge, c’est autant

la définition

positive qu’on accorde par principe à sa fonction que celle de sa culture
juridique et de sa force de caractère.
Telles sont en fin du compte, les véritables conditions d’une justice
indépendante sans laquelle les lois et les institutions les plus parfaites
demeurent lettre morte et le doyen Vedel avait continué de dire que
l’indépendance dépend de « l’hygiène mentale des juges ».
En effet, la multiplication des pouvoirs et donc de contre-pouvoirs
augmente la place du pouvoir judicaire d’où la nécessité de garantir son
indépendance.

Revue du Conseil constitutionnel N° 06-2016

Page 15

L’expérience algérienne en matière de renforcement du pouvoir judiciaire

Le recours constitutionnel est un autre développement à côté du contrôle
de constitutionnalité qui peut à la fois alléger la pression sur le pouvoir
judiciaire et conforter son indépendance.
Il n’est pas inutile à ce sujet de mentionner que la politique algérienne de
déradicalisation a commencé par supprimer les juridictions d’exception pour
renforcer l’Etat de droit dans le cadre du principe démocratique de l’Etat
moderne qui implique la préexistence des normes juridiques et la
préexistence et l’indépendance des organes chargées de les appliquer.
Ainsi, dans ce domaine l’Algérie a eu plusieurs occasions de partager
son expérience et, très récemment encore, à la tribune des Nations unies.
Les pays africains sont eux-mêmes porteurs d’une expérience qui s’est
révélée de façon significative à l’occasion de la Conférence Africaine
d’Alger en novembre 2014.
Malgré tous les maux dont on peut l’accuser, la justice en Afrique, si l’on
en juge par les initiatives prises çà et là, a réellement pris conscience de
son état et cherche à se métamorphoser ; elle a engagé des réformes dont
certaines sont positives dès lors qu’elles vont dans le sens d’un
renforcement de l’indépendance et des pouvoirs du juge 3 dans ses rapports
avec les autres organes de l’Etat
La nouvelle génération de juridictions constitutionnelles développe en
effet, une jurisprudence démontrant à la fois leur capacité
d’imagination et leur indépendance d’esprit marquant ainsi le passage du
formalisme à l’effectivité d’un constitutionnalisme orienté vers la
démocratie et l’Etat de droit.

3

Mayacine Diague « La mutation de la justice constitutionnelle en Afrique. L’exemple du
Conseil Constitutionnel Sénégalais » Annuaires internationale de justice constitutionnelle
T.XII,1996 p.99
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Mesdames et Messieurs les présidents et juges des
constitutionnelles et instances équivalentes Mesdames et Messieurs.

Cours

Je voudrais, pour terminer, joindre ma parole à celles et ceux qui ont tenu
à féliciter les organisateurs pour le choix du thème et
interventions.

la qualité des

Je ne cesserais de les remercier pour la chaleur de leur accueil et le
professionnalisme dont ils ont fait preuve afin de rendre notre séjour si
agréable.
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Texte et dispositions législatifs déclarés inconstitutionnels et les motifs
de leur invalidation
Nous poursuivons, dans le présent numéro de la Revue du Conseil
constitutionnel, la publication des textes et dispositions législatifs déclarés
inconstitutionnels par le Conseil constitutionnel, en précisant les motifs et
les principes constitutionnels sur lesquels le Conseil avait fondé son
appréciation, pour les invalider.
Pour ce numéro qui reprend la synthèse d’une partie de la jurisprudence
constitutionnelle rendue en 2000, une remarque mérite d’être citée. Il s’agit,
en effet, de la saisine du Conseil constitutionnel d’un texte déjà promulgué
et en vigueur depuis 03 ans. Le Conseil constitutionnel venait ainsi, exercer,
pour la première fois depuis sa création, un contrôle a posteriori sur un
texte, en l’occurrence l’ordonnance fixant le statut particulier du
gouvernorat d’Alger adoptée par le Parlement en 1997.
texte
objet de
saisine
(Année 2000)

Ordonnance n°
97-15 du 24
Moharrem
1418
correspondant
au 31 mai 1997
fixant le statut
particulier du
gouvernorat
d’Alger.

Objet du texte
ou de la
disposition
invalidé
L’ordonnance
contestée avait
créé, deux
collectivités
territoriales en
l’occurrence « le
Gouvernorat
d’Alger »
et « l’arrondissem
ent urbain » et
leur a fixé des
règles spécifiques
d’organisation, de
fonctionnement et
d’action.

Motifs d’invalidation

Le Conseil constitutionnel avait
déclaré ce texte
inconstitutionnel aux motifs
que :

Articles et principes
constitutionnels
fondant cette
invalidation
Art. 15 (alinéa 1er) de
la Constitution.

- Le législateur a méconnu les
dispositions de l’article 15 de
la Constitution, qui prévoient
que les collectivités
territoriales de l’Etat sont « la
commune et la wilaya ».
- Qu’en prévoyant ces deux
collectivités territoriales
uniquement, le Constituant
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entendait limiter le découpage
territorial du pays
exclusivement à ces deux
collectivités.

(Décision
n°02/D.O//CC/9
9 du 22 Dhou
El Kaâda 1420
correspondant
au 27 février
2000)

le Conseil constitutionnel
rappelle au législateur que si le
Constituant lui a donné
compétence pour légiférer dans
le domaine du découpage
territorial, il est tenu, dans
l’exercice de cette compétence,
de se conformer aux
dispositions de la Constitution
prévues en la matière, même si
rien ne s’oppose à ce qu’il
édicte des règles spécifiques
d’organisation, de
fonctionnement et d’action pour
la ville d’Alger au regard de son
statut constitutionnel de
Capitale du pays – art. 4 de la
Constitution.

(JORA n°7 du
28 février 2000)

Règlement
intérieur de
l’Assemblée
Populaire
Nationale
(avis
n°10/A.R.I/CC/
2000 du 9 Safar
1421
correspondant
au 13 mai 2000)

(JORA n°46 du
30 juillet 2000)

Articles 20 (in
fine) et 88 : Ces
deux dispositions
traitent
respectivement de
la compétence de
la Commission
des Affaires
juridiques,
administratives et
des libertés pour
examiner le
« statut particulier
des fonctionnaires
du Parlement » et
des garanties et
droits qui leur
sont reconnus
contenus dans un
statut particulier
adopté par

Le Conseil constitutionnel a
déclaré ces deux dispositions
conformes à la Constitution
sous réserves, aux motifs ciaprès :

- Art.122, 123 et 126
de la Constitution.

le législateur introduit un
amalgame en utilisant, dans une
disposition, l’expression « statut
des fonctionnaires du
Parlement » et dans l’autre
l’expression « statut des
fonctionnaires de l’Assemblée
populaire nationale »,

- Art. 102 de la loi
organique fixant
l’organisation et le
fonctionnement de
l’APN et du Conseil de
la Nation ainsi que les
relations
fonctionnelles entre les
chambres du
Parlement et le
Gouvernement.

Cependant, le législateur
organique, en prévoyant à
l’art.102 de la loi organique
fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’APN et du
Conseil de la Nation ainsi que

- Principe de la
séparation des
pouvoirs.
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l’Assemblée
populaire
nationale et publié
au JORA.

les relations fonctionnelles entre
les chambres du Parlement et le
Gouvernement, que le
Parlement fixe et adopte le
statut de ses fonctionnaires,
n’entendait nullement prévoir la
détermination et l’adoption
d’un statut commun aux
fonctionnaires des deux
chambres. Car, si tel était le cas,
ce texte (statut) relèverait du
domaine de la loi et serait donc
soumis aux procédures
d’élaboration, d’adoption et de
promulgation qui en découlent.
Or, aux termes notamment des
articles 122 et 123 de la
Constitution, le statut des
fonctionnaires du Parlement ne
relève pas du domaine de la loi.
De même, le principe de la
séparation des pouvoirs et
d’autonomie du Parlement ne
s’oppose pas à ce que chaque
chambre fixe et adopte le statut
de ses fonctionnaires découlant
de cette autonomie.
le Conseil constitutionnel
estime, en conclusion, que ces
deux dispositions ne
contreviennent à aucune
disposition ou principe
constitutionnels mais telles que
rédigées, elles peuvent avoir
une interprétation autre que
celle retenue par le législateur
organique.

Art. 14 (7ème
tiret) et 85 : Ces
deux dispositions

Le Conseil constitutionnel a
déclaré ces deux dispositions
conformes à la Constitution
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prévoient que le
Bureau de
l’Assemblée
populaire
nationale est
compétent pour
déterminer des
règles
particulières
applicables à la
comptabilité de
l’Assemblée
populaire
nationale, sans en
préciser le
fondement.

sous réserves. Dans ses motifs,
le Conseil constitutionnel :
rappelle que législateur, guidé
par le souci de ne pas porter
atteinte au principe de la
séparation des pouvoirs, a
donné compétence à l’APN, aux
termes des dispositions de la loi
sur la comptabilité publique,
pour édicter, dans son
règlement, des règles de
contrôle de l’exécution de son
budget.

comptabilité publique.
- Principe de la
séparation des
pouvoirs.

dit que la détermination de
règles particulières applicables
à la comptabilité de l’APN ne
saurait être de la compétence du
Bureau de celle-ci pour fixer
des règles autres que celles
prévues par la loi relative à la
comptabilité publique, à savoir
des règles liée au contrôle de
l’exécution du budget.
conclut que l’ambigüité dans la
compréhension de ces deux
dispositions est la conséquence
de l’utilisation d’une rédaction
inappropriée.

Dernier tiret et
utilisation du
terme « outre »
de l’article 9 :
En vertu de cet
article, le
législateur a repris
la possibilité de
saisir le Conseil
constitutionnel
accordée par le

Le Conseil constitutionnel a
déclaré cette disposition
partiellement conforme à la
Constitution au motif qu’en
ajout les termes « outre » et « le
cas échéant » à une compétence
constitutionnelle consacrée, le
législateur a introduit une
ambiguïté qu’il convient de
lever.
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constituant au
Président de
l’APN.

Art.49 :
l’Assemblée
populaire
nationale a prévu
dans cet article de
son Règlement, la
possibilité de
créer des
commissions ad
hoc, en cas de
besoin, par
Résolution
adoptée par
l’APN et suivant
des procédures
prévues dans le
Règlement, sans
en préciser le
fondement.

Le Conseil constitutionnel a
déclaré cette disposition non
conforme à la Constitution au
motif que le Constituant a
donné compétence à chaque
chambre du Parlement pour
créer exclusivement des
commissions permanentes et
des commissions d’enquête sur
des questions d’intérêt général.

Art. 117 de la
Constitution.

Art. 52 : le
législateur a
prévu, à cet
article, la
possibilité pour
les députés de
constituer des
groupes
parlementaires sur
la base de leur
appartenance
politique
d’origine à des
partis représentés
à l’APN. les
autres députés
sont, selon cette
rédaction, exclus
de la possibilité

Le Conseil constitutionnel a
déclaré cette disposition non
conforme à la Constitution.
Dans les motifs évoqués, il :

Art. 7, 10, 29, 31 et 105
de la Constitution.

rappelle d’abord, que s’il
appartient à l’APN, en vertu de
la loi organique fixant
l’organisation et le
fonctionnement de l’APN et du
Conseil de la Nation ainsi que
les relations fonctionnelles entre
les chambres du Parlement et le
Gouvernement, de fixer les
conditions relatives à la
constitution de groupes
parlementaires, il revient, en
revanche, au Conseil
constitutionnel de s’assurer que
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de créer des
groupes
parlementaires,
quel que soit leur
nombre,

ces conditions ne heurtent pas
les principes contenus dans la
Constitution.
dit ensuite que l’APN ne peut
prévoir des conditions
particulières pour les députés
sur la base de leur appartenance
politique, dès lors que le
mandat de député est national et
dès lors, également, qu’ils
participent tous, à ce titre, à
l’exercice de la souveraineté
nationale en tant que
représentants élus, à l’exclusion
de toute autre considération
sous peine de contrevenir au
principe d’égalité.
rappelle également la
disposition constitutionnelle qui
dispose que la représentation du
peuple n’a d’autres limites que
celles fixées par la Constitution
et la loi électorale.
rappelle, dans ce cadre, une
disposition de la loi électorale
qui stipule que : « chaque liste
de candidats est représentée soit
sous l’égide d’un ou de
plusieurs partis politiques, soit
au titre de liste indépendante. ».
conclut que limiter la
constitution des groupes
parlementaires aux seuls
députés appartenant à l’origine
aux partis politiques représentés
à l’APN introduit une
discrimination entre les députés
et porte, par conséquent,
atteinte au principe d’égalité
entre les députés.
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Art. 56 : l’APN a
prévu à cet article
de son règlement
que l’ouverture de
ses sessions
s’effectue
conformément
aux dispositions
de la loi
organique fixant
l’organisation et
le fonctionnement
de l’APN et du
Conseil de la
Nation ainsi que
les relations
fonctionnelles
entre les chambres
du Parlement et le
Gouvernement.

Le Conseil constitutionnel a
considéré qu’en introduisant
dans son Règlement une
matière qui relève de la loi
organique, l’APN s’est arrogée
une compétence que le
législateur organique ne lui pas
donnée.

Répartition
constitutionnelle des
compétences.

Art. 59 alinéa
1er : l’APN a
prévu à cet article
que tout projet ou
proposition de loi
dont une ou
plusieurs
dispositions
relèvent du
domaine
organique seront
soumis aux
procédures
d’examen et
d’adoption des
lois organiques.
Par conséquent, la
ou les dispositions
figurant dans le
même texte et
relevant du
domaine de la loi
ordinaire seront

Le Conseil constitutionnel a
déclaré cette disposition non
conforme à la Constitution pour
les raisons suivantes :

Art. 122 et 123 de la
Constitution.

- dit d’abord, que le domaine
d’intervention de la loi
ordinaire et celui de la loi
organique sont fixés par des
dispositions constitutionnelles
et que le constituant pour l’une
et l’autre des procédures
d’adoption différentes. en
effet, contrairement à la loi
ordinaire, la loi organique est
adoptée à la majorité absolue
des députés et soumise
obligatoirement avant leur
promulgation, à un contrôle de
conformité à la Constitution.

Répartition
constitutionnelle des
compétences.
Principe de la
hiérarchie des normes
dans l’ordre juridique
interne.

- dit ensuite, que la répartition
constitutionnelle des
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également
examinées et
adoptées suivant
les mêmes
procédures
d’adoption qu’une
loi organique.

compétences entre ces deux
lois et leur soumission à des
procédures d’adoption
différentes, découlent du
principe de la hiérarchie des
normes dans l’ordre juridique
interne qui impose qu’au
regard du rang hiérarchique de
l’une et l’autre, celles-ci ne
peuvent intervenir que suivant
les domaines et procédures
réservés à chacune par la
Constitution.
- aboutit à la conclusion que
l’APN, en rédigeant l’article
tel que figurant dans son
Règlement déféré au Conseil
pour examen, a méconnu la
répartition des compétences
telle qu’elle résulte de la
Constitution.

Art. 61 alinéa 3 :
cet article donne
la possibilité au
Président d’un
groupe
parlementaire de
demander la
suspension de la
séance
conformément
aux dispositions
de loi organique
fixant
l’organisation et
le fonctionnement
de l’APN et du
Conseil de la
Nation ainsi que
les relations
fonctionnelles
entre les chambres
du Parlement et le

Le Conseil constitutionnel a
conclu que cet article n’entre
pas dans le domaine du
règlement au motif que la loi
organique fixant l’organisation
et le fonctionnement de l’APN
et du Conseil de la Nation ainsi
que les relations fonctionnelles
entre les chambres du
Parlement et le Gouvernement,
a prévu, limitativement, les
parties habilitées à demander la
suspension de la séance, en
l’occurrence le représentant du
gouvernement, le bureau de la
commission compétente et le
délégué des auteurs de la
proposition de loi.

Revue du Conseil constitutionnel N° 06-2016

Art.34 de la loi
organique fixant
l’organisation et le
fonctionnement de
l’APN et du Conseil de
la Nation ainsi que les
relations
fonctionnelles entre les
chambres du
Parlement et le
Gouvernement.

Page 28

Dispositions législatifs déclarées inconstitutionnels et les motifs de leur invalidation
Gouvernement.

Art.67 : l’APN a
prévu à cet article
de son Règlement
que les textes
portant
approbation
d’accords et
traités
internationaux
sont soumis dans
leur ensemble au
vote après
audition du
rapport de la
commission
compétente.

Le Conseil constitutionnel a
conclu que cet article n’entre
pas dans le domaine du
règlement au motif que :

Art. 68 : cet
article reprend
une disposition de
la loi organique
fixant
l’organisation et
le fonctionnement
de l’APN et du
Conseil de la
Nation ainsi que
les relations
fonctionnelles
entre les chambres
du Parlement et le
Gouvernement.

Le Conseil constitutionnel a
conclu que cet article n’entre
pas dans le domaine du
règlement intérieur au motif
que :

Cette disposition
prévoit que la

- le principe d’autonomie de
l’APN pour élaborer et adopter
son Règlement intérieur
implique que l’APN doit rester
dans les limites du domaine que
lui fixe le constituant pour
l’exercice d’une telle
compétence.

Art.115 alinéa 3 de la
Constitution.
Répartition
constitutionnelle des
compétences.

- l’approbation d’accords et
traités internationaux implique
l’intervention d’autres pouvoirs
et par conséquent, en prévoyant
cette disposition dans son
Règlement, l’APN a touché aux
compétences d’autres pouvoirs.

-Art. 115 alinéas 1 et 3
de la Constitution.
-Répartition
constitutionnelle des
compétences.

- la reprise de l’objet d’une
disposition organique dans le
Règlement intérieur ne
constitue pas en soi une
modalité d’application d’une
disposition constitutionnelle ou
organique ; qu’elle constitue, en
fait, une insertion d’une matière
de la loi organique dont
l’élaboration et l’adoption
obéissent aux dispositions de la
Constitution.
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commission
parlementaire
paritaire se réunit
à la demande du
Chef du
gouvernement
communiquée au
Président de
l’APN.
Art.84 : cet article
prévoit que l’APN
jouit de la
personnalité
morale.

- cette reprise du contenu d’une
disposition organique dans le
Règlement intérieur relève
d’une méconnaissance de la
répartition des compétences
telle qu’elle découle de la
Constitution.

Le Conseil constitutionnel a
conclu que cet article n’entre
pas dans le domaine du
règlement intérieur au motif
que la personnalité morale
relève de l’organisation de
l’APN et que celle-ci est, aux
termes de la Constitution, du
ressort de la loi et que la
chambre concernée inscrit ses
actes avec les tiers sur une base
constitutionnelle et législative.

-Art. 115 alinéa 1er de
la Constitution.
-Répartition
constitutionnelle des
compétences.

À suivre
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· .1ة معا tالسيد ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ ،رئيس ا=لس الدستوري>  ،
ملت ¹الذكرى M
الع  ~ لتأسيس




رمي  – µيفان من  8إ 10 tأكتو ________________ 2015ص143
ا=لس الدستوري ا 7
½
مداخ مقدمة >
>
الع¾
لؤ,ر
 .2آ  Mقرارات و آراء ا=لس الدستوري ا زا  ي ،الواقع و ا7فاق -

ا=ا¿ و ا=الس الدستورية العربية :ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻊ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات
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ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺪد
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البحر ايت ،ا7ردن  29 - 28فfا  .2016
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• ا7حOم M
>
دستوري?ا).ﺗﺎﺑﻊ(_______________________ص 185
الت يعية اح بعدم
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اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴــــــــــــــﺔ

اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ:
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺪ ،ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري


eذه الطبعة ا ديدة نصل إM tن العدد السادس من  > 9ا=لس الدستوري .وع الرÁ
من أن هذه ا= > حديثة نسبيا ,ا أن 
إنشاeا يعود إ tثHث سنوات خلت ،إ 7أن تنوع و  Mاء

ال µيو ل?ا الباح  
اÄ7ية >
ث وا  fاء للقانون العام بصفة عامة
اقا7ت انشورة ف?ا يدل ع

والقانون الدستوري بصفة خاصة .هذا ،وتلعب هذه ا= > العية دورا مشجعا  Mن >
ا7ج?اد

الدستوري.


>
مرح حاÅة  تطور ا ركة
يكت uهذا العدد ا ديد أÄية استثنائية وذلك 7نه يصادف


الدستورية ا زا  ية  .هذا الصدد ،فان M
موع التعديل الدستوري الذي در به رئيس

>
سلس واسعة من اشاورات شاركت ف?ا معظم الطبقة السياسية والشخصيات
ا مهورية بعد
الوطنيـة والكفـاءات ،وكذلك ا معيـات الوطنيـة أصبح حقيقة بعد أن صادق عليه الfان

>

والتواف¹
التارË
بغرفتيه >وM Iنه  ا ريدة الرÅية للجمهورية ا زا  ية .هذا التعديل

 

سيسمح > 7
رت ا7ساسية
9ا Uبتعز   اOسب 
الد,قراطية و > قية Ìاية حقوق ا7نسان وا 
 إطار >
دو Uالقانون.

>

ا7اه ،يعت fا=لس الدستوري من  
ب اؤسسات الرقابية >
ال µعرفت تعديHت
هذا



>

ال¶  Uلذاتية وا7ستقHلية
ا7عfاف
تنظيمية ووظيفية ذات أÄية قصوى .فإضافة إt

>
اتمث  الÏر ع >
احfام الدستور.
aا7دارية واالية خولت Ð Uام جديدة  Ñرسة Ðمته



,نح توسيع هيئات aا7خطار لتمتد إ tالوز  ا7ول والنواب وأعضاء 9لس ا7مة وكذلك عن
>
إحا Uمن ا=Óة العليا و9لس
طريق تكريس إجراءات الدفع بعدم الدستورية بناء ع

>
الدو9 Uا 7أوسع لتدخل ا=لس.
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اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴــــــــــــــﺔ


بطبيعة ا ال هذه ا7ليات استحدثة  9ال ا7خطار الدستوري سيكون kا أ  Mا 7

>
>
ا7ج?ادي لجلس الدستوري .ضف إ tذلك >الfسانة القانونية
يس?ان به  ¦م النشاط
 
>

>
اقب
وال µينتظر أن تصدر  اÔM 7ر
اهمة اتكونة خصوصا من 9موع
القوان العضوية 
لتنفيذ التعديHت وا7ضافات الواردة ع الدستور.


>
>
و هذا
ستكون ا7عداد اقب لج منfا للدارسات العديدة ارتبطة eذه التطورات 

 

امعي  ا زا  أو خارÖا من أجل
اتخصص وا
aا7طار دد الدعوة ل Õالباحث  

>

>
الص ادة الدستورية.
تبادل أفOر× وكذا ارeم  9تلف ا=ا7ت ذات
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ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــــــــــــــــــــﺎﺕ
•
•
•

•
•
•

 

لقوان  الدستور ا زا  ي لسنـة 1996
 مدى ثنائية سلطة ابادرة  

الد,قراطية
ا دود الدستورية لرقابة الرأي العام و دوره  إرسـاء 

ا7مة  التعديل ،دراسة  ضوء >
اج?اد ا=لس الدستوري ا زا  ي
حق 9لس


و اراجعة الدستورية لعام 2016
> M


 Eلسنـة 2014
إشOلية  Nرئيس ا مهورية القا IلHنتخاب الر 
ا نسية و اواطنة

>
>
الدو  U
ب أحOم القانون العضوي ر01-98 R
النو= Vلس
تشتت قواعد ا7ختصاص

وا7دارية
وأحOم قانون aا7جراءات ادنية a

ﻓﻲ ﻣﺪى ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﺴﻨﺔ 1996

ﻓﻲ ﻣﺪى ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﺴﻨﺔ 1996
اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻌﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻮﻧﺎﺳﻲ ﺟﺠﻴﻘﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ﺗﻴﺰي وزو.

ﻣﻘﺪﻣﺔ:


تعد Øلية سن M
ا7ساسية> ،
ال µتضطلع eا اؤسسات الدستورية
الت يع من اهام والوظائف


>
>
وا7ج±عية وا7قتصادية
لتنظ ²ا ياة العامة لجتمع  Ùفة ا=ا7ت السياسية
للدوU


سا Eوا=ال ا يوي لتحريك وعقلنة العHقات
a
وا7دارية .وتعت fهذه العملية ا=ور ا 7
> 
>
>
الدستورية الوظيفية  
ومتفاع 
ومؤسساeا الدستورية بصورة متناسقة
الدوU
ب سلطات

ا7داء).(1
>وØ Úلية سن M
الت يع مراحل وإجراءات Mووط وآليات دستورية وقانونية وتنظيمية،

َ 

وا7جراءات  مراحل
تكون  9موÛا النظام
القانوk pذه العملية ،وتتمثل هذه اراحل a

>

M
ي ،ßومراحل وإجراءات يتبÞا هذا العمل  إعداده وصياغته
 
ض fية للعمل الت 
والتصويت عليه.

تنظ ²العمل M

الت ي ßالتوفيق  

أساسي:
اعتبار~
ب
إنه من الواجب أن  ا  V



عليه،والثا:pكون السلطة
أحدÄا :كون الfان ,لك السيادة  إعداد القانون والتصويت


>
للدو UووضÞا موضع التنفيذ.
التنفيذية  àصاحبة ا7ختصاص  ر °السياسة العامة

فبالر Áمن نص اادة  98من الدستور ا زا  ي لسنة  (2)1996ع أنه, » :ارس السلطة

M


الوط µو9لس ا7مة ،و Uالسيادة
الشعµ
غرفت وÄا ا=لس
الت يعية ان يتكون من


ري" ،إ!:اءات و!7ا 56إ 4اد ا  12ا  ( .!/0وإ!+اره )( ا '! & ن ا #$ا"!ي" ،ا <;!
ا
-1ا
ا '! & @( ،ا د ا ? > 7 ،رس  ،2003ص.63 .
 F7 .#&G - 2ا  K 7 () 5 L <0ع ا &!ا 56ا  HI !&. (0ا & 5ا  ،( .!/0را ،OR $: (S @ :M:ا OPGQ
ا  () O .!/0ا  0Sر ا #$ا"!ي  ،1996 O2Qر O Sد 0Wراه دو  () Oا  @ Vن 7 O 7 : ،د !& 7ي# U ،ي
وزو O GW ،ا  VYق ،2007 ،ص 94 .و. H G. 7
را M:أ : ].أ ،d.! &Y7 F&.ا 7 @cج ا ظ <( وا ] ي  F Iا  F 0PGQا  O .!/0وا  () O.` <20ا_@O&e
ا  O S Qا & !Lة ،دار ا  O]H2ا ! ،O Iا  Vھ!ة ،2005 ،ص 200 .و. H G. 7
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)(3
M
يß
 إعداد القانون والتصويت عليه «  ،لكن من الناحية التطبيقية د أن العمل الت 

.
يفلت من aا7رادة الfانية  Ìيع مراح
>
>
ال µيكون مصدرها إما الfان عن
و7ك±ل القانون فإنه ,ر بعدة مراحل ،أوkا ابادرة 

طريق >


القوان )ابحث ا7ول( ،إ 7أن
القوان ،أو ا كومة عن طريق مشاريع
اقfاحات

>
M
خfة سلطة
الوط الدستورية والقانونية مارسة حق ابادرة من قبل النواب ،عل هذه ا 7
>
Ñرس?ا إ, 7وافقة السلطة التنفيذية أي رئيس ا مهور ية
صورية ،يصعب ع النواب

الثا.(p
)ابحث 

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻧﻮاب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ

لقوان طبقا لنص اادة  119من دستور  ،1996سلطة >
مشfكة  
تعت fسلطة ابادرة   
ب


ا7ول( , ،

والقوان
ارسوeا وفقا للقواعد ا=ددة  الدستور
النواب وأعضاء ا كومة )اطلب
>
M
تنظ ²ا=لس
7س ±القانون العضوي ر 02/99 Rالذي دد 
ي ،(5)(4)ß
انظمة للعمل الت 

ا7مة وØلهما ،وينظم العHقات الوظيفية 
بي?ما  

الوط µو9لس
الشعµ
وب ا كومة وكذا



ا7نظمة الداخلية للغرف الfانية.

3

 L -ر ا  0Sر ا #$ا"!ي  k: &I 1996 O2Qا &! Sم ا !"  (Sر 438-96 i+ا &nرخ )(  07د!'&Q.

 ،1996و 4ل )(  10أ) 2002 5.!Iا  @ Vن ر 03-02 i+ا &nرخ )(  10أ ،2002 5.!Iا  .!$ة ا !،O &S
 4د  ،25ا &nرخ )(  14أ 4 ،(2002 5.!Iل  k: &Iا  @ Vن  19-08ا &nرخ )( 2008 !'&) @ 15
)ا  .!$ة ا ! O &Sر 63 i+ا &nرخ )( .(2008 !'&) @ 16
4

 -د t<Pu7 .أ Iز ،(&H) .ا  e2م ا  0Sري )( ا  H&$ر O.ا ! O Iا & Y0ةs/27 ،ة ا & رف،

ا 2;Svر ،1966 ،O.ص.477 .
 - 5دS .

I

! O+x4 ،ا & OQSnا  OQSn& I O .!/0ا  () O.` <20ا  e2م ا  (S Qا #$ا"!ي ،أط!وO6

د 0Wراه دو  O 7 : ،Oا #$ا"! ،1984 ،ص.216 .
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ


ا7سس M
تعرف ابادرة   
للت يع ودد مضمونه
لقوان ع أeا ذلك العمل الذي  °
وموضوعه > .
وتلف تسمية هذه ابادرة ختHف اؤسسة >
لتا tتكون إما عن
ال µتتقدم eا  ،

القوان)أو ،(7أو >


القوان ) Mنيا(.
اقfاحات
طريق مشاريع
 -أوﻻ :اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ


>
عل?ا ،ويعود إقرار هذا
ال µتقدÐا ا كومة إ tالfان للتصويت 
تتمثل  تلك اشاريع 


>
الدو Uا ديثة  ،مقابل انæش دور الfان 
ا ق للحكومة ،نتيجة للتطور الذي عرفه دور
Ñرسة الوظيفة M
الت يعية.
-

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ

 

>
الد,قراطية  ا7نظمة اعاçة ع
ال µيتقدم eا النواب ،حيث تقوم 
تتمثل  ابادرة 

>
وال µتÓن أساسا  aا7رادة العامة ،حسب ما
أساس جوهري ،وهو مبدأ سيادة الشعب 
>

ذهب إليه جون جاك روسو   كتابه العقد >
ا7ج ،V ±ود هذه aا7رادة مصدرها وأساÔا 
> 
M
الوسي ا7ساسية 7ستظهار هذه aا7رادة.
الت يع ،أي صنع القانون الذي يعتf

الد,قرا éع أن الfان هو عضو M
الت يع ا7صيل ،ووفقا لذلك ،هو الذي
يقوم ابدأ 

الدسات fاختلفت  >ديد السلطة صاحبة ا7ختصاص  >
يقر M
اقfاح
الت يعات ،لكن



 
دسات fخولت هذا ا ق للسلطة M
الفرن uلسنة 1791
الت يعيةÙ ،لدستور
القوانê ،ناك



حيث نص ع أنه » يفوض الدستور اkيئة M

القوان «،
الت يعية لوحدها  >قfاح وسن
وÙن اkدف من ح حق ابادرة  اkيئة M
رت العامة ،جة أن
الت يعية ،هو Ìاية ا 


>
رت) ،(6لكن هذا ا7سلوب  ³يس´ من
ويل التاج Ñرسة هذا ا ق ,ثل خطرا ع هذه ا 

 - 6را!7 y :M:ي  OPGS ،!7 4ا &' درة  () M.!/0 Iا  e2م ا  (S Qا #$ا"!ي H 5 2 >YI ،دة ا & ،! 0Q:
)!ع ا  @ Vن ا م O 7 : ،ا #$ا"! ،ا  O2Qا  ،2006/2005 O 7 $ص.30 .
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>
لتا à tا7جدر ,عرفة ما ب
ا7نتقاد كون السلطة التنفيذية  àالسلطة 
اسfة للدو ،Uو 
عرضه من >

القوان).(7
اقfاحات
الفرن uلسنة
دسات fحت ابادرة ع السلطة التنفيذية ،وذلك مثل الدستور
 íتوجد



القوان
 ،1852حيث نصت اادة الثامنة منه ع أن لرئيس ا مهورية حق ابادرة  >قfاح
لقوان  فرنسا ،حق >
ً
مشfك  
ب
,فرده .لكن ابتداء من دستور  1946أصبح حق ابادرة    
رئيس 9لس الوزراء ونواب الfان) (8وØل دستور  1958ع التأكيد ع هذه M
الاكة،

ونقل حق ابادرة إ tالوز  ا7ول والنواب وذلك طبقا لادة  1/39منه).(9

الدسات fمبدأ مشاركة  ïمن ا كومة والنواب
أما  النظام ا زا  ي ،فقد تبنت 9تلف


ف ¹دستور  (10)1963نصت اادة  36منه ع أن » لرئيس ا مهور ية
Ñرسة حق ابادرة .
والنواب حق ابادرة  >قfاح القانون «.
>
غ fأن نص هذه اادة جاء غامضا من حيث عدم ديد عدد النواب IM ،أزيل هذا
الوط µحيث جاء ف?ا » :يودع >
الغموض ,وجب اادة  40من نظام ا=لس 
اقfاح القانون من


قبل النائب صاحب ابادرة ويتضمن توقيعه ومصوغا  ش Õمواد قانونية ومرفقا ,ذكرة
إيضاحية «).(11

أما دستور ð ،1976عل حق ابادرة لرئيس ا مهورية M
وع  ~ ئبا ع ا7قل).(12
 - 7را { L 2H7 :M:ا !Pاو@ ،Oا  F I O+xا  F 0PGQا  O.` <20وا  () O .!/0ا  e2م ا '! & @( ،ا راق
 !/2Gوا  0ز &4 ،M.ن ،2009 ،ص.78 .
 - 8را 1@ M:ا & دة  14ا <!Vة ا_و  F7 tد 0Sر  1946ا <!@.(Q
 F7 .#&G - 9ا &  7 Gت  6ل  |6 i e2Uا &' درة  V Iا@  () Fا  e2م ا <!@ ،(Qرا:M:
AVRIL (P.) et GiCQUEL (J.), Droit parlementaire, Montchrestien, Paris, 1988, p.
215 et s.
 !/@ - 10د 0Sر  () 1963ا  .!$ة ا ! 4 ،O &Sد  64ا &nرخ )(  ،1963 !'&0'S 10ص.888 .
 - 11را :M:د '4 .ﷲ  ،O<+ Iا  0Sر ا #$ا"!يs/@ ،ة ، HV) ، .!/U ،دار ا  Hى ،ا #$ا"! ،2005 ،ص.
.75
 - 12ا & دة  F7 148د 0Sر  1976وا `ي  Lر  k: &Iا_ !7ر 97-76 i+ا &nرخ )( ،1976 !'&) @ 22
ا  .!$ة ا ! 4 ،O &Sد n7 94رخ )(  ،1976 !'&) @ 24ص.1122 .
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ً
وابتداء من دستور  IM (13)1989دستور  ،1996أصبح حق ابادرة   
لقوان لرئيس ا كومة
والنواب.

بعد التعديل الدستوري لسنة  (14)2008وبعد القضاء ع مؤسسة رسة ا كومة ،أصبح

ا7ول ،و >

حق ابادرة ,شاريع ا  
القوان لنواب ا=لس الشع µ
الوط.µ
احات
قf
لقوان للوز 



تب µدستور  1996مبدأ ا7زدواجية الfانية ،فإن ابادرة  M

لت يع بقيت ً
حكرا
ولر Áمن 

ع نواب ا=لس الشع µ
الفرن uلسنة
الوط µدون نواب 9لس ا7مة وذلك خHفا للدستور





القوان ،وذلك تطبيقا لنص اادة 39
الغرفت حق ابادرة  >قfاحات
 1958الذي خول نواب

الفقرة ا7و tمنه.
 – 2دور اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة:


> >


ا M 7
ñاص 
ال Ú µسلوك
يتمثل القانون  9موعة القواعد العامة ا=ردة والزمة 
ا=تمع ،وال > µب ع السلطة العامة óن >
احfاÐا بتوقيع ا زاء ع من   الòا.


7سÑ  ±رسة حق ابادرة   
لقوان،
إن أÄية وقوة سلطة الfان ،أو لعكس ضعفه 



و
ا pا=ددة  الدستور ،
تتج لنا بوضوح عند دراسة aا7جراءات اتعلقة لعمل ال f
 

M
لتاt
ي ،ß
و ا7نظمة الداخلية للغرف الfانية ،و 
ا7نظمة القانونية انظمة للعمل الت 
وسي >
>
فعا Uمن أجل تقوية أو إضعاف سلطته.
تعت fهذه aا7جراءات
>

القوان ع نواب ا=لس
إ tجانب ديد دستور  1996سلطة ابادرة  >قfاحات


الوط µدون نواب 9لس ا7مة ،بوضع Mوط شôية وموضوعية تؤدي إ tشل أية
الشعµ


>
(
15
)
الشعµ
تنظ ²ا=لس
مبادرة  يد النواب اقfاÖا  ،فإن القانون العضوي  02/99الذي دد 


ا7مة وØلهما ،وكذا العHقات الوظيفية 
بي?ما  

وب ا كومة ،قيد سلطة النواب
الوط µو9لس

 - 13ا & دة  F7 113د 0Sر  1989وا  uدر  k: &Iا &! Sم ا !"  (Sر 18-89 i+ا &nرخ )( !') 28ا!.
 ،1989ا  .!$ة ا ! 4 ،O &Sد n7 09رخ )(  7 01رس .1989
 - 14را M:ا & دة  F7 11ا  5. 0ا  0Sري .|I S M:!7 ،2008 O2Q
 - 15ھ`ا  2S 7ر () ’Sا #$ء ا ? @(.
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خ fإ tكبح أية مبادرة يقوم
 ابادرة ،وذلك من خHل وضع قواعد وإجراءات تؤدي  ا 7


>
الغرفت
وال µتنص ع أنه » :يضبط مكتبا
eا النواب ،
7سa ±ا7جراء انظم  اادة  16



الوط µجدول أØال الدورة  بداية ï
الشعµ
وõثل ا كومة ا=تمعون  مقر ا=لس



>
>
دورة انية تبعا >لfتيب ا7ولوية الذي دده ا كومة « ،وحسب هذه اادة فإن ديد


الغرفت وõثل ا كومة ،لكن
جدول اØ7ال ل Õدورة Mت يعية ،هو Øلية يشارك ف?ا مكتب


هذه M
الاكة غ fمتوازنة 7ن الفقرة الثانية من اادة  16قد حددت الطرف الفاعل 

>
العملية ،حيث أن ضبط ا دول إ,ا يكون تبعا >لfتيب ا7ولوية الذي دده ا كومة،


>
وا قيقة أن ديد جدول اØ7ال ما هو إ > 7تيب لواضيع حسب ا7ولوية.
إ tجانب ذلك ،نظمت اادة  17من القانون العضوي > 02/99
حا Uا7ستعجال ،فيمكن
موع قانون ،أن َتلح ع استعجاليته .عندما يح ستعجال M
ح إيداع M
للحكومة  
موع

قانون يودع خHل الدورة ،يدرج هذا M
اوع  جدول أØال الدورة ا ارية.
موع أو >
, íكن أن يسجل  جدول أØال ا لساتM ،
اقfاح قانون  ³تعد اللجنة




>
M
ر~ من  ر¶ M
ا=تصة تقر  ا بشأنه   أجل   Ô
الوع  دراسته ،بناء ع طلب ا كومة



الوط ،µأو مكتب 9لس ا7مة ،وهذا طبقا ا جاء  نص
الشعµ
وموافقة مكتب ا=لس


>
اادة  26من القانون العضوي ر .02/99 RونHحظ أن حق aا7دراج موقوف ع إرادة ا كومة،

>
ح µولو تعلق ا7مر  >قfاح قانون).(16



أما ا7نظمة الداخلية للغرف الfانية ،فر Áنص دستور   1996الفقرة الثالثة من اادة


عل?ا
نظاÐما
مة
ا7
الوط µو9لس
الشعµ
 115ع أنه » :يعد ا=لس
الداخ ويصادق 



M
ي ßمطابقا ا جاء به القانون العضوي  02/99هذا
« ،فإن ب أن يكون تنظيمها للعمل الت 

من Öة ،ومن Öة أخرى ،فإن خضوع هذه ا7نظمة الداخلية للرقابة الوجوبية من طرف
 - 16را:M:
HARTANI (A.K), Le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 Novembre
1996, thèse de doctorat d’Etat en droit public, université d’Alger, Juin 2003, p.
354.
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ا=لس الدستوري بعد إخطاره من قبل رئيس ا مهورية ،يؤدي إ tعدم سيادة الغرف

>
M
يß
الداخ ،ويعتf
الfانية ع نظاÐا
وسي لتدخل السلطة التنفيذية  

تنظ ²العمل الت 

>
أنظم?ا الداخلية .فع سبيل اثال جاء  حيثيات
ومساسا بسيادة الغرف الfانية ع

>
الداخ =لس ا7مة » :اعتبارا أن
الرأي ر 04 Rر.ن.د/م.د 98/اتعلق ,راقبة مطابقة النظام


>
عل?ما طبقا
غرف µالfان تتمتعان 7ختصاص استقل  إعداد نظاÐما
الداخ واصادقة 



خfة من اادة  115من الدستور.
للفقرة ا 7
 واعتبارا أن اؤسس الدستوري بتكريسه هذه ا7ستقHلية يقصد ن ا=ا7ت >ال µأقر



الداخلي >
لغرف µالfان «.
النظام
تدخل السلطات ف?ا مستثناة من

إن رقابة ا=لس الدستوري من 
الغرفت ال  f

انيت عند حدود 9ددة
شأeا أن توقف

بدقةÙ ،ن قد 

الغرفت للطعن ف ±تتخذه
عي?ا الدستور ،وقابل  7توجد أية إمOنية أمام

ا.(17)p
اkيئة التنفيذية من إجراءات تتعلق 
بتنظ ²العمل ال f
إ tجانب ما سبق ذكره،فقد وضع الدستور Mوطا شôية وموضوعية مارسة النواب ق
M
لقوان يصعب ع ل?م >اوزها    ،
ابادرة   
>
ال µتضبط سلطة ا كومة من
ح أن الوط 
>

عل?ا اوزها.
ابادرة ,شاريع
القوان يÏل 
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻣﺘﻴﺎز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة

 
M

لقوان  أغلب
ي ،ßأصبحت سلطة ابادرة  
الف µالذي يت øبه العمل الت 
نظرا للطابع 


ا7حيان من اختصاص ا كومة ،بل M
خfة تستحوذ ع سلطة
أك fمن ذلك،فإن هذه ا 7

اا tع وجه ا  صوص ،الذي , 7كن للنواب 
تقد Iأي
ابادرة  أ× ا=ا7ت=Ù ،ال 
>
اقfاح فيه.
 - 17ھ`ا  WnU 7ه ا راء ا  uدرة  F4ا & ŸG$ا  0Sري ا !&I OL žا O'+ا_@ O&eا ا•!œG O Gف ا '! & @ O
 ،1997وا !أي ر/10 i+ر.ن.د 2000/ا &nرخ )(
 5?7ا !أي ر/03 i+ر.ن.د/م.د 97/ا &nرخ )( . 31
 2000 . 7 13ا &!&I F VG 0ا OVI P7 O'+ا  e2م ا ا• ŸG$&G (Gا  (' /ا ط (2وا !أي رi+
/04ر.ن.د/د.م  98/ا &nرخ )( !') 10ا ،1998 !.وا !أي ر / 09 i+ر.ن.د/م.د 99/ا &nرخ )( !'&) @ 22
 1999ا &!&I F VG 0ا OVI P7 O'+ا  e2م ا ا• ŸG$& (Gا_ 0S G O7ر.
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فبالر Áمن نص اادة  98من الدستور ع أنه, » :ارس السلطة M
الت يعية ان يتكون




الوط µو9لس ا7مة ،و Uالسيادة  إعداد القانون
الشعµ
غرفت وÄا ا=لس
من


M
ي ،ßع9 fتلف مراح يفلت من
والتصويت عليه « ،إ 7أن الواقع يؤكد أن العمل الت 
>

aا7رادة الfانية    ،
ضfه .وتظهر هذه اkيمنة
ح تfز هيمنة السلطة التنفيذية  إعداده و 

ال µحددها الدستور 
M
M

>
ي،ß
و9تلف
القوان انظمة للعمل الت 
أساسا من خHل الوط 

>

و مقابل ذلك ³ ،ضع مبادرة ا كومة إ7
مارسة النواب ق ابادرة )اطلب ا7ول( ،

M
>
الثا.(p
ال, µكن للحكومة أن تتجاوزها )اطلب 
لبعض الوط 
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ


M

اÑ pرسة النواب ق ابادرة
لقد أخضع الدستور
ي ßال f
والقوان انظمة للعمل الت 

لعدة Mوط شôية وموضوعية ،تؤدي  9ملها إ tشل أية مبادرة يقوم eا نواب ا=لس
الشع µ
الوط.µ



 – 1اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ :وتتمثل هذه M
الوط :

موع أو >
أ– >
يشfط  ّM ï
اقfاح قانون أن يفرغ  ش Õمواد ،ب أن >ُ ا Vف?ا


الHزم.
الصياغة القانونية مع التبويب والعنونة

ً
موع أو >
 ب أن  فق Mاقfاح القانون ليكون مقبو 7بعرض ا7سباب).(18
ً
ع ~ )ً  (20ئبا ،ويودع ّ> ï
ّ >
اقfاح
ب – ب أن يكون  ïاقfاح قانون موقعا عليه من  M
قانون لدى مكتب ا=لس الشع µ
الوط.(19)µ


 – 2اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ:

ً


ب M
أ – اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺎﻟﻲ:من  
كبfة ع
الوط اوضوعية ،د Mطا
ً
نتا¶ 
جوهر û U
ابادرة الfانية   
وال µ
>
تق üبعدم

لقوان .ويتمثل ف ±جاءت به اادة  121من الدستور ،
 - 18ا & دة  F7 20ا  @ Vن ا ] ي ر.|I S M:!7 ،02/99 i+
 - 19ا & دة  F7 2/119د 0Sر  1996وا & دة  F7 23ا  @ Vن ا ] ي ر.|I S M:!7 ،02/99 i+
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ً
>
قبول أي >
بتدابf
اقfاح قانون مضمونه أو نتيجته فيض اوارد العمومية ،إ 7إذا Ùن ُمرفقا



>
>
توف fمبالغ مالية  فصل آخر من النفقات العمومية
الزدة  إ  ادات
تس?دف 
الدو ،Uأو 

ً
>
ا7قل ابالغ >
إنفاêا) .(20وهذا M
الط ليس  HÔع النواب استيفاءه
اقfح
تساوي ع

>
7ستحا Uوضع قانون  7تكون  UانعOسات مالية،
والتقيد بهê ،و يقيد ً eائيا ابادرة الfانية
>ّ
ويفقد هذا M
حòم   ابادرة ،تلك السلطة أو ا ق الذي سيكون  ً
داþا
الطÑ ،رسة النواب
ً
معلقا ع موافقة أو رضا ا كومة بذلك >
ا7قfاح ،لذا  ى البعض أن هذا M
الطّ  ،مد ً eائيا
القوان ّ 7ن >

خال من أي انعOسات مالية أمر يOد يكون
ابادرة الfانية  >قfاح
اقfاح ٍ
قانون ٍ

مستحي .(21)Hوهذا M
التعس, ،¹كن أن يستعمل من طرف ا كومة للقضاء ع أية
الط

مبادرة Mت يعية انية غ fمرغوب ف?ا.
ب – ﺧﻀﻮع اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻨﻮاب ﻟﺮأي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ:

يقوم النواب aيداع >
اق> f
الوط µوتبلغ ً
احاeم لدى مكتب ا=لس الشع µ
فورا إ tا كومة



ل تبدي ر أeا ف?ا خHل أجل  7يتجاوز   ÔM
ر~ ) ،(2وعند انقضاء هذا ا7جل ،يل رئيس

ا7قfاح ع اللجنة 
الوط> ،µ
ا=لس الشع µ
ا=تصة لدراسته).(22



>
وتعت fادة اقررة للحكومة 7aبداء ر أeا  >اقfاحات القو  
ان أي مدة   ÔM
طوي
ر~ ) ،(2مدة
ً 
ّ
ا7مر الذي قد يفقد ابادرة M
الت يعية للنواب معناها í ،أنه ,كن للحكومة خHل هذه ادة،
جدا،
ً

يق üع >
>
 M

ا7قfاح ،وذلك HØ
تقد Iموع قانون  اوضوع الذي تعرض  Uا7قfاح ،و 
لتا t
>
وال µتنص ع »  7يقبل أي M
>
موع قانون أو
بنص اادة  24من القانون العضوي ر 02/99 R
>
موع أو >
>
نظ fوضوع M
اقfاح قانون ري دراسته   الfان « í .أن
اقfاح قانون مضمونه 
َ
هذه ادة ،أي   ÔM
ر~ ),> ،(02نح للحكومة إمOنية التدارك واللجوء إ tإصدار Mت يع Ñثل
 - 20ا &' أ @< : ’Qء  ’Iا & ŸSnا <!@ () 1958 O2Q (Qا & دة .40
 !u@ - 21ا !& 7 F.ي" :ا  F4 M.!/0ط! |.ا_وا ،"!7ا  4 ،k" 2د  ،2004 ،4ص.23 .
 - 22ا & د Uن  23و F7 25ا  @ Vن ا ] ي ر.|I S M:!7 ،02/99 i+
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خHل >
لتا tتكون السلطة التنفيذية قد
دور pانعقاد الfان للجوء إ tأسلوب ا7وامر ،و 


عا ت اوضوع اودع من قبل الfان.
ر~ )> (02
, íكن للحكومة أن > فض   eاية مدة   ÔM
ا7قfاح اقدم من طرف النواب
طوي ً
ً
>
استنادا لنص اادة  121من الدستور .وتعت fمدة M
ال  Ï
جدا ،حيث تشÕ
ر~ )(02

نصف >فfة انعقاد دورة من دورات ا=لس ،وهذا يؤدي إ> tخر دراسة هذه ابادرة
ً 

M
عل?ا إذا أودعت أص  .Hمقابل ذلك, ،كن للحكومة،
الت يعية ،بتأخر ا كومة  الرد 
ً
ح إيداع M
طبقا لادة  17من القانون العضوي >ر  02/99 R
موع قانون ،أن تلح ع التعجيل
 
الشعµ
القوان  جدول أØال دورات ا=لس
لتا> tي ²التسجيل الفوري شاريع

به ،و 


الوط.µ

>

جـ –  7يقبل أي M
نظ fوضوع أو >اقfاح قانون ري دراسته 
موع أو >اقfاح قانون مضمونه 
الfان ،أو > ّñ Iبه أو رفضه منذ أقل من اثM µ
ع )ً ÔM (12را).(23

د – تودع >


الدورت ،ويتو tاكتب
القوان لدى مكتب ا=لس خHل انعقاد
اقfاحات
ً
ش , ،عّ µأن ابادرة  M
در >
لت يع اجة إÔM tادة ميHد من قبل مكتب
اس?ا والنظر ف?ا

الغرفة ا7و.(24)t
لتقد Iأي >
ال µب مر >
M
>
اعاeا 
اقfاح قانون ،تfز
من دراسة الوط الشôية واوضوعية 

صورية سلطة النواب  ابادرة ،أضف إ tذلك الرقابة افروضة ع مستوى مكتب

خ  fقبول أو رفض >

القوان ،إ tجانب الرقابة
اقfاحات
ا=لس ،حيث يعود  Uالقرار ا  7
الk µا حق إدخال التعديHت ع >
القوان قبل 

 >
عرا
اقfاحات
ع مستوى اللجان الدا,ة 
 - 23ا & دة  F7 24ا  @ Vن ا ] ي ر .02/99 i+و!Y0Sص ا  | 'PU tG4 O7 ;Yھ`ه ا & دة ،و ( 0 Iإ) /ل
أ '7 O.درة  O 6 () O @ & !Iا & .O/.
 :O &: I Ÿ @ - 24ا 0@vج ا  & !'G ( .!/0ن ا #$ا"!ي ،|I S M:!7 ،ص.13 .
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كب fع Øلية التصويتّ ،
M
>
خاصة إذا
ال µتقدÐا اللجان بش Õ
ع التصويت í .تؤ التقار  

Ùنت تلك التقار   غ fصا مبادرة النواب.
>

>
ال µتقيد النواب  Ñرسة حق ابادرة ،تكر
إ tجانب هذه القيود الشôية واوضوعية 
 

M
خ  fالسابق من اختصاص
اا ،tفإذا Ùن هذا ا 7
ا كومة ابادرة الت يعية  ا=ال 
الوك وحد× ،ونتيجة للاع 
بي?م  
õث الشعب ،فقد إنتقلت هذه السلطة إ tالfان
وب 

ا7صيل   هذا ا=ال .إن التطور الذي ّ
مس ا=ال
الذي أصبح صاحب ا7ختصاص
ً
سواء ف ±يتعلق  M
M
الت ي ،ßوالذي أصبحت ,قتضاه السلطة التنفيذية ّ M à
لت يع
اع،


ا ،pأو لنسبة لتوزيع ا7ختصاص  
التنظ ،²قد أدى إ tتقييد
ب 9ال القانون و9ال

ال f
ابادرة الfانية بصفة عامة ،وابادرة  ا=ال اا tبصفة ّ
خاصة).(25



اا ،tإt
ويÓن السبب
الرئي7 uستحواذ السلطة التنفيذية ع سلطة ابادرة  ا=ال 

ّ 
>
ض  f
قوان االية هو من اختصاص ا كومة أي وزارة االية7 ،ن ا7حOم اتعلقة
كون  
ّ
>
 
fانية ة عن قرارات سياسية و ûا حكومية ،هذا من Öة ،ومن Öة أخرى ،فإن وزارة

>
ال,> µلك الوسائل اادية لتقد  وتوقع ا=اصيل والنفقات ،وتقوم اÖ7زة aا7دار ية
االية  à

القوان ا  ّ

اصة
التابعة للسلطة التنفيذية بدراسات دقيقة  هذا اوضوع ،وإعداد مشاريع
ُ
 
fانية هو 9ال خاص لسلطة التنفيذية ،است ِبعد منه أي تدخل للfان ولو ع سبيل

التحض.(26)f
اشاركة 

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻣﺘﺪاد ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة

ّ
ً
فإن حق ابادرة   
لقوان حق مقرر ل Õمن ا كومة
طبقا لنص اادة  119من الدستور،
>
القوان إa ïّ tا7جراءات M

والوط الشôية
والنواب ،لكن  7ضع ابادرة ,شاريع

واوضوعية اقررة >
7قfاحات النواب.

 Ÿ¡¡<@ - 25ا &' ¡ أ ا ¡ &04ه ا & Ÿ¡¡Snا #$ا"¡¡!ي )¡¡( د 0¡¡Sر ) 1976ا & ¡ دة  (149و)¡¡( د 0¡¡Sر ) 1989ا & ¡ دة
.(114
 |6 - 26ا 07cز ا && 2ح  OPGQGا  /7 ! ]YU () O.` <20ر + M.ا@  Fا & !¡L ’¡ G4 12¡. i¡ Oا O6ا  @ ¡Vن
ر 17/84 i+ا & ل وا & i&0ا & VI |G 0ا@  Fا & .|I S M:!7 ،O
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ّ
ويتمثل aا7جراء الش الوحيد الذي > ضع  ïّ Uمن مشاريع >

القوان ع
واقfاحات


ُ

اوع أو >
)(27
حد سواء  ،أن ُ  فق M
ا7قfاح بعرض ا7سباب ،وأن  ّرر النص  ش Õمواد


).(28


موع القانون ّ
ّ ,ر M
بعدة مراحل قبل إيداعه لدى مكتب ا=لس وتتمثل هذه اراحل :
 – 1إعداد M
موع >,هيدي من ِقبل الوزارة صاحبة ابادرة M ,وع القانون اراد إيداعه ع

الfان.


 – 2إرسال M
اوع لHمانة العامة للحكومة للقيام بدراسة أولية , Uا يضمن تطابقه مع

aا7طار
لتا tإمOن وضع بعض التعديHت عليه.
القانو pاعمول به ،و 

 – 3توزيع M
اوع ع 9تلف الدوا  الوزارية 7aبداء اHحظات الشôية أو اوضوعية.


