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� L'article doit être écrit dans l’une des langues suivantes : arabe, 
français ou anglais. 

� L'article ne doit pas avoir été déjà publié dans une autre revue.  
� L'article ne doit pas être extrait d’une thèse universitaire ou d’un 

livre déjà publié. 
� Le nombre de pages de l’article ne doit pas être inférieur à 05 pages 

ou dépasser 25 pages. 
� Les articles sont envoyés en format papier et en version électronique 

dans un disque compact (CD). 
� Les articles en langues arabes sont écrits en police (Traditional 

Arabic), taille 14. Seuls les titres sont mis en gras.(les notes de bas 
de page en taille 12). 

� Les articles en langues étrangères sont écrits en police (Time New 
Roman), taille 12. Seuls les titres sont mis en gras.(les notes de bas 
de page en taille 10). 

� Il est mentionné en tête d’article le nom de l’auteur, son grade et son  
institution d'origine. 

� Les articles sont soumis à l’évaluation des membres du Comité 
scientifique de la Revue. 

� Les articles soumis au Comité de rédaction de la revue ne sont pas 
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� Toute publication ultérieure des articles publiés dans la Revue 
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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 
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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 

20
ème

 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 



L’expérience algérienne en matière de renforcement du pouvoir judiciaire 

  Revue du Conseil constitutionnel N° 06-2016                                              Page 11 

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. 
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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 Cours 

constitutionnelles et instances équivalentes Mesdames et Messieurs. 

Je voudrais, pour terminer, joindre ma parole à celles et ceux qui ont tenu 

à féliciter les organisateurs pour le choix du thème et  la qualité des 

interventions. 

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) 

 

Objet du texte 

ou de la 

disposition 

invalidé 

 

Motifs d’invalidation 

 

Articles et principes 

constitutionnels 

fondant cette 

invalidation 

 

  
Ordonnance n° 

97-15 du 24 

Moharrem 

1418 

correspondant 

au 31 mai 1997 

fixant le statut 

particulier du 

gouvernorat 

d’Alger. 
 
 
 

 

 
 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. 

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

- 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 

  
Art. 15 (alinéa 1er) de 

la Constitution. 
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(Décision 

n°02/D.O//CC/9

9 du 22 Dhou 

El Kaâda 1420 

correspondant 

au 27 février 

2000)  
 

 

(JORA n°7 du 
28 février 2000) 
 

 entendait limiter le découpage 
territorial du pays 
exclusivement à ces deux 
collectivités. 

 
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. 

 

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 ci-
après : 
 

 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 »,  
 

 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 

 
- Art.122, 123 et 126 

de la Constitution. 

 

- 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. 

 

 

 

 

- 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 

 
 
- Loi n°90-21 du 15 

aout 1990 relative à la 
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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. 
 

 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.  
 

comptabilité publique. 

 

- Principe de la 

séparation des 

pouvoirs. 

 
 

 
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. 
 

 
- Art. 166 de la 

Constitution. 
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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. 161 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 : 
 

 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 

 
Art. 7, 10, 29, 31 et 105 

de la Constitution. 

 
Art.109 de 

l’ordonnance n°97-07 

portant loi organique 

relative au régime 

électoral. 

 

-Principe d’égalité.    
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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 : 
 

- 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. 
 
- dit ensuite, que la répartition 
constitutionnelle des 

 
Art. 122 et 123 de la 

Constitution. 

 

Répartition 

constitutionnelle des 

compétences. 

 

Principe de la 

hiérarchie des normes 

dans l’ordre juridique 

interne. 
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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. 
 

 
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. 
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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 : 
 
- 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. 
 
- 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 alinéa 3 de la 

Constitution. 

 

Répartition 

constitutionnelle des 

compétences. 

  
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.  
 
Cette disposition 
prévoit que la 

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

 
-Art. 115 alinéas 1 et 3 

de la Constitution. 

 
-Répartition 

constitutionnelle des 

compétences. 
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commission 
parlementaire 
paritaire se réunit 
à la demande du 
Chef du 
gouvernement 
communiquée au 
Président de 
l’APN. 

 
- 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. 

 
 

 
Art.84 : cet article 
prévoit que l’APN 
jouit de la 
personnalité 
morale. 

  
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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 ��  ط العريضا � العناو~�  فقط ��
� بداية � ءلا�قال إt ا7° الOمل ل�ؤلف ، الدرجة ا يشار ��  ع�ية و مؤسسة ا7ن±<
ضع ا�قا7ت لتقي�² من أعضاء اللجنة الع�ية ل�ج�<  � � >� 
�  Mت أم ³ تن� Mد، ن� >	 7  >� دارة ا=� a7 ´تس � >µقال ال� نسخة ا
ضع �عاي�f أخرى � � تيب ا�قا7ت ا�نشورة يكون بناء ع� اعتبارات فنية ، و 7 �� >	 
�  >� �< إ7 بت�¶� مكتوب من مد	� ا=� � ا=� وز إعادة ن�M ا�قا7ت ا�نشورة �� � �� 7 

@ @

  

� �

�%ذ#�א������א��"! ��א����و������א��א��א�وא�د����� �


)�'����ن��&��א����س�א�د�
و���  �!)'!
 و �
�زמ�, +�*
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 07ص_______________________________________________اإلفتتاحية •

I.  الدراسات: 

ي لسنة  • زا	� �� الدستور ا �� � لقوان�� � مدى ثنائية سلطة ا�بادرة �� ��1996. 

 11ص_______________________بجامعة تيزي وزو  - لوناسي ججيقة، أستاذة-د سعيداني.أ

•  � ية لرقابة الرأي العام ودوره �� قراطيةاودود الدستور  .إرساء الد,�
  27ص _______________جامعة قالمة   -د العايب سامية، كلية الحقوق و العلوم السياسية .أ

ي و ا�راجعة  • زا	� �لس الدستوري ا اد ا=� � ضوء اج?< � التعديل، دراسة �� لس ا�7مة �� حق 9�
ية لعام   .2016الدستور

  67ص____________جامعة باجي مختار عنابة  - راه في القانون العام وخالد شبلي، باحث دكت

�E لسنة  • ية القا�I لHنتخاب الر�� مهور �MN رئيس ا  .2014إشOلية 	<
  99ص_______________________ تلمسان -د بن مالك بشير، أستاذ بجامعةبوبكر بلقايد .أ

نسية و ا�واطنة • � .ا

  121ص_______________جامعة وهران -محاضر كلية الحقوق د بوسماحة نصر الدين أستاذ .أ

•  >Rم القانون العضوي رOأح � لس الدوU< ب�� �= �Vم  01-98تشتت قواعد ا7ختصاص النوOوأح
ية دار a7دنية وا�جراءات ا a7قانون ا. 

  133ص ______كلية الحقوق جامعة تيزي وزو -) أ(لياس صام، أستاذ محاضر صنفا. أ

II. المجلس الدستوري نشاطات 

لس الدستوريمراد مدلسي·ة معا�t السيد  .1 � ملت¹< الذكرى  ،، رئيس ا=� � لتأسيس �� �~ Mالع�
 � �µرمي لس الدستوري ا�7 يفان من  –ا=� �	8  t10إ  �	كتو  143ص________________ 2015أ

ي، .2 زا	� �لس الدستوري ا فاق و الواقع آ	M قرارات و آراء ا=� ر الع¾� مداخ�< مقدمة  -  ا7½ ل�ؤ,<
بية ية العر الس الدستور ¿ و ا=� تحديات الواقع واإلصالحات الممكنة في ضوء المتغيرات  :ا=ا
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ردن   -  اإلقليمية ا	�  29 - 28البحر ا�يت، ا�7 �f2016ف.  

 151 ص __________________________________عضو المجلس الدستوري، محمد ضيف

III.  الدستورينماذج من اجتهادات المجلس 

يعية ا��ح بعد • Mم الت�Oا ما�7ح ي?<    185 ص_______________________)تابع(.دستور
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: االفتتاحية  

  مراد مدلسي ،معالي السيد            
  رئيس المجلس الدستوري                       

لس الدستوري �< ا=� ديدة نصل إt ن�M العدد السادس من 9� �ذه الطبعة ا �e . �Áوع� الر
اء  M	ث سنوات خلت، إ7 أن تنوع وHث tا يعود إ �eا أن إنشا �< حديثة نسبيا ,� من أن هذه ا=�

Äية  ا يدل ع� ا�7 ا الباحا�قا7ت ا�نشورة ف?� � يول?� >µاء ال �f �� وا لقانون العام بصفة عامة ل ث��
اد  .والقانون الدستوري بصفة خاصة � ن�M ا7ج?< �< الع�ية دورا مشجعا �� هذا، وتلعب هذه ا=�

   .الدستوري

� تطور اركة  نه يصادف مرح�< حاÅة �� ديد أÄية استثنائية وذلك �7 �يكت�u هذا العدد ا
ية زا	� �ية ا � هذا الصدد، فان. الدستور در به رئيس  �� وع التعديل الدستوري الذي �� Mم�

ية بعد سلس�< واسعة من ا�شاورات شاركت مهور �ا ا معظم الطبقة السياسية والشخصيات  ف?�
�ان  �fمعيـات الوطنيـة أصبح حقيقة بعد أن صادق عليه ال �الوطنيـة والكفـاءات، وكذلك ا

ز  �ية ا يدة الرÅية للجمهور ر �� ا ه �� Mن� >Iيةبغرفتيه و � . ا	� � والتواف¹< � �Ëهذا التعديل التار
ت ا�7ساسية  قية Ìاية حقوق ا7نسان وار�� قراطية و	< � ا�Oسب الد,� سيسمح 7 9اU< بتعز	�

� إطار دوU< القانون ��                     . 

� عرفت تعديHت  >µؤسسات الرقابية ال�� ا لس الدستوري من ب�� اه، يعتf� ا=� � � هذا ا�7< ��
لذاتية وا7ستقHلية . ووظيفية ذات أÄية قصوىتنظيمية  �� U �¶اف ال� >fا7ع tفإضافة إ

ام الدستور >fر ع� احÏال � � Ñرسة Ðمته ا�تمث�< �� ية وا�الية خولت Ð Uام جديدة �� دار a7ا .
tخطار لتمتد إa7نح توسيع هيئات ا ول ,� لس ا�7مة وكذلك عن و  الوز	� ا�7 النواب وأعضاء 9�

يق  لس طر ية بناء ع� إحاU< من ا=Óة العليا و9� تكريس إجراءات الدفع بعدم الدستور
لس ا7 أوسع لتدخل ا=� �9 >Uالدو.  
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ا 7  M	ا أk ال ا7خطار الدستوري سيكون �9 � بطبيعة اال هذه ا7ليات ا�ستحدثة ��
ادي ل�جلس الدستوري م النشاط ا7ج?< �¦ � ان به �� سانة . يس?< >fذلك ال tالقانونية ضف إ

موع ر ا�قب�<  ا�همة ا�تكونة خصوصا من 9� MÔ�7ا � � ينتظر أن تصدر �� >µالعضوية وال � القوان��
  .لتنفيذ التعديHت وا7ضافات الواردة ع� الدستور

� هذا  ذه التطورات و�� �e رتبطة�ا للدارسات العديدة ا �fقب�< ل�ج�< من�عداد ا ستكون ا�7
دد الدعوة لÕ الباحث � طار �� a7ا من أجل ا �Öأو خار �	زا �� ا �� � امعي�� �� وا � ا�تخصص�� ��

يةكذا تبادل أفOر× و  �ادة الدستور ا7ت ذات الص�< �� تلف ا=� �9 � م �� �eار � >�.  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ي لسنـة  • زا	� �� الدستور ا �� � لقوان�� � مدى ثنائية سلطة ا�بادرة �� ��1996 
قراطية • � إرسـاء الد,� ية لرقابة الرأي العام و دوره ��  ادود الدستور
ي • زا	� �لس الدستوري ا اد ا=� � ضوء اج?< � التعديل، دراسة �� لس ا�7مة ��           حق 9�

ية لعام   2016و ا�راجعة الدستور
�E لسنـة  • ية القا�I لHنتخاب الر�� مهور �MN رئيس ا  2014إشOلية 	<
نسية و ا�واطنة • � ا
•  >Rم القانون العضوي رOأح � لس الدوU< ب�� �= �V01-98تشتت قواعد ا7ختصاص النو 

ية دار a7دنية وا�  وأحOم قانون اa7جراءات ا
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  1996في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة 

  سعيداني لوناسي ججيقة دكتورةال                                                          

     كلية الحقوق والعلوم السياسية                             

  .جامعة مولود معمري تيزي وزو                                                      

    :مقدمة

يع من ا�هام والوظائف ا�7ساسية Mلية سن الت�Ø ية ،تعد ا ا�ؤسسات الدستور �e تضطلع � >µال
عية وا7قتصادية  ا7ت السياسية وا7ج±< � Ùفة ا=� للدوU< لتنظ�² اياة العامة ل�جتمع ��

ية دار a7قات . واHيوي لتحريك وعقلنة العال ا وتعتf� هذه العملية ا=ور ا�7سا�E وا=�
 � ية بصورة متناسقة ومتفاع�< �� ا الدستور >eومؤسسا >Uسلطات الدو � ية الوظيفية ب�� الدستور

  .)1(ا�7داء
ية وقانونية وتنظيمية،  وط وآليات دستور Mيع مراحل وإجراءات و� Mلية سن الت�Ø Ú و�<
� مراحل  جراءات �� a7راحل وا�� kذه العملية ،وتتمثل هذه ا �pا النظام القانوÛمو �9 � تكَون ��
� إعداده وصياغته  ، ومراحل وإجراءات يتبÞا هذا العمل �� �ßي Mية للعمل الت� �fض >�

  .  والتصويت عليه
 � � أساسي�� � اعتبار~� ي�ß التوفيق ب�� Mتنظ�² العمل الت� � �� Vا   :إنه من الواجب أن 	�

� : أحدÄا �pإعداد القانون والتصويت عليه،والثا � لك السيادة �� �ان ,� �fكون السلطة :كون ال
� ر° السياسة العامة للدوU< ووضÞا موضع التنفيذ   .التنفيذية �à صاحبة ا7ختصاص ��

�ي لسنة  98ادة فبالر�Á من نص ا زا	� �ارس السلطة « : ع� أنه )2(1996من الدستور ا �,
لس ا�7مة، وU السيادة  � و9� �µالوط � �µلس الشع � وÄا ا=� �ان يتكون من غرفت�� يعية 	� Mالت�

                                                           
� ا�����ري،  -  1����&�ن ا�$#ا"!ي"ا!'�، ا�>;! "إ:!اءات و7!ا56 إ4�اد ا�12 ا�0/!.�) وإ+!اره () ا

�<، �7رس �?��د ا���&�@)، ا!'�  .63. ، ص2003ا
2  - <0�� F7 ا.#&G�� ،(�.!/0���@�$: (S�OR، ا�OPGQ : را:LM��K�7 () 5ع ا�&!ا56 ا��HI !&. (0 ا��&5 ا

 O2Q���0Sر ا�$#ا"!ي ��7��د �7&!ي، U�#ي 1996ا��.!/0�O () ا O�7�: ،ن�@�V��O د�0Wراه دو�O () ا�Sر ،
  .وG. �7��H 94. ، ص2007وزو، GW�O ا��VYق، 

��7ج ا��ظ�>) وا��[�ي I�F ا�0PGQ�F ا��.!/0�O وا�<20�O.` () ا_: را:M أ.[�@cا ،d.!� �&Y7 F&.أ O&e@
  .وG. �7��H 200. ، ص2005ا�Q��S�O ا�&��L!ة، دار ا�O]H2 ا��!I�O، ا��Vھ!ة، 
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� إعداد القانون والتصويت عليه �� «)3( �ßي Mد أن العمل الت� � ، لكن من الناحية التطبيقية ��
�ان �fرادة ال a7يع مراح�يفلت من ا �Ì �   .ية ��

�ان عن  �fيكون مصدرها إما ال � >µبادرة ال�ر بعدة مراحل، أوkا ا ل القانون فإنه ,� و7ك±<
 � يع القوان�� يق مشار ، أو اكومة عن طر � احات القوان�� >fيق اق ول(طر ، إ7 أن )ا�بحث ا�7

عل ه � ية والقانونية �مارسة حق ا�بادرة من قبل النواب، �< وط الدستور Mة سلطة ال� �fذه ا�7خ
ية  مهور �وافقة السلطة التنفيذية أي رئيس ا ا إ7 ,� ية، يصعب ع� النواب Ñرس?< صور

) � �pبحث الثا�  ).ا
المبادرة بالقوانين سلطة مشتركة بين الحكومة ونواب المجلس الشعبي :المبحث األول

  الوطني

� طبقا لنص ا�ادة  لقوان�� � 1996من دستور  119تعتf� سلطة ا�بادرة �� كة ب�� >fسلطة مش ،
ول(النواب وأعضاء اكومة  � )ا�طلب ا�7 � الدستور والقوان�� ا وفقا للقواعد ا=ددة �� �eارسو �, ،
 �ßي Mنظمة للعمل الت��لس  99/02، 7س±� القانون العضوي رR< )5)(4(ا دد تنظ�² ا=� الذي ��

لس ا�7مة وØلهما، وينظم العHقات الوظيفية  � و9� �µالوط � �µكومةالشع� ا ما وب�� وكذا  بي?�
�انية �fنظمة الداخلية للغرف ال   .ا�7

  

                                                           
3  -  O2Q���0Sر ا�$#ا"!ي ��ر اL1996  i+ر (S�"!�د.Q&'!  07ا�&nرخ ()  k:�&I96 -438 ا�&!�Sم ا

�ة ا�!&S�O، 2002أI!.5  10ا�&nرخ ()  03- 02ا��V@�ن ر+i ( 2002أI!.5  10، و4�ل () 1996.!$�، ا

� 2008@�(&'!  15ا�&nرخ ()  19- 08، 4�ل k:�&I ا��V@�ن )2002أI!.5  14، ا�&nرخ () 25د 4

) i+ر O�&S!��ة ا.!$�  ).2008@�(&'!  16ا�&nرخ ()  63ا
�ة، s/27ة ا�&��رف، . د -  4Y0&���0Sري () ا�$&�Hر.O ا��!I�O ا�t<Pu7 أ�I ز.� (H&)، ا��e2م ا

 ،O.ر�2;Sv477. ، ص1966ا.  
�&OQSn ا�<20�O.` () ا��e2م ا�Q��S) ا�$#ا"!ي، أط!و�S O6�. د -  5�I O��.!/0�� ���I�O+x4 ،! ا�&OQSn ا

  .216. ، ص1984د�0Wراه دو�O�7�: ،O ا�$#ا"!، 
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  تعريف حق المبادرة بالقوانين :المطلب األول

دد مضمونه  يع و�� Mا�7سس للت� ° ا ذلك العمل الذي 	� �eع� أ � لقوان�� تعرف ا�بادرة ��
لتا�t تكون إما عن . وموضوعه ا، �� �e تتقدم � >µؤسسة ال�ختHف ا تلف تسمية هذه ا�بادرة �� � و�<

 � يع القوان�� يق مشار � )أو7(طر احات القوان�� >fنيا(، أو اق M� .(  
  ع القوانينالمبادرة عن طريق مشاري: أوال - 

ا، ويعود إقرار هذا  �ان للتصويت عل?� �fال tكومة إ� تقدÐا ا >µيع ال � تلك ا�شار تتمثل ��
 � �ان �� �fش دور الæمقابل ان � اق للحكومة، نتيجة للتطور الذي عرفه دور الدوU< اديثة، ��

يعية Mرسة الوظيفة الت�Ñ.  
  المبادرة عن طريق اقتراح القوانين: ثانيا - 

نظمة ا�عاçة ع� تتمث � ا�7 قراطية �� ا النواب، حيث تقوم الد,� �e يتقدم � >µبادرة ال�� ا ل ��
رادة العامة، حسب ما  a7ا � � تÓن أساسا �� >µأساس جوهري، وهو مبدأ سيادة الشعب وال
 � رادة مصدرها وأساÔا �� a7د هذه ا � ، و�< �V � كتابه العقد ا7ج±< ذهب إليه جون جاك روسو ��

يع ،أي صنع Mرادة الت� a7الوسي�< ا�7ساسية 7ستظهار هذه ا �fالقانون الذي يعت   . 
يع ا�7صيل، ووفقا لذلك، هو الذي  Mان هو عضو الت�� �fع� أن ال �éقرا يقوم ا�بدأ الد,�
اح  >fاق � ديد السلطة صاحبة ا7ختصاص �� >� � يعات، لكن الدسات�f اختلفت �� Mيقر الت�

ناك دسات�f خولت هذا اق �ê ، � يعية، Ùلدستور الفرن�u لسنة  القوان�� M1791للسلطة الت� 
� « حيث نص ع� أنه  اح وسن القوان�� >fق يعية لوحدها �� Mيئة الت�kيفوض الدستور ا « ،

جة أن  ت العامة، �� يعية، هو Ìاية ار�� Mيئة الت�kا � وÙن اkدف من ح� حق ا�بادرة ��
ثل خطرا ع� هذه ا ويل التاج Ñرسة هذا اق ,� � ت�< ، لكن هذا ا�7سلوب ³ يس´ من )6(ر��

                                                           
6  - M:!، : را�0Q:�&��2��H� 5دة ا >YI ،ا"!ي#$��M.!/0 () ا��e2م ا�Q��S) ا�I درة�'&�7�y!ي OPGS ،!7�4 ا

  .30. ، ص2005/2006�$#ا"!، ا�O2Q ا��7�$�O (!ع ا��V@�ن ا���م، :�O�7 ا



1996في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة   

 14 الصفحة 2016 - 06مجلة المجلس الدستوري العدد 

ب  � عرفة ما �� لتا�à �t ا�7جدر ,� ، و�� >Uة للدو �fس�ا7نتقاد كون السلطة التنفيذية �à السلطة ا
 � احات القوان�� >f7(عرضه من اق(.  

í توجد دسات�f ح�ت ا�بادرة ع� السلطة التنفيذية، وذلك مثل الدستور الفرن�u لسنة 
� ، حيث نصت 1852 اح القوان�� >fق ية حق ا�بادرة �� مهور �ا�ادة الثامنة منه ع� أن لرئيس ا
فرده �  1946لكن ابتداًء من دستور . ,� ك ب�� >fفرنسا، حق مش � �� � لقوان�� أصبح حق ا�بادرة ��

�ان �fلس الوزراء ونواب ال كة،  1958وØل دستور  )8(رئيس 9� ا Mكيد ع� هذه ال� ع� التأ
tبادرة إ�ول والنواب وذلك طبقا ل�ادة  ونقل حق ا   .)9(منه 39/1الوز	� ا�7

تلف الدسات�f مبدأ مشاركة ï من اكومة والنواب  ي، فقد تبنت �9 زا	� �� النظام ا أما ��
� دستور . Ñرسة حق ا�بادرة ية « منه ع� أن  36نصت ا�ادة  )10(1963ف�¹ مهور �لرئيس ا

اح القانون >fق   .» والنواب حق ا�بادرة ��
 �fيل هذا غ ديد عدد النواب، MI أز  أن نص هذه ا�ادة جاء غامضا من حيث عدم �<

وجب ا�ادة  ا 40الغموض ,� � حيث جاء ف?� �µلس الوط اح القانون من « : من نظام ا=� >fيودع اق
ذكرة  � شÕ مواد قانونية ومرفقا ,� قبل النائب صاحب ا�بادرة ويتضمن توقيعه ومصوغا ��

  .)11(» إيضاحية
قل1976ر أما دستو  ئبا ع� ا�7 �� � �~ Mية وع� مهور �عل حق ا�بادرة لرئيس ا � �ð ،)12(.  

                                                           
7  - M:راق : را���&�@)، ا!'��} ا�P!او@O، ا��I O+x�F ا�0PGQ�F ا�<20�O.` وا��.!/0�O () ا��e2م ا�L �2H7

  .78. ، ص2009�2G/! وا��0ز.M، 4&�ن، 
  .ا�>!@Q) 1946ا�>V!ة ا_و�F7 t د�0Sر  14را:M @1 ا�&�دة  -  8
9  - M:را ،(Q@!<���Vا@�F () ا��e2م ا�I درة�'&�� F7 ا�&��7�Gت �6ل e2U�i 6| ا.#&G�:  

AVRIL (P.) et GiCQUEL (J.), Droit parlementaire, Montchrestien, Paris, 1988, p. 
215 et s. 

4�د  1963د�0Sر  @/! -  10 ،O�&S!��ة ا.!$� .888 .، صS1963'0&'!  10ا�&nرخ ()  64() ا
11  - M:ا"!، . د: را#$��ى، اH���0Sر ا�$#ا"!ي، @/sة، �HV) ،��.!/U، دار ا� .، ص42005'� هللا O<+�I، ا

75.  
�ر k:�&I ا_7! ر+F71976  i د�0Sر  148ا�&�دة  -  12L ي`�، 1976@�(&'!  22ا�&nرخ ()  97- 76وا

4�د  ،O�&S!��ة ا.!$�  .1122 .، صn724  !'&)�@1976رخ ()  94ا
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� لرئيس اكومة MI1996 دستور  )13(1989وابتداًء من دستور  لقوان�� ، أصبح حق ا�بادرة ��
  .والنواب

سة اكومة، أصبح  )14(2008بعد التعديل الدستوري لسنة  وبعد القضاء ع� مؤسسة ر��
يع ا شار � حق ا�بادرة ,� �µالوط � �µلس الشع � لنواب ا=� احات القوان�� >fق ول، و�� � للوز	� ا�7   .لقوان��

� دستور و �µمن تب �Áلر يع بقيت حكًرا  �1996� Mلت� �انية، فإن ا�بادرة �� �fمبدأ ا7زدواجية ال
لس ا�7مة وذلك خHفا للدستور الفرن�u لسنة  � دون نواب 9� �µالوط � �µلس الشع ع� نواب ا=�

، وذلك تطبيقا لنص ا�ادة الذي خول  1958 � احات القوان�� >fق � حق ا�بادرة ��  39نواب الغرفت��
وt منه   .الفقرة ا�7

  :دور األنظمة القانونية المنظمة للعمل التشريعي في تكريس حق المبادرة – 2

 � اص �� � Mñ Ú سلوك ا�7 >� � >µلزمة ال�ردة وا موعة القواعد العامة ا=� �9 � يتمثل القانون ��
تمع، وال اا=� �òال � زاء ع� من �� �اÐا بتوقيع ا >fن اح �ó ب ع� السلطة العامة � �� � >µ.  

 ، � لقوان�� � Ñرسة حق ا�بادرة �� لعكس ضعفه 7س±� �� �ان، أو �� �fية وقوة سلطة الÄإن أ
 � � الدستور، و�� � ا=ددة �� �pا� �fلعمل ال جراءات ا�تعلقة �� a7تتج� لنا بوضوح عند دراسة ا

نظمة القانونية لتا�t  ا�7 �انية، و�� �fنظمة الداخلية للغرف ال � ا�7 ، و�� �ßي Mنظمة للعمل الت��ا
جراءات وسي�< فعاU< من أجل تقوية أو إضعاف سلطته a7هذه ا �fتعت.  

ديد دستور  لس  1996إt جانب �< � ع� نواب ا=� احات القوان�� >fق سلطة ا�بادرة ��
ôوط ش M� لس ا�7مة، بوضع � دون نواب 9� �µالوط � �µشل أية الشع tية وموضوعية تؤدي إ

اÖا >fيد النواب اق �  99/02، فإن القانون العضوي )15(مبادرة 	� �µلس الشع دد تنظ�² ا=� الذي ��
� اكومة، قيد سلطة النواب  ما وب�� لس ا�7مة وØلهما، وكذا العHقات الوظيفية بي?� � و9� �µالوط

                                                           
('!ا.!  28ا�&nرخ ()  18- 89وا��uدر k:�&I ا�&!�Sم ا�!"�S) ر+F71989  i د�0Sر  113ا�&�دة  -  13

4�د 1989 ،O�&S!��ة ا.!$�  .�71989رس  n701رخ ()  09، ا
��0Sري �O2Q  11را:M ا�&�دة  -  14��0�.5 ا�  .، F72008|I�S M:!7 ا
15  - (@�?�2�ر�S () ا�$#ء اS �7 ھ`ا.  
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 � � ا�بادرة، وذلك من خHل وضع قواعد وإجراءات تؤدي �� ا�7خ�f إt كبح أية مبادرة يقوم  ��
� ا�ادة  جراء ا�نظم �� a7ا النواب، 7س±� ا �e16 تنص ع� أنه � >µوال : » � يضبط مكتبا الغرفت��

 ï بداية � � جدول أØال الدورة �� �µالوط � �µلس الشع � مقر ا=� تمعون �� وõثل اكومة ا=�
دده اكومة ولوية الذي �< تيب ا�7 >fانية تبعا ل� ديد » دورة 	� ، وحسب هذه ا�ادة فإن �<

� وõثل اكومة، لكن  ا مكتب الغرفت�� يعية، هو Øلية يشارك ف?� Mدورة ت� Õال لØ جدول ا�7
كة غ�f متوازنة �7ن الفقرة الثانية من ا�ادة  ا M16هذه ال�  � قد حددت الطرف الفاعل ��

ولوية الذي  تيب ا�7 >fا يكون تبعا ل دول إ,� �دده اكومة،  العملية، حيث أن ضبط ا >�
ولوية تيب ل�واضيع حسب ا�7 Øال ما هو إ7 	< ديد جدول ا�7   .واقيقة أن �<

حاU< ا7ستعجال، فيمكن  99/02من القانون العضوي  17إt جانب ذلك، نظمت ا�ادة 
وع قانون ،أن تَلح ع� استعجاليته Mإيداع م� � وع . للحكومة ح�� Mستعجال م� عندما ي�ح ��

 Hيةقانون يودع خ ار �� جدول أØال الدورة ا وع �� M��  . ل الدورة، يدرج هذا ا
اح قانون ³ تعد اللجنة  >fوع أو اق Mلسات، م� �� جدول أØال ا كن أن يسجل �� �, í
� دراسته، بناء ع� طلب اكومة  وع �� Mال� � ر¶� � من �< ر~� MÔ أجل � ا بشأنه �� تصة تقر	� ا=�

، أو مك � �µالوط � �µلس الشع لس ا�7مة، وهذا طبقاوموافقة مكتب ا=� � نص  تب 9� �ا جاء ��
دراج موقوف ع� . 99/02من القانون العضوي رR<  26ا�ادة  a7حظ أن حق اHكومة، إرادة ونا

اح قانون >fق   .)16(حµ< ولو تعلق ا�7مر ��
�انية، فر�Á نص دستور  �fنظمة الداخلية للغرف ال � الفقرة الثالثة من ا�ادة  1996أما ا�7 ��

ا« : ع� أنه 115 لس ا�7مة نظاÐما الداخ�� ويصادق عل?� � و9� �µالوط � �µلس الشع  يعد ا=�
ي�ß مطابقا �ا جاء به القانون العضوي » Mب أن يكون تنظيمها للعمل الت� � هذا  99/02، فإن ��

 �Ö نظمة الداخلية للرقابة الوجوبية من طرف من ة أخرى، فإن خضوع هذه ا�7 �Ö ة، ومن
                                                           

16  - M:را:  
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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ية، يؤدي إt عدم سيادة الغرف  مهور �لس الدستوري بعد إخطاره من قبل رئيس ا ا=�
 �ßي Mتنظ�² العمل الت� � ، ويعتf� وسي�< لتدخل السلطة التنفيذية �� �انية ع� نظاÐا الداخ�� �fال

ا الداخليةومساسا بسيادة الغر  �انية ع� أنظم?< �fحيثيات . ف ال � فع� سبيل ا�ثال جاء ��
 >Rلس ا�7مة 98/د.م/د.ن.ر 04الرأي ر راقبة مطابقة النظام الداخ�� =� اعتبارا أن « : ا�تعلق ,�

ما طبقا  � إعداد نظاÐما الداخ�� وا�صادقة عل?� 7ختصاص ا�ستقل �� �ان تتمتعان �� �fال � >µغرف
 �fادة للفقرة ا�7خ�  .من الدستور 115ة من ا

� أقر  - >µا7ت ال ن ا=� � واعتبارا أن ا�ؤسس الدستوري بتكريسه هذه ا7ستقHلية يقصد ��
�ان  �fال � >µلغرف � � الداخلي�� ا مستثناة من النظام��      .»تدخل السلطات ف?�

� عند حدود 9د �انيت�� �fال � ا أن توقف الغرفت�� �eلس الدستوري من شأ دة إن رقابة ا=�
� للطعن ف±� تتخذه  �قابل 7 توجد أية إمOنية أمام الغرفت�� ا الدستور، و�� بدقة، Ùن قد عي?�

 � �pا� �fيئة التنفيذية من إجراءات تتعلق بتنظ�² العمل الk17(ا(.  
وطاذكرهإt جانب ما سبق  M� ق   ،فقد وضع الدستورشôية وموضوعية �مارسة النواب 

� يصعب ع لقوان�� � تضبط سلطة اكومة من ا�بادرة �� >µوط ال Mأن ال� � � ح�� اوزها، �� � م �< ل?�
اوزها � ا �< � يÏل عل?� يع القوان�� شار   .ا�بادرة ,�

 امتياز السلطة التنفيذية في ممارسة حق المبادرة: المبحث الثاني

� أغلب  �� � لقوان�� ، أصبحت سلطة ا�بادرة �� �ßي Mبه العمل الت� øالذي يت � �µنظرا للطابع الف
ة تستحوذ ع� سلطة  ا�7حيان �fمن ذلك،فإن هذه ا�7خ Mfك من اختصاص اكومة، بل أ

كن للنواب تقد�I أي  ال ا�ا�t ع� وجه ا�صوص، الذي 7 ,� �=Ù ،ا7ت � أ× ا=� ا�بادرة ��
اح فيه >fاق.  