لHطراف اعنية عقد >
اج±عات تنسيقية > ّ
وي ²ذلك عادة ع مستوى ا7مانة العامة
و,كن
للحكومة.
 - 27ا & دة  F7 20ا  @ Vن ا ] ي ر.|I S M:!7 ،02/99 i+
 F7 F '0. - 28ا  $اول ا  ! u7 O 0ا!0+cا 6ت ا & د 5'ِ+ F7 O4ا  2اب.
أ – )( ا <!0ة ا  O .!/0ا !ا.(2002 – 1998) O I
 ¡ +م ا  ¡ 2اب )¡¡( ھ¡¡`ه ا <!¡¡0ة  20ا!¡¡0+اح  @ ¡ +ن و ¡ '7 4درات  5. ¡ 0I |¡¡G 0U O .!¡¡/Uا  O¡¡Y"xا & ¡ e2G O¡¡&e2م
ا ا• (Gأو  7 ¥ Iادھ .
 4دھ
ا!0+ا 6ت ا  Vا@ F
20
 ا!0+cا 6ت ا & 5'ِ+ F7 O7 Vا  2اب.05
 ا!0+cا 6ت ¦ ! ا & رو 5'ِ+ F7 OSا &;.k003
 ا!0+ا 6ت ا  Vا@  Fا  'U i (0ا  O7 ;Yا !أي . H@s/I01
 ا!0+cا 6ت ا & O Yإ  tا  $Gن ا ا"&O07
 ا!0+ا 6ت ا  Vا@  ! ¦ Fا & O Yإ  tا  $Gن ا ا"&.Oب – ا <!0ة ا  O .!/0ا (2007 – 2002) OQ7 ž
 4دھ
ا!0+ا 6ت ا  Vا@ F
24
  4د ا!0+ا 6ت ا  Vا@  Fا  I (0در  HIا  2اب.  4د ا!0+ا 6ت ا  Vا@  Fا  k¡0;7 F¡7 §G'+ (0ا & Ÿ¡G$و §¡œGIإ ¡ tا O¡7 ;Y05
وأ tG4 §G 6ا  $Gن ا &.Ou0ž
01
  4د ا!0+ا 6ت ا  Vا@  Fا ّ L (0ت  H G4ا & ŸG$ا  (' /ا ط.(2ر OG u6 :ا <!0ة ا  O .!/0ا !ا O Iوا  ،OQ7 žا & ŸG$ا  (' /ا ط.(2
ا
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 – 4عرض M

اع µع 9لس ا كومة لناقشة واصادقة  Iّ Mعرضه
اوع من قبل الوز 

>
لداو .Uوهنا يتخذ قرار إيداع M
اوع أو عدم إيداعه لدى مكتب ا=لس
ع 9لس الوزراء

الشع µ
الوط.(29)µ


ّ
ً
>
القوان قبل 

عرا ع
الدو ï Uمشاريع
 – 5طبقا لنص اادة  ،03/119يدرس 9لس
ً

القانو 7 pاوضوM V
لوع ،وHØ
9لس الوزراء مارسة رقابة قبلية تنصب ع ا انب


>
الدو ،Uيبدي هذا ا=لس رأيه
ادة الرابعة من القانون العضوي اتعلق ختصاصات 9لس


7غ ،fحيث يقوم فقط  >قfاح
 مشار يع
القوان) ،(30إ 7أن هذا التدخل ذو طابع استشاري 

ال µاها çورية و,> 7تد اختصاصاته إM t
أك fمن ذلك).(31
التعديHت >  

ا7ول aيداع M
موع القانون لدى مكتب ا=لس الشع µ
الوطµ
 – 6بعد ذلك يقوم الوز 



ا=تصة> í ،
ليحي رئيس ا=لس ع اللجنة 
ا7مة نص M
اوع لHطHع
يتل ¹مكتب 9لس
>

القوان ,وافقة تلقائية من مكتب ا=لس الشع µ
الوط.µ
عليه) .(32و  مشاريع



ّ - 29
إن !4ض ا &!/وع  ŸG$7 tG4ا زراء  () (2 .ا  tG4 ’K!4 OV VYر"  Ÿا  H&$ر`H) .O.ا ا!¡:vاء
 !'0 .و uYG OG Sل  O W#U tG4ر"  Ÿا  H&$ر!¡/&G O.وع ،أ ¡7إذا ر)]¡’ ر"¡  Ÿا  H&$رّ • ،O¡.
 O¡Lإذا
 §@ Wا  @ Q7 ! ¦ O7 ;Yة ’ ،وذ «  F4ط! |.ر) ¥إدرا ¡: (¡) ’¡:ول أ ¡&4ل  Ÿ¡G$7ا ¡ زراء¬¡) ،ن ذ ¡«
 ;.ن  &7 OI ?&Iر" OSا <  " 0ا !"  /7 tG4 (Sر M.ا  Vا@  ،Fو ;. O$ 02 Iن ذ « ا &!/وع )(  O 6ا م.
أ 7إذا  Wن ا  e2م ا  e@ (I#Yم و 6ة ا_¦ ¡; ) ،O¡ 'Gن إ!¡:اء !¡4ض ا & ¡/ر Ÿ¡G$7 t¡G4 M.ا ¡ زراء ّ!¡$7د
إ!:اء  F¡7 ¡.#&G .-¡V) (V Q2Uا &  ¡7 Gت را ¡7 (¡) :O¡R $: (¡S @ :M¡:ى ازدوا O¡ :ا  OPG¡Qا (¡) O¡.` <20
ا  0¡Sر ا #$ا"¡!ي ¡ـ  H¡ 5¡ 2 >¡YI ،1989دة ا &  ¡H 7 ،! 0¡Q:ا  ¡Gم ا  O¡ @ @ Vواvدار#¡ U O¡ 7 : ،O¡.ي
وزو ،1996 ،ص 111 .و. H G. 7
 - 30ا  @ Vن ا ] ي ر 01/98 i+ا &nرخ )(  7 30ي  1998ا & L u0• I |G 0ت  Ÿ¡G$7ا و ¡ Oو’¡& e2U
و ،’G&4ا  .!$ة ا ! 4 ،O &Sد  0I 27ر ¯.أول  ،1998 @ .ص .9
]  :ا &! Sم ا ` <20ي ر 261-98 i¡+ا &¡nرخ )¡(  29أوت  1998ا ¡`ي  ¡Y.د أ ¡; ل ا!¡:vاءات و¡HU < W
را M:أً .
)( ا & $ل ا /0Scري أ 7م  ŸG$7ا و  ،Oا  .!$ة ا ! 4 ،O &Sد  ،64ا &nر• 30 () Oأوت  ،1998ص .5
 - 31ا & دة  F7 12ا  @ Vن ا ] ي ر 01/98 i+ا & L u0• I |G 0ت  ŸG$7ا و  Oو ’& e2UوM¡:!7 ،’G&4
.|I S
ري" :إ!:اءات و!7ا 56إ 4اد ا  12ا  ،|I S M:!7 ،"...( .!/0ص .66
 - 32ا ا
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>
>
>
ال µحصلت ع اوافقة ،لناقشة Iّ M
بعد مرح ابادرة ،تعرض اشاريع وا7قfاحات 
التصويت عل?ا ع مستوى ا=لس الشعM  µ
عل?ا ع مستوى 9لس
الوط Iّ ،µالتصويت 



 )(33
ا7مة
ﺧﺎﺗﻤﺔ:



M
لر Áمن تكريس الدستور حق ابادرة   
ي ß

لقوان للنواب ،إ 7أن واقع العمل الت 
>

إطار M
وا7جراءات ا=ددة  الدستور والقانون العضوي ر 02/99 Rانظم للعمل
الوط a

M
ي ،ßتؤكد نه حق صوري 7 ،غ.f
الت 
وقابل ،فإن هذا الواقع أثبت استحواذ ا كومة ع السلطة الفعلية   ابادرة   
لقوان.
الت يعية ا زا  ية ،حيث صادق الfان خHل الÞدة M
وهذا ما تؤكده التجربة M
الت يعية
 - 33ا وت ا دي  /!0ا ) درة ا  '!+,-.وا ) درة ا )
أ – &  78ا  56ا ,ط %ا : "! 3
ا ; ر9:
ا>= ا< ت
ا @ ن ا  !"! 3ن
02
00
 62/02/25 F7إ 1962/12/31 O. ¦ t
27
00
 1963/01/01إ 1964/09/20 t
ب – &  78ا  56ا ,ط %أي & د ,ر 1963
 ;+ر 9:ا ,Dا(!/
ا= اح ا ,Dا(!/
ا ة ا ; '! :
30
03
 1964/01/02إ 1965/05/19 t
)(33
ﺟـ  78 & -ا  56ا ; ) ا ,ط %أي  1976 /+إ  I Jور د ,ر 1996
 ;+ر 9:ا ,Dا(!/
ا= ا< ت ا ,Dا(!/
ا ة ا ; '! :
39
03
ا_و !< ) 25 :tي 1982 - 1977
62
03
ا ? @  7 08 :Oرس 1987 - 1982
86
11
ا ? ?!< ) 27 :Oي 1992 - 1987
د – &  78د ,ر 1996
 ;+ر 9:ا ,Dا(!/
ا= ا< ت ا ,Dا(!/
ا ة ا ; '! :
59
01
ا !ا 1998 (<@ : F7 :O Iإ 2002 t
91
01
 2002إ 2007 t
ا . F7 :OQ7 ž
67
00
ا  Qد 2007 F7 :OSإ 2012 t
20
00
ا  F7 :O I Qدورة ا  2012 d.!žإ  tدورة ا !2014 M I
ر :O &: I Ÿ @ - :ا 0@vج ا  & !'G ( .!/0ن ا #$ا"!ي ،|I S M:!7 ،...ص .42
ا
ري و dS .إ!Iاھ " :iا & QّSnت ا  Oّ .!/0ا #$ا"! `27 O.اxV0Scل"  ،ا  ،k" 2ا د ا_وّل،
ا ا ،2003ص 13 .و. H G. 7
 ا 0@vج ا  & !'G ( .!/0ن ا #$ا"!ي )( ا < F U!0ا  F 0 .!/0ا  Qد OSوا .O I Q(!' & ا  $%م ا "!
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الرابعة امتدة من eاية سنة  1997إ tبداية سنة  2002ع  60
قانو م?ا M 59
موع قانون،

>
سا Eلعضو الfان ،مع الع´ أن هذا القانون أدخلت
واقfاح قانون واحد وهو القانون ا 7
ا كومة عليه عدة تعديHت وأخطر ا=لس الدستوري بشأنه.
أما  >
الفfة M
الت يعية ا  امسة امتدة من يونيو  2002إ 01 tمارس  2007فقد صادق

موع قانون> ،
الfان ع  92نصا م?ا M 91
واقfاح قانون واحد ،وهو القانون العضوي اعدل
 >
واتمم لHمر ر 07-97 Rاتضمن القانون العضوي اتعلق بنظام ا7نتخات ،مع الع´ أن هذا
>
وا7دارية وا رت ،حذف أربع )(04
ا7قfاح عند دراسته من طرف نة الشؤون القانونية a
ا7قfاح ،وأدرجت  16مادة جديدة ،عا أن عدد مواد >
مواد من >
اقfاح القانون هو  17مادة .
الت يعية السادسة امتدة من  2007إ> 2012 t
أما خHل >
والفfة M
الفfة M
الت يعية السابعة

امتدة من  2012إ 2017 tوإ tغاية دورة الربيع  2014فلقد صادق الfان عM 87
موع
قانون و 7د أي أ  Mلبادرة الfانية عن طريق >

للقوان.
ا7قfاحات

من هنا ،نستنتج أن ابادرة   
الشعµ
لقوان  àسلطة مقررة للحكومة دون نواب ا=لس

ً
خHفا ا نص عليه الدستور 
M


و9تلف
ي.ß
الوطµ
القوان انظمة للعمل الت 


Résumé
La Constitution de 1996 confère au parlement le droit d’élaborer et de
voter la loi souverainement. Cette souveraineté législative s’exprime avant
tout par un pouvoir d’initiative des lois accordé concurremment au
Gouvernement et aux députés de l’Assemblée Populaire Nationale. Et
contrairement à l’esprit de l’article 98 de la Constitution, les membres du
Conseil de la Nation en sont exclus.
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1996 ﻓﻲ ﻣﺪى ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﺴﻨﺔ

Les conditions et les formes de l’exercice du droit d’initiative législative
sont déterminées notamment par l’article 119 de la Constitution et les
dispositions de la loi organique n° 99-02 du 08 mars 1999 fixant
l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale
et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le Gouvernement.
Ces conditions font qu’en pratique l’Assemblée Populaire Nationale se
dessaisi du pouvoir d’initiative et surtout de sa souveraineté d’élaborer la loi
devant l’omni présence du pouvoir exécutif dans la procédure législative.
Cette réalité constitutionnelle s’est manifestée par un nombre très réduit des
lois résultant d’une initiative parlementaire par rapport aux lois émanant des
propositions gouvernementales, très nombreuses.
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اﻟﺤﺪود اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ودوره ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﺤﺪود اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ودوره ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻷﺳﺘﺎذة ﺳﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻳﺐ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ  -ﻗﺎﻟﻤﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :

> 
>

الدو7 Uنه يعت fسيدا لÕ
تغي fا ياة السياسية داخل
يلعب الرأي العام دورا هاما  
>
>
Ñرس?ا
تنظ ²هذه ا رية و وضع القيود و الضوابط ع
رت  ،لذلك تسß
ا 
الدو Uإ t

للحرت السياسية يعت fمقياسا  النظم
لن تفعيلها ع اعتبار أن Ñرسة الرأي العام

الد,قراطية ا ديثة . 1


وا7ج±ع وا7قتصاد وع´ النفس >
>
ا7ج V ±ع أÄية
وع الر Áمن اتفاق رجال السياسية
الرأي العام إ 7أeم قد اختلفوا   >ديد هذا اصطلح وتعريفه بش Õجامع مانع) ،(2فقد ّ
عرفه

>
>
ذا pع موضوع ذو أÄية عامة بعد مناقشة
البعض نه "ا  Úا7ج V ±ماعة ذات 
و V


>

مقبوّ í ، 3 "U
الناخب أو من  حÓهم
التعب fا ر عن آراء
عامة
عرفه أÌد بدر نه " 
 O.!Y I uV. -1ا  O S Qأن  {&QUا  I¬I k /G O7 ;Yاء رأ O) W () ’.ا_ 7ر ا  ، O7 Hو  /7ر() ’0W
nون ا  i;Yو ھ`ا  0. cا)! إ () cا  ie2ا !V&.اط  Oا  ;. (0ن )  L k /G Hت  &Q7ع .
 '4ا ;! &Y7 &Y7 i.ا !Qوى  ،ا ! OI +ا  PGS tG4 O ' /ت ر"  Ÿا و – Oدرا V7 OSر@ـ F I Oا F 7 e2
ا  0Sري ا &  !Lو ا ، - (7xSvر O Sد 0Wراه  O 7 :،ط ، P2ا  Vھ!ة  ،2006 ،ص F4 xV@ 231
Rivero J, Cours de libertés publiques, éd les cours de droit, paris1969-1970, p138 .
)`: M:!U-(2ور );!ة ا !أي ا م إ  tا < <QGت ا  O&. Vو " HI uV.إرادة ا_ "O7و Oµ /7ا  ،k /و V
'§ ا_د .ن ا  &Qو O.دورا ھ  . YU () 7ھ`ا ا &]& ن ! ) ،ف ا  F.ا & (Y QاxPLح " ا <@vق ا م"
 ،و)( ا  iا (7xSvا ’$Uا  <Gžء ا !ا ون إ  O)! 7 tآراء ا ! () O 4ا n/ون ا & ، O<G0žو )( !u4
ا  @ O]H2دى "!]I "(G ) ; 7ورة اcھ &0م ! Iأي ا م )(  0Wب ا_ ;Q0@ 7" « `W ،! 7و :ن  :ك
رو " Sا `Gان !'4ا !;) F4ة ا !أي ا م v Iرادة ا .O7
أ@ 6 !eل ھ`ا ا &  Kع:أ &6أ Iز O : ; S ، .ا !أي ا م ور ’0 Sا !V&.اط  i 4 ،Oا ; k0ا  Vھ!ة،
 ،1968ص  96و I 7ھ .
-3إن ھ`ا ا  ’uV2. d.! 0ا  Kح  tG4 !ّ'4 > 6ا !أي ا م  O4 &$Iذات و (4ذا (Uو  Y. iد ا & uVد
 HIھ 5ھ(  &:ھ ! ا  k /أم  Y7 O4 &:دة ،و ھ |6 (P . 5إ Iاء ا !أي  4 &$Gت ا &? O<Vذات ا  (4و
 O7 4 M2&.ا  F7 k /إ Iاء ا !أي ؟؟ •  OLو أن ا !أي ا م  ;0.ن  M &: F7ا راء دون  . YUرO:
ا ?.O) V
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اﻟﺤﺪود اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ودوره ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

لنسبة لسائل العامة 
الناخب eا و 

عل?ا
عل?ا  ،ع أن تكون درجة إقناع
تبياeم 
ا=تلف 

التعبõ fثH
للتأث fع السياسة العامة و ع ا7مور ذات الصا العام و يث يكون

Ùفية 




خ fالذي ّ
يعرفه
لرأي ا7غلبية و لرضا ا7قلية " ، 4ومع هذا ,يل إ tما استقر عليه التعريف ا 7

ا7غلبية >اه قضية عامة معينة   زمن  
ماه fوتكون
مع >eم ا
ع أنه " وÖة نظر

مطروحة للنقاش وا دل ثا عن حل قق الصا العام" ،وتبعا لذلك ليس الرأي العام í

تصوره البعض aا7رادة ا ماعية للشعب ،و 7هو 
قا Iع وحدة ا7فOر بل  7بد أن يكون

>
مشôه و  7بد من مقاومة وجدل ليوجد الرأي العام ،الذي يتمثل
اختHف حول قضية أو
دوره   9موعة من الوظائف   ا=ال السيا Eو >
و ا7قتصادي .
ا7جV ±

 >
السيا،E
,كن ح وظائف الرأي العام   ثfه ع ا7نتخات و ع القرار



ا7داة الفع >
>
للتعبf
اU
الدو Uعتباره
وع ا  (5)Úفدوره فعال  توجيه ا ياة السياسية داخل


التأث fو الرقابة ع النشاط ا كو   ن أطر دستورية
عن 
حرت الشعوب  Ñرسة 
مضبوطة .

و ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻄﺮح اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ  :ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ؟
و ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ دوره ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ و ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ؟

-4إن ھ`ا ا  + d.! 0ذ !Wأ F. ;U !L 24 !?Wا !أي ا م ;ّ ّ 6 ’2د دا"!ة ا !أي ا م إF 6 () F '• 2 I ّc
أن ¦ ! ا  W!0/. F '• 2ن )(  5 ;/Uا !أي ا م و .’& VU
أ I &6ر،ا !أي ا م –ط'  ’2. ;U– ’0و  ’S +و دوره )( ا  OS Qا ،1976، k.!¦ O'0;7 ، O7ص.52)-(5را (7ا  " ، { uا !أي ا م وأ!yه )( @ ieا  >YI ،"i;Yا را Sت ا ،kG6 O 7 : ،-! 0Q: 7 - G
 ،2003ص .4
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اﻟﺤﺪود اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ودوره ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :


ّإن موضوع الرأي العام 7ي >
دو Uموضوع الساعة Ä7يته و قوة مركزه و ارتباطه الوثيق

رت ا7ساسية و لسلطة السياسية من Öة ،و 7aشOلية ا دود الدستورية اضبوط
 
به  > ï
دو Uمن Öة أخرى.

ﻫﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻓﻲ:

مفاه ²الرأي العام و ا  روج ò ,وم وتعريف شامل  Uقصد إ از أ× عناçه،
تناول 9تلف

التأث fفيه.
والوظائف انوط به ،و عوامل 

>
>
فع ع العملية السياسية مع
ثf

ال µتلها الرأي العام ,ا  Uمن


إ از اOنة ا قيقية تور و Øليا.
تبيان حدود الضوابط و القيود افروضة عليه دس 
>


الد,قراطية مع دراسة مقارنة 
الوظي ¹و
ديد aا7طارالرقا pللرأي العام eدف إرساء 


اوضوع للنظم اقارنة.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:

 
ا?ج التحلي و 
aلHجابة عن aا7شOليات اطروحة اتبعنا 
التار  Ëأغلب جوانب
ا?ج


>

>
الص وضوع  النظم اقارنة و
الدراسة  ،و ذلك بعرض و ليل النصوص القانونية ذات

 ا زا  إ tيومنا هذا ،وقد اقتضت الدراسة تدعيمها  ?ج اقارن لنستخلص خصوصية
دور الرأي العام   النظام ا زا  ي مقارنة لنظم اقارنة >
ال µاقتبست م?ا ا زا  جل

½
ا p> 7

بياeا:
أحÐOا ،و قد ق øاقال حسب ا طة 
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اﻟﺤﺪود اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ودوره ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :دور اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم و اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
أوﻻ :رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم و اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ.
اﻟﻔﺮع اﻷول :إﺛﺎرة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﺸﻌﺐ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  :دور اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ إﺛﺎرة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺪى إﺛﺎرة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ .

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم .

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ .
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اﻟﺤﺪود اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ودوره ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :دور اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :

اه fالرأي العام من أجل >,كينه
الوV
تس ßالدول 
السيا Eلدى  Ì
الد,قراطية إ tتنمية 


من أداء دوره  ا ياة السياسية  ،و يظهر ذلك ف ±يعرض ع الشعب من مسائل سياسية
>
>
لد,قراطية و7
ال 7 µتؤمن
حكوماeا  
Ðمة 7aبداء رأيه ف?ا لقبول أو الرفض ،أما الدول 
>
تعfف  7aرادة الشعبية 
فإeا تتخذ قرار >اeا السياسية دون النظر إ tما  يده الشعب و ²> e> 7
بكون هذا القرار  الف إرادة الشعب أو يتفق مÞا.
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم و اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ :

ّ

كب  fحسن تطبيق القواعد الدستور ية من عدمه و هذا  تلف
إن للرأي العام أ  M
½


الد,قراطية ع أساس مناقشة الرأي
تطبيقه من نظام 7خر إذ ده يقوم بوظيفة ا   Úالنظم 

 
ا pيكون  Uصفة القابلية 7داء وظيفة الرقابة ع السلطة ا ا ة  ،و
و الوصول به إ tرأي  e

لقد Ùن الرأي العام هو ا=رك الرئي  uالعصور 
ا=تلفة ،بل و  الع ا ديث أثناء
 
 >

تغي fا كومات  ،و هذا هو اشاهد  ااه الرأي العام  الكفاح
تعديل
الدسات fو 

الدستوري و كفاح اقاومات  منتصف القرن 
اا و   الوقت ا ا> t
ح µكتابة هذه




ا7سطر.

التأث fع السلطة وع العملية السياسية
و ليس هناك أدل ع قوة الرأي العام ودوره  

من قيام الرأي العام لضغط ع الرئيس الذي ارف و استبد لسلطة و خلعه ،وهو ما

 M
العا  فرنسا   ،1830كذلك ما حدث مع الرئيس
حدث مع الك شارل
التون~ "u

ع" والرئيس اي" مبارك"> ،ودر aا7شارة إ tأن الشعب يفوض õثليه M
باة السيادة ,ا

للجماه fمر >
لد,قراطية إ7
يتفق مع الصا العام ويكون
اقب?م ،و, 7كن وصف أي نظام  

>
> 
7شfاك  السلطة و,دى  ثfه ع السلطة السياسية.
,قدار الح للشعب 
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الد,قراطيات ا ديثة يقوم بدور الرقابة
ومن هنا ,كن القول ن الرأي العام وخاصة  

>
تس  fطريق قق رغبات الشعب ،
الشعبية ع أØال السلطة ا ا ة
ومساندeا >مÙ µنت 

وعزل السلطة إذا ما ارفت عن جادة الصواب) ،(6فإذا خالفت السلطة الدستور أو خرجت

M
>
وال µقد تصل إ tأق üصورها 
عن أحOمه فإن الرأي العام ,لك حق الرقابة اباة عليه 
حا> Uاه طالبه  ،أو  >
>
حرت
حا9 Uالفة ما تكفل الدستور بتقر  ه للرأي العام من 

>
حرته الدستورية ويع´ O,نة
ي ßحدود 
أساسية وسلطة ,ارس Åهم ،فالرأي العام أصبح 

>
>
مشôه حدود السلطة
اشôه ا ديثة،
الرئيس  ر °السياسية وتوجيه ا كومة وهذه à
)(7
واسؤولية.
ّإن نضج الرأي العام هو الذي   f  ,
ا éوا  Úالديكتاتوري ،ذلك أن النظم
ب ا  Ú
الد,قر 

الديكتاتورية تس ßإ tكبت حرية الرأي العام بل وقت  Ðده ،ومن   IMضع الرأي العام
>
ال  µاقب الرأي العام
ف?ا للسلطة ا ا ة ويOد يكون دوره معدوما بعكس النظم 
الد,قراطية 
ف?ا السلطة ا ا ة.
ا ،éالذي    7ال عند بعض الشعوب ضئيH
الو V
إن نضج الرأي العام يكرس 
الد,قر 

> 
>
>
وV
فليست اشôه  اشfاك الشعب  وضع الدستور من عدمه لكن اشôه  àعدم 
>
>


قوêا 
واصة  ا=تمعات النامية êم  7يدركون حقوêم ،وإن وعوها , 7ارÔا
الشعوب 

)(8
e 7م يعيشون أزمة صدق وتصديق.

) '4-(6ا ;! &Y7 &Y7 i.ا !Qوى  ،ا &! M:ا  ، |I Qص .239
–Charles Howard Mcilwain ; Constitutionalism- ancient and modern Fifth
printing, Cornell Paper backs, 1977, United states of America, p145-146.
) '4-(8ا ;! &Y7 i.ا !Qوى  ،ا &! M:ا  ،|I Qص .225
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ:

 >

يلعب الرأي العام  النظم السياسية اعاçة دورا Ðما  ديد طبيعة النظام وتشكيل

ا7فOر السياسية وفرض >
>
وحكوماeا ،إما أثناء Ñرسة رئيس
احfاÐا ع رؤساء الدول

ا مهورية للسلطات ا7ستثنائية أو أثناء > 
ااذه لقرارات سياسية >eم الشعب لدرجة ا7وt
)اعاهدات الدولية(.
أوﻻ  :رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ:


>
> 
ا7زمة لرئيس ا مهورية يؤدي إ  > t
الدو  Uيده حيث
ك fسلطات
إن ويل سلطات

التخ مؤقتا ع فكرة توزيع السلطات من أجل مواÖة ا7خطار ذات الطبيعة
>ي²


ا7ستثنائية.


يتمتع رئيس ا مهورية  الظروف ا7ستثنائية قوق واسعة  Ñقد يؤدي به إt

>
ا7فراد >
اعfف eا
وحرت
اساس قوق


دستور  ،وقد اختلف الفòاء حول ت f
ا7ختصاصات ا7ستثنائية لرئيس ا مهورية إذ م?م من ّرها ع أساس 
الورة ) théorie
>
الدو (raison ) Uوفريق
 ، (juridique de la necessitéو البعض استند إ tمقتضيات

آخر اعت fهذه التفات غM fعية وإن Ùن ,كن قبوkا بسبب 
الورة فسميت لنظرية
السياسية 
الفرن uع اعتبار هذه ا7ختصاصات ذات أØال
وأخfا استقر الفقه
للورة) ،(9


ا Uالطوارئ وا صار ،ا >
دستور  >
اU
السيادة تــــــــــمارس  الظروف غ fالعادية وا=ددة

>
وحا Uا رب والتعبئة العامة.
ا7ستثنائية

>
ا7زمة للسلطة التنفيذية يؤدي إ  > t
كf
الفرن uع أن ويل سلطات
يOد مع الفقه

> 
التخ مؤقتا عن فكرة توز يع السلطات
الدو  Uأيدي رئيس ا مهورية ،حيث >ي²
سلطات

 -9أو  ) |. Lزي  ،ا ا)( )( !ح ا  @ Vن ا  0Sري  ،ا $ــــــ#ء ا ? >) ا  PGQت ا ?xث(  ،د .ان
ا & 4 'Pت ا  ، O 7 $ا #$ا"! ، 1994 ،ص .132
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من أجل مواÖة ا7خطار ذات الطبيعة ا7ستثنائية)(10مستندا  ذلك إ tأن خطر اراف

>
>
ذاeا ،و لقد ّ
تعرض الدستور
بسلطاeا الواسعة  7يقارن طر ا7زمة
السلطة التنفيذية
ّ

>
وال,> µنح رئيس
الفرن uا 

ا (1958) tللحا7ت ا7ستثنائية ونظمها ,قت üاادة  16منه 
>
> 
)(11
و àتعت fفكرة استثنائية إذ يعت fالفòاء 
ا مهورية سلطات واسعة عل منه دكتاتورا ،


فرنسا اادة  16سHحا غامضا 
و9يفا يصلح استخدامه  ا  صومات السياسية e7ا مظهر من

> ) (12
>
و نفس السياق ذهب
ال, µارÔا الرئيس ع و منفرد ,اما  ،
مظاهر السلطة الشخصية 
 >
M
Eء ع رئيس ا مهورية إذا ما استخدم اــــــــادة
الفقيه " بfدو" إ tأنه   7ااذ أي 
>
تقتض?ا الظروف) (13فيستطيع
الµ

 ،16
وف ±عدا تعديل الدستور  Uأن يتخذ Ùفة aا7جراءات 



ال ت و ا قوق ا7ساسية و ّ
يـــــل ß
رت العامة
التدخل  9 ïال إذ  Uأن
يقيد ا 


وتفس fهذا النطاق غ fا=دود من السلطات ا قيقية هو óن السHمة العامة
لواطن،

للبHد).(14
>
>
بقيد~  
إن السلطات الواسعة اقررة   اادة  16مقيدة  
ال µتنص"
وارد~ ادة ذاeا 

عندما تصبح مؤسسات ا مهورية واستقHل ا7مة وسHمة أرض الوطن وتنفيذ التÞدات
و حال ،وعندما تصبح Ñرسات السلطات العامة الدستورية
خطf
الدولية Ðددة بش Õ
 >
ال µتـــــتطل?ا هذه الظروف بعد ا7ستشارة الرÅية من
متوقفة يتخذ رئيس ا مهورية
التداب f
 -10و :ي  .!'¦ §I yل  ،ا  PGQت ا Ÿ "! O " 2?0Scا  H&$رs/27 ، O.ة ا & رف  2;Sv Iر ، O.ا  Vھ!ة،
 ،1988ص .237
11
- Jean Gicquel ; Droit constitutionnel et Institutions politiques Delta, 16 édition,
paris, 2000; p 557 .
Lamarque (J) ; « la conception traditionnelle de la nécessité en droit
constitutionnel » ; R.D.P et SC ;LGDJ ;Paris, 1961 ; pp 559 à 569.
12
- Voisset ; « une formule originale de pouvoir de crise » ; l’art16, Pouvoir n°= 10
,1979, p 105.
13
; » - F.Saint.Bonnet ; « Réflexions sur l’article 16 et l’état d’exception
R.D.P ;1998 ;p1699.
14
- C.Cadaux ; droit –constitutionnel et institutions politiques ;Cujas, Paris, 1982,
p370.
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ن قيامó   مستوحاة من الرغبةfالتداب
 وب أن تكون هذه،ذا ا  صوصe ول7الوز  ا



 >
 ويؤخذ رأي ا=لس الدستوري  هذا،كنõ ا  أقرب وقتeماÐ
السلطات الدستورية داء
رسةÑ  وز أن ُتـحـل ا معية الوطنية أثناء7 ان بقوة القانون وfالشأن ع أن تمع ال
.(15)"ستثنائية7هذه السلطات ا
-ن رئيس ا مهورية الفرنسيةH عند إع1958 من دستور16 العم لنص اادة
ن التطبيقÙ

رد بعض القادة,> ل و > تب ع ذلكHستق7 منح ا زا  ا-د مع رؤساء ا ركة الوطنيةÞلت



و ذلك الوقت ّقرر أربعة
 ،اkHستق7  ا زا  من أعضاء ا يش الي اناهضةtارسل إ
ّ >
>

(*)
  دون تنفيذ قراره فاحتجزوا وزUال دول للحيلوf من كبار ا يش دي سلطة ا


 , U  استعمال سلطاته امنوحةt إuمر الذي دفع لرئيس الفرن7ا
üقت
،
uالفرن
شغال
7ا




>
>
> اò تطبيI µوال
>
 منÁ ع الر،1961 f سبتم29 µح
  أفريل23   من الدستور16 اادة


 اؤسساتfلس
  إعاقةÕ يش³ ن احتجاز الوز   الواقع7 وط تطبيق هذه اادةM عدم توفر

غراض سياسية دعائية حسب7 اk و هو ما يؤكد استعما، العامة عن أداء دورها الدستوري

> >ليل بعض
.م  ذلكeاء و نؤيد ر أòالف

15

- lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la notion, l’intégrité
de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées
d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les
mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du premier
ministre, des président des assemblées ainsi que du conseil constitutionnel.
Il en informe la notion par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission, le
conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le parlement se réunit de plein
droit.
L’assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs
exceptionnels.
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دسات fا زا  اتعاقبة >  Mاؤسس ا زا  ي لـمادة
يبدو لنا من خHل تفحص نصوص


الفرن ، (16)uحيث خولت لرئيس ا مهورية  الظروف ا7ستثنائــية
 16من الدستور

>
الـمعfف eا دستوريــــــــا ،
رت العامة
التمتع بــــــــحقوق واسعة  Ñقد يؤدي إ tتقييد ا 

خط fلنظام العام ع أساس ا >
ا Uا7ستثنائية) ،(17وقد
وذلك  حالـــــــة وقوع مساس 
 

أقرت 7ول مرة ا >
دستور  ا زا  سنة  ،1963حيث جاء  ðوى نص
ا Uا7ستثنائية

حا Uا  طر الوشيك الوقوع ,كن لرئيس ا مهورية > 
اادة  59من دستور  1963نه>  " :
ااذ


ا7مة ومؤسسات ا مهورية وتمع ا=لس 
الوط µوجو ".
تداب fاستثنائية ماية استقHل


ع يوما فقط من >  
لقد طبقت هذه اادة و وضعت موضع التنفيذ بعد ثHثة M
ر¶ صدور
الدستور) ،(18وÅحت الــــــمادة  59لرئيس ا مهورية آنذاك من إبعاد  ïاؤسسات من


مشاركته  السلطة أو مراقبة تفاته  Ñرتب >  
كfا للسلطة  يده وهذا بسبب Øوض

Mوط اللجوء إل?ا ،وإن Ùن الغرض من ذلك هو منحه السلطات الOفية واÖة  ïما من

>
الدو Uسواء ع استوى الداخ أو ا 
ار) í،(19أن الدستور ا زا  ي
شأنه أن ,س بكيان


ُ ّ
ال, µكن أن تتعرض kا البHد وتستوجب ع إ  Mها إما اللجوء إ> t
>
حاU
 تب ا ا7ت 
حا Uا صار أو ا >
الطوارئ أو >
ا Uا7ستثنائية أو ا رب و هو ما ُ  تب لنتيجة اختHف
> 
>
خطورeا.
حا7 Uخرى حسب
سلطات رئيس ا مهورية من
بقراءة نص اادة  59من دستور  7 1963د أية قيود مفروضة ع الرئيس سوى >
اج±ع
)(20
الوط µوجو ،أما  دستور  1976فقد ّ
ا=لس 
خصه اؤسس الدستوري مسة مواد


 -16ا ا M+أن ا & دة  F;U i 16أول @ 1د 0Sري  Y0.ث  O 6 F4ا 2?0Scء إذ  ’0V'Sا & دة  F7 92د 0Sر
ا  O2Qا ?  ?G O27رة ا <!@ O Qل ) (1799 /9/23وا & دة  F7 48د 0Sر )  &.ر ا_ & @( ا  uدر .1919 O2S
 $. c -17ز !"  Ÿا  H&$ر O 6 !.!VU () ’0PGS ¥. <U O.ا !eوف ¦ ! ا د 1@ kQ6 O.ا & دة 87
 F7د 0Sر . 1996
 -18ا_ 1" u• ، -.! F 7ا  0Sري )( ا #$ا"! ،ر O Sد 0Wرا دو  H 7 ، Oا  VYق و ا  Gم اcدارO.
_ ،1991 ،O2 P2Q+ O 7 :ص.574
 -19ا  I Qا  ،! /ا  e2م ا  (S Qا #$ا"!ي  ،دارا  Hى  ،ا #$ا"! ، 1993 ،ص.266
 -20ا & اد  119 F7إ  F7 124 tا  0Sر ا  uدر )(  1976 O2Sو ا & دة  F7 120د 0Sر  1976ھ( ا (0
!+رت ا  O Yا.O " 2?0Sc
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 >
>
الµ
تناول ف?ا السلطات ا=و Uلرئيس ا مهورية  ا ا7ت غ fالعادية  ،و  àذات القواعد 
ّ

اعتمدها دستور   1989مواده من  86إ 91 tانظمة لكيفيات اللجوء إ tتلك ا ا7ت

 (21)،غ fأن ما  تلف عنه هذا الدستور عن سابقه هو إ  اد بعض M
الوط الشôية ا7خرى
> >
الّ  µد من اللجوء إ tإحدى تلك ا ا7ت.



 ³تلف الوضع عن ما هو سائد  دستور  1996فقد ً
خص اؤسس الدستوري سلطات


رئيس ا مهورية  الظروف غ fالعادية بستة )  ( 6مواد من اادة  91إ tاادة  96مرتبا ï
>
ظرف حسب درجة 
الدو ،Uمع
الورة وا  طر الذي من الـممكن أن يصيب مؤسسات

تب µا زا  الثنائية الfانية  ,

إضافة ا7ستشارة ل >
قت üدستور ) 1996
غرف µالfان بعد 


ا7مة +ا=لس الشع µ
الوط.(µ
9لس




الفرن  uهذا الشأن فاادة  74من دستور م
لقد >  Mالدستور اي كذلك  ل?ج


الفرن uولقد جاء  9واها " لرئيس ا مهورية إذا
لسنة  1971تقابل اادة  16من الدستور

>
الدو Uعن أداء دورها
قام خطر eدد الوحدة الوطنية أو سHمة الوطن أو يعوق مؤسسات
الدستوري أن يتخذ aا7جراءات اليعة واÖة هذا ا  طر ،ويوجه 
بيا إ tالشعب و ري

ا7ستفتاء ع ما > 
>
ااذها"  ،وع الر Áمن
اذه من إجراءات خHل  60يوما من
ال µانطوت عل?ا اادة 74ذهب الفقه يلتمس  
>
ألفاا قيدا  ّدد



التعبfات شديدة aا 7از 
به نطاق >
تعبa " fا7جراءات اليعة" .
تطبيòا و هو ما ذهب إليه صوص 
>
 

الّ µ
>
عل?ا اؤسس
نص 
حسب الفòاء  ³تنطوي هذه العبارة ع óنة هامة من الت 

الدستوري çاحة و هو يفيد أن هذه aا7جراءات 7بد و أن تكون مؤقتة و  7ب أن تتø
كبfة و
وف ±عدا ذلك فإن اادة  74تنقل سلطات استثنائية 
بطابع الدوام أو ا7ستمرار) ،(22
 -21ا & دة  F7 87د 0Sر  &G OGI V7 1989دة  F7 120د 0Sر  1976و +أ " O&GW §) Kداھ ،"iوھ(
ا & Yدة  O YGا.O " 2?0Sc
 -22و :ي  .!'¦ §I yل ،ا  PGQت ا Ÿ "! O " 2?0Scا  H&$ر O.ط' &G Vدة  F7 74ا  0Sر ا &!uي،
ا &! M:ا  ،|I Qص.251
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الوظيفت التنفيذية M

غ9 fددة   أيدي رئيس ا مهورية فيجمع  
والت يعية ع أن يكون
ب
ذلك مقيدا  
بقيد~ :
* أن يكون رئيس ا مهورية قد > 
اذ إجراءاته بقصد مواÖة ا  طر فعH

* أن يتخذ الرئيس aا7جراءات اليعة ذات الطابع اؤقت ðسب  ،ومن حية أخرى
وتداب fعHجية
ب أن تكون إجراءات اادة  74من الدستور إجراءات وقتية ويعة

>eدف إ tالقضاء ع ا  طر.

>
الدوU
نظرا لHنتقادات اوÖة إ tنص اادة  74ا > تبه من منح لسلطات واسعة لرئيس
½


ُع ّدلت   27مارس  2007حيث أصبح ðواها  " :p > 7Ùلرئيس ا مهورية إذا قام خطر حال
>
الدو Uعن أداء دورها الدستوري أن
eدد الوحدة الوطنية أو سHمة الوطن أو يعوق مؤسسات
يتخذ aا7جراءات اليعة واÖة هذا ا  طر بعد أخذ رأي 9لس الوزراء ورئيس 9لس
الشعب والشورىُ ،وي ّ
بيا إ tالشعب وري ا7ستفتاء ع ما > 
وجه 
أذ من إجراءات خHل
ست يوما من > 

ااذها ،و  7وز حل 9لس الشعب و الشورى أثناء Ñرسة هذه السلطات".
 
وواÖة هذه الظروف ا7ستثنائية خول اؤسس لرئيس ا مهورية إصدار لوا¶ ا7زمات

M
ا  اصة لكن بتوفر  
>
وال µتعتf
نوع من الوط اوضوعية والشôية ا=ددة بدقة  النص  ،

> 
الفع >
ال ت ً
من 
الدو  Uاستعمال سلطاته  الظروف ا7ستثنائية ،و
ا Uضد تعسف رئيس

ما يHحظ ع دستور  2012اعطل   2013أنه جاء خاليا من النص ع حدود صHحية
رئيس ا مهورية   الظروف ا7ستثنائية  ،فباستثناء ما > Iتنظيمه  ,
قت üاادة  148منه بشأن
حا Uالطوارئ و اادة   146ما  ص >
>
حا Uا رب  7يوجد أي نص ينظم ذلك  ،و قد




ا7حOم  ,
قت üاادة > 154
ال µتنظم أحOم
جان ¹نفس
تناول دستور  2014الصادر   18


>
>
وال7 µ
ال µتنظم سلطة إعHن ا رب و كيفية اوافقة ع إعeHا 
الطوارئ  ،و اادة  152
 M

تكون إ 7بعد أخذ رأي 9لس الدفاع 
ثل µا7عضاء.
غلبية

الوط µو موافقة 9لس النواب
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لص إ tأن رئيس ا مهورية  ا زا  و  معظم النظم السياسية يتمتع O,نة هامة ا

يتمتع به من صHحيات واسعة  الظروف العادية  ،و غ fالعادية  Ñجعل عHقة التوازن بينه


وب الfان در من دروب ا  يال  الواقع .

وبعد استعراضنا 7aجراءات ا >

وجد أن
ا Uا7ستثنائية  ا زا  والنظم 9ل اقارنة

>
دستور
يستش fفقط   اؤسسات الدستورية ا7خرى  ،و ا7ستشارة ليست إلزامية
الرئيس




ين ¹عنه الرقابة الفعلية للfان وللقضاء ولجلس الدستوري ،لذلك ذهب رأي  الفقه
 Ñ
>

ا= >
إ tالقول ن السلطات 
و Uلرئيس ا مهورية  الظروف ا7ستثنائية  7ضع إ 7لرقابة
الرأي العام.


إن للرأي العام دور مؤ   Mالضغط ع السلطات العامة وخاصة السلطة التنفيذية 
ح> 7 µنح إ tا7ستبداد ،وذلك عندما تكون >
الظروف ا7ستثنائية >
دو Uد,قراطية تسمح


ا7فراد حق اشاركة السياسية  > 
بتعدد ا7حزاب وتكفل حر ية الرأي العام >و,نح
ااذ


القرارات ،إذ تساعد هذه العوامل 9تمعة الرأي العام ع كشف ارافات السلطة ا ا ة


خ fيتحول من رأي عام
وتوجيه نظر ا7فراد إل?ا)ّ ،(23أما إذا انعدمت 
الد,قراطية فإن هذا ا 7
 

التعب fعن
التأث7 ،fن ا7فراد  شون

وخ ¹يتصف لسلبية وعدم 
ظاهر إ tرأي عام Ùمن 
آر اeم رية خوفا من التعرض لبطش ا ا¿ و جfوته.

>
التأث fع سلطة رئيس
وح µيكون الرأي العام فعا 7و  9
د و يؤدي دوره اطلوب  

ا7فراد ،يلزم توافر بعض عوامل التقارب >
ا7جa V ±بعاد
وحرت
ا مهورية و Ìاية حقوق


ح µيتكون لنا رأ عاما مستنfا 
الضغا~ >

م,Hا للحرية.
الاع و ا7حقاد و


) -(23ا !أي ا م )( )!@ Qا !V&.اط  e@ tG4 20Q. Oم  |.!4 (@#6و!6 O) YLةx4 ،وة ’I M0&0. 7 tG4
ا  k /ا <!@ 0Q7 F7 (Qى ا (4 &0:وا u0+دي و F7 ،M<U!7 () Vyأ 5:ذ « )¬ن ا  OPGQا t QU O&W Y
دا"& إ  O)! 7 tا !أي ا م و +س ا $Uھ .’U
* W-ن !Gأي ا م )( ا #$ا"! و !u7ا ور ا ' رز )( ا!04cاض  tG4ا!&0Sار  O 6ا  Pارئ )( ا '.F. G
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>
ال µتكفل لنظام ا  Úتوازنه واعتدا ، Uو·ا Ùن الرأي
إن الرأي العام من أقوى الرسائل 

دو Uما* ·ا ز الدور 
قو  >
الوقا9   pال 
ال ت ،حيث يعتó fنة هامة  وجه
العام  



>
سلطاeا  Ñع قق نوعا من التوازن
السلطة اهيمنة  الظروف غ fالعادية  استعمال
النس  µ
ب السلطة واسؤولية .

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﻟﺨﺎرﺟﻲ:

السيا Eإ tجع ع قدر aا7مOن موافقا ومعfا
تس ßالسلطة ا ا ة عندما تضع قرارها


 >
عن تيارات الرأي العام 
خ  fث fعليه حسب القضية اتعلقة به ،فيمكن أن
ا=تلفة 7ن kذا ا 7
مباا أو غM f
التأثM f
مبا, í ،كن أن يكون ضعيفا أو معدوما ،و,كن أن يكون
يكون 

كبfا.
9سوسا و 

الداخ ،أن يصدر رئيس ا مهورية قرارا للجوء إt
من أ× القرارات السياسية  ا=ال

> 


الدو U
الشعب 7ستفتائه  اختيار نظام ا  Úالذي  غب فيه  ،أو  اسائل اkامة ياة

Ìيع ا=ا7ت السياسية أو االية أو ا7قتصادية أو  تعديل الدستور ،وهو ما أخذ به
الوم 
اؤسس ا زا  ي صوص ا7ستفتاء حول قانون 
اد pوتعديل الدستور أما ف  ±ص

نظام ا  Úفإن الدستور ا زا  ي سا  الدستور الفرن   uنص اادة > 5/89
ال µتنص çاحة



>

استفتاء
ي
7
موضوعا
البHد

ع عدم جواز جعل نظام ا Ú
شع ،(24)µنفس اوقف اذه


يطا tلسنة  1848و الدستور اي.
الدستور ا 7

ا> 7
لتغي fنظام ا  Úبطريقة د,قراطية معfة عن
ا7ستفتاء
ع
مث
ولعل MأÔر
السيا E


ال وا مهوري و
aا7رادة الشعبية ،استفتاء الشعب ا 7
يطا tسنة  1946لHختيار ب النظام 
) 12U-(24ا & دة !V) 89ة  F7د 0Sر  tG4 1958أن  " :ا  5;/ا  H&$ري  F;&. c i;YGأن  ;.ن 4 K 7
. "5. 0
 5;/.ھ`ا ا  <06c I" t&Q. 7 12ظ  Q Iدة" 7 ،ا " ، (MoeaVonsy) ( +ا '! & ن ا Ÿ (Q Ss0
 Sا" OG$7 ،ا  @ Vن ا م و iG4ا  ’V) ،O S Qا  @ Vن ا  0Sري ،2007 ، Q@!) ،ص .799
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قد اختار الشعب النظام ا مهوري ،كذلك ا7ستفتاء الذي أجري  
اليون سنة 7a 1974بداء


>
الشعب 
اليو  pرأيه حول بقاء أو إلغاء نظام ا  Úال بعد >
ان?اء فfة ا fا7ت  
الذ~


قسطنط و Ùنت النتيجة إعHن قيام ا مهورية 

اليونية و من MأÔر
أسقطوا عرش الك


القرارات السياسية ا ديثة  ،القرار الذي 
أل ßالكية  إ  ان و قيام ا مهورية  أوائل
أفريل .1979

ع استوى ا 
ار يظهر ويfز دور الرأي العام  9ال اعاهدات الدولية ،فرئيس


ا مهورية يضطلع ,همة إ ام اعاهدات مع الدول ا7خرى طبقا لنصوص اواد  11/77و131

و  132من دستور ê ،1996و السلطة انوط eا إ ام اعاهدات حسب م  11/77إ 7أن هناك

بعض اعاهدات يتوقف إصدارها ع موافقة الfان  íهو الشأن  فرنسا وم ،إ 7أن
رئس ا مهورية قد  7
يكت, ¹وافقة الfان >
ح µيصدق ع اعاهدة بل قد يلجأ إ tالرأي



> >
الÄ   µية خاصة من جانب الشعب،
اعاهدة
ع
ا7ستفتاء
خHل
من
أيه
ر
خذ
7
العام

 


و م أيضا لكن  ³دث مثل هذا ا7مر  ا زا  وإن Ùن وارد
وهذا ما حدث  فرنسا 
ا دوث.

قام الرئيس " جورج بومبيدو"  فرنسا للجوء إ tا7ستفتاء عرفة رأي الرأي العام من

ا7وروبية >
الفرن uبنسبة %67.7
الشعب
فيه
وافق
الذي
كة
اشf
خHل معاهدة توسيع السوق

مقابل .%32.2

أما  م فقد استند رئيس ا مهورية " أنور السادات" إ tنص اادة  152من الدستور،

وال > µو Uحق استفتاء الشعب   اسائل اهمة >
>
ال µتتصل ,صا البHد العليا وذلك 7خذ



رأيه   معاهدة السHم  
ب م وإائيل  ،وع الر Áمن أن اعاهدة قد استÓلت أشkOا

>
عل?ا من 9لس الشعب اي غلبية تقارب aاÌ7اع  ، %99.95إ7
القانونية و  Iالتصديق 

أن الرئيس لر Áمن هذه اوافقة أ إ tالرأي العام من خHل ا7ستفتاء M Ñأر التساؤل عن
اkدف الذي ابتغاه الرئيس  ،فذهب البعض إ tالقول ن 
مبت ßالرئيس من الرجوع إt
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>
  )> (25
الÙ µنت
الرأي العام هو وسي للرد ع HÌت اعارضة سواء  الداخل أو  ا ارج و 

ع?ا  ،
معارض?ا إ tعدم رضاء الرأي العام اي 
>
وأeا  7تعدو أن تكون معاهدة
تستند 

ب ا كومة اية وا كومة aا7ائيلية.
ّ
ّ
الفرن uو اي قد أعلن موافقته عن اعاهدات ،إ 7أننا
ا قيقة أن  ïمن الرأي العام


كب f

لHستفتاء~  ،وهذا هو حال دول
النتا¶ اعلنة
بي?ما من خHل قراءة
 ى وجود فرق 
û
بتغي fا كومة >
>
ذاeا
ال 7 µتعر أية أÄية 7aرادة الرأي العام إ tغاية قيامه 
العا ³الثالث 
>
بطريقة غ fسية ،فالرأي العام لوقت ا 
است fالذي يعت fعا كسا
ا çيطلق عليه ا ا¿
حساسا ل Õما يصدر من أاب اسؤولية من أفعال وتفات  ،سواء Ùنت  >
حياeم أو

)(26
 نطاق مسؤو >
لياeم العامة.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم و اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ:


> تيبا ع عدم النص çاحة ع اسؤولية السياسية للرئيس  النظام الدستوري
>
>
متأص
ا زا  ي وعدم ديد نطاق اسؤولية ا نائية ،يكون الدستور eذا قد ّع fعن فكرة
> 

اتمث  استبعاد الرئيس عن دا  ة الرقابة
و
السيا Eا زا  ي
منذ القدم  النظام

الfانية ،ن Öة حاول M
اع  ,
قت üاادة  158من الدستور إضفاء مسؤولية قانونية 9ردة،

>
>
الÙ µنت مقررة  U
ومن Öة أخرى أب ¹ع عدم النص ع اسؤولية السياسية للرئيس 


مقت üاواد  55 ،47من دستور  ،1963ومع ذلك نس Øليا أن للرئيس
الدستور ا7ول
مسؤولية سياسية ع و أو آخر فانتخابه بطريق M
مبا من الشعب قد جع مسؤو 7أمام

الناخب وليس أمام الfان"ع اعتبار أن >

هيئة
ا7قfاع من الت ا7ساسية لواطنة" ، 27
) '4 &Y7 -(25ا xQم ا  .#ت !u7 ،إ  tأ!+ ،F.اءات و• اط!  6ل ا  0Sر ا ا" ،1971 iدار ا &5'V0Q
ا ! ، 1986 ،(Iص .211
) G4 ، 2H7 !u@ &Y7-(26م  ،O S Sدرا Sت )( ا_ Lل وا  .!e2ت ،ا &; k0ا  ( 7 $ا ،>. Y
ا 2;Svر ، 2005 ،O.ص .259
 '4 -1ا &  '4 F7ا ھ ب "،ا  e2م اž0@cـ  () (Iا $0ــ! OIا  0Sر O.ا #$ا"!!W`7 ، O.ة W ، ! 0Q: 7ـO G
ا  VYق _7 :ـ 2 P2Q+ Oـ Oا #$ا"! ، 2007،ص.20
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 íيؤكد الواقع أن رئيس ا مهورية  الوقت ا 
ا çيواجه الشعب الذي انتخبه  ثHث


مناسبات متعددة ،تقع ا7و tعند إعادة انتخابه أما الثانية فتحدث عند إجراء ا7ستفتاء

خfة  >
حا Uإجراء ا7نتخات M
.
الت يعية .
ا7
الشع ، µبي ±تكون




,لك الرأي العام سلطة  Mإرة مسؤولية رئيس ا مهورية انطHقا من أن الشعب هو
صاحب السيادة ومصدر السلطات ÌيÞا حسب ما حددته اادة  07من دستور ،(28) 1996


إذ , íنح سلطات لرئيس ا مهورية يستطيع أيضا أن رده م?ا إذا ما ارف أو تعسف 
استعمال سلطاته  ،و M
يبا الشعب ما  Uمن سلطة عند إعادة انتخاب الرئيس و عند طرح
موضوع لHستفتاء الشع µوعند إجراء ا7نتخات M
الت يعية.

اﻟﻔﺮع اﻷول :إﺛﺎرة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﺸﻌﺐ:

يع> µديد ثقة الشعب فيه >

لفfة رسية جديدة  ،فإذا Ùن
إن إعادة انتخاب الرئيس 
الرأي العام    7عن سياسة الرئيس و 7وز ثقته لن يوافق ع اختياره 9ددا ،لذا يعتf
>

الناخب للح Úع أØال الرئيس السابقة من أجل ديد الثقة
إعادة ا7نتخاب ,ثابة دعوة
به) ،(29و هو ما ,كن معه Mإرة مسؤولية رئيس ا مهورية بطريقة غM f
مباة  ،فيكون العقاب

>
>
ال µقد
 Uبعدم اوافقة ع إعادة انتخابه ح µو لو  ³تثار مسؤوليته عن مدة رسته السابقة 
>
ان?ت.

M
>

تو ن ار Nانتخب  Uا ق 
إن فكرة ريك اسؤولية ,ناسبة إعادة ا7نتخاب 

ّ
>
إ>  7
عل?ا الناخبون) ،(30فالرئيس ,ناسبة إعادة
ديد لقبه
حا UارتOبه 7خطاء اسبه 

 HGI VU -28ا & دة  F7 27د 0Sر  1963وا & دة  F7 5د 0Sر  1976ھ`ا ا &' أ !VUر  `27أول د 0Sر #$Gا"!
)( .1963
 6 -29زم  Lدق OPGS ،ر"  Ÿا و  F I Oا  F 7 e2ا '! & @( وا !"  ،(Sدار ا  O]H2ا ! ،O Iا  Vھ!ة،
 ،2009ص .867
 '4 -30ا  OPGS، (@ QI (2œو nQ7و  Oر"  Ÿا و  () Oا  e2م ا '! & @(  ،ا & OQSnا  G O 7 $را Sت و
ا  !/2و ا  0ز.ـ! I، Mوت 2' ،ن ،1995،ص .254
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انتخابه مرة Mنية سواء عند >
لتقد,ه
ان?اء >فfة رسته ا7و tلطريق العادي  ،أو نتيجة

>
>
M
>
ال, µكن أن
استقا Uمبكرة ,كنه أن يتقدم لHنتخات من أجل ديد و7يتـــــــــــــــه نية 

تتحقق ويـمكن أن  7تتحقق ،إذ 9تمل أن يكون الرئيس قد فقد ثقة ا7مة و هو ع غf
إدراك بذلك ف Hيعاد إ tالسلطة Mنية  ،و eذا تكون اkيئة الناخبة قد أقامت عليه اسؤولية

ّ

M
السياسية بناء ع تف صدر عنه 7نه مسؤول إ 7أمام ا7مة ,ناسبة إعادة > ñه
لHنتخات 
ان?ج  الÞدة السابقة ،وخارج هذا aا7طار لن يسأل M
الرسية عن 9ه >
مباة

).(31
>
ال µيقودها
عن السياسة 
>
> >
>
يؤp
جد  لذكر أن نظام اسؤولية عند إعادة ا7نتخاب يفfض قيت مدة الÞدة ح µ

M
M
ا ، pكذلك , 7كن إØاkا
مل ور 
,اره ،ف, Hكن إØال هذا النوع من اسؤولية  نظام ح Ú

دا,ة أو شبه 
إذا Ùنت مدة الو7ية 
دا,ة  íهو الوضع  بعض دول العا ³الثالث يث يظل


دسات fهذه الدول >ديدا دة 
الرسة 
فإeا
الرئيس  منصبه 7مد غ9 fدود ،وإذا تضمنت

>
تع للرؤساء ا ق  >ديد هذه 
الرسة دة õتدة وإذا قق ذلك فالشعب من ,لك سلطة


>
ااذ القرار.

 رأينا ا  اص يعت fرفض إعادة انتخاب رئيس ا مهور ية سببا غM f
مبا سؤوليته




>
تقي ±لسياسته  الفfة السابقة وòوم اعاكس إعادة
السياسية أمام الرأي العام 7 ،ن فيه 

تدع ²مركزه لذلك تعت fالÞدة 
الرسية معيارا 7ستقرار الرئيس  منصبه أو
انتخابه   يد من 

اع ا زا  ي  ³يضع لنا ضوابط >ريك >
عز ، 32Uوطاا أن M
اe7ام  íهو الشأن  فرنسا و

م > ،
ا7قرب للح Úع الشخص نفسه وع 
السيا.E
ه
9

يب ¹هذا aا7جراء السبيل


!W I -31ا ادر " ، Ÿ.ا &!ا O :ا  0Sر () O.ا #$ا"!  F Iا ?' ت وا  OG$7 ،"! œ0إدارة ا #$ا"!،1998 ،
ص .30
ا  ، O 7 S k.ا &nQو  () Oا  @ Vن ا  0Sري ا #$ا"!ي ،ر O Sد 0Wراه  O GW،ا  VYق –OI 24 O 7 :32
 ، 2015،ص178
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لقد نظمت اادة  74من دستور  1996اعدل لقانون  19-08الÞدة 
الرسية  >
فقرeا


ا7و tبتحديد مدة الÞدة مسة سنوات ،و قد ÅMلها تعديل  >
فقرeا الثانية حيث >, Iوج?ا


فتح الÞدة 
الرسية و الح بتجديدها  ،و اHحظ أن اؤسس الدستوري  هذا التعديل ³


ت  ديد و إ,ا رجع إ tتكريس القاعدة السابقة  دستوري ) 1976و.(1989

إن التجديد "رة واحدة " الوارد  اادة  / 74ف 2من دستور  1996يش"Õقيدا مطلقا و
çا" Iّ > 33استبدا Uبعبارة تفيد إطHق التجديد للÞدة 

الرسية  ،و eذا التعديل دخلت

ال µتكرس >,ديد الÞدة 
ا7نظمة الدستورية >
الرسية ،و قد استند ا=لس
ا زا  مصاف

ّ

الدستوري  موافقته ع هذا التعديل ع أن فتح 9ال ا7نتخاب " ُيد Áقاعدة حر ية


الس fالعادي
عل?ا  اادة  10من الدستور ،و يعزز 
الشعب  اختيار õثليه انصوص 

يقت üن حا   الÞدة 

الد,قرا éالذي 
انقضاeا إt
الرسية ملزم ن يعيدها عند
للنظام 


الشعب الذي ,لك دون سواه سلطة التقد  ب Õسيادة كيفية > دية هذه الÞدة ،و ّ
يقرر بÕ
>

حرية ديد الثقة  رئيس ا مهورية أو ?ñا منه ".34
ّ
eذه العبارات يكون ا=لس الدستوري قد أكد ع أن الشعب هو من ُيقرر بقاء أو عدم



>
ا M 7
ñاص  
مسأ Uالتداول ع
الذ~ انتخ?م  ا  Úعن طريق ا7نتخاب ،اهم 
بقاء

لتمك
السلطة هو إمOنية إجراء انتخات   eة و شفافة ،كون ا7نتخات ما جعلت إ7
تقي ²من انتخبه ،فإن أحسن فسيجازى aعادة انتخابه و إن أساء سيحاسب و
الشعب من 
>
الدو Uا زا  ية لتجسيده من خHل قانون ا7نتخات
يفقد ثقة شعبه ،و هذا ما سعت

 GI -33ر¦( ! 27ة " ،ا &! #Wا  Ÿ "! (@ @ Vا  H&$ر () O.ا #$ا"!  Iا  5. 0ا  0Sري  1996 O2Qو
أ!yه  tG4ا  e2م ا !W`7 ، " (S Qة  O GW ، ! 0Q: 7ا  VYق _!;QI O 7 :ة  ،ا #$ا"! ،2014،ص.87
 -34رأي ا & ŸG$ا  0Sري  ،ر 01\08 i+ر.ت.د\م د  ،ا &nرخ )( !/&I |G 0.، 2008O2S!'&) @7وع
ا  @ Vن ا ] ي ا & 5. 0I |G 0ا  0Sر .
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ا ديد )القانون العضوي  ،35(01-12الذي حرص ع ا7خذ ,طلب ا7حزاب السياسية و
اعارضة و ذلك من خHل :


ا7صوات مث >
ا   ñM fفور >
*منح نسخة من 
ا7ن?اء من Øلية الفرز.
 9فرز


*إلغاء اOتب ا  اصة 
ا=صصة لقوات و أÖزة ا7من.

>
اتنق ا  اصة لسOن الرحل .
*التقليل من اOتب
أكد رئيس ا مهورية ا زا  ية السيد "بوتفليقة" هذا ان من خHل ·ته عند افتتاح السنة

القضائية ) (2009\2008قائ 7" Hق 7ي أحد أن ّ
التعب fعن إرادته
يقيد حرية الشعب 

فالعHقة  
الشع µا ر،
ب ا ا¿ انتخب و اواطن الناخب  àعHقة ثقة  ،...قواÐا ا7ختيار

>
>
قي ¹ع السلطة ينبثق عن ا7ختيار ا ر الذي ّ
يقرره
و الfكية حرية و قناعة ........التداول ا 

الشعب بنفسه عندما >ي ²استشارته ب Õد,قراطية و شفافية  انتخات حرة تعددية ،إذا
للشعب و الشعب وحده تعود سلطة القرار".

إن هذا النوع من اسؤولية غM f
اباة  ا زا  ليس بعيد انال إذ أصبح النظام
 >

ا7نتخا pيقوم ع تعدد M
ا  
قوان سد إصHحات سياسية Øيقة  ظل رقابة
ح ،و ع 

ا=لس الدستوري الذي يÏر ع >
احfام الدستور  ،و ع ة Øليات ا7ستفتاء و انتخاب
الت يعية  36ب ت Ùفية مبدئيا ،و قد اعت fالبعض M
رئيس ا مهورية و ا7نتخات M
اؤ
الزم µللÞدة 

الرسية و إمOنية التجديد مثل" البورصة سعر ا7رتفاع ف?ا مرتبط بثقة الشعب


 رئيس ا مهور ية ".37

-35ا  @ Vن ا ] ي  ، 01-12ا &nرخ )(  ، 2012 (<@ : 12ا & e2I |G 0م ا I ž0@cت ) .!:ة رO &S
 4د L 1درة )( .(2012\01\14
 -36أ@ !eا  e2م ا & Yد  Vا 5&4 4ا & ŸG$ا  0Sري  .!:) ،ة ر 4 O &Sد  ، (48ا & ل و ا &i&0
 & Iاو  Oا &nر• .!:)2009 !. 2.14 () Oة ر 4 O &Sد.(4
37
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :دور اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ إﺛﺎرة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:

أقر اؤسس الدستوري بطريقة غM f
انطHقا من دستور ّ 1976
مباة مسؤولية رئيس


ح ّ
ا مهورية  
القضا ذات اÄ7ية الوطنية
خو UإمOنية اللجوء إ tالشعب 7ستفتائه  ï

حسب نص اادة  ،14/111وبناء ع ذلك اعتمدت الفكرة بدأ دستوري 
يق üلعودة

للشعب وهو ما ّكرسه   اادة (*) 8/77من الدستور ا ا> 1996 t
ال µتقول, " :كنه أن



يستش fالشعب  قضية ذات أÄية وطنية عن طر يق ا7ستفتاء" ،فطرح الرئيس للقضية ذات


 ّ  >
>
يع  µ
اÄ7ية ع الشعب 
لورة كيمه ف?ا ووضعه موضع ا=  fب ييد رئيس

>


ا مهورية أو معارضته  Ñيستتبع معه التقيد بنتيجة ا7ستفتاء وا7لfام به ،ويتمثل هذا

> 
ا7ستقا>  U
>
حا Uاعارضة)7 (38ن التكييف
ا7لfام  تنفيذ ما عرضه الشعب و وافق عليه أو

الوحيد الذي ,كن أن يع وقف الشعب اعارض Mوع الرئيس هو ñب الثقة منه.

 Øوضوع 9دد لذات) í ،(39أن
الثابت ,قت üهذا aا7جراء أن الرئيس يلتمس حل 

ا7ستشارة ع هذا النحو مبنية ع السلطة التقد  ية وع ذلك ,كن أن تظهر ع شÕ
ع µا7ستفتاء يتعلق > ,
ُ
" , "Plébiscitaire
يــــــــــعد طرح اوضوع ع
سأ Uثــقـة ،ومن ذلك


ñصيا" ،
هذه الصورة" استفتاءا  M
ويòم من ذلك أن اح ا7ستفتاء الذي  >  pع شÕ
الصعيد~ الداخ وا 

ار ،وهو
) (Plébiscitaireيؤدي Øليا إ tتقوية مركز الرئيس) (40ع


الوم 
ما حدث مع  M
ñص الرئيس" بوتفليقة" بعد التصويت  7غلبية ع قانون 
اد ،pلكن

إذا  ³ز الرئيس ع التصديق الشع , µ
قت üا7ستفتاء ُيطرح التساؤل حول إمOنية بقائه

 السلطة أم يتخذ موقفا 
واا من الرفض؟

)*( -ا & دة ) (8/77ھ( @ F4 xVا & دة ) F7 (9/74د 0Sر .1989
 -38ا  I Qا  ،! /ا  e2م ا  (S Qا #$ا"!ي ،ا &! M:ا  ،|I Qص .217
 -39ط kGا !"  Ÿرأي ا  () k /ا & ا M Kا  *:O 0إ!yاء وإ!+ار ا & ? ق ا ط 1976 O2S (2و* O W#U
 @ +ن ا " م  0Iر.1999/06/16 ¯.
 '4 -40ﷲ  ،O<+ Iآ ت  i e2Uا  () OPGQا  e2م ا  (S Qا #$ا"!ي  ،دار ھ  ، O7ا #$ا"! ،2003 ،ص
.274
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ّ


 ظل عدم وجود إجابة  النصوص الدستورية kذا اوضوع الذي قد  تب مسؤولية ع
مبا, ،كننا أن نستنتج أنه يصعب ع رئيس ا مهورية البقاء  ا  Úإذا > 
و غM f
اذ


يع µإجباره ع 
تقد Iاستقالته 7نعدام النص
الشعب موقفا معارضا  ،Uلكن ذلك  7

الدستوري الذي  تب مسؤوليته eذا الشأن ،فيمكنه ا7ستمرار  السلطة وإن Ùن ذلك

صعب Øليا قارنة مع ما استقرت عليه التجارب  فرنسا خاصة وأن هذا aا7جراء

الفرن.u
)ا7ستفتاء( من إنشاء اؤسس



>
ال I> µطرÖا  ظل ا مهورية ا  امسة قام الشعب aبداء
 فرنسا معظم ا7ستفتاءات 

ا> 7
رأيه   M

سئ اوضوعة >
اواطن،
عل?ا من
ñص الرئيس و ذلك سب
الُ µيطلب aا7جابة 




استفتاء~ تÞد eما ع نفسه بتحم اسؤولية مؤكدا أنه إذا
ولقد أعلن الرئيس" ديغول" 


çة  غ fصا ة" استقال" ،حيث ّ
يف رفض الشعب
جاءت نتيجة ا7ستفتاء غلبية  

 M
اباة  فرنسا رØا عن
ع أنه ñبا للثقة منه وع ذلك رت اسؤولية السياسية غf


الدستور  آخر استفتاء قام به الرئيس "ديغول"  سنة 1969و الذي قدم استقالته ع إ  Mها
.
و > ّ Iانتخاب الرئيس بومبيدو بعده

Øليا  ³يذهب الرؤساء إ tهذا اسلك ستمرار إذ   ³بط الرئيس "بومبيدو"  ا7ستفتاء

>
الÙ µنت ضعيفة ) صوص توسيع السوق
الذي جرى يوم  1972/4/23ب نتيجته 



شfاك"  ا7ستفتاء ع
ا7وروبية( ومدة نيابته  ،نفس ا7مر حدث مع الرئيس "جاك 


ورو 2005/05/29  pحيث Ùنت نتيجة  %55معfة ب"."7
ا7
الدستور




>
الµ
أما  م فقد نظمت أحOم ا7ستفتاء اادة  152من دستور  ï  1971ا7مور 
>
اتص ,صا البHد العليا* و هو ما حافظ عليه دستور  2012اعطل
تعت fمن اسائل اkامة


, 2013وجب نص اادة  ، 150و قد حافظ اؤسس اي ع نفس ðوى النص


>

,وجب اادة  157من دستور  . 2014ع الر Áمن أن هناك ااها  الفقه  ى ن
ا7ستفتاء  7يعت fآلية سؤولية لرئيس ا مهورية لكونه طريقا خاصة مارسة وظيفة Mت يعية
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أو > سيسية ,نحها الدستور M
مباة للشعب  بعض الظروف) ،(41و مع هذا ب أن 7

>
وسي لتقويته ,نحه الثقة  ،تعتf
"  íتعتf
نستخف 
بتأث fنتيجة ا7ستفتاء ع الرئيس 
مباة  >
>
وسي لتقر  مسؤوليته بطريق غM f
حا Uالرفض واعارضة الذي ُي ًع fعن عدم الرضا


ا7مر >
>
يب ¹مرتبطا بقوة الرأي العام ودرجة
تغيfه "هو"و هذا
تغيfها أو 
ال µب 
لسياسته  ،
وعيه.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺪى إﺛﺎرة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ:


M
>
ينت #إليه الرئيس،
تلعب ا7نتخات الت يعية دورا حا  Øلية جيح ا زب الذي 

½
>
وسي لقياس
خfة
فالشعب  تار ا زب الذي  اه 9ققا 7ما Uو أهدافه ،و عليه تعت fهذه ا 7

ينت #إليه الرئيس من حيث دوره  خدمة الشعب
مدى درجة التأييد
الشع µللحزب الذي 

>
M
>
ينت #إليه الرئيس
وقيق أهدافه وطموحاته ،ومن  Iفإن عدم جيح الشعب للحزب الذي 
.(42) M
يؤ   > Mثfا M
يث fمسؤوليته بطريقة غ fمباة
مباا ع اركز العام للرئيس Ñ ،قد 
تنت #إليه ا كومة و
ينت #إليه الرئيس غ fالذي
مع الع´ أنه قد يكون ا زب الذي


 
ا7و tينت #إل?ا رئيس ا مهورية و الثانية انية >ي  ²
تعي
أغلبيــتــ،
الfان فيكون لدينا




ا7ول من ا زب الذي ينت #إل?ا  ،فإذا Ùنت ا7غلبية >
ينت #إل?ا الرئيس à
الµ
الوز 






نفÏا ا7غلبية الfانية ف HإشOل إذ د التعاون  
السلطت يصل 7ع درجاته ،لكن
ب

>
اشôه تظهر  >
لHغلبية الfانية حيث يكون الاع 
بي?ما
حا Uوجود أغلبية رسية مغا  ة


>
شديدا فيحاول الرئيس إاد أغلبية انية تساعده  ،واول ا7غلبية اعارضة إخذال الرئيس

 ا7نتخات M
الت يعية ،فإذا جاءت النتيجة  غ fصا الرئيس Ùن ذلك ,ثابة ñبا للثقة

41

–Andre Hauriou et autres ; Institutions politiques et droit constitutionnel ; 1980,
p978.
*-و ?7ل ذ « ا 0<0Scءات ا  (0أ!:اھ ا !"  Ÿا  Qدات )(  7 21ي  1978و 19أ)! 1979 5.و!'&0'S 10
 20@1980ول أھ& () Hا  () 5 GY0ا  !u2ا & I |G 0ور ا !أي ا م و OS Q I ’0+x4ا  O7ا ا•O G
وا  žر.O :
 6 -42زم  Lدق  ،ا &! M:ا  ،|I Qص .869
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منه وسببا غM f
الفرن uو تكون
مبا سؤوليته السياسية  ،و هذا ما ذهب إليه بعض الفقه

ا7نتخات M
الت يعية    
حالت Äا:

 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ  :هذه> >

M
ال µري  موعدها الدستوري 7
الوضعية  ى الفقه الدستوري أن ا7نتخات الت يعية 
 

ب ا7حزاب اؤيدة  Uو

تث fمسؤولية سياسية للرئيس ع الر Áمن أن انافسة ستكون 




ا7حزاب اعارضة لسياسته7 ،نه >
سيب  ¹يد الرئيس>  -
حا Uالفشل -أن يقوم ل الغرفة


ّ


>
مسأ Uالثقة بنفسه ,ناسبة هذه ا7نتخات 
ا7و tو دعوة الناخب   من جديد إ 7إذا طرح
هذه ا >
ا Uعليه ا7نسحاب 
وتقد Iاستقالته
 
> 
 
وح  µفرنسا ف Hيوجد رئيس رأى  ا7غلبية
 ³دث هذا ا7مر  ا زا  وم
اهزومة  ا7نتخات M
الت يعية أثناء مدة رسته سببا يوجب انسحابه أو 
تقد Iاستقالته). (43



خ  fلسنة  2014قد أحدث افاجئة فقد تناول 
ب¶ النص
التعديل الدستوري ا 7

خñ fب الثقة منه
الدستوري مسؤولية رئيس ا مهورية السياسية أمام الfان  ،و kذا ا 7
>
ال µتنص ع أنه وز =لس النواب ñب الثقة من رئيس
,وجب اادة  161منه 
ا مهورية و إجراء انتخات رسية مبكرة  ،بناء ع طلب موقع و مسبب من أغلبية

ا7قل و موافقة M
ثل µأعضائه  ،و ,جرد اوافقة ع ñب الثقة
أعضاء 9لس النواب ع


يطرح أمر ñب الثقة من الرئيس و إجراء انتخات رسية مبكرة  استفتاء عام  ،فإذا


أع ¹رئيس ا مهورية من منصبه و يعد انصب خاليا .
وافقت ا7غلبية ع ñب الثقة 

-43ا !"  !Q<. i "Mitterrand "Ÿھ#6 O&.#ب ا  Qر )( ا@ I ž0ت  H@sI 1986ا!04اض ، ’0S Q
)' !¦ F7 iأن ) ز ا &  W Fن  ، OL • O<uI ’ :!Y7إ cأ@’  V. iم ا ’0 V0Sوا () !&0Sا &M7 5
ا '! & ن ر¦ iا•x0ف أ¦. &H27 5W O 'G
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 -اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن:فإذا أقدم رئيس ا مهورية ع حل الغرفة

ا7و tفإن ا7نتخات ا M
لت يعية >
ستث fمسؤولية الرئيس
ال> µي ²إجراؤها عقب هذا ا ل 

>

بش Õسافر 7ن ا >
>
م ا7نتخابية ست fكز حول çورة ديد أغلبية انية واة زب
الرئيس.

ا7و tع نطاق واسع ،ف´ يكن سبب ا ل ا  Hف  
ب الرئيس
عرفت ا زا  ح Hللغرفة

وا7غلبية اعارضة 7ن ا زا   ³تكن قد أخذت بعد لثنائية الfانية  ،فقد ُ ّ
Ìد ا=لس

>

الµ
الوط, µوجب أمر  1965/07/10ا حدث آنذاك من انقHب عسكري  ،أما ارة الثانية 

ُّ


الوط) µالغرفة الوحيدة  الfان ا زا  ي آنذاك( Ùن حH
الشعµ
لس
ا=
ا
ف?
ل
ح



>


اادت  74و  120من
 Eر 01-92 Rاستنادا إ tأحOم
اضطر 
ار ,وجب ارسوم الر 

ا7ول لHنتخات M
الت يعية و >
ال µأسفرت عن فوز ا ?ة
الدستور ،وذلك بعد إجراء الدور

ا "tعدم   اهة
aا7سHمية aلHنقاذ  ،و بعد إعHن رئيس ا كومة آنذاك" سيد أÌد غز 
ليل?ا 
الشاذ "tاستقالته من منصب رئيس
تقد Iالرئيس "
ا7نتخات تقرر حل الfان ،

>
ا مهورية قبل انقضاء Ûدته ّ Ñرتب لدينا >
مؤسسا ³ pتعرفه ا زا  من قبل.
حا Uفراغ

اfتبة للبحث عن أغلبية انية ل >
وعليه د أن هذا الوضع بعاده القانونية >
تقfن



ا7غلبيتان  ³يطرح سابقا ،لكنه غ fمستبعد طاا أن ا زا  أصبحت >خذ لتعددية ا زبية
ّ
و رت أحزاب منافسة زب الرئيس ع الساحة السياسية  ،فإذا ُحل الfان وجاءت

ا7غلبية اعارضة للرئيس أ  ّMذلك M
مباة ع إرادة الرئيس إن ³
نتيجة ا7نتخات بنفس
التن عن ا ،Ú
نقل ع مدى Mعيته ،ومن  IMع الرئيس أن  تار إما ا7ستمرار أو
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ُ 
ا7غلبية الfانية السابقة اعارضة للرئيس ,ثابة > -
حيث ُيعت fرد
شع -µلكنه ليس
اض
اعf

جراء 
فا NللÞدة 
).(44
الرسية
a
> 
لقد ذهب الفقه الدستوري  فرنسا إ tأن ا7نتخات M
ال p > > µبعد حل الغرفة
يعية
الت



>
مسأ Uالثقة ،وهذا ما
ا7و > 7 tتب مسؤولية سياسية للرئيس ما M ³يfها بنفسه عند طرح


>
مسأ Uالثقة ³ í ،يتدخل 
حدث  Ûد الرئيس " "Mitterrandسنة  1981ف´ يطرح

 
>
ال I> µإجراؤها بعد حل ا=لس لر Áمن أنه Ùن مل  أغلبية انية تسانده،
ا7نتخات 

ُ
إ 7أن ا7غلبية  ³تؤيده.

 
أما  م ،فإن ا7نتخات M
الت يعية > >   pالغالب غلبية انية مطابقة زب



الرئيس إ 7أن ما حدث  ا7نتخات M
> û
الµ
الت يعية لسنة  ،2010فبعد إعHن

النتا¶ 

جاءت غلبية اقاعد للحزب ا ا¿  ³يتقبل الشعب ذلك ودر ,ظاهرات 7aعادة
ا7نتخات ازورة ع حد قوkم Ñ ،أسفر عن أحداث أدت إ tإسقاط الرئيس eائيا.

.قبل التعديل الذي حدث   27مارس 2007إذا Ùنت نتيجة ا7ستفتاء رفض الشعب ل
ا=لس النيا pاعت fذلك تقر  ا لسؤولية غM f
اباة للرئيس) ،(45أما بعد التعديل فيمكن



M
>
الµ
اعتبار فوز ا7غلبية اعادية   Uا=لس بعد ح سببا سؤوليته السياسية غ fاباة 

>
تغي  fالسياسية.
قد > تب إما
ا7ستقا Uأو إحداث 
>
>
وسي >,نع رئيس ا مهورية من >ال?رب من وعده
ويب ¹السؤال مطروحا إذا ما Ùنت هناك
7ستقا>  U
>
الدسات fقد
حا Uعدم حصو Uع أغلبية قوية لصا ه أم  ،7خاصة وأن ُجل



>
7ستقا.U
خلت من أي نص يلزم الرئيس 

 '4-44ﷲ  ،O<+ Iآ ت  i e2Uا  ، OPGQا &! M:ا  ،|I Qص .272
n) !&4-45اد  W!Iت ، ،ا &nQو  Oا  Ÿ "! O S Qا و  () Oا_@ O&eا  0Sر O.ا & Vر@ ،Oد د ا /2ــ!،
ا  Vھ!ة  ، 1984،ص .267
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نتيجة ا سبق ،د أن Mإرة اسؤولية السياسية لرئيس ا مهورية أمام الشعب عند إعادة
انتخابه ،أو عند ا7ستفتاء الشع µأو ,ناسبة ا7نتخات M
الت يعية خاصة بعد حل الغرفة



" تتوقف ع فاعلية هذه الوسائل من حيث
لية،
و
لسؤ
اعا³
9دد
نظاما
تق²
7
وt
ا7


 M

M

M
الشع µوقوة
الوV
إرادة الرئيس ñصيا  إمOنية طرح الثقة  ñصه أو  I 7ع درجة 


الرأي العام  فرض الرقابة الشعبية ع سلطات رئيس ا مهورية ،و مع هذا %ه فلجوء

القا    ,ع السلطة إa tا7رادة الشعبية من خHل ا7حتOم إ tالشعب يعت  fحد ذاته نوعا

رت ا7فراد
من ا ماية 
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم:



وحر >eم ،إ7
فيح #حقوق ا7فراد
كبfا  الرقابة ع السلطة

إن الرأي العام يلعب دورا 


 M
التا:t
أنه توجد عوامل عديدة تؤ  دوره و  أÄيته ،نتناول هذه العوامل ع النحو 
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:




نتا¶ ور وذيوع مبدأ سيادة الشعب نشأة ا7حزاب السياسية  دول
Ùن من û

 
>

ا pواوطن ا7ول  ،Uوقبل
الد,قراطيات التقليدية وديدا  ا >لfا Ðد النظام

النيا pال f

هذا  
التار¶ Ùن هناك خطر مطلق ع  
التنظ±ت السياسية الثابتة فقد Ùن الرأي العام
تكو~

>
الدوU
السائد عدم ا اجة لوجود معارضة منظمة ،بل أن وجودها ,ثل خطرا ع أمن
واستقرارها.


النيا pوليست
اé
وع الر Áمن أن ا7حزاب السياسية ليست ركنا من أرÙن النظام 

الد,قر 
> 
الد,قراطية سواء Ùنت انية أو رسية أو 9لسية
عنا من عناçه ،إ 7أن
أÄي?ا  النظم 

ح µأصبحت çورة  الوقت ا 
>  ايدت ,رور الزمن >
ا ،çفإرادة الشعب  اختيار õثليه

)(46

) dS . (G4-(46ا !;/ي ،ا  () - Sا_@ O&eا  O S Qا & Vر@، Oدار ا  <uء  !/2Gو ا  0ز &4، M.ن،
،2012ص .315
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7aقامة نظام حّ Ú
يع fعن إرادة ا7غلبية هو ما جعل الفقه الدستوري مع ع çورة

)(47
الد,قراطية.
وجودها  النظم 


إن نشأة ا7حزاب السياسية  العا ³الثالث Ùنت خارج الظاهرة الfانيةّ ،إما لعدم وجود
  
ات  ا7صل eذه البلدان بسبب عدم تطور النظم السياسية ف?ا ،أو لسيادة الظاهرة
الf



>
ال µحاولت
ا7ستعمارية  العديد م?ا ومقاومة السلطات ا7ستعمار ية ل Õا7حزاب 

M

اباة لقيام هذه
لتا tفإن ا7هداف
التخلص من اkيمنة ا7ستعمارية ع بلداeا ،و 



ا7حزاب قد اختلفت عن ا 7هداف M
لHحزاب   أورو و >
ال,> µثلت  الوصول إt
ة
ابا


السلطة أو اشاركة ف?ا.


ا7حزاب  العا ³الثالث وع >
بني?ا،
 ïهذه العوامل أدت إ > tتيب Mآر ع أدبيات

الكث fم?ا إ tللجوء إ tالعمل الي خوفا من 9او7ت القمع ا7ستعمارية من
حيث اضطر 

>
الكث fمن ا7حزاب وا رÙت القومية ف?ا إ tمنظمات ذات
Öة ،ومن Öة أخرى ول 
 .
طابع عسكري  íحدث   ا زا 
والص


>
Ðما اختلفت بواعث نشأة ا زب السيا  Eأي >
دو Uإ 7أن دوره ف ±بعد ول إt
 
>
اساÄة للوصول إ tالسلطة  ،و يتج ذلك من خHل اتفاق الفòاء حول تعريف ا زب


مش fكة  
ا7فراد >مÞم مبادئ ومعتقدات >
وتنظ  ²
مع
وضعون لقيادة
نه" 9موعة من


يسعون بوسائل د,قراطية للوصول للسلطة  ،و aاÔ7ام ف?ا بقصد تنفيذ ûا سياسية معينة"  ،و


ماي:

السياسية
اب
ز
ح
ا7
تتلخص Ðام ووظائف


لتنظ ²انتقال السلطة وÑرسة ا ،Úتدريب القيادات السياسية
تعت fإحدى الوسائل

>
وتعريف ا=تمع eا و إيصاkا للسلطة،دراسة وديد مشا ïا=تمع ووضع ا لول اناسبة kا،

وتقي ²
أداeا  íتعمل ع
تلعب أحزاب اعارضة دورا Ðما  مراقبة أØال ا كومة و ا9ها 

) '4-(47ا  '4 (@ QI (2œﷲ ،ا  () - Sا  ie2ا  O S Qوا  @ Vن ا  0Sري  MI P7،ا ، (@ Qا  Vھ!ة،
،2004ص .222
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M
الد,قراطية وتسا×  تعز   الوحدة الوطنية >و,اسك وت'H
السيا Eو > سيخ
الوV
افاه ²

ن 

ا=تمعات اتجانسة.

تبنت ا زا  من خHل اادة  40من دستور  1989حرية تشكيل ا7حزاب السياسية

M
>
ال µقضت ع  ïالغموض  بلد  طو خطواته
وتدّ Áأك fادة  42من دستور  ،1996
 
ا7و9  tال التعددية.


لHحزاب السياسية , 7كن أن >
تؤ,M pارها إ 7إذا قام ا زب أو7
ساسية
ا7
إن الوظائف

>
وتوج?ه
ط fالرأي العام ،الذي لن يتحقق إ 7بتنسيقه
بوظيفة Ðمة و دور
أسا Eوهو وظيفة  





التأث fع الرأي
وهو ما ذهب إليه "شارل ديباش")  (48إ ازه لدور ا7حزاب السياسية  
  
>
ا7داة الوحيدة >


الµ
ا
كوe

اp
ا7
التأثf
ح
كن
,
و
،
سلبيا
أو
و
ابيا
ا
ا
ثf

العام إما



 



وإاد إيديولوجية Ìاعية 
الكبfة من ا7فراد ،
يتس µمن خkHا
تستطيع بلورة تطلعات ا7عداد 
> >
>
و9او Uالربط 
وتنسيòا وويلها إ tمصا Ìاعية عن طريق
بي?ا
(ر اصا الفردية ،


عل?ا) ، (49إذ يتو tا زب  
وسيا Eلدى ا7فراد يؤهلهم
ثقا
إضفاء صبغة سياسية 
و V
تكو~ 


>
الفاع والواعية  اسائل العامة و,نحهم القدرة اطلوبة ع حسن ا7ختيار،
لشاركة


فالعHقات  
ب الرأي العام و ا7حزاب تنطوي ع تفاعHت مبنية ع أساس ا7فعال و ردود

>
اتباد.U
ا7فعال

تلجأ ا7حزاب السياسية إ tا مHت ا7نتخابية 7ستقطاب الرأي العام kا و الذي يتوقف


>
ا7حزاب  >
عHق?ا
السيا Eالذي تقوم به
رئي uع طبيعة التواصل


اح هذه ا م بش Õ

)(48

–Charles Debbasch Jean- Marie pontier ; Introduction à la politique ; Dalloz,
paris,» 4 éme édition, p248-257.
) '4 !< :-(49ا  Qدة  ! HIا را 5 P U ،(:ا  0Sر ،دار ا  !/2G 7 Yوا  0ز &4 ،M.ن ،ط ،2009 ،1ص
.191
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> 

9او Uا7حزاب ÌيÞا الظهور ,ظهر ادافع عن اصلحة العامة
لرأي العام  (50)،ع الر Áمن



 
 
التأث fوالتح  Úاؤسسات
واتفا  pسبيلها،
لك?ا  واقع ا7مر تس  ßالغالب إ t


>
السياسية  ا=تمع للوصول إ tمصا ها ا  اصة فقط دون ا7كfاث إ tاصلحة العامة ،إ7

إذا تعلق ا7مر عرضيا بتحقيق مصا ها.



وتوج?ه و اkدف
إن ا7حزاب السياسية تلعب دورا مؤ  Mا  بلورة الرأي العام وتنسيقه


الشع ،µوقد تلجأ
التأييد
لكسب
ماعات
وا
اد
ر
ف
ا7
الذي >  إليه ،فتحاول Mإرة شعور


>
ا7حزاب إ tوسائل العنف لHحتفاظ >

و9او Uكبت الرأي العام
تضام?ا
بقوeا واستمرار
بعض

اعارض وإسOته ويكون ذلك ظاهرا ورا سافرا  أحزاب الدول ذات ا  Úاطلق،فتقوم

خfة ,مارسة aا7رهاب السيا ،Eمثل ما قام به ا زب النازي  أانيا وا زب M
الفاE
هذه ا 7



> 

الد,قراطية والذي يكون عن
 ايطاليا ،أو يكون هذا العنف خفيا
مستfا  أحزاب الدول 
> ) > (51
طر يق > 
ويب ¹لHحزاب بلورة الرأي العام حسب
تداب fالضغط ا7قتصادي وا7ج، V ±
ااذ 
 
>
الدو.U
القا I
طبيعة النظام
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ:

ًتعرف Ìاعات الضغط  eا" Ìاعات منظمة kا مطالب ومصا 9ددة تدافع 
ع?ا بوسائل

M
موعة دون أن يكون  ن أغر 
تنظ±
اا الوصول إ tالسلطة  ،و دون
تكوي?ا حز أو 


للتأث fع 9توى القرارات السلطوية دون
سياسيا"عرêا البعض  eا" 9تمع منظم يس ß
 >

 
>
للتأث  fااهات ونشاط الفئة
9او Uوضع
أعضاeا  مناصب حكومية رÅية êم يدفعون 
)(52
ا ا ة للسلطة
) &Y7-(50ز F.ا  O :" ، F.ا !V&.اط  Oوا I ž0@cت!+ :اءة د 0Sر () O S S O.ا & O7 e2ا،"O I ž0@c
 OG$7ا  VYق ،ا د ،2ا  ،33 O2Qا ;  ،2010 §.ص .355
 '4 !< : -51ا  Qدة  ! HIا را ،(6ا &! M:ا  ،|I Qص .193
 '4-52ا ;! &Y7 &Y7 i.ا !Qوى  ،ا &! M:ا  ،|I Qص .242
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>
,ا أن ا=تمع يتكون من فئات 9تلفة ،فإن ا7هداف وا7عراض تلف من Ìاعة إt

Ìاعة ،لذلك د Ìاعات ضغط ذات أهداف إنسانية وأخرى ذات مصا سياسية Mولثة
 >
ذات مصا قومية ،وÐما اختلفت هذه ا ماعات إ 7أن kا دورا رزا ومؤ  Mا  ااهات

>

الرأي العام والتوجه به وÖة معينة قق مصا ها  بعض ا7حيان.
½

التعب fعن الرأي ا7خر،
كبfا  تقوية اعارضة وتÏيل

تلعب Ìاعات الضغط دورا 
 
>
فاواطنون داخلها M

فوسي
التنظ²
اواطن خارج هذا
ل  ا كومة من
أك fرقابة ع اسؤو 

ال,> µارÔا ا ماعات ع السلطة M
>
الت يعية تساعد ع جعل السلطة تقف عند
الضغط 
½
حدود ا7راء اتعارضة وهذا يساعد ع ر °سياسة تتفق مع مصلحة ا ماعة ،ومن ,Mة ,كن
وصف تدخل ا ماعات الضاغطة 7ختصاصات السلطة M
الت يعية والتنفيذية >
وح µالضغط


ع رئيس ا مهورية ظاهرة تسود Ìيع الدول  الع ا ديث ،سواء  دول العال الثالث

أو الدول اتقدمة وإن Ùن مركز هذه ا ماعات أقوى  الدول اتقدمة.
و ى "شارل ديباش" أن aا7جراء يصبح M
أك fفاعلية عندما يستقبل رئيس ا مهورية


õث ا ماعات الضاغطة ويتحاور ويتناقش مÞم 7ن هذا يدخل  ن وظيفته
9موعة من 


التح و اM 7ك fمطابقة
كرئيس ،و تكريس مبدأ " aا7عHم واناقشة مع ا7ستمتاع"هو أساس
الد,قراطية
مع القواعد 

)(53


إن Ìاعات الضغط "خاصة Ìاعات ا7فOر" تستمد وجودها من الرأي العام وتس ßإt
 
توج?ه لتحقيق أهدêا  ر °سياسة تتفق مع مصلحة ا ماعة  ،و هذا لن يتحقق إ 7بوقوف

½
السلطة ا ا ة ع ا7راء اتعارضة من خHل Ìاعات الضغط* لتحقيق اصلحة العامة
>
للدو.U
53

- Charles Debbasch ; Jean- Marie pontier Introduction à la politique ; op. cit , p
386.
*s$ -ت  4 &:ت ا ] () -œأ ;.!7إ  tإ@ /ء #7 OL • kU ;7ودة !'žIاء
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :دور وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم:


التعب fعن الرأي
الدسات fاعاçة حر ية aا7عHم عتباره النواة ا7ساسية رية
كفلت




ويعارا.
وط µقوي اسب ا كومة
العام ،إذ أنه يساعد ع وجود رأي عام 

الد,قراطية ،حيث أصبح معظم رؤساء الدول
تلعب وسائل aا7عHم دورا هاما  الدول 



الو7ت اتحدة ا7مريكية و يطانيا وفرنسا مستشارون  9ا7ت الرأي العام)،(54
اتقدمة  
>
تسخ fأÖزة aا7عHم M
لن ا قائق و التوعية و التع ل ²لتوحيد صفوف
ا تقوم به
حكوماeم من 
الشعب خلف مبادئه ومعتقداته.

التعب fعن الرأي العام  àالصحافة لذلك تتخذها Ùفة النظم
وجد  لذكر أن أ× وسائل

الد,قراطية مظهرا من مظاهرها وتفتح kا الباب مارسة دورها ،أما النظم استبدة فإنه تستحوذ


لتعل±ت ا زب
ع الصحافة وتبالغ  الضغط 
عل?ا وذلك 7ضطهاد وتقييد Ñرسة نشاا وفقا 
> 
ا ا¿> ،
ح µيضمن ا زب ا ا¿  
الدوÌ  Uيع ا=ا7ت فتتقيد
تكو~ رأي عام يؤيد سياسة



الO
الصحافة و 7تتمتع  رية الكفاية  نقد السلطة وتوجيه أخطاeا ،بل  7تتمتع لقدر 

 M
>
ال µتقع من رجال السلطة التنفيذية ومن ,Mة فإن دورها  الرقابة ع رئيس
لن ا=الفات 
ا مهورية يكون ضعيفا.
>
ماه fويعمل ع نقد سياسة
قي ¹رية يكفل 9اطبة ا

إن Ñرسة الصحافة لدورها ا 
>
الدسات fع
ا كومة بل وÐاÌة رئيس ا مهورية  ،لذلك  شاها الرؤساء و رص




>
إحاط?ا  ل ت ا7ساسية  مواÖة السلطة التنفيذية ،وليس أدل ع أÄية الصحافة 

ال µقامت M
>
بن فضيحة" وو > جيت" 
الرقابة ع السلطة التنفيذية من ا مHت الصحفية 


>
استقا Uالرئيس "نيكسون" >
ا7مريكية و >
لتسfه ع
ال µأدت  ال?اية إt
الو7ت اتحدة


رجا  U
الذ~ نفذوا هذه الفضيحة.
 '4-54ا ;! &Y7 &Y7 i.ا !Qوى  ،ا &! M:ا  ،|I Qص .253
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ا7خرى كذلك – aا7ذاعة والتلفز يون -وتطورها >
وال µأصبحت
وبواسطة وسائل aا7عHم



فHح و بسطاء أصبح aا7عHم ,لك
مثقف وØال  ،و
تصل إÙ tفة طبقات الشعب من
التأث fع السلطة ا ا ة من خHل > ابط وقوة الرأي العام) ، (55الذي  اطبه والذي
سلطة 
واقتصاد >
واج±عيا واول خلق و Vسيا Eلديه بOفة ا قائق >
حµ
اول تكوينه سياسيا





وحر >eم.
تقي ²السلطة ا ا ة ،إذا ما ارفت أو تعدت ع حقوق ا7فراد

يتمكن من 


ا7ساس   داد دور الرقابة الشعبية ع السلطة التنفيذية و ع السلطة M
الت يعية،
من هذا

>
ال µتستكشف ذلك
و كذلك ع سلطات رئيس ا مهورية بواسطة وسائل aا7عHم ا=تلفة 
>
ال> µت ²بثHثة طرق إما طريقة ا7ستفتاء أو طريقة اسح
من خHل نتيجة قياس الرأي العام 
>
)(56
أو طريقة ليل اضمون.



>
ا éا ديث ونظرا Ä7ية aا7عHم 
تس fع ال?ج 
ال µ
الد,قر 
إن ا زا تعت fمن الدول 

تكو~ الرأي العام* ،فقد أخذت   دستورها لسنة  1996و ,

اادت  36و 41منه بن
قتü
>


التعب ،fو قد نظم aا7عHم  ا زا  ,وجب القانون ر 07/90 Rاؤرخ  3
حرمة حرية الرأي و

أفريل  1990و يعت fأول قانون aلHعHم  ا زا  بعد 
تبي?ا نظام التعددية ا زبية >
ال µتتطلب




التعب fعن طر يق وسائل aا7عHم ،و7ن هذا القانون  ³يسا  التطورات الدستورية  البHد
حق

>

صدر قانون aا7عHم ا ديد ,وجب القانون العضوي ر 05/12 Rاؤرخ   12ينا   ، 2012و
>
الذي جاء ليع  نفسا جديدا للوسط aا7ع  Hوامتدادا لبعض النصوص الدستورية وسيدا
kا.

55

- Charles Debbasch ; Jean- Marie pontier Introduction à la politique ; op. cit , p
220.
 O.!e@ ، 2H7 !u@ &Y7 -56ا و  Oوا  ie2ا  ،O S Qا &; k0ا  ( 7 $ا ، >. Yا 2;Scر ،1999 ،O.ص
.329
* F&]Uأول د 0Sر #:ا"!ي  O.!6ا  t]0V&I O) Yuد 0Sر  1@ () 1963ا & دة .’27 19
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :



>
>
للتعبf
الدو Uعتباره ا7داة
يلعب الرأي العام دورا  توجيه ا ياة السياسية داخل
الفعا U

توج?ه
عن 
حرت الشعوب ،لذلك د معظم الدول تس ßإ tاستقطاب الرأي العام و 

رت السياسية
بغية >ييد الرأي العام لسياسة ا كومة  ،و 7شك أن هذه ا رية من أ× ا 

ا éو الذي  تكز ع إطHق حر ية
و   داد دور الرأي العام قوة  الدول ذات ا  Ú
الد,قر 
>
>
ال µلن تتحقق إ 7عن
الفكر و

التعب ، fإذ  àالوسي الوحيدة للوصول إ tد,قراطية فعلية و 
>  
التأث fو الرقابة ع النشاط ا كو  .
ك ا7فراد من Ñرسة 
طريق  ,

الد,قراطية تعد اناخ اناسب لنمو الرأي العام و ازدهاره e 7ا > ²> eقوق
إن النظم 



الد,قراطية  الع ا ديث تسÌ ßيÞا 7ن تكون
حرته ،لذلك د ا كومات 
aا7نسان و 
قرار >اeا السياسية و ا7قتصادية مرضية ميع فئات الشعب ،و بذلك تضمن مشاركة إابية
للشعب  ايدان السيا Eو تتفادى إمOنية حدوث الثورات أو ا7نقHت > í
عرف?ا جل



 ½

خfة.
ا7نظمة العربية  ا7ونة ا 7
>

كبfا  الرقابة ع السلطة ا ا ة وديدا ع سلطات رئيس
إن الرأي العام يلعب دورا 

ماه fوبه ,كن 9اسبة السلطة إذا
السيا Eلدى ا
الوV

ا مهورية ،ن خ, UHكن تقوية 


>
يتضم?ا الدستور تقر
الµ
خرجت عن aا7طار الدستوري ارسوم kا  ،و Ðما Ùنت النصوص 

النة الكfى 
حرت متنوعة لواطن >
تب ¹
دا,ا وجود رأي عام   +ûيعمل ع
حقوق و 
حسن تطبيق الوثيقة الدستورية تطبيقا يحا > ،
ح 7 µتكون تلك النصوص ح fع ورق
العم .
بعيدة عن 9ال التطبيق

قو > 
7لfام ا Oم
وعليه >م µتوافر لجتمع عوامل قيام رأي عام قوي ·ا Ùن ذلك أساسا 

حOم الدستور نصا وروحا  HØع إرضاء الرأي العام  ،و خشية أن ّ
خ fمن
يتحول هذا ا 7
آليات الرقابة السية إ tفرض رأيه عن طر يق القوة و العنف.
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: اﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ


 قوق²> e> اe 7 قراطية تعد اناخ اناسب لنمو الرأي العام و ازدهاره,الد
 إن النظم



ن تكون7 اÞيÌ ßقراطية  الع ا ديث تس,الد
  لذلك د ا كومات،حرته
 نسان و7اa
و بذلك تضمن مشاركة إابية، قتصادية مرضية ميع فئات الشعب7ا السياسية و اeقرار >ا

.تHنق7نية حدوث الثورات أو اO و تتفادى إمEالسيا
للشعب  ايدان


> حرت متنوعة لواطن
¹تب،
  تضمنه النصوص الدستورية من حقوق وÑ Áع الر
 ىfالنة الك

>  يعمل ع حسن تطبيق الوثيقة الدستورية+û   ا وجود رأي عام,دا
7 µح

> ال التطبيق العم9  ع ورق بعيدة عنfتكون تلك النصوص ح
 توافر لجتمعµوم،


 > قو
م الدستور نصا وروحاOم حO ام اfل7
 ن ذلك أساساÙ عوامل قيام رأي عام قوي ·ا
.  ع إرضاء الرأي العامHØ
: اﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
The democratic systems are the right environment for the growth of and

the prosperity of public opinion as they are concerned with human rights
and freedoms. All the political and economic decisions of the democratic
governments in the modern era aim to fulfill all classes of people’s
satisfaction. Thus, they ensure the positive participation of the people in the
political field and avoid the possibility of revolutions or coups d’état.
Despite all rights and freedoms stipulated by the constitutional
provisions, a mature public opinion remains always the only major
guarantee for a proper application of the constitution, so those provisions
would be equally applicable, relevant and

practical, the more the

community benefit from strong public opinion’s factors the more the rulers
take on strong commitment of the constitutional provisions to the letter in
order to satisfy the public opinion.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
أوﻻ :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :
 -1اﻟﻜﺘﺐ:

>
الدو– Uدراسة مقارنة  

ب
الكر w w Iالوى :الرقابة الشعبية ع سلطات رئيس
 عبدوا7س> - H

،رسا Uدكتوراه ،جامعة طنطا  ،القاهرة .2006،
النظام الدستوري اعاa ç


أÌد بدر،الرأي العام –طبيعته –تكوينه و قياسه و دوره  السياسة العامة ،مكتبة غريب. 1976،
الد,قراطية ،عا ³الكتب القاهرة.1968 ،
 أÌد أبو زيد :سيكولوجية الرأي العام ورسالته  
الوا  Mح القانون الدستوري ،ا ــــــزء الثالث) السلطات الثHث(
 أو صديق فوزي ،ديوان اطبوعات ا امعية ،ا زا  .1994 ،
 وجدي Mبت غ fل ،السلطات ا7ستثنائية لرئيس ا مهورية ،منشأة اعارف  7aسكندرية،القاهرة1988 ،

السيا Eا زا  ي،دار اkدى ، 1993،ا زا  .1993،
بوالشع،fالنظام
السعيد


 
الوج  fالقانون الدستوري -ابادئ ا7ساسية
جfوم أ ،رون ،س ،توماس دينيس" :

 

غن -²ا معية اية M
لن اعرفة والثقافة العاية،
مريÌ > -ة  w-مصط ¹
للدستور ا 7
القاهرة ،دون سنة.،
الزت ،م إ  t
أ~ ،قراءات وخواطر حول الدستور الد ا ،1971 Iدار
 w -عبد السHم 

العر ،pط.1986 ،2
استقبل

 
ام ßا ديث،
والنظرت ،اكتب ا
 wن Ðنا ،علوم سياسية ،دراسات  ا7صول

ا7سكندرية.2005 ،
>
ام ßا ديث ،ا7سكندرية.1999 ،
الدو Uوالنظم السياسية ،اكتب ا
  wن Ðنا ،نظرية

>


الدو  U
 ،Eدار ال?ضة العربية،
ب
 حازم صادق ،سلطة رئيسالنظام ال f
ا pوالر 

القاهرة.2009 ،
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السيا Eا زا  ي ،دار هومة ،ا زا  .2003 ،
تنظ ²السلطة  النظام
 عبد  بوقفة ،آليات 
>  
Ø -رو فؤاد أÌد Ùت ،اسؤولية السياسية لرئيس الدو  Uا7نظمة الدستورية اقارنة ،دون

ذكر مOن النشــر ،القاهرة .1984،

 ع يوسف الشكري،الوسيط  ا7نظمة السياسية اقارنة،دار الصفاء Mللن و التوزيع،


Øان.2012 ،



بسيو pعبد ،الوسيط  النظم السياسية والقانون الدستوري،مطابع
عبدالغµ



السعد،pالقاهرة.2004 ،


>

الدو ،Uاؤسسة ا امعية للدراسات و
بسيو pعبد  ،سلطة ومسؤولية رئيس
الغµ

 عبد M
الن و التوزيـع ،بfوت ،لبنان1995،
-2اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ :


ماجست ،-fجامعة
 را  الصا " ،الرأي العام وأ  Mه  نظم ا  ،"Úث الدراسات العليا-
حلب.2003 ،


رسا Uدكتورا >
>
ا  7
دو ،UمÞد ا قوق و العلوم
م  Mيط ،خصائص الدستوري  ا زا  ،
-

aا7دارية _جامعة قسنطينة.1991 ،

 فؤاد عبد الن µحسن فرج " ،رئيس ا مهورية  النظام الدستوري اي" > ،رسا Uدكتوراه،



جامعـة القاهرة.1995 ،

> 

M
ا -pدراسة
ي ßلرئيس الدو  Uالنظام ال f
أÌد سHمة أÌد بدر" ،ا7ختصاص الت 
مقارنة" ،رسالــة دكتوراه ،القاهرة.2003 ،

>
رسا Uدكتوراه% ،ية ا قوق –
-العايب سامية" ،اسؤولية  القانون الدستوري ا زا  ي "،

جامعة عنابة .2015،


ا7نتخـا  pالتجـر بة الدستورية ا زا  ية ،مذكرة
 عبد اومن عبد الوهاب" ،النظام
ماجست ،fكـلية ا قوق _جامـعة قسنطينـة ا زا  .2007 ،
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 -1

القانو pلرئيس ا مهورية  ا زا  بعد التعديل الدستوري لسنة
منfة" ،اركز
بلور V


ماجست% ،fية ا قوق _جامعة بسكرة ،ا زا 
السيا ،" Eمذكرة
 1996و أ  Mه ع النظام


.2014
-3اﻟﻤﻘﺎﻻت:

M
التأسي uليس سيدا" > 9 ،القانون العام وع´ السياسية،
مواقو " ،(MoeaVonsy) Eالfان



فقه القانون الدستوري ،فرنسا2007 ،
ز~  
  wالد,قراطية وا7نتخات :قراءة دستورية سياسية
الد~" ،جدلية 
ا7نتخابية" > 9 ،ا قوق ،العدد ،2السنة  ،33الكويت .2010
 بوكرا ادريس " :اراجعة الدستورية   ا زا   والتغي > 9 ،"fإدارة ا
ب الثبات



 انظومة
زا  .1998 ،

-4اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وآراء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري:

دستور  1963ا زا  ي ،دستور 1976ا زا  ي ،دستور 1989ا زا  ي ،دستور  1996ا زا  ي،الدسات fاية لسنة  ،1971و لسنة  2012و لسنة .2014
الفرن- ،1958 u
الدستور

القانون العضوي  01-12اؤرخ   12جان 2012 ¹اتعلق بنظام ا7نتخات )ج ر عدد1



صادرة  .(2012\01\14
>
داوU
 أنظر النظام ا=دد لقواعد Øل ا=لس الدستوري )ج ر عدد  (48اعدل و اتمم 
اؤرخة  14ينا  )2009ج ر عدد. (4

>

رأي ا=لس الدستوري ر 01\08 Rر.ت.د\م د اؤرخ  7نوfسنة 2008يتعلق M ,وع القانونالعضوي اتعلق بتعديل الدستور .

ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:
− Rivero J, cours de libertés publiques, ed les cours de droit, paris1969°1970.
− Charles Howard Mcilwain, Constitutionalism- ancient and modern Fifth
printing, Cornell Paper backs, 1977, United states of America.
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− Lamarque (J) « la conception traditionnelle de la nécessité en droit
constitutionnel », R.D.P et SC, LGDJ, Paris, 1961 .
− Voisset, « une formule originale de pouvoir de crise », l’art16, Pouvoir
n°= 10 ,1979,.
− F.Saint.Bonnet, « Réflexions sur l’article 16 et l’état d’exception »,
R.D.P, 1998 .
−

Jean Gicquel ; Droit constitutionnel et Institutions politiques Delta, 16

édition, paris, 2000.
− Andre Hauriou et autres, Institutions politiques et droit constitutionnel,
1980
− C.Cadaux, droit –constitutionnel et institutions politiques Cujas, Paris,
1982.
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ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ "دراﺳﺔ

ﻓﻲ ﺿﻮء اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻌﺎم "2016

" ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ|ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ":
"دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪ|ﺳﺘﻮري| اﻟﺠﺰاﺋﺮي| واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪ|ﺳﺘﻮرﻳ|ﺔ ﻟﻌﺎم "2016
ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺒﻠﻲ
ﺑﺎﺣﺚ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم.
ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺨﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﻌﻤﺮان واﻟﻤﺤﻴﻂ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر – ﻋﻨﺎﺑﺔ -

 
ُيقصد ق 9لس اّ 7مة  التعديل)(Le droit d'amendement؛ aا7مOنية أو القدرة أو
ا= >
الصHحية القانونية 
و7a Uدخال أو 
تغي (Modification) fأو
تقد Iإضافة) (Adjonctionأو 
موع أو >
تبديل ) (Remplacementأو إلغاء ) Ú (Suppressionأو 7حOم واردة  M
اقfاح


ً
قانون ، 1من قبل أعضاء 9لس اّ 7مة ،وفقا Mلوط ددها القانون العضوي و/أو النظام

½
ُ
>
ا7دوات والتقنيات القانونية >
ال µتتمتع
أ×
من
القانونية،
لية
ا7
أو
الوسي
ه
ذ
ه
عد
وت
الداخ،


ً
ْ

eا ا=الس العليا اقارنة ،تعز   ا بدأي التعاون والفصل ب السلطات.
جاء  نص >
ّ
مهورية, ،ناسبة اصادقة ع M
موع التعديل الدستوري لعام
رسا Uرئيس ا

ً
تمعت ً
غرف µالfان ا=  
 2016من طرف >
معا " :وقد Ùن kذا التعديل أيضا غاية à ،الوصول

إ tتوافق واسع بشأن تكريس وتعميق مبدأ أسا ،Eيتعلق لفصل والتعاون  
ب السلطات،

ّ
للد,قراطية ،وأيضا د ÁصHحيات 9لس ا7مة ,نحه حق ابادرة
الذي ,ثل العمود الفقري 

M
ي ،2".....،ßوبذلك يكون رئيس ا مهورية ،صاحب ابادرة
والتعديل  ا=ال الت 
!. -1ى ا_ 0Sذ ا  0Wر !) -.ا_I ، (F 7ــ ":أن  d.! U O&H7ا  5. 0ھ(  S_ Iس  ،O HV) O&H7إذ H0$.
ا '  ?6ن )(  U i. VUر 07 d.دة  uU kQ6رھ iو) K &G iH&Hع ،أو ً!ysUا  |6 ’2&]. &Iا F7 5. 0
 2;7ت )( ا_@ O&eا ا•!œG O Gف ا '! & @  G' Oا@ " .iHو " : d ].أ u2G O'Q2 I 7ص ا c H@¬) ،O @ @ V
!P0Uق إ  tھ`ه ا & O sQو•  OLا  ! U Sا  |6 H] I !W`. + (0ا  YU c H2; ،5. 0د  ،’@ &]7أ7
ا_@ O&eا ا•!œG O Gف ا '! & @  > 6 F7 ’&e2U (H) Oإ!:اءا ’Uو !وط’ ،و!P0U cق  O7 4 O<uIإ t
 &W ،".’<.! Uھ 2ك ا 2?0Sءات `Hا ا !Pح  x?7 H27 ،ا & دة  F7 57ا  e2م ا ا• ŸG$& (Gا  /خ
ا ' ،.(; $Gأ@)-.! ،!eا_ |6 " ،(F 7ا  () 5. 0ا  e2م ا '! & @( ا #$ا"!ي)درا V7 OSر@OG$7 ،"(O
ا  OG$7 ،- Sدور uU O.رھ وزارة ا  +xت  M7ا '! & ن ،ا د ا ! ،ا #$ا"! ،2013 ،ص .117
 -2أ@ M+ 7 ،!eر"  OSا  H&$ر: O.
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm
 ،ا &nر• 0I Oر ،2016/02/07 ¯.اcطxع  0Iر.2016/03/15 :¯.
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>
مسأÐ Uمة،
الدستورية ،سا×  رفع اللبس ،3والذي Mر  الفقه الدستوري ا زا  ي ،حول

>
إفتا pلجلس الدستوري ا زا  ي ،عام ،1998عندما
Ùنت 9ل جدل
مؤسسا ،pومدار رأي 

>

الداخ =لس
أصدر رأيه ر 98/04 Rاؤرخ   ،1998-02-10واتعلق ,دى مطابقة النظام


ا7مة مع الدستور.4
ً
 
>
اسأ Uا وهرية تتمحور حول حق 9لس اّ 7مة  التعديل ،خاصة أن اراجعة
هذه

بتقد> I
اقfاحات  
الدستورية ا ديدة لعام  ،2016منحت =لس ا7مة صHحية ابادرة 
قوان
  9ا7ت 9ددة ح ً
ا ،وما ُيؤيد هذا الطرح· ،ة رئيس ا مهورية ،صاحب ابادرة
لتعديل الدستوري ا ديد ،وما جاء  عرض أسباب M
اوع ،ولكن هل يقصد هنا أن ا ق

ّ


ً
9صورا9   ،ا7ت 9ددة ،واتعلقة =ا7ت >
ال µيسمح 7عضاء 9لس ا7مة أن
التعديل




ً
يبادروا  >قfاح  
قلي #أو أن ا ق  التعديل يكون واسعا،
قوان ف ?ا ع غرار

التنظa ²ا 7

>
ويشمل Ìيع 9ا7ت M
الت يع ع أساس أنه هناك و7ت Øيقة و تفعيل أك fركز 9لس


 
ا7مة  ا ياة الfانية  زا  ؟ ،أو بعبارة أو :+هل =لس اّ 7مة أن يقدم أو يدخل تعديHت
القوان  ضوء اراجعة ّ
ع Ìيع >
ّ
ستورية لعام  2016؟
اقfاحات أو مشار يع
الد
 
>ُ
ً
اول هذه الورقة البحثية اوجزةa ،ا7جابة عن هذه aا7شOلية ،وفقا قاربة حقوقية تصبو
ً 
وقضا الساعة ،ومساÄة  تفعيل ا ياة الfانية،
إ tإ  Mاء النقاش حول موضوع من مواضيع


 ا زا   ،وذلك وفقا لقاربة التالية:

 &4Ê -3ل ا  O.! ]Y0دورا  I () &H7ن و ! Q<Uا  u2ص ا .O @ @ V
 -4أ@ ،!eرأي ا & ŸG$ا  0Sري ر : i+ر / 04 i+ر.ن.د  /م.د  ،98 /ا &ّ nرخ )( ّ 13ال  4م 1418
ا & ا)| !') 10ا ،1998 O2S !.ا  .!$ة ا ! ،O &Sا د ر ،08 i+ا &nر•!< ) 18 () Oي .1998
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أوﻻً :ﻗﺮاءة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪ|ﺳﺘﻮري| ﺑﺨﺼﻮص إﻟﻐﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ|ﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء دﺳﺘﻮر :1996

اادة ) 165الفقرة  (3من ّ
مهورية ،طبقا 7حOم ّ
ّ
ً
الدستور،
بناء ع إخطار رئيس ا

> >
ّ 

واسج >  ñل aا7خطار 7مانة
لرسا Uر / 18 Rر.ج ،اؤرخة   27ينا  سنة ،1998

>
>
العامة لجلس ّ
ستوري  ،
ّ
ّ
بتار¶  27ينا  سنة  ،1998ت ر 98 / 13 Rس .إ .قصد مراقبة
الد

>
اّ 7مة ّ
ّ
ّ
للدستور ،وبعد مداو7ت ا=لس الدستوري ،أع رأيه رR
اخ =لس
مطابقة النظام الد 
ّ
اؤرخ  ّ 13
 / 04ر.ن.د  /م.د ّ ،98 /
شوال عام  1418اوافق  10فfا  سنة  ،1998واتعلق


اّ 7مة ّ
ّ
ّ
للدستور ،حيث خلص فيه إ tعدم دستورية اواد
اخ =لس
,راقبة مطابقة النظام الد 

ا7مة ا ق  تعديل النصوص M
>
الت يعية.
ال µمنحت =لس


 -1اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ إﻟﻐﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:



ّ

بش "fن 9لس اّ 7مة
 ى جانب من ا7ساتذة
والباحث ،ع غرار الدكتور "يلس شاوش 



M
ي ،ßوذلك ن أقر
حاول عند وضعه 7ول نظام

داخ  ،Uتوسيع صHحياته  ا=ال الت 
لفائدة أعضائه حق تعديل النصوص القانونية ،وحدد إجراءات Ñرسة هذه الصHحية ع غرار
اقfحة من  63إ 68 tو ّ
الوط  ،µن ّ
اواد >
النظام الداخ لجلس الشع µ
ااد >ن  75و



ّ
النظام الداخ ،ا  اصة جراءات ّالتعديHت ع ّ
 76من ّ
ّ
القانونية ،لكن ا=لس
النصوص
a

الداخ إلزامية ع fعن رفضه kذا aا7جراء،5
الدستوري الذي أصبحت رقابته ع النظام

ً 
مستندا  ذلك ع اfرات التالية:

ّ
ا7و tمن ّ
ّ
صHحية ابادرة
اادة  119أسند
 إن اؤسس الدستوري ,وجب الفقرة
ّ
 ّ
ل Õمن رئيس ا كومة ّ
ا7و tمن ّ
اادة  120من
والنواب دون سوا× ،وأن الفقرة
لقوان
 
 -5أ@ ŸG. ،!eوش ) ŸG$7" ،(! /Iا_ uU () O7ر ا & ŸG$ا  0Sري"  OG$7 ،ا <;! ا '! & @(  ،ا د
ا ? @( ŸG$7 ،ا_ 7 ،O7رس  ،2003ص .98
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ّ
موع أو >
الدستور ،توجب أن يكون ّM ï
اقfاح قانون موضوع مناقشة من طرف ا=لس

ّ
اّ 7مة ع التواّ> t
ع µ
حّ > µ
ّ
ّ
ت ²اصادقة عليه،
لس
9
و
الوطµ
الش




 ّ
ّ
اادة  120من ّ
الثانية والثالثة من ّ
وأنه  ,
الدستور ،تنصب مناقشة ا=لس
الفقرت
قتü


ّ
ّ
تنصب ع ّ
الوط µع ّ
ّ
عّ  µ
الش ّ
النص الذي
النص اعروض عليه ،وأن مناقشة 9لس اّ 7مة
ّ
ّ ّM
اؤسس ّ
فإن ّ
ّ
 ّ
الش ّ
الدستوري يقصد من خHل هذه
الوط ،µومن I
عµ
صوت عليه ا=لس

ّ
ّ ّ
>
اادة  120من ّ
الرابعة من ّ
تقر >
الدستور ّ
وأن الفقرة ّ
اح±ل
ا7حOم ديد إطار تدخل  ïغرفة،

ّ
ّ
Ðمة >
اقfاح ّ
ح aسناد ّ

حدوث خHف  
نص يتعلق 7حOم
ب
تدابf
الغرفت وتضع لذلك 

ّ
ّ
ّ
>
مش> ô
9ل ا 
õث  
ل عن >
غرف µالfان ،تمع بناء ع
من
ه
عضاء
ا7
متساوية
نة
إt
Hف


ا7ولً ،
حاليا(،
طلب من رئيس ا كومة) الوز 


اؤسس ّ
ّõا >يّ fتب عليه أن ّ
الدستوري  7يقصد ع aا7طHق منح 9لس اّ 7مة صHحية
أي تعديل ع ّ
إدخال ّ
النص اعروض عليه لناقشة خارج هذا aا7طار ،ولقد خلص ا=لس

الدستوري ،إّ tأن إقرار ّ
حق ّ

واادت  75و
التعديل وإجراءاته الواردة  اواد  63من إ68t
ّ
ّ
اخ تتعارض مع مقتضيات مواد الدستور.
 76من النظام الد 
 -2ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري :ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻳﺪ ،اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ
واﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻬﺎ.

ّ
>
اسأ Uا  Hفية Ùنت 9ل نقاش وتعدد وÖات النظر ،فإن Ùن التوجه العام
إن هذه

والباحث يؤيد ما ذهب إليه ا=لس الدستوري   رأيه  ،

اب أعHه  ،أن 9لس
للكتاب
ً



ا7مة , 7لك أي حق لتعديل النصوص ال >> µ

الوط)µأوê ،(7ناك
الشعµ
لس
ا=
من
تيه





ّ

>
>
ف  ،8ى ن =لس اّ 7مة ا ق  التعديل عن طر يق ا7قfاحات اقدمة ع مستوى
توجه 

اللجنة اتساوية ا7عضاء) ً Mنيا(.