                                                           
17  -  O�@�&�!'���G!ف ا O�Gا�����0Sري ا���I OL&!ا+'O ا_@O&e ا��ه ا راء ا��uدرة F4 ا�&$�G اWnU �7 ھ`ا

 i+أي ر!�1997.����  31ا�&nرخ ()  97/د.م/د.ن.ر/703?5 ا i+أي ر!�ا�&nرخ ()  2000/د.ن.ر/10، وا
13  �.�72000  i+أي ر!���G$&G ا�/�') ا��ط2)  وا (Gا���ا�&VG�0�I F&!ا+'OVI�P7  O ا��e2م ا
@�(&'!  22ا�&nرخ ()  99/د.م/د.ن.ر / 09ر+i  ، وا�!أي1998('!ا.!  10ا�&nرخ ()  98/م .د/د.ن.ر/04

��0Sر 1999G� O7_ا �G$&� (Gا��� . ا�&VG�0�I F&!ا+'OVI�P7 O ا��e2م ا
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�ان يتكون « : من الدستور ع� أنه 98فبالر�Á من نص ا�ادة  يعية 	� Mارس السلطة الت� �,
 � � إعداد القانون  من غرفت�� لس ا�7مة، وU السيادة �� � و9� �µالوط � �µلس الشع وÄا ا=�

تلف مراح� يفلت من » والتصويت عليه �9 �fع ، �ßي Mإ7 أن الواقع يؤكد أن العمل الت� ،
ه �fض � إعداده و�< ز هيمنة السلطة التنفيذية �� �fت � � ح�� �انية، �� �fرادة ال a7يمنة . اkوتظهر هذه ا

، أساسا من خHل ا �ßي Mنظمة للعمل الت��� ا تلف القوان�� � حددها الدستور و�9 >µوط ال Mل�
ول(�مارسة النواب ق ا�بادرة  ضع مبادرة اكومة إ7 )ا�طلب ا�7 � � مقابل ذلك، ³ �< ، و��

كن للحكومة أن تتجاوزها   �, � >µوط ال Mلبعض ال�) � �pطلب الثا�  ).ا
  المبادرة بالقوانينتقييد سلطة النواب في ممارسة حق : المطلب األول

� Ñرسة النواب ق ا�بادرة  �pا� �fال �ßي Mنظمة للعمل الت��� ا لقد أخضع الدستور والقوان��
لس  ا نواب ا=� �e شل أية مبادرة يقوم tملها إ �9 � وط شôية وموضوعية، تؤدي �� M� لعدة

 � �µالوط � �µالشع.  
�  :الشروط الشكلية – 1 وط �� Mوتتمثل هذه ال�:  
�  –أ  ط �� >fا يش اV ف?� ب أن 	<ُ � � شÕ مواد، �� اح قانون أن يفرغ �� >fوع أو اق Mم� ïّ

 �   .الصياغة القانونية مع التبويب والعنونة الHزم��
اح القانون ليكون مقبو7ً بعرض ا�7سباب - >fوع أو اق Mفق م� ب أن 	� � ��)18(.  

�  –ب  �~ Mاح قانون موقًعا عليه من ع� >fاق ïّ ب أن يكون � ئًبا، ويودع ) 20(�� اح �� >fاق ïّ
 � �µالوط � �µلس الشع   .)19(قانون لدى مكتب ا=�

  :الشروط الموضوعية – 2

ة ع� :الشرط المالي –أ  �fكب û ًطا جوهر��ً U نتا¶� M� د � وط ا�وضوعية، �� Mال� � من ب��
 � لقوان�� �انية �� �fبادرة ال�� بعدم  121ويتمثل ف±� جاءت به ا�ادة . ا �üتق � >µمن الدستور، وال

                                                           
 .، F799/02|I�S M:!7 ا��V@�ن ا��[�ي ر+i  20ا�&�دة  -  18
 .، F799/02|I�S M:!7 ا��V@�ن ا��[�ي ر+i  23وا�&�دة  F71996 د�0Sر  119/2ا�&�دة  -  19
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اح >fقبول أي اق  �fن ُمرفًقا بتدابÙ وارد العمومية، إ7 إذا�فيض ا � قانون مضمونه أو نتيجته �<
� فصل آخر من النفقات العمومية  ، أو توف�f مبالغ مالية �� >Uادات الدو � إ	� دة �� دف الز�� تس?<

ا >êح إنفا >fق�قل ا�بالغ ا ط ليس HًÔ ع� النواب استيفاءه . )20(تساوي ع� ا�7 Mوهذا ال�
�انية 7ستحاU< وضع قانون 7 تكون U انعOسات مالية، والتقيد ب �fبادرة ال�ائًيا ا �e و يقيد �ê ،ه

ا  ً �þق الذي سيكون دا� ا�بادرة، تلك السلطة أو ا م �� ّ>òرسة النواب حÑ ،ط Mويفقد هذا ال�
ائًيا  رضامعلًقا ع� موافقة أو  �e ّمد � ط، �� Mى البعض أن هذا ال� اح، لذا 	� >fكومة بذلك ا7قا

اح قانوٍن خاٍل من أي انعOسات مالية أمر يOد يكون  >fّن اق �7 � اح القوان�� >fق �انية �� �fبادرة ال�ا
Hكومة للقضاء ع� أية . )21(مستحيكن أن يستعمل من طرف ا �, ، � ط التعس�¹ Mوهذا ال�

يعية 	�  Mامبادرة ت� �انية غ�f مرغوب ف?�.  
  :خضوع اقتراحات النواب لرأي الحكومة –ب 

� وتبلغ فوًرا إt اكومة  �µالوط � �µلس الشع م لدى مكتب ا=� >eاحا >fيداع اق a يقوم النواب ��
 � ر~� MÔ ل أجل 7 يتجاوزHا خ ا ف?� �eيل رئيس  ، وعند انقضاء هذا ا�7جل،)2(ل�� تبدي رأ ��

 >fا7ق ، � �µالوط � �µلس الشع تصة لدراستها=�   .)22(اح ع� اللجنة ا=�
 � ر~� MÔ أي مدة � احات القوان�� >fاق � ا �� �eبداء رأ a7 قررة للحكومة�مدة طوي�<  ،)2(وتعتf� ا�دة ا

كن للحكومة خHل هذه ا�دة،  يعية للنواب معناها، í أّنه ,� Mبادرة الت��جًدا، ا�7مر الذي قد يفقد ا
 HًØ اح، وذلك >fع� ا7ق � �üيق �tلتا اح، و�� >fا7ق U وضوع الذي تعرض�� ا وع قانون �� Mم� �Iتقد

� تنص ع�  99/02من القانون العضوي رR<  24بنص ا�ادة  >µوع قانون أو  «وال M7 يقبل أي م�
�ان �fال � ري دراسته �� � اح قانون �< >fوع أو اق Mوضوع م�� �fاح قانون مضمونه نظ >fأن  .» اق í

 � ر~� MÔ دة، أي�يع Ñثل )02(هذه ا Mإصدار ت� tنية التدارك واللجوء إOنح للحكومة إم َ>, ،

                                                           
20  - �Sn&��أ @>�Q :�ء �I ا'&��O2Q  ا (Q@!<� .40() ا�&�دة  1958ا
�.F �7&!ي -  21� .23. ، ص2004، 4، 4�د ا�k"�2، "ا�F4 M.!/0 ط!.| ا_واu@" :!7! ا
22  - &� .، F799/02|I�S M:!7 ا��V@�ن ا��[�ي ر+i  25و 23د�Uن �ا
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وامر، و للجوء إt أسلوب ا�7 �ان �� �fانعقاد ال � >pل دورHتكون السلطة التنفيذية قد خ �tلتا ��
�ان �fودع من قبل ال�ت ا�وضوع ا �  .عا

 � ر~� MÔ اية مدة �e � فض �� كن للحكومة أن 	< �, í)02 ( قدم من طرف النواب�اح ا >fا7ق
� . من الدستور 121استناًدا لنص ا�ادة  ر~� MÏمدة ال �f02(وتعت ( Õطوي�< جًدا، حيث تش

ة انعقاد دورة من د >fبادرة نصف ف�خر دراسة هذه ا � >� tلس، وهذا يؤدي إ ورات ا=�
 ًHا إذا أودعت أص � الرد عل?� يعية، بتأخر اكومة �� Mكن للحكومة، . الت� � مقابل ذلك، ,� ��

وع قانون، أن تلح ع� التعجيل  99/02من القانون العضوي رR<  17طبًقا ل�ادة  Mإيداع م� � ح��
لتا�t ي²< التسجيل الفوري �ش � به، و�� �µلس الشع � جدول أØال دورات ا=� �� � يع القوان�� ار

 � �µالوط.  
�  –جـ  ري دراسته �� � اح قانون �< >fوضوع أو اق� �fاح قانون مضمونه نظ >fوع أو اق M7 يقبل أي م�

 Mع� � �µبه أو رفضه منذ أقل من اثñ ّ >I ان، أو� �fًرا) 12(ال MÔ)23(.  
لس خHل –د  � لدى مكتب ا=� احات القوان�� >fكتب  تودع اق�، ويتوt ا � انعقاد الدورت��

ادة ميHد من قبل مكتب  MÔ tاجة إ يع �� Mلت� ع�µ أّن ا�بادرة �� ا شً�، ,� ا والنظر ف?� دراس?<
tو   .)24(الغرفة ا�7

ز  �fاح قانون، ت >fأي اق �Iا لتقد >eب مراعا � �� � >µوضوعية ال�وط الشôية وا Mمن دراسة ال�
� ا�بادرة، أضف إt ذلك الرقابة ا�فروضة ع� مستوى مكتب  ية سلطة النواب �� صور
، إt جانب الرقابة  � احات القوان�� >fقبول أو رفض اق � �� �fالقرار ا�7خ U لس، حيث يعود ا=�

ا ع� مستوى اللج � قبل عر�� احات القوان�� >fت ع� اقHا حق إدخال التعديk � >µة ال ان الدا,�

                                                           
�0�. F799/02 ا��V@�ن ا��[�ي ر+i  24ا�&�دة  -  23��Iدة، و�&�) إ(/�ل وY0S!ص ا�PU tG4 O7�;Y'�| ھ`ه ا

O/.��&��6�O ا () O�@�&�!I 7'�درة O.أ. 
24  - O�&:�I ��@���&�ن ا�$#ا"!ي، I�S M:!7|، ص: !'G� (�.!/0� .13. اv@�0ج ا
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� تقدÐا اللجان بشÕ كب�f ع� Øلية التصويت، خاّصة إذا . ع� التصويت >µال �	التقار M	تؤ í
� غ�f صا� مبادرة النواب   .Ùنت تلك التقار	� ��

� تقيد ال >µوضوعية ال�تكر إt جانب هذه القيود الشôية وا � Ñرسة حق ا�بادرة، �< نواب ��
� السابق من اختصاص  �� �fن هذا ا�7خÙ فإذا ، �tا�ال ا � ا=� يعية �� Mبادرة الت��اكومة ا
�ان  �fال tث�� الشعب، فقد إنتقلت هذه السلطة إõ � م وب�� ا�لوك وحد×، ونتيجة لل�اع بي?�

ال � هذا ا=� ال إن ا. الذي أصبح صاحب ا7ختصاص ا�7صيل �� لتطور الذي مّس ا=�
يع  Mلت� ع، سواًء ف±� يتعلق �� ّ M��قتضاه السلطة التنفيذية �à ا ، والذي أصبحت ,� �ßي Mالت�
، قد أدى إt تقييد  ال التنظ�² ال القانون و9� �9 � يع ا7ختصاص ب�� لنسبة لتوز ، أو �� � �pا� �fال

ال ا�ا�t بصفة � ا=� �انية بصفة عامة، وا�بادرة �� �fبادرة ال�  .)25(خاّصة ا
 tإ ، �tا�ال ا � ا=� ويÓن السبب الرئي�u 7ستحواذ السلطة التنفيذية ع� سلطة ا�بادرة ��
ّن ا�7حOم ا�تعلقة  � ا�الية هو من اختصاص اكومة أي وزارة ا�الية، �7 ض�f قوان�� كون �<

ة أخرى �Ö ة، ومن �Ö حكومية، هذا من ûا� ة عن قرارات سياسية و	� � >� انية �� � �f� ، فإّن وزارة ��
ية  دار a7زة ا �Ö�7وتوقع ا=اصيل والنفقات، وتقوم ا �	ادية لتقد�لك الوسائل ا >, � >µال �à الية�ا
اّصة  �� ا يع القوان�� � هذا ا�وضوع، وإعداد مشار التابعة للسلطة التنفيذية بدراسات دقيقة ��

لسلطة التنفيذية، اسُتبِعد منه أي تدخل لل ال خاص �� انية هو 9� � �f� �ان ولو ع� سبيل �� �f
 �fالتحض �  .)26(ا�شاركة ��

  امتداد سلطة الحكومة في ممارسة حق المبادرة: المطلب الثاني

� حق مقرر لÕ من اكومة  119طبًقا لنص ا�ادة  لقوان�� من الدستور، فإّن حق ا�بادرة ��
وط Mجراءات وال�a7ا ïّ tإ � يع القوان�� شار ضع ا�بادرة ,� � الشôية  والنواب، لكن 7 �<

احات النواب >fقررة 7ق�  .وا�وضوعية ا
                                                           

�أ ا04&¡¡�ه ا�&Sn¡¡� ا�$#ا"¡¡!ي (¡¡) دS¡¡�0ر  - 25¡¡'&�ا�&¡¡�دة ( 1989و(¡¡) دS¡¡�0ر ) 149ا�&¡¡�دة ( 1976@>¡¡� ا
114.( 

�¡G4 12¡. i�L �¡¡!اO6 ا�V¡�@�ن  6| - 26 O���&�ا07c��ز ا�&&�2ح �OPGQG ا�<20�YU () O.`[�! 7/�ر.M +�ا@�F ا
 i+84/17ر |I�S M:!7 ،O���&��ل وا�&i&0 ا�&�VI |G�0ا@�F ا�&� .ا
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� ع�  احات القوان�� >fيع واق ضع ïّ U من مشار � جراء الش�� الوحيد الذي �< a7ويتمّثل ا
� شÕ مواد ّرر النص �� ُ اح بعرض ا�7سباب، وأن �� >fوع أو ا7ق M��فق ا � أن 	�ُ  )27(حد سواء، ��

)28(.  
وع القانون بعّدة مراحل قبل  Mّر م� �, � لس وتتمثل هذه ا�راحل ��   :إيداعه لدى مكتب ا=�

وع القانون ا�راد إيداعه ع�  – 1 M� هيدي من ِقبل الوزارة صاحبة ا�بادرة ,� وع ,< Mإعداد م�
�ان �fال.  

ا يضمن تطابقه مع  – 2 �, U مانة العامة للحكومة للقيام بدراسة أولية�Hوع ل M��إرسال ا
� ا�عمول به، و��  �pطار القانو a7ت عليهاHن وضع بعض التعديOإم �tلتا.  

بداء ا�Hحظات الشôية أو ا�وضوعية – 3 a7 الوزارية �	تلف الدوا وع ع� �9 M��يع ا   .توز
ّ ذلك عادة ع� مستوى ا�7مانة العامة  عات تنسيقية وي²< كن ل�Hطراف ا�عنية عقد اج±< و,�

  .للحكومة

                                                           
 .، F799/02|I�S M:!7 ا��V@�ن ا��[�ي ر+i  20ا�&�دة  - 27
28 - �&��0��u7 O�! اc+0!ا�6ت ا��اول ا$�  .دF7 O4 +ِ'5 ا��2اب.'0�F7 F ا
  ).2002 – 1998(() ا�>0!ة ا��.!/0�O ا�!اO�I  –أ 

�e2G¡¡�م  4ا+0¡¡!اح +¡¡�@�ن و 20+¡¡�م ا�2¡¡�اب (¡¡) ھ¡¡`ه ا�>0¡¡!ة  O¡¡&e2&��.5 ا�O¡¡Y"x ا¡¡�0I |¡¡G�0U O��.!¡¡/U 7'¡¡�درات
�ا�G) أو �I¥ �7ادھ�� .ا

4�دھ� F�@ا�V� ا+0!ا�6ت ا
�F7 O7 +ِ'5 ا��2اب - 20V&� .اc+0!ا�6ت ا
05 - k0;&��روF7 OS +ِ'5 ا&� .اc+0!ا�6ت ¦�! ا
03 - �H@s/I أي!�� ا�O7�;Y ا'U i� (0� .ا+0!ا�6ت ا��Vا@�F ا
01 - O&"ا���O إ�t ا�G$�ن ا�Y&� اc+0!ا�6ت ا
07 - O&"ا���O إ�t ا�G$�ن ا�Y&� .ا+0!ا�6ت ا��Vا@�F ¦�! ا

  )2007 – 2002(ا�>0!ة ا��.!/0�O ا���OQ7  –ب 
4�دھ� F�@ا�V� ا+0!ا�6ت ا
4�د ا+0!ا�6ت ا��Vا@�F ا��I (0در �HI ا��2اب - 24. 

05 
-  O¡7�;Y�4�د ا+0!ا�6ت ا��Vا@�F ا�k¡0;7 F¡7 §G'+ (0 ا�&$G¡� و�GI¡§ إ�¡t ا

Ou0�&� .وأ6�tG4 §G ا�G$�ن ا
4�د ا+0!ا�6ت ا��Vا@�F ا�L (0ّ�ت G4��H ا�&$�G ا�/�') ا��ط2) -  01. 

 . u6�OG ا�>0!ة ا��.!/0�O ا�!اO�I وا���OQ7، ا�&$�G ا�/�') ا��ط2) :ا���ر
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� ع� 9�  – 4 �µع�وع من قبل الوز	� ا M��ّ عرضه عرض ا MI صادقة�لس اكومة ل�ناقشة وا
 >Uلس الوزراء ل�داو لس . ع� 9� وع أو عدم إيداعه لدى مكتب ا=� M��وهنا يتخذ قرار إيداع ا

 � �µالوط � �µ29(الشع(.  
ا ع� 119/03طبًقا لنص ا�ادة  – 5 � قبل عر�� يع القوان�� لس الدوïّ >U مشار ، يدرس 9�

لس الوزراء �مارسة رقابة قبلية  �9 HًØوع، و Mل�� �Vوضو�� 7 ا �pانب القانو �تنصب ع� ا
لس رأيه  ، يبدي هذا ا=� >Uلس الدو ختصاصات 9� �ادة الرابعة من القانون العضوي ا�تعلق �� ��

 � يع القوان�� � مشار اح )30(�� >fق ، حيث يقوم فقط �� �fإ7 أن هذا التدخل ذو طابع استشاري 7غ ،
ية و7  ور �ç اها �	 � >µت الHمن ذلكالتعدي Mfك تد اختصاصاته إt أ >,)31(.  

6 –  � �µالوط � �µلس الشع وع القانون لدى مكتب ا=� Mيداع م� a ول �� بعد ذلك يقوم الوز	� ا�7
وع لHطHع  M��لس ا�7مة نص ا تصة، í يتل¹< مكتب 9� لس ع� اللجنة ا=� ليحي� رئيس ا=�

وافقة تلقائية من مكتب ا. )32(عليه �, � يع القوان�� 	� مشار � و�< �µالوط � �µلس الشع �=.  

                                                           
29 - O.ر�H&$�(H`ا اv:¡!اء . إّن 4!ض ا�&/!وع �G$7 tG4 ا��زراء .�2) () ا�VY�tG4 �K!4 OV ر"�� ا

�G&/¡!وع، أ7¡� إذا ر([¡� ر"¡�� ا�$&�Hر.¡O¡Lّ�� ،O إذا  O.ر�H&$���uYGل W#U tG4�O ر"�� ا OG�S0'! و�.
Y��ة ��، وذ�» F4 ط!.| ر(¥ إدرا:¡� (¡) :¡�ول أ4&¡�ل G$7¡� ا�¡�زراء، (¡¬ن ذ�¡» �W@§ ا@�Q7 !�¦ O7�;

 OS7&�ر OI�?&I �0".;�ن�<��م" ا���02�O$ .;�ن ذ�» ا�&/!وع () �6�O ا�Iو ،F�@ا�V�  .ا�!"�tG4 (S 7/�ر.M ا
$7 t¡G4 M.ر�¡/&�G¡� ا�¡�زراء 7$¡ّ!د أ�7 إذا �Wن ا��e2م ا��e@ (I#Yم و6�ة ا_¦'G�O¡، (�;¡�ن إ:¡!اء 4¡!ض ا

¡V) (V�Q2U إ:!اء .M¡:7¡�ت را�G�&�� F¡7 ا¡.#&G� :O¡R�$: (¡S�@�� : (¡) O¡.`�<20��ى ازدوا:�¡O ا�OPG¡Q ا¡7 (¡)
�S¡�0ر ا�$#ا"¡!ي �¡ـ �� ا��G¡�م ا�@�@�V�O¡ واvدار.¡U O¡�7�: ،O�¡#ي 1989ا¡H�7 ،!�0¡Q:�&��2��H¡� 5¡دة ا >¡YI ،

 .وG. �7��H 111. ، ص1996وزو، 
�و�¡O وe2U�&¡�  �71998ي  30ا�&nرخ ()  i+98/01 ا��V@�ن ا��[�ي ر - 30�ا�&�L�u0��I |G�0ت G$7¡� ا

4�د  ،O�&S!��ة ا.!$�  .9، ص �0I1998ر.¯ أول .�@��  27و�G&4، ا
�د أ�¡;�ل اv:¡!اءات وW�<��HU¡�  1998أوت  29ا�&¡nرخ (¡)  261- 98ا�&!�Sم ا�20>�`ي ر+¡i : را:M أ.ً[�¡Y. ي ¡̀�ا

 �G$7 0/�ري أ�7مScل ا�$&�4�د () ا ،O�&S!��ة ا.!$��و�O، ا� .5، ص 1998أوت  30، ا�&nر�O () 64ا
�و�O وe2U�&� وF798/01  M¡:!7 ،�G&4 ا��V@�ن ا��[�ي ر+i  12ا�&�دة  - 31�ا�&�L�u0��I |G�0ت �G$7 ا

|I�S. 
� ا�����ري -  32��� .66 ص M:!7 ،|I�S ،..."إ:!اءات و7!ا56 إ4�اد ا�12 ا�0/!.�): "ا



1996في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة   

 24 الصفحة 2016 - 06مجلة المجلس الدستوري العدد 

 ّ MI وافقة، ل�ناقشة�� حصلت ع� ا >µاحات ال >fيع وا7ق بعد مرح�< ا�بادرة، تعرض ا�شار
لس  ا ع� مستوى 9� ّ التصويت عل?� MI ، � �µالوط � �µلس الشع ا ع� مستوى ا=� التصويت عل?�

  )33(ا�7مة
  :خاتمة

� للنواب، إ7 لقوان�� لر�Á من تكريس الدستور حق ا�بادرة �� ��  � �� �ßي Mأن واقع العمل الت�
 >Rالدستور والقانون العضوي ر � وط واa7جراءات ا=ددة �� Mنظم للعمل  99/02إطار ال��ا

 �fنه حق صوري، 7 غ � ، تؤكد �� �ßي Mالت�.  
  � لقوان�� � ا�بادرة �� �قابل، فإن هذا الواقع أثبت استحواذ اكومة ع� السلطة الفعلية �� . و��

بة يعية  وهذا ما تؤكده التجر Mدة الت�Þل الHان خ� �fية، حيث صادق ال زا	� �يعية ا Mالت�

                                                           
�ا��ي ا����وت ا��دي -  33�  :0!/ ا��(�درة ا�.-,+!' وا��(�درة ا�(����)!' &� ا�%$�م ا�"!� � ا�
78 ا���56 ا�,ط%� ا��3 !"� –أ  �&:  

 ا����@�ن ا��3 !"!��ن ا<=��ا>�ت ا��;�ر:9
02 00  F725/02/62  O.�¦ t� 31/12/1962إ
27 00 01/01/1963  t� 20/09/1964إ

  1963د �,ر &� 78 ا���56 ا�,ط%� أي &�  –ب 
 ا����ة ا��;�:�!' ا=��اح ا�D,ا)!/ +;�ر:9 ا�D,ا)!/

30 03 02/01/1964  t� 19/05/1965إ
ـ  ور د �,ر  1976&� 78 ا���56 ا�;�(� ا�,ط%� أي +/  - جI J33(1996إ�(  

 ا����ة ا��;�:�!' ا=��ا>�ت ا�D,ا)!/ +;�ر:9 ا�D,ا)!/
39 03 t� 1982 -  1977(�>!ي  25: ا_و
62 03 O�@�?� 1987 -  �71982رس  08: ا
86 11 O?��?� 1992 -  1987(�>!ي  27: ا

78 د �,ر  –د  �1996&  
 ا����ة ا��;�:�!' ا=��ا>�ت ا�D,ا)!/ +;�ر:9 ا�D,ا)!/

59 01 O�Iا!� 2002إ�F71998  t :�@>) : ا
91 01 OQ7������ : ا�. F72002  t� 2007إ
67 00 OSد�Q� 2012إ�F72007  t : ا
20 00 O�I�Q� 2014إ�t دورة ا�!I�F72012  M دورة ا��!.d : ا

�&�ن ا�$#ا"!ي: ��@�� O�&:�I -  :ا���ر!'G� (�.!/0�  .42 ص M:!7 ،|I�S ،...اv@�0ج ا
 - i�اھ!Iإ dS�.ري و������ ا����د ا_ّول، ا�k"�2، " ا�&�QSّnت ا��.!/0�Oّ ا�$#ا"!.O 27` اxV0Scل: "ا��، ا

  . �HوG. �7� 13. ، ص2003
                  - O�I�Q��&�ن ا�$#ا"!ي () ا�>U!0�F ا��.!/0�0�F ا��QدOS وا!'G� (�.!/0� .اv@�0ج ا



1996في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة   

 25 الصفحة 2016 - 06مجلة المجلس الدستوري العدد 

اية سنة  �e متدة من�ا  60ع�  2002إt بداية سنة  1997الرابعة ا وع قانون،  59قانو�� م?� Mم�
�ان، مع الع´ أن هذا القانون أدخلت  �fلعضو ال �Eاح قانون واحد وهو القانون ا�7سا >fواق

 Hكومة عليه عدة تعديلس الدستوري بشأنها   .ت وأخطر ا=�
امسة ا�متدة من يونيو  �يعية ا Mة الت� >fالف � فقد صادق  2007مارس  01إt  2002أما ��

�ان ع�  �fا  92ال اح قانون واحد، وهو القانون العضوي ا�عدل  91نصا م?� >fوع قانون، واق Mم�
 >Rمر ر�Hتمم ل�ت، مع الع´ أن هذا ا�تضمن القانون العضوي ا�تعلق بن 07- 97وا ظام ا7نتخا��

بع  ت، حذف أر ية وار�� دار a7نة الشؤون القانونية وا �اح عند دراسته من طرف  >f04(ا7ق (
اح، وأدرجت  >fاح القانون هو  16مواد من ا7ق >fمادة  17مادة جديدة، ع�ا أن عدد مواد اق.  

يعية السادسة ا�متدة من  Mة الت� >fل الفH2007أما خ  tيعية السابعة  2012إ Mة الت� >fوالف
بيع  2017إt  2012ا�متدة من  �ان ع� 2014وإt غاية دورة الر �fوع  87فلقد صادق ال Mم�

 � احات للقوان�� >fيق ا7ق �انية عن طر �fل�بادرة ال M	د أي أ �   .قانون و7 ��
لس � �à سلطة مقررة للحكومة دون نواب ا=� لقوان�� �  من هنا، نستنتج أن ا�بادرة �� �µالشع

 �ßي Mنظمة للعمل الت��� ا تلف القوان�� � خHًفا �ا نص عليه الدستور و�9 �µالوط.  
 