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2016 - 06

اﻟﺼﻔﺤﺔ 70

ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ "دراﺳﺔ

ﻓﻲ ﺿﻮء اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻌﺎم "2016

اﻻﺗﺠﺎه اﻷول :ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ|ﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة: 6


 

ا pا زا  ي ً M > ،ا أي ا=لس
يذهب جانب من الكتاب

والباحث  القانون ال f

الدستوري ا زا  ي إ tطرح فرضية مفادها إذا Ùن 9لس اّ 7مة 9رد >ً ,اما من حق ابادرة


لقانون  ظل دستور  ،71996فالتساؤل يÓن  مدى إمOنية إدخال التعديHت ع
ً


النصوص اعروضة عليه؟ ،وخاصة إذا عنا ن حق التعديل ُيش Õع حد وصف ا7ستاذ
" Ùم " (J.P.Camby) µ؛ جوهر ابادرة   
لقوان ،وش Õمن أشkOا ، 8وهو بذلك ُيعد امر


9
سا Eالذي تتقابل فيه ا كومة مع الfان .
ا 7

 
ّإن هذا الربط  
اسألت وا ،+وهو ا7ساس الذي اعتمد عليه ا=لس الدستوري
ب


ً

ا زا  ي  إصدار رأيه ،وفقا لقاعدة من ,لك ا7صل ,لك الفرع ،وبذلك أخذ اؤسس
الفرن ،uهذا الطرح مفاده أن حق
الدستوري ا زا  ي بنفس طرح اؤسس الدستوري

التعديل هو حق تب ،ßأو حق مشتق >
ومfتب عن حق ابادرة   
لقوان.10


 

>
ً
لتا tحسب رأي
ونظرا لكون أن 9لس ا7مة , 7لك ا ق  اقfاح

القوانê ،و  


ا7سس >
عل?ا موقف ا=لس
9لس الدستوري , 7لك ا ق  التعديل ،إن
ال µارتكز 

!¦ tG4 -6ار ا '  () "OG V4 ( I!•" O?6أط!و 6 HU 6ل  ŸG$7 #W!7ا_ ّ () O7ا  e2م ا  0Sري
ا #$ا"!ي ،أ@ ŸG$7 #W!7 ، (OG V4) ( I!• ،!eا_ () O7ا  e2م ا  0Sري ا #$ا"!ي ،أط!و5 2 O6
د 0Wراه ا  Gم )( ا  Gم ا  O GW ،O @ @ Vا  VYق وا  Gم ا  O 7 : ،O S Qا  Yج ،O2U I ،!]ž
 ،2010/2009ص .250
 -7أ@ ، (OG V4) ( I!• ،!eا &! M:ا  |I Qا ` ،!Wص .250
8
-Voir ; Jean Pierre Camby, « droit d’amendement et commission mixte
paritaire », revue du droit public( R.D.P), N° 6, L.G.D.J. Paris, 2000,p.1599.
Pierre Avril / Jean Gicquel, droit parlementaire, 2 eme édition Montchrestien
France, 1996,p.160.
 -9و WnUا '  () ’@sI ، OG V4 ( I!• O?6ھ`ه ا  & !'G F;&. O Yن أن x. U i. VUت  /7 tG4ر M.ا  Vا@ ،F
x. U i. VU O7 ;YG F;&. &Wت  tG4ا!0+ا 6ت ا  Vا@  ،Fأ@ ،!eا &! M:ا  |I Qا ` ،!Wص .245
 -10وذ «  uIد ا  u0ي  O&e@Êا ا• (0)!œ O Gا '! & ن ا <!@!0/U > 6 ،(Qط && ر |6 OSا Ÿ<@ 5. 0
!وط ا  O GI Vا & () OI GPا!0+ا 6ت ا  Vا@  ،« Condition de Recevabilité » ،Fأ ر إ  ، Hأ.د.
!) -.ا_ |I S M:!7 ،(F 7ا ` ،!Wص  .133أ@،!e
Voir ; Pierre Avril / Jean Gicquel, droit parlementaire, 2 eme édition
Montchrestien
France, 1996,pp.160-165.
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والُ µيقصد eا أن  7يعتّ f
ً
>
يحا إ 7إذا
النص اراقب
الدستوري ،تقوم ع رقابة اطابقة ،
ً
ً 
ً
مطابقا للدستور ً
وروحا ،ومن  IMفإن  ïما   ُ ³خص به نص دستوري çاحة êو
نصا
Ùن
9ظور.11

ال> µ
بش "fن رقابة اطابقة >
اف fا اؤسس الدستوري ،ف±
  íى الدكتور " يلس شاوش 

>
>
الداخ , 7كن أن تكون إ 7متشددة ،وذلك نع أي اوز قد دثه إحدى
 ص النظام

الغرفت aر >


اتعامل مÞا ،لذا د أن Ìيع النصوص >
الÙ µن من
ادeا انفردة IM ،تلزم به

>

عل?ا الدستور 
عارا ا=لس الدستوري ،وبذلك تلف
شأeا أن أقرت بصHحيات  ³ينص 

رقابة اطابقة) (le contrôle de conformitéع اراقبة الدستورية le contrôle de
>
ارجß
ال µيقصد eا عدم التعارض ) (non contrariétéمن النص

) (constitutionnalité

 
وهو الدستور ،أي أن  ïما , ³نع بنص
ê ¶çو مرخص أو جا   êو دستوري.12
ش?وب " ،13والدكتور " M
ال يف Ùيس "
ويؤيد هذا الطرح  ïمن الدكتور " مسعود 

،14وآخرون í ،15أكد السيد " wكشود" ،أول وز  اôف لعHقات مع الfان  ،إجابته
 -11أ@ ŸG. ،!eوش ) ،|I S M:!7 ،(! /Iص .101
 -12أ@ ŸG. ،!eوش ) ،(! /Iا &! M:ا  |I Qا ` ،!Wص .101
 -13أ@ H ،!eب )  Q7د( e@" ،م ا  OG$7 ، "F 0)!œا <;! ا '! & @(  ،ا د  ŸG$7 ،10ا_،O7ا #$ا"!،
د ،2002 !'&Q.ص .19
 -14أ@) Ÿ. W ،!eا " ،(d.!/دور ا  O2$Gا '! & @  Oا & Q0و O.ا_ ]4ء )( ا xžف  F Iا F 0)!œ
ا '! & @  ، "F 0أ &4ل ا & tV0Gا ط 6 (2ل @ eم ا  () F 0)!œا  OI!$0ا '! & @  Oا #$ا"! O.وا_@ O&eا & Vر@O
 ،ا #$ء ا_ول ،ا_ورا 30-29 (7 . (Sأ /27 ، 2002 !I 0Wرات وزارة ا  +xت  M7ا '! & ن ،ا #$ا"!،
 ،2002ص .64
!. > 6 -15ى ا_ 0Sذ ا  V7 Qم sIن" :أن ا &:vع  tG4 V 27أن ا & ŸSnا  0Sري  ŸG$7 {2&. iا_O7
 |6ا &' درة )( ا  Vا@  0G V VYU Fازن  F Iا  F 0)!œو  Yا Oyا  () OI!$0ا #$ا"! ،و)( ا &|6 ’Y27 5I V
ا & uد tG4 O+ا  Vا@  Fو |6اx0•cف أ ].و |6إ Iاء ا !أي )( ا  O2$Gا & Q0و O.ا_ ]4ء ،"... ،أ@،!e
 V7م )ا " ،( Qا  OI!$0ا ? O " 2ا '! & @  () Oأ P+ر إ YUد ا &!œب ا !)(Iدرا V7 OSر@ 2µ0Sc I Oس
 OI!$0 Iا <!@ ، "(O Qأ &4ل ا & tV0Gا ط 6 (2ل @ eم ا  () F 0)!œا  OI!$0ا '! & @  Oا #$ا"! O.وا_@O&e
ا & Vر@ ، Oا #$ء ا_ول ،ا_ورا 30-29 (7 . (Sأ /27 ، 2002 !I 0Wرات وزارة ا  +xت  M7ا '! & ن،
ا #$ا"! ،2002 ،ص  ،101و ; Fھ`ا ا &:vع ا `ي  ’ G4 iG;0.ا_ 0Sذ ا  V7 Qم !UاO'S 2&I ،’24 M:
 7 i. VUا• ’0Gا & !VI O7 Sاءة )( ا & دة  F7 98ا  0Sر > 6 ،أ Wأن ھ 2ك ا•x0ف )( و H:ت @ 6 !eل
ا & .#&G ،O sQأ@!+ "،!eاءة  &G O G GYUدة  F7 98ا  0Sر" /27 ،رات وزارة ا  +xت  M7ا '! & ن،
ا #$ا"! ،2002 !'&) @ ،ص .19
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>
ال µانعقدت ,جلس
عن التساؤل الذي طرحه الدكتور " بوÌعة صويلح " ,ناسبة الندوة 



ا7مة ،واوسومة بـانطلقات الفكرية والسياسية =لس ا7مة ،حول إذا Ùن 9لس ا7مة ,لك
حق التعديل أم  7؟ ðاء   رده...":منح ا=لس الشع µ
الوط µحق التعديل ،ومنح 9لس





16
ا7مة حق إبداء الرأي  اللجنة اتساوية ا7عضاء".
اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ) ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء(.



اّ 7مة Ùمل الصHحية  " >
اقfاح التعديHت" ع النصوص
لس
=
ن

هناك من ُيؤكد

>
ا=ا Uعليه من ا=لس الشع µ
الوط.µ


ّ
>

و  ى هذا ا7اه الذي يطرحه عدة خfاء  القانون العام ،ن قراءة رأي ا=لس
>

الدستوري ر/04 Rر.ن.د/م.د 98 /اؤرخ   10فfا  سنة  ،1998حسب الدكتور " بوزيد

اّ 7مة مارسة حقه  " >
اقfاح
لزهاري "؛ Ùنت مبتورة ،وأن ذلك الرأي يفتح ا=ال أمام 9لس


>
ال µيذهب eا إ tاللجنة اتساوية ا7عضاء ،وهذا ما يؤيده القانون العضوي
التعديHت" 
>

الناظم للعHقة  
ماب < من >
غرف µالfان وا كومة ر 02-99 Rواؤرخ   08مارس ،1999


تفس fالفقرة الرابعة من اادة  120من
ويستند الدكتور " لزهاري "  طرحه هذا ،ع 
>

الدستور ،وليل رأي ا=لس الدستوري اشار إليه أعHه eذا ا  صوص ،17حيث جاء  هذه

 >
اادة "  >
حا Uحدوث خHف  
الغرفت ،تمع بطلب من الوز  ا7ول ،نة متساوية
ب




الغرفت من أجل >

اقfاح نص يتعلق 7حOم 9ل ا  Hف".
ا7عضاء تتكون من أعضاء %تا

 -16أ &4ل ا  2وة " ا & VGP2ت ا <;! O.وا  ŸG$& O S Qا_ ŸG$& O.!/@ ، "O7ا_ ّ ، O7ا #$ا"!!'&) @ ،
 ،1998ص .56
 -17أ@ I ،!eز# ) .ھ ري( " ،ا ور ا  ŸG$& ( .!/0ا_ K tG4 O7ء ا & دة  F7 120ا  0Sر" OG$7 ،
 tV0G7ا & QSnت  ،ا د ا_ول ،وزارة ا  +xت  M7ا '! & ن ،ا #$ا"! ،2006 (<@ : ،ص .42
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ا  7
م  Mيط " ،فfى ن اfرات >
عل?ا ا=لس الدستوري رأيه
أما الدكتور "
ال µأسس 



لرفض حق 9لس اّ 7مة  التعديل Mأرت العديد من التساؤ7ت ،18م?ا:
ال µتنص ع أن >

>
القوان يكون من ا كومة
اقfاح
 أن اادة  119من الدستور >
   

مر~ê ،ناك ارب
والنواب 7 ،عHقة kا  ق  التعديل ،إذ  7توجد عHقة حتمية ب ا 7
انية  7تتمتع ف?ا الغرفة العليا ق >
ا7قfاح ،ولكن >,ارس حق التعديل بش Õعادي؛
ً

جد 7لطرح القائل ن من  Uا ق  >

ا7قfاح يكون  Uا ق  التعديل،
أخذ
 إذا


>
انط ¹أن يطبق ذلك صوص الغرفة ا7و tنفÏا ،اذا >,ارس ا كومة ا ق 
أليس من

تعديل >
اقfاحات النواب؟ أ 7يؤدي هذا انطق >
حى ًما إما إ tاصادقة أو الرفض؟ َ
مثا هو

ا ال لنسبة =لس اّ 7مة.



ّ
ا  7
الرئي uوقف ا=لس الدستوري ،حسب ا7ستاذ
إن اfر
م  Mيط  19،جع إt



ا7عضاء  
الغرفت >
ال  µى ا=لس
ب
الفقرة الرابعة من اادة  120اتعلقة للجنة اتساوية



ا7مة لتعديل ،لكن >
ح µهذه الفقرة حسب
الدستوري  eا aا7طار الوحيد الذي يسمح =لس

>
ا  7
م
أاب هذا ا7اه تطرح  > Ìمن التساؤ7ت ،20وأ× هذه التساؤ7ت حسب الدكتور "
M
>
وال µتثار هنا ،نذكر:
 يط " ،


ا7مة ،بل  àنة >
ا7عضاء ليست >
مش fكة  
ب
لس
=
بعة

 أن اللجنة اتساوية


الغرفت ،فإذا Ùنت تصلح Ùaطار لتعديل 9لس ا7مة> " ،
ح ±ا7طار الذي ب أن يعدل



من خ UHا=لس الشعً  µ
7س ±أنه 7" :يوجد نص  الدستور يت> عن ا ق 
الوط µأيضا ،


التعديل لنسبة لجلس الشع µ
الوط".µ


أ@) -.! ،!eا_ O@ ;7" ،(F 7ا '! & ن ا #$ا"!ي )( ا H0:د ا & ŸG$ا  0Sري"  ،ا د ،2013 - 01
 OG$7ا & ŸG$ا  0Sري u. ،Ouuž07 O. 2S du@ OG$7 ،رھ ا & ŸG$ا  0Sري ا #$ا"!ي،
18ا #$ا"! ،2013 ،ص ص .29-27
 -19أ@) -.! ،!eا_ ،(F 7ا &! M:ا  |I Qا ` ،!Wص .28
 -20و 6ل ھ`ه ا  Q0ؤcت ا  (0ط! H6ا '!و)  Qر ا_ () ، -.! F 7درا 6 ’0Sل  O@ ;7ا '! & ن )(
ا H0:دات ا & ŸG$ا  0Sري ،أ@) -.! ،!eا_ ،(F 7ا &! ،’Q<@ M:ص .28-29
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>

و
،
الوطµ
الشعµ
لس
ا=
وضÞا

تشارك
أن
ب

ا=تم
مة
ا7
 إن تعديHت 9لس 




هذا aا7طار ،التساؤل الذي يطرح :أ 7يكون هناك تقليل من مOنة ومركز 9لس ا7مة وجع 
الوط µرّ Á
>


الغرفت ,وجب اادة  98من
النص ع مساواة
الشعµ
حا Uتبعية لجلس


دستور 1996؟




مندوب عنه
 إن أعضاء اللجنة اتساوية ا7عضاء الذي ,ثلون 9لس ا7مة ،بل 9رديعfون عن وÖة نظره وعن ðوى خHفه مع ا=لس الشع µ
لتا 7 tتتمتع اللجنة
الوط ،µو 



ا7مة وÑرسة صHحياته M
الت يعية.
ق ا لول 9ل 9لس
 إضافة إ tما سبق ذكره ،فإن اادة  120جاء ف?ا عبارة "تعديل" الواردة صوص
الغرفت وليس ا=لس الشع µ
الوط µفقط.




ودر aا7شارة هنا نه سبق =لس اّ 7مة تعديل عدة نصوص من خHل هذه اللجنة كقانون

الطاقة ،قانون عضو الfان ،والقانون العضوي ا  اص لقضاء.


القانونية ّ
والس ّ
ّ
ببHد
ياسية
ُيتضح من لب هذا النقاش الذي ما انفك أن Mيfي الساحة
ا7ه±م ،حسب ما جاء  ·ة رئيس 9لس ا ّ 7مة ّ
ويستقطب ازيد من >
السيد عبد القادر ~


صا ،21هذا النقاش الع¾ والبناء ،يدفع إ tالقول 
بورة إعادة النظر  صHحية أو حق


اّ 7مة   التعديل   ضوء اراجعة ارتقبة للقانون الناظم للعHقات ما  
ب < من >
غرفµ
9لس



الfان وا كومة ،والنظام الداخ =لس اّ 7مة ،بعد مراجعة ّ
الدستور ،والذي منح 7عضاء


ً 


اّ 7مة ،ا ق بادرة > aقfاح  
ً
حا ،وفقا لHحOم الواردة 
قوان  9ا7ت 9ددة
9لس
½

اادت  136و  137من الدستور ّ

اعدل ،هذا ما ُيتطرق إليه  النقاط ا7تية.

 O'S 2&I -21ا@  Vد ا & tV0Gا و (  6ل ا ور ا  ŸG$& ( .!/0ا_ () O7ظ 5ا  e2م ا  0Sري ا #$ا"!ي
وا_@ O&eا & Vر@ ،Oأ@ O&GW ،!eا  '4 Qا  Vدر  ، { L FIر"  ŸG$7 Ÿا_ O'S 2&I O7ا) 00ح ا &tV0G
ا و ( OG$&I ،ا  ، - Sا د ،12ا #$ا"! ،2015 ،ص.76
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ﺛﺎﻧﻴًﺎ :اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺴ|ﻴﺎﺳﻴ|ﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ|ﺔ ﻟﺤﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ|ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪ|ﺳﺘﻮرﻳ|ﺔ ﻟﻌﺎم :2016


البيOمfالية )Ù (Bicaméralismeن >
ّإن 
نق نوعية  تطور السلطة
تب µخيار


ً
 

M
>
الد,قراطية النيابية ،واستجابة
البلدان
أغلب

الت يعية
ال µأخذت eذا ا يارÑ  ،رسة 


> 
ّ
ال> µ
ّ ّ
> ّ >
عرف?ا
7نشغا7ت ومستجدات أمل?ا 9تلف التحو7ت السياسية وا7قتصادية وا7ج±عية 

تلك ّ
الدول ،
وم?ا ا زا   ،حيث م عن التعديل الدستوري لعام  1996استحداث 9لس


اّ 7مة كغرفة Mنية  الfان بعدما كشف نظام الغرفة الواحدة عن 9دوديته وعدم قدرته ع
التكيف مع التحو7ت ا ارية.22

تب µخيار الثنائية M


ً
ونظرا
الت يعية  ا زا  ،
حواt
ولكن بعد مرور

عقد~ من 

>
عل?ا هذه التجربة ،وخاصة  9ال دور 9لس
ال µأنت 
لستجدات ،الثغرات أو النقائص 
ً

أوُ ،(7
الت ي ،ßدفعت العديد من النخب ّ
اّ 7مة  اسار M
الس ّ
وجل ا  fاء
ياسية الوطنية )


ّ



والب  
ا pا زا  ي يتجهون و طرح مفاده وجوب إعطاء 9لس ا7مة حق
احث  القانون ال f

تضم M
ابادرة  M

ً
موع التعديل
حا ،واستجابة لذلك > ّI
لت يع ولو  9ا7ت 9ددة

الدستوري لعام  ،2016والذي صادق عليه الfان ،ع أحOم جديدة تتيح =لس اّ 7مة ا ق

 
 تق د> I
بتنظ ²ا ماعات ا=لية) ً Mنيا(ê ،ل =لس
اقfاحات 
قوان  9ا7ت 9ددة مرتبطة 




>
اّ 7مة ا ق  التعديل  ً
سيسا ع اراجعة الدستورية لعام 2016؟.

 -1اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺴ|ﻴﺎﺳﻴ|ﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ|ﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨ|ﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ:


ّ
اّ 7مة جاء  إطار تقوية سلطة ّ
الد >
ّإن اتداول  
و،U
لس
9
إنشاء
ن
ب النخب الوطنية 

ً > ً
مؤسساeا ّ
أكً f
لد,قراطية >,ثيلية M
ّ
>
ً
وتعز  
تواز وتOم ،Hقيقا للتمثيل
ستورية،
الد
وتكريسا 
 -22أ@ O&GW ،!eا  '4 Qا  Vدر  ، { L FIر"  ŸG$7 Ÿا_ O'S 2&I O7ا) 00ح ا & tV0Gا و (OG$&I ،
ا  ، - Sا د ،12ا #$ا"! ،2015 ،ص ، 77و ; k$. Fإ رة ھsI 2ن ھ 2ك أ@ O&eد 0Sر!U O.اF4 § :
ھ`ا ا  žر  e@ { uم ا  O)!œا ا 6ة.
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شام ومتوازنة ،و > ً
>
سيدا بدأ >
ا7قfاع العام M
ابا والي والتمثيل غf
الشع µبصورة

 
 M
>

M

لتحس ا7داء
فع =تلف فئات ا¶ الشعب ،وذلك
ابا،

والتعي eدف قيق وجود 
ً


رت =لس
اM pت ًيعا ورقابة ،و íجاء  ·ة رئيس نة الشؤون القانون a
وا7دارية وا 
ال f
الشع µ
الوط.23µ



ً
وفقا kذا الطرح يعت9 fلس اّ 7مةó ،م أمان و ¶Ùل Õا   7ق قد دث ,ناسبة
M

ي ،ßحيث تعت fنسبة ¾
التفاعHت الدستورية والسياسية ب ا هاز التنفيذي وا هاز الت 

 
أعضاء ا=لس >
قانو9  pلس ا7مة دليل ع قيام ا=لس
اشfطة لصادقة ع أي نص


eذه اهمة ،24ولكن  ظل التعديل الدستوري لعام þَ > ،2016ت مراجعة هذا النصاب


للقوان العضوية( ،ما يطرح تساؤ7ت
اتطلب لصادقة )7غلبية اطلقة فقط لنسبة

ً
تعرêا ا زا 
وقراءات عدة عن الغاية من ذلك ،وعن ُلب التحو7ت الدستورية >
حاليا،
الµ


يث ُمنح للغرفة العليا  الfان حق ابادرة  M
لت يع  9ا7ت 9ددة ،وكذلك حق

التعديل.



و مناسبات عدة ،وا ×7من ذلك ما
و íجاء  عدة خطات رÅية لرئيس ا مهورية ،

جاء  عرض أسباب M
موع التعديل الدستوري لعام  ،2016حيث تعد هذه اØ7ال


ّ
M
تفس fالنص الدستوري ،حسب مدرسة M
الح ع
التحض fية من أ× الوئق اساعدة  

اتون.

 -23أ@ O&GW ،!eا  &4 k" 2ر  ،(@x :ر"  O2$ Ÿا n/ون ا  O @ @ Vواvدار O.وا  .!Yت  ŸG$& Iا (' /
ا ط O'S 2&I (2ا) 00ح ا & tV0Gا و (  6ل ":ا ور ا  ŸG$& ( .!/0ا_ () O7ظ ّ 5ا  e2م ا ّ  0Sري
ا #$ا"!ي وا_@ O&eا & Vر@ OG$&I ، "Oا  ، - Sا د ،2015 ،12ص .83
 " ،(d.! ) Ÿ. W -24ا u0•cص ا  ŸG$& ( .!/0ا_ () O7ا  0Sر ا #$ا"!ي "  OG$&I ،ا ، - S
ا د ،12ا #$ا"! ،2015 ،ص .92
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و,ناسبة >
M

ي= ßلس ا7مة ،سنة
الت¹

الدو tالذي انعقد  ،زا  ،حول الدور الت 


 ،2014أكد السيد "عبد القادر ~ صا" رئيس 9لس ا7مة ا زا  ي ن  " :دراسة 9لس



ا7مة للنص M
ي ßليست ي حال من ا7حوال إعادة نظر أو مراجعة ا قام به ا=لس
الت



>
ّ

M

ي ßعل منه اتتبع
الشعµ
الوط ،µوإن ,وقع 9لس ا7مة  eاية مسلك النص الت 



الدقيق =تلف جوانبه وإش7Oته والبدائل اطروحة للتكفل به ،وهذا ما ,كن أعضاؤه من

 
قراءة متأنية وØيقة للنص ومقاربة توفيقية > Uخذ  ا7عتبار اصا العليا لHمة بعيدا عن
النظرة ا زبية الضيقة".25
إن هذه التطورات واستجدات ا ديدة ع الساحة السياسية ،دليل ع >ول >
ونق

7س ±أن هذا التحول من الناحية السياسية هو قطيعة مع التساؤ7ت
نوعية  ا ياة الfانية ،
>
ال µمافتئت بعض النخب السياسية من اوا7ة أو اعارضة ع حد سواء تطرÖا ،إن هذا


التساؤل يتمحور عن ا دوى من >سيس الغرفة العليا بدون إعطاء kا أدوات فعلية لشاركة


M
الرقا ،pبش Õجدي ،حسب ر أeم Ñ ،دفع النخبة
ي ßأو
 ا ياة الfانية  

شق?ا الت 
 >

>
مرح معينة أن تنق øإ> tا  
<سي ينادي aلغاء الغرفة
اه
السياسية 
رئيسي؛ ااه



العليا ،وا7كتفاء أو العودة إ tنظام الغرفة الواحدة ،ومن
القائل eذا الطرح رئيس ا=لس
ً 



مستدل
وتات فية ،وبعض أساتذة القانون العام،
الشع ،µسابقا  ،حوارات
الوطµ


 
>
البيOمfالية" لصا نظام الغرفة
ال µعرفت > اجع  ا7خذ بنظام "

ببعض التجارب اقارنة 
>
>
لتا tا7ستغناء
الواحدة ،أو ت ذريعة أن الع من وجود الغرفة العليا ،حاليا ،قد زالت و 

ع?ا ،أو جج اقتصادية أو مالية.26
 -25أ@ O&GW ،!eا  '4 Qا  Vدر  ، { L FIر"  ŸG$7 Ÿا_ O'S 2&I O7ا) 00ح ا & tV0Gا و (OG$&I ،
ا  ، - Sا د ،12ا #$ا"! ،2015 ،ص.80
 $. -26ر ا vرة ھ 2إ  tا  Y.!u0ت أو ا  Yارات ا  '4 QG ،O <Yuا  #.#ز .ري  ،ر"  Ÿا &ŸG$
ا  (' /ا ط ، ًVI S ،(2و + ¥ Iدي #6ب ا  !.!Y0ا ط ،(2ا #Yب ا  ،iW Yآ@`اك!]I ،ورة إ  œء ŸG$7
ا_ V0)v O7ده  6xuت  kQ6 ،O .!/Uط! «GU () ،iH6ا &! OG6أ 7ا_`U Sة أو ا !'žاء ); @§ ¥ I iH
ا  Y.!u0ت ا  ¦ M7 ،O <Yuب ا را Sت ا  O &Gا & () iH O&;Yھ`ا ا & $ل.
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>

ال M
ا7مة من أدوات جديدة     9
بورة >  ,
الثا pفقد د 
يß
الت
ك 9لس
أما ا7اه 

والرقا pع غرار الغرفة السف للfان ،وقد >   Áهذا الطرح العديد من أساتذة القانون العام،


 
 

27
خ fهو الذي ح  تكريس رؤيته،
أعضاء ,جلس ا7مة  مراحل 9تلفة  ،وهذا التوجه ا 7
من خHل أخد رسة ا مهورية أثناء اشاورات التمهيدية لتعديل الدستور eذا الرأي ،وهذا



القانو= pلس ا7مة،
ا  pاراجعة الدستورية لعام  ،2016ع اركز

ما نعكس بش Õإ 
½
بيد أن التعديل الدستوري لعام  ،2016كرس العديد من ا قوق وا7ليات M
الت يعية والرقابية


ُ

ارح >
>
نق أو قفزة نوعية kذه التجربة الفتية 
7عضاء 9لس ا7مة ،وبذلك تعد هذه
ا زا  .
-2

اﻷﺳﺲ واﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ|ﺔ ﻟﺤﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ|ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:

>
وال µتنص çاحة ع, " :ارس
إن القراءة اتأنية لنص اادة  ،112من الدستور اعدل ،

السلطة M
الت يعية ان يتكون من  
غرفت ،وÄا ا=لس الشع µ
الوط µو9لس ا7مة.



28
و Uالسيادة  إعداد القانون والتصويت عليه".
ُ

ت 
ش fبوضوح ،إ tأن السيادة  إعداد القانون والتصويت عليه تعود للfان Ñ ،يع 

ا7مة التدخل   ïمراحل العمل M
ي ßمن ابادرة إ tاصادقة مرورا ع
الت
ا ق =لس


حق التعديل ،ف> H
اج?اد مع وضوح النص.


وقد استند ا=لس الدستوري çاحة  تعلي لفحوى التعديل الدستوري لعام ،2016

وعدم ,ساسه بتوازن اؤسسات الدستورية>  ،
حا Uتكريس حق 9لس ا7مة ابادرة

>


 M
لت يع ،جاء  رأيه ر 16/01 Rر.ت د /م د اؤرخ   28ينا   ، 2016واتعلق M ,وع

 

لقوان 7عضاء 9لس ا7مة
القانون اتضمن التعديل الدستوري " :أن منح ا ق  ابادرة  
 -27أھ iا_  žص ا ` &4#U F.ا ھ`ا ا  iH0<uI ’: 0ا ظ <  Oر"  ŸG$7 Ÿا_ O7ا  '4 ّ Qا  Vدر ،{ L FI
 > 6دا) • tG4 Mر  VIء  ŸG$7ا_ ;) .O7ن رده وا tG4 ،{Kا & œ ¬I F ' Pء ا  O)!œا x• ، Gل ا ورة
ا !.2010 O I
م  5&YU §@ W ،2016ھ`ه ا & دة ر F7 98 i+ا  0Sر.
 5'+ -28ا  5. 0ا  0Sري ا . $
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ا7مة >وسيدا لهام >
ال µخوkا اؤسس الدستوري للfان بغرفتيه
تدع ±لدور 9لس
يعد 

طبقا ضمون اادة  98من الدستور".29
وقد جاءت اواد  136و  137و  138من الدستور لتحدد aا7طار العام الذي يتدخل فيه ï

من ا=لس الشع µ
الوط µو9لس ا7مة .30




فاادة  136تنص ع " ل Õمن الوز  ا7ول والنواب وأعضاء 9لس ا7مة حق ابادرة
 
لقوان.

القوان >
تكون >

قاب لناقشة ،إذا قدÐا ) (20ئبا أو ) (20عضوا من 9لس
اقfاحات
 
عل?ا  اادة  137
أده.
ا7مة  اسائل انصوص  

> M

تعرض مشاريع
القوان ع 9لس الوزراء  ،بعد ا7خذ أي 9لس الدو I ،UيودÛا الوز 

الوط ،µحسب ا >
ا ،Uمكتب ا=لس الشع µ
ا7ول مكتب ا=لس الشع µ
الوط µأو 9لس





ا7مة.".
ً
حديثا ،فقد حددت ا=ا7ت >
ال, µكن
أما اادة  137من الدستور اعدل ،واضافة


ا7مة أن يقدموا ،مبادرة  >قfاح  
قوان ،حيث تنص ع  " :تودع
لــ) (20عضوا من 9لس


قلي #مكتب 9لس ا7مة.
قل²
مشاريع

ا= >وeيئة aا 7
القوان اتعلقة  
والتقسa ²ا 7
لتنظ ²
 

القوان ا7خرى مكتب ا=لس
وستثناء ا ا7ت ابينة  الفقرة أعHه ،تودع  ïمشاريع

الشع µ
الوط.".µ


ً 
ً
جليا ن اؤسس الدستوري ا زا  ي ،من خHل هذه اواد اضافة حديثا قد منح
يتضح



للوط الدستورية ،حق ابادرة  M
ا7مة ،وفقا M
لت يع  9ا7ت 9ددة kا
7عضاء 9لس
 - 29أ@ ،!eا  .!$ة ا ! ،O &Sا د  ، 06وا &nر•!') 3 () Oا ،2016 !.ص .23
- 30أ@ ،!eا  @ Vن ر 01-16 i+ا &nرخ )(  7 6رس  2016وا & F&]0ا  5. 0ا  0Sري ،ا  uدر  .!$ Iة
ا ! O &Sر ، 14 i+وا &nر• 7 07 () Oرس .2016
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>
عHقة M
نظرا للطابع  
ا7مة الذي يتشM Õ
لتنظ ²ا=ُ ،
ثل µأعضائه
لتشكي 9لس
امf
مباة  





درجت Ñ ،يؤهلها 7ولوية النظر  هذه اسائل
من قبل أعضاء ا=الس ا=لية انتخبة،ع

 
قوان  هذه ا=ا7ت ،غ fأنه í ،در aا7شارة هنا إ tوجود ضعف 
أو ابادرة  >قfاح 



أحيا فاادة  137من الدستور اعدل> ،
الµ
ا
بتناقB
تو
لدرجة
حOم
ا7
صياغة هذه




و مواد أخرى د اؤسس
حددت ا=ا7ت تستخدم مصطلح

قلي ،" #
التقسa " ²ا 7
الدستوري يستعمل مصطلح " ا=لية".31



عل?ا  رأي ا=لس الدستوري
 íأنه ُيHحظ عدم ورود عبارة " بعد ا7خذ" ...؛ وانصوص 

والنص اصادق عليه من قبل الfان ،عند صدور القانون  01-16اتضمن التعديل الدستوري
لعام .2016
 íأن الفقرة الثانية من اادة  138من الدستور اعدل ،تستخدم مصطلح "...صادق عليه




9لس ا7مة ،"...وÙن ا7جدر هنا ،استبدال هذا اصطلح  التعديل الدستوري ا ديد7 ،ن


ا7مة يقوم  ا >
32
ا Uاذكورة  نص هذه اادة ،بــالتصويت ،وليس التصديق.
9لس


إستقر ًاء kذه اواد يتضح ن اؤسس الدستوري ا زا  ي   f  ,
ب أعضاء 9لس ا7مة،


وب " النواب" ،و× أعضاء ا=لس الشع µ
الوط ،µفابادرة õنوحة للنواب  Ìيع ا=ا7ت




ا7مة جال ابادرة  M
لت يع 9دد و9صور .إن >هيل
امنوحة للfان ،أما أعضاء 9لس

ا7مة لبادرة   
الشعµ
لجلس
لنسبة

الشأن
هو
í
التعديل
حق
ومنحه
،
لقوان
9لس


 iU ’@sI Í6xُ. &W -31ا !0ا " {GPu7 tG4 M:ا  i QV0اvداري" ،وا `ي  Wن  ž0Q7م )( أول  Q7دة
&!/وع  5. Uا  0Sري!/@ iU ،ھ  4م  M+ & I ،2013ا ! OS "! (&Sا  H&$ر.O.
ا ون ر م  01-16ا ! ن
 -32أ ظر ،ا درا ا ورة ،ول و وع ا ط ء ا د ا واردة
ا !&د ل ا د !وري ،و( ' &  ) "# ، $!%د( " ،ا1 ( 2ت ا & " ا ! طر  ! $ق و!ر م ا ّص
ا ون ر م 01-16
ن ظور ا  5 6ا ! ر &  ،وو%وب !دارك ا ط ء ا د
ا و
ء " ؤ! رات وا درا ت ،ا و  7ا!( 1رو :
وا ! ن ا !&د ل ا د !وري & م (# ،" 2016
 ، http://diae.net/23393ا و وج  !#ر  13 ::رس .2016
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الباحث 
الت يM ß
تص ،يدفع قدما لعمل M
وا=  


أك ،fوعل منه أداة
الوط ،µحسب


> 
>
>
واتمث " الوظيفة الضبطية".33
بوظيف?ا اعاçة
الدوU
حقيقية لقيام
ً

جد 7ن ا ق   التعديل هو ش Õمن أشOل ابادرة   
لقوان أو هو حق
أخذ
إذا

ا7مة ا ق  تعديل >
تب ßأو حق مشتق >
اقfاحات أو
ومfتب عن حق ابادرة ،فإن =لس



>

اتعق =ا7ت اذكورة  اادة  137من الدستور اعدل.
القوان
مشاريع

>
الثا ،pيؤخذ لطرح القائل ن ا ق  التعديل هو حق مستقل ،

قا Iبذاته

أما ا7اه 

M
عل?ا  الفقرة الثانية من اادة  112من
ي ßوانصوص 
يتعلق بعملية إعداد النص الت 

تقد> I
الدستوري اعدل ،فإن 9لس ا7مة  Uا ق   
اقfاحات تعديل Ìيع النصوص

ا7و ،tوهدا الطرح ،يؤكده ا دل >
ً
الف ،8الذي دار حول
ابتداء من الغرفة
عل?ا
اصوت 
ِ


إمOنية التعديل اتاحة ع مستوى اللجنة اتساوية ا7عضاء í ،أن استغناء عن النصاب

ا=دد M
عل?ا من قبل ا=لس
بــثل µأعضاء ,جلس ا7مة لصادقة ع النصوص اصوت 






M
الشع µ
وج و منح 9لس ا7مة ،مركز فعال  ا ياة الfانية 
الوط ،µهو مؤ وا +



>
34
ا زا   ،فبدل أن ,نح =لس ا7مة صHحية تعطيل النصوص  ،بل أصبح دوره هو تنقيح
وإ  Mاء النصوص من خHل >
اقfاحات التعديHت أو ما ,كن أن نصطلح عليه بــــ" ا7ختصاص
 
M

الباط= µلس ا7مة  ضوء اراجعة الدستورية لعام ."2016
يß
الت 



غ fأن هناك قراءة أخرى ا جاء  مضمون النص الدستوري ا ديد  ،شقه اتعلق

 
ق 9لس ا7مة  التعديل ،مفادها نه مادام اؤسس الدستوري ا زا  ي >أب ¹ع آلية

½
> 
وا 7ب (La
حل ا  Hف
اتمث  اللجنة اتساوية ا7عضاء ،و ³يؤخذ لية الذهاب a
 "،(d.! ) Ÿ. W -33ا u0•cص ا  ŸG$& ( .!/0ا_ () O7ا  0Sر ا #$ا"!ي" OG$7 ،ا  ،- Sا د
 ،12ا #$ا"! ،2015 ،ص.100
 -34وھ  Wn. 7ھ ا ا !Pح  « `Wأ@’ !7 iUا O :آ  56 Oا xžف  0Q7 tG4ى ا  O2$Gا '! & @  Oا & Q0وO.
ا_ ]4ء > 6 ،أ@’  k: &Iا <!Vة  F7 7ا & دة !L 12U > 6 ،138ا " : tG4 O6و)(  O 6ا!&0Sار
ا xžف  F Iا  F;&. ،F 0)!œا  O7 ;Yأن  F7 kGPUا & ŸG$ا  (' /ا ط (2ا < . " H@ 5uو)( ھ`ه ا O Y
 `•s.ا & ŸG$ا  (' /ا ط 12 I (2ا `ي أ ’U 4ا  O2$Gا & Q0و O.ا_ ]4ء ،أو  ،إذا ` Uر ذ «12 I ،
ا_• ! ا `ي  Lت ".’ G4
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عل?ا  ا7نظمة اقارنة êذا دليل ع أن اؤسس الدستوري  ³يشأ
) ،navetteواتعارف 
½

توسيع حق التعديل =لس ا7مة إ9 tا7ت أخرى ع أساس أن هذه ا7لية ل ا  Hف à

استثناء من القاعدة أي  حا7ت ورود اختHف وÖات نظر حول أحOم معينة اصوت


عليه ،وذلك >اشيا M
القانو.p
لكfة التعديHت  النصوص ادروسة أو تعطل صدور النص


إن هذا الطرح ،قد انب الصواب إذا استأنسنا ببعض ا7نظمة أو التجارب الدستورية،
 



>
الفرن uمث ،Hد ن
E
ف ¹النظام الشبه الر 

ال µتتشابه مع النظام الدستوري ا زا ي ،

حق التعديل؛ يعت fالش Õافضل لنشاط الfان ،حيث يذكر الدكتور "جون جيOل" (Jean

) GICQUELأن ا مهورية الثالثة  فرنسا ، (1940-1875) ،نشأت من تعديل " والون"،
)  ، (WALLONالوقت الراهن ،نعيش >
حا Uانفجار kذا ا ق ،إذ > Iإيداع 234.000




تعديل  ،معية الوطنية  ،ظل >
خfة )  ، (2007-2002م?ا  137.000
الفfة الت  Mيعية ا 7


>
قيا í .Eيؤكد ا7ستاذ "جون جيOل"
سنة  2006بشأن القانون اتعلق لطاقة ،حيث يعد ر R



القانو    ،p
ح أن اعارضة
بــــــ" :أن التعديل يسمح لHغلبية M aاKا  صياغة النص


>
,كن أن تستس´
الفرن uنص
للعرق ، 35".ولكن ب aا7شارة هنا ن اؤسس الدستوري

çاحة ع ا ق   التعديل ل من >
غرف µالfان ،ذلك ,وجب اادة  44من الدستور

الفرن.36u


35

-Voir ; Jean GICQUE , « La qualité de la loi » , Revue EL WASSIT, N°05
Janvier 2008, p18.
 F;&. -36اcطxع  tG4ا  0Sر ا <!@ t06 (Qآ•!  5. Uم  OœG ’0&:!0I ، 2008ا ! O Iا &  &0ة
وا & 0او  5'+ F7 Oا & ŸG$ا  0Sري ا <!@ tG4 (Qا !ا -Iا :(U
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil، constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
آ•! و ج.2016/03/22:
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أما  ا زا   ،فإن 9لس ا7مة سا× من قبل  تعديل العديد من النصوص القانونية
 
عل?ا ،غ fأن ا=لس الشع µ
الوطÙ ،µنت  Uحصة ا7سد  ¦م التعديHت ع
اصوت 




النصوص ادروسة  الغرفة ا7و.37t

وتfة تقبل
و à
Øوما  ،فرنسا تستغرق aا7جراءات الfانية مدة متوسطة تقدر بـ  90يوما ،

eا اkيئة التنفيذية ،حسب طرح ا7ستاذ "جون جيOل" را ع العمل بعة عن

مضض ،وما دام الfان  ³يعد قادرا ع ا7ستجابة للطلب اعياري لجتمع ،هناك توجه 7ن
38
تصبح هذه اkيئة M
معه ا  اص.


ً MلثاM :
استاف استقبل :كيف >ي ²تكريس حق 9لس اّ 7مة   
تقد IالتعديHت؟ وما à
>
اسأU؟
التوقعات لنسبة لرأي ا=لس الدستوري حول هذه

يؤكد ا7ستاذ "جون جيOل" ) (Jean GICQUELأستاذ القانون العام امعة ريس ) -1-
نتيون-سوربون( ،بــأن القانون ،الذي >
يس?وي ويتحمس  Uرجال القانون واواطنون ،
يقتü






>
>
ا7ه±م به7 ،نه يوجد  قلب ا ق
والدو ،Uمثل ا7ساس  ا=تمعð ،39ودة الصياغة


دورا  ًرزا  قيام >
لHفراد يلعب ً
M
دو Uا ق
القانو pللحقوق aا7جرائية
الت يعية والتكريس


والعدا ،Uا لك  قوق aا7جرائية مث الشعب  الغرفة العليا ،و,ا يسا×  تفعيل >
>
دوU




تقد> I
القانون واؤسسات؛ فكيف  > ى >ي ²تكريس حق 9لس ا7مة   
اقfاحات تعديHت،
>


7اه اوسع للحق أو >
هل >
سي ²حه  9ا7ت 9ددة؟  ظل اراجعة ارتقبة
سي ²

للقانون العضوي الناظم للعHقات  
ماب >
الداخ =لس ا7مة
غرف µالfان وا كومة ،والنظام


ُ

أوً ،(7
القوان العضوية،
ونظرا لكون أن الرقابة القبلية لجلس الدستوري وجوبية ع
)
 
>
ا=تم   ا  
الت؟) ً Mنيا(.
وع النظام الداخ  =لس ا7مة ،ا  àالتوقعات
 6 .#&G -37ل  &7ر |6 OSا  () 5. 0ا & ŸG$ا  (' /ا ط ،(2أ@ ،!eط ط ح )x4 Iم( &7 " ،ر|6 OS
ا  () 5. 0ا & ŸG$ا  (' /ا طx• (2ل ا < F U!0ا  F 0 .!/0ا  OQ7 žوا  QدOG$7 ،"(2012-2002 ) OS
ا  ،- Sا د  ،10وزارة ا  +xت  M7ا '! & ن ،2013 ،ا #$ا"! ،ص ص .245-221
38
-Voir ; Jean GICQUE , Op. Cit.p18.
39
- Voir ; Jean GICQUE , Op. Cit.p15.
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 -1ع مستوى القانون العضوي الناظم للعHقات  
ماب >
غرف µالfان وا كومة


الداخ =لس ا7مة:
والنظام


ً
انطHقا من فكرة أن العHقات ّ
ّ

اتعدية  
تنظ²
سلطت تتجاوز ا7نظمة
ماب
الداخلية ،فإن 
ّ ّ
دستور> 7a  ،
وØل الfان  ا زا   
سات fاقارنة
يتمf
ً
حا Uع قانون عضوي .غ fأن الد 

>
ّ
ّ
ستورية  زا  >I
طت هذا الرأي تعز  ً ا لصHحيات الfان ،لذا عند إقرار اراجعة الد
تعز   مبدأ الفصل  
ب السلطات ومنح صHحيات أوسع لôتا >
لتاç tورة
غرف µالfان ،و 

.
إعادة النظر   القانون العضوي الناظم للعHقات  
ماب ا كومة والfان
الشعµ
تنظ ²ا=لس
حيث أحالت اادة  132من الدستور اعدل ،ع القانون العضوي 


ا7مة ،وØلهما ،وكذا العHقات الوظيفية 
بي?ما  

وب ا كومة ،وع القانون
الوط µو9لس

  >
>
العادي >ديد  

أنظم?ا الداخلية،
لس  ديد
مfانية
الغرفت í ،أكدت ع استقHلية ا= 


الوط µو9لس ا7مة ،
الشعµ
تنظ ²ا=لس
حيث تنص ع أن  " :دد قانون عضوي 


وØلهما ،وكذا العHقات الوظيفية 
بي?ما  
وب ا كومة.
دد القانون  

الغرفت.
مfانية


يعد ا=لس الشع µ
عل?ما".
نظاÐما
مة
ا7
الوط µو9لس
الداخ ويصادقان 



ً
>
ً
و àتتضمن نفس أحOم اادة 115
إستقراء لنص اادة  132من الدستور اعد ،Uحديثا ،
>
من دستور  1996مع تعديل للفقرة الثانية ،حيث > Iحذف إشارة إ tديد القانون لـ


>
الدسات fاقارنة
التذك fن بعض
ال µتدفع للنواب وأعضاء 9لس ا7مة" ،مع


"التعويضات 

> >
ال Ú µحق
ائية
ر
ج
ا7
واعد
والق
حOم
ا7
الفرن uأشار çاحة إ tأ×
ع غرار الدستور
a


نظرا Ä7ية تكريس هذا ا ق  العملية M

التعديلً ،
النظام
الت يعية ،وأحالت ع




الداخل ل من >
سا ،40Eولرجوع إ tالقانون العضوي
غرف µالfان   ،إطار القانون ا 7

 -40را M:ا & دة  F7 44ا  0Sر ا <!@.(Q
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>

>
وعHق?ما
تنظ ²الfان بغرفتيه وØلهما
ر 02-99 Rاؤرخ   08مارس  1999الذي دد 


ً 
ا7مة  9ال M
الت يع الذي يعد ً
أساسيا 
جانبا
 كومة ،41د أنه قيد من دور 9لس


 
7س, ±نح 9لس ا7مة çاحة حق ابادرة
و ضوء استجدات ا ديدة ،
ا ،p
العمل ال f
 M
لت يع ,وجب اادة  136من الدستور اعدل ،فإنه من اتوقع:


M
>
ي ßجديد يعكس ما جاء  اراجعة الدستورية لعام   2016أقرب
 أن ي ²سن نص ت ½
ً
ا7جال7 ،نه القانون aا7طار ،اتضمن  ×7القواعد aا7جرائية >
ال µتعمل وفقا kا السلطة

>

M
الت يعية ،أي >  
ي أو مراجعة aا7لغاء لنسبة للقانون العضوي ر ،02-99 Rواؤرخ  08
مارس  ،1999واشار إليه أعHه .
>

 
 أن >ي ²التنصيص ع حق 9لس ا7مة  التعديل ،وديده بش Õحي  ا=ا7ت

ً
ا7مة ابادرة  M
لت يع ف?ا وفقا لادة  136من الدستور اعدل أي ا7خذ
ا=ددة =لس
>
تب ßوليس حق مستقل؛
7اه اضيق ،الذي يؤسس ع فكرة أن حق التعديل هو حق 


 التأكيد ع منح اللجنة تقد> I
ا=تصة و7عضاء 9لس ا7مة وللحكومة حق 
اقfاحات
موع أو >
التعديHت ع M
اقfاح القانون اعروض ع اللجنة لدراسته؛

 > 7aتقد> I
الداخ =لس ا7مة إجراءات Mووط 
اقfاحات التعديHت مع
حا Uع النظام


مراعاة أحOم اادة  136من الدستور،



ً
الداخ =لس ا7مة
إستئناسا بتجربة الغرفة السف ،يتوقع أن >ي ²التنصيص  النظام

M
>
الداخ للغرفة العليا مع ح
عل?ا النظام
ال µنص 

ع أ× aا7جراءات والوط 
 12U > 6 -41ا & دة  F7 28ا  @ Vن ا ] ي ر O2$G |Y. ": tG4 02-99 i+ا & Ou0žو@ اب ا &ŸG$
ا  (' /ا ط (2وا  i. VU O7 ;Yا!0+ا 6ت ا x. 0ت !/7 F4وع أو إ!0+اح  @ +ن  Y7ل  tG4ا  O2$Gرا.’0S
 Y.د ا  e2م ا ا• (Gإ!:اءات و !وط  i. VUا!0+ا 6ت ا x. 0ت".
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>
اقfاحات التعديل  ا=ا7ت ا=ددة  اادة  136من الدستور .مع التنصيص ع M
الوط



>
ال µتدخل  إطار Mوط القبولية ).(Condition de recevabilité
الدستورية 
اح±ل ضئيل جدا>  ،
  íهناك >حا Uعدم aا7شارة إ tاادة  136من الدستور اعدل  ،ن



ً

ا7حOم الناظمة ق التعديل  القانون العضوي ،ازمع سنه ،تطبيقا  Úالفقرة ا7و tمن

>

اادة  132من الدستور اعدل ،إ tأن يقوم 9لس ا7مة بطرح فرضية ا7اه اوسع  9ال

ا ق  التعديل ،وفقا للحجج السالفة الذكر ،خاصة إذا عنا أن هناك توجه موس لذا


بورة > ,
القانو ، p

كي?م من حق التعديل،
اتشبع لفكر
أغلب أعضاء 9لس ا7مة


>سيسا ع اادة  98من دستور  ،1996أي اادة  112من الدستور اعدل ،والذي رجع إل?ا




ا7مة ا ق  ابادرة  M
لت يع  ،آخر رأي U
ا=لس الدستوري  تعلي  إعطاء 9لس

الداخ ،يستوجب مراجعته
حول اراجعة الدستورية لعام  ،2016وع اعتبار أن النظام

قبل إعادة >  
ي القانون العضوي ،اشار إليه أعHه.
-2

ف  ±ص الرقابة القبلية =لس الدستوري :هل يكرس >
يغfه وفقا
اج?اده السابق أو 

لستجدات الراهنة ؟

كرس التعديل الدستوري لعام  ،1996أو ما يصطلح عليه البعض بدستور  ،1996رقابة

ً
>
ف7a  ،8ضافة
9لس الدستوري ع ا7نظمة الداخلية للfان ،بعدما Ùن سابقا 9ل دل 


>
و ضوء اراجعة الدستورية لعام ،2016
إt
ال µجاء eا دستور  ،1996
القوان العضوية ،

تنظ ²ا=لس الشع µ
الوط µو9لس ا7مة  ،وØلهما ،وكذا
بتنظ ²
فإن القانون العضوي اتعلق 


وب ا كومة ،والنظام الداخَ ،
العHقات الوظيفية 
بي?ما  
يكو 9ل لرقابة اطابقة،القبلية.
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إن التساؤل الذي يطرح هنا واتعلق ,وضوع الدراسة ،هل يكرس ا=لس الدستوري
>
اج?اده السابق ا  اص بطبيعة حق التعديل حيث ربطه ا=لس الدستوري  ق بادرة،42
أو >ي ²مراجعة هذا الرأي؟

aا7جابة عن هذا التساؤل ا وهري ،تÓن   >ديد طبيعة الرقابة >
ال µيقوم eا ا=لس


الداخ ،وكذا قواعد Øل ا=لس الدستوري ،43وهل يؤخذ 7حOم
الدستوري ع النظام

>
ا7ج?ادية السابقة؟

ً 
الداخ أو القانون العضوي à
النظام
ع
الدستوري
لس
ا=
رقابة
ن

ب aا7شارة أو،7

ً
ً
رقابة مطابقة  ,ع> 7 µ
وروحا مع
اج?اد مع النص ،ب أن تكون النصوص متطابقة ش
الدستور ،فالرقابة هنا تكون شديدة ،لذا هناك >
اح±ل ضئيل أن ا=لس الدستوري يقبل


الة ،وسبب أن هذه
بتوسيع 9ال حق التعديل =لس ا7مة ،خارج النصوص الدستورية

الرقابة شديدة ودقيقة  7
ل  7تتعدى سلطة أو مؤسسة
و
ساس،
7

ائية
ر
إج
لقواعد
رقابة
ا
e

دستورية ع اختصاصات مؤسسة أخرى ،أو تفرض صHحيات جديدة , ³نحها kا الدستور



بوالشع ،"fورئيس ا=لس
يش fا7ستاذ " السعيد
 مواÖة

اتعامل مÞا ،حيث 

ً
>
اماث  
سا) Eالدستور(
الدستوري ،سابقا ،إ tأن  " :مبدأ اطابقة يفيد
ا7
ب النص

ً

وشارحا أو َÄا ً
ً
معا دون أن يتخ ذلك ،وضوعات رقابة
والقانون العضوي ,ا ع مHÓ
ً 

ميداeا يعد خرقا 7حOم الدستور ،فإن َسن
اطابقة 9ددة ع سبيل ا  و ïخروج عن

داخ ( غ fمذكور  الدستور هو Øل
نص من ذات الطبيعة ) قانون عضوي أو نظام

9الف للدستور ".... ،؛

 -42أ@ ،!eرأي ا & ŸG$ا  0Sري ،ر 98/04 i+ا &nرخ )(  ،1998-02-10وا & &I |G 0ى  OVI P7ا  e2م
ا ا• ŸG$& (Gا_ M7 O7ا  0Sر  ،وا & /ر إ ’ . ًVI S ،
 -43أ@ e@ ،!eم  5&4ا & ŸG$ا  0Sري  07 ،ح  tG4ا &  M+ا ! ŸG$&G (&Sا  0Sري ا #$ا"!ي؛
https://www.conseil-constitutionnel.dz
آ•! و ج.2016/03/20 :
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ً
ا7ستاذ "بوالشع " fإ tأنه  " :لنتيجة فإن التفس  fاطابقة يكون ً

أيضا ضيقا
ولص

 
ً

ً
يتنا مع الدستور
مرتبطا ,ا هو مباح رÅيا دون أن يتخ ذلك إ tما هو غ9 fظور أو  7
ً
خHفا للرقابة الدستورية الواسعة".44

ا7ستاذ "يلس شاوش بش ،"fإذ ى ن  7يعتّ f
ً
يحا
النص اراقب
ويؤكد هذا الطرح


ً
ً
نصا ً
مطابقا للدستور ً
وروحا ،ومن  IMفإن  ïما   ُ ³خص به نص دستوري çاحة
إ 7إذا Ùن

êو 9ظور.45


بوالشع" fمن خHل
إن هذا التشدد  رقابة اطابقة تتج أيضا حسب ا7ستاذ "سعيد



>
تشدد ا=لس الدستوري  وجوب التقييد صطلحات
عل?ا  النص
اتداو Uوانصوص 

 
ا7خذ صطلح  ،هذه ا >
ا ،Uقد ينجر 
ع?ا
ص ،46ولكن هذا التشديد 

الدستوري ا 7

ً


تناقض  النصوص aا7جرائية ،خاصة إذا عنا مث Hورود بعض ا7خطاء اادية  اراجعة
 ً

الدستورية لعام  ،2016ث> ³ Hي ²استبدال مصطلح "اصادقة", ،صطلح "التصويت"  اادة


 138من الدستور اعدل7 ،ن فلسفة النص الدستوري ا ديد  > ،ع منح 9لس ا7مة
> 

و7بقاء ع هذا اصطلح  ،هذه ا >
صHحية M
ا،U
الت يع  هذه ا
ا9  Uا7ت 9ددةa ،

ُيعد عائق أو تناقض ،ب معا ته.

 - 44أ@ I ،!eا ) ! /ا " ،( Qا & ŸG$ا  0Sري )( ا #$ا"!" ،د .ان ا & 4 'Pت ا  ،O 7 $ا #$ا"!،
 ،2012ص ص  .67-66و  6 .#&Gل  7ھ  Oر OI +ا & OVI Pو# &Uھ  F4ر OI +ا  0Sر،O.
Yelles Chaouche(B), « Le Conseil Constitutionnel en Algérie », O.P.U, Alger,
-1999.
 -45أ@ ŸG. ،!eوش ) |I S M:!7 ،(! /Iا ` ،!Wص .101
 -46أ@ I ،!eا ) ! /ا  |I S M:!7 ،( Qا ` ،!Wص  ) .69ا & F0وا .(Ó7 H
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اج?اده السابق 47أو يطرح >
أما صوص هل ,كن أن يكرس ا=لس الدستوري >
اج?اد
جديد؟
الداخ > س إ tرئيس
ب إشارة إ tأن بعد مصادقة الغرفة العليا ع نظاÐا


ا مهورية ،والذي يقوم بدوره aخطار ا=لس الدستوري ع اعتبار أن رئيس ا مهور ية،
وحا  هذه ا >
حا الدستور ،هو 
اa ،Uخطار ا=لس الدستوري ،وهو
دستور
ا=ول
ً
ً 

M

من يصدره ،ومن  Iيدرس ا=لس الدستوري رأيه صوص مدى مطابقة هذا النظام مع
ونظر ،ليس هناك أي إلزام 
تنظي, #وجبه يستوجب ع ا=لس
قانو pأو
الدستور،
ً


الدستوري التمسك  >
ج?اداته السابقة ،وهل هذا معناه أن >يfاجع ا=لس الدستوري عن

 
>
اج?اده السابق لصا توسيع حظ أعضاء 9لس ا7مة  التعديل؟ خاصة  ظل استجدات
عرف?ا النصوص الدستورية الناظمة للعملية M
ال> µ
>
الت يعية؟

>
ا7ح±ل الرا ،Lأن يقر ا=لس الدستوري حق التعديل ò ,ومه الضيق إذا استند ع
والÅ µحت لجلس الشع µ
>
الوط،µ


الفقرة الثانية من اادة  ،112فطبيعة الرقابة اتشددة ،

لر Áعدم وجود نص دستوري 
 ،¶çع عكس التجربة الدستورية
بصHحية التعديل ،
>
وال,> µنح لـ 20ئب حق
الفرنسية ،بل أسس رأيه ع اادة  132من الدستور اعدل ،

ا7مة ،لكن  >
M
حا Uأن
لتا, tكن أن يكون نفس الطرح ،لنسبة =لس

ابادرة لت يع ،و 

الداخ ع هذا ا7مر ،والذي غالبا ما يسبق صدور القانون العضوي ،وكذا عدم
نص النظام


 
تقييد القانون العضوي لصHحيات 9لس ا7مة  حق التعديل  ضوء اراجعة الدستور ية

ال µتتوجه >وeدف و تفعيل M
ا7مة  العملية M
>
الت يعية.
أك fركز 9لس

ا ديثة 

ا7مة غرفة تتمتع بصHحيات واسعة  ا=ال M
يÑ ß
الت
إن هذا الطرح عل من 9لس



تبوeا مركز 
يسا×  
قانو pهام  9ال إ  Mاء وتنقيح ابادرات M
الت يعية  ا زا  .




"%س ا
 -47ث أن ا "%س ا د !وري وھو 6#دد إ#داء رأ @ ول دى ط  #ا ظ م ا دا "
د ذا! # ، $ث ن "ك ق
 ،1998ر#ط  #ن  ! Dن؛ ق ا  #درة  ! #ر  ،7و ق !&د ل ا  #درة ،
! د ،ن طرف
ا'$
ا  #درة  ! #ر  @ 7ا ق أن دم ا !را ت !&د ل ،و (ن ھدا ا رأي ن ا
 JK ،إدا أ ذ %د$# 1ذا ا طرح & ه أ @ !"زم أن !(ون روط
ا &د د ن ا  K #ن ا ون ا #ر
ا !&د ل ر ھ روط ا  #درة J ،ق إ 1ـN 20ب أن د وا ا !را ت !&د ل ھده ا  #درة  Mد
ھو & ول @#
! زل 5ر ا #ر ن ،و (ن ھذا  5ر و%ود (' ط  10واب ! د م ا !راح !&د ل و
ا Pر ا و  ،Oرا 7%ا ق ا ول ن ھذه ا درا
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ

 


تلي #آوت"  ،
الفرن" u
خ ،fنه ،و íيقول أحد أعضاء 9لس الشيوخ
يتضح  ا 7


ُْ َ
 أ ْح َس ْن  
عام  " : 1946الب واحد ،لكن أب ِ ُ
بعين "
» « La vue est une, mais je vois mieux avec deux yeux


 
إن هذه الدراسة اوجزة ،حول موضوع حق 9لس ا7مة  التعديل > à ،كيد kذه
كث fما طرح حول الغاية أو اkدف من الدراسة
ا Óة البالغة ،وإجابة عن التساؤل الذي 
 

القانو pمن قبل >
غرف µالfان ،لذا ب تكريس حق 9لس ا7مة  التعديل
اتعاقبة للنص



  القانون العضوي الناظم للعHقات  
ماب < من >
غرف µالfان وا كومة ،وكذلك  النظام


>
الداخ =لس ا7مة مع > ك ا=ال 9فوظ لغرفة الfان دد أطر Øلها ،مع إØال رقابة

اطابقة من قبل ا=لس الدستوري،


ا7مة  التعديل إÌ tيع 9ا7ت M
الت يع اتاح للfان،
أما صوص توسيع حق 9لس



>

تنç µاحة آلية
ا ل يÓن  دسfة هذا ا ق مع إعادة النظر  طر يقة حل ا Hف أو 

وا 7ب) ،(La navetteو 7يكون ذلك إ  7إطار مراجعة دستورية جديدة.
الذهاب a
>
>
ال µجاء eا التعديل الدستوري لعام  ، 2016تش Õمنطلق جديد
إن هذه النق النوعية 


 >
ا7مة  العملية M
الت يعية ،فكيف  > ى >ي ²تفعيل هذه ا7دوات
 ديد مركز ودور 9لس

ً
الت يß؟ وما  àانع> O
حديثا  ا=ال M
ساeا ع ا ياة الfانية
دستور
والتقنيات اكرسة
ً




 ا زا  ؟


ا 7م >
كفي  7aجابة عن 9مل هذه التساؤ7ت أو التصورات
إن امارسة الfانية  قبيل

حق القانون والعلوم السياسية.
ا د  ة لتأمل والبحث والتحليل

الع¾  

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2016 - 06

اﻟﺼﻔﺤﺔ 91

ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ "دراﺳﺔ

ﻓﻲ ﺿﻮء اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻌﺎم "2016

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻫﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة:
ﻻ :أﻫﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة :
أو •

 الدستور ا زا  ي اعدل) .(2016-1996الفرن uلعام .1958
 الدستور
>

 القانون ر 01-16 Rاؤرخ   6مارس  2016واتضمن التعديل الدستوري ،الصادر  ريدة>

الرÅية ر ،14 Rواؤرخة   07مارس .2016
>

لتنظ ²ا=لس الشع µ
الوطµ
وا=دد
،
1999
مارس
08

ؤرخ
ا
02
99
رR
 القانون العضوي




ا7مة ،والعHقات الوظيفية 
بي?ما  ،
وب ا كومة.
و9لس
>
ّ 
اؤرخ   28ينا  سنة  ،2016واتعلق
 رأي ا=لس الدستوري ر 16/ 01 : Rر.ت.د  /م.د ،>

M ,وع القانون اتضمن التعديل الدستوري ،ا ريدة الرÅية ،العدد ر ،06 Rاؤرخة  03
فfا  .2016
اؤرخ  ّ 13
 رأي ا=لس الدستوري >ر> : Rر / 04 Rر.ن.د  /م.د ّ ،98 /شوال عام 1418

>

اوافق  10فfا  سنة  ،1998ا ريدة الرÅية ،العدد ر ،08 Rاؤرخة   18فيفري .1998

الداخ =لس ا7مة.
 النظام
 النظام الداخ لجلس الشع µالوط.µ



الداخ ا=دد 7aجراءات Øل ا=لس الدستوري.
 النظام
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ


بوالشع) fالسعيد(" ،ا=لس الدستوري  ا زا  " ،ديوان اطبوعات ا امعية ،ا زا  ،

.2012
 كتاب ،أاث ومداخHت أØال الندوة اوسومة بـ ":انطلقات الفكرية والسياسية


=لس ا7مة"  ،منشورات 9لس اّ 7مة ،ا زا   ،نو.1998 f
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- Avril(P) ; Gicquel(J), « droit parlementaire », 2 eme édition
Montchrestien ,France, 1996.