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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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

  األستاذة سامية العايب                                                 
  كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                     

  قالمة - جامعة                                  

 :المقدمة 

 Õسيدا ل � >� �fنه يعت �7 >Uياة السياسية داخل الدو� تغي�f ا يلعب الرأي العام دورا هاما ��
ا  ية و وضع القيود و الضوابط ع� Ñرس?< ت ، لذلك تسß الدوU< إt تنظ�² هذه ار ار��

ن تفعيلها ع� اعتبار  أن Ñرس � النظم ل�� ت السياسية  يعتf�  مقياسا �� ة الرأي العام للحر��
قراطية  اديثة    . 1الد,�

�V ع� أÄية  ع وا7قتصاد وع´ النفس ا7ج±< وع� الر�Á من اتفاق رجال السياسية وا7ج±<
يفه بشÕ جامع مانع ديد هذا ا�صطلح وتعر >� � م قد اختلفوا �� �eفقد عّرفه )2(الرأي العام إ7 أ ،

نه  � � ع� موضوع ذو أÄية عامة بعد مناقشة  "البعض �� >pذا �Vماعة ذات و � �V اÚ ا7ج±<
 >Uنه  3" عامة  مقبو � � حÓهم "، í عّرفه أÌد بدر  �� �  أو من �� التعب�f ار عن آراء الناخب��

                                                           

1 - ، O7�H��اء رأ.� () O)�W ا_�7ر اI¬I k�/G� O7�;Y��O.!Y ا�Q��S�O أن QU&} ا�I �uV.  () �0Wو 7/�ر
��L  k�/Gت Q7&�ع  �H�)  0) .;�ن��.&V!اط�O ا�  .�nون ا�i;Y و ھ`ا c .�0ا(! إc () ا�ie2 ا

 O��و�� ا�Q!وى ، ا�!+�OI ا�/�'��PGS tG4 Oت ر"�� ا&Y7 �&Y7 i.!;�� ا'4– F�7�e2�درا�V7 OSر@ـI O�F ا
 (7xSvو ا !L��&���0Sري ا��O د�0Wراه ،:�O�7 ط�P2 ، - ا�Sھ!ة ،  ، ر�V� @F4 xV  231، ص 2006ا

Rivero J, Cours de libertés publiques, éd les cours de droit, paris1969-1970, p138 .  
)2( - �HI �uV.و   O&.�V�� " إرادة ا_M:!U "O7 :`ور (;!ة ا�!أي ا���م إ�t ا�>QG>�ت اV�و/7�Oµ ا�/�k، و

�.�YU () �7دورا ھ� O.و�&Q��.F ا�&Q�Y) اxPLح  ��'§ ا_د.�ن ا�" اv@>�ق ا���م" ھ`ا ا�&[&�ن ، (�!ف ا
 !u4 () و ، O<G0�&��i ا7xSv) اU$� ا��G>�ء ا�!ا��ون إ�O)!�7 t آراء ا�!4�O () ا�/nون ا���، و() ا

�» " 7�;�(�G)"ا�O]H2 @�دى `W ،!�7_�0ب اW () م����!أي ا�I ھ0&�مcورة ا!]I" و:�ن :�ك ��;Q0@�7
�Sرو "`G�  .ان 4'!ا F4 (;!ة ا�!أي ا���م v�Iرادة ا���O7ا

�4�i ا�;k0 ا��Vھ!ة، :أ@e! �6ل ھ`ا ا�&��Kع ،O�اط!V&.����0 ا�Sم ور�����:�O ا�!أي ا�;�S ، �أ6&� أ�I ز.
�ھ� 96، ص 1968�I �7و.  

3 -uV&��د اY. i��د إن ھ`ا ا��uV2. d.!�0 ا���Kح 6�tG4 !ّ'4 > ا�!أي ا���م O4�&$I ذات و4) ذاU) و 
�اء ا�!أي �G$&��4ت ا�&?O<V ذات ا��4) و I6| إ (P�. 5دة ،و ھ�Y7 O4�&: أم k�/��HI ھ5 ھ) :&�ھ�! ا
 O:ر�� �.�YU ا راء دون M�&: F7 م .0;�ن����اء ا�!أي ؟؟ ��OL و أن ا�!أي اIإ F7 k�/�.&O7�4 M2 ا

O)�V?�  .ا
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 � ا ، ع� أن تكون درجة إقناع الناخب�� تلف عل?� لنسبة ل�سائل العامة ا=� ا  �� م عل?� �eا  و تبيا �e
 Hثõ �fيث يكون التعب Ùفية للتأث�f ع� السياسة العامة و  ع� ا�7مور ذات الصا� العام  و ��

قلية  غلبية و لرضا ا�7 يل إt ما استقر عليه التعريف ا�7خ�f الذي يعّرفه  4"لرأي ا�7 ، ومع هذا ,�
� " ع� أنه  اه قضية عامة معينة �� � غلبية �< ة نظر ا�7 �Öوتكون  و �fماه �م ا >e � زمن مع��

قق الصا� العام ثا عن حل �� دل �� �، وتبعا لذلك ليس الرأي العام í "مطروحة للنقاش وا
فOر بل 7 بد أن يكون  ماعية للشعب ،و7 هو قا�I ع� وحدة ا�7 �رادة ا a7تصوره البعض ا

عام، الذي يتمثل اختHف حول قضية أو مشôه< و 7 بد من مقاومة وجدل ليوجد الرأي ال
�V              و ا7قتصادي  ال السيا�E و ا7ج±< � ا=� موعة من الوظائف �� �9 �   .دوره ��

  ، �Eت و ع� القرار السيا ه ع� ا7نتخا�� �fث � >� � كن ح� وظائف الرأي العام �� �,
Úعتباره ا�7داة الفع) 5(وع� ا �� >Uياة السياسية داخل الدو� توجيه ا اU< للتعب�f فدوره فعال ��

ية  ن أطر دستور � Ñرسة التأث�f و الرقابة ع� النشاط اكو�� �� ت الشعوب �� عن حر��
  .مضبوطة 

  ماهي  الحدود الدستورية لرقابة الرأي العام ؟: و عليه نطرح اإلشكال التالي 

و محاولة الوصول بالنظم السياسية إلى   و ما حقيقة دوره في إرساء الديمقراطية

 اشد؟الحكم الر

  

  

                                                           

4 -�+  d.!�0��'��2�6 () F�F  إن ھ`ا ا�I ّcم إ����ّد دا"!ة ا�!أي اّ�2 6;�ذW! أF.�;U !L�24 !?W ا�!أي ا���م  
�&��VU م  و���  .أن ¦�! ا�'��2��W!0/. Fن () U/;�5 ا�!أي ا

�ر،ا�!أي ا���م - I �  . 52،صU1976;�.�2 و +���S و دوره () ا�Q��OS ا���k.!¦ O'0;7 ، O7 ،–ط'���0 –أ6&
)5( - ، {��u��را�Sت ا��G��"ا�!أي ا���م وأy!ه () @ie ا�i;Y" را7) ا�، :�0Q:�7 - ،kG6 O�7�YI ، - !< ا

  .4، ص 2003
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  :أهمية الدراسة 

Äيته و قوة  مركزه و ارتباطه الوثيق      إّن موضوع الرأي العام �7ي دوU< موضوع الساعة �7
ية ا�ضبوط  شOلية ادود الدستور a7 ة، و �Ö لسلطة السياسية من ت ا�7ساسية     و �� ر�� ��

ة أخرى �Ö من >Uدو ï �  .به ��

  :هدف الدراسة يتمحور في 

از أ× عناçه، تناول - وم وتعريف شامل U قصد إ	� �ò روج ,� �تلف مفاه�² الرأي العام و ا �9
  .والوظائف ا�نوط به، و عوامل التأث�f فيه

ث�f فع�� ع� العملية السياسية مع - � ا U من �< تلها الرأي العام ,� �� � >µقيقية الاز ا�Oنة ا إ	�
  .تور�� و Øلياتبيان حدود الضوابط و القيود ا�فروضة عليه دس

- � قراطية مع دراسة مقارنة �� دف إرساء الد,� �e للرأي العام � �pو الرقا � طار الوظي�¹ a7ديد ا >�
  . ا�وضوع للنظم ا�قارنة

  :منهج الدراسة

� أغلب جوانب     �� � � �Ëج التار �?�ج التحلي�� و ا �?�شOليات ا�طروحة اتبعنا ا a7جابة عن ا aHل
لي � النظم ا�قارنة و الدراسة ، و ذلك بعرض و �< �وضوع  �� ل النصوص القانونية  ذات الص�< ��

ج ا�قارن لنستخلص خصوصية  �?� زا	� إt يومنا هذا، وقد اقتضت الدراسة تدعيمها �� �� ا ��
زا	� جل  �ا ا � اقتبست م?� >µقارنة ال�لنظم ا ي مقارنة �� زا	� �� النظام ا دور الرأي العام ��

اأحÐOا، و قد قø ا�قال حس �eبيا � >p½7طة ا �  :ب ا
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  .دور الرأي العام في توجيه الحياة السياسية: المطلب األول

 .الرأي العام و الحكم الديمقراطي للدولة:  الفرع األول

  .مدى فاعلية الرأي العام في التأثير على سلطات رئيس الجمهورية: الفرع الثاني

  .رقابة الرأي العام على السلطات االستثنائية: أوال

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

  .الرأي العام و المسؤولية السياسية للرئيس: المطلب الثاني 

  .إثارة مسؤولية الرئيس عند إعادة انتخابه أمام الشعب: الفرع األول

  .السياسيةدور االستفتاء الشعبي في إثارة مسؤولية الرئيس : الفرع الثاني 

  .مدى إثارة االنتخابات التشريعية لمسؤولية الرئيس : الفرع الثالث

  عوامل التأثير في الرأي العام  :المطلب الثالث

  .تأثير األحزاب السياسية على الرأي العام: الفرع األول

  .تأثير الجماعات الضاغطة على الرأي العام: الفرع الثاني

  .م على الرأي العام تأثير وسائل اإلعال: الفرع الثالث

  . الخاتمة
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  :دور الرأي العام في توجيه الحياة السياسية :المطلب األول 

كينه  اه�f الرأي العام من أجل ,< �Ì لدى �Eالسيا �Vتنمية الو tقراطية إ تسß الدول الد,�
� اياة السياسية  ، و يظهر ذلك ف±� يعرض ع� الشعب من مسائل  سياسية من أداء دوره ��

قراطية و7  لد,� ا �� >e7 تؤمن حكوما � >µلقبول أو الرفض، أما الدول ال ا �� بداء رأيه ف?� a7 مةÐ
 >² >e 7 يده الشعب و ا السياسية  دون النظر إt ما 	� >eا تتخذ قرارا �eرادة الشعبية فإ a7 ف �� >fتع

الف إرادة الشعب أو يتفق مÞا �   .بكون هذا القرار ��

  :لعام  و الحكم الديمقراطي للدولة الرأي ا: الفرع األول

تلف  � ية من عدمه  و هذا �� � حسن تطبيق القواعد الدستور �� �fكب M	إّن للرأي العام أ
قراطية ع� أساس مناقشة الرأي   � النظم الد,� �� Úده يقوم بوظيفة ا � تطبيقه من نظام 7½خر إذ ��

� يكون U صفة القابلية �7داء وظ �pا �e رأي tة ، و و الوصول به إ يفة الرقابة ع� السلطة اا
� الع� اديث  أثناء  تلفة، بل و �� � العصور ا=� �� �uن الرأي العام هو ا=رك الرئيÙ لقد
� الكفاح  اه الرأي العام  �� � � ا�< تعديل الدسات�f و تغي�f اكومات  ، و هذا هو ا�شاهد  ��

� و  � منتصف القرن ا�ا�� � الوقت اا�t حµ< كتابة هذه الدستوري و كفاح ا�قاومات �� ��
  .ا�7سطر

� التأث�f ع� السلطة وع� العملية السياسية  و ليس هناك أدل ع� قوة الرأي العام ودوره ��
لسلطة و خلعه، وهو ما  رف  و استبد �� لضغط ع� الرئيس الذي ا�� من قيام الرأي العام ��

 � � فرنسا �� �� Mلك شارل العا��� " دث مع الرئيس التون�u ، كذلك ما ح1830حدث مع ا �~
ا "مبارك" والرئيس ا��ي" ع��  ة السيادة ,� Mبا��شارة إt أن الشعب يفوض õثليه  a7در ا � ، و�<

قراطية إ7  لد,� كن وصف أي نظام �� م، و7 ,� يتفق مع الصا� العام ويكون للجماه�f مراقب?<
ه ع� ال �fث � دى �< � السلطة و,� اك �� >f7ش قدار ال�ح للشعب ��   .سلطة السياسية,�
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قراطيات اديثة يقوم بدور الرقابة  � الد,� ن الرأي العام وخاصة �� � كن القول �� ومن هنا ,�
قق رغبات الشعب ،  يق �� � طر �� �fنت تسÙ >µا م >eة ومساند الشعبية ع� أØال السلطة اا

رفت عن جادة الصواب خرجت ، فإذا خالفت السلطة الدستور أو )6(وعزل السلطة إذا ما ا��
 � � قد تصل إt أقü صورها �� >µة عليه وال Mبا��لك  حق الرقابة ا عن أحOمه فإن الرأي العام ,�
ت  ه للرأي العام من حر�� الفة ما تكفل الدستور بتقر	� �9 >Uحا � اه� �طالبه ، أو �� � >� >Uحا

ية ويع´ ,�  ته الدستور Åهم، فالرأي العام أصبح ي�ß حدود حر�� ارس �� Oنة أساسية وسلطة ,<
� ر° السياسية وتوجيه اكومة وهذه �à ا�شôه< اديثة، مشôه< حدود السلطة  الرئيس ��

  )7(.وا�سؤولية

قرا�é واÚ الديكتاتوري، ذلك أن النظم  � اÚ الد,� � ب�� �f إّن نضج الرأي العام هو الذي ,�
 MI ده، ومنÐ � ية الرأي العام بل وقت� �� ية تسß إt كبت حر ضع الرأي العام   الديكتاتور � ��

اقب الرأي العام  �	 � >µقراطية ال ة ويOد يكون دوره معدوما بعكس النظم الد,� ا للسلطة اا ف?�
ة ا السلطة اا   .ف?�

 Hال عند بعض الشعوب ضئي � ، الذي 7 	� �éقرا إن نضج الرأي العام يكرس الو�V الد,�
� وضع الدستور من عدم اك الشعب �� >fاش � ه لكن ا�شôه< �à عدم و�V فليست ا�شôه< ��

ارÔا  م، وإن وعوها 7 ,� >êم 7 يدركون حقو �ê تمعات النامية � ا=� اصة �� � ا و�� >êقو الشعوب ��
م يعيشون أزمة صدق وتصديق �e �7.)8(  

  

  

                                                           
� ا�Q!وى ، ا�&!:M ا�I�Q| ، ص - )6(&Y7 �&Y7 i.!;�� ا'4239.  

(7) –Charles Howard Mcilwain ; Constitutionalism- ancient and modern Fifth 
printing, Cornell Paper backs, 1977, United states of America, p145-146.  

� ا�Q!وى ، ا�&!:M ا�I�Q|، ص - )8(&Y7 i.!;�� ا'4225.  
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  :مدى فاعلية الرأي العام في التأثير على سلطات رئيس الجمهورية: الفرع الثاني

� النظم السياسية ا ديد طبيعة النظام وتشكيل يلعب الرأي العام �� >� � �عاçة دورا Ðما ��
ا، إما أثناء Ñرسة رئيس  >eا ع� رؤساء الدول وحكوماÐا >fر السياسية وفرض احOف ا�7
 tو لدرجة ا�7 م الشعب �� >e اذه لقرارات سياسية � ية للسلطات ا7ستثنائية أو أثناء ا�< مهور �ا

  ).ا�عاهدات الدولية(

  :ام على السلطات االستثنائيةرقابة الرأي الع: أوال 

� يده حيث  �� >Uسلطات الدو � �fك >	 tية يؤدي إ مهور �زمة لرئيس ا ويل سلطات ا�7 � إن �<
ة ا�7خطار ذات الطبيعة  �Öيع السلطات من أجل موا ي²< التخ�� مؤقتا ع� فكرة توز

  .ا7ستثنائية

    tقد يؤدي به إ Ñ قوق واسعة � الظروف ا7ستثنائية �� ية �� مهور �يتمتع رئيس ا
 �	 �fاء حول ت >òا دستور�� ، وقد اختلف الف �e ف >fع�فراد ا ت ا�7 قوق وحر�� ا�ساس ��

ورة  ّرها ع� أساس ال�� م من 	� ية إذ  م?� مهور � théorie(ا7ختصاصات ا7ستثنائية لرئيس ا

juridique de la necessité ( >Uمقتضيات الدو tو البعض استند إ ،)raison  ( وفريق
ية  لنظر ورة فسميت �� كن قبوkا بسبب ال�� عية وإن Ùن ,� M� �fهذه الت�فات غ �fآخر اعت

ورة ا استقر الفقه الفرن�u ع� اعتبار هذه ا7ختصاصات ذات أØال )9(السياسية لل�� �fوأخ ،
� الظ اU< الطوارئ واصار، ااU< السيادة تــــــــــمارس �� روف غ�f العادية  وا=ددة دستور�� ��

  .ا7ستثنائية وحاU< ارب والتعبئة العامة

 � �fك >	 tزمة للسلطة التنفيذية يؤدي إ ويل سلطات ا�7 � مع الفقه الفرن�u ع� أن �< � يOد ��
ية، حيث ي²< التخ�� مؤقتا عن فكرة توز  مهور �� أيدي رئيس ا �� >Uيع السلطات سلطات الدو

                                                           
9 - >��?���0Sري ، ا�$ــــــ#ء ا��.| (�زي ، ا��ا() () �!ح ا��V@�ن اL ث( أوx?�، د.�ان ) ا��PGQت ا

  .132، ص  1994ا�&P'��4ت ا��7�$�O ، ا�$#ا"!، 
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ة ا�7خطار ذات الطبيعة ا7ستثنائية �Öراف )10(من أجل موا � ذلك إt أن خطر ا�� مستندا ��
ا، و لقد تعّرض الدستور  >eزمة    ذا طر ا�7 � ا الواسعة 7 يقارن �� >eالسلطة التنفيذية بسلطا

 �tاقت�ü ا�ادة ) 1958(الفرن�u ا ن 16للحا7ت ا7ستثنائية ونّظمها ,� >, � >µح رئيس منه وال
عل منه دكتاتورا، و�à تعتf� فكرة استثنائية � ية سلطات واسعة �< مهور ��  )11(ا اء �� >òالف �fإذ يعت

ا مظهر من  16فرنسا ا�ادة  �e � ا�صومات السياسية �7 يفا يصلح استخدامه �� سHحا غامضا و�9
اما و منفرد ,< ارÔا الرئيس ع� �� �, � >µنفس )12(مظاهر السلطة الشخصية ال � السياق ذهب ، و��

دو"الفقيه  �fــــــــادة " ب�ية إذا ما استخدم ا مهور �ء ع� رئيس ا � ME اذ أي � �� ا�< إt أنه 7 ��
ا الظروف16 � تقتض?� >µجراءات الa7فة اÙ أن يتخذ U فيستطيع )  13(، وف±� عدا تعديل الدستور

ت و اقوق ا�7ساسية و  �� � ال�� �ßأن يـــــل U ال   إذ �9 ï � ت العامة التدخل �� يقّيد ار��
ن السHمة العامة  �ó قيقية هو، وتفس�f هذا النطاق غ�f ا=دود من السلطات ا � ل�واطن��

  .)14(للبHد
� ا�ادة  � تنص 16إن السلطات الواسعة ا�قررة �� >µا  ال >eادة ذا� �� � � وارد~� " مقيدة بقيد~�

ية واستقHل ا�7مة وسHمة أرض ا مهور �لوطن وتنفيذ التÞدات عندما تصبح مؤسسات ا
ية  الدولية Ðددة بشÕ خط�f         و حال، وعندما تصبح Ñرسات السلطات العامة الدستور
ا هذه الظروف بعد ا7ستشارة الرÅية من  � تـــــتطل?� >µال �fية التداب مهور �متوقفة يتخذ رئيس ا

                                                           
�!"�� ا�$&�Hر.s/27 ، Oة و:�ي I�y§ ¦'!.�ل ، ا��PGQت - 10 O�"�2?0Scھ!ة ا�V�2�ر.O ، ا;Sv�I رف��&�  ،ا

  .237، ص 1988
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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ب أن تكون هذه التداب�f مستوحاة م � ذا ا�صوص، و�� �e ول ن قيام الوز	� ا�7 �ó � ن الرغبة ��
� هذا  لس الدستوري �� � أقرب وقت õكن، ويؤخذ رأي ا=� ا �� >eماÐ داء � ية �� السلطات الدستور
معية الوطنية أثناء Ñرسة  �حـل ا ـُ وز أن ت � �ان بقوة القانون و 7 �� �fتمع ال � الشأن ع� أن ��

  .)15("هذه السلطات ا7ستثنائية
ية الفرنسية 1958من دستور Ù16ن التطبيق العم�� لنص ا�ادة  مهور �-عند إعHن رئيس ا

لتÞد مع رؤساء اركة الوطنية رد بعض القادة  -�� تب ع� ذلك ,< زا	� ا7ستقHل و	< �منح ا
بعة  � ذلك الوقت قّرر أر يش ال�ي ا�ناهضة 7ستقkHا، و�� �زا	� من أعضاء ا �� إt ا ا�رسل��

 � ال د�� �f �ّدي سلطة ا يش �< �فاحتجزوا وز	�  (*)ول للحيلوU< دون تنفيذ قرارهمن كبار ا
 �üقت �, U منوحة�لرئيس الفرن�u إt استعمال سلطاته ا ا�7شغال الفرن�u ، ا�7مر  الذي دفع ��

�  16ا�ادة  ا حµ<  23من الدستور �� >òتطبي >I � >µيل وال ،  ع� الر�Á من 1961سبتمf�  29أفر
وط تطبيق هذه ا�ادة �7ن احت M� ؤسسات عدم توفر�� الواقع ³ يشÕ إعاقة لس�f ا جاز الوز	� ��

غراض سياسية دعائية حسب  العامة عن أداء دورها الدستوري ، و هو ما يؤكد استعماkا �7
� ذلك م �� �eاء و نؤيد رأ >òليل بعض الف >�.  

                                                           
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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لـمادة  ي �� زا	� �	M ا�ؤسس ا � زا	� ا�تعاقبة �< �يبدو لنا من خHل تفحص نصوص دسات�f ا
� الظروف ا7ستثنائــية )  16(الدستور الفرن�u من  16 ية �� مهور �، حيث خولت لرئيس ا

يــــــــا ،  ا دستور �e ف >fت العامة الـمع التمتع بــــــــحقوق واسعة Ñ قد يؤدي إt تقييد ار��
لنظام العام ع� أساس ااU< ا7ستثنائية �� �fحالـــــــة وقوع مساس خط � ،  وقد )17(وذلك ��

زا	� سنة  أقرت �� ا ول مرة ااU< ا7ستثنائية دستور�� �� وى نص �71963 �ð � ، حيث جاء ��
نه 1963من دستور  59ا�ادة  � اذ : " �� � ية ا�< مهور �كن لرئيس ا طر الوشيك الوقوع ,� �� حاU< ا ��

� وجو��  �µلس الوط تمع ا=� � ية و�� مهور �  ".تداب�f استثنائية ماية استقHل ا�7مة ومؤسسات ا
� صدور   لقد طب ر¶� قت هذه ا�ادة و وضعت موضع التنفيذ بعد ثHثة ع�M يوما فقط من �<

ية آنذاك من إبعاد ï ا�ؤسسات من  59، وÅحت الــــــمادة )18(الدستور مهور �لرئيس ا
وض  �Ø يده وهذا بسبب � ا للسلطة �� � �fك � السلطة     أو مراقبة ت�فاته Ñ رتب 	< مشاركته ��

ا،  وط اللجوء إل?� M� ما من ï ة �Öوا�وإن Ùن الغرض من ذلك هو منحه السلطات الOفية 
 � ار�� �س بكيان الدوU< سواء ع� ا�ستوى الداخ�� أو ا ي )19(شأنه أن ,� زا	� �،í أن الدستور ا

 >Uحا tها إما اللجوء إ M	د وتستوجب ع� إHا البk كن أن تتعرض �, � >µا7ت الّتب ا ُ�	
لنتيجة اختHف  الطوارئ أو حاU<  اصار تب �� أو ااU< ا7ستثنائية أو ارب و هو ما 	�ُ

ا >e�7خرى حسب خطور >Uية من حا مهور �  .سلطات رئيس ا
ع  1963من دستور  59بقراءة نص ا�ادة  د أية قيود مفروضة ع� الرئيس سوى اج±< � �� 7

� دستور  ، أما �� � وجو�� �µلس الوط �   1976ا=�  )20(مسة موادفقد خّصه ا�ؤسس  الدستوري ��
                                                           

�6�O ا0Sc?�2ء إذ �0V'S ا�&�دة �F;U i أول @1 د�0Sري .0 16ا��ا+M أن ا�&�دة  - 16 F4 ث�Y92  �0رSد F7
�G?�رة ا�>!@Q�O ل  O27�?�  . F71919 د�0Sر (�.&�ر ا_�&�@) ا��uدر O2S  48وا�&�دة ) 1799/ 23/9(ا�O2Q ا

�6�O ا�e!وف ¦�! ا���د.kQ6 O @1 ا�&�دة  - 17 !.!VU () �0PGS ¥.�<U O.ر�H&$� c87 .$�ز �!"�� ا
  .  F71996 د�0Sر 

18 -  O.دارcم ا�G��� ا��VYق و اH�7 ، O��O د�0Wرا دو�Sا"! ،ر#$���0Sري () ا�ا_7��u� ، .!� F"1 ا
_ ،O2�P2Q+ O�7�:1991574، ص.  

�ى ، ا�$#ا"!،  - 19H�� �Iا�/��!، ا��e2م ا�Q��S) ا�$#ا"!ي ، دارا��Q�  .266، ص 1993ا
20 -  F7 اد�&���0Sر ا��uدر () O2S  124إ�t  119ا�ھ) ا�F71976  (0 د�0Sر  120و ا�&�دة  F71976 ا

O�"�2?0Scا O��Y�  .+!رت ا
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 � >µذات القواعد ال �à العادية ، و �fا7ت غ� ا ية �� مهور �وU< لرئيس ا ا السلطات ا=� تناول ف?�
� مواده من  1989اعتمدها دستور  ��86  tا7ت  91إا�نّظمة لكيفيات اللجوء إt تلك ا

وط الشôية)21(، Mاد بعض ال� تلف عنه هذا الدستور عن سابقه هو إ	� � ا�7خرى  غ�f أن ما ��
ّد من اللجوء إt إحدى تلك اا7ت >� � >µال.  

� دستور  تلف الوضع عن ما هو سائد �� � فقد خًص ا�ؤسس الدستوري سلطات  ³1996 ��
� الظروف غ�f العادية بستة  ية �� مهور �مرتبا ï  96إt ا�ادة  91مواد من ا�ادة )  6( رئيس ا

طر الذي من الـممكن  �ورة وا ، مع ظرف حسب درجة ال�� >Uأن يصيب مؤسسات الدو
قت�ü دستور  �انية ,� �fالثنائية ال �	زا �� ا �µان بعد تب� �fال � >µ1996إضافة ا7ستشارة ل� غرف  )

لس ا�7مة �9 + � �µالوط � �µلس الشع   ).ا=�
� هذا الشأن  فا�ادة  �� �uج الفرن ل?� 	M الدستور ا��ي كذلك �� � من دستور م�  74لقد �<

� 9واها  16دة تقابل ا�ا 1971لسنة  ية إذا " من الدستور الفرن�u ولقد جاء �� مهور �لرئيس ا
دد الوحدة الوطنية أو سHمة الوطن أو يعوق مؤسسات الدوU< عن أداء دورها  �e قام خطر
ري  � طر، ويوجه بيا�� إt الشعب و �� �ة هذا ا �Öوا�جراءات ال�يعة  a7الدستوري أن يتخذ ا

ذه من إج � اذها 60راءات خHل ا7ستفتاء ع� ما ا�< � ، وع� الر�Á من " يوما من     ا�<
ا ا�ادة � انطوت عل?� >µاز ال � �� a7ات شديدة ا �fّدد  74التعب ا قيدا �� � ألفا�� ذهب الفقه يلتمس ��

 �fصوص تعب � ا و هو ما ذهب إليه �� >òجراءات ال�يعة" به نطاق تطبي a7ا. "  
نة هامة م �ó اء ³ تنطوي هذه العبارة ع� >òؤسس حسب الف�ا ا � نّص عل?� >µت ال �� ن ال��

 øب أن تت � جراءات 7بد و أن تكون مؤقتة و 7 �� a7احة و هو يفيد أن هذه اç الدستوري
ة و  74، وف±� عدا ذلك فإن ا�ادة )22(بطابع الدوام أو   ا7ستمرار �fتنقل سلطات استثنائية كب

                                                           
�G&�دة  F71989 د�0Sر  87ا�&�دة  - 21 OGI�V7120  �0رSد F71976  O&GW §)�Kأ �، وھ) "داھi" و+

O�"�2?0Scا O��YG��دة Y&�  .ا
�G&�دة  - 22 �V'ط O.ر�H&$��!"�� ا O�"�2?0Scت ا�PGQ��S 74و:�ي I�y§ ¦'!.�ل، ا��0ر ا�&u!ي، F7 ا

  .251ا�&!:M ا�I�Q|، ص
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 � � الوظيفت�� ية فيجمع ب�� مهور �� أيدي رئيس ا يعية ع� أن يكون غ�f 9ددة �� Mالتنفيذية والت�
 �   :ذلك مقيدا بقيد~�

 * Hطر فع �ة ا �Öذ إجراءاته بقصد موا � ية قد ا�< مهور �  أن يكون رئيس ا
حية أخرى *   سب ، ومن �� �ð ؤقت�جراءات ال�يعة ذات الطابع ا a7أن يتخذ الرئيس ا

ب أن تكون إجراءات ا�ادة  � وتداب�f عHجية من الدستور إجراءات وقتية و�يعة  ��74
طر �دف إt القضاء ع� ا >e.  

ة إt نص ا�ادة  �Öو�تبه من منح لسلطات واسعة لرئيس الدوU<  74نظرا لHنتقادات ا �ا 	<
 � �  2007مارس  27ُعّدلت �� >p½7Ù واها �ð ية إذا قام خطر حال : " حيث أصبح مهور �لرئيس ا

دد الوحدة الوطنية أو سHمة الوطن أو يعوق مؤسسات �e  عن أداء دورها الدستوري  أن >Uالدو
لس  لس الوزراء ورئيس 9� طر بعد أخذ رأي 9� �ة هذا ا �Öوا�جراءات ال�يعة  a7يتخذ ا
ذ من إجراءات خHل  � ري ا7ستفتاء ع� ما أ�< � الشعب والشورى، وُيوّجه بيا�� إt الشعب و��

لس الشعب و الشورى أثناء  وز حل 9� � اذها، و 7 �� � � يوما من ا�<   ".Ñرسة هذه السلطاتست��
زمات  ية إصدار لوا¶� ا�7 مهور �ة هذه الظروف ا7ستثنائية خول ا�ؤسس لرئيس ا �Öوا�و
 �fتعت � >µالنص ، وال � وط ا�وضوعية والشôية  ا=ددة بدقة �� Mمن ال� � اصة لكن بتوفر نوع�� �ا

� الظروف � استعمال سلطاته �� �� >Uضد تعسف رئيس الدو >Uت الفًعا �� ا7ستثنائية، و  من ال��
�  2012ما يHحظ ع� دستور  أنه جاء خاليا من النص ع� حدود صHحية  2013ا�عطل ��

قت�ü ا�ادة  � الظروف ا7ستثنائية ، فباستثناء ما I< تنظيمه ,� ية �� مهور �منه بشأن   148رئيس ا
ص حاU< ارب 7 يوجد أي نص ينظم ذلك  ، 146حاU< الطوارئ  و ا�ادة  � � ما �� و قد  ��

�   2014تناول  دستور  قت�ü ا�ادة  18الصادر �� � نفس ا�7حOم  ,� � تنظم أحOم   154جان�¹ >µال
� 7   152الطوارئ ، و ا�ادة  >µا وال �eHوافقة ع� إع�� تنظم سلطة إعHن ارب و كيفية ا >µال

� ا Mµغلبية ثل � لس النواب �� � و موافقة 9� �µلس الدفاع الوط عضاءتكون إ7 بعد أخذ رأي 9� �7.  
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Oنة هامة �ا  � معظم النظم السياسية يتمتع ,� زا	� و �� ��  ا ية �� مهور �لص إt أن رئيس ا � ��
� الظروف العادية ، و غ�f العادية  Ñ جعل عHقة التوازن بينه  يتمتع به من صHحيات واسعة ��

� الواقع  يال �� ��ان در�� من دروب ا �fال �   .وب��
زا	� والنظم 9ل ا�قارنة وجد�� أن وبعد استعراضنا a7جراءات  �� ا ااU< ا7ستثنائية ��

ية ا�7خرى ، و ا7ستشارة ليست إلزامية دستور��  � ا�ؤسسات الدستور >� الرئيس يستش�f فقط ��
� الفقه  �ان وللقضاء ول�جلس الدستوري، لذلك ذهب رأي �� �fعنه الرقابة الفعلية لل � Ñ  ين�¹

ن السلطات ا=�  � ضع إ7 لرقابة إt القول �� � � الظروف ا7ستثنائية 7 �< ية �� مهور �وU< لرئيس ا
  .الرأي العام

 � � الضغط ع� السلطات العامة وخاصة السلطة التنفيذية �� �� M	إن للرأي العام دور مؤ
نح إt ا7ستبداد، وذلك عندما � >� 7 >µقراطية تسمح  الظروف ا7ستثنائية ح تكون دوU< د,�

اذ بتعدد ا�7حزاب وتكفل حر  � � ا�< فراد حق ا�شاركة السياسية �� نح ا�7 ية الرأي العام و,<
ة  رافات السلطة اا تمعة الرأي العام ع� كشف ا�� القرارات، إذ تساعد هذه العوامل  9�

ا فراد إل?� قراطية فإن هذا ا�7خ�f يتحول من رأي عام )23(وتوجيه نظر ا�7 ، أّما إذا انعدمت الد,�
شون التعب�f عن ظاهر إt رأي عام Ùمن  � فراد �� ، �7ن ا�7 �fلسلبية وعدم التأث � يتصف �� وخ�¹

وته �fو ج ¿ ية خوفا من التعرض لبطش اا ر م �� �eآرا.  

� التأث�f ع� سلطة رئيس  د�� و يؤدي دوره ا�طلوب �� وحµ< يكون الرأي العام فعا7 و 9�
فراد، يلزم توافر بعض عوامل الت ت ا�7 ية و Ìاية حقوق وحر�� مهور �بعاد ا a �� �V قارب ا7ج±<

ية ا للحر �,Hا م �fيتكون لنا رأ�� عاما مستن >µح �   .ال�اع و ا�7حقاد و الضغا~�

                                                           
)23( -  �I M0&0. �7 tG4 وةx4 ،6!ة O)�YLم 6#@) 4!.| و�e@ tG4 �20Q. O�اط!V&.��ا�!أي ا���م () (!@�Q ا
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� تكفل لنظام اÚ توازنه واعتداU ، و·ا Ùن الرأي      >µإن الرأي العام من أقوى الرسائل ال
� دوU< ما ت، حيث ي* العام قو�� �� �� ال ال�� �9 � �� � �pز الدور الوقا � وجه ·ا 	� نة هامة �� �ó �fعت

قق نوعا من التوازن  ع� �� � �� Ñ ا >eاستعمال سلطا � � الظروف غ�f العادية �� السلطة ا�هيمنة ��
� السلطة وا�سؤولية  � ب�� �µالنس.  

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

ة عندما تضع قرارها      ا تسß السلطة اا �fن موافقا ومعOم a7جع� ع� قدر ا tإ �Eالسيا
ث�f عليه حسب القضية ا�تعلقة به، فيمكن أن  � >� �fذا ا�7خk تلفة �7ن عن تيارات الرأي العام ا=�
كن أن يكون  كن أن يكون ضعيفا أو معدوما،  و,� �, í ، Mمبا� �fا أو غ Mمبا� �fيكون التأث

ا �f9سوسا و كب.  

للجوء إt من أ× القرارات     ية قرارا �� مهور �، أن يصدر رئيس ا ال الداخ�� � ا=� السياسية ��
 � �� >Uياة الدو� ا�سائل اkامة  غب فيه ، أو �� � اختيار نظام اÚ الذي 	� الشعب 7ستفتائه ��
� تعديل الدستور، وهو ما أخذ به  ا7ت السياسية أو ا�الية أو ا7قتصادية أو �� يع ا=� �Ì

زا	�  �ص ا�ؤسس ا � � وتعديل الدستور أما ف±� �� �pد�م ا صوص ا7ستفتاء حول قانون الو�� � ي ��
� نص ا�ادة  �� �uالدستور الفرن �	ي سا زا	� �� تنص çاحة  89/5نظام اÚ فإن الدستور ا >µال
 � �µد موضوعا �7ي استفتاء شعHالب � �� Úذه )24(ع� عدم جواز جعل نظام ا � ، نفس ا�وقف ا�<

 �tي 1848لسنة الدستور ا7يطا��  .و الدستور ا

ة عن   �fقراطية مع يقة د,� ر ا�7مث�< ع� ا7ستفتاء السيا�E لتغي�f نظام اÚ بطر MÔولعل أ
رادة الشعبية، استفتاء الشعب ا7يطا�t سنة  a7مهوري و  1946ا �� النظام ا�ل�� وا لHختيار ب��

                                                           
ا�/;5 ا�$&�Hري �F;&. c i;YG أن .;�ن tG4 " : �4�K�7 أن  V)1958!ة F7 د�0Sر  12U89 ا�&�دة - )24(
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مهوري، كذلك ا7ستفتاء الذي أجر  �ن سنة قد اختار الشعب النظام ا � اليو�� بداء  1974ي �� a7
 � ا7ت الذ~� �f �ة ا >fاء ف � رأيه حول بقاء أو إلغاء نظام اÚ ا�ل�� بعد ان?< �p الشعب اليو��

نية ية اليو�� مهور �� و Ùنت النتيجة إعHن قيام ا ر    أسقطوا عرش ا�لك قسطنط�� MÔو من أ
 � � أوائل  القرارات السياسية اديثة  ، القرار الذي أل�ß ا�لكية �� ية �� مهور �ان و قيام ا إ	�

يل    .1979أفر

ال ا�عاهدات الدولية، فرئيس  �9 � ز دور الرأي العام �� �fيظهر وي � ار�� �ع� ا�ستوى ا
ام ا�عاهدات مع الدول ا�7خرى طبقا لنصوص ا�واد  همة إ	� ية يضطلع ,� مهور � 131و 77/11ا

ام1996من دستور  132و  ا إ	� �e نوط�و السلطة ا �ê ،  عاهدات حسب م�إ7 أن هناك  77/11ا
� فرنسا وم� ،إ7 أن  �ان í هو الشأن �� �fعاهدات يتوقف إصدارها ع� موافقة ال�بعض ا
�ان حµ< يصدق ع� ا�عاهدة بل قد يلجأ إt الرأي  �fوافقة ال �, � ية قد 7 يكت�¹ مهور �رئس ا

 � >µعاهدة ال�Äية خاصة من جانب الشعب، العام �7خذ رأيه من خHل ا7ستفتاء ع� ا � �� �	 >�
زا	� وإن Ùن وارد  �� ا دث مثل هذا ا�7مر �� � م� أيضا لكن ³ �� � فرنسا و�� وهذا ما حدث ��

  .ادوث

للجوء إt ا7ستفتاء �عرفة رأي الرأي العام من " جورج بومبيدو" قام الرئيس  � فرنسا �� ��
كة الذي  >fش�وروبية ا % 67.7وافق فيه الشعب الفرن�u بنسبة خHل معاهدة توسيع السوق ا�7

  %.32.2مقابل 

ية  مهور �� م� فقد استند رئيس ا من الدستور،   152إt نص ا�ادة " أنور السادات" أما ��
صا� البHد العليا وذلك �7خذ  � تتصل ,� >µهمة ال�� ا�سائل ا وU حق استفتاء الشعب �� � >� � >µوال

� م� وإ�ائي � معاهدة السHم ب�� ل ، وع� الر�Á من أن ا�عاهدة قد استÓلت أشkOا رأيه ��
اع  �Ì a7غلبية تقارب ا � لس الشعب ا��ي �� ا من 9� ،  إ7 % 99.95القانونية  و I< التصديق عل?�

ر التساؤل عن  Mأ� Ñ ل ا7ستفتاءHالرأي العام من خ tأ إ �لر�Á من هذه ا�وافقة  أن الرئيس ��
ن مبت�ß الرئيس من الرجوع إt اkدف الذي ابتغاه الرئيس  ، ف � ذهب البعض إt القول ��
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ارج �� ا � الداخل أو �� � Ùنت )25(الرأي العام هو وسي�< للرد ع� HÌت ا�عارضة سواء �� >µو ال
ا 7 تعدو أن تكون معاهدة  �eا ،  وأ ا إt عدم رضاء الرأي العام ا��ي ع?� � معارض?< تستند ��

 a7كومة ا� اكومة ا��ية وا   .�ائيليةب��
اقيقة أّن ï من الرأي العام الفرن�u و ا��ي قد أعلن موافقته عن ا�عاهدات، إ7ّ أننا    

� ، وهذا هو حال دول  û ا�علنة لHستفتاء~� ما من خHل قراءة النتا¶� ى وجود فرق كب�f بي?� �	
رادة الرأي العام إt غاية قيامه  a7 يةÄ7 تعر أية أ � >µا العا³ الثالث ال >eكومة ذابتغي�f ا

كسا  ¿ ا�ستf< الذي يعتf� عا لوقت اا�ç يطلق عليه اا يقة غ�f س�ية، فالرأي العام �� بطر
م أو  >eحيا � حساسا لÕ ما يصدر من أ�اب ا�سؤولية من أفعال وت�فات ، سواء Ùنت ��

م العامة >eنطاق مسؤوليا � ��.)26(  

  :ة السياسية غير المباشرة  للرئيسالرأي العام و المسؤولي:  المطلب الثاني 

� النظام الدستوري  تيبا ع� عدم النص çاحة ع� ا�سؤولية السياسية للرئيس �� >	
ذا قد عf�ّ عن فكرة متأص�<  �e  نائية، يكون الدستور �ديد نطاق ا�سؤولية ا ي وعدم �< زا	� �ا
ة الرقابة  � استبعاد الرئيس عن دا	� ي     و ا�تمث�< �� زا	� �� النظام السيا�E ا منذ القدم ��

�ا �fادة ال�قت�ü ا ع ,� M��ة حاول ا �Ö ن ردة،  158نية، �� من الدستور إضفاء مسؤولية قانونية 9�
 � �� U نت مقررةÙ � >µسؤولية السياسية للرئيس ال�ة أخرى أب¹< ع� عدم النص ع� ا �Ö ومن

ول مقت�ü ا�واد  ، ومع ذلك ن�س Øليا أن للرئيس 1963من دستور  55، 47الدستور ا�7
يق مبا�M من الشعب قد جع� مسؤو7 أمام مسؤولية سياس و أو آخر فانتخابه بطر ية ع� ��

�ان �fوليس أمام ال � اع من ال�ت ا�7ساسية ل�واطنة"هيئة الناخب�� >f27" ع� اعتبار أن ا7ق  ،
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� ثHث  � الوقت اا�ç يواجه الشعب الذي انتخبه �� ية �� مهور �í يؤكد الواقع أن رئيس ا
وt عند إعادة انتخابه أما الثانية فتحدث عند إجراء ا7ستفتاء مناسبات متعددة، ت قع ا�7

يعية  Mت الت� � حاU< إجراء ا7نتخا�� ة �� �fبي±� تكون ا�7خ ، � �µالشع                            ..  

ية انطHقا من أن الشعب هو  مهور �رة مسؤولية رئيس ا Mإ� � لك الرأي العام   سلطة �� �,
يÞا حسب ما حددته ا�ادة  �Ì 28( 1996من دستور  07صاحب السيادة ومصدر السلطات( ،

 � رف أو تعسف �� ا إذا ما ا�� رده م?� � ية يستطيع أيضا أن �� مهور �نح سلطات لرئيس ا �, í إذ
و يبا�M الشعب ما U من سلطة عند إعادة انتخاب الرئيس و عند طرح استعمال سلطاته ، 

يعية Mت الت� � وعند إجراء ا7نتخا�� �µستفتاء الشعHموضوع ل.  

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

سية جديدة ،  فإذا ة ر�� >fديد ثقة الشعب فيه لف � >� � �µن  إن إعادة انتخاب الرئيس يعÙ
 �fددا، لذا يعت وز ثقته لن يوافق ع� اختياره 9� �� عن سياسة الرئيس و7 �� الرأي العام 7 	�
ديد الثقة  � � للحÚ ع� أØال الرئيس السابقة من أجل �< ثابة دعوة الناخب�� إعادة ا7نتخاب ,�

ة ، فيكو )29(به Mمبا� �fيقة غ ية بطر مهور �رة مسؤولية رئيس ا Mكن معه إ� ن العقاب ، و هو ما ,�
� قد  >µسته السابقة ال U بعدم ا�وافقة ع� إعادة انتخابه حµ< و لو ³ تثار مسؤوليته عن مدة ر��

ت   .ان?<

 � ن ا�رMN ا�نتخب U اق �� � ناسبة إعادة ا7نتخاب تو�� �� ريك ا�سؤولية ,� إن فكرة �<
ا الناخبون اسبه عل?� � حاU< ارتOبه �7خطاء �� ديد لقبه إ7ّ �� � ناسبة إعادة ، فا)30(�< لرئيس ,�
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ه  يق العادي ،  أو نتيجة لتقد,� لطر �� tو سته ا�7 ة ر�� >fاء ف نية سواء عند ان?< M� انتخابه مرة
كن أن  �, � >µنية ال M� ديد و7يتـــــــــــــــه � ت من أجل �< كنه أن يتقدم لHنتخا�� استقاU< مبكرة ,�

قد  ثقة ا�7مة و هو ع� غ�f  تتحقق ويـمكن أن 7 تتحقق ،إذ 9تمل أن يكون الرئيس قد ف
ذا تكون اkيئة الناخبة قد أقامت عليه ا�سؤولية  �e نية ، و M� السلطة tيعاد إ Hإدراك بذلك ف
ه  Mñ ناسبة إعادة 	< نه مسؤول إ7ّ أمام ا�7مة ,� السياسية بناء ع� ت�ف صدر عنه �7

� الÞدة السابقة، وخ ج �� ه ا�ن?< �9 �� سية عن 	� ت الر�� ة لHنتخا�� Mطار لن يسأل مبا� a7ارج هذا ا
� يقودها >µ31(عن السياسة ال.(  

 � >pيؤ >µدة حÞقيت مدة ال � ض �< >fسؤولية عند إعادة ا7نتخاب يف�لذكر أن نظام ا جد	� ��
كن إØاkا  �  ، كذلك 7 ,� Mpمل�� ورا Úنظام ح � كن إØال هذا النوع من ا�سؤولية �� �, Hاره، ف M,

ة � بعض دول العا³ الثالث  إذا Ùنت مدة الو7ية دا,� ة í هو الوضع �� يث يظل أو شبه دا,� ��
ا  �eسة فإ ديدا �دة الر�� � � منصبه �7مد غ�f 9دود، وإذا تضمنت دسات�f هذه الدول �< الرئيس ��
لك سلطة  قق ذلك فالشعب من ,� سة �دة õتدة وإذا �< ديد هذه الر�� � >� � تع	� للرؤساء اق ��

اذ القرار �   .ا�<

� رأينا  �سؤوليته �� Mمبا� �fية سببا غ مهور �اص يعتf� رفض إعادة انتخاب رئيس ا �ا
كس إعادة  وم ا�عا �ò� ة السابقة و�� >fالف � السياسية أمام الرأي العام ،  �7ن فيه تقي±� لسياسته ��
� منصبه أو  سية معيارا 7ستقرار الرئيس �� يد من تدع�² مركزه لذلك تعتf� الÞدة الر�� � انتخابه 	�

Uفرنسا  و  32عز  � ام í هو الشأن  �� >e7ريك ا ي ³ يضع لنا ضوابط �< زا	� �ع ا M��، وطا�ا أن ا
 �Eه السيا �9 �� قرب للحÚ ع� الشخص نفسه وع� 	�   . م� ، يب¹< هذا اa7جراء السبيل ا�7

                                                           
��0Sر.O () ا�$#ا"! I�F ا�?'�ت وا��0��W�I "!!ا ادر.� ،  - 31�، OG$7 ،1998 إدارة ا�$#ا"!، "ا�&!ا:�O ا

  .30ص 
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لقانون  1996من دستور  74لقد نظمت ا�ادة  ا  19- 08ا�عدل �� >eفقر � سية �� الÞدة الر��
tو ا الثانية حيث I< ا�7 >eفقر � لها تعديل �� MÅ مسة سنوات، و قد � ا  بتحديد مدة الÞدة �� وج?� �, 

سية   � هذا التعديل ³ فتح الÞدة الر�� و ال�ح بتجديدها ، و ا�Hحظ أن ا�ؤسس الدستوري ��
� دستوري  ا رجع إt تكريس القاعدة السابقة  �� ديد و إ,� � ت �� �   ).1989و 1976(��

� ا�ادة" �رة واحدة "إن التجديد  قيدا مطلقا و "يشÕ 1996من دستور  2ف/  74 الوارد  ��
ا ��ç"33  ذا التعديل دخلت �e سية ، و ّ استبداU بعبارة تفيد إطHق التجديد للÞدة الر�� >I

سية، ديد الÞدة الر�� � تكرس ,< >µية ال نظمة الدستور زا	� مصاف ا�7 �لس  ا و قد استند ا=�
� موافق ال ا7نتخاب الدستوري �� ية "  ته ع� هذا التعديل ع� أن فتح 9� ُيدÁّ قاعدة حر

� ا�ادة  ا �� � اختيار õثليه ا�نصوص عل?� من الدستور، و يعزز الس�f العادي  10الشعب ��
 tا إ �eن يعيدها عند انقضا � سية  ملزم �� � الÞدة الر�� ن حا	� � �� � �üالذي يقت �éقرا للنظام الد,�

لك دون س دية هذه الÞدة،الشعب الذي ,� � و يقّرر بÕ  واه سلطة التقد	� بÕ سيادة كيفية �<
ا منه  �?ñ ية أو مهور �� رئيس ا ديد الثقة �� � ية �<   .34"حر

ّكد ع� أن الشعب هو من ُيقرر بقاء أو عدم  لس الدستوري قد أ ذه العبارات يكون ا=� �e
� انتخ اص الذ~� � Mñ يق ا7نتخاببقاء ا�7 � اÚ  عن طر م  �� � مسأU< التداول ع� ?� ، ا�هم  ��

 � ت ما جعلت إ7 لتمك�� ة و شفافة ،كون ا7نتخا�� �e � ت 	� السلطة هو إمOنية إجراء انتخا��
عادة انتخابه و إن أساء سيحاسب  a و الشعب من تقي�² من انتخبه،  فإن أحسن فسيجازى ��

ية لتجسيده من خHل  قانو  ،يفقد ثقة شعبه زا	� �ت و هذا ما سعت الدوU< ا ن ا7نتخا��

                                                           
��0Sري ��GI" O2Qر¦) 27�!ة ،  - 33��0�.5 ا�� ا�I  !"ا#$��!"�� ا�$&�Hر.O () ا (@�@�V�و  1996ا�&!W# ا

 (S��Q�  .87،صQI O�7�:2014;!ة  ، ا�$#ا"! ،_، W`7!ة 0Q:�7�GW ، !�O ا��VYق " أy!ه tG4 ا��e2م ا
��0Sر - 34�،.I |G�0&/!وع  7O2S!'&)�@2008م د ،  ا�&nرخ () \د.ت.ر 01\08ي ، ر+i رأي ا�&$�G ا

��0Sر ��0�.5 اI |G�0&�  .ا��V@�ن ا��[�ي ا



  الحدود الدستورية لرقابة الرأي العام ودوره في إرساء الديمقراطية

 46 الصفحة 2016 - 06المجلس الدستوري العدد  مجلة

ديد  �طلب ا�7حزاب السياسية و 35)01-12القانون العضوي (ا ، الذي  حرص ع� ا�7خذ ,�
  :ا�عارضة و ذلك من خHل 

اء من Øلية الفرز* � فور ا7ن?< �� Mñ >f�  .                      منح نسخة من ��9 فرز ا�7صوات �مث�� ا

زة ا�7من* �Öصصة لقوات و أ اصة ا=� �  .  إلغاء ا�Oتب ا

لسOن الرحل * اصة �� �  .التقليل من ا�Oتب ا�تنق�< ا

ية السيد  زا	� �ية  ا مهور �كد رئيس ا هذا ا�ن� من خHل ·ته عند افتتاح السنة " بوتفليقة"أ
ية الشعب"قائH ) 2009\2008(القضائية  ق �7ي أحد أن يقّيد حر � التعب�f عن إرادته  7 �� ��

¿ ا�نتخب و ا�واطن الناخب �à عHقة ثقة  � اا � ار، ...فالعHقة ب�� �µا ا7ختيار الشعÐقوا ،
ية و قناعة  كية حر � >fر الذي يقّرره ........و ال� ع� السلطة ينبثق عن ا7ختيار ا التداول اقي¹<

قراطية و شف ت حرة  تعددية ،إذا الشعب بنفسه عندما ي²< استشارته بÕ د,� � انتخا�� افية ��
  ".للشعب و الشعب وحده تعود سلطة القرار

زا	� ليس بعيد ا�نال إذ أصبح النظام  �� ا ة  �� Mبا��إن هذا النوع من ا�سؤولية غ�f ا
� ظل رقابة  سد إصHحات سياسية Øيقة �� � >� � ، و ع� قوان�� � ح�� M��� يقوم ع� تعدد ا �pا7نتخا

لس الدستوري ا ام الدستور ، و ع� �ة Øليات ا7ستفتاء و انتخاب ا=� >fر ع� احÏلذي ي
يعية  Mت الت� ية و ا7نتخا�� مهور �ت Ùفية مبدئيا، و قد اعتf� البعض ا�ؤ�M 36رئيس ا �� ب��

سية و إمOنية التجديد مثل � للÞدة الر�� �µا مرتبط بثقة الشعب " الزم البورصة سعر ا7رتفاع  ف?�
مهور  �� رئيس ا   .37"ية ��

  
                                                           

�ة ر&S�O  (،  ا�&�e2I |G�0م  ا�I��0@cت  2012:�@>)  12، ا�&nرخ ()  01- 12ا��V@�ن ا��[�ي - 35.!:
  ).�L14\01\2012درة ()  41�د

  36 - ��د ��Vا4Y&���0Sري ،  أ@e! ا��e2م ا�4�د (4&5 ا�&$�G ا  O�&Sة ر�.!:48 ( i&0&��ل و ا�&�، ا
 () Oر�n&��او�O ا&��I14 !.�2.2009)د�4  O�&Sة ر�.!:4.(  
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  :دور االستفتاء الشعبي في إثارة مسؤولية الرئيس السياسية: الفرع الثاني 

ة مسؤولية رئيس  1976انطHقا من دستور  Mمبا� �fيقة غ أقّر ا�ؤسس الدستوري بطر
Äية الوطنية  � ï القضا�� ذات ا�7 � خّوU إمOنية اللجوء إt الشعب 7ستفتائه �� ية ح�� مهور �ا

لعودة 111/14حسب نص ا�ادة  �� � �üبدأ دستوري يق، وبناء ع� ذلك اعتمدت الفكرة 
� ا�ادة  � تقول 1996من الدستور اا�t (*) 77/8للشعب وهو ما كّرسه �� >µكنه أن : "ال �,

يق ا7ستفتاء � قضية ذات أÄية وطنية عن طر فطرح الرئيس للقضية ذات  ،"يستش�f الشعب ��
ورة �<  ل�� �� � �µية ع� الشعب يعÄ ييد رئيس ا�7 � >� � �fّ ب�� ا ووضعه موضع ا=� كيمه ف?�

ام به، ويتمثل هذا  � >fد بنتيجة ا7ستفتاء وا7ل �ية أو معارضته Ñ يستتبع معه التقي مهور �ا
� حاU< ا�عارضة �� >Uتنفيذ ما عرضه الشعب و وافق عليه أو ا7ستقا � ام �� � >f�7ن التكييف  )38(ا7ل

كن أن يع	 �وقف الشع وع الرئيس هو ñب الثقة منهالوحيد الذي ,� M��  .ب ا�عارض 

لذات �وضوع 9دد �� ��Ø جراء أن الرئيس يلتمس حل a7هذا ا �üقت ، í أن )39(الثابت ,�
 Õكن أن تظهر ع� ش ية وع� ذلك ,� ا7ستشارة ع� هذا النحو مبنية ع� السلطة التقد	�

"Plébiscitaire "،ثــقـة >Uسأ ع�µ ا7ستفتاء يتعلق ,� عد طرح ا�وضوع ع�  ,� ـُ ومن ذلك يـــــــــ
صيا" هذه الصورة � Mñ استفتاءا" Õع� ش � >p � اح ا7ستفتاء الذي �� � م من ذلك أن �� �òوي ،

)Plébiscitaire (تقوية مركز الرئيس tليا إØ يؤدي)وهو  )40 ، � ار�� �� الداخ�� وا ع� الصعيد~�
ص الرئيس � Mñ لكن " بوتفليقة" ما حدث مع ، � �pد�م ا غلبية ع� قانون الو�� �7 بعد التصويت ��

قت�ü ا7ستفتاء ُيطرح التساؤل حول  إمOنية بقائه  �, � �µز الرئيس ع� التصديق الشع إذا ³ ��
ا من الرفض؟ � السلطة أم يتخذ موقفا وا�� ��  

                                                           
  .F71989 د�0Sر ) 74/9(ھ) @F4 xV ا�&�دة ) 77/8(ا�&�دة  -(*)
38 -  (S��Q�� �Iا�/��!، ا��e2م ا��Q�  .217ا�$#ا"!ي، ا�&!:M ا�I�Q|، ص ا
39 - O���0�W#U�O * و 1976إy!اء وإ+!ار ا�&�?�ق ا��طO2S (2 :* طkG ا�!"�� رأي ا�/�k () ا�&�اK�M ا

  .16/06/1999+�@�ن ا��"�م �0Iر.¯ 
، ص 42003'� هللا O<+�I، آ���ت e2U�i ا�OPGQ () ا��e2م ا�Q��S) ا�$#ا"!ي ، دار ھ�O7 ، ا�$#ا"!،  -40
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� ظل عدم  ّتب مسؤولية ع� �� ية kذا ا�وضوع الذي قد 	� � النصوص الدستور وجود إجابة ��
ذ  � � اÚ إذا ا�< ية البقاء �� مهور �كننا أن نستنتج أنه يصعب ع� رئيس ا �, ، Mمبا� �fو غ ��
� إجباره ع� تقد�I استقالته 7نعدام النص  �µلكن ذلك 7 يع ،U  الشعب موقفا معارضا

تب مسؤ  � السلطة وإن Ùن ذلك الدستوري الذي 	� ذا الشأن، فيمكنه ا7ستمرار �� �e وليته
جراء  a7فرنسا خاصة وأن هذا ا � �قارنة مع ما استقرت عليه التجارب �� صعب Øليا ��

  .من إنشاء ا�ؤسس الفرن�u ) ا7ستفتاء(
بداء  a امسة قام الشعب �� �ية ا مهور �� ظل ا � I< طرÖا �� >µفرنسا معظم ا7ستفتاءات ال � ��

، رأيه  � ا من ا�واطن�� جابة عل?� a7ُيطلب ا � >µوضوعة ال�سب ا�7سئ�< ا ص الرئيس و ذلك �� � Mñ � ��
ما ع� نفسه بتحم� ا�سؤولية مؤكدا أنه إذا " ديغول" ولقد أعلن الرئيس �e دÞت � � استفتاء~� ��

� غ�f صاة ة �� ��ç غلبية � ، حيث يفّ� رفض الشعب "استقال" جاءت نتيجة ا7ستفتاء ��
ñ ا عن ع� أنه �Øفرنسا ر � ة �� Mبا��رت ا�سؤولية السياسية غ�f ا با للثقة منه وع� ذلك ��

� آخر استفتاء قام به الرئيس  � سنة " ديغول"الدستور �� ها ��1969 M	و الذي قدم استقالته ع� إ
ّ انتخاب الرئيس بومبيدو بعده >I و.  

بط ال ستمرار إذ ³ 	� � ا7ستفتاء  " بومبيدو"رئيس Øليا ³ يذهب الرؤساء إt هذا ا�سلك �� ��
�  Ùنت ضعيفة  23/4/1972الذي جرى يوم  >µنتيجته ال � صوص توسيع السوق (ب�� � ��

وروبية اك"ومدة نيابته ، نفس ا�7مر حدث مع الرئيس ) ا�7 �fا7ستفتاء ع� " جاك ش � ��
 � �� � �pورو ة ب%  55حيث Ùنت نتيجة  29/05/2005الدستور ا�7 �f7"مع."  
� م� فقد  �  1971من دستور  152نظمت أحOم ا7ستفتاء ا�ادة أما �� >µا�7مور ال ï � ��

صا� البHد العليا ا�عطل   2012و هو ما حافظ عليه دستور * تعتf� من ا�سائل اkامة ا�تص�< ,�
 � وجب نص ا�ادة  ��2013 وى النص  150,� �ð ي ع� نفس��، و قد حافظ  ا�ؤسس ا

وجب ا�ادة  ن .   2014من دستور  157,� � ى �� � الفقه 	� اها �� � ع� الر�Á من أن هناك ا�<
يعية  Mمارسة وظيفة ت��يقا خاصة  ية لكونه طر مهور �ا7ستفتاء 7 يعتf� آلية �سؤولية لرئيس ا
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� بعض الظروف ة للشعب �� Mنحها الدستور مبا� سيسية ,� � ب أن 7 )41(أو �< � ، و مع هذا  ��
 �

نحه الثقة ، تعتf� نستخف بتأث�f نتيجة ا7ستفتاء ع� الرئيس "�  í تعتf� وسي�< لتقويته ,�
� حاU< الرفض وا�عارضة الذي ُيًعf� عن عدم الرضا  ة �� Mمبا� �fيق غ وسي�< لتقر	� مسؤوليته بطر

ه  �fها أو تغي �fب تغي � �� � >µو هذا ا�7مر يب¹< مرتبطا بقوة الرأي العام ودرجة "هو"لسياسته  ، ال
  .وعيه

  :نتخابات التشريعية لمسؤولية الرئيسمدى إثارة اال: الفرع الثالث

جيح ازب الذي ينت#� إليه الرئيس،  � Øلية 	< يعية دورا حا� �� Mت الت� تلعب ا7نتخا��
ة وسي�< لقياس  �fهذه ا�7خ �fو أهدافه، و عليه تعت Uاه 9ققا 7½ما تار ازب الذي 	� � فالشعب ��

� للحزب الذي ينت#� إليه الر  �µخدمة الشعب مدى درجة التأييد الشع � ئيس من حيث دوره ��
جيح الشعب للحزب الذي ينت#� إليه الرئيس  قيق أهدافه وطموحاته، ومن MI فإن عدم 	< و�<

ة Mمبا� �fيقة غ ا ع� ا�ركز العام للرئيس، Ñ قد يث�f مسؤوليته بطر Mا مبا� �fث � >� M	42(يؤ.(  
تنت#� إليه اكومة و مع الع´ أنه قد يكون ازب الذي ينت#� إليه الرئيس غ�f الذي 

 � �انية ي²< تعي�� ية و الثانية 	� مهور �ا رئيس ا وt ينت#� إل?� ، ا�7 � �ان فيكون لدينا أغلبيــتــ�� �fال
 �à ا الرئيس � ينت#� إل?� >µغلبية ال ا ، فإذا Ùنت ا�7 ول من ازب الذي ينت#� إل?� الوز	� ا�7

د التعاون � �انية فH إشOل إذ �� �fغلبية ال ع� درجاته، لكن  نفÏا ا�7 � يصل �7 � السلطت�� ب��
ما  �انية حيث يكون ال�اع بي?� �fغلبية ال �Hة ل سية مغا	� � حاU< وجود أغلبية ر�� ا�شôه< تظهر ��
غلبية ا�عارضة إخذال الرئيس  اول ا�7 �انية تساعده ، و�< اد أغلبية 	� � شديدا فيحاول الرئيس إ��

يعية، فإذا جاءت النتيج Mت الت� � ا7نتخا�� ثابة ñبا للثقة �� � غ�f صا� الرئيس Ùن ذلك ,� ة ��

                                                           
41–Andre Hauriou et autres ; Institutions politiques et droit constitutionnel ; 1980, 
p978. 