- Yelles Chaouche(B), « Le Conseil Constitutionnel en Algérie », O.P.U,
Alger, 1999.

ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت


M
ي= ßلس ا7مة ع ضوء اادة  120من الدستور" > 9 ،
 بوزيد )لزهاري( " ،الدور الت 

>
جان.2006 ¹
ملت ¹اؤسسات  ،العدد ا7ول ،وزارة العHقات مع الfان ،ا زا  ،


ا7مة  تصور ا=لس الدستوري"  > 9 ،الفكر ال f
ا، p
بش9" ،(fلس
 يلس شاوش ) 



الثا9 ،pلس ا7مة ،مارس .2003
العدد 

>
اؤسسا  p
ماب ا كومات وا=الس النيابية  البلدان
شب )خالد( " ،آليات التنسيق


مداخ قدمت >
>
للت ¹الدو tحول السلطة M
الت يعية ببلدان اغاربية ،امعة
اغاربية "،


عنابة23/22 ،أفريل .2013

م( " ،حق التعديل  النظام ال f

ا pا زا  ي)دراسة مقارنة(" > 9 ،الوسيط،
ا7
  Mيط)


 > 9دورية تصدرها وزارة العHقات مع الfان ،العدد M
العا ،ا زا  .2013 ،
 " ، // /// //مOنة الfان ا زا  ي  >اج?اد ا=لس الدستوري" ،العدد ،2013 - 01

 > 9ا=لس الدستوري > 9 ،نصف سنوية متخصصة ،يصدرها ا=لس الدستوري ا زا  ي،
ا زا   ،2013 ،ص ص .29-27


>

ا ، pالعدد 9 ،10لس ا7مة،ا زا  ،
ش?وب ) مسعود(" ،نظام
 الغرفت"  9 ،الفكر ال f

ديسم.2002 f
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الوط µخHل >
الف  f

ت
الشعµ
 طاطاح )بوعHم(Ñ " ،رسة حق التعديل  ا=لس

M
الت  
يعيت ا  امسة والسادسة )  > 9 ،"(2012-2002الوسيط ،العدد  ،10وزارة العHقات مع
الfان ،2013 ،ا زا  .

ا7مة  الدستور ا زا  ي " > , ،
M
M
ج
ي= ßلس

 Ùيس )  يف( " ،ا7ختصاص الت الوسيط  ،العدد ،12ا زا  .2015 ،


ا7عضاء   ا  Hف  
ب
 " ، // //// ///دور اللجنة الfانية اتساويةالغرفت

 
انيت"  ،أØال >
ال  f
الت ¹
الغرفت  التجربة الfانية ا زا  ية وا7نظمة
الوط µحول نظام




ا Eيو   30-29أكتو  ، 2002منشورات وزارة العHقات مع
ر
و
ا7
ول،
ا7
اقارنة  ،ا زء

الfان ،ا زا  .2002 ،

>

العر)pدراسة مقارنة
 مقدم )السعيد(" ،التجربة الثنائية الfانية  أقطار إاد اغرب
 
7ستئناس لتجربة الفرنسية("  ،أØال >

الغرفت  التجربة
الوط µحول نظام
الت¹






ا Eيو   30-29أكتو ، 2002
الfانية ا زا ية وا7نظمة اقارنة  ،ا زء ا7ول ،ا7ور 
منشورات وزارة العHقات مع الfان ،ا زا  .2002 ،
>
  " ،/// //// ///قراءة ليلية لادة  98من الدستور" ،منشورات وزارة العHقات مع
الfان ،ا زا   ،نو.2002 f


ا7مة, ،ناسبة افتتاح >
>
الدو tحول":
الت¹
مداخ عبد القادر ~ صا ،رئيس 9لس


  ّ
ظل النظام ّ
وا7نظمة اقارنة" > , ،
M
ج
الدستوري ا زا  ي
ي= ßلس ا7مة 
الدور الت 
الوسيط  ،العدد.2015 ،12


>
رت =لس
مداخ النائب Øار
جي ،pHرئيس نة الشؤون القانونية a
وا7دارية وا 


 ّ
الوط, ،µناسبة افتتاح >
M
الشع µ
ي= ßلس ا7مة  ظل النظام
الت¹

الدو tحول ":الدور الت 



ّ
>
الدستوري ا زا  ي وا7نظمة اقارنة" , ،ج الوسيط  ،العدد.2015 ،12
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- CAMBY (J.P), « droit d’amendement et commission mixte paritaire »,
revue du droit public( R.D.P), N° 6, L.G.D.J. Paris, 2000.
- GICQUE(J), « La qualité de la loi » , Revue EL WASSIT, N°05 Janvier
2008.

راﺑﻌًﺎ :رﺳﺎﺋﻞ دﻛﺘﻮراه:

 
 خر > ) EMعقي(" ،مركز 9لس ا7مة  النظام الدستوري ا زا  ي" ،أطروحة لنيل دكتوراه


العلوم  العلوم القانونية% ،ية ا قوق والعلوم السياسية ،جامعة ا اج   ،تنة،
.2010/2009
ﺧﺎﻣﺴًﺎ :ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮراق ) اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ(:

 موقع رسة ا مهورية :http://www.el-ouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm

-



ا7طHع 
بتار¶.2016/03/15 :
>
 الدستور الفرن> uواتداو Uمن
ح µآخر تعديل لعام > ،2008بÌfته للغة العربية اعتمدة

½
>
الفرن uع الرابط ا:p 7
قبل ا=لس الدستوري

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf،

آخر ولوج.2016/03/22 :
ال µيطرÖا تنسيق و > قّ ²

>
القانو pمن منظور
النص



شب )خالد(a " ،ا7ش7Oت العملية 

>

الصياغة M
الت يعية ،ووجوب تدارك ا7خطاء اادية  القانون ر 01-16 Rواتضمن التعديل
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>
> 
و:p
الدستوري لعام  ،" 2016شبكة ضياء لؤ,رات والدراسات ،اوقع ا7لك f
 ، http://diae.net/23393الولوج  
بتار¶ 13 :مارس .2016
ﻣﻠﺨـﺺ :


>
>
مؤسسا،p
مسأÐ UمةÙ ،نت 9ل جدل
Mر  الفقه الدستوري ا زا  ي ،نقاش حاد حول

>

إفتا pلجلس الدستوري ا زا  ي ،عام ،1998عندما أصدر رأيه ر 98/04 Rاؤرخ
ومدار رأي 


الداخ =لس ا7مة مع الدستور.
  ،1998-02-10واتعلق ,دى مطابقة النظام

ً

>
اّ 7مة  تعديل ابادرات M
الت يعية،خاصة
اسأ Uا وهرية تتمحور حول حق 9لس
هذه


أن اراجعة الدستورية ا ديدة لعام ً ،2016
حاليا ،منحت لـ  20عضو ,جلس ا7مة حق
 
حا ،وهنا يستوجب بيان الفرق الOمن  
ً
ب
قوان  9ا7ت 9ددة
ابادرة  >قfاحات 


7قfاح وتعديل >
ابادرة  >
ا7قfاحات ،وبعبارة أو :+هل =لس اّ 7مة أن يقدم أو يدخل
القوان  ضوء اراجعة ّ
تعديHت ع Ìيع >
ّ
ستورية لعام 2016
الد
اقfاحات أو مشاريع
 

ع غرار ا=لس الشع µ
الوطµ؟




ا7مة ،اق >fاح قانونM ،
الNات افتاحية :حق التعديل ،ابادرة M
موع
الت يعية9 ،لس
قانون ،مراجعة دستورية ،الfان.
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ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

Le droit du Conseil des Nation dans l'amendement :
Etude en vu de la diligence du Conseil constitutionnel et de la
révision constitutionnelle de 2016

Résumé :
Depuis la publication de l’Avis du Conseil constitutionnel n° 98-04 du 10
février 1998 relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la
Nation à la Constitution, une importante controverse, axée autour de la
question des prérogatives législatives du Conseil de la Nation, n’a cessé
d’animer la scène doctrinale algérienne. Cela étant, cette contribution rend
compte des avancées réalisées en la matière après l’adoption de la nouvelle
révision constitutionnelle.
Mots clés : Le droit d'amendement, l’initiative législative, Conseil de la
Nation, Proposition de loi, projet de loi, révision constitutionnelle, le
parlement.
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)∗(

د .ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺸﻴﺮ
أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ )ب(
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن
ﺗﻤﻬﻴﺪ وﺗﻘﺴﻴﻢ

الر Eلسنة   2014ا زا  هـو إقـدام رئـيس ا مهوريـة 
م fا7نتخاب 
ّإن أ ز ما ّ 
القـاI





عند إجراء هذا ا7نتخاب) (1ع التقدم وض Øار انافسة ع اهمة الرسية ّ
لـرة الرابعـة
التوا.t
ع

M

ّ
>
واعـدل
مسأ Uهذا >ال Nfوالدستور ا ـزا  ي الصـادر  سـنة 1996
ور,ا يبدو غريبا Mإرة

>
>

نو  (2) 2008 fذن لـرئيس ا مهوريـة 
القـاa IمـOن ديـد
لقانون ر 19 - 08 Rاؤرخ  15

انتخابه بصفة M
مباة وM 7ك fمن ّمرة واحدة.



 Eلسـنة  2014إذا Ùن حقـه 
لكن رئيس ا مهورية القـا Iعنـد إجـراء ا7نتخـاب الـر 
> M
ّ
M
الـ Nfبعـد
>ال NfلHنتخاب ذاته ولرة الرابعة ع التتابع ليس 9ـل جـدال فـإن طرقـه ب
ّ


 ³ Oيكــن إ 7أن يلفــت البــال ويضــع هــذا اوضــوع  أتــون
ـتHل
ـ
اع
ـن
ـ
م
ـه
ـ
ب
Ùن
ـا
ـ
م
ورÁ



اوضــوعات ا 7كـ MـM fإرة للجــدل وتباينــا لوÖــات النظــر؛ ــن جانــب P e ³ـ الــبعض إبــداع
> M
ّ
> 
الرئيس 
الـ NfلHنتخـاب
القـا> Iلfشـيحه واـه  مسـلكه إ tأن حالتـه الصـحية >,نعـه مـن

غـ ×fللòـم انـادي بعـدم حرمـان النصـوص اعمـول eـا
 ،Eومن جانب آخـر انتصــر 
الر 
> M

واطبقة  اادة ا7نتخابية الرئيس 
الـNf
القا Iمع ما بـه مـن > اجـع  الكفـاءة البدنيـة مـن

لHنتخاب.

∗ -أ 0Sذ  iQ+ ،!K Y7ب O GW ،ا  VYق وا  Gم ا  Q&GU O 7 : ،O S Qن.
 - 1ا  '4 Qا .OV G<U I #.#
 - 2ا  @ Vن ر 19 - 08 i+ا &nرخ )(  2008 !'&) @ 15ا & 5. U F&]0د 0Sر  -1996ا  .!$ة ا !O &S
 H&$Gر O.ا #$ا"! O.ا !V&.اط  Oا  O ' /ا د  63ا &nرخ )(  2008 !'&) @ 16ص .08
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وإذا Ùن هذا الفريق قد وجـد عـ صـعيد النصـوص مـا مـل عـ مسـا  ة مذهبـه 7نـه
> M
لفعل  7وجود ّ
ا7 Nfنتخاب رئيس ا مهورية أن يكـون ذا كفـاءة بدنيـة،
لنص يستلزم من
½
ّ
ا7خر , ³نعه ّ
خلو القـانون ا ـزا  ي مـن مثـل هـذا الشــرط مـن أن يكشـف عـن
فإن الفريق
الـر Eوذهـب  مسـعاه إّ t
ال µاهـا >ظـر > شـيح الـرئيس 
القـا IلHنتخـاب 
حـد
ا جج >  


استدعاء اـوروث  السياسـة M
الـعية وا7سـتخHص مـن القـانون ا7نتخـا pا ـزا  ي  
حـ


ّ
ّ
ّ
ّ
> M
M
ف أن >
بتقدÔM Iادة طبية مسة من أطباء 9ل  
ا Nf
ا, 7   ñfكـن إ 7أن
ألزمت أحOمه
يكونــوا أكفــاء بــدنيا وإ tأن ظــر ا=لــس الدســتوري وهــو يفحــص الوثيقــة الطبيــة ا  اصــة

لرئيس 
خ fبسبب النقص  الكفاءة البدنية الHزمة للوظيفة 
الرسية.
ا7
القا > Iشيح هذا


ّ
ومــن الHفــت للنظــر أن هــذه ا جــج حــدث طر Öـا بشــ Õمتتــابع وإزاءهــا يصـ ـ fملحــا

إخضاÛا  
التقي ²لfى ر¦ان كفة قبوkا أو ا7لتفات عن >ييدها.
fان 
من هذا انطلق جاءت هـذه اسـاÄة عرضـا لكيفيـة ا  ـروج مـن القـول بعـدم إمـOن أن
يتقدم الرئيس 
القا Iعند إجراء انتخاب رسة ا مهورية لسنة > 2014بfشيحه kـذا ا7نتخـاب


>
ـ µاحــت #وراءهــا هــذا القــول  ضــوء ضــوابط القابليــة
وذلــك مــن خــHل تنــاول ا جــج الـ 
>
للحـا Uالصـحية
لHنتخاب ّأوM ،7ونيا من خHل استبعاد أي دور لجلس الدستوري للتعرض

>
ل   ñM fلHنتخاب 
 Eوهو يبت  ة >الfشيحات اودعة لديه.
الر

.I

ﺗﺮﺷﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﺨﻞ| ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.


Ùن اوروث من السياسة M
س ±ما يتعلق Mبـط الكفـاءة البدنيـة الواجـب تـوافره 
العية 
ال µاستخلص م?ا البعض ّأن >
ا7 NM fنتخاب رئيس ا مهورية   ا ـزا 
>
ا ا¿ أحد ا جج 

ّ
سل ²ا واس وا7عضاء.
, 7كن أن يكون إ 7
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 > M
>

هذه ا جة  ّ
 Eمـن Mط الكفـاءة البدنيـة
وغfها õا قد يفـfض  اـ NfلHنتخـاب الـر 


القـانو pللتقـدم
التنظـ²
يصعب ا7ستمساك به >وييد ما >يfتب عليه مـن أ  Mلنظـر إ tقواعـد



لHنتخات 
الرسية  ا زا  .
 -1اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺪﻫﻤﺎ دون ﺳـﻮاﻫﻤﺎ اﻟﻠـﺬان ﻳﻀـﻌﺎن اﻟﺸـﺮوط اﻟـﻮاردة ﻋﻠـﻰ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.


ّ

ا7عضــاء وا ــواس اتعـ ّ  
ـ تــوافره  ا ــا¿  íجــاء عــ يــد
إن اللجــوء إM tط ســHمة
ّ
العية)> Iّ M (3
اذاهب والفرق aا7سHمية وأعHم السياسة M
افfاض عدم جواز > شيح من يتخلـف

فيه هذا M
الط 7نتخاب رئيس ا مهورية  ا زا  يقود إ tالتساؤل ّØا إذا Ùن هذا اسـلك
سـيا Eهـو حـق القابليـة
يعكس تيارا يعت fاوروث aا7س  Hمصدرا شôيا ينظم Ñرسة حـق

>

7نتخاب رئـيس ا مهوريـة  الوقـت الـذي ربـط القـانون الدسـتوري ا ـزا  ي دومـا ديـد
ُ ّ 
Mوط التقدم لHنتخـاب 
الـر, Eبـدإ M
تـذرع 
اـوعية ،وهـو مـا مفـاده عـدم إمـOن أن ي


ّ M
>
الـ µيقـوم اسـتلزاÐا عـ
مواÖة اواطن الذي  غب  التقدم لHنتخـاب ذاتـه إ 7لـوط 
أساس من ابدأ نفسه.

ذلك ما ّ
كـرسته اـادة  47مـن دسـتور  Iّ M 1989اـادة  50مـن دسـتور  1996لقـول" :لـÕ
مواطن تتوفر فيه الشـروط القانونيـة أن ينتخـب وينتخـب" .وعـ هـذا يلـزم حرصـا عـ حـق

 - 3ھ 2ك `U F7رّع  & Iروث  F7ا  OS Qا s¡ () O 4!/ن و ¡:ب  ¡Uا)! ¡!ط ا ;<¡ ءة ا ' @ ¡ (¡) Oا iW ¡Y
و +ل !04x ’Iاض  { !U tG4ر"  Ÿا  H&$ر O.ا  '4 Qا  ¡ž0@x O¡V G<U I #¡.#ب ا !" 2014 O2¡Q (¡S
و F7ھcnء ا  '4 Qﷲ  :ب ﷲ و «GSھ`ا ا & ¥ I «GQر 7ز #6ب ا  OH'$ا ¡V@Õ O 7x¡Svذ ا & ¡eYرة
)] F4 ًxأ#6اب و +دات  O S Sأ•!ى.
وإن ا &`H M'00ا ا &  M P0Q. d+أن ّ Ÿ&G.
ّ
أن أ@ uره  0;Sا  F4 7 &Uا !/وط ا_•!ى ا  ¡: (¡0ء  ¡&G4 ¡HIء
ا  OS Qا  O 4!/و#G.م  Uا)!ھ ) & t 0. Fر"  OSا و  24 Oھ ،iو  K!ّ 0. iا إ!/ cط وا . 6و¦ ¡! •¡ ف
أن ا !/I «ّQ&0ط وا «GU F7 6ا !/وط ھ ا & | #2ا `ي  !ّ $.ھ`ا ا &  d+إ  tا O¡ " V0@vوا  0ظ ¡ dا (@ @ ¡V
&!U 5" Qا O yوإ•!اج ھ`ا ا  0ظ .ً @ @ + :!ž7 d
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>
الـ µتسـتلزم منـه مارسـة
اواطن  ا7نتخـاب وحقـه  القابليـة لHنتخـاب قصــر الشــروط 

>
الوض ßا زا  ي دون سواها.
ال µيضÞا القانون

ا ق ع تلك 
>
لكن ّ
مسأ Uالقابلية لHنتخاب هذه الرعايـة ا  اصـة وأفـرد kـا
لـما Ùن الدستور هو من أوt

> >


>
الـ µـد مـن Ñرسـة هـذا
الشـروط
ن
و7
ال µتكفل حق اواطن  التقدم لHنتخات

النة 
ّ
ا ق ليست أية Mوط 
وإ,ا الشـروط القانونية دون سواها ،فإنه يكون لزاما ،طبقـا ـا يتمتـع بـه



M
M
>
ال µتضÞا
الدستور من Åو  النظام

القانو pولنظر ا ,ليه مبدأ اوعية ،التقيد لوط 

>
دستور بتحديدها؛ ومن  Iّ Mفا رمان من حق >الfشيح 7ي سـبب Ùن لـيس
اؤه
اؤسسات



>
الدو Uأو خارÖا ومن ,لك 
غـfه
Ðمة منوطة ي Öة Ùنت 
قانو هذا ا7ختصاص , 7لك 
ّ
 9فيه أو إضافة Mط إ t
قا,ة M
الوط اتطلبة مارسة حق >الfشيح.
ا لول


ّ
ّ
وع الر Áمن أن هذا ا7مر يتعلق ,بدأ عام قار Mوبـت ،فـإن ا=لـس الدسـتوري ا ـزا  ي
التذك fبه بصدد >ال7 NM fنتخـات رئـيس ا مهوريـة   ظـل دسـتور   1989
حـ
حرص ع

الـرّ E
اعتّ fأن اادة  70من الدستور عندما حددت Mوطا معينـة للقابليـة لHنتخـاب 
فإeـا

"ضبطت  هذا الصدد بكيفيـة حـية Mوط قابليـة لHنتخـات 
لرسـة ا مهوريـة" )õّ (4ـا

> M
 ّ
يع µأن اؤسس الدستوري ط بنفسه Ðمـة بيـان Mوط الـ7 Nfنتخـاب رئـيس ا مهوريـة

M
M
فقط و ³يسند إ tغfه اختصاص إضافة وط أخرى ومنـه قـ اسـتلزام تلـك الـوط دون

سواها õن يتقدم >بfشيحه لHنتخاب.
ّ


عـا عـددا مـن Mوط
هذا  دستور ّ ،1989أما  دستور  1996فإن اؤسس الدسـتوري û


 

خfة م?ا ن دد القـانون Mوطـا أخـرى ،وeـذا ط
>الfشيح  اادة 73
وق  üالفقرة ا 7
>
بنفســه ولســلطة التشـــريعية دون ســواÄا اختصــاص ديــد Mوط التقـ ّـدم 7نتخــاب رئــيس
ا مهورية.
!+ - 4ار ا & ŸG$ا  0Sري ر 01 i+ا &¡nرخ )¡(  1989 §¡/¦ 20ا & ¡/2ر  ¡.!$ Iة ا ! H&$G O &¡SرO¡.
ا #$ا"! O.ا !V&.اط  Oا  O ' /ا د  36ا &nرخ )(  ،1989 §/¦ 30ص .1050
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ّ
من هذا انطلق ،يكـون مـن الضــروري التأكيـد مـن جانـب عـ أن حظـر >الfشـيح kـذا
ّ ّ
> ّ
تقـرره إ 7النصـوص الدسـتورية أو
ا7نتخاب بسبب لف Mط الكفـاءة البدنيـة أو نقBـا 7
ّ ّ
ّ 
النصوص M
الوضـ ßا ـزا  ي .ومـن
القـانون

ة
ـر

النصـوص
kـذه
نظـf
7
ـه
أن
الت يعية إ7



ّ
ّ

يسـتع الـبعض Mبـط الكفـاءة
جانب آخر إن الذي  اد الوصـول إليـه مـن هـذا أنـه عنـدما
الـعية  اـوروث aا7سـ Hأو >
يفـfض وجـود هـذا M
البدنية الذي قالت به السياسـة M
الـط


بورة توافره  الرئيس 
ويتمسك 
القـا Iعنـد إجـراء انتخـاب رئـيس ا مهوريـة لسـنة 2014


>
سـا Eالـذي يعتـ fالقابليـة لHنتخـاب قيـدا  د عـ Ñرسـة ا ريـة
ا7
ابـدأ
اهل

يكون قد

ا7نتخابية وما >يfتب عليـه مـن عـدم قابليـة أي >
حـا Uمـن حـا7ت عـدم الصـHحية لHنتخـاب
>
لHفfاض بل ّ  

يقe üا نص 
.(5)¶ç
يتع أن 


> 

الـدو U
سا Eسار عليه  ا زا  ا=لـس الدسـتوري واسـتقر عليـه 9لـس
ا7
هذا ابدأ

M
ّ
انصب ع >ال7 Nfنتخاب رئيس ا مهورية.
  اع

M
>

هنــا نشـ ـ fإ tالقــانون ر 13 – 89 Rاــؤرخ   7غشــت  1989الــذي فــرض Mوطــا للـ >ـNf
7نتخاب ا=لس الشع µ
الوط µوا=الس الشعبية البلدية لكنه  ³يتطلـب Mوطـا تـذكر لقابليـة


ّ

M
ـي ßإ 7أن Mأر حفيظـة
ا7نتخاب لجالس الشـعبية الو7ئيـة ـا Ùن مـن هـذا اسـلك الت 
ّ
أف üإ  ,> t
ا=لس الدستوري الذي رأى فيه Ôوا Mت يعيا ّ  
وإ 7
ي fقارنة مع مـا
يتع تداركه
>
اشfطه القانون ذاته من Mوط لقابلية ا7نتخاب لبعض ا=الس الشعبية دون أخرى).(6
ّ
ّ
و 7ريب أن ما ,كن استخHصه من قرار ا=لس الدستوري هذا هو أن تقييد حق >الfشيح
لHنتخـاب لجــالس الشـعبية الو7ئيــة يتطلــب تـدخ Hتشـــريعيا .ولكـن إ tأن يتجســد ذلــك
5

- L. Favoreu/ L. Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel, 10e
édition, DALLOZ Paris, 1999, p 279.
 !¡¡e2. - 6إ ¡¡!¡¡+ tار ا & Ÿ¡¡G$ا  0¡¡Sري ر 01 i¡¡+ا &¡¡nرخ )¡¡(  d ¡S ،1989 §¡¡/¦ 20ا ¡ vرة إ ¡¡’ ،ص
.1049
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بنصوص 


اواطن ع fالقياس أو غfه من أدوات
وçة  7يقبل ¦ب هذا ا ق عن
واة
>
الـ, µلـك اشــرع وحـده حـق وضـÞا , 7كـن اسـتنتاج
ا7ستنباط ،وبغياب هـذه النصـوص 

ا رمان من >الfشيح من غfها من ا7دوات.
ّ
 M
>
أ 7تقبل >
حا Uلعدم القابليـة لHنتخـاب >
الـدوU
أكـ  fحـ9 Úلـس
لHفـfاض
وتfز أÄية

ا زا  ي الصادر  
بتار¶  12نو 2001 fالذي  ³يؤكد فقـط عـ اختصـاص ا=لـس الدسـتوري
لرسة ا مهورية الواردة  الدسـتور بـل ّ
,راقبة مدى توافر Mوط قابلية ا7نتخاب 
شـدد عـ

ّ
تفس fتلك الشـروط أيضا).(7
أن من صHحيته كذلك 

وّ 7ن دستور > 1996
اشfط وفق اادة M 73وطا 
بعي?ا ع  ïمن ق  Uأن ينتخب رئيسـا

ّ
للجمهورية وأذن   > 
م اـادة نفÏـا للقـانون ن ـدد Mوطـا أخـرى ،فـإن صـHحية مراقبـة
>
M
>
الـ µيقررهـا
Mوط >الfشيح

وتفسfها انعقدة لجلـس الدسـتوري ,تـد أيضـا لتلـك الـوط 


والتفسـ fوجـودا
القانون لبداهة ا7مر لfتبط بـذلك اختصـاص ا=لـس الدسـتوري  اراقبـة


عل?ا  الدستور والقانون دون سواÄا.
وعدما لشـروط انصوص 
 -2اﺳﺘﻠﺰام اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﺎﺳـﻲ ﻻ ﻳﺸـﻜﻞ ﺷـﺮﻃﺎ إﺿـﺎﻓﻴﺎ
ﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب.

>


من ّ
يتمعن مليا  ح Úاادة  136من القانون العضوي ر 01 – 12 Rاؤرخ   12ينا  2012
الذي استلزم من الراغب   التقدم 7نتخاب رئيس ا مهورية انظم    17أ يل  2014
تقدI
 - 7أ Ÿ¡¡G$7 F¡¡G4ا و ¡¡ ¡ ? 6 (¡¡) Oت ا !¡¡Vار >¡¡ 6" :أن ا ?  §¡¡Iأن ا_ {¡¡ !0I |¡¡G 0. !¡¡7ا  ¡I ž0@x F4 ¡Pت
ا !" . O S
 > 6أ@’  F7ا ?  §Iأن ا & ŸG$ا  0Sري  k: &I dG;7أ ;6م ا & دة  F¡7 163ا  0¡Sر OY¡L t¡G4 !H¡Q I
 G&4ت ا@ ž0ب ر"  Ÿا  H&$ر O.و!7 H27ا O'+ا !/وط ا & ّ Yدة )( ا & دة  F7 73ا  0Sر و! Q<Uھ ."...
•¡¡!از  ¡ &Y7ا  t¡¡G4 |¡¡ G U ،{ ¡ uا !¡¡Vار ر 2871 i¡¡+ا  ¡ uدر  Ÿ¡¡G$7 F¡¡4ا و ¡¡ ¡ 0I Oر،2001/11/12 ¯.
درا Sت  ،O @ @ +ا د  ،2002 !'&) @ ،04ص .98
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ّ
ّ
مسة  Uمن أطباء  
9لف) 7 (8يكون بوسعه إ 7أن يقطع لطبيعـة aا7جرائيـة kـذا
ÔMادة طبية


> M
> 
M
M
ي ßيتعلق
ا7لfام؛ êذا ا 7
خ ³ fت به اشـرع ليثبت ا Nfاستيفاءه لط دستوري أو ت 

>
لكفاءة البدنية لغياب هذا M
اسـتعم
الط أص  Hالدستور والقـانونّ ،أمـا وروده لصـيغة
ف Hيو لتحقق من الصحة والسHمة البدنية عند >
اM NM f
كط لقبول >الfشيح لHنتخاب ).(9


ّ


M
>
وا7صـات
ـي 7 ßيـو +نـوع ا7مـراض أو العاهـات a
و 
لتدع ²هذا الòم ،فإن ا7لfام الت 
> M

تتنا وÑرسة اهمة 
>
اe Nfا ).(10
الرسية و 7ينص ع وجوب التثبت من عدم إصابة
الµ

 ³ íيســتلزم M
اــع أن يقــدم اـ >ـ NM fلHنتخــاب M
الÏــادة الطبيــة ليثبـت ,وج?ــا خلـ ّـوه مــن
أمراض أو عاهات أو نواقص بدنية 
بعي?ا أو ع تعافيه eائيا من علل 9ددة.

وإذا جاز ع سبيل ا7ستئناس ا7ستعانة بنصوص Mت يعية من أجـل تعضـيد هـذا الòـم،
 >
ّ

>
ـµ
فإنــه  7مفــر مــن استحضــار اــادة  75مــن ا7مــر ر 03 – 06 Rاــؤرخ   15يوليــو  2006الـ 
> M
ا Nfللوظيفة العامة أن "تتوفر فيه Mوط السـن والقـدرة البدنيـة والذهنيـة وكـذا
فرضت ع
 > ّ
اؤهHت اطلوبة لHلتحاق لوظيفة العامة")(11؛ فبموجب هذه العبارة يتأكد > ث fلف القدرة

>

البدنية والذهنية ع حق اواطن  شغل الوظائف العامة ،ولو اهت إرادة اشـرع إ > tثـf
ّ
السHمة البدنية ع حق التقـدم 7نتخـاب رئـيس ا مهوريـة  7
وـت أن Ñرسـة هـذا ا ـق
 > M

>
الدو.U
تو tالوظيفة العامة 
منوطة كذلك بتوافرها  ا í Nfفعل بشأن 
 - 8ا  .!$ة ا ! H&$G O &¡Sر O¡.ا #$ا"! O¡.ا !V&.اط ¡ Oا  ،O ' ¡/ا ¡ د ا_ول ا &¡nرخ )¡( 2012 !. ¡2. 14
ص .25
!W I - 9ا إدر e@ ،Ÿ.م ا@ ž0ب ر"  Ÿا  H&$ر () O.ا #$ا"¡! ،د ¡.ان ا & ¡4 'Pت ا  ،O¡ 7 $ا #$ا"¡! ،ص
.28
 - 10ا &! ،’Q<@ M:ص .27
 - 11ا  .!$ة ا ! H&$G O &Sر O.ا #$ا"! O.ا !V&.اط  Oا  O ' /ا د  46ا &nرخ )( . 16
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2016 - 06

.2006
اﻟﺼﻔﺤﺔ 105

إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺷﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2014



الÏادة الطبيـة M
ينب ßالنظر إ > t
بتقدM I
ا7لfام 
كـط >للfشـيح لHنتخـاب لHسـباب
وإذ  7

 ّ


>
>
جـ ا7لفـاظ
اذكورة  حي?ا فHن اساس ق الfشيح " ب أن يكون بنص وا +الد U7

والعبارات  الدستور أو القانون .(12) "...


و توافــق مــع çورة >,تــع  ïمــواطن بــنة الوضــوح وا ــHء  القاعــدة القانونيــة حـ >ـµ

>جب عنه حق >الfشيح لHنتخاب بسبب يتعلق لكفاءة البدنية أو ي سبب آخـر ّ
çحـت
ّ
اادة  50من دستور  1996ن ï" :مواطن تتوفر فيه الشـروط القانونية أن ينتخب وينتخـب"

 
ا7سـباب >
الـ µتقضــي بعـدم الصـHحية >للfشـيح راجعـة إ tحـا7ت
تكـون
ن
7
يكـ¹
وهو ما 

 
موضوعية >
تو tالوظائف ا7نتخابية.
احfاما بدأ مساواة

اواطن  
M
تقدM I
من هنا ّ  
ي ßالذي استلزم 
الÏادة الطبيـة اسـة
تتب الطبيعة aا7جرائية للنص الت 
ّ
9ل  
من طرف أطباء
ف ّ  Ñرده من أي حÚ
الـداV
موضو .(13)Vوهنا يطرح السؤال نفسه :ما


7ستلزام M
الÏادة الطبية إذن؟
>


 Eهـو أن
ليس  ïما يتطلبـه القـانون

ا7نتخـا pا ـزا ي ظـة الfشـيح لHنتخـاب الـر 
ّ
تتوافر Mوط موضوعية  >
ا ،NM fوما يقال عن > 
بتقدM I
ا7لfام 
الÏادة الطبية أن kذا الضـابط

aا7جر ا pعHقة  7تنقطع ق أسا Eيتمتع به  ïمواطن وهو مبـدأ >
سـ fا يـاة ا  اصـة الـذي



أفرد  Uاؤسس الدستوري ا زا  ي مادة  لها).(14
 - 12ھ`ه ا ' رة !+ F7 OuGž0Q7ار ا & O&;Yاvدار O.ا  L !u7 () Gر  0Iر ،1977/04/09 ¯.وOQ'0V7
!;) (Y0) :F7يxy ،ث  . ]+ا@ I ،O/+ 2&G O I ž0ون دار  ،2002 ،!/2Gص .76
 F7 - 13ا & ’ G4 !V0Qأن ا  12ا!:vا"( " $. cز )(  $7ل ا  ! Q<0أن  ¡ V. (4 K 7 i;6 ’27 -'20Q.أو
 .ل  F7ا /ـ!وط وا_ ;6م ا &!Vرة _ |6 5Lا  V0م  () !e2. ."{ !0Gھ`ا ا s¡/ن إ ¡ :tا & O¡&;YاvدارO¡.
ا  ، Gدار  6 Uا &' دئ O4 &$7 ،2000/12/07 .ا &' دئ ا  O @ @ Vا !+ (0ر HUا & O&;Yاvدار O.ا (¡) G
sن ا  Pن ا F7 ، (!u7 ()) O I ž0@cأ 2000 !I 0Wإ  tد ،2000 !'&Q.ص .03
 - 14ا & دة  F7 39د 0Sر  t¡G4 12U 1996أ@¡’ ¡$. c" :ز ا@ ¡H0ك  ¡ 6 O¡7!6ة ا &¡ اط Fا  ،O¡L žوO¡7!6
!)’ ،و &H &Y.ا  @ Vن O.!S .ا &!اxSت واc uUcت ا  5;I OL žأ ; ."O@ &]7 H
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ّ
وإذ لسنا هنا بسبيل استعراض أبعاد ا ـق  >
سـ fا يـاة ا  اصـة7 ،ن ذلـك 9ـال يطـول

ّ
د التأكيد ع ّأن ا >
تعم 
فإننا ّ
ا Uالصحية للشخص ب Hجدال جزء  7يتجزأ من
ا ديث فيه،
ّ
ال الذي 
كب fمـن لـدن M
وأن ّ
اـع حيـث
ا ياة ا  اصة
ينب ßأن يط eا هو 9ل حرص 

>

اه.(15) µ
Ðن µالصحة أساسا بقمع ان?اك ال 
يتوجه به إ  t

ّ
هذا ا7رتباط إذا Ùن يعتمد ع مقتضيات دستورية 
çة ،فإنه من الضــروري التشـديد
 > M


>
التكـ ²عـن حالتـه الصـحية؛
 E
ع قيد  د ع حق من  غب  الـ NfلHنتخـاب الـر 
الÏادة الطبية بوصفه > 
فتقدM I

الfاما Mت يعيا , 7كن است Uæبـدون أن  ضـع مـن يعنيـه هـذا
>
لتا tالسـتار عـن هويتـه وأار كيانـه
الط µالHزم و  فع  
aا7لfام من منطلق مشيئته للفحص 

البد.p


M
ّ
ّ
الطـ µفإنـه وحـده دون سـواه
غ fأنه سواء خضع من ّ eمه أمر >ال Nfأو   ³ضع للفحـص


.
من وز ع حق العدول عن بقاء وضعه
الص 


ومن هنا فعندما >
اشfط M
تقدM I
اع 
الÏادة الطبية من أجـل اسـتæل >الfشـيح 7نتخـاب
ّ
الطـ µوحصـل عـ
للفحـص
خضـع
مـن
إجبـار
هـو
لـيس
بـه
اقصـود
فإن
رئيس ا مهورية،

ّ
>
ّ
M

üـ
الÏادة الطبية اتضمنة aلHقرار ب Õاعاينات aا 7ابية أو السلبية اتص بصحته عـ ا 
ّ 
>

> >
الـّ µ
يقـرر ف?ـا بنفسـه التقـدم >بfشـيحه
قدما وإيداع الfشيح aلHنتخـاب الـر 
 Eإ  7ا ـا U
لHنتخاب ذاته.

- Fabienne Kéfer et Perrine Maisetti, La vie personnelle du salarié, les droits de

15

– la personnalité, actes du Xe colloque de l’association « famille et droit » louvain
la-neuve,30 novembre 2007, Bruylant, Bruxelles, 2009, p 211.
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وهذا ما يفسح ا=ال للراغب  >الfشيح بعدما وافق طواعيـة عـ ا  ضـوع للكشـف عـ



ّ

ا7مـر 7ن ّ
يقـرر
ا=لف  MلÏادة الطبية اطلوبـة  بدايـة
والتوصل من ا7طباء
حالته الصحية

ّمرة أخرى بنفسه إيداع M
الÏادة الطبية واستæل Øلية >الfشيح أمام ا=لس الدستوري.


وهكذا ليس ا7طباء ا=لفون × من وزون ع سلطة ما نع الراغب  التقدم aلHنتخاب
M

القانو pالذي يؤهلهم لفعل ذلك.
من >ال Nfلغياب السند


 ّ
ّ ّ


 Eمـن ا7طبـاء
إ 7أنه مـا مـن شـك  أن مـا ينتظـره الراغـب  التقـدم aلHنتخـاب الـر 
ّ

يبلغوه  7مراض أو العلل و ïاعاينات الطبية >
عل?ا   و 7عنـد
ا=لف هو أن
ال> µي ²الوقوف 


ا7لfام العام  7aعHم الذي يHزم عHقة الطبيب ريض  مراحلهـا 
>
ا=تلفـة)(16؛ فـ ا ـق 

> M
مفfض çوري > 
معرفة حقيقة حالته الصحية كون هذا aا7بHغ >
الـNf
7اذ قرار aا7قبال عـ
aلHنتخاب أو aا¦7ام عنه.

> M


ا=لف إعHم 
الـ Nfونتاـه لنظـر
اع, µخاطر إقدامه ع
طباء
ا7
هذا وإذا Ùن بوسع


> M
ّ
فإنـه >
خـ fا ـق  > 
>
>
الـ Nfمـن عدمـه
اـاذ قـرار
ا7
يـبk ¹ـذا
عل?ا

ال µهو 

إ tا ا Uالصحية 
ويتع  هذه ا >
ّ
ا> U
احfام إرادته.
 
,كن القول طمئنان ّأن > 
بتقدM I
الÏادة الطبية من أطباء  
ا7لfام 
9لف  7يصـعب اعتبـار
القصد من وراءه هو التحقـق مـن جديـة >
الـ NM fوـة العـزم عـ خـوض ا7نتخـاب 
E
الـر


وóن لتوافر النية الصادقة .U
 .IIاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷـﺢ ﻟﻺﻧﺘﺨـﺎب اﻟﺮﺋﺎﺳـﻲ
ﻟﺴﻨﺔ .2014


ا Uالصحية لرئيس ا مهورية 
سبقت aا7شارة إّ tأن ا >
القا Iالذي  غـب  التقـدم للفـوز
ّM
شأeا شأن ا >
ا Uالصحية ل Õراغب  >
,همة رسية >لية 
الـ7 Nfنتخـاب رئـيس ا مهوريـة

 ،iS + FQ6 &Y7 -16ا  F I kPا && ر OSو V6ق ا Q@vن ،دار ا  O¡ 7 $ا  ¡. $ة ،ا 2;¡Svر ،2012 ،O.ص
 29و I 7ھ .
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ّ
خـ fهـو الـذي ّ
يقـرر ,حـض إرادتـه
تندرج ب Hجدال  ن ا ياة ا  اصة لصاح?ا وأن هذا ا 7
الطـ µمـن أجـل ا صـول
الكشف عن عنا çحالته الصحية أول مرة عندما  ضع للفحص


M
ّ
لثـا pمـرة وبـ Õسـيادة aا7عـHن عـن تلـك العنـاç
ع الÏادة الطبية الHزمة وهو من يقرر 
M
عندما  فق ملف ال > Nfالذي يودعه لدى ا=لس الدستوري  MلÏادة الطبية بعد أن يكـون قـد
> ّ 

M
>
بتقدM I
ي ß
الÏـادة الطبيـة
و Vجسامة الوظيفة الرسية ومتطلباeا وقدر  ضوء ا7لfام الت 
ّأن وضعه الص , 7نعـه مـن >
الـ NM fوأدرك >بñM fـه هـذا لHنتخـاب تبعـات ّ
تـفه وعواقـب


والشخ.ü
الصعيد~ العام
مسلكه ع


الّ µ
و 
كثfة ،والبواعث > 
ا7سباب >
تف üإل?ـا متعـددة،
النتيجة
هذه
إt
ي
تؤد
ل Ùنت

ال µ


ّ
ّ

>
يسـتد Vالبحـث  الـدور الـذي يقـوم بـه
اوضـوع
فـإن
ـدة،
معق
عل?ـا
ال µتساعد 

والعوامل 
ا=لس الدستوري بعد إيداع >الfشيحات 7نتخاب رئيس ا مهورية.
ولHستد7ل ع حيوية هـذا الـدور 
وçورتـه فإنـه لنظـر إ tابـادئ اطبقـة والنصـوص


>
 Eأو
اعمول eا  7يسع ا=لس الدستوري أن  فض شيح رئيس Ìهورية قا7 Iنتخـاب ر 
أي > شيح غfه لسبب يتعلق  >
ا Uالصحية.
ولتوضــيح ذلــك ،مــن الضـــروري أن ,ـ ّ 
ـ fتــدخل ا=لــس الدســتوري Øــ Hبــنص الدســتور
 >
ليتحقق من مدى الصHحية البدنية لرئيس ا مهورية 
القا IلHستمرار   ّمل أعبـاء الوظيفـة

>
ّ >


.E
الرسية عن موقف ا=لس نفسه من ا ا Uالصحية 7ي متقدم بfشيحه لHنتخاب الر 
 -1رﻗﺎﺑﺔ ﻋﺪم اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار رﺋـﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﻓـﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.


 > ّ
 Eبسـبب مـرض
عندما يستحيل ع رئـيس ا مهوريـة القـا Iمـل عـبء العمـل الـر 

ا7و tمــن دســتور  1996يتعـ  
ـ عــ ا=لــس
خطـ ـ fومــزمن  íتــنص عليــه اــادة  88الفقــرة
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ا7ج±ع وجو > IM
الدستوري >

الصـ وذلـك بعـد أن
الت¶ بثبوت اانع
ا7قfاح ع الfان

يتثبت ب Õالوسائل 
ا,Hة من حقيقة هذا اانع.

eذا ا  صوص ،وحسب مقتضيات الفقرة الثانية من اادة الدستورية >
ذاeا ،يعلـن الfـان
 M



الت, ²جلسيه ا=لس الشع µ
ثلـ µا7عضـاء ويôـف
غلبيـة

اانع
ثبوت
مة
ا7
الوط µو9لس




ً
>
الدو Uلنيابة دة أقصاها Ìسة وأربعون يوما.
بتو tرسة
رئيس 9لس ا7مة 

>
E
غـ ـ fأنــه تطبيقــا قتضــيات الفقــرة الدســتورية التاليــة ،يــa ²ا7عــHن عــن الشــغور الــر 
 

>
ّ
اسـتمر اـانع
الفقـرت ا7و tوالثانيـة إذا مـا
7ستقا Uوجو aتباع aا7جراء انصوص عليه 



وا  7
ربع يوما اذكورة.
الص بعد انقضاء >فfة ا  مسة


 ّ
 7شك بعدما سيقت ا7حOم الدستورية السابقة  أن لجلس الدستوري دور دون سواه

 إØال الرقابـة عـ صـHحية رئـيس ا مهوريـة البدنيـة مـن أجـل التحقـق مـن قدرتـه عـ
>
مواص أداء Ðامه الدستورية أم عدÐا.
ّ
لكن كيف يتدخل ا=لس الدستوري عا أن الدستور يتحدث عن التحقق بـ Õالوسـائل

الص اؤقت الذي ي´ ئيس ا مهورية واستمراره؟.
ا,Hة من حقيقة اانع

ّ
ّ
ب Õالوسائل 
ا,Hة
لرجوع إ tاادة  88من دستور  ،1996ب التأكيد ع أن التحقق
>
ط fوازمن يع  aا7مOنية لجلس
من
استحا Uقيام رئيس ا مهورية ,هامه بسبب ارض ا  
الدســتوري لHندســاس  ا يــاة ا  اصــة لــرئيس ا مهوريــة اتصـ >
ـ التــه الصــحية ,بـ M
ـاة


aاM 7اف ع ðص ط µعليه وبعد انتداب نة من ا7طبـاء >
حـ ±دون الرجـوع إ tاشـمول

eذا اساس من أجل نيل موافقته.
ّ
أك fمن ذلكّ 7 ،
وسي 
>
M
م,Hـة ومـن 
بي?ـا
يتحدد دور ا=لس الدستوري فقط بتدخ بÕ

تنظ ²هذا التدخل  HØلـنص
القيام لفحوص الطبية بل يتسع تدخ لدور الذي يقوم به  
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>
الطـµ
بتنظـ ²الفحـص
الدستوري الذي يسند إليه اختصاص ديد قواعـد Øـ) (17مـا   ّصـه


الذي قد >ي ²إØا Uع رئيس ا مهورية.


ّإن هذا 
اòوم للحياة ا 
و اعتناقـه مسـا  ة
النظام
عن
غريبا
ليس
اصة
القانو pا زا  ي ،

 > 
)(18

لتا tليس هناك ما
و
،
اقارنة
والقوان
نظمة
ا7
من هذا النظام ا هو متعارف عليه   


ّ 
خطـ fيسـبب
 O
يfر ا روج عليه عندما يتعلـق ا7مـر ئـيس Ìهوريـة يشـكو مـن اعـتHل 


>
استحا Uالقيام هام 

الـ¶ بعـدم التمتـع  ـق 
القـانوp
الرسية ،إذ ّ 7بد من التكـريس


ا ياة ا  اصة ع الوجه اطلق >
ح, µكن القول aمOن التدخل  هذه ا ياة.

ّ
>
الـ µتؤسـس قيـودا عـ
و,كن التذرع eذا ا صوص بفحوى اـادة  88مـن دسـتور  1996
اساس ق رئيس ا مهورية  ا ياة ا  اصة >
وتسfه ع حالته الصـحية مـن خـHل Mوط

ثHثة  
وأخfا Mط التناسب.
عل?ا ذلك اساسM :ط اشـروعيةM ،ط الغاية ،
يتع أن يقوم 
 ّ
ّ
التدخل  ا ياة ا  اصة 
ّ
فأما Mط M
ينب ßأن يستند إ tأساس ،(19)V M
أن
اوعية êو


ولنسبة للحياة ا  اصة وما تبط eا من أار ا >
ا Uالصحية لرئيس ا مهوريـة وانطHقـا مـن


أحــOم اــادة  88مــن دســتور , 1996كــن التأكيــد عــ وجــود نــص خــاص ذن لجلــس
الدستوري çاحة لتدخل.
 -17ا & دة  167ا <!Vة ا ? @  F7 Oد 0Sر .1996
 () -18ھ`ا ا s/ن  !e2.إ :t
- Marie – Therese Meulders – Klein, l’Irrésistible ascension de la vie privée au sein
des droits de l’homme – synthèse et conclusions-, in « Le droit au respect de la vie
privée au sens de la convention européenne des droits de l’homme », Bruylant,
Nemesis, Bruxelles, 2005.
- Patrick Wachsmann, Le droit au secret de la vie privée, in « Le droit au respect de
la vie privée au sens de la convention européenne des droits de l’homme »,
Bruylant, Nemesis, Bruxelles, 2005.
19
- Fabienne Kefer et Perrine Maisetti, article précité, p 203.
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ّأما Mط الغاية êـو أن ّ
تـfر ظـروف دقيقـة aا7ندسـاس  ا يـاة ا  اصـة) .(20وقـد كشـف
ّ
ط fوازمن اـ´ ئـيس ا مهوريـة وا ائـل دون Ñرسـة
اؤسس الدستوري عن أن ارض ا  

خ fلسلطاته الدستورية هو ما ّ
يـfر تـدخل ا=لـس الدسـتوري مـن أجـل التثبـت مـن
هذا ا 7

وجود أو عدم وجود عارض >ي?دد حاجة الوظيفة 
الرسية لHستمرارية.

>
ويب ¹ع التدخل  ا ياة ا  اصة لرئيس ا مهورية مـن جانـب ا=لـس الدسـتوري أن
 ضع Mلط التناسب ،وهو أن يكون التدخل 9صو ًرا  ا د الضـروري وذا >
ص تتناسب مع

>
ّ
رقـا pمغـا 
اkدف ارجو í ،يتوجب عدم إمOن التوصل إ tقيق اkدف من خHل إجـراء 
ّ
يكون أقل اعتداء >وّ eجم ع ا ياة ا  اصة).(21
ّ
ّ
فإن >
احfام هذا M
الـط
ويتحقق التناسب إذا Ùن  9يتوافق مع سبب التدخل ،و íيبدو
>
يتطلب إقامة توازن دقيق >
ح 7 µيعاق تدخل ا=لس الدسـتوري عـن قيـق اصـلحة العامـة


أهداêا> ،
يض  ق  ا يـاة ا  اصـة ومصـادرته مـن حيـة أخـرى،
وح7 µ
والوصول إt

>
كث fمن 

التـوازت
كثـ fمـن
التـأ pوا ـذر ومراعـاة 
وØ àلية شاقة ودقيقة ومعقدة تاج إ t


واواءمات.
ّ
>
ّ
الµ
وeم هنا التشديد ع أن اادة  88من دستور  1996تضبط حدود الفحوصات الطبية 
مسا 
قد M
تبا وتتضمن ّ
واا  ياة ا  اصة لرئيس ا مهورية؛ فالفحوصات الطبية  7جـدال



طـ fواـزمن دون
 لزوم اقتصارها ع التحقق من قيـام اـانع
الصـ اتمثـل  اـرض ا  


سواه  Iّ Mاستمراره أو عدÐما وعند ا7ضطرار الوقوف ع اعطيات الطبية ا7خرى طاـا Ùنـت

ّ
الـ 
فôها يشـملها ّ
اهـ .µوبعبـارة أخـرى ،إذا
خرى
ا7
çورية لتحقيق الغرض ّأما اعاينات

 M
>
ا7طباء ,ناسبة M
إلـ?م عنـا çتتعلـق بصـحة رئـيس ا مهوريـة 
لك?ـا
عf
مباة اهمة او%ـه 
> ّ

>
الـ µقامـت
خارجة عن
Ðمـ?م فإنـه ,نـع 
علـ?م الكشـف ع?ـا ولـو Ùن هـذا الكشـف للجهـة 
نتداeم.
- Ibid, p 204.
- Ibid, p 205.
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ّ

وإذا ما ّ

اـواطن 7نتخـاب
غـfه مـن
صوبنا النظر ـو تقـدم رئـيس ا مهوريـة القـا Iأو 
ّ
رســة ا مهوريــة لســنة  ،2014فإنــه يشــق مســا  ة القــول الــذي يــذهب إ tأن ,نــع ا=لــس

الدستوري > شيح من به نقص  الكفاءة البدنية ظة >الfشيح ليس بسبب غياب Mط يتعلق
ّ


وإ,ا أيضا بسبب متطلب مبدأ M
اوعية من Öة ومتطلـب اسـاواة 
لكفاءة نفÏا ðسب
> M
ا   ñfلHنتخاب من Öة أخرى.
التعامل مع
 -2اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﺻﺤﻲ.


>
الـ µتقـف حـائ Hدون قضـاء ا=لـس الدسـتوري
يصعب aا7قرار بوجود انفصام بـ القيـود 
M
 رمان من >ال7 Nfنتخاب رئيس ا مهوريـة لسـبب يتعلـق لكفـاءة البدنيـة ،إذ  7يسـتبعد
½
الواحد م?ا ا7خر و 7ينفر منه.
أ -ﻏﻴﺎب اﻟﺸﺮط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻗﻴﺪ أول.


ً
ّ
إن القيد ا7ول إذا للقول بعدم إمOن أن ظر ا=لس الدستوري > شـيحا 7نتخـاب

رئيس ا مهورية بسبب يتعلق نعدام الكفاءة البدنية أو نقBا يتمثل  غياب الشــرط

اوضوe Vذا ا  صوص  الدسـتور أو القـانون  Ñيفقـد ا=لـس الدسـتوري اختصـاص

M


مراقبة الشـرط أو مدى توافره  >
وتفسfه  الوقت نفسه).(22
ا NfلHنتخاب



ّ -22
إن • Gا  @ Vن ا (I ž0@cا #$ا"!ي ! F7ط  <; I |G 0.ءة ا ' @  Oو U k$.ا)!ه )( ا & ž0@c { !0ب
ر"  Ÿا  H&$ر F4 k$Y. O.ا & ŸG$ا  0Sري ا• u0ص ا  F7 §'?0ا !/ط  '+ 5'+ل ا  Y !0ت  ž0@xب
@< ’Qوھ`ا •!/ )xط ا  Vرة ا ' @  Oا `ي ھ وا OG&: F7 6ا !/وط ا  5œ/ O7ا ظ " dا  O7ا (0
 H<uUا  Vا@  Fا_ O S Sا  G O7ظ < Oا  dG0ž7 () O7ا ول و H27ا #$ا"! و {0<Iا & $ل _ن !.اk+
ا  (K Vاvداري  !. VUاvدارة و H< ;Uا .M" + G (@ @ V
 () !e2.ھ`ا إ :t
- Jean-Marie Auby et Robert Ducos Ader, Droit administratif, Dalloz, 1977, p 79
– 80.
- Jean-Marie Breton, Droit de la fonction publique des états d’Afrique
francophone, Edicef, 1990, p 82 – 83.
– - Tabrizi Ben Salah, Droit de la fonction publique, Masson, Paris, 1992, p 102
103.
- Fabrice Melleray, Droit de la fonction publique, economica, Paris, 2005, p 225226-227.
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ب -ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﻴﺪ ﺷﻜﻠﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري.

ّ

إن إصابة رئيس ا مهور ية ,رض أو إعاقة ما يندرج   ²حياته ا  اصة ،و 7إلزام عليـه

من الناحية القانونية aعHم أي Ùن أو أي Öة Ùنت ,ا صارت عليه حالته الصحية.
ّ
>

>
 Eجديـد وأرفـق ملـف
وحـ µفـ ±لـو تقـدم رئـيس ا مهوريـة بfشـيح نفسـه 7نتخـاب ر 
ً
لfام M
قانو ،شأنه صوص هذا aا > 7
ي ßشأن  ïمن يودع
الت
>الfشيح  MلÏادة الطبية اطلوبة

للÏادة الطبية موضوع إعHم ا=لس الدسـتوري  >
> شيحه لHنتخاب ،فإنه ليس M
ـا Uالصـحية
> >


الØ Ú µل ا=لس الدستوري ,ناسبة البت  >الfشيحات
لصاح?ا ،و 7يوجد  النصوص 
ّ
ّ
يعلق أÄية تذكر ع إعHمـه بـذلك أو أنـه يلـزم إعHمـه >
ما ّ
حـµ
يح أو يح إ tأن ا=لس
يقرر لصا >الfشيح أو ّ
ضده بناء ع ما تتضمنه M
ّ
الÏادة الطبية من معلومات ومعاينات طبية.

وإذا جاز ع سبيل الفرض ،القول Hف ما سبق وصدر رفض >الfشيح بناء عـ مناقشـة
ّ
M
الÏادة الطبية من حية جوهرها وع أساس اقتناع ا=لس الدستوري ن صاحب >الfشيح


ّ

ê ،Eـذا أخطـر ـا فيـه مـن اـس ,بـدإ
غ fكفء بـدنيا و 7يسـتحق التقـدم لHنتخـاب الـر 
اشـروعية الذي يلزم ا=لس الدستوري ،وهو يفصل  ـة >الfشـيحاتّ  ،
لتقيـد لنصـوص

ّ
ّ
عل?ـا؛ فلـيس =ـ ّرد أن ا=لـس الدسـتوري هـو مـن
طاا  ³تعدل وفـق aا7جـراءات انصـوص 
يفصــل  ــة >الfشــيحات عــ يســمو عــ النصــوص الـ >ـ µيÏــر عــ >
تطبيòــا و,ــارس



الوري M
اختصاصا ليس معه aا7جراء 
باته.