S'0&'!  10و 1979أ(!.5  19و �71978ي  21و7?�ل ذ�» ا0Sc>�0ءات ا�0) أ:!اھ� ا�!"�� ا��Qدات () - *
1980�I �0+x4م و����ور ا�!أي اI |G�0&��ا�G�O @�20ول أھ&�H () ا�GY0�5 () ا��u2! ا��Q��OS ا���O7 ا

O�:ر���  .وا
  .�6869زم �Lدق ، ا�&!:M ا�I�Q|، ص  - 42
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�سؤوليته السياسية ، و هذا ما ذهب إليه بعض الفقه الفرن�u و تكون  Mمبا� �fمنه وسببا غ
� Äا � حالت�� يعية �� Mت الت�   :ا7نتخا��

� هذه : الحالة األولى وهي التي تأتي بعد انتهاء المدة  الدستورية للمجلس - ��
ى الفق � موعدها الدستوري 7 الوضعية 	� ري �� � >� � >µيعية ال Mت الت� ه الدستوري أن ا7نتخا��

� ا�7حزاب ا�ؤيدة U و  تث�f مسؤولية سياسية للرئيس  ع� الر�Á من أن ا�نافسة ستكون ب��
� يد الرئيس نه سيب¹< �� � حاU< الفشل - ا�7حزاب ا�عارضة لسياسته، �7 ل الغرفة  - �� أن يقوم ��

وt و دعوة الناخب � من جديد ا�7 ت�� ناسبة هذه ا7نتخا�� �  إ7ّ إذا طرح مسأU< الثقة بنفسه ,� ��
  هذه ااU< عليه ا7نسحاب وتقد�I استقالته 

 � دث هذا ا�7مر �� غلبية  ³ �� � ا�7 � فرنسا فH يوجد رئيس رأى �� �� >µوم� وح �	زا �ا
سته سببا يوجب انسحابه  يعية أثناء مدة ر�� Mت الت� � ا7نتخا��   .) 43(أو تقد�I استقالتها�هزومة ��

�� لسنة  �fفاجئة فقد تناول ب�¶� النص  2014التعديل الدستوري ا�7خ�قد أحدث ا
�ان ،  و kذا ا�7خñ �fب الثقة منه  �fية  السياسية أمام ال مهور �الدستوري مسؤولية رئيس ا

وجب ا�ادة  لس النواب ñب الثقة من 161,� وز =� � � تنص  ع� أنه �� >µرئيس  منه ال
سية مبكرة  ، بناء ع� طلب موقع و مسبب  من أغلبية  ت ر�� ية و إجراء انتخا�� مهور �ا
جرد ا�وافقة ع� ñب الثقة  � أعضائه ، و ,� Mµقل  و موافقة ثل لس النواب ع� ا�7 أعضاء 9�
� استفتاء عام ، فإذا  سية  مبكرة �� ت ر�� يطرح أمر ñب الثقة  من الرئيس و إجراء انتخا��

ية من منصبه  و يعد ا�نصب خاليا  وافقت مهور �� رئيس ا غلبية ع� ñب الثقة أع�¹      . ا�7

                                                           
43 -��"!��0 ،  1986�Q<. i! ھ#.&O 6#ب ا���Qر () ا@�I��0ت " Mitterrand" اS��Q��H@sI ا04!اض 

 M7 5&����0 وا0S&! () ا�V0Sم ا�V. i��� OL�� O<uI ، إc أ@�  �:!Y7 ن�W F�&���!¦F7 i أن (�ز ا�')
!'��&�ن ر¦i ا�x0ف أ¦'G�H27 5W O&�ا.  
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الحالة الثانية وهي التي تأتي بعد قرار حل المجلس قبل نهاية مدته والتي تحدث  -

ية ع� حل الغرفة :في حالة وجود خالف بين الرئيس والبرلمان مهور �فإذا أقدم رئيس ا
ت ا وt فإن ا7نتخا�� � ي²< إجراؤها عقب هذا ال ستث�f مسؤولية الرئيس ا�7 >µيعية ال Mلت�

ة زب  �انية وا�� ديد أغلبية 	� ورة �< �ç كز حول >fم�< ا7نتخابية ستبشÕ سافر �7ن ا
  .الرئيس

� الرئيس  وt ع� نطاق واسع، ف´ يكن سبب ال ا�Hف ب�� زا	� حH للغرفة ا�7 �عرفت ا
غلبية ا�عارضة �7ن  لس وا�7 د ا=� ّ ُ�Ì انية ، فقد� �fلثنائية ال زا	� ³ تكن قد أخذت بعد �� �ا

وجب أمر  �, � �µ10/07/1965الوط  � >µرة الثانية  ال��ا حدث آنذاك من انقHب عسكري ، أما ا
 � �µالوط � �µلس الشع ا ا=� ي آنذاك(ُحّل ف?� زا	� ��ان ا �fال � Ùن حH ) الغرفة الوحيدة ��

وجب ا�رسوم �E رR<  اضطرار�� ,� �  01- 92الر�� من  120و  74استنادا إt أحOم ا�ادت��
ة  �? �� أسفرت عن فوز ا >µيعية و ال Mت الت� ول لHنتخا�� الدستور، وذلك بعد إجراء الدور ا�7

نقاذ ، و بعد إعHن رئيس اكومة آنذاك aHمية لHس a7ا " �tد غزاÌاهة " سيد أ � عدم 	�
ا  �ان، ليل?� �fت تقرر حل ال استقالته من منصب رئيس " الشاذ�t "تقد�I الرئيس ا7نتخا��

زا	� من قبل �� ³ تعرفه ا >pفراغ مؤسسا >Uرّتب لدينا حا Ñ دتهÛ ية قبل انقضاء مهور �  .ا

ن  >fانية ل�� تق� تبة للبحث عن أغلبية 	� >f�بعاده القانونية ا � د أن هذا الوضع �� � وعليه ��
غلبيتان ³ يطرح سابقا، لكنه غ�f مستبعد بية  ا�7 لتعددية از خذ �� � زا	� أصبحت �< �طا�ا أن ا

�ان وجاءت  �fزب الرئيس ع� الساحة السياسية ، فإذا ُحّل الرت أحزاب منافسة  و ��
ة ع� إرادة الرئيس إن ³  Mذلك مبا� ّM	عارضة للرئيس أ�غلبية ا ت بنفس ا�7 نتيجة ا7نتخا��

ت � عيته، ومن MI ع� الرئيس أن �� M� نقل ع� مدى ،Úار  إما ا7ستمرار أو التن�� عن ا
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ثابة  �انية السابقة ا�عارضة للرئيس ,� �fغلبية ال � - حيث ُيعتf� رُد ا�7 �µاض شع >fلكنه ليس  -اع
سية جراء فا�N للÞدة الر�� a ��)44.(  

� بعد حل الغرفة  >p � >� � >µيعية ال Mت الت� � فرنسا إt أن ا7نتخا�� لقد ذهب الفقه الدستوري ��
 7 tو ها بنفسه عند طرح مسأU< الثقة، وهذا ما ا�7 Mfتب مسؤولية سياسية للرئيس ما ³ ي >	

� Ûد الرئيس  � ف´ يطرح مسأU< الثقة 1981سنة " Mitterrand"حدث �� ، í ³ يتدخل ��
�انية تسانده،  � أغلبية 	� مل �� � لر�Á من أنه Ùن �� لس �� � I< إجراؤها بعد حل ا=� >µت ال ا7نتخا��

غلب   .ية ³ ُتؤيدهإ7 أن ا�7

�انية مطابقة زب  غلبية 	� � � الغالب �� �� � >p � يعية �< Mت الت� � م�، فإن ا7نتخا�� أما ��
يعية لسنة  Mت الت� � ا7نتخا�� � 2010الرئيس إ7 أن ما حدث �� >µال û ، فبعد إعHن النتا¶�

عادة  a7 ظاهرات در ,� ¿ ³ يتقبل الشعب ذلك و�� غلبية ا�قاعد للحزب اا � جاءت ��
ائياا7نتخ �e إسقاط الرئيس tأسفر  عن أحداث أدت إ Ñ ،مkزورة ع� حد قو�ت ا .                   ا��

. � إذا Ùنت نتيجة ا7ستفتاء رفض الشعب ل 2007مارس  27قبل التعديل الذي حدث ��
ة للرئيس Mبا��ا ل�سؤولية غ�f ا � اعتf� ذلك تقر	� �pلس النيا ن ،  أما بعد التعديل فيمك)45(ا=�

 � >µة  ال Mبا��لس بعد ح� سببا �سؤوليته السياسية غ�f ا � ا=� �� U عادية�غلبية ا اعتبار فوز ا�7
� السياسية �� �fأو إحداث تغي >Uتب إما ا7ستقا   .قد 	<

رب من وعده  ية من ال?< مهور �نع رئيس ا ويب¹< السؤال مطروحا إذا ما Ùنت هناك وسي�< ,<
� حاU< عدم حصوU ع �� >U7ستقا � أغلبية قوية لصاه أم 7، خاصة وأن ُجل الدسات�f قد ��

 >U7ستقا   .خلت من أي نص يلزم الرئيس ��

                                                           
� هللا O<+�I، آ���ت e2U�i ا�OPGQ ، ا�&!:M ا�I�Q|، ص - 44'4272.  
��0Sر.O ا�&�Vر@O، د د ا�2/ــ!، - 45��و�O () ا_@O&e ا��!"�� ا O�S��Q�n) !&4اد �W!Iت، ، ا�&nQو��O ا

  .267، ص  1984ا��Vھ!ة ،
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ية أمام الشعب عند إعادة  مهور �رة ا�سؤولية السياسية لرئيس ا Mد أن إ� � نتيجة �ا سبق، ��
يعية خاصة بعد حل الغر  Mت الت� ناسبة ا7نتخا�� � أو ,� �µفة انتخابه، أو عند ا7ستفتاء الشع

� تتوقف ع� فاعلية هذه الوسائل من حيث 
وt 7 تق�² نظاما 9دد ا�عا³ ل�سؤولية، "� ا�7

� وقوة  �µالشع �Vع� درجة الو MI 7 صه أو � Mñ � � إمOنية طرح الثقة �� صيا �� � Mñ إرادة الرئيس
ية، و مع هذا %ه فلجوء  مهور �� فرض الرقابة الشعبية ع� سلطات رئيس ا الرأي العام ��

� حد ذاته نوعا القا �� �fالشعب يعت tم إOل ا7حتHرادة الشعبية من خ a7ا tع� السلطة إ � �� �,
فراد ت ا�7   من اماية ر��

  :عوامل التأثير في الرأي العام: المطلب الثالث

م، إ7     >e فراد وحر�� � الرقابة ع� السلطة فيح#� حقوق ا�7 ا �� �fإن الرأي العام يلعب دورا كب
 �tيته، نتناول هذه العوامل ع� النحو التاÄأ � � دوره و �� �� M	أنه توجد عوامل عديدة تؤ:  

  :األحزاب السياسية: الفرع األول

ور وذيوع مبدأ سيادة الشعب نشأة ا�7     �� û � دول Ùن من نتا¶� حزاب السياسية ��
ول U، وقبل  � وا�وطن ا�7 �pا� �fال � �pد النظام النياÐ ا >fل � � ا�� ديدا �� قراطيات التقليدية و�< الد,�
ت السياسية الثابتة فقد Ùن الرأي العام  � التنظ±� � Ùن هناك خطر مطلق ع� تكو~� هذا التار¶�

ث ل خطرا ع� أمن الدوU< السائد عدم ااجة لوجود معارضة منظمة، بل أن وجودها ,�
  )46(.واستقرارها

� وليست     �pالنيا �éقرا وع� الر�Á من أن ا�7حزاب السياسية ليست ركنا من أرÙن النظام الد,�
لسية  سية أو 9� �انية أو ر�� قراطية سواء Ùنت 	� � النظم الد,� ا �� عن�ا من عناçه، إ7 أن أÄي?<

� ا ورة �� �ç أصبحت >µرور الزمن ح ايدت ,� � � اختيار õثليه 	< ، فإرادة الشعب �� �çالوقت ا

                                                           
)46( -�Q��S�O ا�&�Vر@O ،دار ا�u>�ء �2G/! و ا��0ز.M ،4&�ن، dS�. (G4 ا�/;!ي ،ا��S� () ا_@O&e ا

  .315،ص 2012
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ورة  �ç مع ع� � غلبية هو ما جعل الفقه الدستوري �� قامة نظام حÚ يعf�ّ عن إرادة ا�7 a7
قراطية � النظم الد,�   )47(.وجودها ��

�انية، إّما لعدم وجود  �fنت خارج الظاهرة الÙ العا³  الثالث � إن نشأة ا�7حزاب السياسية ��
 � ت �� �ا�� �fا، أو لسيادة الظاهرة  ال ذه البلدان بسبب عدم تطور النظم السياسية ف?� �e ا�7صل

� حاولت  >µا�7حزاب ال Õية ل ا ومقاومة السلطات ا7ستعمار � العديد م?� ية �� ا7ستعمار
ة لقيام هذه  Mبا��لتا�t فإن ا�7هداف ا ا، و�� �eية ع� بلدا التخلص من اkيمنة ا7ستعمار

� الوصول إt ا�7حزاب قد اختلفت عن ا ثلت �� >, � >µأورو�� و ال � ة ل�Hحزاب �� Mبا���7هداف ا
ا   .السلطة أو ا�شاركة ف?�

ا،  � العا³ الثالث وع� بني?< ر ع� أدبيات ا�7حزاب �� Mتيب آ� >	 tهذه العوامل أدت إ ï
ية من  ا إt للجوء إt العمل ال�ي خوفا من 9او7ت القمع ا7ستعمار حيث اضطر الكث�f م?�

ة �Ö منظمات ذات tا إ ول الكث�f من ا�7حزاب وارÙت القومية ف?� ة أخرى �< �Ö ومن ،
 � زا	� والص�� �� ا   . طابع عسكري í حدث ��

 tول إ � أي دوU< إ7 أن دوره ف±� بعد �< �� �Eزب السياÐما اختلفت بواعث نشأة ا
اء  >òل اتفاق الفHالسلطة  ، و يتج� ذلك من خ tة للوصول إÄسا�حول تعريف ازب ا

نه � �� " � ضعون لقيادة وتنظ�² مع�� � كة و�� >fم مبادئ ومعتقدات مشÞم � فراد �< موعة من ا�7 �9
ا�û سياسية معينة ا بقصد تنفيذ 	� Ôام ف?� a7قراطية للوصول للسلطة ، و ا ، و  "يسعون بوسائل د,�

� ماي��    :تتلخص Ðام ووظائف ا�7حزاب السياسية ��

انتقال السلطة وÑرسة اÚ،تدريب القيادات السياسية تعتf� إحدى الوسائل لتنظ�² 
تمع ووضع الول ا�ناسبة kا، ديد مشاï ا=� ا و إيصاkا للسلطة،دراسة و�< �e تمع  وتعريف ا=�
ا í تعمل ع�  �eها وتقي�² أدا ا9� � مراقبة أØال اكومة و	� تلعب أحزاب ا�عارضة دورا Ðما ��

                                                           
�@) ،ا��Vھ!ة، - )47(�Q���0Sري ،MI�P7 ا�� هللا، ا��S� () ا�ie2 ا�Q��S�O وا��V@�ن ا'4 (@��QI (2���ا'4

  .222،ص 2004
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سيخ  اسك وتH' ن�M الو�V السيا�E و	< � الوحدة الوطنية و,< � تعز	� قراطية وتسا× �� ا�فاه�² الد,�
تمعات ا�تجانسة   .ا=�

زا	� من خHل ا�ادة  �ية تشكيل ا�7حزاب السياسية  1989من دستور  40تبنت ا حر
�ادة  �� Mfك طو خطواته 1996من دستور  42وتدÁ ّأ � � بلد �� � قضت ع� ï الغموض �� >µال  ،

ال  �9 � �� tو   .التعدديةا�7

ارها إ7 إذا قام ازب أو7  M, � >pكن أن تؤ إن الوظائف ا�7ساسية ل�Hحزاب السياسية 7 ,�
ه  ط�f الرأي العام، الذي لن يتحقق إ7 بتنسيقه وتوج?� � بوظيفة Ðمة و دور أسا�E وهو وظيفة �<

� التأث�f ع )48("شارل ديباش"وهو ما ذهب إليه  ازه لدور ا�7حزاب السياسية �� � إ	� � الرأي ��
 � >µا ا�7داة الوحيدة ال �eكو � �� � �pا � كن ح� التأث�f ا��7 ابيا و أو سلبيا ، و ,� � ا ا�� �fث � العام إما �<
اعية يتس�µ من خkHا  �Ì اد إيديولوجية � فراد، وإ�� ة من ا�7 �fعداد الكب تستطيع بلورة تطلعات ا�7

tويلها إ ا و�< >òا وتنسي بط بي?� ر ا�صا� الفردية  ، و9اوU< الر يق )� اعية عن طر �Ì مصا� 
ا فراد يؤهلهم  ) 49(إضفاء صبغة سياسية عل?� � وسيا�E لدى ا�7 � و�V ثقا�� ، إذ يتوt ازب تكو~�

نحهم القدرة ا�طلوبة ع� حسن ا7ختيار،  � ا�سائل العامة و,� ل�شاركة الفاع�< والواعية ��
� الرأي العام و ا�7حزاب تنطوي ع� تفاعHت مبنية  فعال و ردود فالعHقات ب�� ع� أساس ا�7

 >Uتباد�فعال ا   .ا�7

تلجأ ا�7حزاب السياسية إt امHت ا7نتخابية 7ستقطاب الرأي العام kا و الذي يتوقف 
ا  � عHق?< اح هذه ام�< بشÕ رئي�u ع� طبيعة التواصل السيا�E الذي تقوم به ا�7حزاب �� � ��

                                                           
(48) –Charles Debbasch Jean- Marie pontier ; Introduction à la politique ; Dalloz, 
paris,» 4 éme  édition, p248-257. 

�2G/! وا��0ز.M، 4&�ن، ط- )49( �7�Y���0Sر، دار ا��را:)، P�U�5 ا�، ص 2009، 1:�>! 4'� ا��Qدة HI�! ا
191.  
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لرأي العام ، ظهر ا�دافع عن ا�صلحة العامة  ع� الر�Á من 9اوU< ا�7حزاب )50(�� يÞا الظهور ,� �Ì
� ا�ؤسسات  �� Úوالتح �fالتأث tالغالب إ � �� ßواقع ا�7مر تس � ا �� � سبيلها، لك?� �� � �pتفا�وا
اث إt ا�صلحة العامة، إ7  >fاصة فقط دون ا7ك �تمع للوصول إt مصاها ا � ا=� السياسية ��

  .اإذا تعلق ا�7مر عرضيا بتحقيق مصاه

و اkدف  ه �� � بلورة الرأي العام وتنسيقه وتوج?� ا �� M	إن ا�7حزاب السياسية تلعب دورا مؤ
، وقد تلجأ  � �µماعات لكسب التأييد الشع �فراد وا رة شعور ا�7 Mإليه، فتحاول إ� �� الذي 	<
ا و9اوU< كبت الرأي العام  ا واستمرار تضام?� >eحتفاظ بقوHوسائل العنف ل tبعض ا�7حزاب إ
� أحزاب الدول ذات اÚ ا�طلق،فتقوم  ورا سافرا �� ا�عارض وإسOته ويكون ذلك ظاهرا ��
 � MEزب الفا� أ�انيا وا ، مثل ما قام به ازب النازي �� �Eرهاب السيا a7مارسة ا ة ,� �fهذه ا�7خ
قراطية والذي يكون عن  � أحزاب الدول الد,� ا �� >fايطاليا، أو يكون هذا العنف خفيا مست � ��

�V طر  اذ تداب�f الضغط ا7قتصادي وا7ج±< � ، ويب¹< ل�Hحزاب بلورة الرأي العام حسب )51(يق ا�<
 >Uالدو � �� �Iطبيعة النظام القا.  

  :جماعات الضغط: الفرع الثاني 

ا    �e � اعات الضغط �� �Ì ا بوسائل " تًعرف اعات منظمة kا مطالب ومصا� 9ددة تدافع ع?� �Ì
ا ن أغرا�� وعة دون أن يكون �� Mا حز�� أو تنظ±�  م� الوصول إt السلطة ، و دون تكوي?�

ا"سياسيا �e � ا البعض �� �êع� 9توى القرارات السلطوية دون " عر �fللتأث ßتمع منظم يس �9
اهات ونشاط الفئة  � � ا�< �� �fم يدفعون للتأث �ê يةÅمناصب حكومية ر � ا �� �eوضع أعضا >U9او

ة للسلطة   )52(اا

                                                           
)50( -، F.��� ز.F ا&Y7 "ت�I��0@cوا O�اط!V&.����O ا�: :O�I��0@cا O7�e2&�، "+!اءة د�0Sر.S O��S�O () ا

�د��  .355، ص 2010، ا�;�.§ 33، ا�OG$72 O2Q ا��VYق، ا
�را6)، ا�&!:M ا�I�Q|، ص  - 51�� ا��Qدة HI�! ا'193:�>! 4.  
� ا�Q!وى ، ا�&!:M ا�I�Q|، ص -52&Y7 �&Y7 i.!;�� ا'4242.  
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تمع يتكون   ا  أن ا=� �,  tاعة إ �Ì تلف من � عراض �< تلفة، فإن ا�7هداف وا�7 من فئات �9
لثة  Mاعات ضغط ذات أهداف إنسانية وأخرى ذات مصا� سياسية و� �Ì د � اعة، لذلك �� �Ì
اهات  � � ا�< ا �� M	رزا ومؤ ماعات إ7 أن kا دورا �� �ذات مصا� قومية، وÐما اختلفت هذه ا

قق مص ة معينة �< �Öبعض ا�7حيانالرأي العام والتوجه به و �   .اها ��

� تقوية ا�عارضة وتÏيل التعب�f عن الرأي ا7½خر،  ا �� �fاعات الضغط دورا كب �Ì تلعب
� خارج هذا التنظ�² فوسي�<  � اكومة من ا�واطن�� �� � كMf رقابة ع� ا�سؤول�� فا�واطنون داخلها أ

يعية تساعد ع� جعل ال Mماعات ع� السلطة الت� �ارÔا ا >, � >µسلطة تقف عند الضغط ال
كن  ة ,� M, ماعة، ومن �راء ا�تعارضة وهذا يساعد ع� ر° سياسة تتفق مع مصلحة ا حدود ا7½
يعية والتنفيذية وحµ< الضغط  Mماعات الضاغطة 7ختصاصات السلطة الت� �وصف تدخل ا
� دول العال الثالث  � الع� اديث، سواء �� يع الدول �� �Ì ية ظاهرة تسود مهور �ع� رئيس ا

� الدول ا�تقدمة أو ماعات أقوى �� �  .الدول ا�تقدمة وإن Ùن مركز هذه ا

ى  ية " شارل ديباش"و	� مهور �كMf فاعلية عندما يستقبل رئيس ا جراء يصبح أ a7أن ا
Þماعات الضاغطة ويتحاور ويتناقش م �موعة من õث�� ا ن وظيفته 9� م �7ن هذا يدخل ��

عHم وا�ناقشة"، و تكريس مبدأ كرئيس a7مطابقة "مع ا7ستمتاع ا Mfك هو أساس التح�� و ا�7
قراطية   )53(مع القواعد الد,�

اعات الضغط  �Ì ر"إنOف اعات ا�7 �Ì خاصة " tإ ßتستمد وجودها من الرأي العام وتس
ماعة ، و هذا لن يتحقق  إ7 بوقوف  �� ر° سياسة تتفق مع مصلحة ا ا �� �êه لتحقيق أهد توج?�

راء ة ع� ا7½ اعات الضغط السلطة اا �Ì لHتعارضة من خ�لتحقيق ا�صلحة العامة * ا
 >Uللدو.  

                                                           
53 - Charles Debbasch ; Jean- Marie pontier  Introduction à la politique ; op. cit , p 
386. 

�$sت :&��4ت ا�[� () أ7!.;� إ�t إ@/�ء OL�� kU�;7 7#ودة �I'!اء - *  
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  :دور وسائل اإلعالم في تكوين الرأي العام: الفرع الثالث

عتباره النواة ا�7ساس عHم �� a7ية ا ية التعب�f عن الرأي كفلت الدسات�f ا�عاçة حر ية ر
اسب االعام � قوي �� �µا، إذ أنه يساعد ع� وجود رأي عام وط   .كومة ويعار��

قراطية، حيث أصبح معظم رؤساء الدول  � الدول الد,� عHم دورا هاما �� a7تلعب وسائل ا
ا7ت الرأي العام �9 � يطانيا وفرنسا مستشارون �� يكية و	� ت ا�تحدة ا�7مر � الو��7 ، )54(ا�تقدمة ��

عHم لن�M اقائق و التوعية و التع a7زة ا �Öأ �fم من تسخ >eا تقوم به حكوما�ل�² لتوحيد صفوف 
  .الشعب خلف مبادئه ومعتقداته

لذكر أن أ× وسائل التعب�f عن الرأي العام �à الصحافة لذلك تتخذها Ùفة النظم  وجد	� ��
قراطية مظهرا من مظاهرها وتفتح kا الباب �مارسة دورها، أما النظم ا�ستبدة فإنه تستحوذ  الد,�

ا وذلك � الضغط عل?� ت ازب  ع� الصحافة وتبالغ �� 7ضطهاد وتقييد Ñرسة نشا�ا وفقا لتعل±�
ا7ت فتتقيد  يع ا=� �Ì � �� >Uرأي عام يؤيد سياسة الدو � ¿ تكو~� ¿، حµ< يضمن ازب اا اا
 � ��Oلقدر ال ا، بل 7 تتمتع �� �eنقد السلطة وتوجيه أخطا � ية الكفاية �� ر الصحافة و7 تتمتع ��

� تقع من رجا >µالفات ال � الرقابة ع� رئيس لن�M ا=� ة فإن دورها �� M, ل السلطة التنفيذية ومن
ية يكون ضعيفا مهور �  .ا

ماه�f ويعمل ع� نقد سياسة  �اطبة ا ية يكفل �9 ر �� � إن Ñرسة الصحافة لدورها اقي¹<
رص الدسات�f ع�  شاها الرؤساء و �< � ية  ، لذلك �� مهور �ة رئيس ا �ÌاÐكومة بل  وا

ت ا �� ل�� ا �� � إحاط?< ة السلطة التنفيذية، وليس أدل ع� أÄية الصحافة �� �Öموا � �7ساسية ��
� قامت بن�M فضيحة >µت الصحفية الHمجيت" الرقابة ع� السلطة التنفيذية من ا � " وو	< ��

اية إt استقاU< الرئيس  � ال?� � أدت �� >µيكية و ال ت ا�تحدة ا�7مر ه ع� " نيكسون"الو��7 >fلتس
� نفذوا هذ   .ه الفضيحةرجاU الذ~�

                                                           
�ا�Q!وى ، ا�&!:M ا�I�Q|، ص - 54&Y7 �&Y7 i.!;�� ا'4253.  
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عHم ا�7خرى كذلك  a7يون –وبواسطة وسائل ا ذاعة والتلفز a7أصبحت  -ا � >µوتطورها وال
لك  عHم ,� a7و بسطاء أصبح ا � � وØال ، و فHح�� تصل إÙ tفة طبقات الشعب من مثقف��

ابط وقوة الرأي العام ة من خHل 	< اطبه والذي  )55(سلطة التأث�f ع� السلطة اا � ، الذي ��
 >µقائق حاول خلق و�V سيا�E لديه بOفة ا عيا و�� اول تكوينه سياسيا واقتصاد�� واج±< ��

م >e فراد وحر�� رفت أو تعدت ع� حقوق ا�7 ة، إذا ما ا��   .يتمكن من تقي�² السلطة اا

داد دور الرقابة الشعبية ع� السلطة التنفيذية و ع� السل � يعية، من هذا ا�7ساس 	� Mطة الت�
� تستكشف ذلك  >µتلفة ال عHم ا=� a7ية بواسطة وسائل ا مهور �و كذلك ع� سلطات رئيس ا
يقة ا�سح  يقة ا7ستفتاء أو طر � ت²< بثHثة طرق  إما طر >µل نتيجة قياس الرأي العام الHمن خ

ليل ا�ضمون يقة �<   )56(.أو طر
ج  � تس�f ع� ال?� >µمن الدول ال �fتعت �	زا �� إن ا عHم �� a7ية اÄ قرا�é اديث ونظرا �7 الد,�

� الرأي العام � دستورها لسنة *تكو~� �  1996، فقد أخذت �� قت�ü ا�ادت�� ن  41و 36و,� منه ب��
 >Rوجب القانون ر زا	� ,� �� ا عHم �� a7و قد نظم ا ، �fية الرأي و التعب �  90/07حرمة حر  3ا�ؤرخ ��

يل  �  1990أفر عHم �� aHأول قانون ل �fتتطلب  و يعت � >µبية ال ا نظام التعددية از زا	� بعد تبي?� �ا
� البHد  ية �� عHم، و�7ن هذا القانون ³ يسا	� التطورات الدستور a7يق وسائل ا حق التعب�f عن طر

 >Rوجب القانون العضوي ر ديد ,� �عHم ا a712/05صدر قانون ا  � ، و  2012ينا	�  12ا�ؤرخ ��
سيدا  الذي جاء ليع	� نفسا جديدا للوسط � ية و�< عH�� وامتدادا لبعض النصوص الدستور a7ا

  .kا

  

                                                           
55- Charles Debbasch ; Jean- Marie pontier  Introduction à la politique ; op. cit , p 
220. 

56 -  ،O.ر�2;Scا، >.�Y��و�O وا�ie2 ا�Q��S�O، ا�&;k0 ا�$��7) ا�� @O.!e@ ،�2H7 !u ا&Y71999 ص ،
329.  
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  :الخاتمة 

 �fللتعب >Uعتباره ا�7داة الفعا �� >Uياة السياسية داخل الدو� توجيه ا يلعب الرأي العام دورا ��
ه  د معظم الدول تسß إt استقطاب الرأي العام و توج?� � ت   الشعوب ،لذلك �� عن حر��

ييد الرأي العام  � ت السياسية  بغية �< ية من أ× ار�� لسياسة اكومة  ، و 7شك أن هذه ار
ية  تكز ع� إطHق حر قرا�é و الذي 	� � الدول ذات اÚ الد,� داد دور الرأي العام قوة �� � و 	�
� لن تتحقق إ7 عن  >µقراطية فعلية و ال الفكر و التعب�f ، إذ �à الوسي�< الوحيدة للوصول إt د,�

فر  � ا�7 ك�� يق ,<   .اد من Ñرسة التأث�f و الرقابة ع� النشاط اكو�� طر

قوق  �� >² >e ا �e قراطية تعد ا�ناخ ا�ناسب لنمو الرأي العام و ازدهاره �7 إن النظم الد,�
يÞا �7ن تكون  �Ì ßديث تس� الع� ا قراطية �� د اكومات الد,� � ته، لذلك �� نسان و حر�� a7ا

ا  السياسية و ا7قتصادية  مر  >eابية قرارا � ميع فئات الشعب ،و بذلك تضمن مشاركة إ�� �ضية 
ا جل  ت í عرف?< ��Hنية حدوث الثورات أو ا7نقOو تتفادى إم �Eيدان السيا�� ا للشعب ��

ة �fونة ا�7خ � ا7½ بية �� نظمة العر   .ا�7

ديدا ع� سلطات رئيس  ة و�< � الرقابة ع� السلطة اا ا �� �fإن الرأي العام يلعب دورا كب
مه �كن 9اسبة السلطة إذا ا ماه�f وبه ,� �كن تقوية الو�V السيا�E لدى ا �, UHن خ ية، �� ور

ا الدستور تقر  � يتضم?� >µنت النصوص الÙ ماÐ ا ، وk رسوم�طار الدستوري ا a7خرجت عن ا
û يعمل ع�  �+ ا وجود رأي عام �� ى دا,� �fنة الك ت متنوعة ل�واطن تب¹< ال�� حقوق و حر��

ية تطبيقا �يحا ، حµ< 7 تكون تلك النصوص حf� ع� ورق حسن تطبيق ال وثيقة الدستور
ال التطبيق العم��    .بعيدة عن 9�

ام اOم  � >fن ذلك أساسا قو�� 7لÙ توافر ل�جتمع عوامل قيام رأي عام قوي ·ا >µوعليه م
حOم الدستور نصا وروحا HØ ع� إرضاء الرأي العام ، و خشية أن يتحّول هذ � ا ا�7خ�f من  ��

يق القوة و العنف  .آليات الرقابة الس�ية إt فرض رأيه عن طر
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  :الملخص باللغة العربية 

قوق    �� >² >e ا �e قراطية تعد ا�ناخ ا�ناسب لنمو الرأي العام و ازدهاره �7 إن النظم الد,�
يÞا �7ن تكون  �Ì ßديث تس� الع� ا قراطية �� د اكومات الد,� � ته، لذلك �� نسان و حر�� a7ا
ابية  � ميع فئات الشعب ،و بذلك تضمن مشاركة إ�� �ا  السياسية و ا7قتصادية  مرضية  >eقرارا

تل ��Hنية حدوث الثورات أو ا7نقOو تتفادى إم �Eيدان السيا�� ا   .لشعب ��

ت متنوعة ل�واطن ،تب¹<  ية  من حقوق و حر�� ع� الرÑ �Á  تضمنه النصوص الدستور
 7 >µية ح û يعمل ع� حسن تطبيق الوثيقة الدستور �+ ا وجود رأي عام �� ى دا,� �fنة الك ال��

ال التطبيق العم�� ،ومµ< توافر ل�جتمع تكون تلك النصوص حf� ع� ورق  بعيدة عن 9�
حOم الدستور نصا وروحا  � ام اOم �� � >fن ذلك أساسا قو�� 7لÙ عوامل قيام رأي عام قوي ·ا

  .HØ ع� إرضاء الرأي العام 

 :الملخص باللغة األجنبية 

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

  :باللغة العربية : أوال

  :الكتب -1

� –الرقابة الشعبية ع� سلطات رئيس الدوU< :عبد الكرw w �I ال�وى  - دراسة مقارنة ب��
 ��Hس a7وا çعا�� الدستوري ا   .2006دكتوراه ،جامعة طنطا ، القاهرة ،،رساU< - النظام��

� السياسة العامة ،مكتبة غريب –طبيعته –أÌد بدر،الرأي العام -   تكوينه و قياسه و دوره ��
،1976  .  
يد - قراطية، عا³ الكتب القاهرة، : أÌد أبو ز   .1968سيكولوجية الرأي العام ورسالته الد,�
ح القانون ال - M� � �� � ــــــزء الثالثأو صديق فوزي، الوا�� �) لثHثالسلطات ا( دستوري، ا

امعي �، ديوان ا�طبوعات ا زا	� �  .1994ة، ا
ية،  - سكندر a7 ية، منشأة ا�عارف �� مهور �ل، السلطات ا7ستثنائية لرئيس ا �� �fبت غ M� وجدي

  1988القاهرة، 
ي،دار اkدى ،- زا	� �،النظام السيا�E ا �f1993السعيد بوالشع ، زا	� �  .1993،ا
رون، س، توماس دينيس- وم أ، �� �fالقانون الدستوري: " ج � �� � �fبادئ ا�7ساسية  -الوج�ا

ي��  ة  -للدستور ا�7مر �Ì معية ا��ية لن�M ا�عرفة والثقافة العا�ية،  - w مصط�¹ غن�² - 	< �ا
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  :"حق مجلس األم|ة في التعديل" 

  "2016دراسة في ضوء اجتهاد المجلس الد|ستوري| الجزائري| والمراجعة الد|ستوري|ة لعام " 

 خالد شبلي                        

  .باحث دكتوراه في القانون العام                     

 عضو بمخبر القانون، العمران والمحيط                 

   - عنابة  –كلية الحقوق جامعة باجي مختار       

� التعديلقصد يُ  لس ا�7ّمة �� ق 9� ��(Le droit d'amendement) نية أو القدرة أوOم a7؛ ا
دخال أو تقد�I إضافةالصHحية  a7 >Uو أو    (Modification)أو تغي�f   (Adjonction)القانونية ا=�

اح  (Suppression)أو إلغاء    (Remplacement)تبديل >fوع أو اق Mم� � Ú أو �7حOم واردة ��
ددها القانون العضوي و 1قانون وط �� Mلس ا�7ّمة، وفًقا ل� أو النظام /، من قبل أعضاء 9�

 ، � تتمتع ذوُتعد هالداخ�� >µلية القانونية، من أ× ا�7دوات والتقنيات القانونية ال ه الوسي�< أو ا7½
ا �بدأْي  ً� الس العليا ا�قارنة، تعز	� ا ا=� �e السلطات �   .التعاون والفصل ب��

وع التعديل الدستوري لعام  Mصادقة ع� م��ناسبة ا ّية، ,� مهور �� نص رساU< رئيس ا جاء ��
� مًعامن طرف  2016 تمعت�� �ان ا=� �fال � >µالوصول : " غرف �à ،ذا التعديل أيًضا غايةk نÙ وقد

� السلطات،  لفصل والتعاون ب�� ، يتعلق �� �Eتوافق واسع بشأن تكريس وتعميق مبدأ أسا tإ
نحه حق ا�بادرة  لس ا�7ّمة ,� قراطية، وأيضا دÁ صHحيات 9� ثل العمود الفقري للد,� الذي ,�

� ا=�  ،والتعديل �� �ßي Mبادرة  ،2....."ال الت��ية، صاحب ا مهور �وبذلك يكون رئيس ا
                                                           

��0Wر �!.  - 1��0�.5 ھ) �S_�Iس HV) O&H7�O، إ :"، Iــ( ا_7�F(.!ى ا_�0Sذ ا�� أن d.!�U O&H7 اH0$. ذ
 F7 5.��0���K�&Gع، أو ysUً!ا I&� .[&�2 6| ا iH&H)و iرھ�uU kQ6 دة��07 d.ر��U i.�VU () 6?�ن�'�ا

iH@ا�G'� O�@�&�!'���G!ف ا O�Gا�����u2Gص ا�@�@�V�c �H@¬) ،O : " و.[�d . " 7;�2ت () ا_@O&e ا O'Q2��I �7أ
I !W`. �+ (0��U�S�! ا��O و��OL اsQ&��د 7[&�@�، أP0U �7!ق إ�t ھ`ه اYU c �H2;� ،5.��0��[�H 6| ا

 t��&�@�F7 �&e2U (H) O 6�< إ:!اءا�U و�!وط�، وP0U c!ق O7�4 O<uI إ!'���G!ف ا O�Gا���ا_@O&e ا
�<.!�U". دة�&��&$�G ا�/��خ  W ،57&� ھ�2ك ا0S?�2ءات �H`ا ا�P!ح ، x?7 �H27 ا (Gا���F7 ا��e2م ا

(;�$G'��&�@) ا�$#ا"!ي" ، )ا_7�F(�!.، أ@e!، .ا!'��0�.5 () ا��e2م ا�، OG$7 )"درا�V7 OSر@O(6| ا
�د ا����! ،ا�$#ا"!، ���&�ن، ا!'��رھ� وزارة ا��x+�ت M7 اuU O.دور OG$7 ،�S��   . 117، ص 2013ا

2 -  O.ر�H&$�  :أ@M+�7 ،!e ر"�OS ا
 http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm 

  .15/03/2016: ، اcطxع �0Iر.¯07/02/2016، ا�&nر��0I Oر.¯  
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� رفع اللبس ية، سا× �� ي، حول مسأÐ >Uمة، 3الدستور زا	� �� الفقه الدستوري ا ر �� M� والذي ،
ي، عام زا	� �� ل�جلس الدستوري ا �pومدار رأي إفتا ، � >pنت 9ل جدل مؤسساÙ1998 عندما ،

 >Rؤرخ  04/98أصدر رأيه ر�� ا لس 02-1998- ��10 دى مطابقة النظام الداخ�� =� ، وا�تعلق ,�
  .4ا�7مة مع الدستور

� التعديل، خاصًة أن ا�راجعة   لس ا�7ّمة �� ية تتمحور حول حق 9� وهر �هذه ا�سأU< ا
ديدة لعام  �ية ا � 2016الدستور احات قوان�� >fاق �Iبادرة بتقد�لس ا�7مة صHحية ا ، منحت =�

ا7ت 9ددة ح �9 � ية، صاحب ا�بادرة �� مهور �ً�ا، وما ُيؤيد هذا الطرح، ·ة رئيس ا
وع، ولكن هل يقصد هنا أن اق  M��� عرض أسباب ا ديد، وما جاء �� �لتعديل الدستوري ا ��
لس ا�7ّمة أن  عضاء 9� � يسمح �7 >µا7ت ال �= ا7ت 9ددة، وا�تعلقة �� �9 � � التعديل 9صوًرا، �� ��

� ف اح قوان�� >fق � التعديل يكون واسًعا، يبادروا �� قلي#� أو أن اق �� a7ا ع� غرار التنظ�² ا �?
لس  �ركز 9� �fك و تفعيل أ و7ت Øيقة �� يع ع� أساس أنه هناك �< Mا7ت الت� يع 9� �Ì ويشمل

؟، أو بعبارة أو+�  زا	� � �انية �� �fياة ال� ا لس ا�7ّمة أن يقدم أو يدخل تعديHت : ا�7مة �� هل =�
ا >fيع اق �Ì ّية لعام ع� � ضوء ا�راجعة الّدستور �� � يع القوان��   ؟  2016حات أو مشار

بة حقوقية تصبو  شOلية، وفًقا �قار a7جابة عن هذه ا a7وجزة، ا�اول هذه الورقة البحثية ا ُ>�
�انية،  �fياة ال� تفعيل ا اء النقاش حول موضوع من مواضيع وقضا�� الساعة، ومساÄًة �� M	إ tإ

، وذلك زا	� �� ا بة التالية ��   :وفقا ل�قار

  

  

  

                                                           
3  - O�@�@�V��4Ê&�ل ا�]Y0�O.! دورا I () �&H7��ن وQ<U�! ا��u2ص ا.  
4  -  i+�0ري رS�� �1418ّ�ال �4م  13، ا�&nّرخ () 98/ د .م/ د .ن.ر / 04ر+i : أ@e!، رأي ا�&$�G ا

�د ر+i  ،1998('!ا.! O2S  10ا�&�ا(| ���ة ا�!&S�O، ا.!$�  .1998(�>!ي  18، ا�&nر�O () 08ا
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قراءة قانونية في رأي المجلس الد|ستوري| بخصوص إلغاء صالحية مجلس األم|ة : أوًال

  :1996في التعديل في ضوء دستور 

ّية، طبقا �7حOم ا�اّدة   مهور �من الّدستور، ) 3الفقرة ( 165بناًء ع� إخطار رئيس ا
 >Rر >Uلرسا � .ر/  18  �� �7مانة 1998ا	� سنة ين 27ج، ا�ؤرخة �� ل اa7خطار �� �ñ � ، وا�سّج�< ��

 � ت1998ينا	� سنة   27العاّمة ل�جلس الّدستورّي، بتار¶� >� ،   >Rقصد مراقبة . إ. س 98/  13ر
لس ا�7ّمة للّدستور،  لس الدستوري، أع	 مطابقة الّنظام الّداخ�� =� رأيه رR< وبعد مداو7ت ا=�

� ، 98/ د .م/ د .ن.ر/  04 ا	� سنة  10ا�وافق  1418شّوال عام  13ا�ؤّرخ �� �fتعّلق 1998ف�، وا
ية ا�واد  لس ا�7ّمة للّدستور، حيث خلص فيه إt عدم دستور راقبة مطابقة الّنظام الّداخ�� =� �,

يعية Mتعديل النصوص الت� � لس ا�7مة اق �� � منحت =� >µال.  

اء صالحية مجلس األمة في الحجج التي اعتمد عليها المجلس الدستوري في إلغ -1

 :التعديل

، ع� غرار الدكتور  � ى جانب من ا�7ساتذة والباحث�� �	" �fلس ا�7ّمة " يلس شاوش بش ّن 9� � ��
ن أقر  � ، وذلك �� �ßي Mال الت� � ا=� ول نظام داخ�� U، توسيع صHحياته �� حاول عند وضعه �7

ة هذه الصHحية ع� غرار لفائدة أعضائه حق تعديل النصوص القانونية، وحدد إجراءات Ñرس
ن  �� ، � �µالوط � �µحة من النظام الداخ�� ل�جلس الشع >fق�ن  68إt  63ا�واّد ا و  75و ا�اّد�<

جراءات الّتعديHت ع� الّنصوص القانونّية،  76 a اصة �� �، ا لس من الّنظام الّداخ�� لكن ا=�
 �fجراءالدستوري الذي أصبحت رقابته ع� النظام الداخ�� إلزامية ع a7ذا اk 5عن رفضه ،

رات التالية �f�� ذلك ع� ا  :مستنًدا ��

وt من ا�اّدة  - وجب الفقرة ا�7 أسند صHحّية ا�بادرة  119إّن ا�ؤسس الدستوري ,�
وt من ا�اّدة  � لÕّ من رئيس اكومة والّنواب دون سوا×، وأّن الفقرة ا�7 لقوان�� من  �120�

                                                           
��0Sري"، )I/�!(أ@�G. ،!e ��وش  -  5��د " �G$7 ا_�uU () O7ر ا�&$�G ا���&�@) ، ا!'�، OG$7 ا�>;! ا

  .98، ص 2003ا�?�@)، �G$7 ا_O7،  �7رس 
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 Mم� ïّ لس الّدستور، توجب أن يكون اح قانون موضوع مناقشة من طرف ا=� >fوع أو اق
ّ ا�صادقة عليه، لس ا�7ّمة ع� التوا�t حµ<ّ ت²< �ّ و 9� �µالوط ّ� �µالّشع  

� الّثانية والثالثة من ا�اّدة  -  قت�ü الفقرت�� لس  120وأّنه ,� من الّدستور، تنصب مناقشة ا=�
�ّ ع� الّنص ا�عروض عليه، وأّن مناقش �µالوط ّ� �µلس ا�7ّمة تنصّب ع� الّنص الذي الّشع ة 9�

ّ فإّن ا�ؤّسس الّدستوري يقصد من خHل هذه  MI ومن ، ّ� �µالوط ّ� �µلس الّشع صّوت عليه ا=�
ديد إطار تدّخل ïّ غرفة، وأّن الفقرة الّرابعة من ا�اّدة  ل  120ا�7حOم �< من الّدستور تقّر اح±<

� وتضع لذلك تداب�f حّ�  � الغرفت�� �7حOم حدوث خHف ب�� اح نّص يتعّلق �� >fّمة اقÐ سناد a �� 
تمع بناء ع�  � �ان، �< �fال � >µعن غرف � عضاء مشôّه< من õّثل�� نة متساوية ا�7 � tف إH�9ّل ا

ول، حالًيا( طلب من رئيس اكومة   ، )الوز	� ا�7

لس ا�7ّمة صHحية طHق منح 9� a7ؤّسس الّدستوري 7 يقصد ع� ا�ّتب عليه أن ا >fا يõّ 
لس  طار، ولقد خلص ا=� a7عروض عليه ل�ناقشة خارج هذا ا�إدخال أّي تعديل ع� الّنص ا

� ا�واد  �  68من إt 63الدستوري، إt أّن إقرار حّق الّتعديل وإجراءاته الواردة �� و  75وا�ادت��
  . من الّنظام الّداخ�� تتعارض مع مقتضيات مواد الدستور 76

مابين المؤيد، المتحفظ : يها المجلس الدستوريمناقشة األسس التي ارتكز عل -2

 .والرافض لها

ات النظر، فإن Ùن التوجه العام  �Öنت 9ل نقاش وتعدد وÙ فيةH �إّن هذه ا�سأU< ا
لس  � أن 9� � أعHه،  �� � رأيه، ا�ب�� لس الدستوري �� � يؤيد ما ذهب إليه ا=� للكتاب والباحث��

لك أي حق لتعديل النصوص ال � ا�7مة 7 ,� �µالوط � �µلس الشع تيه من ا=� � >� � >µ) ً7ناك )أو �ê ،
احات ا�قدمة ع� مستوى  >fيق ا7ق � التعديل عن طر ّمة اق �� لس ا�7 ّن =� � ى �� �	 ، � توجه ف8<

عضاء نًيا(اللجنة ا�تساوية ا�7 M�.(  
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  : 6حرمان مجلس األم|ة من حق التعديل بطريقة مباشرة: االتجاه األول

لس يذهب جانب من الكتاب  أي ا=� ا 	� ً M	 � ي، �< زا	� �� ا �pا� �fالقانون ال � �� � والباحث��
اًما من حق ا�بادرة  رد ,< لس ا�7ّمة 9� ي إt طرح فرضية مفادها إذا Ùن 9� زا	� �الدستوري ا

� ظل دستور  لقانون �� � مدى إمOنية إدخال التعديHت ع� �19967� ، فالتساؤل يÓن ��
ن حق التعديل ُيشÕ ع� حد وصف ا�7ستاذ  النصوص ا�عروضة عليه؟، وخاصًة إذا � ع�نا ��

 " � �µمÙJ.P.Camby)  " (ا ؛kOمن أش Õوش ، � لقوان�� ، وهو بذلك ُيعد ا�مر  8جوهر ا�بادرة ��
�ان �fكومة مع ال  .9ا�7سا�E الذي تتقابل فيه ا

لس  ، وهو ا�7ساس الذي اعتمد عليه ا=� � وا+� � ا�سألت�� الدستوري إّن هذا الربط ب��
لك الفرع، وبذلك أخذ  ا�ؤسس  لك ا�7صل ,� � إصدار رأيه، وفًقا لقاعدة من ,� ي �� زا	� �ا
، هذا الطرح مفاده أن حق  �uؤسس الدستوري الفرن�ي بنفس طرح ا زا	� �الدستوري ا

 � لقوان�� تب عن حق ا�بادرة �� >fأو حق مشتق وم ، �ß10التعديل هو حق تب.  
لس ا�7مة   لتا�t حسب رأي ونظًرا لكون أن 9� و �� �ê ، � اح القوان�� >fاق � لك اق �� �, 7

لس  ا موقف ا=� � ارتكز عل?� >µالتعديل، إن ا�7سس ال � لك اق �� لس الدستوري 7 ,� �9

                                                           
6 -  O?6�'���0Sري " �!V4 (��I�tG4"OG ¦!ار ا�() أط!و�HU�6 �6ل �G$7 #W!7 ا_O7ّ () ا��e2م ا

�2�V4 ( 5�OG(�!��I)  أ@e!، ا�$#ا"!ي،  O6ا"!ي، أط!و#$���0Sري ا�، �G$7 #W!7 ا_O7 () ا��e2م ا
: ،O�S��Q��O�7 ا��Yج ��[!، O2U�I، د�0Wراه ا���Gم () ا���Gم ا�@�@�V�GW ،O�O ا��VYق وا���Gم ا

  .250، ص 2009/2010
7-  ،!e@أ  (��I!�)OG�V4 ( ص ،!W`�  .250، ا�&!:M ا�I�Q| ا

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. 

9 -   ،F�@ا�V��.xت tG4 7/�ر.M ا�U i.�VU ن أن�&�!'G� F;&. O��Y�� ا�'�V4 (��I!� O?6�sI ، OG@� () ھ`ه اWnUو
�.xت tG4 ا+0!ا�6ت ا��Vا@�F، أ@e!، ا�U i.�VU O7�;YG� F;&. �&W،!W`�  . 245ص  �&!:M ا�I�Q| ا

10 -  �<@ 5.��0��&�ن ا�>!@6 ،(Q�U >/0!ط �&&�رOS 6| ا!'���!(0) ا O�Gا����ي �O&e@Ê اu0��د اuI «�وذ
 ،F�@ا�V�. د.، أ��ر إ���H، أ «  Condition de Recevabilité »�!وط ا�GI�V�O ا�&OI�GP () ا+0!ا�6ت ا

 .!�)F�7_ص )ا ،!W`�   أ@I�S M:!7 ،133.   ،!e| ا
Voir ; Pierre Avril / Jean Gicquel, droit parlementaire, 2 eme édition 
Montchrestien 

France, 1996,pp.160-165.  
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ا أن 7 يعتf� الّنص ا�راقب �يًحا إ7 إذا  �e ُيقصد � >µطابقة، وال�الدستوري، تقوم ع� رقابة ا
و Ùن مطابًقا للدستور نًصا وروًحا، و  �ê احًةç خص به نص دستوري من MI فإن ï ما ³ 	�ُ

  .911ظور

ى الدكتور  �	 í " �fؤسس الدستوري، ف±� " يلس شاوش بش�ا ا �� >fاف � >µطابقة ال�ن رقابة ا � ��
دثه إحدى  اوز قد �< � كن أن تكون إ7 متشددة، وذلك �نع أي �< ص النظام الداخ�� 7 ,� � ��

ا ا�نفردة، MI ت >eراد a �� � � Ùن من الغرفت�� >µيع النصوص ال �Ì د أن � � مÞا، لذا �� لزم به ا�تعامل��
تلف  � لس الدستوري، وبذلك �< ا ا=� ا الدستور عار�� ا أن أقرت بصHحيات ³ ينص عل?� �eشأ

ية ) (le contrôle de conformitéرقابة ا�طابقة  le contrôle deع� ا�راقبة الدستور
constitutionnalité) (ا عد �e يقصد � >µم التعارض  ال(non contrariété)  �ßرج�من النص ا

و دستوري �ê � و مرخص أو جا	� �ê �¶ç نع بنص   . 12وهو الدستور، أي أن ï ما ³ ,�
وب " ويؤيد هذا الطرح ï من الدكتور  يف Ùيس " ، والدكتور  13"مسعود ش?� Mال� "

كد السيد 15،وآخرون14 لعHقات "w كشود"، í أ � إجابته ، أول وز	� ا�ôف �� �ان، �� �fمع ال

                                                           

.I�S M:!7101|، ص ، )I/�!(أ@�G. ،!e ��وش  -  11  
.M:!&101 ا�I�Q| ا�`W!، ص ، ا�)I/�!(أ@�G. ،!e ��وش  -  12  

�د " (0��e@Fم ا��!"، )��Q7د( أ@�  ،!e��Hب  -13���&�@) ، ا!'�، �G$7 ا_O7،ا�$#ا"!، OG$7 ،10 ا�>;! ا
 !'&Q.19، ص 2002د.  

14-   �.�W ،!e@أ)d.!/��&�@�O ا�&�Q0و.O ا_4[�ء () ا��xف I�F ا��!0)�( ،" Fا!'�دور ا�O2$G ا
F�0�@�&�!'��&�@�O ا�$#ا"!.O " ا!'�وا_@O&e ا�&�Vر@O ، أ4&�ل ا�&tV0G ا��ط2) �6ل @�eم ا��!(0�F () ا�OI!$0 ا

 (7�. (Sء ا_ول، ا_ورا#$��&�ن، ا�$#ا"!،  2002أI�0W!  30- 29، ا!'�،  27/�رات وزارة ا��x+�ت M7 ا
  .64، ص 2002

�م sIن - 15V7 ���Q���0Sري ��G$7 {2&. i ا_O7 : "6�< .!ى ا_�0Sذ ا�� tG4 أن ا�&�Sn اV�27 ع�&:vأن ا
�0G� �V�VYU F�@ا�V��اOy ا�OI!$0 () ا�$#ا"!، و() ا�&�Y27 5I�V 6| 6| ا�&'�درة () اY�ازن I�F ا��!(0�F و

�اء ا�!أي () ا�O2$G ا�&�Q0و.O ا_4[�ء، Iف أ.[� و6| إx0�cو6| ا F�@ا�V�، أ@e!، ..."ا�&�uد+tG4 O ا
�م V7)���Q��&�@�O () أ+�Pر إ�YUد ا�&�!ب ا��!I)"، )ا!'��س درا�V7 OSر@2µ0Sc�I O(ا�OI!$0 ا�?"�2�O ا

O�Q@!<��OI!$0 ا�I "( O&e@_وا O.!"ا#$��&�@�O ا!'�، أ4&�ل ا�&tV0G ا��ط2) �6ل @�eم ا��!(0�F () ا�OI!$0 ا
 (7�. (Sء ا_ول، ا_ورا#$��&�ن،  2002أI�0W!  30- 29ا�&�Vر@O ، ا!'�،  27/�رات وزارة ا��x+�ت M7 ا

�م U!ا:O'S�2&I ،�24 M ، و�;F ھ`ا اv:&�ع ا�`ي .G4 iG;0�� ا101، ص 2002ا�$#ا"!، V7 ���Q�_�0Sذ ا
7�ا��0G ا�&�VI O7�S!اءة () ا�&�دة  i.�VU98  �6ل !e@ ت�H:ف () وx0أن ھ�2ك ا� �W< أ��0ر، 6S��F7 ا

،!e@أ �.#&G� ،O�sQ&��G&�دة " ا O�G�GYU �0ر 98+!اءةS���&�ن، "F7 ا!'�، 27/�رات وزارة ا��x+�ت M7 ا
  .19، ص 2002ا�$#ا"!، @�(&'! 
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عة صويلح " عن التساؤل الذي طرحه الدكتور  �Ìجلس " بو � انعقدت ,� >µناسبة الندوة ال �,
لك  لس ا�7مة ,� لس ا�7مة، حول إذا Ùن 9� ية والسياسية =� ا�7مة، وا�وسومة بـا�نطلقات الفكر

� رده اء �� � �ð حق الت:"...حق التعديل أم 7 ؟ � �µالوط � �µلس الشع لس منح ا=� عديل، ومنح 9�
عضاء � اللجنة ا�تساوية ا�7  16."ا�7مة حق إبداء الرأي ��

عن طريق ( تمكين مجلس األمة من حق التعديل بطريقة غير مباشرة : االتجاه الثاني

  ).اللجنة المتساوية األعضاء

  � لس ا�7ّمة Ùمل الصHحية �� ن =� � اح التعديHت"هناك من ُيؤكد �� >fع� النصوص " اق
 � �µالوط � �µلس الشع   . ا=اU< عليه من ا=�

لس  ّن قراءة رأي ا=� � � القانون العام، �� اء �� �fاه الذي يطرحه عدة خ � ى هذا ا�7< و	�
 >R98/ د.م/د.ن.ر/04الدستوري ر  � ا	� سنة  10ا�ؤرخ �� �fيد " حسب الدكتور ، 1998ف بوز

� "لزهاري  لس ا�7ّمة �مارسة حقه �� ال أمام 9� اح "؛ Ùنت مبتورة، وأن ذلك الرأي يفتح ا=� >fاق
عضاء، وهذا ما يؤيده القانون العضوي " التعديHت ا إt اللجنة ا�تساوية ا�7 �e يذهب � >µال

 >Rكومة ر�ان وا �fال � >µمن غرف < � � و  02- 99الناظم للعHقة ماب�� ، 1999مارس  08ا�ؤرخ ��
� طرحه هذا، ع� تفس�f الفقرة الرابعة من ا�ادة " لزهاري " ويستند الدكتور  من  ��120

ذا ا�صوص �e هHشار إليه أع�لس الدستوري ا ليل رأي ا=� � هذه 17الدستور، و�< ، حيث جاء ��
ول،" ا�ادة  تمع بطلب من الوز	� ا�7 � >� ، � � الغرفت�� � حاU< حدوث خHف ب�� نة متساوية  �� �

�7حOم 9ل ا�Hف اح نص يتعلق �� >fمن أجل اق � عضاء تتكون من أعضاء %تا الغرفت��   ".  ا�7

                                                           
2�وة  - 16��&$�G ا_O7" أ4&�ل ا O�S��Q��&$�G ا_O7ّ ، ا�$#ا"!، @�(&'! " ا�&�VGP2ت ا�>;!.O وا O.!/@ ،

  .56، ص 1998
17 -  ��&$�G ا_�K tG4 O7ء ا�&�دة "، ) �#ھ�ري(أ@�I ،!eز. (�.!/0��ور ا���0Sر 120ا�، F7 " OG$7 ا

�!'��د ا_ول، وزارة ا��x+�ت M7 ا��  .42، ص 2006&�ن، ا�$#ا"!،   :�@>) tV0G7 ا�&�QSnت ، ا
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يط " أما الدكتور  M� � لس الدستوري رأيه "ا�7م�� ا ا=� � أسس عل?� >µرات ال �f�ن ا ى �� �fف ،
رت العديد من التساؤ7ت Mالتعديل أ� � لس ا�7ّمة �� ا18لرفض حق 9�   :، م?�

� يكون من اكومة  119ة أن ا�اد - اح القوان�� >fتنص ع� أن اق � >µمن الدستور ال
ارب  � ناك �< �ê ، � � ا�7مر~� � التعديل، إذ 7 توجد عHقة حتمية ب�� ق �� والنواب، 7 عHقة kا ��

ارس حق التعديل بشÕ عادي؛ اح، ولكن ,< >fق ا7ق ا الغرفة العليا �� �انية 7 تتمتع ف?� �	  

� التعديل، إذا أخذ�� جد7ً ��  - اح يكون U اق �� >fا7ق � ن من U اق �� � لطرح القائل ��
 � ارس اكومة اق �� وt نفÏا، �اذا ,< صوص الغرفة ا�7 � � أن يطبق ذلك �� أليس من ا�نط¹<
ًما إما إt ا�صادقة أو الرفض؟ مثَ�ا هو  احات النواب؟ أ7 يؤدي هذا ا�نطق حى< >fتعديل اق

لس ا�7  لنسبة =�   .ّمةاال ��

لس الدستوري، حسب ا�7  إّن  �وقف ا=� �uر الرئي �f�يط، ستاذا M� � جع إt  19ا�7م�� �	
لس  120الفقرة الرابعة من ا�ادة  ى ا=� �	 � >µال � � الغرفت�� عضاء ب�� للجنة ا�تساوية ا�7 ا�تعلقة ��

لتعديل، لكن حµ< هذه الفقرة  لس ا�7مة �� طار الوحيد الذي يسمح =� a7ا ا �e � حسب الدستوري ��
�< من التساؤ7ت �Ì اه تطرح � � " ، وأ× هذه التساؤ7ت حسب الدكتور 20أ�اب هذا ا�7< ا�7م��

يط  M�"تثار  هنا، نذكر � >µوال ،:  

 -  � كة ب�� >fنة مش � �à لس ا�7مة، بل بعة =� عضاء ليست �< أن اللجنة ا�تساوية ا�7
� ح±< 

لس ا�7مة، "� طار لتعديل 9� aÙ نت تصلحÙ فإذا ، � ب أن يعدل الغرفت�� � ا7طار الذي ��
� أيًضا، 7س±� أنه �µالوط � �µلس الشع � : "من خUH ا=� � الدستور يت< عن اق �� 7 يوجد نص ��

 � �µالوط � �µلنسبة ل�جلس الشع   ."التعديل ��
                                                           

،!e@أ  .!�)F�7_�0ري"، )اS���&�ن ا�$#ا"!ي () ا:�H0د ا�&$�G ا!'��د " O@�;7 ا��، 2013 -  01، ا
��0Sري ا�$#ا"!ي، ��رھ� ا�&$�G اu. ،Ouu�07 O.�2S   du@ OG$7  ،�0ريS��OG$7 ا�&$�G ا

 18  . 29- 27، ص ص 2013ا�$#ا"!، 
19 - ،!e@أ .!� )F�7_ص )ا ،!W`�  . 28، ا�&!:M ا�I�Q| ا
�&�ن ()  - 20!'�و�6ل ھ`ه ا��Q0ؤcت  ا�0) ط!�H6 ا�'!و(��Qر ا_7�F �!. ، () درا�0S �6ل O@�;7 ا

��0Sري،  �  .28- 29، ا�&!:�Q<@ M، ص  )ا_7�F(�!.  أ@e!،ا:�H0دات ا�&$�G ا
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 -  � ، و�� � �µالوط � �µلس الشع � وضÞا ا=� ب أن تشارك �� � لس ا�7مة ا=تم�< �� إن تعديHت 9�
طار، التساؤل الذي  a7يطرحهذا ا : � لس ا�7مة وجع� �� أ7 يكون هناك تقليل من مOنة ومركز 9�

وجب ا�ادة  �, � � ر�Á الّنص ع� مساواة الغرفت�� �µالوط � �µتبعية ل�جلس الشع >Uمن  98حا
  ؟1996دستور 

� عنه  -  رد مندوب�� لس ا�7مة، بل 9� ثلون 9� عضاء الذي ,� إن أعضاء اللجنة ا�تساوية ا�7
ة نظره وعن  �Öون عن و �f7 تتمتع اللجنة يع �tلتا ، و�� � �µالوط � �µلس الشع وى خHفه مع ا=� �ð

يعية Mحياته الت�Hرسة صÑلس ا�7مة و ق الول 9ل 9� ��. 