ّ
وهنـاك فضـ Hعـن ذلـك M
أكـ fمـن قرينـة عـ انتفـاء الـدليل أو التـدليل عـ أن ا=لـس
ا Uالصحية ّ
الدستوري اقب ا >
قدم >الfشيح انطHقـا مـن M
الÏـادة الطبيـة اودعـة؛ فلقارنـة


د اادة  88من دستور  1996تؤسس çاحة لتدخل ا=لـس الدسـتوري للتحقـق مـن وجـود
اانع الص الOمن  ارض ا  ط fوازمن والواقـف وراء Qـز رئـيس ا مهوريـة 
القـا Iعـن
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M
مباة Ðامه الدستورية ،ومن أجل Ñرسة هـذا ا7ختصـاص ّ
خـول الدسـتور ا=لـس بتحديـد
)ً (23
تضمن النظام ّ
وe HØذا التخويل ّ
ا=دد لقواعد Øـل ا=لـس الدسـتوري
قواعد  Øبنفسه

ّ
)(24
M
ـ Vلتـدخل ا=لـس
aا7جراء الضـروري مارسة ا7ختصاص ذاته  ،و 
لتا tفإن ا7سـاس ال 
الدستوري من أجل مراقبة ا >
ا Uالصحية ل Õمن يتقدم >بfشيحه 7نتخاب رئـيس ا مهوريـة
ب أن يتوافر من ب أو tوسلفا >
ح µوز القول بقيام هذا ا7ختصاص.
ّ 
ّ

ا7سـاس M
ـ VلHندسـاس  ا يـاة ا  اصـة ارتبطـة
ال
غ fأن الذي يظهر بوجه قاطع أن


ّ
ّ ّ 
 >
نـص 
ا Uالصحية ل Õمـن يتقـدم >بfشـيحه 7نتخـاب رئـيس ا مهوريـة  ³ت بـه أي

الدستور أو القانون.
 IMكيف يعقل أن يقوم ا=لس الدسـتوري بتلـك اراقبـة انطHقـا مـن ÔMـادة طبيـة  ّررهـا

أطباء 9لفون يلجأ إل?م صاحب >الfشيح بنفسـه واختيـاره و 7ينتـدeم ا=لـس الدسـتوري و7
ّ 
عل?م أي سلطان؟ وكيف ,كن التأكد من ا >
ا Uالصحية إذا Ùنت 
اتضمنة 
البيات
,ارس 
حـ µيكـ ّـون ا=لــس الدسـتوري اقتناعــه ّ
M
الÏـادة الطبيــة  7تكـ ـ> ¹
ـايf
ويؤســس قـراره عــ معـ 




> >
البيـات الطبيـة ادرجـة 
الـ 7 µتكـون
سليمة؟ وهل aمOن ا=لـس الدسـتوري  ا ـا U
ّ
الÏادة Ùفية أن يطلـب 
بيـات تÓيليـة وكيـف ّ
M
ا7نتخـا pا ـزا  ي 7
وõـن عـا أن القـانون

يتضمن إشارة إ tهذا؟ وما هو القـدر اتطلـب تـوافره مـن الكفـاءة البدنيـة الـذي يقـف عنـده
ا=لس الدستوري >
ح µيسمح لصاحبه لتقدم لHنتخاب؟.
ّ
ّ
>
عل?ـا 9 7ـرج م?ـا و 7مـHذ إ7
ال 7 µيقو أحد ع أن يـد  Vا ـواب 
 ïهذه اتاهات 
لتسلّ  ²ن ا=لس الدستوري , 7لك ا ق  إطـار >
احـfام مبـدإ اشــروعية ناقشـة جـوهر
 

 -23ا & دة  167ا <!Vة ا ? @  F7 Oد 0Sر .1996
 -24ا  e2م ا &nرخ )(  16أ 2012 5.!Iا & Yد  Vا 5&4 4ا & ŸG$ا  0Sري  () 12.ا & دة M&0$." :55
ا & ŸG$ا  0Sري  VIة ا  @ Vن )¡( ا c ¡Yت ا & ¡u2ص  (¡) ¡H G4ا &¡ دة  F¡7 88ا  0¡Sر ،و (¡) ’¡2;&.ھ¡`ا

ي ¡n7 1žھ¡ 5وإ ¡¡ tأ ّ
اvط¡ ر أن  ¡V.م  M¡ &$Iا  ¡V VY0ت و M&0¡Q.إ ¡ tأ ّ
ي  ."O¡ 2 7 OPG¡Sا  ¡.!$ة ا !O &¡¡S
 H&$Gر O.ا #$ا"! O.ا !V&.اط  Oا  O ' /ا د  26ا &nرخ )( .2012 . 7 3
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ا >
ا Uالصحية ّ 7ي من يتقـدم >بfشـيحه مـن M
الÏـادة الطبيـة >
الـ µيودÛـا إ,ـا ينحـ دوره 

ّ
لHلfام M
التأكد من امتثال صاحب >الfشيح > 
الت يa ßحضار M
الÏادة الطبية بف النظر عن


مضموeا.
ج -اﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪة أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺤﻜـﻢ ﻋﻤـﻞ اﻟﻤﺠﻠـﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮري.


ّإن مبدأ اساواة  
اواطن أمام القانون الذي ّكرسه دسـتور , 1989وجـب اـادة Iّ M 28
ب

دستور , 1996وجب اادة  7 ï 29يتجـزأ ،حيـث  7ـوز لشــرع أن يطبقـه عـ فئـة مـن
 



اتواجـد~
اـواطن
اتواجد~  أوضاع مشاeة ويتجاوزه لنسبة لفئة أخرى مـن
اواطن

 ا >
ا UنفÏا).(25

 ّ >   M
عHقة eذا اوضوعّ ،
çح ا=لس الدستوري ا زا ي ن" :ا ñfـ 7ي انتخـاب ـب
أن تتوفر ف?م كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس ا قوق") (26بعد أن ّأسـس هـذه القاعـدة

ال> µ

>
اواطن ق القابلية لHنتخاب  Mيطة أن تتـوفر فـ?م
تعfف ميع
ع أحOم الدستور 
نفس M

الوط القانونية)ّ (27
اواطن أمام القانون).(28
وتقر ,ساواة Ìيع


وÄ7ية هذه القاعـدة عتبارهـا مـن أ×  óت نظـام القابليـة 7ي انتخـاب فسـوف يكـون

 Eمبينا ع قواعد قانونية عامة وّ 9ردة  7وز تعديلها أو إلغاؤها

تنظ ²التقدم لHنتخاب الر 
ّ

إ 7من الدستور أو القانون وذلك لن عدم تـدخل ا=لـس الدسـتوري وهـو يفصـل  ـة
>الfشيحات اودعة لديه  تعديلها أو 
إلغاeا ,ا يوافق مشيئته.


!. -25ا M¡¡:رأي ا & Ÿ¡¡G$ا  0¡¡Sري ر 04 i¡¡+ا &¡¡nرخ )¡¡(  1998 ¡ @ . 13ا & ¡ /2ر  ¡ .!$ Iة ا !O &¡¡S
 H&$Gر O.ا #$ا"! O.ا !V&.اط  Oا  O ' /ا د  43ا &nرخ )(  ،1998 @ . 16ص .03
!. -26ا!+ M:ار ا & ŸG$ا  0Sري ا #$ا"!ي ر 01 i+ا &¡nرخ )¡(  d ¡S ،1989 §¡/¦ 20ا ¡ vرة إ ¡’،
ص .1051
 -27ا & دة  F7 47د 0Sر  1989ا & &G OVI Pدة  F7 50د 0Sر .1996
 -28ا & دة  F7 28د 0Sر  1989ا & &G OVI Pدة  F7 29د 0Sر .1996
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ّ
>
اشتم
ويHحظ أنه إذا Ùن ا=لس الدستوري  جع إ tالنصوص الدستورية والتشـريعية
ّ

M
>
 ،Eفإن  Uمرجعية من
ال µيقوم 
عل?ا بناء نظام القابلية لHنتخاب الر 
ع الوط والضوابط 
ّ
أe 7درها ّ 7ن حاجـة >
>
ا  ñM f

ـ إ tأن يتعامـل ا=لـس الدسـتوري مـع >
شـيحاeم
الوري
عــ أســاس مــن اســاواة تبــدو Mبتــة ومـ ّ
ـfرة ،إذ , 7كــن óن حــق القابليــة لHنتخــاب بيـ ـ±
  
بي?م  ذلك.
التميf
اواطنون Ðددون aحداث

ّ
ـإن مبـدأ التسـاوي  التعامــل مـع >
ا  ñM f
ـ يلعــب دور
ولنسـبة لجلـس الدسـتوري ،فـ



غ µ
ال 7 µ
ا7صولية >
ع?ـا عنـد الفصـل  ـة >الfشـيحات) (29عتبـاره مـن ابـادئ
القاعدة





القانو pوقيمة جوهرية >
اعfف eا الدسـتور ا ـزا  ي واعتfهـا  ديباجتـه
الفكر

ساسية
ا7


تنب µعليه Ìيع اؤسسات الدستورية)> (30

ال µيش Õا=لس الدستوري واحدة م?ا.
أساسا 

ّ
وحسب هذا انظور يصعب 9اراة القول الذاهب إ tأنه Ùن عـ ا=لـس الدسـتوري أن
بع ا7عتبار ما Ùن عليه رئيس ا مهورية 
القا Iظة >الfشيح لHنتخاب 
 خذ  
 Eلسـنة
الر

>  M
 2014من > اجع معلـوم وظـاهر   الكفـاءة البدنيـة) (31
ويبـ µعليـه ا رمـان مـن الـNf؛ êـذا

>
>
O
ا رمان ع فرض ا  Úبه Ùن سينصب ع واحد õن تقدموا بfشيحاeم بسبب عامـل 

مباا 
قا,ا ع سبب  M
يfا M

وهو ما ,ثل >  ,
التميـf
ñصـي ه الدسـتور ا ـزا  ي الـذي ظـر
اواطن بسبب أي Mط أو ظرف  M


Ù üñن أو >
اج.(32)V ±
ب

 F¡7 Ÿ ¡ -29ا  k ¡uا ّ 0
 5¡Lإ ¡ tا ¡&04د ا & Ÿ¡G$ا  0¡Sري  ¡4 +ة ا & ¡Qواة )¡( ا  M¡7 5¡7 0ا &F Y¡ !0
 ž0@cب ر"  Ÿا  H&$رx• F7 O.ل  4ة ! n7ات أھ& O < ;I |G 0. 7 Hا  ¡ 0ط(  O s¡Q7 M¡7ا  ¡ + 0ت ا (¡0
 @ @ + H &: F 0.وإ &4ل @< Ÿا  4 Vة )  !" S tG4 Hا &....F Y !0
 -30د O: '.د 0Sر  1996ا <!Vة .8
 t06 -31ر"  Ÿا  H&$ر O.ا  24 i" Vإ!:اء ا ž0@vب ا !"  () dž. i 2014 O2Q (Sا ! O Sا  (¡0و¡HH:
إ ¡¡ tا  ¡. k ¡/م  ¡7 22رس  F¡¡4 2014ا ¡¡!أي ا ¡ م و I ¡u I ’¡¡ 4ت ا !U F¡¡4 O¡¡&: 2ا + M¡¡:ر ’¡¡Uا O Y¡¡u
و!. VUه  M7ذ «  P2U 7ي  ’ G4ا & O&Hا !"  O Sا n¡Q7 F¡7 ¡H {¡ !U (¡0و ت و ¡H7م  ¡e4م و 6ز« `¡ ’¡U
 tG4ا  Vة ا ; )  &;0Sc Oل  ’$7 @!I | VYUا `ي ا@ F7 ’'ž0أ ’G:ا  2S () k /ات  1999و 2004و .2009
 -32ا & دة  F7 29د 0Sر .1996
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ﺧـﺎﺗﻤﺔ :

ّ
>

ـك  ّأن الوظيفــة 
الرســية  ّ
عل?ــا
أي بلــد  اعمــورة تــاج إÖ tــد مــن ا ــا   

 7شـ 

خلو شاغل الوظيفة >
ارجوة م?ا ،وهذا ا هد إذا Ùن يستلزم ّ
ّ
ذاeا مـن ا7مـراض
لتحقيق اهام
½

ّ

ويقت üسHمة ا واس وا7عضاء مـن العلـل وا7فـات ،فإنـه , 7كـن أن يستشـف مـن اهـام


وا7عباء ا سام القاة ع عاتق رئيس ا مهورية والقول نه أمر >
مـنط 7 ¹تـاج إt
العظام


ّ
يقرره لكونه ّ
نص ّ
مقرر  Úطبيعة ا7شياء ولذا فإن الدستور أو القانون  ³يستلزمه çاحة.

و 7 Ñشك فيه أيضا أن لوجـود ّ
نـص خـاص يقضــي çاحـة بوجـوب تـوافر Mط الكفـاءة
ّM

ا7هليـة العقليـة  >

اـNf
يع µمن حية السـHمة ا سـدية ومـن حيـة أخـرى

البدنية الذي 
7نتخــاب رئــيس ا مهوريــة أÄيــة فائقــة  إق ـرار مبــادئ العـ >
ـ >
اñM fـ  
ـدا Uواســاواة بـ  
ـ



لHنتخــاب وإضــفاء الطمأنينــة والثقــة  صــفاء العمليــة aا7نتخابيــة >م?ــا ومنــع التضــارب 
> M

M
>
.E
ال µب أن يقوم 
عل?ا ال NfلHنتخاب الر 
الوط والضوابط 
يقرره ّ
ذلك أن القول بتطبيق Mط ّ ³
نص خاص ع > شيح لHنتخاب بذاتـه يـؤدي لقطـع
اواطن     اهة انافسة ا7نتخابية فض Hعـن عـدم >قيـق تOفـؤ الفـرص  

بـ
إ tزعزعة ثقة
اتسابق ع انافسة نتيجة 7ختHف Mوط >الfشيح من  M

ñص إ tآخر بل وتضارeا.

ّإن هــذا ابــدأ يقتضـــي مــن ا هــة الـ >
ـ µتفصــل  ــة >الfشــيحات 7نتخــاب رئــيس



ا مهوريــة -ا=لــس الدســتوري -خضــوÛا للدســتور والقــانون e7 7ــا  ³تتــدخل  صــنÞما
ً
ðسب 
وإ,ا ّ 7ن نظام القابلية 7ي انتخاب يقتضـي ذلك ا  ضوع >
ح 7 µتكون السلطة امتيازا

M
>
ال  µاها.
7حد يباها لطريقة 
 ّM
قـرره الدسـتور والقـانون   7
ا ×7من  ïذلك ّأن من يستفيد من وضع ّ
يتعـ أن يؤاخـذ
I
يتعـ >
عليه طاا Ùن هذا حـ Úالدسـتور والقـانون ،بـل  
احfامـه وإØـا Uوالعمـل بـه M
ريـ> ±يـ²
استبدا Uوتعدي لطرق القانونية.
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ّ

التنظـ ²الـذي سـار عليـه M
>
اـع ا ـزا  ي  شـأن
ال>  µقòا ابدأ ،فإن

ولر Áمن از ا 
½
> M
ا7خر جد  >

M
7حfام حيث يتخـذ
 Eهو

استلزام الÏادة الطبية من أي مa NfلHنتخاب الر 
ب سلطة اشـرع  >ديد إجراءات وشـôيات التقـدم لHنتخـاب ّ
موقفا وسطا  
ااسـة بـذات


ً

>
ا  NM f
مصـ fحياتـه ا  اصـة ،وبـذلك ,كـن ا ّـد نسـبيا مـن

وب حـق هـذا ا 7
خـ  fتقـر 
M

وقوêم عـ حقيقـة >

سلبيات >  ,
حـال?م الصـحية
اواطن من ا >ل NfلHنتخاب دون سابق
ك
وحسن تقد  × >
لقدرeم ع ّ
تبوء منصب رئيس ا مهورية.
ﻣﻠﺨﺺ :

بتار¶  17أ يل ّ 2014

> f ّ ,ا7نتخاب 
الر Eالذي جرى   ا زا 
بتقدم رئيس ا مهورية



التـار¶ تسـاؤل
القا Iآنذاك السيد عبد العز   بوتفليقة  Uبعد أن ساد قبل ÔMور عدة من ذلـك
ّ 
سي NM fالرئيس 
مفاده :هل >
وتقـدم 
القاH  Iفة نفسه بعد Ñرسة ثHث Ðمات رسية متتالية
س > ±اجع حالته الصحية بش Õموس وظاهر؟.
العمر وّ 7
M
ّ
ّ
إن اتتبع kذا ا7نتخاب يسـتطيع أن يـس أن قـ مـن الطبقـة السياسـية  ³يستسـغ > N

ّ 
الرئيس 
يـتحجج  ذلـك لـوان مـن
القا Iبسبب ما قيل عن غياب الكفاءة البدنية فيـه وراح
ال µتستحق أن توضع   
>
التقي.²
مfان 

الذرائع 
ح قبل >بfشيح الرئيس 
كذلك  ³يس´ قرار ا=لس الدستوري  
القـا Iمـن تلـك الـذرائع مـا
يستأهل بدوره أن  ضع للتدقيق والنظر.
من هذا انطلق جاءت مساÄتنا عرضا ناقشة تلك الذرائع وكيفية ا  روج من القول بعدم
M


 Eلســنة  2014لـ >ـ U Nfبســبب العامــل
أحقيــة الــرئيس القــا Iعنــد إج ـراء ا7نتخــاب الــر 
الص.
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Résumé :
Les mois précédant l’élection présidentielle du 17 Avril 2014 ont été
dominés par la question de savoir si M.A. Bouteflika serait ou non candidat
à sa propre succession. Le fait que le président de la république sortant ait
déjà accompli trois mandats présidentiels, expliquerait cette question.
Finalement, la candidature fut officiellement annoncée et le Conseil
constitutionnel arrêta la liste des candidats admis à l’élection présidentielle.
Elle comprenait six candidats, parmi eux le président sortant. Cette
candidature a surpris certes une partie de la classe politique qui manifestait
un certain mécontentement à l’égard de la décision du Conseil
constitutionnel. Mais en acceptant la candidature du président sortant, le
Conseil constitutionnel n’a-t-il pas fait qu'appliquer le droit en la matière ?
De la réponse apportée à cette question dépend celle de la légalité de la
décision rendue, puisqu’en cas contraire, la modification du droit électoral
ne peut être écartée.
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اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﺑﻘﻠﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻮﺳﻤﺎﺣﺔ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ
أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ )أ( ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان  2ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ

ﻣﻘﺪﻣﺔW



>
9ور  تكريس ق ²اواطنة ،انطHقا من
الدو Uا ديثة دورا
الدسات  fإطار
تلعب


Ìاي?ا بنصوص دستورية >ت fبع ع >ة هرم القواعد القانونية  > ï
>
دو .Uإذ يصعب تصور

عل?ا >
ال µ
دستور عي  7عل من مòوم اواطنة أحد الر>   Ù
دو Uالقانون ،ليس
تب µ




لفكر~
الفلس ¹الذي ش Õو   7ال يش Õمادة دÅة لكتات متباينة
ò ,وÐا
والباحث

يثfها 
>
>
اòوم ،ولكن
حول أسس اواطنة وصورها
ال µ
وتطبيقاeا وأبعادها 
وغfها من ا وانب 
 >
>
>
الµ
بوصòا ,ثل قاعدة =موعة من ا قوق السياسية وا7قتصادية وا7ج±عية والثقافية والدينية 
>
اواطن ع قدم اساواة ،لقاء > 


الدو Uو م?ا القانون لنسبة ميع
تضم?ا
الfامات ددها
أيضا القانون.1
الدسات fا زا  ية اتعاقبة هذا 
كرست
اòوم ،و7قتصار ع دستور  21996نسه من

رت ،الذي  ³يعط مòوما فلسفيا أو قانونيا لواطنة،
خHل الفصل الرابع اتعلق  قوق وا 
ركfة أساسية  >قيق مواطنة >
ال µتش  Õ
>
فعا .Uهذا
بل عدد  > Ìمن ا قوق وا 

رت 
التنصيص هو ,ثابة >
اعfاف دستوري çوري 7 ،مفر منه لنسبة ل Õبلد   إ tا فاظ

 1ا !Pاف  '4ا ھ ب "ط!و 6ت  6ل ا & اط tG4 !) 07 ."O2ا !ا -Iا!0; vو@( ا :( 0
http://www.aljabriabed.net/n94_02tarraf.htm
 Uر ¯.ا .2015 / 03 / 29 :{<u0
 2ا" Oœ L 2G& 0Sد 0Sر  5W M7 "1996ا  e<Y0ت ا < O HVا  ’< ;U OI L F4 O$U 2إن  Wن د 0Sرا
" . :ا" `I &" +ا@’ ،أم ا 07اد  0Sر  1989ا `ي .’ ّ 4
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ع استقراره 
وóن تنميته ورفاهية مواطنيه ،3ع أسس اساواة والعدل ،بعيدا عن ï

 M
ا7زمات والتو > ات >
 >
الe> µدد استقرار
الكث fمن
ال µأبت سببا
أشOل
مباا  

التمي f
الكث fمن الدول.

 
أد p
هذه اقاربة أو النظرة القانونية ليست حكرا ع الدستور ا زا  ي بل نÏا كحد

التبا~ ف ±
ين  ¹
بي?ا من حيث تطبيقات اواطنة أو ا قوق

دساتÌ fيع الدول ع أن ذلك  7

 >
الe   µا  ïفرد  9تمعه مارسة ا قوق ارتبطة
مستوت
ارتبطة eا أو

التمك 

,واطنته.

 íأeا مرتبطة ,دى إدراك اواطن 7بعاد مواطنته من خHل ما يتمتع به من ثقافة قانونية

وسياسية وشعور  >
7ن±ء قبل أن نتحدث أص Hعن الثقافة الدستورية .غ fأننا سنقت  هذه

 
الدراسة ع ا7ساس
تغيfات بسبب تطور
القانو  pمòوم اواطنة ،وما طرأ عليه من 

ا=تمعات الوطنية وعاية بعض  >
الدو.t
ال µأصبح يدØها ا=تمع

الق ²
أوﻻ :ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ

الدسات fاعاçة  7تع  تعريفا 9ددا òوم اواطنة ا م من
سبق وأن Mأ  إ tأن

صعوبة  ح 
اòوم ،مقابل ا7كتفاء بتعداد ا قوق والواجبات ارتبطة مل صفة


ين ¹وجود 9او7ت لتحديد 
اòوم نذكر م?ا ،التعريف الذي أوردته
اواطن .غ fأن ذلك  7
>
ب فرد >
دا  ة اعارف ال fيطانية ن اواطنة " àعHقة  
الدو ،Uو,ا
ودو í Uددها قانون تلك


>
و" àتدل  نا ع مرتبة من
تتضمنه تلك العHقة من واجبات وحقوق  تلك الدو "U
ا رية مع ما يصاح?ا من مسؤوليات" 
وأeا "ع وجه العموم تسبغ ع اواطن حقوقا
وتو tاناصب العامة".4
سياسية مثل حق ا7نتخاب 
 &Y7 3و  |6" &Y7 FIا & اط () O2ا  |" yا  0Sر O.ا ! GI" O Iان ا &!œب ا ! &@ (Iذ " :ا  Yار
ا & &0ن ،ا د  tG4 !) 07 .2009 / 10 / 29 ،2814ا !ا -Iا!0; vو@( ا :( 0
 U http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=189834ر ¯.ا .2015 / 03 / 30 :{<u0
 O< G• (G4 4ا ; اري " H<7م ا & اط () O2ا و  Oا !V&.اط  "Oص  7 .05ا• OGأ  () § Vا &0:cع ا  2Qي
ا ! &!/وع درا Sت ا !V&.اط  ،Oا & () 2000/08/26 () V 2أ <QWرد .ا@!0G$ا.
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2016 - 06

اﻟﺼﻔﺤﺔ 122

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ و اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ




ا7مريكية كو لe  fا " M
   
أك fأشOل العضوية  Ìاعة سياسية
ح تعرêا اوسوعة
ً
>
اك .5"7±أما معجم اللغة العربية اعا çفيعت fاواطنة مصدر لNة واطن يواطن ُ ،مواطنة ،
 َ َ
ُ َ

واطن .يقال :واطن َ
واحد .واواطنة 
تعµ
ن
ط
و

مÞم
عاش
القوم
واطن  ،وافعول م
êو ُم ِ
ٍ

ٍ

دو ،Uو Uف?ا حقوق وامتيازات تكفلها R U
ً
الد >
مواط> µ

و Uوقابل عليه
مواطنا من
"كون ارء


ُ
َ ُ R
>
ال µ
>
اSواطنة" .أما اعا' اللغوية العربية
تفرا عليه  -:أع  حق
ا7لfام لواجبات 
>

" خالية من ذكر ·ة اواطنة وإن Ùن اشتقاêا معلوم ،مرتبط ,وطن aا7نسان
التقليدية 



ين> ¹
>
والسيا Eالذي يتمتع به الفرد
القانوp
د7ل?ا ع الوضع
وان±ئه ا غر 


ا ،غ fأن هذا  7
>اه بلد  
مع.6

 >
>

الة لعن ا نسية  ديد
إشارeا
ما يستوقفنا عند التعريفات السابقة عدم
>
اواطنة ،لكن رط?ا M
ابا 
تعب fعن عHقة  
والدو Uأو ش Õمن أشOل
ب الفرد
بكوeا 


>
تو ,ا  7يدع أي 9ال للشك
العضوية  Ìاعة سياسية معينة أو اواطنة  إطار الدو U


القانو pالذي ينظم
ن امارسة الفعلية لواطنة  7تتحقق دون جنسية .فا نسية a àا7طار

لدو ،U
عHقة الفرد  >
عل?ا صبغة اواطنة .مع aا7شارة إ tأن ا نسية هنا M
كط وليست
ويض ¹

>
الد,قراطية  7 -يتمتع
بغ f
ال µتوصف 
óنة  Úالواقع الذي يؤكد أن 
الكث fمن الدول  -


مواطنوها بسط ا قوق> ،
لد,قراطية -
ح µأن غ ×fمن ا7جانب  دول أخرى  -توصف  
> 
ضون عاية وÌاية M
ر >eم وحقوêم ر Áعدم Ìلهم للجنسية.
أك f

>
الدساتç fاحة ع Mط ا نسية  اواطنة نسه من خHل ربطها
وح µإن  ³تنص

رت ذات الطابع 
اد pأو السيا Eأو >
ا7ج V ±بصفة اواطنة،
التمتع ببعض ا قوق وا 





وغfها من
مثل ا ق  ا7نتخاب> ،سيس ا7حزاب وا معيات ادنية،
التنظ±ت النقابية 


 Ÿ<@ 5ا &! ،M:ص .06
 &?4 &Y7 6ن ا  PU" §/žر  H<7م ا & اط () O2ا <;! ا  (S Qا  "(I!œا O.!;) O Gu) OG$7 ،{7 Q0
 tG4 !) 07 .2007 O2Qا !ا -Iا!0; vو@( ا :( 0
إ ،O 7xSا د ا F.!/
http://tasamoh.om/index.php/nums/view/24/461
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ال> µدد >
>
>
وÑرس?ا النصوص القانونية .وقد حذا  ذلك اؤسس
تطبيòا
ا قوق وا 
رت 
الكث fمن نظرائه ،من خHل التأ كيد ع ما ,كن وصفه  ل ت
الدستوري ا زا  ي حذو 


رت ا7ساسية وحقوق aا7نسان
الدستورية ،حيث أورد  اادة  32من دستور  1996أن " ا 
واواطن مضمونة .وتكون > Mا >
ب Ìيع ا زا   
مش  Ù f
ي وا زا  ت  "...والربط هنا بصفة

ا زا   
رت ا7ساسية وحقوق aا7نسان واواطنة
ي وا زا  ت ليس ع أساس أن ق ²ا 
لكوeا >,ثل > Mا >
ي 
 àحكر ع ا زا   
مشa Ù fلHنسانية ،بل من ب التأكيد ع أن

الدستور ا زا  ي 
يضم?ا واطنيه من "ا زا   
الكث fمن تلك
ي وا زا  ت" وإن Ùن يضمن 



و هذا إشارة  مòوم اواطنة  من مل ا نسية ا زا  ية دون
ا قوق لHجانب أيضا .


و نفس السياق   7لوا الدستور ا زا  ي من التأكيد ع أن الشعب هو
غfه من ا7جانب .
 
رت وا قوق
الثا IM ،  pالفصل الرابع لتعداد ا 
مصدر السلطات ،وخصص kذا الفصل 
ال µ
لواطن ا زا   

>
ي.
يضم?ا الدستور

ﺛﺎﻧﻴﺎ :دﻻﻟﺔ أو رﻣﺰﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ



ش Õا7نتخاب و   7ال يش Õأحد أ× M
اؤات الرئيسية  قياس ¦م اشاركة 
>
واطن?ا من أجل > ,
كي?م
الد,قراطية
ا ياة العامة ،وهو ,ثابة امتياز وحق ,نحه ا=تمعات 


>
تس fشؤون البHد ،إ tجانب
ال µ
من اختيار 
õثل?م  اؤسسات الدستورية )ليس فقط( 
>

انتخا .pو 7ينح ا7نتخاب
و9اسب?م عند  ïموعد
انتخب
لتقي ²أداء
كونه أداة سياسية 

لHقfاع ،
 Øلية التصويت  اليوم ا=دد >
وإ,ا هو جزء من Øلية متعددة اراحل  تلف




وا7راط ،تشمل التسجيل  

ف?ا اواطنون من حيث >
قوا Iا7نتخاب ،حضور
ا7ه±م

ومتابعة ا مHت ا7نتخابية أو اساÄة   تنشيطها ،التصويت ومراقبة ا7نتخات >
وحµ

  
الد,قراطية.
إمOنية الطعن  نتاها  بعض ا7نظمة 
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اواطن   مستوى >
ا7ه±م eذه العملية اركبة يتوقف ع قدر
أكيد أن اختHف

>
 >
ال, µكن أن  ن?ا الناخب من >ييده
ال µقد تكون الفائدة الشخصية 
اصلحة اتوقعة م?ا ،
M
ر  N
مع ،7سواء بسبب وعود معينة أو تقا °أفOر معينة أو >
ح µلنظر إÑ tرسات غf

M
موعة مثل >تل ¹مقابل مادي أو ما يعرف Mباء الذ Tأو ا7صوات .لكن ا7كتفاء ,عيار


لتفس> f
اواطن شاركة  العملية ا7نتخابية فيه تقليل من قيمة
اه±م
الفائدة الشخصية




ا7نتخات نفÏا كعملية سياسية وقانونية9 ،ورية  بناء اؤسسات  ظل ا7نظمة
>
وال µتتوقف ع عوامل عديدة م?ا طبيعة ا7نتخات )9لية أو وطنيةM ،ت يعية

الد,قراطية ،



الو Vومستوى الثقافة
أو رسية( دور ا7حزاب السياسية  إقناع
اواطن ،كذلك درجة 
 
>
الناخب 
الكث fمن
ال µتع  للعملية ا7نتخابية قيمة رمزية .إذ يعت f

السياسية والقانونية 


>

ا M 7
ñاص  
الذ~ وا
الد,قراطية أن اشاركة  ا7نتخات , àثابة ليد لذاكرة
ا7نظمة 

اواطن عوض أن Ùن مقصورا ع فئة
من أجل أن يصبح ا7نتخاب حقا متاحا ميع
معينة م?م ،و,ثابة وفاء لجتمع الذي يشعر بقيمة >
ا7ن±ء إليه.8

>
الد U7الرمزية ع  > f
عل?ا  ظل ا7نتخات ا زا  ية،
لقد ألفنا تلك
ك fوسائل aا7عHم 


اواطن  

الذ~ يحون خارج مراكز التصويت
لكث fمن
أ~ تعود لHذهان الصورة النمطية 
عfاز×  
" > 
وðر× لتأدية واج?م 
الكثf
الوط µأو واج?م
ا7نتخا "pوهو ما يعكس قناعة لدى 



>
اواطن ن التصويت هو M

التعب fعن رأي ،بل >دية واجب اه ا=تمع الذي
أك fمن
من


ينت #إليه ،أي أنه نوع من أنواع واجبات اواطنة لقاء ما يتمتع به من حقوق  إطار نفس


 
اواطنة ،وهذا ر Áأن الدستور ا زا  ي   ¶çاعتباره ا7نتخاب حق لواطن ,وجب نص
ُ َ
َ َ
M

>
يعµ
ال µتؤكد أن" ل Õمواطن تتوفر فيه الوط القانونية أن ينت ِخب وينتخب" ما 
اادة  50
7

Duchesne Sophie, « Citoyenneté, nationalité et vote : une association perturbée »,
Pouvoirs, 2007/1 n° 120, p. 71-81. DOI : 10.3917/pouv.120.0071, p 73.
8
Duchesne Sophie, op.cit, p 73.
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>
ال µأخذت
أن اواطن حر  استعمال حقه أو التنازل عنه ،عكس بعض ا7نظمة القانونية 
لتا tاعتبار ا7نتخاب واجب  Úالقانون.9
بنظام ا7نتخات aا7جبارية و 



التعب fعن اواطنة 7
لكن ب أن نقر  نفس الوقت أن ا7كتفاء مزية ا7نتخاب 


الد,قراطية ،وذلك ع حد قول مانديس فرانس  Mendes Franceالذي
يستق ²مع امارسة 


الد,قراطية أن يتوجه اواطن   ïمرة إ tصناديق >
ا7قfاع aلHد7ء بصوته،
 ى نه "ليست 

>
متواص ومتابعة Mيف
 IMينف إ tالHمبا7ة والصمت دة Ìس سنوات ،بل  àحركية

>
الدو ،Uبل أيضا للنظر   ïما تعلق بناحيته
عل?ا اواطن ،ليس فقط 7طHع ع شؤون


فالد,قراطية واواطنةّ 7 ،
تثمن إ 7إذا وجدت   ïزمان وï
وبلديته وÌعيته وÐنته ...
مOن"10.



الد,قراطية  منظورها ا مهوري  7تقت ع
ويضيف ديفيد ميلر  David Millerن 
>
ال µتكرس ابادرة الفردية بش Õعلها متاحة
9رد نظام يضمن Ìاية 9موعة من ا قوق 
الب .
وإ,ا تتطلب > 
ميع M

اواطن >
لHه±م لشأن العام بش > Õا Vفيه ا قوق
الfاما ميع

أحيا إ tدرجة التضحية من أجل الصا العام .11هذه القناعة
الغ ،fيصل
ا  اصة وحقوق 

>
>
قي ¹وليس 9رد ا صول ع جنسية
أو الشعور 7ن±ء هو الذي يع  لواطنة معناها ا 

ال µقد >
تب9 ¹رد وثيقة ثبوتية > 7مل 
> >
مع µاواطنة í ،هو الشأن لنسبة 7بناء
الدو ،U
½



منقسم  

ا7وروبية  
ب هوية ا7ء وهوية
الذ~ وجدوا أنفÏم
الكث fمن الدول
ا7جانب  

بلد مسقط الرأس ،وما نتج عنه من مشا ïخاصة ما أث fمن نقاش حول قضية ا7ندماج 
ا=تمع.

 !u@ 9ا " O6 &S I F.ظ ھ!ة  V7ط  Oا I ž0@cت :ا_ 'Sب وا  GYل" .ص  §YU .63 – 53إ !اف ا_ 0Sذ
 PGS I &Y7ن ،ا  i;Yا !ا  :ا ! OI +وا &nQو  .Oد .ان ا & 4 'Pت ا  .O 7 $ا #$ا"!.2013 .
 F4 xV@ 10أو '4 F W Sا  ،Í <Yر... O S
11
Duchesne Sophie, op.cit, p 74.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ


اليس fجدا  Ñكتب حول ا7نتخاب أو اشاركة السياسية أو
يك ¹ا7طHع ع القدر



>
لد,قراطية وأنظمة ا  Úليدرك
ال µتندرج  إطار الدراسات اتعلقة  
غfها من اواضيع 


الكث fمن التطورات ،و   7ال  9تواه قاب Hللتطور مسا  ة
الفرد ن موضوع ا7نتخاب عرف 

>
 
الد,قراطية 
ال µتسودها .من  
وا7فOر >
اليونية
لتطور ا=تمعات
مfة Mوف   به ا7قلية  


إ tحق دستوري يضمنه وميه القانون دون استثناء >و  ,
ا7سس >
ال µرÐا
ي fع أي من


القانون  ،
التمي.f
وغfها من أسباب
Ùلد~ والعرق وا نس واللغة 


>
>
مرح
ال µتكرس من خkHا بشÕ

هذا التطور ز بش7 Õفت  ظل الدو Uالقومية ،

ا7قfاع العام كحق دستوري أو واجب 
>
مبدأ >
مرح
قانو pسب اختHف ا7نظمة اعتمدة.

> >

>
>
والÓ µها
عرفت بتقديÏا لعHقة الفرد لدو ،Uالقا,ة ع أسس مثل ا7ن±ء ،الو7ء ،ا ماية 

رابطة قانونية أساسية  àا نسية , .ع µآخر أن أساس ا قوق والواجبات ك  ÕعHقة
> >
ين ¹وجود إطار 

قانو pدد حقوق وواجبات

الفرد لدو Uددها ا نسية ،وإن Ùن ذلك  7


>



> >
التعل ،²ا ق 
اض?ا ،مثل ا ق  العمل ،ا ق 
ال µيقيمون ر 

ا7جانب اه الدو U

وغfها من ا قوق ا7ساسية aلHنسان.
الرعاية الصحية 

>

مستوت إقرارها kذه ا قوق لفائدة ا7جانب بقدر ما >,تلك من
أكيد أن الدول تلف 


>
>
ال µتسودها،
إمOنيات من Öة ،وكذلك لنظر إ tكيبة ا=تمعات ا=لية وطبيعة ا7فOر 


و 7خص ما  تبط 
و هذا aا7طار  7بد من التطرق إt
لH
ا=
اواطن
بنظرة
ا
م?
جن .µ




>

ا7وروبية >
كبfا  9ال إقرار ا قوق ا7ساسية لواطن
ربة الدول
ال µقطعت شوطا 


جن.µ
وا 7

>
حسب وÖة النظر ال fيطانية فإن مòوم اواطنة ا ا , t
9ص لتطور
كوته الثHث هو



التفك ،fا ق 
استمر ع مدار قرون من الزمن ،انطHقا من ا قوق ادنية  Ùق 
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> M
>
وال µيعت fحق
الكية ،ا ق  اساواة أمام العدا I ،Uأضيفت إل?ا ا قوق السياسية 
>
>
>
>
وال µجاءت أساسا
ا7نتخاب أ زها ،لتخت7 ²حقا بسلس ا قوق ا7قتصادية وا7ج±عية 
> 
ا7ج±عية à .12
لتكريس اساواة والتقليل من هوة الفوارق >
Ùم  مòوÐا
مكوت واطنة


الكث fمن الدول.
ابسط ،والذي ساد و   7ال سائدا  

هذا 
اòوم ابسط لواطنة جعل من فكرة اشاركة السياسية عن طريق ا7نتخات

معيارا أساسيا تقاس به درجة اواطنة  ا=تمعات اعنية .مثل هذا التحليل أو ا7ستنتاج



ينب ßأن خذ
وإن Ùن قد اعتمد بش Õموسع  الدراسات انجزة حول اوضوع ،إ 7أنه 

بش Õنس  µوليس كح Úمطلق ،إذ , 7كن إÄال الرأي اقابل ،الذي  ى  أن العزوف عن


تعبfا عن >
ا7ه±م لشأن العام و ياة
اشاركة السياسية قد يكون  بعض ا7حيان 

لتا tنوع من Ñرسة اواطنة Ùن يكون اوقف بعا عن معارضة ورفض للواقع
السياسية ،و 



13
ينب ßأن ننكر أن
السيا Eأو ا7قتصادي 

وغfها من ا7وضاع السلبية  رأي اواطن  7 í ،
اوقف السل µلواطن قد يكون بدوره بعا من >
حا UالHمبا7ة أو عدم >
ا7ه±م اطلق لشأن

العام.


ا7ه±م أو  

أثبت الواقع أن هذا >
أحيا بقدر أك fلدى
ا7راط  ا ياة العامة يتوفر



اواطن ،ومع >  ايد حركة التنقل واkجرة خاصة بعد ا رب
اقيم منه لدى
ا7جانب
الكث fمن الدول
العاية الثانية تنامت الظاهرة بش9 Õسوس  Ñخلف وضعا اضطرته معه 



طfها قانونياُ ،وÅح لHجانب ,مارسة بعض ا قوق ادنية
)خاصة الدول ا7وروبية م?ا( إ > t


تكو~ ا معيات  
و >
ا7ج±عية  Ùق    
وغfها من ا قوق ،بل تعد ا7مر
وا7راط  النقات 

لبعض م?ا إ tإقرار بعض ا قوق السياسية  Ùق  ا7نتخاب لنسبة لHنتخات ا=لية

ح   7ال ا دل 

قا,ا صوص إقرار مثل هذا
مثل  ïمن السويد والد,ارك وهولندا    ،
 !u@ 13ا  ،O6 &S I F.ا &! M:ا  ،|I Qص .57
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ا ق  دول أخرى كفرنسا وأانيا وإيطاليا ،إ 7أن اتفق عليه لنسبة ميع الدول هو عدم


>
ا7مر نتخات ذات طابع 
وط.14µ
تعلق
ما
إذا
جانب
لH
ا7عfاف eذا ا ق

إن إقرار مثل هذه ا قوق ولو بش Õ
جز pإ tجانب حقوق أخرى ،دفع البعض إt

التساؤل عن إمOنية ا ديث عن وجود فصل ما  
ب ا نسية واواطنة ،أي Ñرسة اواطنة

> 
اص 
دون ا اجة إ tإثبات رابط ا نسية .تساؤل ارتبط لدرجة ا7و tلتطورات ا


ا7وروبية انطHقا من اتفاقية >
ا7ورو> ،p
ماس  fت
ال µأسست لنوع من اواطنة
الفضاء




>
واط µالدول ا7وروبية التمتع ,جموعة من ا قوق
الÅ µحت

) (Maastrichtلعام  1992


وتقد Iالعرائض أمام
ادنية والسياسية ع نطاق أوسع ،مثل حرية التنقل ،ا ق  الطعن

M


اؤسسات ا7وروبية ،كذلك حق >ال Nfوا7نتخاب  بعض ا7نتخات ا=لية  عدد من

الدول ا7وروبية) 15وإن Ùن هذا ا ق قد أقرته بعض الدول قبل ا7تفاقية( .إ 7أن اواطنة

التقدk Iا > 7 ،تبط ,دى التمتع بقدر  

مع من ا قوق سواء
 مòوÐا ابسط  íسبق

مد pأو سيا Eأو >
اج V ±أو اقتصادي ،بل تتعداها إ tذلك الشعور
أÙنت ذات طابع 


اشfك الذي يدفع واطن إ  t
7ن±ء >
 >
ا7راط  ا ياة العامة ،وتفعيل تلك ا قوق

>
> 
و هذا ا انب ,كن القول أن ا=موعة ا7وروبية  ³تتمكن من قيق هذا الشعور
وÑرس?ا .

7ن±ء >
ا ما>  V
اشfك واطنة أوروبية تسموا ع >انe ±م 
الوط ،µوإن Ùن يقدم  بعض




>
قضا مثل ا رب ع العراق عكس اواقف
ورو  p
ا ا7ت أمث عن توحد الرأي العام ا 7
القضا البيئية ،غ fأن ذلك تبط ,واقف إنسانية M
أك fم?ا أن
الرÅية للحكومات ،أو بعض


>
تكون
مسأ Uشعور واطنة.16
14

Duchesne Sophie, op.cit, p 77.
Ibid, p 79.
16
C. Vieilledent, L. Jaschke, A. Rouby, M. Greco «Identité européenne/citoyenneté
européenne»,
p 02.
15
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و عدد 9دود من
إن اقتصار منح حق ا7نتخاب لHجانب  ا7نتخات ا=لية فقط ،

ا7وروبية يعكس   حد ذاته صعوبة >اوز فكرة ا7رتباط ما  
ب ا نسية وا7نتخاب
الدول

كرمز مارسة اواطنة .ف ¹بلجي Oمث Hتعود الفكرة إ> tفfة السبعينات من القرن M
الع  ~،



الكث fمن ا=او7ت ل  f
وسياسي حاولوا منح حق ا7نتخاب لHجانب
اني
حيث ñلت 

التحض fية راجعة الدستور البلجي عام  ،1978حيث قدم >
اقfاح
نذكر م?ا ا7شغال



والقا aلغاء Mط ا نسية البلجيكية مارسة بعض ا قوق
بتعديل اادة  4من الدستور

السياسية ،غ fأن >
ا7قfاح رفض من قبل  20عضو مقابل صوت واحد وامتناع  5أعضاء عن

البلجي إ tأن صدرت
التصويت .17واستمرت بعد ذلك ا=او7ت ع مستوى الfان


>
اسأ U
> >
بورة مراجعة
سن 1980 µو 1986ربطت أي تعديل 
قرارات عن 9لس الدو U



الكث fمن الدول ا7وروبية مثل فرنسا ،ولعل
الدستور  .18اقابل   > 7ال الفكرة مستبعدة  

ا7جن µسنة M 2014
عبfا عن الوضع ،حيث  
تب 7حقا أن رسة أحد
حادثة الطالب
أك fت 

Ùم fو> p
التنظ±ت الطHبية اوالية  
ان?ت صHحية بطاقة
لليم

الفرنÙ uنت تعود واطن  

 

فرن ،uوقد أث fجدل
قانو  pوقت Ùن ا ميع يعتقد أنه مواطن
إقامته وأصبح  وضع غf


كب> f
وق?ا حول أحقية أجن µبتو tمسؤولية من هذا النوع ،زدة ع تنا التأييد  
لليم





اتطرف اعادي أص HلHجانب.

>
M
 >
ورو pتع fبدورها عن
أك Ñ fسبق ،فإن نتيجة الفشل  اع±د دستور موحد لHاد ا 7

الÌ µلها M
اوع   9ملها> ،
لHفOر >
وال µم?ا ما هو مرتبط أساسا بفكرة اواطنة
رفض




>

ورو.p
ا7
الفضاء

وادنية
السياسية
قوق
ا
من
الكثf
Ñرسة
من
م

وما
وروبية
ا7




17

Mabille Xavier, « Droit de vote et nationalité », Courrier hebdomadaire du
CRISP, 1990/25 n° 1290, p. 1-34. DOI : 10.3917/cris.1290.0001, p 06.
18
Mabille Xavier, op.cit, p 08.
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2016 - 06

اﻟﺼﻔﺤﺔ 130

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ و اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ

>
اسأ Uغ fمطروحة أصH
العرØ pوما وا زا  بصفة خاصة ،فإن
أما ع مستوى الوطن


Ùد, Wا يسمح مناقشة الفكرة .فالدستور
 7ع استوى

السيا Eو 7ع استوى ا  7


وا   +مادته > 50
ال µتنص ع أن "ل Õمواطن ا ق  أن ينتخب وينتخب"
ا زا  ي مثH

فأساس التمتع بOمل ا قوق ادنية والسياسية هو Mط ا نسية كحد فاصل ما  
ب اواطن

جن.µ
وا 7
ﻣﻠﺨﺺ:


تعب fيصف طبيعة
"إن aا7قرار بكون اواطنة مكون
أسا9 ï  Eتمع ،عتبارها أ X

ب الفرد وا=تمع الذي ينت #إليه ،ب Õما >م تلك الصفة من حقوق > 
العHقة ما  
والfامات


½
>

>
الدسات fا ديثة .إذ
عل?ا

ال > µكز 
ل Õطرف اه ا7خر ،عل م?ا أحد ا=اور ا7ساسية 

>
الدو ،Uع أساس رابطة قانونية قوية
الدسات  fبعض 9اورها قيمة >ان±ء الفرد إt
تعكس

 > >
>

 àا نسية ،وما >يfتب 
الÓ µها،
والقوان
لته
و
د
اه

اواطن
حق

ع?ا من واجبات




>
>
الدو.U
وكذلك ما يتمتع به من حقوق اه نفس

ولقد >
القانو pمارسة اواطنة
اقfن مòوم اواطنة إ tحد بعيد  نسية ،عتبارها السند

طوي ,مارسة حق ا7نتخاب من حيث óن مشاركة  M
>
ال µا 9اkا >
>
ñصية
لفfة



يسfون البHد .لكن هذا 
ا M 7
اòوم بدوره عرضة للتأ M
ñاص  
ومتساوية للجميع  اختيار
الذ~ 
> >

ال µدث هنا وهناك  9تلف ا=تمعات .ذلك أن ارتفاع نسب اkجرة،
,ختلف الظواهر 


الد,قراطية،
اهاجر~ وتطور
وتعاقب ا7جيال من أبناء
مفاه ²حقوق aا7نسان والتجارب 



>
ا7عfاف ق ا7نتخاب
أنتجت Ñرسات جديدة  بعض الدول دون ا7خرى ،مثل



لHجانب ،ما يو Mبuء من التجاذب  
ب > اجع  قيمة ا نسية أو توسع  مòوم اواطنة".
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Résumé :
La citoyenneté constitue l’expression suprême qui puisse décrire la
nature de la relation entre l’individu et la société à laquelle il appartient,
avec tout ce que cette description peut comporter concernant les droits et les
obligations de chaque partie envers l’autre. La reconnaissance de la
citoyenneté comme une composante fondamentale de toute société fait
d’elle l’un des axes essentiels des Constitutions modernes. Celles-ci
reflètent la valeur de l’appartenance de l’individu à l’Etat par un lien
juridique et politique assez fort qui est la nationalité.
Le concept de citoyenneté s’associe largement à celui de la nationalité
dans la mesure où cette dernière peut être considérée comme l’appui
juridique à l’exercice de la citoyenneté dont la portée s’est limitée depuis
fort bien longtemps au droit du vote, c’est-à-dire au droit du citoyen à
participer dans le choix de ses dirigeants et ses représentants.
Mais ce concept est, à son tour, susceptible de subir l’influence de divers
phénomènes qui se produisent ici et là dans les différentes sociétés. Ainsi,
le phénomène migratoire en constante croissance, la succession des
générations de descendants d’immigrants, le développement des concepts de
droits de l’homme et des expériences démocratiques sont, entre autre,
quelques phénomènes qui ont généré de nouvelles pratiques dans certains
pays en matière de nationalité et de citoyenneté. La reconnaissance du droit
de vote aux étrangers en est une parfaite illustration. Ce qui suggère une
certaine attraction entre la dégradation de la valeur de la nationalité ou bien
l’expansion du concept de la citoyenneté.
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ﺗﺸﺘﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ 01-98
وأﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
أ /ﺻﺎم اﻟﻴﺎس
أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺻﻨﻒ "أ" ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ،ﺗﻴﺰي وزو
ﻣﻘﺪﻣـــﺔ :


çة إ> t
بعد صدور دستور  28نو 1996 fالذي تضمن إشارة 
اع±د ا7زدواجية
>



القضا pا زا  ي ،1صدر القانون العضوي ر 01-98 Rاؤرخ  30
القضائية اkيôية  النظام

>
الدو Uوتنظيمه و.2Ø
ماي  1998اتعلق ختصاصات 9لس
>  
>
الدو  Uا7حOم  9و10
النو= Vلس
مسأ Uا7ختصاص
وقد نظم القانون العضوي 01-98

النـوV
الوض ßا زا  ي آنذاك  ³يكن خاليا من أحOم تنظم ا7ختصـاص
و .11غ fأن القانون


>

>
اادت 274
الدو ،Uإذ Ùنت أحOم
ال µسيحل 9لها 9لس
للغرفة aا7دارية لدى ا=Óة العليا 
>
اسـأ .Uوقـد > تـب عـن
و 277من قانون aا7جراءات ادنية الساري افعول حينئذ تنظم هـذه

> >

>
الدو Uضع  نفس الوقـت 7حـOم قـانون
النو= Vلس
مسأ Uا7ختصاص
ذلك لنتيجة أن

>
aا7جراءات ادنية من Öة وأحOم القانون العضـوي ر .01-98 Rأمـام هـذه الوضـعية القانونيـة

>
مصـ fأحـOم
الغريبة Ùن من ا7جدر لو تضمن القانون العضوي  01-98نصا من أجـل ديـد 
النو Vللغرفة aا7دارية لدى ا=Óة العليا ،عـوض
قانون aا7جراءات ادنية اتعلقة 7ختصاص

>

نص   9
aا7بقاء غ fاfر ع  
اسأ.U
ساري ع نفس
تلف

 12U -1ا & دة  F7 2/152د 0¡Sر  t¡G4 1996أ@¡’ ¡ّSn. " :ـ Ÿ¡G$7 Ÿدو ¡ ¡&4_ O¡7ّ V7 O¡µ HW Oل ا  ¡H$ت
ا  O " ¡]Vاvدار ."O¡.و « `¡W 12¡¡Uا &¡ دة  t¡¡G4 ’¡27 153أ@¡’  ّ ¡Y." :د  @ ¡+ن  ¡]4ي  i ¡e2Uا & O¡&;Yا ، ¡ G
و ŸG$7ا ّ و  ،Oو O&;Y7ا  2ّ0زع ،و ،iHG&4وا• iHU L u0ا_•!ى".
 ¡L ¡&W - 2ر ¡¡ Ÿ<2ا !¡¡œض ا  @ ¡Vن ا ]¡ ي ر 02-98 i¡¡+ا &¡¡nرخ )¡¡(  ¡7 30ي  1998ا &iW ¡Y& I |¡¡G 0
اvدار ،O.وا  @ Vن ا ] ي ر 03-98 i+ا &nرخ )(  7 30ي  1998ا & O&;Y&I |G 0ا  20زع.
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>
M
وأك fمن ذلك فان اادة  42من القانون العضوي  01-98ت عنـوان ا7حـOم ا  تاميـة ³
>
الدو ،Uبل نص فقط
الفع =لس
تتضمن النص ع تعليق تطبيق أحOمه إ tغاية التنصيب


الـدو> ،U
>
تـب ¹الغرفـة aا7داريـة لـدى ا=Óـة
ع أنه وبصفة انتقالية  ،انتظار تنصيب 9لـس

عل?ا.
العليا 9تصة للفصل 

القضا اعروضة 
النـو= Vلـس
بطبيعة ا ال هذه ا7زدواجية "اعيارية" تتعلـق فقـط ,وضـوع ا7ختصـاص


>
الدو ،Uو,> 7تد إa tا7جراءات القضائية اتبعة أمامه7 ،ن اادة  40من القـانون العضـوي -98
> 
>

الدو7 UحOم قانون
القضا pأمام 9لس
ا7جراءات ذات الطابع
 01نصت ع أنه  " :ضع a

ا7جراءات ادنية".
a
غ fالطبي  "ß
ب نصـوص قـانون aا7جـراءات ادنيـة مـن Öـة وأحـOم
دام هذا التعايش " 

>

>
>
الـدوU
النـو= Vلـس
مسـأ Uا7ختصـاص
تنظـ²
القانون العضوي ر 01-98 Rمن Öة أخرى  

وا7داريـة ,وجـب القـانون
عدة سنوات ،و   7ال مستمرا بعد صدور قانون aا7جراءات ادنيـة a

 09-08اؤرخ   25فيفري  2008والذي نص ع إلغاء قانون aا7جراءات ادنية ,جرد دخـوU
ح fالتنفيذ ،أي بعد سنة من >  

ر¶ Mنه.3
>
 M
وا7دارية
من هذا انطلق سنحاول ليل طريقة تعامل
اع  قانون aا7جراءات ادنية a
> 
> 
>
اسـأ U
الدو  Uظل وجود أحOم "موازية" تنظم نفس
النو= Vلس
مسأ Uا7ختصاص
مع


>
تثfهـا هـذه الوضـعية ،خاصـة 
الـ µ
القانون العضوي  ،01-98ودراسـة aا7شـOليات القانونيـة 
>

حا Uالتعارض  
النص.4
ب
 -3ا & د Uن  1062و F 2VU F7 1064ا!:vاءات ا & @  Oواvدار.O.
 Õ -4رة ) ن ھ`ه اcزدوا" O :ا & ر : 7 "O.دة أ O'Q2 I ].إ  tا u0•cص ا  iW Y&G (4 2اvدارO.
; ،O<G0ž7 OV.!PI Fإذ  :ءت أ ;6م ا  @ Vن ا ] ي  02-98ا &nرخ )(  7 30ي  1998ا &iW Y& I |G 0
اvدار U O7 4 O.ر OWأ !7ا  @ V H ) 5 u<0ن ا!:vاءات ا & @  () .Oھ`ا ا $Ucه ا §<0Wا <!Vة ا_و F7 t
ا & دة ا_و  F7 tا  @ Vن ا ] ي  iW Y7 s/2U" : 12 I 02-98إدار H$W O.ت  @ VG O " ]+ن ا م )(
ا & دة اvدار ،"O.و  P@ () 5u<U iق ا u0•cص ا `H (4 2ه ا & iW Yوا `ي @ 5 u<0 I ’0&eأ ;6م
ا & د 7 F Uو!;7 7ر  @ + F7ن ا!:vاءات ا & @  Oا  Qري ا &< ل آ@`اك iy ،أ ;6م ا & اد  800و801
و @ + F7 802ن ا!:vاءات ا & @  Oواvدار.O.
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 -Iﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺰدوج ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ :


وا7داريــة  اــواد  901و 902و 903بتنظـ ـ ²ا7ختصــاص
اهـ >ـ ²قــانون aا7ج ـراءات ادنيــة a

>
>
ـÙ µنــت ســائدة  ظــل قــانون
النـ 
ـو= Vلــس الــدو ،Uمكرســا بــذلك مــن جديــد الوضــعية الـ 
>
aا7جراءات ادنية 
الـدو   7 Uال خاضـعا
النـو= Vلـس
ال , .ßع µأن موضـوع ا7ختصـاص

لتنظ ²
وا7داريـة مـن Öـة وأحـOم القـانون
قانو pمزدوج ،أي أحOم قانون aا7جراءات ادنيـة a


العضوي  01-98من Öة Mنية.
 
قانوني   9

اع±د  
 7يوجد بطبيعة ا ال ما يfر >
سـاري  نفـس الوقـت عـ
تلفـ
نص

½

>
اسأ ،Uوذلك لHسباب ا7تية:
نفس
>
 إذا Ùنــت صــياغة هــذه النصــوص القانونيــة متجانســة حرفيــا >وeــدف إ tقيــق نفــس



يك ¹نص واحد  هذا الشأن.
داk Vذا "التضخم
ا7غراض القانونية ،ف H

القانو ،"pإذ 
 

 أمــا إذا Ùنــت هــذه النصــوص القانونيــة تتضــمن اخــتHف  اضــمون أو عــ ا7قــل 
 >


التفس  fديد ا7ولويـة 
الصياغة ،فان ذلك سيكون مصدرا 7aشOليات قانونية عويصة 

التطبيق ،خاصة إذا Ùن منطق التفس f
القا Iع مبدأ "ا  اص يقيد العام"  7د نفعـا  íهـو


>
مسأ Uا ال.
الشأن 
7طHع ع أحOم اواد من  9إ 11 tمن القانون العضوي  ،01-98يبدو أeا جاءت M
أكـf

>
ي :
تفصي  Hا7ختصاص

النو= Vلس الدو Uوذلك بنBا ع ما 
> 

 اختصاص 9لسالدوÙ Uول وآخر درجة  الطعون الرامية إ tإلغاء أو 
تفس fأو تقـد 
M
موعية القـرارات التنظيميـة أو الفرديـة الصـادرة عـن السـلطات aا7داريـة اركزيـة واkيئـات

العمومية الوطنية و انظمات اهنية الوطنية.5
 12I x&4 -5ا & دة ا  O S 0ا  : (0ءت  ،O]7 ¦ O¦ uIإذ  |¡G 0U F U!¡V) §2&]Uا_ول  P ¡Iن  ¡œ v Iء
وا ? @  P I Oن ا  ! Q<0 I OL žو !. VUا &!/و .O 4و +ا 0Sرك ا &!/ع ھ`ا ا  () sPžا &W V6c O¦ u
!2Sى.
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>

للتقـا لفصـل  اسـتئناف القـرارات الصـادرة
الدو Uكدرجـة Mنيـة
 اختصاص 9لس

ابتدائيا عن ا=ا¿ aا7دارية  Ìيع ا ا7ت ما  ³ينص القانون ع خHف ذلك.6


>
الدو Uكجهة نقض لفصـل  الطعـون لـنقض  القـرارات الصـادرة
 اختصاص 9لس
eائيــا عــن ا هــات القضــائية aا7داريــة ،7وكــذا  نظــر الطعــون لــنقض ضــد قـرارات 9لــس
8
ا=اسبة
أما 7طHع ع أحOم اواد أحOم اـواد  901و 902و 903مـن قـانون aا7جـراءات
>
ي :
ادنية a
وا7دارية ومقارن?ا واد  10 ،9و 11فنHحظ ما 

> 
الـدوÙ Uول وآخـر درجـة ،فـان الفقـرة ا7و tمـن اـادة 901
 -لنسبة 7ختصـاص 9لـس

>
مغفـ بـذلك aا7شـارة
ذكرت فقط القرارات aا7دارية الصادرة عن السلطات aا7داريـة اركزيـة،
>
اسـتق
) íفعلت اادة  9اذكورة أعHه( إ tالقرارات aا7دارية الصادرة عن اkيئـات الوطنيـة

>
الـدوU
وانظمات اهنية الوطنية .غ fأن الفقرة الثانية من ذات اـادة نصـت عـ أن 9لـس

ا= >
القضا 
و, U Uوجب نصوص خاصة.
وأخfة 

 تص كذلك لفصل كدرجة أو t
>
الـدو Uكدرجـة اسـتئناف ،فـان اـادة  902جـاءت aضـافات
 لنسبة 7ختصـاص 9لـس
جديدة مقارنة بنص اـادة  10مـن القـانون العضـوي اشـار إليـه ،وتتمثـل  اسـتبدال عبـارة


'القرارات الصادرة ابتدائيا' بعبارة 'ا7حـOم وا7وامـر الصـادرة عـن ا=ـا¿ aا7داريـة' í ،أحالـت

> 
ا= >
القضا 
ـو, U Uوجـب
الدو  Uالفصل  استئناف
الفقرة الثانية م?ا إ tاختصاص 9لس

نصوص خاصة.
 12I x&4 -6ا & دة .10
 O¦ ¡ u ¡ )x• -7ا & ¡ دة  10ا  ¡ '4 §2&¡¡]U (¡¡0رة ا & iW ¡ Yاvدار) O¡¡.وھ¡¡( إ ¡ رة إ ¡¡ tا  O &¡¡Q0ا  (¡¡0أط¡ HVG
ا &!¡/ع  t¡¡G4ا ر O¡¡:ا_و ¡¡ (¡¡) (¡¡K V0G tا &¡ دة اvدار ¡&I ،O¡¡.أن ا &¡ د 152 F Uو F¡¡7 153د 0¡¡Sر 1996
ا v I §<0Wرة إ  tا  H$ت ا  O " ]Vاvدار ) ،(O.ن ا &¡ دة  ! ¡/U 11إ ¡ ¡'4 tرة ا  ¡H$ت ا  O " ¡]Vاvدار،O¡.
وsWن ا  e2م ا  (" ]Vاvداري  iW Y7 OH: F7 i].إدار O.و H: O @ y OH: F7ت  O " ]+إدار.O.
 12I x&4 -8ا & دة .11
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>
الدو Uكجهة نقـض ،فـان الفقـرة ا7و tمـن اـادة  903ذكـرت
 لنسبة 7ختصاص 9لس
>
مغفـ بـذلك aا7شـارة )í
فقط القرارات الصادرة  آخر درجة عن ا هات القضائية aا7داريـة،
غـ fأن الفقـرة الثانيـة مـن ذات
فعلت اادة  11اذكورة أعـHه( إ tقـرارات 9لـس ا=اسـبة .