ا عبارة  120إضافة إt ما سبق ذكره، فإن ا�ادة  -  صوص " تعديل"جاء ف?� � الواردة ��
� فقط �µالوط � �µلس الشع � وليس ا=�  .الغرفت��

نه سبق � شارة هنا �� a7در ا � لس ا�7ّمة تعديل عدة نصوص من خHل هذه اللجنة كقانون  و�� �=
لقضاء اص �� ��ان، والقانون العضوي ا �fالطاقة، قانون عضو ال.  

ي الساحة القانونّية والّسياسّية ببHد��  Mfب هذا النقاش الذي ما انفك أن ي �ُيتضح من ل
لس ا � ·ة رئيس 9� م، حسب ما جاء �� يد من ا7ه±< � ويستقطب ا�ز �7ّمة السّيد عبد القادر ~�

� صHحية أو حق 21صا� ورة إعادة النظر �� ، هذا النقاش الع¾� والبناء، يدفع إt القول ب��
 � >µمن غرف < � � ضوء ا�راجعة ا�رتقبة للقانون الناظم للعHقات ما ب�� � التعديل �� لس ا�7ّمة �� �9

لس ا�7ّمة، بعد  �ان واكومة، والنظام الداخ�� =� �fعضاء ال مراجعة الّدستور، والذي منح �7
 � ا7ت 9ددة حً�ا، وفًقا ل�HحOم الواردة �� �9 � �� � اح قوان�� >fق a �بادرة �� لس ا�7ّمة، اق �� �9

 � تية 137و  136ا�ادت�� � النقاط ا7½   .    من الدستور ا�عّدل، هذا ما ُيتطرق إليه ��
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جلس األم|ة في التعديل في ضوء المبررات الس|ياسي|ة واألسس القانوني|ة لحق م: ثانًيا

  :2016المراجعة الد|ستوري|ة لعام 

الية    �fمOخيار البي � �µإّن تب)Bicaméralisme ( تطور السلطة � Ùن نق�< نوعية ��
قراطية النيابية، واستجابًة  � Ñرسة الد,� يار، �� �ذا ا �e أخذت � >µأغلب البلدان ال � يعية �� Mالت�

ا  ا 7نشغا7ت ومستجدات أمل?< � عرف?< >µعّية ال تلف التحو7ت الّسياسّية وا7قتصادّية وا7ج±< �9
م عن التعديل الدستوري لعام  � ، حيث �� زا	� �ا ا لس  1996تلك الّدول، وم?� استحداث 9�

�ان بعدما كشف نظام الغرفة الواحدة عن 9دوديته وعدم قدرته ع�  �fال � نية �� M� ا�7ّمة كغرفة
ية ار �  .22التكيف مع التحو7ت ا

، ونظًرا  زا	� �� ا يعية �� Mخيار الثنائية الت� � �µمن تب � ولكن بعد مرور حوا�t عقد~�
لس  ال دور 9� �9 � بة، وخاصة �� ا هذه التجر نت عل?� � أ�� >µل�ستجدات، الثغرات أو النقائص ال

، دفعت العديد من النخب الّسياسّية الوطنية  �ßي Mسار الت��� ا اء )أو7ً (ا�7ّمة �� �f �، وُجل ا
لس ا�7ّمة حق والب و طرح مفاده وجوب إعطاء 9� ي يتجهون �� زا	� �� ا �pا� �fالقانون ال � �� � احث��

وع التعديل  Mم� � ّ تضم�� >I ا7ت 9ددة حً�ا، واستجابة لذلك �9 � يع ولو �� Mلت� ا�بادرة ��
لس ا�7ّمة اق 2016الدستوري لعام  �ان، ع� أحOم جديدة تتيح =� �fوالذي صادق عليه ال ،

� تق ماعات ا=لية�� �ا7ت 9ددة مرتبطة بتنظ�² ا �9 � �� � احات قوان�� >fاق �Iنًيا(د M�( لس ل =� �ê ،
ية لعام  سيًسا ع� ا�راجعة الدستور � � التعديل �<   .؟2016ا�7ّمة اق ��

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

� النخ ، إّن ا�تداول ب�� >Uإطار تقوية سلطة الّدو � لس ا�7ّمة جاء �� ّن إنشاء 9� � ب الوطنية ��
قيًقا للتمثيل  >� ،HًمOتواز��ً وت Mfك ثيلية أ قراطية ,< ّية، وتكريًسا لد,� ا الّدستور >eمؤسسا � وتعز	�
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 �fوال�ي والتمثيل غ Mبا��اع العام ا >fبدأ ا7ق�سيًدا   � � بصورة شام�< ومتوازنة، و �< �µالشع
 Mبا��� ا�7داء ا ا¶� الشعب، وذلك لتحس�� M� تلف فئات قيق وجود فع�� =� دف �< �e � ، والتعي��

لس  �= ت �� ية وار�� دار a7نة الشؤون القانون وا �� ·ة رئيس  يًعا ورقابًة، وí جاء �� Mت� � �pا� �fال
 � �µالوط � �µ23الشع.  

�7ق قد  لس ا�7ّمة، óم أمان وÙ¶� لÕ ا	� �9 �fذا الطرح يعتk ناسبة وفًقا دث ,� ��
، حيث  تعتf� نسبة  �ßي Mهاز الت� �هاز التنفيذي وا �� ا ية والسياسية ب�� ¾ التفاعHت الدستور

لس  لس ا�7مة دليل ع� قيام ا=� �9 � �� � �pطة ل�صادقة ع� أي نص قانو >fش�لس ا أعضاء ا=�
ذه ا�همة �e24 ظل التعديل الدستوري لعام � ت مراجعة هذا النصا2016، ولكن �� َ >þ ، ب

غلبية (ا�تطلب ل�صادقة �7 � العضوية  ا�طلقة فقط �� لنسبة للقوان�� ، ما يطرح تساؤ7ت )��
زا	� حالًيا،  �ا ا �êتعر � >µية ال وقراءات عدة عن الغاية من ذلك، وعن ُلب التحو7ت الدستور
ا7ت 9ددة، وكذلك حق  �9 � يع �� Mلت� �ان حق ا�بادرة �� �fال � يث ُمنح للغرفة العليا �� ��

  .تعديلال

× من ذلك ما  � مناسبات عدة، وا�7 ية، و�� مهور �ت رÅية لرئيس ا � عدة خطا�� وí جاء ��
وع التعديل الدستوري لعام  Mعرض أسباب م� � Øال 2016جاء �� ، حيث تعد هذه ا�7

ح ع�  Mالّنص الدستوري، حسب مدرسة ال� �fتفس � ئق ا�ساعدة �� Mية من أ× الو� �fالتحض
 . ا�تون

  

                                                           
23 - O2$��&$�G ا�/�')  أ@O&GW ،!e ا�k"�2 4&�ر :�x@)، ر"�� �I ت�.!Y�ا�/nون ا�@�@�V�O واvدار.O وا

�و�) �6ل���0Sري :" ا��طO'S�2&I (2 ا(�00ح ا�&tV0G اّ��&$�G ا_O7 () ظ5ّ ا��e2م ا (�.!/0��ور ا�ا
O@ر�V&��د" ا�$#ا"!ي وا_@O&e ا��  .83، ص OG$&I ،12 ،2015 ا��S� ، ا

24 -  �.�W )d.!�( ، "ا �G$&� (�.!/0���0Sر ا�$#ا"!ي ا�u0�cص ا�،  OG$&I ا��S� O7_ " ، () ا
�د��  .92، ص 2015، ا�$#ا"!، 12ا



  "2016في ضوء اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري و المراجعة الدستورية لعام  دراسة"في التعديل األمة مجلس حق 

 78 الصفحة 2016 - 06المجلس الدستوري العدد  مجلة

ناسبة  لس ا�7مة، سنة و,� �= �ßي Mحول الدور الت� ، زا	� � ا�لت¹< الدو�t الذي انعقد، ��
كد السيد 2014 � صا�"، أ ن " عبد القادر ~� � ي �� زا	� �لس ا�7مة ا لس : " رئيس 9� دراسة 9�

لس  ي حال من ا�7حوال إعادة نظر أو مراجعة �ا قام به ا=� � ي�ß ليست �� Mا�7مة للنص الت�
، وإن ,<  � �µالوط � �µتتبع الشع�عل منه ا � �� �ßي Mاية مسلك النص الت� �e � لس ا�7ّمة �� وقع 9�

كن أعضاؤه من  تلف جوانبه وإش7Oته والبدائل ا�طروحة للتكفل به، وهذا ما ,� الدقيق  =�
� ا7عتبار ا�صا� العليا ل�Hمة بعيدا عن  خذ �� � >� U بة توفيقية قراءة متأنية وØيقة للنص ومقار

بية الضي   .25"قةالنظرة از

ول ونق�<  ديدة ع� الساحة السياسية، دليل ع� �< �إن هذه التطورات وا�ستجدات ا
�انية، 7س±� أن هذا التحول من الناحية السياسية هو قطيعة مع التساؤ7ت  �fياة ال� ا نوعية ��
� مافتئت بعض النخب السياسية من ا�وا7ة أو ا�عارضة ع� حد سواء تطرÖا،  إن هذا  >µال
سيس الغرفة العليا بدون إعطاء kا أدوات فعلية ل�شاركة  � دوى من �< �التساؤل يتمحور عن ا
م، Ñ دفع النخبة  �eجدي، حسب رأ Õبش ، � �pأو الرقا �ßي Mا الت� � شق?� �انية �� �fياة ال� ا ��

لغاء الغر  a اه >سي�� ينادي �� � ؛ ا�< � � رئيسي�� اه�� � � مرح�< معينة أن تنقø إt ا�< فة السياسية ��
لس  ذا الطرح رئيس ا=� �e � العليا، وا7كتفاء أو العودة إt نظام الغرفة الواحدة، ومن القائل��
 � ات �فية، وبعض أساتذة القانون العام، مستدل�� � حوارات وت��� ، سابًقا، �� � �µالشع � �µالوط

� ا�7خذ بنظام  اجع �� � عرفت 	< >µقارنة ال�الية"ببعض التجارب ا �fمOالغرفة لصا� نظام " البي
لتا�t ا7ستغناء  يعة أن الع�< من وجود الغرفة العليا، حاليا، قد زالت و�� ت ذر الواحدة، أو �<

جج اقتصادية أو مالية ا، أو ��   .26ع?�
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  �ßي Mالت� � ال�� �9 � لس ا�7مة من أدوات جديدة �� �9 � ك�� ورة ,< د ب�� � فقد �� �pاه الثا � أما ا�7<
�ان، �fع� غرار الغرفة السف� لل � �pهذا الطرح العديد من أساتذة القانون العام،  والرقا Á � وقد 	<

تلفة � مراحل �9 جلس ا�7مة �� � تكريس رؤيته، 27أعضاء ,� ح �� � ، وهذا التوجه ا�7خ�f هو الذي ��
ذا الرأي، وهذا  �e شاورات التمهيدية لتعديل الدستور�ية أثناء ا مهور �سة ا من خHل أخد ر��

� ا�راجعة الد �� � �pا � ية لعام ما نعكس بشÕ إ�� لس ا�7مة، 2016ستور �= � �pركز القانو�، ع� ا
يعية والرقابية 2016بيد أن التعديل الدستوري لعام  Mليات الت� ، كرس العديد من اقوق وا7½

 � بة الفتية �� لس ا�7مة، وبذلك ُتعد هذه ا�رح�< نق�< أو قفزة نوعية kذه التجر عضاء 9� �7
زا	�  �  .ا

 :لحق مجلس األم|ة في التعديلاألسس واألسانيد القانوني|ة  -2

� تنص çاحة ع�112إن القراءة ا�تأنية لنص ا�ادة  >µعدل، وال�ارس : " ، من الدستور ا �,
لس ا�7مة � و9� �µالوط � �µلس الشع ، وÄا ا=� � �ان يتكون من غرفت�� يعية 	� Mالسلطة الت�.  

� إعداد القانون والتصويت عليه   28."وU السيادة ��

 �fأبوضوحُتش t، إ �	يع Ñ ،ان� �fإعداد القانون والتصويت عليه تعود لل � ن السيادة ��
ي�ß من ا�بادرة إt ا�صادقة مرورا ع�  Mمراحل العمل الت� ï � لس ا�7مة التدخل �� اق =�

اد مع وضوح النص   . حق التعديل، فH اج?<

� تعلي� لفحوى التعديل الدستوري لع لس الدستوري çاحة �� ، 2016ام وقد استند ا=�
لس ا�7مة ا�بادرة  � حاU< تكريس حق 9� ية، �� ساسه بتوازن ا�ؤسسات الدستور وعدم ,�

 >Rرأيه ر � يع، جاء �� Mلت� � / ت د.ر �01/16� وع  2016ينا	�  28م د ا�ؤرخ �� M� ، وا�تعلق ,�
لس ا�7م: " القانون ا�تضمن التعديل الدستوري عضاء 9� �7 � لقوان�� � ا�بادرة �� ة أن منح اق ��
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�ان بغرفتيه  �fؤسس الدستوري لل�� خوkا ا >µسيدا ل�هام ال � لس ا�7مة و�< يعد تدع±� لدور 9�
  .29"من الدستور 98طبقا �ضمون ا�ادة 

طار العام الذي يتدخل فيه ï  138و  137و  136وقد جاءت ا�واد  a7من الدستور لتحدد ا
لس ا�7مة  � و9� �µالوط � �µلس الشع   .30من ا=�

لس ا�7مة حق ا�بادرة " تنص ع�  136فا�ادة   ول والنواب وأعضاء 9� لÕ من الوز	� ا�7
 � لقوان�� �� .  

� قاب�< ل�ناقشة، إذا قدÐا  احات القوان�� >fئبا أو ) 20(تكون اق لس ) 20(�� عضوا من 9�
� ا�ادة  ا �� � ا�سائل ا�نصوص عل?� ه 137ا�7مة ��   . أد��

لس الوزراء ، بع � ع� 9� يع القوان�� ، MI يودÛا الوز	� تعرض مشار >Uلس الدو أي 9� د ا�7خذ 	�
لس  � أو 9� �µالوط � �µلس الشع ، مكتب ا=� >Uا، حسب ا � �µالوط � �µلس الشع ول مكتب ا=� ا�7

  .".ا�7مة

كن  137أما ا�ادة  �, � >µا7ت ال من الدستور ا�عدل، وا�ضافة حديًثا، فقد حددت ا=�
لس ا�7مة أن يقدموا، مبادرة �� ) 20(لــ ، حيث تنص ع� عضوا من 9� � اح قوان�� >fتودع : " ق

لس ا�7مة قلي#� مكتب 9� a7قل�² والتقس�² ا a7يئة ا >eلتنظ�² ا=�� و � ا�تعلقة �� يع القوان��   .مشار

لس  � ا�7خرى مكتب ا=� يع القوان�� � الفقرة أعHه، تودع ï مشار ستثناء اا7ت ا�بينة �� و��
 � �µالوط � �µالشع.".  

ن ا�ؤسس الدس � ي، من خHل هذه  ا�واد ا�ضافة حديًثا قد منح يتضح جلًيا �� زا	� �توري ا
ا7ت 9ددة kا  �9 � يع �� Mلت� ية، حق ا�بادرة �� وط الدستور Mلس ا�7مة، وفقا لل� عضاء 9� �7
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� أعضائه  Mµثل Õلس ا�7مة الذي يتش � لتشكي�< 9� �fم�، نظُرا للطابع ا لتنظ�² ا=�� ة �� Mقة مبا�Hع
الس ا= � هذه ا�سائل من قبل أعضاء ا=� ولوية النظر �� ، Ñ يؤهلها �7 � لية ا�نتخبة،ع� درجت��

 � شارة هنا إt وجود ضعف �� a7در ا � �� í ،أنه �fا7ت، غ � هذه ا=� �� � اح قوان�� >fق أو ا�بادرة ��
ا أحيا�� فا�ادة  �Bم لدرجة تو�� بتناقO137صياغة  هذه ا�7ح  � >µعدل، ال�من الدستور ا

ا7ت تستخ قلي#� "دم مصطلح التقس�² حددت ا=� a7ؤسس "ا�د ا � � مواد أخرى �� ، و��
  . 31"ا=لية" الدستوري يستعمل مصطلح 

لس الدستوري ... "بعد ا�7خذ" í أنه ُيHحظ عدم ورود عبارة  � رأي ا=� ا �� ؛ وا�نصوص عل?�
�ان، عند صدور القانون  �fصادق عليه من قبل ال�توري ا�تضمن التعديل الدس 01- 16والنص ا

  .2016لعام 

صادق عليه "...من الدستور ا�عدل، تستخدم مصطلح  í138 أن الفقرة الثانية من ا�ادة  
لس ا�7مة ديد، �7ن ..."9� �� التعديل الدستوري ا ، وÙن ا�7جدر هنا، استبدال هذا ا�صطلح ��

� نص هذه ا�ادة، بــالتصويت، وليس ال � ااU< ا�ذكورة �� لس ا�7مة يقوم ��   32.تصديق9�

لس ا�7مة،  � أعضاء 9� � ب�� �f ي ,� زا	� �ن ا�ؤسس الدستوري ا � إستقراًء kذه ا�واد يتضح ��
 � ا7ت "النواب" وب�� يع ا=� �Ì � ، فا�بادرة õنوحة للنواب �� � �µالوط � �µلس الشع ، و× أعضاء ا=�

يع 9دد و9صور Mلت� جال ا�بادرة �� لس ا�7مة �� �ان، أما أعضاء 9� �fمنوحة لل�هيل . ا � إن �<
 � �µلنسبة ل�جلس الشع ، ومنحه حق التعديل í هو الشأن �� � لقوان�� لس ا�7مة ل�بادرة �� �9

                                                           
31 -  {GPu7 tG4 M:0!ا��0�م () أول �Q7دة "ا�QV0�i اvداري" iU �@sI Í6xُ. �&W اQ7 ن�W ي`�، وا

��0Sري، iU @/!ھ� �4م ��.5 ا�U  وع!/&�2013O.ر�H&$��!"�OS ا (&S!��&�+M ا�I ،.  
ا��!��ن  01-16أ�ظر، ا�درا�� ا����ورة، �ول �و�وع ا��ط	ء ا��	د�� ا�واردة � ا�
	�ون ر�م  -32

 "#�ا2�)	1ت ا�&�"�� ا�! �طر�$	 !���ق و!ر��م ا�ّ�ص " ، )�	�د(ا�!&د�ل ا�د�!وري، و)�'�� �&	�%!$	، 
  01-16ا�
	�ون ر�م ا�
	�و� �ن ��ظور ا��6	�5 ا�!�ر�&��، وو%وب !دارك ا��ط	ء ا��	د�� �

�#)� ��	ء �"�ؤ!�رات وا�درا�	ت،  ا��و�7 ا1�)!رو�" 2016وا��!��ن ا�!&د�ل ا�د�!وري �&	م  ، :
http://diae.net/23393 :ر�	وج #!�و�رس  13: ، ا	�2016.  
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عل منه أداة  � ، و�� Mfك ي�ß أ Mلعمل الت� ، يدفع قدما �� � تص�� � وا=� ، حسب الباحث�� � �µالوط
 � ا ا�عاçة وا�تمث�< ��   . 33"الوظيفة الضبطية" حقيقية لقيام الدوU< بوظيف?<

� أو هو حق إذا أخذ�� جد7ً  لقوان�� � التعديل هو شÕ من أشOل ا�بادرة �� ن اق �� � �� 
احات أو  >fتعديل اق � لس ا�7مة اق �� تب عن حق ا�بادرة، فإن =� >fأو حق مشتق وم �ßتب

� ا�ادة  ا7ت ا�ذكورة �� �= � ا�تعق�< �� يع القوان��   . من الدستور ا�عدل 137مشار

، يؤخذ  أما � �pاه الثا � � التعديل هو حق مستقل، قا�I بذاته ا�7< ن اق �� � لطرح القائل �� ��
� الفقرة الثانية من ا�ادة  ا �� ي�ß وا�نصوص عل?� Mمن  112يتعلق بعملية إعداد النص الت�

يع النصوص  �Ì احات تعديل >fاق �Iتقد � لس ا�7مة U اق �� الدستوري ا�عدل، فإن 9�
 ،tو ا ابتداًء من الغرفة ا�7 ، الذي دار حول ا�صوت عل?� � دل الف8< �وهدا الطرح، ِيؤكده ا

عضاء، í أن استغناء عن النصاب  إمOنية التعديل ا�تاحة ع� مستوى اللجنة ا�تساوية ا�7
لس  ا من قبل ا=� جلس ا�7مة ل�صادقة ع� النصوص ا�صوت عل?� � أعضاء ,� Mµا=دد بــثل

لس و منح 9� ، هو مؤ�M وا+� وج�� �� � �µالوط � �µالشع  � �انية �� �fياة ال� ا ا�7مة، مركز فعال ��
لس ا�7مة صHحية تعطيل النصوص نح =� ، فبدل أن ,< زا	� �، بل أصبح دوره هو تنقيح 34ا

كن أن نصطلح عليه بــــ احات التعديHت أو ما ,� >fل اقHاء النصوص من خ M	ا7ختصاص " وإ
ية � ضوء ا�راجعة الدستور لس ا�7مة �� �= � �µالباط �ßي M2016لعام  الت�."  

� شقه ا�تعلق  ديد، �� �� مضمون النص الدستوري ا غ�f أن هناك قراءة أخرى �ا جاء ��
ي أب¹< ع� آلية  زا	� �نه مادام ا�ؤسس الدستوري ا � � التعديل، مفادها �� لس ا�7مة �� ق 9� ��

ب  �� a7لية الذهاب وا ½ عضاء، و³ يؤخذ �� � اللجنة ا�تساوية ا�7  La)حل ا�Hف ا�تمث�< ��
                                                           

33 -   �.�W )d.!�(، "�0رS���&$�G ا_O7 () ا (�.!/0��د "ا�$#ا"!ي ا�u0�cص ا��، OG$7 ا��S�، ا
  .100، ص2015، ا�$#ا"!، 12

34 -  O.و�Q0&��&�@�O ا!'��» أ@� iU 7!ا:�O آ��O 56 ا��xف �0Q7 tG4ى ا�O2$G ا`W ح!P�� ھ�ا اWn. �7 وھ�
و() �6�O ا0S&!ار : " ، 6�L 12U >!اF7138 tG4 O6 ا�&�دة  7ا_4[�ء، 6�< أ@� k:�&I ا�>V!ة 

0)!��� . O�F;&. ،F ا�O7�;Y أن F7 kGPU ا�&$�G ا�/�') ا��ط2) ا�>�H@ 5u"��ا��xف I�F ا�Y�و() ھ`ه ا
 12��I ،«��12 ا�`ي أ4��U ا�O2$G ا�&�Q0و.O ا_4[�ء، أو ، إذا �U`ر ذ�I (2ط��.�s` ا�&$�G ا�/�') ا

��G4 ت�L ي`�  ."ا_��! ا
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navette) ؤسس الدستوري ³ يشأ�ذا دليل ع� أن ا �ê قارنة�نظمة ا � ا�7 ا �� ، وا�تعارف عل?�
 �à فH�لية ل ا ا7ت أخرى ع� أساس أن هذه ا7½ �9 tلس ا�7مة إ توسيع حق التعديل =�
ات نظر حول أحOم معينة ا�صوت  �Öف وHحا7ت ورود اخت � استثناء من القاعدة أي ��

� عليه، وذلك �<  �pدروسة أو تعطل صدور النص القانو�� النصوص ا ة التعديHت �� Mfاشيا لك.  

ية،  نظمة أو التجارب الدستور انب الصواب إذا استأنسنا ببعض ا�7 � إن هذا الطرح، قد ��
ن  � د �� � �� ،Hمث �uالفرن �E � النظام الشبه الر�� ي، ف�¹ زا	� �� تتشابه مع النظام الدستوري ا >µال

�ان، حيث يذكر الدكتور حق التعديل؛ يعتf� الش �fفضل لنشاط ال� Jean)" جون جيOل"Õ ا
GICQUEL)  ،فرنسا � ية الثالثة �� مهور �، "والون" ، نشأت من تعديل ) 1940-1875(أن ا
(WALLON) k انفجار >Uالوقت الراهن، نعيش حا �  234.000ا اق، إذ I< إيداع ذ، ��

ة الت >fظل الف � معية الوطنية، �� � ة تعديل، �� �fيعية ا�7خ M� )2002 -2007 ( ا �  137.000، م?� ��
لطاقة، حيث يعد رR< قيا�E   2006سنة  " جون جيOل"í يؤكد ا�7ستاذ . بشأن القانون ا�تعلق ��
� أن ا�عارضة : "بــــــ � ح�� �� ، � �pصياغة النص القانو � Kا �� ا M� a غلبية �� �Hأن التعديل يسمح ل

كن أن تستس´ للعرق�<  �,".35  � ن ا�ؤسس الدستوري الفرن�u نص ، ولكن �� � شارة هنا �� a7ب ا
�ان،  �fال � >µالتعديل ل� من غرف � وجب ا�ادة ذçاحة ع� اق �� من الدستور  44لك ,�

 �u36الفرن. 

                                                           
35-Voir ;   Jean GICQUE , « La qualité de la loi » , Revue EL WASSIT, N°05 
Janvier 2008, p18. 