ا= >
>
ضـا 
ـوU
اادة نصت ع أن 9لس
الدو  Uتص كذلك لفصل  الطعون لنقض  الق 
, Uوجب نصوص خاصة.
 -IIاﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮﻫﺎ اﻻزدواﺟﻴـﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳـﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼـﺎص اﻟﻨـﻮﻋﻲ ﻟﻤﺠﻠـﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ:



وا7داريــة اتمثــل  ذكــر حــا7ت
يبــدو أن ا ــل اعتمــد  قــانون aا7ج ـراءات ادنيــة a
> 
الـدوÙ Uول وآخـر درجـة وكجهـة اسـتئناف وكجهـة طعـن لـنقض،
ا7ختصاص العام =لـس

للقضا ا7خرى  > 7a
حا Uإ tما تتضـمنه النصـوص ا  اصـة ،مقبـو 7إ tأبعـد
وا7كتفاء لنسبة

>
>
تش fإل?ا أحـOم
ال µقد 
ال µتكون قد أشارت إل?ا أو 
ا دود ،إذ ,وجبه ستدخل  ïا ا7ت 
>
الدو.U
النو= Vلس
خاصة 7حقة تلقائيا  ن 9ال ا7ختصاص

>
> 

الدو  Uالقـانون العضـوي -98
النو= Vلس
 هذا ا7اه I> ،تعديل أحOم ا7ختصاص


 01عن طريق القانون العضوي  13-11اؤرخ   26جويلية  ،2011وقـد انصـب هـذا التعـديل
 
حر 7حOم اواد من  901إ 903 tوإدراÖا  ن اواد من  9إ.11 t
ع نقل شبه 

غ fأن صياغة الفقرة ا7و tمـن اـادة  9ا ديـدة خالفـت مضـمون اـادة  901مـن قـانون
وا7دارية ،9إذ احتفظـت بعبـارة "القـرارات الصـادرة عـن اkيئـات العموميـة
aا7جراءات ادنية a

القد    ،I
الوطنية وانظمات اهنية الوطنية" الواردة   النص 
ح أن نص الفقـرة ا7و tمـن
 M7 -9أن  5. Uا  @ Vن ا ] ي  " '7 (7!. 01-98إ  7 tا O¡'Wا• ¡L u0ت  Ÿ¡G$7ا و ¡ ¡;6_ Oم  @ ¡+ن
ا!:vاءات ا &  O2.واvدار O.و . H 7 ( &0U HG :وھ`ا x• F7 ’</0Q@ 7ل اcطxع !¡4 t¡G4ض ا_ '¡Sب
ا &!/&I OVG 0وع ا  5. ¡ 0ھ¡`ا .ا & Ÿ¡G$ا  (' ¡/ا ¡ ط ،(2ا  ¡.!$ة ا ! ¡/+ 2&G O &¡Sت ،ا  O2¡Qا  ،O¡Q7 žرi¡+
 ،225ا ورة ا د O.ا ?  ،O27ا  OQG$ا & V 2ة  .م  7 16ي  ،2011ص.20 .
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2016 - 06

اﻟﺼﻔﺤﺔ 137

ﺗﺸﺘﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻴﻦ أ.ق.اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ

 01-98وأ.ق.إ .اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و اﻻدارﻳﺔ

تش fإ 7إ" tالقرارات aا7دارية الصـادرة عـن السـلطات aا7داريـة اركزيـة" .هـذا
اادة  7 903



تفس  9 ~  f
تلف:
التعارض  اضمون أو ع ا7قل هذا ا7ختHف  الصياغة تمل 

> 
> 

الدو  Uنظر الـدعاوى ارفوعـة
فقرeا ا7و tإ tاختصاص 9لس
 أشارت اادة  901ا= >
ضد قرارات السلطة aا7داريـة اركزيـة ،واكتفـت  > 7a
القضـا 
حـا>  U
ـوU
فقرeـا الثانيـة إt


>
الدو, Uوجب نصوص خاصة í ،هو الشأن لنسبة لقرارات اkيئـات العموميـة الوطنيـة
=لس

وانظمات اهنية الوطنية.
> 

>
وأخfة ،إذ
فقرeا ا7و tلتفصيل اختصاص 9لس
 ذكرت اادة  9الدو Uكدرجة أو t

التفسـ fية ودعـاوى ðـص M
اـوعية اوÖـة ضـد
 تص  نظر دعـاوى aا7لغـاء والـدعاوى


قرارات aا7دارات اركزية واkيئات العمومية الوطنية وانظمات اهنية الوطنية .وإذا Ùن ا7مر
>
الـ µتـنص عـ اختصـاص 9لـس
كذلك ،نتساءل عن جدوى الفقرة الثانيـة مـن ذات اـادة 

ا= >
>
القضا 
و, U Uوجب نصوص خاصة ؟
الدو Uكذلك لفصل 



يبــدو أن التفسـ ـ fا7ول هــو ا7قــرب إ tا قيقــة القانونيــة ،و,كــن أن نســتدل عــ ذلــك
> 
>
الـدو  Uنظـر الطعـون
الÙ µنت تنص عـ اختصـاص 9لـس
لقياس ع تعديل اادة  11


لنقض  القرارات ال?ائية الصادرة عن ا هات القضائية aا7دارية والفصل كـذلك  الطعـون

>
اعد Uع غرار اادة  903مـن قـانون
لنقض  قرارات 9لس ا=اسبة ،إذ اكتفت اادة 11

> 
ـدو  Uالطعــون لــنقض 
وا7داريــة لــنص عــ اختصــاص 9لــس الـ
aا7ج ـراءات ادنيــة a



ا7حOم الصادرة  آخر درجة عن ا هـات القضـائية aا7داريـة ،وأحالـت  الفقـرة الثانيـة إt
ا= >
Ìيع ا ا7ت 
و, U Uوجب نصوص خاصة.
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وتتمثل هذه ا ا7ت  القرارات الصادرة عن ا هـات القضـائية "اتخصصـة" ،عـ غـرار

قرارات 9لس ا=اسبة الصادرة عن الغرف ا=تمعة 10وكذلك مقررات ا=لـس ا7عـ للقضـاء
الصادرة عن تشكيلته التأديبية.11
ﺧﺎﺗﻤـﺔ:

>

بعد >
اع±د القانون العضوي ر 01-98 Rاؤرخ   30ماي  1998اتعلق ختصاصات 9لـس
>
الدو Uوتنظيمه و Øوالذي تضمن أحOما خاصة > ,
>
الدوÙ ،Uن
النو= Vلس
سأ Uا7ختصاص



ع M
التعب fعن موقفه çاحة إزاء ا7حOم السارية آنذاك ع ذات اوضـوع  قـانون
اع

aا7جراءات ادنية من أجل >نب ازدواجية النص ،وذلـك إمـا عـن طريـق تعـديلها أو 
إلغاeـا
> 
حا  Uهذا الشأن إ tأحOم قـانون aا7جـراءات
وا لول 9لها أو عن طريق ا7كتفاء أص7a  H
ادنية السارية افعول.


وا7غرب من ذلك أن M
اع ا زا  ي كرس من جديد هذه ا7زدواجية اعياريـة  قـانون

وا7دارية ا ديد الصادر ,وجب القانون  09-08اؤرخ   25فيفـري ،2008
aا7جراءات ادنية a
M
عل?ا ,ناسبة تعديل القانون العضوي  01-98عـن طريـق القـانون العضـوي -11
 Iأعاد التأكيد 

 13اــؤرخ   26جويليــة  2011الــذي أراد ,وجبــه مواكبــة أحــOم قــانون aا7ج ـراءات ادنيــة


خ fهذا ع إلغاء أحOم اواد  9و 10و11
a
وا7دارية .وقد Ùن من ا7جدر لو انصب تعدي ا 7
 -10أ@ 1¡¡@ !¡¡eا &¡ دة  F¡¡7 110ا_ !¡¡7ر 20-95 i¡¡+ا &¡¡nرخ )¡¡(  1995 O¡¡ G. : 17ا & ¡ ل وا &¡¡k¡¡: &I i&0
ا_ !7ر 02-10 i+ا &nرخ )¡(  20أوت  2010ا & Ÿ¡G$&I |¡G 0ا & .O'¡S Yو k¡: &Iا <!¡Vة ا ? ?¡1¡@ F¡7 O
ا & دة  ) 110ن !+ار ا  ¥V2ا  uدر  ŸG$7 F4ا و #0GU Oم  ’Iا !œف ا & ŸG$& O &0$ا &¡7 5W () O'S Y
) V@ F7 ’ ) 5uط  0&. &W .O @ @ +ا• u0ص  ŸG$7ا و  Oإ  tا < () 5uا & 5" Qا & !¡V. 7 24 O 4 Kر
@!+ ¥Vار  ŸG$7ا & ،O'S Yوذ « ا 20Sدا إ  1@ tا & دة  F 2VU F7 958ا!:vاءات ا & @  Oواvدار.O.
 () -11ھ`ا ا s/ن  $Uر ا vرة إ  tأن ا H0:د  ŸG$7ا و  užI Oص ط'  Oا  K F Pا &!Vرات ا s0دO¡ '.
 ŸG$&Gا_ ]VG tG4ء !4ف  ،F 0G6!7ا_و  W 2005 5'+ tن  ŸG$7ا و  !'0 . Oھ¡`ه ا !¡Vارات  t¡G4أ@¡H
 Lدرة  F7ھ  Oµإدار O.و ، H" œ ¬I ( 0 I F P.أ 7ا &! OG6ا ? @ ¡!U §¡)! ) ،Oا Ÿ¡G$7 M¡:ا و ¡’¡<+ 7 F¡4 O
ا  |I ¡Qوا !¡¡'04ھ¡¡`ه ا &!¡¡Vرات  ¡Lدرة  ¡H ) F¡¡ P. c O " ¡]+ O¡¡H: F¡¡4إ) ¥V2 ¡I cا !¡¡Vار ر016886 i¡¡+
ا &nرخ )(  : 07ان  ،2005ا !Vار ر 025039 i¡+ا &¡nرخ )¡(  19ا)! .(...2006 5¡.أ@Ÿ¡G$7 O¡G$7 ،!¡e
ا و  ،Oا H0:cد ا  ،(" ]Vا د  ،2009 ،9ص .ص.60 .57 .
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 اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و اﻻدارﻳﺔ.إ.ق. وأ01-98

اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ.ق.ﺗﺸﺘﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻴﻦ أ

> 7وا
>
µالـ
a جراءات ادنية7اa  من قانون903 t إ901 م اواد منO أحt ببساطة إUحا
a
 داريـة7وا


>
>
.Uالدو
 =لسpالقضا
ختصاص7 اUمسأ
وفقت  تفصيل


 
>

ي7  يسـتجيب7 قـانوني  آن واحـد
بنصـ
Uالـدو
 =لسVالنو
ختصاص7 ا²تنظ

 إن

 منطق
   إذ يظهر جليا أن عدم التنسيق،pقانو
مOـة وأحـÖ  مـن11 و10 و9 م اـوادOبـ أحـ

à  بـل،أرا قانونيـة معينـةM لـ > تـب
 ة أخرى ليست مقصودةÖ  من903 و902 و901 اواد
 >

M رد أخطاء مادية  تعامل9
 اع ا زا
 pالقانو
.µالوط
النظام

اص
ا
ات
ر
التطو
مع
ي




Résumé:
La compétence matérielle du Conseil d’Etat dans son volet judicaire est
régie par deux textes de loi ; d’une part, la loi 08-09 du 25 février 2008
portant code de procédure civile et administrative et d’autre part, la loi
organique 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation
et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée en vertu de la loi 11-13 du
26 juillet 2011. L’auteur de cette brève réflexion met la lumière sur la
genèse de cette dualité sinon de cette inflation normative injustifiée et tente
d’identifier, par conséquent, et les incohérences et les implications
juridiques qui en résultent.
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اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷرﻣﻴﻨﻲ – ﻳﺮﻳﻔﺎن ﻣﻦ  8إﻟﻰ  10أﻛﺘﻮﺑﺮ
2015
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ،
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ،
زﻣﻼﺋﻲ اﻷﻋﺰاء،
أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﺎدة،
اﻟﺴﻴﺪات و اﻟﺴﺎدة،

للد,قراطية و لتعز  >
يعت fالفصل  
دو Uالقانون .غ fأن التطور
ب السلطات عن
أسا E



ب السلطات M
الوظي  ¹
الت يعية و التنفيذية و القضائية و
ا ديث مارسة السلطة و التفاعل

اقرن مع تعددية السلطات التÓيلية ينشأ سلطات مضادة M
مؤد إ tإنقاص فاعلية هذا
أك f
ابدأ و تضاعف ا7نتقادات اتعلقة بتأسيسه.
 
>
إن الفصل  
النا¶ عن كتات
ب السلطات هو  ا7صل نظرية عية تقوم ع الفقه û
س " ±روح القوا  
ن".
مونتسكيو  7

ب أØال M
ا7مر   
لتمي  f
يتعلق
رت
الت يع و التنفيذ و القضاء من أجل óن ا 


>

ا> .éي 'fهذا  الواقع من خHل ديد وظائف
ا7ساسية Ùسس قانونية لنظام

سيا Eد,قر 
السلطات 
ا=تلفة مع óن التوازن 
الوري للتعاون العضوي  
ب اؤسسات من أجل óن
السيا.E
استمرارية النظام


وقد عرف الفصل  
ب
متعـــــــددة و 9تلفة .تعد


السلطات ،بدأ >
>
ا7ج?اد الدستوري ،تطبيقات
معfف به 
السلطات M
الت يعية و التنفيذية سلطات سياسية ع خHف
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> 

فعل?ا ا7حتفاظ
Ðم?ا  تطبيق
السلطة القضائية حيث تÓن
القوان و ا  Úب   Õاهة ،
>
ستقHلي?ا.


>

>
الدو  U
 الفصل  
ب
ب السلطات  إó tن ا رية من خHل منع مع سلطات

أيدي هيئة واحدة عتبار أن هذا >ال  f
ك fمن شأنه إحداث سلطة مفرطة.

> جعنا هذه ا7عتبارات ا7ولية إ tنقطة أساسية.
ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؟

هذا هو لضبط موضوع لقائنا اkام و انظم بصفة Ó9ة من طرف ا=Óة الدستورية


7رمينيا.

عرفت السلطة القضائية >  
>
صHحياeا ،بل و >اeمت
ريا " مدا و جزرا" ف  ±ص Ñرسة

بتأسيس " حكومة القضاة".


يع µمبدأ استقHلية السلطة القضائية ،النابع من منطق الفصل ب   السلطات ،أنه ب

ع 
القا أن ,ارس وظائفه ب ÕاستقHلية لنسبة إ ï tالقوى >
ا7ج±عية و ا7قتصادية و

>
العدا.U
السياسية و كذا إدارة

>
ال µتتe øا لنظر إ tالسلطات
Åحت استقHلية السلطة القضائية و ا صوصيات 
بتعم ²بعض قواعد aا7جراءات القضائية .فلقاءات مثل لقائنا اليوم ليست غريبة عن
السياسية 

هذا التقارب .يبدو 
واا أن السلطة القضائية أصبحت ا ا  ا7ول قوق aا7نسان و

رت ا7ساسية.
ا 

 íأن > صص هذه السلطة Åحت kا  كتساب >
اه±م أك  fا=تمع العي خاصة أن
>
لقضا اتعلقة  >
لعدا> U
ا7ج±عية و
السلطة التنفيذية ,يل إ tاللجوء إ tالقضاء ف ±يتعلق  

القوان السياسية ،و هذا ما أع Øق >
اج V ±أك fللسلطة القضائية.
تلك اتعلقة بتطبيق
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>
الق ²اع f
ع?ا من خHل تقارب ا7نظمة السياسيـة
,د وظيفة القضاء القضاة aمOنية Mن 
و تلك الواردة  مòوم >
الد,قراطية.
دو Uالقانون 

 
آخر~  السلطة السياسية التمثيلية مثل منظمات
غ fأن تعدد السلطات أدخل Ù Mء 
س ±من خHل النقات و كذا
العا ³ا معـوي و سلطة وسائل aا7عHم للرأي العام اع 7 f
السلطة ا7قتصادية و االية.
>
>
> >
مسؤو Uأمام السلطة التنفيذية و هذا
ال, µارÔا القضاء aا7داري علها
إن وظائف الدو U



الوا  +
ياد~ ا7ختصاص داخل اؤسسة القضائية.
ما يسبب Øوض ر Áالتحديد



القا استقل هو الذي يتخذ قراراته Mبفه و  fه بدون أن  ضع نفسه 7وامر و نصا¶

السلطة الوصية.

ال µتعد çورية لبناء >
>
دو Uالقانون ،صعبة التحديد ،و
من الوا +أن جوانب هذا ابدأ ،

ر
ق
الد,
ع
ا7
الدسات 7 fتتضمن Øوما أي تعريف kذا اثل
هذا ما عل أن
ا.é




يع µأن يكون 

القا مستق Hأن يكون قادرا ع مواÖة الضغوطات اتعددة و ذات



>
ال,> µارس غالبا من طرف السلطة السياسية.
مصادر 9تلفة و 


القا و استقHلية السلطة القضائية  ا زا  مضمونة لدستور .تنص
إن استقHلية


>
مستق ،و >,ارس  إطار
اادة  138من الدستور ا زا  ي لفعل ع أن " السلطة القضائية
القانون".

الوظي ¹من خHل حية
لفعل ،فإن استقHلية القضاء مضمونة ع استوى

ا7ختصـــاص و اهام اذكورة بوضوح    
قوان ا مهورية .ا7ستقHلية العضوية مضمونة من

تسي fا ياة اهنية للقضاة و >eدف إt
قبل ا=لس ا7ع للقضاء .تضطلع هذه اkيئة ,هام 
>
>
استقHلي?م و الذي قد يعرقل
Ìاي?م من  ïش Õمن أشOل aا 7كراه الذي ,كن أن يؤ  Mع
 >
اه?م.
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سا Eللقضاء 1ع استقHلية القضاة.
ا7
يؤكد النظام



سfورة
خfة أساسا ع ضوء ثHثة عوامل:
التعي و النقل من الوظيفة و 
و تقدر هذه ا 7

ا ياة اهنية للقضاة.

بتعي القضاة ،فإنه 9ددا ع العموم   الدستور ذاته  .
ف ±يتعلق  
يع رئيس ا مهورية

ا7ع للقضاء .جزء من أعضاء هذا ا هاز 
يعي?م القضاة و ا زء
القضاة و يساعده ا=لس
½
ا7خر يعينه رئيس ا مهورية و هذا ما 
يض U ¹استقHلية أقوى.


ف ±يتعلق سؤولية التأديبية للقضاة ،
فإeا منوطة طبقا للدستور إ tا=لس ا7ع للقضاء
الذيe ،ذه اناسبة   7أسه رئيس ا مهورية بل رئيس ا=Óة العليا.

التكو~ و التخصص يعززان استقHلية 
حي ±ينظر   
القا 

الfاعات اعروضة
 íأن



عليه.



>
2
دد قانون العضوي
تشكي وØل و الصHحيات ا7خرى لجلس ا7ع للقضاء ،ف Hبد

من aا7شارة إ tبعض عناçه ا7ساسية.


>
ال µتتكفل
تعتÌ fاية استقHلية اkيئة القضائية çورة عتبارها تقحم ا رية الفردية 
>
اkيئة القضائية  >
صHحياeم
ماي?ا .ليست فقط استقHلية القضاة  àا=مية هنا و لكن أيضا
و >
سلط?م التقد  ية.

ا7ع للقضاء ع أن  7رم 
القا من القدرة ع Ñرسة سلطته
أخfا يÏر ا=لس


التقد  ية ف  ±ص اساس  رية الفردية.

 .1ا  @ Vن ا ] ي ر 11-04 i+ا &nرخ )(  2004 !'&0'S 6ا & @ V I |G 0ن ا_ ]VG (S Sء.
 .2ا  @ Vن ا ] ي ر 12-04 i+ا &nرخ )(  2004 !'&0'S 6ا `ي  5 ;/0I |G 0.ا & ŸG$ا_ ]VG tG4ء
و ’G&4و & S c ’U 6xLا & دة .35
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>
يندرج الفصل  
للدو Uو
سيا Eجديد
تنظ²
ب السلطات  ا زا  عتباره نقطة انطHق 


الرئي  uالÏر ع Ìاية الدستور عن طريق
إنشاء ا=لس الدستوري الذي يتمثل دوره

وان من  
الرقابة الدستورية و   إطار مبدأ تدرج الق  
ب ا7بتOرات اهمة للتعديل الدستوري
لسنة .1989

أكد ا=لس الدستوري مند إنشائه التقدم ا=قق   ا زا    9ال تعز   مبدأ الفصل  
ب

س  ±آراء ا=لس
السلطات و استقHلية السلطة القضائية .يتج هذا التأكيد بدون لبس  7

بتنظ ²و Øل
التقس²
الدستوري اتعلقة لقانون العضوي اتضمن
القضا pو الرأي اتعلق 


>
الدو.U
9لس
>


لفعل ،اعت fا=لس  رأيه ر 4 Rاؤرخ   19فيفري  1997أن " اؤسس الدستوري،
>
 >ع±ده مبدأ الفصل  
لتنظ ²السلطات العمومية ،قد Øد إ tديد
ب السلطات بدأ
أسا E


>

>
>
ال µحددها kا
ال, 7 µكن أن ,ارسه إ  7ا=ا7ت و وفق الكيفيات 
اختصاص  ïم?ا ،و 
الدستور çاحة".
>

أكد ا=لس الدستوري من جديد ع استقHلية السلطة القضائية  رأيه ر 6 Rاؤرخ


  19ماي  1998بـ " اعتبارا أن مبدأ استقHلية السلطة القضائية الوارد ذكره  اادة  138من

القا لفصل  
ب السلطات ،يستمد مòومه من
الدستور انبثق عن ابدأ الدستوري



عل?ا  اواد  147و  148و  149من الدستور".
ال ت الدستورية انصوص 

من Öة أخرى و اعتبارا أن استقHلية 
القا أساسية 7ستقHلية السلطة القضائية ،و

eدف ا=افظة ع هذه ا7ستقHلية و كرامة 
النقاp
القا ،أكد ا=لس الدستوري ع ا ق




النقا "pستكون قصة و ذلك
القا قه
للقا ،فبالنسبة لجلس "… حرية Ñرسة



>


يش fالرأي ر 2 Rاؤرخ  22
aجباره ع
الت¶ بذلك لوز  العدل عندما ينخرط لنقابة .و 
أوت  2004إ tأن ا ق النقا pحيث يسمح  " Uعند ا7قتضاء من > 
التداب f
الورية
ااذ


لحافظة عل استقHلية و كرامة القضاء".
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القا ع الكشف عن ðوى القانون  إطار الطعن
يساعد ا=لس الدستوري

الدستوري.
إ tتعز   مصداقيته و >  
>
س دوره
لفعل ،فإن استقHلية ا=لس الدستوري 
>
تدعM ²عيته.
ا7ج V ±و 
أسا  Eن النظام الدستوري الذي يقع خارج السلطات
  ا=لس الدستوري بنظام

الثHث ،و هو مركز يضعه  >
حا UاستقHلية لنسبة لتلك السلطات.

و هذه السلطات الثHث >
õث داخل ا=لس الدستوري.

تتم fأيضا  >
إن >
حfام >
ا7عfاف ستقHلية ا=لس الدستوري  
اج?اده من طرف 9تلف

اعني بقراراته و آرائه.


و ستسجل تقدمات هامة  هذا ا=ال من خHل التعديHت اعلن 
ع?ا مسبقا 



>
ال µسوف تؤكد قريبا  صلب الدستور استقHلية ا=لس الدستوري و
الدستور ا زا ي و 
كذا استقHليته aا7دارية و االية.

>
إذا Ùن ا=لس الدستوري يÏر بدقة و ب ÕاستقHلية ع أن  >fم  ïسلطة ميدان

تدخلها  íيتضح من الدستور ،فإنه يÏر أيضا ع ح تقد  ه لدستورية النصوص اوÖة

إليه من أجل الدراسة و ليس اHءمة مثا يس ßإ tتوضيحه   expressis verbisآرائه و
قراراته.

ما يسمح ستقHلية 
ا pالذي ,نحه مبدئيا لوظيفته

القا هو  آن واحد التعريف aا  7
و للثقافة القانونية و كذا قوة طابعه.
الوط ا قيقية لقضاء مستقل الذي بدونه >
هذه   àآخر اطاف M

القوان و
تب¹
 

M
اؤسسات ا 7ك fمثالية 9رد ح fع ورق ،و قد واصل العميد فيدل لقول أن ا7ستقHلية
تعتمد ع "النظافة العقلية للقضاة".
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M
لتا tالسلطات اضادة  فع مOنة السلطة القضائية ،لذا فH
لفعل ،فإن ت Oالسلطات و  
>
استقHلي?ا.
بد من óن
يعد الطعن الدستوري تطورا آخر إ tجانب رقابة الدستور ية و الذي من شأنه أن  فف
>
استقHلي?ا.
من الضغط ع السلطة القضائية و يعزز


ليس من غ f
الوري aا7شارة  هذا اوضوع أن السياسة ا زا  ية قد بدأت ذف

>
اkيئات القضائية ا7ستثنائية من أجل تعز  >
للدوU
اé
دو Uالقانون  إطار ابدأ 

الد,قر 

ا ديثة > 
و tلقواعد قانونية و كذا تواجد و استقHلية اkيئات اôفة
ا7
تع µالوجود

ال µ

>
بتطبيòا.


و  هذا ايدان ،فقد Ùن للجزا  فرصة تقا °خe> fا و Ùن ذلك مؤخرا جدا ,ن fهيئة


ا T7اتحدة.
>
>
>
>
فري ¹انعقد
 íوز الدول ا7فريقية ع خfة لت بصفة ملحوظة ,ناسبة اؤ,ر aا 7
 
 زا   نو.2014 f




أخذ  
لر Áمن  ïالعيوب >
ال µقد >ت?م eا ،فإن القضاء  إفر يقيا إذا
بع ا7عتبار


التغي ،fفقد > 
اذت
و Vا Uو اول

ابادرات اتخذة هنا و هناك ،قد أصبح ع 


ا pعتبارها >  إ tتعز   استقHلية و سلطات القضاة 3
إصHحات البعض م?ا إ 


>
>
الدو.U
عHقاeا مع اkيئات ا7خرى 
 
و يقوم ا يل ا ديد من اkيئات الدستورية لفعل بتطو  >
يب  آن واحد قدرته
اج?اد 
ع التخيل و استقHلية فكر× و هذا ما يفيد ارور من الشôية إ tفاعلية دستورية موÖة

الد,قراطية و >
دو Uالقانون.
و 

3

. Mayacine Diague « La mutation de la justice constitutionnelle en Afrique. L’exemple du
Conseil constitutionnel Sénégalais » Annuaire Internationale de Justice Constitutionnelle
T.XII, 1996,p.99.
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اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

سيدا> p
>
>
اماث السيدات و السادة،
ساد pرؤساء و قضاة ا=ا¿ الدستورية و اkيئات


 
>

خ> Z f
للوا pو  
انظم من أجل اختيار اوضوع
الذ~ أرادوا >eنئة
ا7
أود 

· µإ tا 

و نوعية تدخلهم.
>
ال µاتسموا eا من أجل جعل إقامتنا õتعة.
سأواصل شكر× فاوة ا7ستقبال و اهنية 
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أﺛﺮ ﻗﺮارات و آراء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،اﻟﻮاﻗﻊ و اﻵﻓﺎق
أﺛﺮ ﻗﺮارات و آراء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،اﻟﻮاﻗﻊ و اﻵﻓﺎق
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
" اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ و اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻊ و اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ "
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ  -اﻷردن ﻳﻮﻣﻲ  29-28ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2016

ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﻒ
ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري



>
اداخ لدراسة Mآر الرقابة الدستورية  ظل التجربة ا زا  ية وذلك
نتناول  هذه
½
لتعرض إ tمدى ¦ية M
وآر القرارات وا7راء الصادرة عن ا=لس الدستوري ا زا  ي ،هل

أن ¦ >ي?ا نسبية أم أن kا ¦ية مطلقة تي ع Ùفة السلطات ،وما M àآر قرارات ا=لس

الدستوري القاضية بعدم دستورية أحOم ونصوص Mت يعية ومآل تلك ا7حOم والنصوص،

القانو> p

القوان >اهها أي ما هو  M
اfتب ع
ا7
وكيفية تعامل السلطات اôفة بتطبيق

M
التنظي#
ي ßأو

صدور قرار ا=لس الدستوري بعدم الدستورية الôية أو ا زئية للنص الت 
>
>
دستوري?ا .
ال  µطر ا=لس قابة
أو اعاهدات الدولية 
>
اداخ إ tأربعة 9اور : à
تقس²
وسنتناول هذه النقاط من خHل 
أوﻻ  :ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ و اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺣﺠﻴﺔ آراء وﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻘﺮارات وآراء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
راﺑﻌﺎ  :ﺣﺠﻴﺔ وإﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺪﻳﺪ .
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أوﻻ  -ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت:

لقد > > Iسيس ا=لس الدستوري سنة  1989لن >
احfام أحOم الدستور والÏر خاصة
>
ع >


هامت Äا :
مHحظت
احfام السلطات للدستور .وبداية در ا7شارة إt
 .1أن اؤسس الدستوري ا زا  ي أسند لجلس الدستوري اختصاصات وصHحيات
9ددة وحية وليست عامة وتقد  ية ،ومن  7 IMيستطيع ا=لس الدستوري أن يتدخل

خارج تلك ا ا7ت ا=ددة بدقة  الدستور .
 .2أن الدستور ا زا  ي    f  ,صHحيات واختصاصات ا=لس الدستوري  
ب



سنكت¹
صHحيات ,ارÔا ا=لس  ا ا7ت العادية وأخرى ,ارÔا  ا ا7ت ا  اصة ،وهنا


1
 7aشارة إ tصHحياته  ا ا7ت العادية.
> 

>
الµ
لنسبة للصHحيات وا7ختصاصات  ا ا7ت العادية واتمث  الرقابة التقليدية 
>
 
و àالصHحيات
,ارÔا ا=لس ع غرار   هيئات الرقابة الدستورية  9تلف الدول ،
ا=ددة بوضوح  أحOم اواد  163و  165من الدستور 
وسfكز ع اختصاص الرقابة ع


>

اداخ ولن نتطرق لدور ا=لس الدستوري  ا7نتخات وتعديل
القوان لعHقته ,وضوع
الدستور.
>
ال, µارÔا ا=لس الدستوري ع النص الذي أخطر به رقابة
وتكون الرقابة الدستورية 
وقائية قبلية ,وجب رأي قبل اصدار القانون ودخو  U
ح fالتنفيذ وتكون هذه الرقابة وجوبية

>


الوط) µالغرفة ا7و(t
الشعµ
الداخ ل Õمن ا=لس
القوان العضوية والنظام
وص




و9لس ا7مة )الغرفة الثانية( وتعرف قابة اطابقة ،وإما رقابة جوازية غ fإجبارية وتكون

 .1أ@ ،d K &Y7 !eدور ا  ]Vء ا  0Sري )(  ! œUا  e2م ا  0Sري و ا  OI!$U ،(S Qا &ŸG$
ا  0Sري ا #$ا"!ي  -ور tV0G&G O7 V7 O+ا  (&Gا  YUc MS 0د ا & iW Yو ا & Ÿ $ا  0Sر O.ا !،O I
ا ;  7 §.رس 2015
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والتنظ±ت وتعرف قابة
والقوان العادية
إما قبلية أو بعدية ويتعلق موضوÛا عاهدات

2
الدستورية .
 (1رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ:


فلقد ح اؤسس الدستوري رقابة اطابقة ع  
القوان العضوية
فئت من النصوص à
والنظام الداخ ل Õمن >
غرف µالfان


أ .اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ  :وأطلق اؤسس الدستوري مصطلح القانون العضوي ع تلك

النصوص ا=ددة ع سبيل ا   الدستور ،واعتfها ذات مركز خاص مقارنة

 
" > إما إ tتوضيح بعض أحOم الدستور أو إ tإkíا وذلك
لقوان العادية 


القانو pا  اص الذي منحه الدستور
تفاد للتفصيل  الدستور ،ويتج ذلك اركز


kذه النصوص أنه خBا لرقابة aا7جبارية السابقة لصدورها من قبل ا=لس الدستوري
>
>
عل?ا  7aضافة إt
مطابق?ا للدستور تشمل طرق إعدادها
وأن رقابة
ومناقش?ا والتصويت 

مضموeا ومدى تطابق  ïذلك مع أحOم الدستور.


والغاية من ذلك  àتقييد الfان  Ñرسة اختصاصاته  هذا ا=ال ,ا  7يسمح U

بتخ  aا7طار ارسوم   Uالدستور ،حيث تمل أن تتضمن هذه النصوص أحOما

يستد VإخضاÛا للرقابة السابقة بصفة
الذي
مر
ا7
تتعارض مع الدستور نصا أو روحا

>
شام وإجبارية  íأن اkدف من ذلك هو óن وجود منظومة قانونية عضوية متجانسة
مع الدستور 7رتباا الوثيق به ،ومن  IMفإن اخضاÛا >
Ùم لرقابة اطابقة Hف القوا  
ن
3
ور وهذا ما ذهب إليه اؤسس الدستوري.
العادية واعاهدات
والتنظ±ت ،يعت ç f


 .2أ@ -d K &Y7 -!eدور ا  ]Vء ا  0Sري )( ا@ e0م ا & 5ا  OI!$U ،( .!/0ا & ŸG$ا  0Sري
ا #$ا"!ي 7 ،ا• !&Un7 () OGا ! OI +ا  0Sر () O.ا ول ا ! i VU - O Iورؤ! I O G'V0Q7 O.وت  14و 15
@ )&'!  2014ص .4
 Ÿ<@ .3ا &!M:
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ب .اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻐﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن :


 ضع النظام الداخ >
القوان العضوية لرقابة اطابقة حيث أن
لغرف µالfان ،مثل




الداخ و  7ضع aلHصدار من قبل
 ïغرفة  الfان kا استقHلية  إعداد نظاÐا

 
>
ا7مر الذي ,كن أن يفتح ا=ال أمام >
غرف µالfان
القوان،
رئيس ا مهورية مثل  



>
الداخ أحOما >,س لتوزيع الدستوري للسلطات والصHحيات
تضم النظام
7ح±ل


ومن > IM
7س ±السلطة التنفيذية.
اح±ل ا7عتداء ع اختصاصات السلطات ا7خرى 
> >

ال µضع لرقابة اطابقة،
ولص هنا أنه إذا Ùن اؤسس الدستوري قد ح النصوص 
فإن ا=لس الدستوري قد  
ب اقصود من رقابة اطابقة  eا 
تقت üأن يكون النص

موضوع aا7خطار قد ذكر   أحOمه وتضمن مانة ابادئ الدستورية >
عل?ا
ال µاعتمد 

ال µاستنبط م?ا جوهره  ،
>
7س±
وب ا=لس ان  ïقانون 
وتبيان القواعد الدستورية 

العضوي منه ب أن  7تتجاوز أحOمه ا دود الدستورية و 7تتعارض مع روح

الدستور ذاته.

4

ودر بنا اHحظة هنا أن ا=لس إذا أقر عدم مطابقة ح Úأو أحOم من النص اعروض
عليه خاصة  >
يتع ع السلطة M
حا Uالنظام الداخ فإنه  
الت يعية أو الغرفة اعنية


مراجعة ذلك النص وفق توÖات ا=لس الدستوري وأن تعرض أحOم اراجعة مرة
>
مطابق?ا و,كن أن تستمر العملية دون
أخرى ع ا=لس الدستوري 7aعادة مراقبة
اصدار النظام الداخ ومن  IMعدم M
الوع   تطبيقه إ  t
ح موافقة ا=لس ع

 

النص   والت¶ نه مطابق للدستور.

 .4أ@ - d K &Y7 !eدور ا  ]Vء ا  0Sري )(  !. PUا  e2م ا  0Sري و ا  OI!$U ،(S Qا &ŸG$
ا  0Sري ا #$ا"!ي .ور tV0G&G O7 V7 O+ا  (&Gا  YUc MS 0د ا & iW Yو ا & Ÿ $ا  0Sر O.ا !- O I
ا ;  7 §.رس  2015ص .7
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 (2ﺻﻼﺣﻴﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ :


> 
واتمث  اختصاص
نصت اادة  165الفقرة ا7و tمن الدستور ع هذه الصHحية
>



والتنظ±ت ،ودر ا7شارة هنا
والقوان
ا=لس الدستوري  الفصل  دستورية اعاهدات

>
رسا Uاخطار ا=لس
أن رقابة الدستورية قد تكون جزئية أو %ية حسب ما تتضمنه

ا= >
الدستوري من طرف السلطة 
ور aخطار ا=لس الدستوري ع عكس رقابة
و Uدست 

>
ال µتنصب ع  ïأحOم النص ،وإذا Ùن اؤسس الدستوري قد أقر ن رقابة
اطابقة 
يشfط ذلك  >
وت ²قبل صدور النص  ،فإنه > ³
اطابقة تكون سابقة >
حا Uرقابة الدستورية ،ومن

 IM
فإeا قد >,ارس ع النص قبل صدوره و,كن أن >,ارس الرقابة ع النص بعد صدوره
ودخو  U
ح fالنفاذ وفقا ا  اه من خو Uالدستور سلطة إخطار ا=لس الدستوري.



>

مسأ Uرقابة الدستورية  إمOنية خضوع اعاهدات
وتتج
والقوان العادية وا7وامر

> 
õث  رئيس ا مهورية أو  بعض
وكذا النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية

اس ²التنفيذية الصادرة عن الوز  ا7ول.
ا ا7ت ار 



التذك fبه  9ال رقابة الدستورية هو أنه تمل أن يقرر ا=لس الدستوري
ينبß

وما 


 >
حاa Uا7خطار ا7ختياري ح æغ fدستوري ويكون ذلك ا  Úمرتبطا حOم أخرى 


النص   ³طر ,راق >ب?ا ،ف ¹هذه ا >
ا Uق لجلس الدستوري التصدي kا ودر >
اس?ا وتقر 

5
>
دستوري?ا ولنتيجة إلغاءها.
عدم


وختاما ب التأكيد ع أنه من الثابت ،سواء تعلق ا7مر قابة اطابقة أو رقابة
تقو,ية ع M
اع ،ومن  IMفإن الرقابة 7
الدستورية ،أن ا=لس الدستوري ليست  Uسلطة 
تقو,ية ع M
الت يع من حية مHءمته أو مدى صHحيته >
ا7ج±عية
تنصب ع إصدار أحOم 
 Ÿ<@ .5ا &! ،M:ص .8
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> >
ال µيتمتع eا M
>
اع ،فالدستور
والسياسية وا7قتصاديةê ،ذه اسأ Uضع للسلطة التقد  ية 

>
خو Uو7ية M
مHءم?ا  ،فرقابة ا=لس الدستوري تقف عند حد
الت يع و اطلق سلطته  تقد 
التحقق من مطابقة M
والتنظ ²للدستور أو عدم مطابقته نصا وروحا.
الت يع


وقبل ا  وض  موضوع ¦يةM ،
وآر قرارات وآراء ا=لس الدستوري در بداية التطرق

>
طبيع?ا ؟ واذا اعتمد اؤسس الدستوري
 aاز لقرارات ا=لس الدستوري وآرائه ما à

مصطل القرار والرأي  ما يصدر عن ا=لس الدستوري بعد قيامه ,همة
)واضع الدستور(

الرقابة الدستورية وهل هناك فرق  
ب القرار والرأي أم أن kما نفس الطبيعة القانونية ؟
½

>
ا7دبيات >
مسأ Uالقيمة القانونية 7راء ا=لس الدستوري
تثf
نش fإ tأن هناك بعض
ال µ



متسائل هل الرأي ملزم مث مثل القرار أم أن القرار فقط هو وحده الذي يتمتع لقوة
ا7لزامية> ،
ويب " ¹الرأي " حسب هؤ7ء 9رد رأي تستأنس به إحدى Öات إخطار ا=لس
الدستوري دون أن يكون ملزما kا ،ولتا tفإن إلزامية " الرأي " >
تب ¹رهينة إرادة اkيئات

½

اعنية 7مر ،فقد ذهب جانب من الفقه إ tاعتبار أن هذه ا7راء  àذات طبيعة استشارية
و غ fملزمة من الناحية القانونية بل kا 9رد قيمة معنوية توجب >
احfاÐا ع أساس أنه

من غ fاعقول أن تقبل سلطة Øومية aصدار أو تطبيق نص تع´ أنه غ fدستوري وتع´
موقف ا=لس الدستوري منه .

6

>
غ fأن هذا ا7اه يعت fعار من أي سند أو دليل ،حيث الثابت أن إرادة اؤسس
ب الرأي والقرار من حيث القوة القانونية وا7لزامية ،

التمي  f
وإ,ا
الدستوري  ³تنف إt
a
>
التمي  fرقابة ا=لس الدستوري للنصوص M

الت يعية  
ب رقابة سابقة يفصل من
اهت إt
 
الت ي9 ßل الرقابة  
خkHا ا=لس أي ،ورقابة 7حقة أي بعد دخول النص M
>
والµ

ح fالنفاذ 
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يبت ف?ا ا=لس بقرار ،ولقد نصت ع ذلك çاحة اادة  165من الدستور حيث جاء 
> 
فقرeا ا7و: t


والتنظ±ت إما أي قبل أن
والقوان
" يفصل ا=لس الدستوري   ...دستورية اعاهدات

تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار  ا >
ا Uالعكسية  , ، "...ع µأن الرأي  ص الرقابة السابقة أي

M
ي ßمن طرف رئيس ا مهورية أو
إذا أخطر ا=لس لرقابة دستوريته قبل صدور النص الت 

M
ي ßالذي
قبل التصديق ف ±ص اعاهدات الدولية ،أما القرار فيكون بشأن النص الت 
أخطر ا=لس الدستوري قابته بعد دخول ذلك النص  
ح fالنفاذ ،فÄا kما نفس القوة

القانونية ويستشف ذلك من نص اادة  169من الدستور مثا 
سfى تفصي Hعند التطرق
>
>
ارى
ال µجاء ف?ا  " :إذا
جية قرارات وآراء ا=لس الدستوري ،فبالعودة إ tنص هذه اادة 
ا=لس الدستوري أن نصا Mت يعيا أو تنظيميا غ fدستوري يفقد هذا النص أ  Mه ابتداء من يوم
قرار ا=لس " واقصود بعبارة " قرار "   هذه اادة 
اع µالواسع وتعود إ tما يقرره ا=لس
½
>
الت ي ß
الدستوري بشأن دستورية النص M
ا=طر به ،و 7ص القرارات دون ا7راء  ،ولعل

>
ا7اه اذكور أعHه والقائل   
لتمي  f
ب قوة
هذه العبارة  àمصدر اللبس الذي وقع فيه
½
7
القرارات  
وب قوة ا7راء.

½

فعبارة " قرار "  نص اادة  169تشمل ا7راء والقرارات ع السواء
>

تعا  M
ا7
واضع الدستور إ tصيص مادة أخرى أو فقرة Mنية  نفس اادة û
½

وعليه فإن اقصود بعبارة قرار  نص اادة   169ص  ïمن ا7راء والقرارات وأن إرادة
بي?ما من حيث القوة القانونية وا جية  í
اؤسس الدستوري  f  ,> 7
سfى 7حقا .ودليلنا ع

الفقرت الثانية والثالثة من اادة   165

اللت تلزمان ا=لس aبداء رأيه
ذلك هو ما جاء  نص


وجو  دستورية
عل?ا الfان وقبل أن يصدرها رئيس
القوان العضوية بعد أن يصادق 

وإ 7 7نف
 ½
القانو pلHراء،
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ا مهورية> ،
وي ²الفصل ف?ا أي،وكذلك الشأن لنسبة لتدخل ا=لس وجو  الفصل 
يستق ²منطقيا و 7يصح 
دستورية النظام الداخ >
قانو أن يقدم
لغرف µالfان أي أيضا .ف H




القوان العضوية والنظام
واضع الدستور aلزام ا=لس الدستوري لفصل  دستورية
½
ا7راء نفس القوة ا7لزامية >
الداخ ل Õمن >
الµ
غرف µالfان أي وجو و 7يع  kذه




,نحها للقرارات لص إ tأن اؤسس الدستوري ا زا  ي  f  , ³من حيث القوة القانونية  
ب
قرارات وآراء ا=لس الدستوري ،
 
نو Vالرقابة الدستورية الرقابة
وإ,ا فقط أراد
التمي fب 
>
>
وال> µي ²الفصل ف?ا بقرار.
السابقة للدستورية وي ²الفصل ف?ا عن طريق رأي ،والرقابة الHحقة 
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺣﺠﻴﺔ آراء وﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري

> تلف ¦ية قرارات هيئات القضاء الدستوري سب ,ط الرقابة الدستورية ،
ف ¹النمط



القوان إ tا=Óة الفيدرالية العليا ،فإن قرار >اeا
مري الذي تÞد فيه الرقابة ع دستورية
ا7

تكت¦ uية نسبية وليست مطلقة حيث تنح Mآرها ع القضية اعروضة دون أن

>
M
التنظي #اشوب بعدم الدستورية ساري افعول
ي ßأو
تتعداها 

لغfها ويب ¹النص الت 
و  تب Mآره ويطبق ع حا7ت أخرى .

> 

ال> µخذ =لس الدستوري Kيئة
تلك
وخاصة
الدستورية
للرقابة
ورp
ا7
النمط

أما



للرقابة الدستورية ،فإن القرارات الصادرة 
تكت uطابع ا7لزام لنسبة لOفة السلطات
ع?ا

> 
قاب 7ي طريق من طرق الطعن القضائية أو ا7دارية
و àغf
العمومية والقضائية a
وا7دارية 

M
الuء
 íهو الشأن  التجربة الفرنسية ،فقرارات ا=لس الدستوري
الفرنk uا صفة وقوة 


ا tدستور  ،1958وتعتe fائية
اق üفيه طبقا لنص اادة  62الفقرة  2من الدستور ا 

وا7دارية و àغ> f
قاب 7ي طعن >
ويfتب ع هذه
وملزمة لOفة السلطات العمومية والقضائية a



>
M
ي ،ßفإن ذلك النص يعتÙ fن  ³يكن
القرارات  حا Uالقول بعدم دستورية نص ت 
وذف من انظومة M
الت يعية اعتبارا من قرار ا=لس الدستوري .
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خ 7 ،fد فيه إجابة 
çة
ولرجوع إ tأحOم الدستور ا زا  ي قبل التعديل ا 7

وواة بشأن مدى إلزامية آراء وقرارات ا=لس الدستوري للسلطات اعنية خHفا ا هو عليه



>
ال µنص ف?ا الدستور çاحة  مادته 62
ا ال  أنظمة مشاeة مثل فرنسا  íرأينا أعHه 
الفقرة  2ع أن " قرارات ا=لس الدستوري غ> f
قاب 7ي ش Õمن أشOل الطعن ،
وأeا
ملزمة للسلطات العمومية و ïالسلطات ا7دارية والقضائية " .

إ 7أنه   ا زا  د أن نص ا  
ادت  168و  169من الدستور تبينان لنا القوة القانونية
½7راء وقرارات ا=لس الدستوري وإن Ùنت  7تنص çاحة ع إلز >
امي?ا للسلطات
واؤسسات ا7دارية والقضائية 
وإ,ا يستنتج ذلك استنتاجا
>
ارى ا=لس الدستوري عدم دستورية
 −فاادة  168من الدستور تنص ع " إذا
عل?ا "
معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية ،ف> Hي ²التصديق 

>
ارى ا=لس الدستوري أن نصا Mت يعيا أو تنظيميا
 −أما اادة  169فتنص ع  " :إذا
غ fدستوري يفقد هذا النص أ  Mه ابتداء من يوم قرار ا=لس "
>
ال  µى ا=لس الدستوري أن أحÐOا غ fدستورية
ويتضح من ذلك أنه لنسبة لعاهدة 
فإن السلطة 
عل?ا , ،ع µوجوب > 
ا7لfام أي
ا=تصة لتصديق )رئيس ا مهورية (  7تصدق 
ا=لس الدستوري إ tغاية انتفاء سبب عدم الدستورية وذلك بتعديل الدستور ,ا يتطابق مع

ال> µ
ا7حOم >
عل?ا ا=لس الدستوري.
اعfض 

M
M
>
ال µيصدر ا=لس الدستوري
نفس 
الuء ,كن مHحظته لنسبة للنصوص الت يعية 



القوان العضوية والنظام الداخ ل Õمن >
والقوان العادية
غرف µالfان وجو،
بشأeا ر أ )


 >
ال µدخلت  
حا UاخضاÛا للرقابة السابقة (أو قرارا )  
>
ح fالنفاذ
والتنظ±ت(


القوان العادية 
>
دستوري?ا ،حيث أنه ,جرد صدور الرأي أو القرار تفقد أ  Mها ،
ويعµ
فيح فيه ا=لس بعدم
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فقداeا  M
ا 7إلغاء ا  Úاح بعدم دستوريته واستئصا Uمن النص الذي نظر فيه ا=لس

يع µوجوب > 
ا7مر الذي 
ا7لfام أي أو قرار ا=لس الدستوري .
الدستوري،

>

تع > µك ا  يار للسلطات العمومية
إن استعمال اؤسس الدستوري لعبارة " إذا ارى "  7

 

 ا7خذ أو عدم ا7خذ أي ا=لس الدستوري أو قراره طاا أن النتيجة 9ددة  الدستور
يث  7وز التصديق ع اعاهدة أو ا7تفاق أو ا7تفاقية إ 7بعد ا7ستجابة Hحظة
ا=لس الدستوري لدى تعديل الدستور 7 í ،وز اصدار ا  Úأو النص >
اعfض عليه لعدم


ال ßا  Úغ fالدستوري
دستوريته أو عدم مطابقته للدستور ،فإن Ùن قاب Hللفصل عن النص 
½
فقط –  íسنفصل عند ا ديث عن اM 7ر – وإن Ùن , 7كن فص عن النص أجل إصداره
> >
ح >اوز عدم دستوريته من خHل التعديHت 
إ  t
ال µرى عليه ،فقد أقر
ورية
ال

>


الت¶ بعدم الدستورية لبعض أحOم
ا=لس الدستوري  رأيه ر 1998-4 Rصوص Mآر

النص اعروض عليه حيث جاء  الرأي " اعتبارا أنه إذا أخطر ا=لس الدستوري طبقا

لادة  166من الدستور للفصل  دستورية ح Ú
قانو ،pوçح ن ا  Úغ fمطابق للدستور


>

8

اع µيعاد إ tالfان " .

و نفس الوقت غ fقابل للفصل عن   أحOم النص فإن القانون 


لص إذا إ tأن إلزامية قرارات وآراء ا=لس الدستوري تستنتج أساسا من الدستور 7

اادت  168و  169وال >  µيستشف م?ا آمران أساسيان :
س±


>
 (1عدم التصديق ع اعاهدات إذا >
ارى ا=لس الدستوري > 9
اسأU
الف?ا للدستور .وهذه
 
غاية  اÄ7ية ع أساس أن التصديق ع اعاهدة أو ا7تفاق أو ا7تفاقية من شأنه إدخال

نصوا إ tدا  ة M
الت يع الواجب النفاذ بل ا7مر يتعدى ذلك ع اعتبار أن تلك

القوان الداخلية طبقا لنص اادة  132من الدستور.
اعاهدات تسمو ع
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>
ودر ا7شارة أن ا=لس الدستوري منذ >سيسه سنة > ³ 1989ي ²إخطاره ,عاهدة أو اتفاقية
دولية بغرض >
>
الµ
رقاب?ا

دستور ،وهناك من الفقه من يتساءل ف ±إذا Ùنت  ïاعاهدات 
>
>
طي هذه >
>
عل?ا ا زا 
دستوري?ا 9سومة ،أم أن تقنية التحفظ
مسأU
الفfة Ùنت
صادقت 
ال µتستخدم أثناء إ ام أو توقيع أو التصديق ع اعاهدات من 
>
شأeا óن عدم 9الفة

نصوص تلك اعاهدات للدستور ،وهناك من  ى أنه >
ح µوإن Ùنت التحفظات كتقنية
دبلوماسية >
والقوان الداخلية من Öة  

كفي بتفادي التضارب  
وب اعاهدات
الدساتf
ب

>  > 
صي  تقر  ما إذا
وا7تفاقيات الدولية من Öة Mنية ،إ 7أن الرقابة الدستورية  àالوسي ا7
Ùنت هذه النصوص دستورية أو غ fدستورية.

الت ي ß
 (2فقدان النص M
ا=الف للدستور 7ي أ  Mمن يوم صدور قرار ا=لس الدستوري

بعدم دستوريته.

فنظام الرقابة الدستورية  ا زا   
يتم fعن غfه من ا7نظمة الدستورية اشاeة مثل فرنسا


بكونه يسمح لرقابة القبلية والرقابة البعدية  آن واحد ،يث أنه و ان Ùنت الرقابة القبلية

>
ال µتعتمد أسلوب الرقابة عن طريق 9لس دستوري ،فإن
 àالسائدة  أغلب ا7نظمة 
ا=لس الدستوري ا زا  ي خو Uالدستور صHحية البت  دستورية النصوص M
الت يعية

ح fالنفاذ ،يث أن النص M
ال µدخلت  
الت ي> ß
>
ح µوإن أصدره رئيس

والتنظيمية 


ا مهورية >وM Iنه  ا ريدة الرÅية ودخل 9ال التنفيذ ,كن 7aحدى Öات ا7خطار


الوط ( µأن تعرضه ع
الشعµ
لس
ا=
رئيس
أو
مة
ا7
)رئيس ا مهورية  ،رئيس 9لس



ا> 7
مث ع ذلك نذكر م?ا ذلك
ا=لس الدستوري لرقابة مدى دستوريته ،وهناك العديد من


اتعلق aخطار رئيس ا مهورية   23فfا   2000ا=لس الدستوري للنظر  دستورية

 >

ا7سا Eا  اص =افظة ا زا 
ا7مر ر 15-97 Rواؤرخ   31مايو  1997وا=دد للقانون

الكfى الذي >, Iوجبه >
التنظa ²ا7داري اعتمد
تنظ ²خاص للجزا  العا ة  تلف عن

اع±د 
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بتنظ²
تقس ²البHد إ t
و7ت ðاء هذا ا7مر 
 ا زا  بناء ع الدستور والذي يقوم ع 


قال ²التابعة
خاص للعا ة أطلق 
عل?ا إ9 °افظة ا زا  الكfى و k Zا العديد من ا 7

لو7ت 9اورة ،وبعد دخول القانون  
ح fالنفاذ لثHث سنوات عرضه رئيس ا مهورية ع



ا=لس الدستوري  سنة  2000للنظر  دستوريته وÙنت النتيجة أن أصدر ا=لس قراره


بتار¶  27فfا   2000محا من خ UHبعدم دستورية هذا القانون وفقد هذا ا7مر أ  Mه
>
تسمي?ا السابقة "و7ية ا زا 
وألغيت تسمية 9افظة ا زا  الكfى واستعادت ا زا  العا ة
"  لص إ tأنه ع خHف ما هو معمول به   فرنسا مث> H
ال µتنص اادة  62الفقرة  2من

> 
دستورها ع إلزامية قرارات ا=لس الدستوري ف?ا 
وأeا غ fقاب 7ي طعن وملزمة لÕ


الدسات fا7خرى ،فإن واضع الدستور 
وا7دارية ،وكذا بعض
السلطات العامة والقضائية a



>  M
ا7مر ،
وإ,ا استنبط
و دستور  1989النص çاحة ع هذا
ا زا  ا  Eدستور  1996
>
ا=لس الدستوري هذه القاعدة استنباطا من خHل قراراته خاصة القرار ر1995 – 01 R


>و,سك eا  > ï
تفسfه 7حOم
اج?اداته الHحقة بل توصل إ tتكريس مبدأ دستوري  

½M

الدستور يتمثل  أن قرارات ا=لس الدستوري مرتبة 7رها ما  ³يتعرض الدستور للتعديل

9
ا7سباب >
>
تتغ.f
ومÙ µنت
عل?ا القرار  ³
ال µأسس 


وكرس ا=لس الدستوري هذا ابدأ  النظام ا=دد لقواعد  Øمن خHل نص اادة 49


>
الµ
 النظام اؤرخ   28يونيو  2000ا=دد لقواعد  Øاعدل و اتمم  ،تلك اادة 
أصبحت >مل >ر   54 Rآخر تعديل للنظام سنة  2012و >
ال µتتضمن إلزامية قرارات وآراء

وا7دارية وعدم >
قابلي?ا للطعن .
ا=لس الدستوري لOفة السلطات العمومية والقضائية a


دستور حول مدى
ولقد Mأرت هذه اادة  النظام ا=دد لقوا عد Øل ا=لس نقاشا


دستورية هذه اادة ،وهل ق لجلس أن ّ
الداخ هذا البند ر Áعدم نص
يضمن نظامه


.9د.ا_ O@ ;7" - -.! F 7ا '! & ن ا #$ا"!ي )( ا H0:د ا & ŸG$ا  0Sري" )(  OG$7ا &ŸG$
ا  0Sري ،ا د  ،2013 - 01ص .21
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M

وابا للسلطات العمومية والقضائية
ال¶
الدستور çاحة ع ذلك خاصة إلزاÐا
وا7دارية حيث  ى بعض أساتذة القانون ن هذه اادة تفتقد M
للعية وتتجاوز أحOم
a


الدستور وذلك لعدم وجود نص دستوري 
 ¶çووا +يفيد ن قرارات وآراء ا=لس eائية
½
وملزمة ميع السلطات بل هناك من ا7راء من يؤيد فكرة قابلية تلك القرارات للطعن أمام

القضاء ويوردون سابقة قضائية >,ثلت  الطعن الذي رفعته حركة 9تمع الس´ سنة 1999
M

>
الدو Uع إ  Mعدم قبول ا=لس الدستوري >  NرئيÏا السيد 9فوظ ناح
أمام 9لس

>

الدو U
>
ق üبعدم
ال µجرت  أفريل  ،1999إ 7أن قرار 9لس
لHنتخات الرسية 
> 
>
10
قابلي?ا 7ي طعن.
سأe Uائية قرارات ا=لس الدستوري وعدم
ا7ختصاص مؤكدا ومثبتا
وهو الرأي السائد لدى غالبية الفقه وأساتذة القانون  
الذ~  ون أن اادة  49من النظام ا=دد

لقواعد Øل ا=لس الدستوري )اادة  54حاليا ( يث يعت fوeا دستورية و 7تتجاوز إرادة
اؤسس الدستوري )واضع الدستور ( ،حيث  
>
ال µتتناول ا=لس
يتب من  ïأحOم الدستور 

 
ا pو Uصفة aا7لزام و 7يوجد  الدستور ما ينص ع
الدستوري أن ما يصدر عن ا=لس  e
خHف ذلك  ،ومن  IM
فإeا تقر لزامية وeائية قرارات وآراء ا=لس الدستوري  ،ويضيف هذا
>
ا7اه أن اؤسس الدستوري  ³يضمن وثيقة الدستور  ïالتفاصيل بل > ك وأحال إ tا=لس
>
تفس fأحOم الدستور من خHل وي Ðمة الÏر ع Ìاية الدستور ،و,وجب
الدستوري 
>
لتاt
اادة  167الفقرة  2من الدستور فإن ا=لس الدستوري  UصHحية ديد قواعد  ،Øو 
فإن نص اادة  49سابقا و 54حاليا من النظام ا=دد لقواعد Øل ا=لس مطابقة للدستور من
حيث نBا ع eائية آراء وقرارات ا=لس الدستوري >
وقوeا ا7لزامية.
>


و  ى ا7اه الغالب  الفقه أن ما ورد  النظام ا=دد لقواعد ا=لس الدستوري ما هو

تفسfه 7حOم الدستور ،وبدل
سوى > سيخ لقرارات هامة صدرت عن ا=لس من خHل 
.10د &4.ر  '4س  ،|I S M:!7 -ص .86
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التساؤل حول إلزامية أحOم النظام ا=دد لقواعد Øل ا=لسÙ ،ن من ا7حرى البحث عن
½
>
أصل ا  Úالوارد فيه واستمد من الرأي ر ،1998 – 4 Rفالقوة ا7لزامية 7راء وقرارات ا=لس
½
>

الواردة  نفس النظام مستمدة من القرار ر 01 Rلسنة  ،1995وأن القرارات وا7راء أ Xمن

½
وا7راء >,ثل >
النص الذي 
ت Óوامتداد 7حOم
يل ßلعدم دستوريته عتبار أن القرارات
>
الدستور ولقد أكد ا=لس الدستوري هذا ابدأ ,وجب القرار ر 01 Rلسنة  1995وذلك عندما
أعادت السلطات ادراج Mط أن يكون زوج >
ا NM f
لرسة ا مهورية ذا جنسية جزا  ية أصلية
>

وهو M
الط الذي سبق لجلس أن أسقطه ,وجب قراره ر 01 Rاؤرخ   1989/08/20معتfا

إه غ fدستوري ،فقد استند ا=لس الدستوري  القرار  1995-01ع اادة  159من دستور

>
وال µاصبحت اادة   169ظل دستور  ،1996ع اعتبار أن قراراته
 1989الساري آنذاك 
تكت uالصفة ال?ائية وذات النفاذ الفوري وتلزم السلطات العمومية  í ،اعت fا=لس "قرارات


ا=لس الدستوري > تب بصفة 
دا,ة M ïآرها ما  ³يتعرض الدستور للتعديل وطاا أن ا7سباب
> 
منطوق?ا مازالت 
>
>
قاب 7ي ش Õمن أشOل الطعن ومن IM
قا,ة " ،فقراراته غf
ال µتؤسس

الط  ن Mوط >ال NM f
ان\ ا=لس إ tأن " ادراج نفس M
>
لرسة ا مهورية الذي > Iالفصل
>

فيه بعدم مطابقته للدستور يعد اهل لقوة قرار ا=لس الدستوري ،ومن  IMفإنه  7وجه للبت 
مدى دستوريته من جديد " مكتفيا بتثبيت قراره الصادر سنة . 1989

 لص إ tأن قرارات وآراء ا=لس الدستوري >
f9مة من قبل السلطات منذ >سيس ا=لس
الدستوري سنة ،1989إ 7أن قرار ا=لس >ر M ³ 1995-01 R
ي السلطة التنفيذية عن إعادة ادراج

> M

ذلك M

تضم
ا Nfبعد ذلك القرار حيث >I
الط Mط ا نسية ا زا  ية ا7صلية  زوج


الط  قانون ا7نتخات سنة  1997وتعدي  > I> í ،2004
ذلك M
اشfاط ا نسية ا7صلية 




ور Áقضاء ا=لس الدستوري بعدم دستورية ذلك M

الط
السياE
اؤسس للحزب
ا7عضاء


 M

الط  القانون
 رأيه حول ا7حزاب السياسية لسنة  ،1997إ 7أنه > Iإعادة إدراج ذلك
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خfة  سنة  ،2012إ 7أنه من حيث أ  Mقرار ا=لس
العضوي حول ا7حزاب السياسية ا 7
الدستوري فOن حا   ïمرة يعيد aاç7ار ع عدم دستورية هذا M
الط ومن  IMحذفه

واستئصا Uمن النصوص القانونية اذكورة والتذك f
دا,ا aلزامية قراراته .

>
>
يبدeا ا=لس الدستوري بشأن
يب ¹التساؤل عن مدى ¦ية التحفظات
ال µ

التفس fية 


ا7حOم الواردة  نص > Iاخطاره به لرقابة مدى دستوريته فبد 7من أن يلجأ ا=لس إ tإلغاء
M
>
الµ
ذلك ا  Úفإنه يعمل ع انقاذ النص aجازته  يطة أخذ السلطات اعنية لتحفظات 
يبدeا ا=لس بشأنه و  f  ,هنا  
ب  3أنواع من التحفظات.

 
M
ي ßموضوع الرقابة
 .1اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي اﻟﺘﺤﻴﻴﺪي :ويقصد به استبعاد 
معا  pالنص الت 
= >
الف?ا ابادئ الدستورية وقد استعمل ا=لس الدستوري هذه التقنية منذ نشأته ابتداء من
>

قراره ر 01 Rاؤرخ  .1989/08/20
 .2اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ  :ويقصد به >ديد ا=لس لكفيات تطبيق النص >
ح µيصبح مطابقا

لع  >
وe Ùا توجيه أوامر M
حfام
التفس fية يعتfها البعض
للدستور وهذا النوع من التحفظات


إطار M
كثfا ا=لس  قراراته وآرائه مثل " اعتبارا أن دور
الت يع او U ïمثل عبارة يوÖها 
القانون هو تطبيق ابدأ الدستوري  ...وليس تقليصه أو إفراغه من 9تواه بفرض قيود عليه " وقد
½
>


الكث fمن ا7راء  íهو ا ال  الرأي ر 1997-01 Rحول القانون
ردد ا=لس هذه العبارة  

11
العضوي اتعلق 7حزاب السياسية.
>
 .3اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ  :ومعناه اضافة ا=لس لصيغة من 
شأeا أن عل النص مطابقا للدستور،

كثfا حيث ده 
يق üطابقة ا زئية لHحOم
ولقد طبق ا=لس الدستوري هذه التقنية 

والتفس fالذي أعطاه من >
M
أمثل?ا
الت يعية ويعيد صياغة تلك اادة أو الفقرة اعنية ,ا يتHءم


>
الداخ =لس ا7مة.
الرأي ر 1998 – 04 Rاتعلق قابة النظام

 - d K &Y7.11دور ا  ]Vء ا  0Sري  ،|I S M:!7 ...ص .11
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التفس fية  7تتمتع بنفس ¦ية ا Ú
لقد ذهب بعض الفقه إ tالقول ن التحفظات

بدستورية أو عدم دستورية نص Mت ي ßم  f
ر~ ذلك بصعوبة óن تنفيذ تلك التحفظات


سfى  النقطة ا  اصة  ½M 7ر ،معت ~ fأن التحفظات >
التفس fية  í
تب9 ¹رد نصا¶ أو أمنيات



من ا=لس الدستوري يوÖها للسلطات اعنية ،أو أن kا قوة اخHقية M
12
أك fم?ا قوة قانونية .


>

التفس fية kا نفس ¦ية وإلزامية أحOم
بي  ±ى ا7اه الغالب  الفقه ن التحفظات


ا=لس الدستوري  قراراته وآرائه بشأن ا  Úبعدم الدستورية ،بل أن التحفظات kا طابع
 >
>


M
فإeا عل من ا=لس الدستوري
و نفس الوقت
إلزا  اه اع إذا Ùن هو ا=اطب eا 
 MيM  O
الت يع خاصة ف  ±ص التحفظات التحييدية والبنائية .

>
ال µيصيغ eا ا=لس الدستوري
فالتحفظات kا طابع آمر ويتج ذلك من خHل الطريقة 

>
التفس fالذي يعطيه للنص 9ل aا7خطار لرقابته
التفس fية فبعد وضعه للتحفظ أو
فظاته


M
كط 7aجازته فإنه   > ²ذلك بعبارات  " :أن اادة  ...مطابقة للدستور  Mيطة مراعاة

التحفظات اذكور أعHه  " ...أو عبارة "  ظل هذا التحفظ فإن أحOم اواد  7 ...تتعارض مع
أي ح Úمن أحOم الدستور " أو عبارة " تعت fاادة أو الفقرة  ...مطابقة جزئيا للدستور  Mيطة
مراعاة التحفظات اذكورة أعHه " .

13

والذي عل من التحفظ  Uصبغة آمرة M
أك fهو أنه عندما يقوم ا=لس الدستوري ستبعاد
التفس fالوحيد اطابق
التفس fالذي أعطاه هو للنص هو
تفس fللنص 9ل الرقابة واعتبار


 ï
7رادة واضع الدستور ومن > IM
ا= >
التفس fهو البديل الوحيد أما السلطات 
و Uبتطبيق
يب ¹ذلك

القانون.

.12أ@.|I S M:!7 - OQ <@ (0žI !e
.Yelles Chaouche Bachir "le conseil constitutionnel en Algérie" - opu Alger,
1999 - p 160.
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>
و7عطاء فظاته ¦ية أك fفأن ا=لس الدستوري يدرج التحفظ  ن منطوق قراراته و7
a


بتضمي?ا   حيثيات و تسبيب القرار ،ا  f  ,القضاء الدستوري   ا زا  إذا هو  
تضم
يكت¹

 >

التفس fية  منطوق قراراته ع خHف ما هو معمول به  ارب أخرى مثل
التحفظات


>ربة ا=لس الدستوري الفرن uالذي 
التفس fية غالبا  حيثيات
يكتa ¹دراج التحفظات



ّ 
الفرن uوبعض من >فòاء
يضم ?ا  منطوقه ويfر ا=لس الدستوري
وتسبيبات القرار و7

>


M
الuء 
اق üفيه لقراراته ليس  منطوêا
القانون الدستوري  فرنسا ذلك aرادة إعطاء قوة 



فقط و ا,ا أيضا  ا7عتبارات و ا يثيات والتسبيب ،أما ا=لس الدستوري ا زا  ي فإنه 


 ïمرة ّ
التفس fية  ا7عتبارات وا يثيات  í ،يدرÖا باحة  منطوق
يضمن التحفظات



قراراته وآرائه ا7مر الذي جعل أحد أساتذة القانون الدستوري  ى ن ا=لس الدستوري
التفس fية مل 
ا=  
اطب بقراراته  -من خHل ادراج التحفظات
ا زا  ي ف  ±ص التحفظات




 ا7عتبارات وا يثيات وكذلك  منطوق القرار أو الرأي  -وÙنه إçار من ا=لس
14
الدستوري >وّ ,سك منه eذه التحفظات >
وبقوeا ا7لزامية .


لص إ tأنه ر Áعدم نص الدستور ا زا  ي çاحة ع إلزامية قرارات وآراء ا=لس
وا7دارية إ 7أن ا=لس استنبط ذلك من خHل نص
الدستوري للسلطات العامة والقضائية a

½

> 
امي?ا  القرارات وا7راء و  ّ ?ا  النظام ا=دد لقواعد  ،Øا7مر
اادت    168و  169وأقر لز

الذي خلق إقرارا عاما سواء من اؤسسات الدستورية أو الفقه من اعتبار آراء وقرارات ا=لس
الدستوري تتمتع  جية اطلقة سواء Ùنت صادرة بعدم الدستورية أو عدم اطابقة مع
½
>

وا7راء >
الµ
تفس fية  ،وتلزم Ùفة السلطات العامة ,ا ف?ا القرارات
الدستور أو  ش Õفظات 

تق, üطابقة M

>
ال  µاها ا=لس Mوطا
الت يع أو


التنظ ²للدستور مع بعض التحفظات 
لدستورية أو مطابقة القانون أو النظام الداخ 7aحدى >
غرف µالfان تتمتع كذلك  جية


.Yelles Chaouche Bachir - op. cit - p 162.
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اطلقة ،وأن اؤسسات الدستورية والسلطات >رص ع >
التفسfات
احfام تلك القرارات و

½
½
والعمل ع >
اM 7ر القانونية >
اfتبة عن تلك القرارات
تطبيòا .والسؤال اطروح ا7ن ما à
½
وا7راء ؟
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :آﺛﺎر ﻗﺮارات وآراء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري




خ fاصادق عليه يوم
تتم fالرقابة الدستورية  ا زا  قبل التعديل الدستوري ا 7

>
>
ال µتعتمد ا=لس الدستوري Kيئة رقابة  eا رقابة
 ،2016/02/07وع غرار   التجارب 
تنصب ع النصوص و 7تقوم ع ا  صومة الدستورية ،فالغرض م?ا منع إصدار M
الت يعات

ا7قل  
تتم fف?ا الرقابة الدستورية
غ fاطابقة للدستور ،وإن Ùنت التجربة ا زا  ية ع
لرقابة السابقة والرقابة الHحقة ع السواء.
ال µأخطر eا من أجل >
>
>
رقاب?ا يصدر
فا=لس الدستوري عندما 
ين\ من دراسة النصوص 

قرارات وآراء تتخذ إحدى الصور التالية :
 −مطابقة النص %يا للدستور


 −مطابقة النص جزئيا للدستور مع امOنية فصل ا7حOم غ fاطابقة للدستور عن النص

 −مطابقة النص جزئيا للدستور مع عدم امOنية فصل ا7حOم غ fالدستورية
 −مطابقة النص للدستور  Mيطة مراعاة بعض التحفظات يضÞا ا=لس الدستوري.
 −عدم مطابقة النص %يا للدستور
>

ويتحدد واآل  M
القانو pللنص اعروض ع ا=لس سب قرار ا=لس اهه و,كن
وا7

تبيان ذلك من خHل النقاط التالية :
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أوﻻ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻐﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

 .1إذا çح ا=لس الدستوري أن القانون اعروض عليه يتضمن ح æغ fمطابق للدستور و7
>
,كن فص عن   أحOم هذا القانون > 7ي ²إصدار هذا القانون .
 .2إذا çح ا=لس الدستوري أن القانون اعروض عليه يتضمن ح æغ fمطابق للدستور
>


اع, 7 µكن فص عن   أحOم هذا القانون،
دون أن يHحظ  ذات الوقت أن ا  Ú
,كن لرئيس ا مهورية أن يصدر هذا القانون ستثناء ا  Ú
ا=الف للدستور ،أو أن
يطلب من الfان قراءة جديدة للنص ،و هذه ا >
ا Uيعرض ا  Úاعدل ع ا=لس

15
الدستوري راقبة مطابقته للدستور.

>
غرف µالfان للدستور قبل
 .3يفصل ا=لس الدستوري  مطابقة النظام

الداخ ل Õمن 

M
وجو pطبقا للفقرة  3من اادة  165من الدستور.
الوع  تطبيقه أي

>
غرف µالfان اعروض عليه يتضمن
فإذا çح ا=لس الدستوري أن النظام

الداخ 7aحدى 
ح9 æالفا للدستور ،فإن هذا ا , 7 Úكن العمل به من طرف الغرفة اعنية إ 7بعد

الت¶ ,طابقته للدستور ويعرض  ïتعديل
عرضه من جديد ع ا=لس الدستوري و
16
>
غرف µالfان ع ا=لس الدستوري راقبة مطابقته للدستور .
للنظام

الداخ 7aحدى 

ﺛﺎﻧﻴﺎ  :آﺛﺎر اﻟﻘﺮارات واﻵراء ﺣﻮل اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت .

>
ال  µى ا=لس الدستوري أن ح æأو أحOما م?ا غ fدستورية ،فإن
 .1لنسبة لعاهدة 
السلطة 
عل?ا  ,ع µوجوب > 
ا7لfام أي ا=لس الدستوري إt
ا=تصة لتصديق  7تصدق 

ا7حOم >
الµ
غاية انتفاء سبب عدم الدستورية وذلك بتعديل الدستور ,ا يتطابق مع

>
17
عل?ا ا=لس الدستوري .
اعfض 
 .15ا & دة  F7 2ا  e2م ا & Yد  Vا 5&4 4ا & ŸG$ا  0Sري.
 .16ا & دة  F7 3ا  e2م ا & Yد  Vا 5&4 4ا & ŸG$ا  0Sري.
 .17أ@ !eا  e2م ا & Yد  Vا 5&4 4ا & ŸG$ا  0Sري
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والتنظ±ت إما أي قبل أن تصبح
القوان العادية
 .2يفصل ا=لس الدستوري  دستورية


واجبة التنفيذ أو بقرار  ا >
ا Uالعكسية طبقا للفقرة ا7و tمن اادة  165من الدستور.


فإذا çح ا=لس الدستوري بعدم دستورية ح Úأخطر بشأنه وÙن ا   Úنفس الوقت غf
>



اعµ
قابل للفصل عن   أحOم النص ا=طر بشأنه ،فإن النص الذي ورد نه ا  Ú
يعاد إ tا هة 
ا=طرة.
>
 .3أما إذا çح ا=لس بعدم دستورية ح Úو أقر aمOنية فص عن   أحOم النص ،فإن
النص اشوب بعدم الدستورية 
يل ßو يستأصل من النص.


 .4إذا 
اقت üالفصل  دستورية ح ،Úالتصدي 7حOم أخرى   ³طر ا=لس الدستوري




الت¶ بعدم دستورية ا7حOم
بشأeا و Ùنت kا عHقة 7حOم موضوع aا7خطار ،فإن
>
ال µأخطر eا أو تصدى kا ا=لس ،و > تب عن فصلها عن بقية النص اساس ببنيته

Ùم يؤدي  هذه ا >
>
ا Uإ tإعادة النص إ tا هة 
18
ا=طرة.

ال µيصدر ا=لس 
>
>
دستوري?ا فإنه
بشأeا ر أ أو قرارا و يح فيه عدم
و عليه فإن النصوص 
يع µفقدان  M
M

ا 7إلغاء ذلك ا  Úو من IM
,جرد صدور الرأي أو القرار تفقد أ ها و 

ا7حOم 
ا=الفة للدستور من النص الذي بت فيه ا=لس الدستوري.
استئصال ا  Úأو
½

اادت  168و  169و من آراء و قرارات
فاM 7ر السابقة مستمدة أو 7من الدستور خاصة


>
تفسfه 7حOم الدستور ،و > Ìها ا=لس  النظام
ال µاستنبطها من 
ا=لس الدستوري 
½


ا7ساتذة  
الذ~  7يؤكدون هذه ا7حOم و اM 7ر أو ع
ا=دد لقواعد  ،Øوهناك بعض

>
M

ارى"
منطلق من عبارة "إذا
الuء
ا7قل  ون ف?ا بعض اللبس و الغموض بعض 


لادت  168و  169إ 7أن غالبية الفقه  ى عكس ذلك ،حيث
العرp
الواردة  النص

 
>
ارى"  7
تع > µك ا  يار للسلطات العمومية  ا7خذ أو عدم
أن استعمال عبارة "إذا



ا7خذ اي ا=لس الدستوري أو قراره طاا أن النتيجة 9ددة  الدستور.
 .18ا & دة  F7 7ا  e2م ا & Yد  Vا 5&4 4ا & ŸG$ا  0Sري..
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ف Hوز مث Hالتصديق ع اعاهدة أو ا7تفاقية إ 7بعد ا7ستجابة Hحظات ا=لس
الدستوري لدى تعديل الدستور ،ومن Öة أخرى  7وز اصدار النص >
اعfض عليه من قبل


أل ßا  Úغ fالدستوري فقط ،أما إذا
ا=لس لعدم دستوريته فإن Ùن قاب Hللفصل عن النص 
>


الت¶
, ³كن فص ف Hيصدر النص فلقد اقر ا=لس ذلك  رأيه ر 1998-4 Rصوص Mآر
بعدم الدستورية ع بعض أحOم النص اعروض عليه حيث جاء فيه "اعتبارا أنه إذا أخطر

ا=لس الدستوري...للفصل  دستورية ح Ú
قانو ،pو çح ن هذا ا 9 Úالف للدستور ،و


>

 نفس الوقت غ fقابل للفصل عن   أحOم النص ،فإن القانون الذي ورد  نه ا Ú

اع µيعاد إ tالfان".

الت¶ بعدم الدستورية  ص ح  æنص ساري افعول و دخل  

ح fالنفاذ
 أما إذا Ùن
فإن ذلك ا  Úيفقد أ  Mه من يوم صدور قرار ا=لس الدستوري ،و لنتيجة يستأصل ذلك

التمي  f
ب  3حا7ت:
ا  Úمن القانون و هنا ب
> 
ال µيكون ف?ا ا  Úغ fالدستوري قاب Hللفصل عن النص êذه ا >
ا7و> à t
ا7 U
 ا اU 
>

اع.µ

تث fإش 7Oيث يب ¹النص و يفصل منه ا  Úغ fالدستوري 

 ا >ا Uالثانية :إذا Ùن فصل ا  Úغ fالدستوري يؤدي إ tفقدان النص   للتوازن و

>
>
ال µأخطرت ا=لس الدستوري ستخHص
صHحية التنفيذ ،
ف ¹هذه ا ا Uتتو tا هة 
النتيجة لتشاور مع اؤسسات اعنية ،و نHحظ هنا أنه >
احfاما بدأ الفصل  
ب

السلطات و ا7ختصاصات ا ية و ا=ددة لجلس الدستوري فإنه  7يتدخل >
7قfاح
ما ب أن تقوم به السلطات 
ا=تصة.

 ا >ا Uالثالثة :إذا Ùن القرار صادرا بشأن نص يعدل أو يتمم أو يعدل و يتمم معا ،نصا

التعدي  Uأ  Mا ع النص
موجودا سابقا ،و يتضمن القرار عدم دستورية ح  Úالنص



تب عدم دستورية ح Úفيه ،ف  ¹
ا7ص و  
هات
ص أو ,ناسبة التصدي للقانون

ا 7



ا 
السابقت  ,ع µإذا Ùن ,كن فصل ا  Úغ fالدستوري أو 7
القاعدت
الت تطبق
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>

,كن فص ،فقد çح ا=لس الدستوري  رايه ر 1998-4 Rنه "اعتبارا أنه إذا Ùن aمOن
ا=لس الدستوري أن يتصدى 7حOم أخرى   ³طر 
بشأeا >
والk µا عHقة   Úأو



الت¶  هذه ا >
ا Uبعدم دستورية ا7حOم >

ال µأخطر eا
فإن
خطار،
ا7
موضوع
حOم
ا7
a



و/أو تصدى kا ،يعد سببا Ùفيا  حد ذاته 7aعادة القانون إ tالfان طاا أن فصل هذه

19
ا7حOم غ fالدستورية عن بقية النص ,س ببنيته بOملها".


 إذا أرد تلخيص  M
القانو pلقرارات و آراء ا=لس الدستوري فيمكن اÌاkا  النقاط
ا7

التالية:
 – 1ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺺ ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر  :و هذه ا >
ا Uيكون مسار النص ا7صدار من رئيس

 M
وين  ا ريدة الرÅية مرفقا أي أو قرار ا=لس.
ا مهورية
 – 2ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺺ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣﻊ ﻋﺪم اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺼﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ:

 هذه ا >
بن قرار ا=لس  ،وهنا ,كن للجهات اôفة  M
ين النص مرفقا M
اM U
لت يع أن


تبادر  M
لت يع من جديد  نفس اوضوع مع مراعاة سبب ت ¶ ا=لس الدستوري

بعدم اطابقة للنص السابق ،وقد سبق لجلس أن çح  أربعة مناسبات بعدم
دستورية  4أربعة نصوص قانونية وفقا kذه ا >
ا: à U
 القانون اتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو الfان رأي >ر  4 Rبتار¶  13يونيو 1998


ا7سا Eا  اص ,حافظة ا زا 
 ا7مر  15-97اؤرخ   1997/05/31ا=دد للقانون
الكfى)قرار ا=لس >ر  2 R
بتار¶  27فfا  (2000

ا7سا Eللقضاء )رأي >ر  01 R
بتار¶ (2002/11/16
 القانون العضوي اتضمن القانون

 .19أ@ !eا & ŸG$ا  0Sري :أ ;6م ا < ’Vا  0Sري ا #$ا"!ي 1998
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القضا) pرأي   14

بتار¶  23مارس  (2003وتبعا لذلك >I
لتنظ²
 القانون العضوي اتعلق  

قوان جديدة وعرضت ع رقابة ا=لس الدستوري وçح > ,
ا7مر بصياغة  
طابق?ا
تدارك
للدستور.


ا7حOم 
ا=الفة للدستور عن بقية النص :فيصدر
 – 3اطابقة ا زئية للدستور مع امOنية فصل


النص خاليا من تلك ا7حOم وتتو tا7مانة العامة للحكومة Ðمة تنقيح و > تيب النص وفق
رأي ا=لس الدستوري.
ال µيكون ف?ا ح Úأو أحOم من النص تمل M
> >
أك fمن قراءة ،ويتدخل ا=لس
 – 4ا ا U

التفس fية 7aنقاذ
الدستوري 7aعطاء القراءة ا7قرب للدستور من خHل تقنية التحفظات


النص من عدم الدستورية  Mيطة ا7خذ لتحفظات .
½
>
اM 7ر >
اfتبة 
ع?ا،
و 7 àتطرح إش 7Oف  ±ص
 – 5حا Uعدم اطابقة الôية للدستور :
20
وي ²ا7كتفاء M
فالنص  7يصدر   ا ريدة الرÅية >
بن رأي ا=لس فقط.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:آﺛﺎر اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ:

لنسبة ½ M
يبدeا ا=لس الدستوري   النصوص >
التفس fية >
ال  µاقب
الµ
التحفظات
7






>
>
>
>
مسأ Uإلزامي?ا و¦ي?ا فإن ا7شOل يطرح  تنفيذ بعض هذه
دستوري?ا ،فبعد أن بيننا
½
لخاطب eا  

يب ف?ا ا=لس الدستوري
تفسfا ت توضيحية
التحفظات ا7مرة عتبارها 
كيفية تطبيق النصوص وبذلك فإن هذه التحفظات لن تظهر  
ب مواد القانون لعدم مساÔا
بصياغته عند صدوره  ا ريدة الرÅية بل تفظ eا  >
اج?ادات ا=لس الدستوري


>

فقط  ،اقابل فإن اطابقة بتحفظات ييدية تكون aعطاء صياغة جديدة للنص 9ل

M
الرقابة فإن هذه التحفظات تدرج   الصياغة >
ي  ßا ريدة
ال µيظهر eا النص الت 

الرÅية لذا فإن >
21
يث fأي إشOل.
تطبيòا  7
 - d K &Y7 .20دور ا  ]Vء ا  0Sري  ،|I S M:!7 ...ص .13
 O $6 - (@ Q6 ! 27 &Y7 .21ا H0:cد ا  0Sري أ Sس  Q7ھ& Oا & ŸG$ا  0Sري )( ا & 5ا ( .!/0
)( د)  !Uا  OS Qوا  @ Vن ،ا د  : ،5ان  ،2011ص .340
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فر Áأن قرارات ا=لس فذة و > 7فض من أي Öة من السلطات 
ا=اطبة eا ،إ 7أنه حدث
>
وأن Ùن التطبيق لبعض النصوص فيه التواء مقارنة ,ا ذهب إليه ا=لس ،وقد دث أن

يعاد إدراج ح Ú
ق üا=لس بعدم دستوريته يعاد إدراجه  نص أخر بعد >فfة زمنية

فكيف يتف ا=لس الدستوري  مثل هذه ا ا7ت ؟
>
ا قيقة أن ا=لس الدستوري ليس من صHحياته أن  طر نفسه ذاتيا إذا  ³طره ا هات
>
ا= >
الثHث 

الغرفت ،لكن عرفت ربة
رئيu
وa Uخطاره رئيس ا مهورية و ïمن

ي :
ا=لس الدستوري بعض ا7ستثناءات نذكرها ف ±
 .1ﻗﺎم ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر :

يق ü
ف ¹سنة  I> 1995تعديل قانون ا7نتخات وتضمن هذا التعديل إدراج ح Ú
بورة



> M

M
احضار ا Nfلرسة ا مهورية Ôادة ا نسية ا7صلية لزوجه ،متجاه Hقرار ا=لس


> 

والقا بعدم دستورية هذا
اسأ  Uقراره اؤرخ  1989/08/20
الدستوري بشأن هذه


البند  القانون ،ونتيجة عدم قدرة ا=لس الدستوري ع إخطار نفسه أ إ tطريقة
>,ثلت  اصدار بيان  
بتار¶  1995/07/25يذكر فيه عدم دستورية هذا aا7جراء Ñ ،دفع


رئيس ا مهورية آنذاك إ 7أن قام aخطار ا=لس للنظر  دستورية القانون فأصدر


ا=لس قراره M
والقا بعدم دستورية
ال f Ïنه يذكر ويتمسك بقرار ا=لس سنة 1989

وغ> f
M
M
الuء 
قاب للطعن ما , ³س هذه
اق üفيه 
هذا الط وأن قراراته ملزمة وkا ¦ية 


ال µب µعل?ا ا=لس ذلك القرار 
22
ا7سس >
قا,ة.
دستور وما دامت
القرارات تعديH




 .2ﺗﺼﺪﻳﻪ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻬﺎ :

حيث 
ر Nا=لس الدستوري خHل M
ع  
يت ونصف من التجربة قواعد دستورية جد هامة
>
م?ا امOنية أن يتصدى راقبة دستورية مواد من نفس النص 
ا=طر eا وكذا   مواد
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بي?ا ،بل ذهب إM t
ال  ³ µطر eا إذا رأى ارتباطا 
>
أك fمن ذلك لتصدى لقانون
النص 
آخر   ³طر به  íحدث عند مراقبته لدستورية القانون اتعلق بعضو الfان ،حيث قام

>

سا Eللنائب
ا7
القانون
اتضمن
1989
/
08
/
08

اؤرخ
14
89
رR
لرجوع إ tالقانون
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نظرا >للfابط  
لنص .
ب ا 

 لص إ tأنه  7توجد Öة  ,
ك?ا أن > فض قرارات ا=لس الدستوري  ا زا   ،وأن اؤسس
الدستوري اعطاه صHحيات واسعة جعلت منه فاع Hأساسيا  Øلية M
الت يع من خHل


M
ي ،ßر Áأن بعض أØا Uسببت بعض ا ساسيات
الدور او U ïلضبط العمل الت 
f9مة وبقيت  حدود >
خاصة لدى ا Mع ،إ 7أن قرارات وآراء ا=لس بقيت >
احfام

>
ً
9افظـا ع اتساق وانس قراراته وآراءه
السلطات واؤسسات وظل ا=لس منذ نشأته
وسعيه الدؤوب لتجسيد Åو الدستور.
راﺑﻌﺎ :ﺣﺠﻴﺔ و آﺛﺎر ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺪﻳﺪ:

>
ال µدرسناها إ tأن آراء و قرارات ا=لس الدستوري تتø
نتوصل من خHل النقاط الثHث 
 7aلزامية و ا جية سواء لنسبة لعاهدات يث  >
>
دستوري?ا
حا Uفصل ا=لس بعدم


ا7مر لنسبة للنصوص M
الت يعية فقرارات
عل?ا وفق اادة  168و كذا
> 7ي ²التصديق 
> >
 
امي?ا اه
ال¶  الدستور ع إلز
ا=لس بش أeا إلزامية و إن Ùنت تفتقر للنص


السلطات العمومية و القضائية و aا7دارية ر Áأن ا=لس الدستوري استنبطها و كرÔا 

آرائه و قراراته و  ?ا  النظام ا=دد لقواعد  .Øوعليه و ا ال كذلك فإن تلك

القرارات > تب Mآرها  íبينا تفصي Hإ 7أنه ر Áذلك بقيت أصوات بعض من أساتذة

تدع ²الرقابة الدستورية  ا زا  و ذلك من خHل توسيع Öات
القانون  ون çورة 
جا àلعمل ا=لس و لنسبة لقرارات
إخطار ا=لس الدستوري وإدخال الطابع الو
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الفfة الHزمة > 
ا=لس الدستوري و آرائه العمل ع تدعيمها aصHحات >,س >,ديد >
7اذ
تدع ²القوة القانونية لقرارات و آراء ا=لس الدستوري.
ا=لس تلك القرارات و çورة 

السياسي و Ùنت مثارة أثناء مبادرة تعديل
هذه اطالبة  7aصHح ÅMلت ذوي ا7ختصاص و

>
الÅM µلت ا7حزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و
الدستور و جو7ت اشاورات 


  
ال > µ
>
اذها رئيس ا مهورية  سبيل إعداد
ا7ساتذة ا= 
تص  القانون الدستوري 

M
موع التعديل الدستوري الذي رأى النور  , 2016/02/07صادقة الfان ا=تمع

بغرفتيه عليه.
لقد >,ت اصادقة ع القانون اتضمن التعديل الدستوري يوم  07فfا   2016من طرف

الfان انعقد بغرفتيه معا و غلبية تفوق ثHثة أرع أعضاءه طبقا لادة  176من
الدستور بعد الراي اعلل الذي أصدره ا=لس الدستوري الذي رخص لرئيس ا مهورية
القيام بتعديل الدستور بعد حصو Uع ¾ أصوات أعضاء الfان ا=تمع بغرفتيه طبقا
للدستور .

24

و لقد تضمن التعديل الدستوري M
أك fمن  110تعديل تضمنت تعديHت هامة جدا ,كن

تلخيص أ زها  النقاط التالية:
أوﻻ  :اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻘﻮق وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت :

ً
>


الثا pمن
  Iتكريس مبدأ الفصل ب السلطات çاحة ،بعد أن Ùن يستنبط من الباب بتنظ ²السلطات.
الدستور و ا  اص 

 > Iتكريس و >الد,قرا éمن خHل ا7نتخات و >
اع±د نظام إعادة
دسfة مبدأ التداول 


Ûدت مدة  ïواحدة 5
انتخاب رئيس ا مهورية رة واحدة فقط  ,ع 7 µيتجاوز

 .24ا !أي ر 16/01 i+ا &nرخ )(  2016 !. 2. 28و ا &!/&I |G 0وع ا  @ Vن ا & F&]0ا  5. 0ا  0Sري
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-



>

>
ال 7 µتقبل التعديل الدستوري 
سنوات I í .ادراج هذه القاعدة ن ا7حOم 

استقبل ا7مر الذي يكرس و يعمل ع استقرار و د,ومة هذا ابدأ.


منح اعارضة أو ا7قلية الfانية حقوقا قانونية و سياسية و دورا أك  fا ياة السياسية
,ا ف?ا حق إخطار ا=لس الدستوري.


إقرار 9موعة حقوق لHحزاب السياسية و تكريÏا  الدستور.
تكريس و د ÁاستقHل القضاء.


ا7غلبية الfانية    
>
تعي الوز  ا7ول.
اع±د مبدأ استشارة رئيس ا مهورية

تدع ²دور وصHحيات الوز  ا7ول.



>
مسأM U
الت يع وامر من طرف رئيس ا مهورية و حها  ا ا7ت ا7ستعجالية
تقييد
فقط.

ا7مة حق ابادرة  M
لت يع و التعديل.
إعطاء 9لس

الرقا pللfان ع Øل ا كومة.
تدع ²و تفعيل الدور


ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ:

>


M
تغي f
كبfا  طبيعة ا=لس الدستوري و استقHليته و 
و Åل التعديل الدستوري و 7
ا= >
> كيبته و وضع Mوط لعضوية ا=لس و تعز  اختصاصاته و ا هات 
وa Uخطاره و


القوة aا7لزامية لقراراته:
>
مستق و يتمتع 7ستقHلية aا7دارية و االية.
 I> -1النص ع أن ا=لس الدستوري هيئة

 -2توسيع تشكيلته من  09أعضاء إ 12 tعضو و إحداث توازن  
ب السلطات الثHث 
>,ثيلها  ا=لس ع أساس  4أعضاء 
يعي?م رئيس ا مهورية ,ن ف?م رئيس ا=لس و

ئب رئيسه و , 4ثلون السلطة M
الت يعية  2ينتخ?ما ا=لس الشع µ
الوط µو  2ينتخ?ما



9لس ا7مة و  4أعضاء ,ثلون السلطة القضائية  2تنتخ?ما ا=Óة العليا و  2ينتخ?ما
>
الدو.U
9لس
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اليم أمام رئيس ا مهورية قبل M
 -3أداء أعضاء ا=لس الدستوري  
مباة ÐاÐم.
> -4ديد Mوط انتخاب أو  
تعي أعضاء ا=لس الدستوري:
• بلوغ  40سنة >
Ùم.



 

>
العا  tالعلوم القانونية  ،القضاء أو 
التعل²


• التمتع fة مدeا  15سنة ع ا7قل 


> 
الدو Uأو  وظيفة عليا  الدو >.U
Ðنة 9ام لدى ا=Óة العليا و 9لس

,> -5تع رئيس و ئب الرئيس و أعضاء ا=لس الدستوري  صانة القضائية  اسائل
ا زائية خHل >
Ûدeم.

رئيu
الغرفت إ tالوز 
 -6توسيع إخطار ا=لس الدستوري  7aضافة إ tرئيس ا مهور ية و 

ا7ول.

 توسيع ا7خطار لل  f
بتمك  50ئبا أو  30عضوا من 9لس ا7مة إخطار ا=لس
اني
الدستوري.

لتقاض و ذلك لنص ع إمOنية إخطار ا=لس الدستوري لدفع
 >احة ا7مOنية>
>
يد Vأحد
بعدم الدستورية بناء ع إحا Uمن ا=Óة العليا أو 9لس الدو Uعندما 
الت ي ßالذي يتوقف عليه مآل ال  fاع >
أطراف ا=ا ة أمام Öة قضائية أن النص M
ين?ك

ال µ
>
يضم?ا الدستور.
ا قوق و ا 
رت 
>
>
>
>
ال µيستغرêا ا=لس الدستوري 7aبداء رأيه أو قراره من  20يوما إt
, -7ديد اه الدستورية 

>
 30يوما و  >
حا Uا7ستعجال و بطلب من رئيس ا مهورية ,كن فيض ا7جل إ10 t

أم.

اه بـ M 4أÔر >
و لنسبة aلHخطار ا  اص لدفع بعدم الدستورية حددت >
قاب للتمديد لـ 4
MأÔر أخرى بناء ع قرار مسبب من ا=لس الدستوري.

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2016 - 06

اﻟﺼﻔﺤﺔ 178

أﺛﺮ ﻗﺮارات و آراء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،اﻟﻮاﻗﻊ و اﻵﻓﺎق

 -8ف  ±ص إلزامية و ¦ية و أ  Mآراء و قرارات ا=لس أضاف التعديل ف  ±ص >
حا UإعHن

عدم دستورية نص  إطار الدفع بعدم الدستورية فإن هذا النص يفقد أ  Mه ابتداء من
اليوم الذي دده قرار ا=لس الدستوري.

 -9النص ع أن آراء ا=لس الدستوري و قراراته eائية و ملزمة ميع السلطات العمومية و
السلطات aا7دارية و القضائية.

25


و ف  ±ص اوضوع الذي  
ب أيدينا فإن التعديل الدستوري نص çاحة ع ا7ساس

ال¶ ع القوة aا7لزامية و ¦ية قرارات ا=لس الدستوري و آرائه و أeا eائية
الدستوري
وملزمة ميع السلطات العمومية القضائية و aا7دارية.
و  لص إ tالقول نه ر Áأن قرارات ا=لس و آراءه  ³ينقBا >
ا7حfام و > 
ا7لfام eا í
 
الة  نص الدستور kذه
بينا سابقا إ 7أeا Ùنت تنقBا ا7لية الدستور ية و القانونية

جذر  طبيعة Øل
تغيfا

aا7لزامية ،و هو ما تكفل به هذا التعديل الدستوري الذي أحدث 
 >  
ك ا7قلية الfانية من إخطار
اني و  ,
ا=لس الدستوري حيث أن توسيع ا7خطار لل f
ا=لس الدستوري ستمنح زÌا جديدا جم و فعالية Øل ا=لس من Öة ،و كذلك إقرار

aا7خطار عن طريق الدفع بعدم الدستورية سيحول طبيعة Øل ا=لس من ا7قتصار ع رقابة

9ردة تقوم ع منع إصدار Mت يعات 9الفة للدستور إ tالتصدي للرقابة الوجاهية  نطاق
>
غرب و تنقية انظومة M
الت يعية و من  IMتعز  
ا  صومة الدستورية أيضا و هذا من شأنه
>
لد,قراطية عن طريق القانون.
دو Uالقانون و إرساء ما يس  #

!/7 .25وع ا  @ Vن ا & F&]0ا  5. 0ا  0Sري
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 اﻟﻮاﻗﻊ و اﻵﻓﺎق،أﺛﺮ ﻗﺮارات و آراء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي
Les effets des décisions et des avis du Conseil constitutionnel algérien,
états des lieux et perspectives.
Communication présentée au Colloque scientifique des Cours et
Conseils constitutionnels arabes :
« Défis actuels des lieux et les réformes possibles à la lumières des
mutations régionales », Jordanie, le 28 et 29 février 2016.

Par M. Dif Mohamed
Membre du Conseil constitutionnel algérien
Résumé :
La communication que nous avons présentée traite de la question des
effets du contrôle de constitutionnalité ou plus exactement de l’autorité des
avis et décisions du Conseil constitutionnel à la lumière de l’expérience
algérienne. Ainsi, les avis et décisions du Conseil constitutionnel ont-ils une
autorité relative ou au contraire sont-ils opposables à toutes les autorités ?
Quels sont les effets des décisions du conseil constitutionnel jugeant
inconstitutionnelles des dispositions législatives ? Quel est le sort de cellesci et quel est l’attitude des autorités à leurs égards ? Autrement dit, quel est
l’effet juridique que produit une décision du Conseil constitutionnel
déclarant l’inconstitutionnalité partielle ou totale d’une disposition
législative, réglementaire ou un traité international ?
Nous avons abordé ces questions suivant les axes ci-après :
I-

Prérogatives

du

Conseil

constitutionnel

dans

le

contrôle

de

constitutionnalité des lois, règlements et traités internationaux.
II- Autorité et effets des décisions et avis du Conseil constitutionnel avant
la révision constitutionnelle de 2016 :
A) Autorité des décisions et avis du Conseil constitutionnel.
B) Effets des décisions et avis du Conseil constitutionnel.
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III- Autorité et effets des décisions et avis du Conseil constitutionnel
conformément à la révision constitutionnelle de 2016.
Après une analyse approfondie des points plus hauts, nous nous somme
parvenu aux conclusions suivantes : il est vrai que la Constitution algérienne
ne prévoyant pas expressément la question de l’autorité et des effets des
décisions et avis du Conseil constitutionnel, mais il n’en demeure pas moins
vrai que ces derniers produisaient leurs effets vis-à-vis des pouvoirs publics
et des institutions. Cela étant, les décisions et avis du Conseil constitutionnel
souffraient le manque d’un mécanisme constitutionnel et juridique
d’opposabilité expresse et ce n’est qu’après la nouvelle révision
constitutionnelle de 2016 que cette lacune a été définitivement prise en
charge. Cette révision qui vise à renforcer l’Etat de droit et la démocratie
par la loi a produit un changement radical dans la nature de travail du
Conseil constitutionnel et ce, avec l’élargissement de la possibilité de
saisine aux parlementaires et, corrélativement, à l’opposition parlementaire,
d’une part et la consécration du contrôle de constitutionnalité concret en
instituant la technique de l’exception d’inconstitutionnalité, d’autre part.
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اﻟﻨﺼﻮص واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮ|ح ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ
واﻷﺳﺒﺎب واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻮق



وا7حOم M
الت يعية >
الµ
نواصل  هذا العدد من  > 9ا=لس الدستوري Mن النصوص


>
>
ّ
عل?ا
ال µأسس 
çح ا=لس الدستوري بعدم دستوري?ا ،وذكر ا7سباب وابادئ الدستورية 
منطوقه.


لنسبة kذا العدد الذي يتناول > كيب جزء من الفقه الدستوري الصادر  7 ،2000بد من

ا7مر aخطار ا=لس الدستوري حول نص سبق Mنه ودخل  
حf
إبداء مHحظة .ويتعلق

التنفيذ منذ ثHث  03سنوات .وeذا يكون ا=لس الدستوري قد مارس ولرة ا7و tرقابة


بعدية ع نص ،وهو ا7مر ا=دد للنظام ا  اص ,حافظة ا زا  الذي وافق عليه الfان 
.1997
اﻟﻨﺺ ﻣﻮﺿﻮع
اﻹﺧﻄﺎر
)ﻟﺴﻨﺔ (2000

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻌﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ

 >
ا7مر ر15-97 R
اؤرخ   9 24رم


أنشأ ا7مر موضوع aا7خطار
 >
 Ì
إقليميت ت
اعت


 1418اوافق 31

تسمية "9افظة ا زا  "

مايو  1997ا=دد

و"الدا  ة ا  ية" وحــدد

للنظام ا  اص

قواعد خاصة لتنظيمهما

=افظة ا زا 

وسÄfا وØلهما.


الكfى.
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أﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﻄﻮق

اﻟﻤﻮاد واﻷﺳﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻮق

çح ا=لس الدستوري بعدم اادة ) 15الفقرة (1
دستور ية هذا النص

لHسباب التالية:

من الدستور.

 M
اع 7حOم اادة
 9الفة>
الµ
 15من الدستور 

تنص ع أن ا ماعات
>
للدوà U
aا7قليمية
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البلدية والو7ية".
 أن قصد اؤسسالدستوري من إقراره
ا ماعات aا7قليمية هو
قلي#
ح

التقسa ²ا 7
للبHد    
هات


ماعت دون سواÄا.
ا

>
)القرار ر/02 Rق.

أ 99/اؤرخ  22

ّ
ذكر ا=لس الدستوري
 M
اع نه إذا Ùن اؤسس

ذو القعدة 1420

الدستوري قد خو UاصHحية

 M
التقس²
لت يع  9ال


اوافق  27فيفري
(2000
)ا ر يدة الرÅية
>

ر 7 Rاؤرخة  28
فيفري (2000

aا7قلي #للبHد ،فإنه  
يتع

عليه  ،
ح Ñرسة هذه


الصHحية ،أن يتقيد حOم
الدستور   اوضوع> ،
حµ
وإن  ³يكن هناك مانع   أن
وتسيf
لتنظ²

ينشأ قواعد 

وØل خاصة ,دينة ا زا 

انطHقا من مركزها الدستوري
كعا ة للبHد – اادة  4من
الدستور.
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الداخ
النظام

الشعµ
لجلس


الوطµ



اادت  20و :88تتناول



التواt
اادت ع
هات


çح ا=لس الدستوري

 -اواد  122و123


,طابقة  
اادت
هات

و 126من الدستور

للدستور مع التحفظات،
اختصاص نة الشؤون
½

وا7دار ية وا رت وذلك لHسباب ا7تية:
القانونية a

ساE
ا7
لدراسة "القانون
M

>
 أحدث اع لبسا)ٍرأي ر/10 R


وظ ¹الfان"
ا اص

ستعما Uعبارة "القانون
ر.ن.د/م .د2000 /
>



ف
اعf
قوق
وا
ت

وال
ا7سا E

وظ ¹الfان"


اؤرخ   9صفر



عل?ا 
kم eا انصوص 
و مادة أخرى
 مادة 
 1421اوافق 13


اصادق
ساE
ا7
النظام
"القانون ا7سا E

وظ¹


ماي (2000
لس
ا=
طرف
من
عليه
ا=لس الشع µ
الوط."µ




لوط µوانشور 
الشع µا 

M
 غ fأن اع العضوي،>
ج .ر ر 46 Rاؤرخة ا ر يدة الرÅية.

بنصه  اادة  102من

  30جويلية
القانون العضوي الذي
(2000

الشعµ
لس
ا=
تنظ²
دد





الوط µو9لس ا7مة


 اادة  102منالقانون العضوي
لتنظ ²وØل
ا=دد 

ا=لس الشع µ
الوطµ



و9لس ا7مة والعHقة
 >
غرفµ
الوظيفية ب 

الfان وا كومة.

 مبدأ الفصل  ب
السلطات.

وØلهما وكذا العHقات
الوظيفية بي?ما  
وب
>
ال µددها
ا كومة ،

الfان ويصادق ع

سا Eوظفيه،
القانون ا 7
 ³يقصد >
بتا إقرار قانون

أسا Eموحد 
وظ¹
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الغرفت واصادقة عليه.


7نه لو Ùن ا7مر كذلك،
فإن مثل هذا النص

سا(E
)القانون ا 7
سيكون من اختصاص
القانون وسيخضع
7aجراءات aا7عداد
وا7صدار
واصادقة a
>
اfتبة عن ذلك.
 -غ fأنه ،ولرجوع إt


اادت  122و 123من

الدستور ،فإن النظام

ا7سا E
وظ ¹الfان 7


يعود إ9 tال القانون.
 íأن مبدأ الفصل  
ب
السلطات واستقHلية
الfان استمدة من هذا
ابدأ  7يتعارض مع أن
تضبط  ïغرفة القانون

وظف?ا واصادقة
ساE

ا 7
عليه  Úهذه ا7ستقHلية
>
ذاeا.
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 واعتبارا لنتيجة  ،ى
ا=لس الدستوري ن


اادت  7تتعارضان
هات
مع أي ح Úأو مبدأ
>
صياغ?ما
دستوري ،ولكن
eذه الطر يقة ,كن أن
>
تفسfات
تمل عدة 
>
ال µقصدها
مغا  ة لتلك 

M
اع العضوي.


اادت ) 14البند السابع(

و > :85و7ن مكتب ا=لس ,طابقة  
اادت
هات

çح ا=لس الدستوري

>
القانون ر21-90 R

اؤرخ   15غشت

الشع µ
الوط µصHحية


>
ديد القواعد ا  اصة


للدستور مع التحفظات .

 1990اتعلق

منطوقه ،قام ا=لس

=اسبة العمومية

اطبقة ع 9اسبة ا=لس

الدستوري بـ:

الوط µدون أن  
الشع µ
يب



ا7ساس اعتمد عليه 


التذك fن M
اع،


ذلك.

وحرصا منه ع >
احfام
مبدأ الفصل  
ب
السلطاتّ ،
خول ا=لس
الشع µ
الوط ،µطبقا



7حOم القانون اتعلق

=اسبة العمومية،
صHحية  
تضم  ،
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نظامه ،قواعد رقابة تنفيذ

مfانيته.
>
 أن ديد القواعد ا  اصةاطبقة ع 9اسبة
ا=لس الشع µ
الوط7 ،µ



يعد  حد ذاته صHحية
>,كن مكتبه من وضع
قواعد أخرى غ fتلك

عل?ا  القانون
انصوص 
اتعلق =اسبة العمومية،
لتا tالقواعد ارتبطة
و 
قابة تنفيذ  
مfانيته.

> 
 
ان\ ن اللبس  êم


اادت مرده
هات

تعب fمشوب
استعمال 
لغموض.

خ fواستعمال
البند ا 7
مصطلح "عHوة"   اادة , :9طابقة هذا ا  Úجزئيا

çح ا=لس الدستوري

اادة  166من
الدستور

للدستور ،بسبب أن إضافة
,وجب هذه اادة ،أضاف
M
اع امOنية إخطار
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ا7قتضاء" 7ختصاص
اﻟﺼﻔﺤﺔ 190

ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري

>
الµ
ا=لس الدستوري 

خوkا اؤسس الدستوري

دستوري مكرس ،يكون
اع قد 
M
أض ¹لبسا يتوجب

الشعµ
لرئيس ا=لس


الوط.µ


إزالته.

اادة  :49أقر ا=لس

çح ا=لس الدستوري بعدم اادة  161من

الشع µ
الوط, µوجب هذه


اادة من نظامه امOنية

انشاء ان خاصة ،عند


الورة ،بناء ع 7ة

مطابقة هذه اادة للدستور،

الدستور

بسبب أن اؤسس
الدستوري ّ
خول ل Õغرفة
من الfان انشاء ان 
دا,ة

>

قضا ذات
عل?ا ا=لس
الشع µو ان قيق  
يصادق 


مصلحة عامة ،دون سواها.
الوط ،µووفقا aلHجراءات


عل?ا  النظام
انصوص 
الداخ دون أن يب  


ا7ساس اعتمد عليه.


اادة  :52أقر M
اع   هذه çح ا=لس الدستوري ن
اادة إمOنية تشكيل
9موعات انية من قبل
النواب ع أساس >
ا7ن±ء


ص لHحزاب
السيا Eا 7

َ
الشعµ
امث >   ا=لس



ويستث µالنواب
الوط.µ
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هذه اادة غ fمطابقة

و منطوقه:
للدستور .
ّ
 ذكر أو ،7أنه إذ يعودلجلس الشع µ
الوط،µ



,وجب القانون العضوي

وس fا=لس
لتنظ ²
ا=دد 

اواد 31 ،29 ،10 ،7
و 105من الدستور.

اادة  109من ا7مر
>
ر 07 – 97 Rاتضمن
القانون العضوي
اتعلق بنظام
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ا7خرون ،سب هذه
الصياغة ،من امOنية
تشكيل 9موعات انية،
Ðما Ùن عدد×.

الشع µ
الوط µو9لس



ا7مة والعHقة الوظيفية  
ب

>
غرف µالfان وا كومة،

>ديد M
الوط اتعلقة

بتشكيل 9موعات انية،

فإنه  اقابل يعود

ا7نتخات

-

مبدأ
اساواة.

لجلس الدستوري التأ كد
من أن هذه M
الوط 7
>
الµ
تتعارض مع ابادئ 

أقرها الدستور.

  IMإنه , 7كن ا=لسالشع µ
الوط µوضع



Mوط خاصة للنواب ع
السيا،E
أساس >انe ±م

كون Ûدة النائب وطنية،
ويشاركون Ìيعا eذه
الصفة   Ñرسة السيادة
الوطنية >
بصف?م  
õثل

ُم َنت َخ  
ب ،بغض النظر عن

أي اعتبار أخر وإ 7وقع
>ت >
طائ 9الفة مبدأ
اساواة.
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ّ
  íذكر أيضا  Úالدستوري الذي ينص ع
أنه  7حدود لتمثيل
الشعب إ 7ما نص عليه
الدستور وقانون
ا7نتخات.
ّ

  هذا السياق ،ذكر ادة>
الµ
من قانون ا7نتخات 
تنص ع " :تقدم  ï
قا,ة
M
>
>م   ñfإما ت رعاية

سيا Eأو أ Mك،f
حزب

M
وإما 
كقا,ة >م  ñf
أحرار".
ُ
 وخلص إ tأن اقتصارتشكيل ا=موعات

الfانية ع النواب


انتم أص HلHحزاب
> 
امث  ا=لس
السياسية
الشع µ
الوط µدون


>
ين  , u
يfا  
سوا× M ،
ب
النواب ،يعد مساسا ,بدأ
اساواة  
ب النواب.
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اادة   ّ :56
ب ا=لس
الوط   µهذه اادة إدراج ا=لس الشع µ
الشع µ
الوطµ






الداخ موضوعا
من نظامه ن افتتاح دوراته  نظامه


يكون طبقا 7حOم القانون من اختصاص القانون
اعت fا=لس الدستوري أن

تنظ²
العضوي الذي دد 
ا=لس الشع µ
الوطµ



و9لس ا7مة وØلهما وكذا

التوز يع الدستوري
لHختصاصات.

العضوي ،فإنه يكون قد أسند
لنفسه صHحية   ³وkا U
M
اع العضوي.

العHقات الوظيفية بي?ما

وب ا كومة.

اادة  59الفقرة ا7و :tنص
 
الوط µ
الشعµ
ا=لس


هذه اادة ن M ï
موع
قانون أو >
اقfاح قانون

ّ
تضمن ح æأو أحOما من
اختصاص القانون العضوي
 ضع aلHجراءات 
ا=صصة

القوان العضوية
لدراسة
عل?ا Ñ .يستنتج
واصادقة 

أن دراسة ا  Úأو ا7حOم
>
ال à µمن 9ال القانون

العادي الواردة   نفس
>
عل?ا ضع
النص واصادقة 
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>
اادن  122و123
çح ا=لس الدستوري بعدم
مطابقة هذا ا  Úللدستور

لHسباب التالية:

من الدستور.

ا tتدخل ï
 -أو ،7أن  9

التوز يع الدستوري

من القانون العادي
والقانون العضوي 9ددان

حOم دستور ية وأن
اؤسس الدستوري ّ
أقر
ل?ôما إجراءات مصادقة

9تلفة .فع عكس

لHختصاصات.

مبدأ تدرج النصوص

القانوp
  النظام

الداخ.


القانون العادي> ،ت²
اصادقة ع القانون
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لنفس إجراءات اصادقة
>
ال  µضع kا القانون

العضوي.


العضوي 7غلبية اطلقة
للنواب  ،
وضع قبل
صدوره وجو راقبة
مطابقته مع الدستور.
  ،IMأن التوز يع الدستوريلHختصاصات  
ب ما

يدخل  9ال القانون
العضوي وما يدخل  
9ال القانون العادي،
وإخضاÛما 7aجراءات
مصادقة 9تلفة تستمد من

مبدأ تدرج النصوص 

الداخ،
القانوp
النظام



و ÚمركزÄا  هذا

النظام, 7 ،كن أن يتدخل
أي م?ما إ   7ا=ال
>
الµ
ووفق aا7جراءات 
حددها وأقرها kما
الدستور.
 توصل إ tالنتيجة أنا=لس الشع µ
الوطµ



بصياغته لادة ع النحو
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الذي ورد  النظام
الداخ اوضوع ا7خطار،

يكون قد أخل بتوز يع


ا7ختصاصات ا=ددة 
الدستور.
>
اادة  61الفقرة  :3ول

توصل ا=لس الدستوري إt
أن هذه اادة  7تندرج  ن

العضوي الذي دد

الداخ بسبب
9موعة انية طلب توقيف 9ال النظام


ا لسة طبقا 7حOم القانون أن القانون العضوي الذي

الشعµ
تنظ ²ا=لس




الوط µو9لس ا7مة


هذه اادة لرئيس ï

تنظ²
العضوي الذي دد 
ا=لس الشع µ
الوطµ



و9لس ا7مة وØلهما وكذا

الشعµ
تنظ ²ا=لس
دد 



الوط µو9لس ا7مة وØلهما


العHقات الوظيفية بي?ما

بي?ما  
وب ا كومة ،حدد

ع سبيل ا  ا7طراف


وب ا كومة.

وكذا العHقات الوظيفية

اادة  34من القانون

وØلهما وكذا

العHقات الوظيفية
بي?ما  
وب ا كومة.

>
ال µق kا طلب توقيف


وõ :àثل ا كومة
ا لسة 
أو مكتب اللجنة 
ا=تصة أو
مندوب أاب >
اقfاح

القانون.
اادة  :67أدرج ا=لس
الشع µ
الوط  µن نظامه


ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2016 - 06

توصل ا=لس الدستوري إt

اادة  115الفقرة 3

أن موضوع هذه اادة 7

من الدستور.
اﻟﺼﻔﺤﺔ 196

ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري


الداخ ن النصوص


يدخل  ن 9ال النظام

اتضمنة اوافقة ع

الداخ جة أن:


ا7تفاقيات واعاهدات

التوز يع الدستوري

 مبدأ استقHلية ا=لس 
الوط  µإعداد
الشعµ



لHختصاصات.

الدولية تعرض بOملها
للتصويت بعد >
ا7س±ع إt
تقر اللجنة 
ا=تصة.


الداخ واصادقة
نظامه

عليه ،فإنه يقصد ح
اختصاصات ا=لس
الشع µ
الوط   µالنطاق


ا  اص به  
اتم fعن

ا=ا7ت ا7خرى.

 تتطلب اوافقة عا7تفاقيات واعاهدات
الدولية تدخل سلطات
ودراج هذا ا Ú
أخرىa .

لداخ ،يكون
 نظامه ا

ا=لس الشع µ
الوط µقد


مس ختصاصات تلك

السلطات.
اادة  :68تنقل هذه اادة

توصل ا=لس الدستوري إt

اادة  115ا  
لفقرت 1

ح æمن القانون العضوي

أن موضوع هذه اادة 7
يدخل   9ال النظام

و 3من الدستور.

تنظ ²ا=لس
الذي دد 
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الشع µ
الشعµ
الداخ لجلس
الوط µو9لس ا7مة





الوط µجة أن:
وØلهما وكذا العHقات

الوظيفية بي?ما  
وب
 نقل مضمون مادة منا كومة.
القانون العضوي وإدراجه

التوز يع الدستوري
لHختصاص

الداخ
 ن نطاق النظام


 7يش  Õحد ذاته

ينص هذا ا  Úع أن
>
تمع اللجنة اتساوية

ا7عضاء بطلب من رئيس

إجراء تطبيقيا Ú

ا كومة الذي يبلغه إt

دستوري أو ح Úمن

الشعµ
رئيس ا=لس


الوط.µ


العانون العضوي؛ بل


تش  ،Õواقع ا7مر،
إدراجا ضمون تكفل به
القانون العضوي الذي
 ضع من حيث إعداده


واصادقة عليه لHحOم

اقررة  الدستور.
 -نقل مضمون ح Úمن

9ال القانون العضوي  

الداخ يعد
النظام

إخ 7Hبتوز يع

 
اب 
ا7ختصاصات 
الدستور.
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اادة  :84تنص هذه اادة
ع أن يتمتع ا=لس
الشع µ
الوط µلشخصية


اعنوية.


توصل ا=لس الدستوري ن اادة  115الفقرة

موضوع هذه اادة  7يندرج ا7و tمن الدستور.

تنظ ²ا=لس
ن 9ال 
الشع µ
الوط µجة أن


التوز يع الدستوري
الشخصية اعنوية تعود
لHختصاص.
لتنظ ²ا=لس الشع µ
الوطµ




و eا ،واستنادا إ tالدستور،
 àمن اختصاص القانون،


تبµ
 Úأن الغرفة اعنية 
>
الغ fع أساس
تفاeا مع 
M
ي.ß
دستوري وت 

يتبع
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