���م   - 36 5.��U !آ� t06 (Q@!<���0Sر ا��ة  F;&.2008 اcطxع tG4 ا&0�&��O�G ا��!I�O ا 0!:&�0I ،
(U ا Iا!���0Sري ا�>!@tG4 (Q ا�0�او�F7 O +'5 ا�&$�G ا&�  :وا

 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf ،  

  .22/03/2016:آ�! و��ج 
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� تعديل العديد من النصوص القانونية  لس ا�7مة سا× من قبل �� ، فإن 9� زا	� �� ا أما ��
 � �µالوط � �µلس الشع ا، غ�f أن ا=� م التعديHت ع� ا�صوت عل?� �¦ � ، Ùنت U حصة ا�7سد ��

tو � الغرفة ا�7   . 37النصوص ا�دروسة ��

�انية مدة متوسطة تقدر بـ  �fجراءات ال a7فرنسا تستغرق ا � ة تقبل  Ø90وما، �� �fوت �àيوما، و
ا اkيئة التنفيذية، حسب طرح ا�7ستاذ  �e"لOر�ا ع� العمل ب�عة عن " جون جي

 �fعياري ل�جتمع، هناك توجه �7ن مضض، وما دام ال��ان ³ يعد قادرا ع� ا7ستجابة للطلب ا
اص �عه ا Mيئة م�k38.تصبح هذه ا  

لًثا M� :ستقبل�اف ا Mاست� : �à ت؟ وماHالتعدي �Iتقد � لس ا�7ّمة �� كيف ي²< تكريس حق 9�
؟ >Uسأ�لس الدستوري حول هذه ا لنسبة لرأي ا=�   التوقعات ��

ريس  (Jean GICQUEL)" جيOلجون "يؤكد ا�7ستاذ  امعة �� � (  - 1-أستاذ القانون العام ��
نتيون بون-�� � )سور �üواطنون، يقت�وي ويتحمس U رجال القانون وا ، بــأن القانون، الذي يس?<

تمع � ا=� ، مثل ا�7ساس �� >Uق والدو� قلب ا نه يوجد �� م به، �7 ودة الصياغة 39ا7ه±< � �ð ،
 � �pيعية والتكريس القانو Mق الت�� قيام دوU< ا رًزا �� فراد يلعب دوًرا �� �Hجرائية ل a7للحقوق ا

 >Uتفعيل دو � ا يسا× �� � الغرفة العليا، و,� جرائية �مث�� الشعب �� a7قوق ا لك �� ا �� �� ، >Uوالعدا
احات تعديHت،  >fاق �Iتقد � لس ا�7مة �� ى ي²< تكريس حق 9� القانون وا�ؤسسات؛ فكيف �� 	<

�اه ا � >�7 � ظل ا�راجعة ا�رتقبة هل سي²< �� ا7ت 9ددة؟ �� �9 � وسع للحق أو سي²< ح�ه ��
لس ا�7مة  �ان واكومة، والنظام الداخ�� =� �fال � >µغرف � للقانون العضوي الناظم للعHقات ماب��

� العضوية، )أو7ُ (  ، ونظًرا لكون أن الرقابة القبلية ل�جلس الدستوري وجوبية ع� القوان��
؟وع� النظام الداخ � � االت�� ا �à التوقعات ا=تم�< �� لس ا�7مة، �� نًيا(�� =� M�.(  

                                                           
37 -  �.#&G��0�.5 () ا�&$�G ا�/�') ا��ط2)، أ@e!، ط�ط�ح �7&�رx4�I( ، " |6 OSم(�6ل 7&�رOS 6| ا

 OSد�Q��0�.5 () ا�&$�G ا�/�') ا��طx� (2ل ا�>U!0�F ا��.!/0�0�F ا���OQ7 وا�، OG$7 )"2012- 2002( ا
�د ���&�ن، 10ا��S�، ا!'�  .245- 221، ا�$#ا"!، ص ص 2013، وزارة ا��x+�ت M7 ا

38 -Voir ; Jean GICQUE , Op. Cit.p18. 
39 - Voir ; Jean GICQUE , Op. Cit.p15. 
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�ان واكومة  - 1 �fال � >µغرف � ع� مستوى القانون العضوي الناظم للعHقات ماب��
لس ا�7مة   :والنظام الداخ�� =�

نظمة الداخلّية، فإن تنظ�²  � تتجاوز ا�7 � سلطت�� انطHًقا من فكرة أن العHقات ا�تعّدية ماب��
� وØل  �ان �� �fال  �	زا �حاU< ع� قانون عضوي ا a7 �� ، � دستور��ً �fقارنة . يتم�غ�f أّن الّدسات�f ا

ّية �ان، لذا عند إقرار ا�راجعة الّدستور �fحيات الHا لص ً� طت هذا الرأي تعز	� � زا	�  �< � ��  >I
ورة  �ç �tلتا �ان، و�� �fال � >µتا غرفôحيات أوسع لHالسلطات ومنح ص � � مبدأ الفصل ب�� تعز	�

�ان �fكومة وال� ا � القانون العضوي الناظم للعHقات ماب��   .إعادة النظر ��

�  132أحالت ا�ادة حيث  �µلس الشع من الدستور ا�عدل، ع� القانون العضوي تنظ�² ا=�
� اكومة، وع� القانون  ما وب�� لس ا�7مة، وØلهما، وكذا العHقات الوظيفية بي?� � و9� �µالوط
ا الداخلية،  ديد أنظم?< >� � �� � لس�� كدت ع� استقHلية ا=� ، í أ � انية الغرفت�� � �fديد م العادي �<

لس ا�7مة ، ��  : "حيث تنص ع� أن  � و9� �µالوط � �µلس الشع دد قانون عضوي تنظ�² ا=�
� اكومة ما وب��   .وØلهما، وكذا  العHقات الوظيفية بي?�

 � انية الغرفت�� � �fدد القانون م ��.  

ما لس ا�7مة نظاÐما الداخ�� ويصادقان عل?� � و9� �µالوط � �µلس الشع   ".يعد ا=�

، ح 132إستقراًء لنص ا�ادة  >Uعد� 115ديًثا، و�à تتضمن نفس أحOم ا�ادة من الدستور ا
ديد القانون لـ  1996من دستور  >� tحذف إشارة إ >I مع تعديل للفقرة الثانية، حيث

لس ا�7مة" � تدفع للنواب وأعضاء 9� >µقارنة "التعويضات ال�ن بعض الدسات�f ا � �� �fمع التذك ،
Ú حق ع� غرار الدستور الفرن�u أشار çاحة إt أ× ا�7حOم والق >� � >µجرائية ال a7واعد ا

Äية تكريس ه � ذالتعديل، نظًرا �7 يعية، وأحالت ع� النظام�� Mالعملية الت� � ا اق ��
 �Eإطار القانون ا�7سا � �ان ، �� �fال � >µل� من غرف � لرجوع إt القانون العضوي 40الداخل�� ، و��

                                                           
��0Sر ا�>!@Q) 44را:M ا�&�دة  -  40�  .F7 ا
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 >R02-99ر  � �ان بغر  1999مارس  08ا�ؤرخ �� �fدد تنظ�² ال ما الذي �� فتيه وØلهما وعHق?<
كومة ��41 � يع الذي يعد جانًبا أساسًيا �� Mال الت� �9 � لس ا�7مة �� د أنه قيد من دور 9� � �� ،

لس ا�7مة çاحة حق ا�بادرة  نح 9� ديدة، 7س±� ,� �� ضوء ا�ستجدات ا ، و�� � �pا� �fالعمل ال
وجب ا�ادة  يع ,� Mلت�   :من الدستور ا�عدل،  فإنه من ا�توقع �136�

ية لعام   -  � ا�راجعة الدستور ي�ß جديد يعكس ما جاء �� Mأقرب  2016أن ي²< سن نص ت� � ��
� تعمل وفًقا kا السلطة  >µجرائية ال a7القواعد ا × طار، ا�تضمن �7 a7نه القانون ا ا7½جال، �7

 >Rلنسبة للقانون العضوي ر لغاء �� a7أو مراجعة  ا � ي�� يعية، أي �< M02- 99الت� �  08، وا�ؤرخ ��
 .، وا�شار إليه أعHه 1999مارس 

ا7ت  -  � ا=� ديده بشÕ ح�ي �� � التعديل، و�< لس ا�7مة �� أن ي²< التنصيص ع� حق 9�
ا وفًقا ل�ادة  يع ف?� Mلت� لس ا�7مة ا�بادرة �� من الدستور ا�عدل أي ا�7خذ  136ا=ددة =�

اه ا�ضيق، الذي يؤسس ع� فكرة أن حق التعديل هو حق تب�ß وليس ح � >�7  ق مستقل؛��

احات  -  >fاق �Iلس ا�7مة وللحكومة حق تقد عضاء 9� تصة و�7 كيد ع� منح اللجنة ا=� التأ
اح القانون ا�عروض ع� اللجنة لدراسته؛ >fوع أو اق Mت ع� م�Hالتعدي  

احات التعديHت مع  -  >fاق �Iوط تقد Mلس ا�7مة إجراءات و� حاU< ع� النظام الداخ�� =� a7
  من الدستور،   136مراعاة أحOم ا�ادة 

لس ا�7مة  -  � النظام الداخ�� =� بة الغرفة السف�، يتوقع أن ي²< التنصيص �� إستئناًسا بتجر
ا النظام الداخ�� للغرفة العليا مع ح�  � نص عل?� >µوط ال Mجراءات وال�a7ع� أ× ا  

                                                           
�O2$G ا�&�Ou0 و@�اب ا�&$F799 -02  tG4 ": �G ا��V@�ن ا��[�ي ر+628  i�12U > ا�&�دة  - 41 |Y.

�0�.xت F4 7/!وع أو إ��.i ا+0!ا�6ت اVU O7�;Y��را�0Sا�/�') ا��ط2) وا� O2$G�  .+0!اح +�@�ن �Y7ل tG4 ا
�0�.xت  ��.i ا+0!ا�6ت اVU إ:!اءات و�!وط (Gا����د ا��e2م اY.."  
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� ا�ادة  ا7ت  ا=ددة �� � ا=� احات التعديل �� >fوط . من الدستور 136اق Mمع التنصيص ع� ال�
وط القبولية   M� إطار � � تدخل �� >µية ال  .(Condition de recevabilité)الدستور

شارة إt ا�ادة  -  a7عدم ا >Uحا � ل ضئيل جدا، �� ن  í136 هناك اح±< من الدستور ا�عدل، ��
وt من ا�7حOم الناظم � القانون العضوي، ا�زمع سنه، تطبيًقا Ú الفقرة ا�7 ة ق التعديل ��

ال  132ا�ادة  �9 � اه ا�وسع �� � لس ا�7مة بطرح فرضية ا�7< من الدستور ا�عدل، إt أن يقوم 9�
� التعديل، وفقا للحجج السالفة الذكر، خاصة إ ا ع�نا أن هناك توجه م�وس لذا ذاق ��

م من حق التعديل، أغلب أعضاء 9�  كي?� ورة ,< � ، ب�� �pلفكر القانو �� � لس ا�7مة ا�تشبع��
سيسا ع� ا�ادة  � ا  112، أي ا�ادة 1996من دستور  �98< من الدستور ا�عدل، والذي رجع إل?�

 U آخر  رأي � يع، �� Mلت� � ا�بادرة �� لس ا�7مة اق �� � إعطاء 9� � تعلي� �� لس الدستوري �� ا=�
ية لعام حول ا�راجعة الد ، يستوجب مراجعته 2016ستور ، وع� اعتبار أن النظام الداخ��

� القانون العضوي، ا�شار إليه أعHه ي��   .قبل إعادة �<

لس الدستوري - 2 ص الرقابة القبلية =� � ه وفقا : ف±� �� �fاده السابق أو يغ هل يكرس اج?<
 ؟  ل�ستجدات الراهنة

، رقابة 1996عليه البعض بدستور  ، أو ما يصطلح1996كرس التعديل الدستوري لعام 
ضافة  a7 �� ، � دل ف8< ��ان، بعدما Ùن سابًقا 9ل  �fنظمة الداخلية لل لس الدستوري ع� ا�7 �9

ا دستور  �e جاء � >µالعضوية، ال � ية لعام 1996إt القوان�� � ضوء ا�راجعة الدستور ، 2016، و��
�  فإن القانون العضوي ا�تعلق بتنظ�²  �µلس الشع لس ا�7مة ، وØلهما، وكذا  تنظ�² ا=� � و9� �µالوط

، � اكومة، والنظام الداخ�� ما وب��   .يكو��َ 9ل لرقابة ا�طابقة،القبلية العHقات الوظيفية بي?�
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لس الدستوري   وضوع الدراسة، هل يكرس ا=� إن التساؤل الذي يطرح هنا وا�تعلق ,�
بطه ا=�  اص بطبيعة حق التعديل حيث ر �اده السابق ا �بادرةاج?< ق �� ، 42لس الدستوري ��

  أو ي²< مراجعة هذا الرأي؟

لس  ا ا=� �e يقوم � >µديد طبيعة الرقابة ال >� � وهري، تÓن �� �جابة عن هذا التساؤل ا a7ا
لس الدستوري ، وكذا قواعد Øل ا=� �7حOم 43الدستوري ع� النظام الداخ�� ، وهل يؤخذ ��

ادية السابقة؟    ا7ج?<

شارة أو7ً،  a7ب ا � �� �à لس الدستوري ع� النظام الداخ�� أو القانون العضوي ن رقابة ا=� � ��
ب أن تكون النصوص متطابقة شً�  وروًحا مع  � اد مع النص، �� ع�µ 7 اج?< رقابة مطابقة ,�

لس الدستوري يقبل ذالدستور، فالرقابة هنا تكون شديدة، ل ل ضئيل أن ا=� ا هناك اح±<
لس  ال حق التعديل =� ة، وسبب أن هبتوسيع 9� ية  ال��� ه ذا�7مة، خارج النصوص الدستور

�7ساس، ول�� 7 تتعدى سلطة أو مؤسسة  ا رقابة لقواعد إجرائية �� �e الرقابة شديدة ودقيقة �7
نحها kا الدستور  ية ع� اختصاصات مؤسسة أخرى، أو تفرض صHحيات جديدة ³ ,� دستور

� مÞا، حيث يش�f ا�7ستاذ ة ا�تعامل�� �Öموا � ��  " �fلس "السعيد بوالشع ، ورئيس ا=�
� النص ا�7سا�E : " الدستوري، سابًقا، إt أن  ) الدستور(مبدأ ا�طابقة يفيد ا�ماث�< ب��

ع� مHًÓ وشارًحا أو Äَا مًعا دون أن يتخ	  � ا �� وضوعات رقابة ذوالقانون العضوي ,� لك، ��
ا ي �eخروج عن ميدا ïو �عد خرًقا �7حOم الدستور، فإن َسن ا�طابقة 9ددة ع� سبيل ا

� الدستور هو Øل ذغ�f م) قانون عضوي أو نظام داخ�� ( نص من ذات الطبيعة  كور ��
الف للدستور،    ؛...." �9

                                                           
42  -   i+�0ري، رS���ى OVI�P7 ا��e2م 1998- 02- 10ا�&nرخ ()  04/98أ@e!، رأي ا�&$�G ا&I |G�0&�، وا

�ًVI�S ، �����0Sر ، وا�&/�ر إ��&$�G ا_M7 O7 ا (Gا���  .ا
43 -  ،!e@ا"!ي؛أ#$���0Sري ا���G$&G ا (&S!���0Sري ، �07ح tG4 ا�&�+M ا�  @�eم 4&5 ا�&$�G ا

https://www.conseil-constitutionnel.dz 
  .20/03/2016: آ�! و��ج
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لص ا�7ستاذ  � � ا�طابقة يكون أيًضا ضيًقا : " إt أنه " بوالشع�f "و�� �� �fلنتيجة فإن التفس ��
ا هو مباح رÅًيا دون أن يتخ � مع الدستور ذ	 مرتبًطا ,� لك إt ما هو غ�f 9ظور أو 7 يتنا��

ية الواسعة   .44"خHًفا للرقابة الدستور

ن 7 يعتf� الّنص ا�راقب �يًحا "يلس شاوش بش�f "ويؤكد هذا الطرح ا�7ستاذ  � ى �� ، إذ 	�
خص به نص دستوري çاحًة  إ7 إذا Ùن مطابًقا للدستور نًصا وروًحا، ومن MI فإن ï ما ³ 	�ُ

و 9ظور �ê45 .  

� رقابة ا�طابقة تتج� أيضا حسب ا�7ستاذ  من خHل "سعيد بوالشع�f "إن هذا التشدد ��
� النص  ا �� �صطلحات ا�تداوU< وا�نصوص عل?� � وجوب التقييد �� لس الدستوري �� تشدد ا=�

ا 46الدستوري ا�7ص��  ، قد ينجر ع?� >Uا� هذه ا �صطلح، �� � ا�7خذ �� ، ولكن هذا التشديد ��
� ا�راجعة ت جرائية، خاصة إذا ع�نا مثHً ورود بعض ا�7خطاء ا�ادية �� a7النصوص ا � ناقض ��

ية لعام  ثHً ³ ي²< استبدال مصطلح 2016الدستور صطلح "ا�صادقة"، �� � ا�ادة " التصويت"، ,� ��
لس ا�7مة  138 �� ع� منح 9� ديد، 	< �من الدستور ا�عدل، �7ن فلسفة النص الدستوري ا

، صHحي >Uا� هذه ا بقاء ع� هذا ا�صطلح، �� a7ا7ت 9ددة، و �9 � �� >Uا� هذه ا يع �� Mة الت�
ته �ب معا �   . ُيعد عائق أو تناقض، ��

                                                           

 -  44،!e@أ   !��/��(�Iا��Q���0Sري () ا�$#ا"!" ،)ا�، د.�ان ا�&P'��4ت ا��7�$�O، ا�$#ا"!، "ا�&$�G ا
��0Sر.O،. 67- 66، ص ص 2012�� �6ل �7ھ�O ر+�OI ا�&OVI�P وU&��#ھ� F4 ر+�OI ا.#&G�  و

Yelles Chaouche(B), « Le Conseil Constitutionnel en Algérie », O.P.U, Alger, 
1999. -  

  .I�S M:!101| ا�`W!، ص I( ،7/�!(أ@�G. ،!e ��وش  - 45
46-  !��/��(أ@�I ،!eا��Q�  ). ا�&F0 وا�I�S M:!7 ،69 ) .Ó7�H| ا�`W!، ص )ا
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اده السابق لس الدستوري اج?< كن أن يكرس ا=� صوص هل ,� � اد  47أما �� أو يطرح اج?<
  جديد؟

س� إt رئيس        ب إشارة إt أن بعد مصادقة الغرفة العليا ع� نظاÐا الداخ�� 	< � ��
ية، وال مهور �a ا ية، ذي يقوم بدوره �� مهور �لس الدستوري ع� اعتبار أن رئيس ا خطار ا=�

لس الدستوري، وهو  خطار ا=� a �� ، >Uا� هذه ا ول دستور��ً وحً�ا �� حا�� الدستور، هو ا=�
صوص مدى مطابقة همن يصدره،  � لس الدستوري رأيه �� ا النظام مع ذومن MI يدرس ا=�

لس  وجبه يستوجب ع� ا=� � أو تنظي#� ,� �pليس هناك أي إلزام قانو ، الدستور، ونظر��ً
لس الدستوري عن  اجع ا=� >fاداته السابقة، وهل هذا معناه أن ي ج?< الدستوري التمسك ��

اده السابق لصا� توسيع حظ أعضاء � ظل ا�ستجدات  اج?< � التعديل؟ خاصة �� لس ا�7مة �� �9
يعية؟  Mية الناظمة للعملية الت� ا النصوص الدستور � عرف?< >µال  

ومه الضيق إ �ò لس الدستوري حق التعديل ,� ، أن يقر ا=� �Lل الرا ا استند ع� ذا7ح±<
� Åحت ل�جلس ال112الفقرة الثانية من ا�ادة  >µتشددة، وال�، ، فطبيعة الرقابة ا � �µالوط � �µشع

ية  بة الدستور ، ع� عكس التجر �¶ç عدم وجود نص دستوري �Áلر بصHحية التعديل، ��
نح لـ 132الفرنسية، بل أسس رأيه ع� ا�ادة  >, � >µعدل، وال�ئب حق  20من الدستور ا ��

� حاU< أن  لس ا�7مة، لكن �� لنسبة =� كن أن يكون نفس الطرح، �� �, �tلتا يع، و�� Mلت� ا�بادرة ��
ي غالبا ما يسبق صدور القانون العضوي، وكذا عدم ذا ا�7مر، والذنص النظام الداخ�� ع� ه

ية  � ضوء ا�راجعة الدستور � حق التعديل �� لس ا�7مة �� تقييد القانون العضوي لصHحيات 9�
يعية Mالعملية الت� � لس ا�7مة �� �ركز 9� Mfك و تفعيل أ دف �� >eتتوجه و � >µديثة ال  .   ا

يÑ �ß إن هذا  Mال الت� � ا=� لس ا�7مة غرفة تتمتع بصHحيات واسعة �� عل من 9� � الطرح ��
زا	�  �� ا يعية �� Mبادرات الت��اء وتنقيح ا M	ال إ �9 � � هام �� �pا مركز قانو �eتبو �   .يسا× ��

                                                           
أن ا��%"س ا�د�!وري وھو #6دد إ#داء رأ�@ �ول �دى �ط	#
� ا��ظ	م ا�دا�" ��%"س ا��� ��� ��ث  -47

ذا!$	، #��ث �ن ��"ك �ق  ، ر#ط #�ن ��D�!�ن؛ �ق ا��#	درة #	�!�ر�7، و�ق !&د�ل ا��#	درة ، � �د1998

د، �ن طرف !�� ��$
ا��#	درة #	�!�ر�7 �@ ا��ق � أن �
دم ا�!را�	ت !&د�ل، و�)ن ھدا ا�رأي �ن ا��	��� ا�'
ا�&د�د �ن ا�#	��Kن � ا�
	�ون ا�#ر��	�، ��JK إدا أ�ذ�	 %د1 #$ذا ا�طرح ��&�	ه أ�@ ��!"زم أن !)ون �روط 

�روط ا��#	 �	Nب أن �
د�وا ا�!را�	ت !&د�ل ھده ا��#	درة �Mد�	  20درة، �J ��ق إ1 �ـا�!&د�ل �ر��	 ھ

ط � �واب �!
د�م ا�!راح !&د�ل و�
	 ��	 ھو �&�ول #@  10!�زل 5ر�� ا�#ر��	ن، و�)ن ھذا �5ر �و%ود ��)'

�� ا�Pر�� ا�و�O، را%7 ا��ق ا�ول �ن ھذه ا�درا� 	��	�  
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  الخاتمة

 �uلس الشيوخ الفرن نه، وí يقول أحد أعضاء 9� � �� ، �fا�7خ � تلي#� آوت" يتضح �� �	 " � �� ،
� : "  1946عام  ْحَسْن بعين��

َ
ْبِ�ُ أ

ُ
 "الب� واحد، لكن أ

« La vue est une, mais je vois mieux avec deux yeux »   

كيد kذه  � >� �à ،التعديل � لس ا�7مة �� إن هذه الدراسة ا�وجزة، حول موضوع حق 9�
اسة اÓة البالغة، وإجابة عن التساؤل الذي كث�f ما طرح حول الغاية أو اkدف من الدر 

� التعديل  لس ا�7مة �� ب تكريس حق 9� � �ان، لذا �� �fال � >µمن قبل غرف � �pتعاقبة للنص القانو�ا
� النظام  �ان واكومة، وكذلك �� �fال � >µمن غرف < � � القانون العضوي الناظم للعHقات ماب�� ��

دد أطر Øلها، مع إØا �ان �< �fال 9فوظ لغرفة ال ك ا=� لس ا�7مة مع 	< ل رقابة الداخ�� =�
لس الدستوري،   ا�طابقة من قبل ا=�

�ان،  �fتاح لل�يع ا Mا7ت الت� يع 9� �Ì tالتعديل إ � لس ا�7مة �� صوص توسيع حق 9� � أما ��
� çاحة آلية  �µف أو تنH�يقة حل ا � طر ة هذا اق مع إعادة النظر �� >fدس � ال يÓن ��

ب �� a7الذهاب وا(La navette)إطار � ية جديدة ، و7 يكون ذلك إ7 ��   . مراجعة دستور

ا التعديل الدستوري لعام  �e جاء � >µمنطلق جديد  2016إن هذه النق�< النوعية ال Õتش ،
ى ي²< تفعيل هذه ا�7دوات  يعية، فكيف �� 	< Mالعملية الت� � لس ا�7مة �� ديد مركز  ودور 9� >� � ��

Oانع �à ؟ وما �ßي Mال الت� � ا=� �انية والتقنيات ا�كرسة دستور��ً حديًثا �� �fياة الا ع� ا >eسا
؟  زا	� �� ا ��  

مل هذه التساؤ7ت أو التصورات  جابة عن 9� a7 م كفي�< �� �� � قبيل ا�7 �انية �� �fمارسة ال�إن ا
� حق�� القانون والعلوم السياسية لتأمل والبحث والتحليل الع¾� �� ة �� د	� �  .ا
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  :قائمة بأهم المراجع المعتمدة

  :القانونية واألنظمة الداخلية المعتمدة أهم النصوص : أوال�

ي  ا�عدل - زا	� � ).2016-1996( الدستور ا
 .1958الدستور الفرن�u لعام  -
-  >R01- 16القانون ر  � يدة  وا�تضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  6ا�ؤرخ �� ر � الصادر ��

 >Rية رÅ14الر �  .2016مارس  07، وا�ؤرخة ��
-  >R02- 99القانون العضوي ر �� ا � 1999مارس  08ؤرخ �� �µالوط � �µلس الشع ، وا=دد لتنظ�² ا=�

لس ا�7مة � اكومة ،و9� ما، وب��  .والعHقات الوظيفية بي?�
لس الدستوري  - � .م/ د .ت.ر  16/ 01: رR< رأي ا=� وا�تعلق  ،2016ينا	� سنة  28د ، ا�ؤّرخ ��

يدة الرÅية، ر �وع القانون ا�تضمن التعديل الدستوري، ا M� �,  >R06العدد ر �  03، ا�ؤرخة ��
ا	�  �f2016ف. 

-  >Rلس الدستوري ر � 98/ د .م/ د .ن.ر/  04رR< : رأي ا=�  1418شّوال عام  13، ا�ؤّرخ ��
ا	� سنة  10ا�وافق  �f1998ف،  >Rية، العدد رÅيدة الر ر �� 08ا  .1998فيفري  18، ا�ؤرخة ��

لس ا�7مة -  .النظام الداخ�� =�
� النظام الداخ�� ل�ج - �µالوط � �µلس الشع. 
لس الدستوري -   .النظام الداخ�� ا=دد a7جراءات Øل ا=�

  قائمة الكتب: ثانًيا

-  �f"، )السعيد(بوالشع �	زا �� ا لس الدستوري �� ، "ا=� زا	� �امعية، ا �، ديوان ا�طبوعات ا
2012. 

اث ومداخHت - ية والسياسية :" أØال الندوة ا�وسومة بـ كتاب، أ�� ا�نطلقات الفكر
لس ا�7مة �= " �f ، نو�� زا	� �لس ا�7ّمة، ا  .1998، منشورات 9�
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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. 

  األبحاث والدراسات: ثالًثا

يد  - لس ا�7مة ع� ضوء ا�ادة "، ) لزهاري(بوز �= �ßي Mمن الدستور 120الدور الت� " >� �9 ،
 � ،   جان�¹ زا	� ��ان، ا �fقات مع الHول، وزارة الع   .2006ملت¹< ا�ؤسسات ، العدد ا�7

� "، )بش�f (يلس شاوش  - لس ا�7مة �� لس الدستوري9� � ، " تصور ا=� �pا� �fالفكر ال >� �9 ،
لس ا�7مة،  مارس  �9 ، � �p2003العدد الثا. 

�  البلدان " ، )خالد(شب��  - الس النيابية �� � اكومات وا=� � ماب�� >pؤسسا�آليات التنسيق ا
بية  امعة "ا�غار � بية، �� يعية ببلدان ا�غار Mحول السلطة الت� �tمداخ�< قدمت ل�لت¹< الدو ،

يل 22/23نابة، ع  .2013أفر

يط - M�) � ي" ، )ا�7م�� زا	� �� ا �pا� �fالنظام ال � �< الوسيط، )"دراسة مقارنة(حق التعديل �� �9 ،
 ، زا	� ��ان، العدد العا�M ،ا �fقات مع الHية تصدرها وزارة الع �< دور �92013 .  

لس الدستوري"، //   ///   //  - اد ا=� � اج?< ي �� زا	� ��ان ا �fنة الO2013 -  01عدد ، ال"م ،
ي،  زا	� �لس الدستوري ا �< نصف   سنوية متخصصة، يصدرها ا=� لس الدستوري،  9� �< ا=� �9

 ، زا	� �   . 29- 27، ص ص 2013ا

وب  - � "، )مسعود( ش?� � ، العدد " نظام الغرفت�� �pا� �fالفكر ال >� �9 ،10 ، زا	� �لس ا�7مة،ا �9 ،
 �f2002ديسم. 
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� Ñرسة حق الت" ، )بوعHم(طاطاح  - ت�� >fل الفHخ � �µالوط � �µلس الشع � ا=� عديل ��
امسة والسادسة  �� ا يعيت�� Mالوسيط، العدد )"2012-2002( الت� >� ، وزارة العHقات مع 10، 9�

�ان،  �f2013ال �	زا � .، ا

يف( Ùيس  - M�( ، " ي زا	� �� الدستور ا لس ا�7مة �� �= �ßي Mج�< " ا7ختصاص الت� �,  ،
،12الوسيط ، العدد زا	� � .2015 ، ا

-  //  ////  ///  ،" � � الغرفت�� � ا�Hف ب�� عضاء �� �انية ا�تساوية ا�7 �fدور اللجنة ال
 � �انيت�� �fنظمة " ال ية وا�7 زا	� ��انية ا �fبة ال � التجر �� � � حول نظام الغرفت�� �µلت¹< الوط�، أØال ا

ورا�E يو��  ول، ا�7 زء ا�7 �كتو	�  30-29ا�قارنة ، ا العHقات مع  ،  منشورات وزارة 2002أ
 ، زا	� ��ان، ا �f2002ال.  

� "، )السعيد(مقدم  - �pغرب العر�اد ا � أقطار إ�< �انية �� �fبة الثنائية ال دراسة مقارنة (التجر
بة الفرنسية لتجر 7ستئناس �� بة )" �� � التجر �� � � حول نظام الغرفت�� �µلت¹< الوط�، أØال ا

زء ا�7  �نظمة ا�قارنة ، ا ية وا�7 زا	� ��انية ا �fيو�� ال �Eورا كتو	�  30- 29ول، ا�7 ،   2002أ
 ، زا	� ��ان، ا �fقات مع الH2002منشورات وزارة الع. 

ليلية ل�ادة " ،  /// //// /// - ، منشورات وزارة العHقات مع "من الدستور 98قراءة �<
 �f ، نو�� زا	� ��ان، ا �f2002ال.  

ناسبة ا - لس ا�7مة، ,� � صا�، رئيس 9� :" فتتاح ا�لت¹< الدو�t حولمداخ�< عبد القادر ~�
نظمة ا�قارنة ي وا�7 زا	� �� ظّل النظام الّدستوري ا لس ا�7مة �� �= �ßي Mج�< " الدور الت� �, ،

  .2015، 12الوسيط ، العدد

لس  - �= ت �� ية وار�� دار a7نة الشؤون القانونية وا �، رئيس  � �pHار جيØ مداخ�<  النائب
ناسبة افتتاح ا�لت¹<  �, ، � �µالوط � �µحولالشع �tظّل النظام :"  الدو � لس ا�7مة �� �= �ßي Mالدور الت�

ي  زا	� �نظمة ا�قارنة الّدستوري ا ج�< الوسيط ، العدد" وا�7 �, ،12 ،2015. 
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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. 

  :رسائل دكتوراه: رابًعا

-  � ME ي"، )عقي�< (خر�� زا	� �� النظام الدستوري ا لس ا�7مة �� ، أطروحة لنيل دكتوراه "مركز 9�
 ، ���� العلوم القانونية، %ية اقوق والعلوم السياسية، جامعة ااج  تنة، العلوم �� ��

2009/2010.  

  ):األنترنت( مواقع الوراق : خامًسا

ية  - مهور �سة ا  :موقع ر��

-  http://www.el-ouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm 

 �  .15/03/2016 :ا7طHع بتار¶�

بية ا�عتمدة وا�تداوU< من 2008الفرن�u حµ< آخر تعديل لعام الدستور   - ته للغة العر �Ì >fب ،
 � >p½7ع� الرابط ا �uلس الدستوري الفرن  :قبل ا=�

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf، 

 .22/03/2016 :آخر ولوج  

� من منظور " ، )خالد(شب��  - �pق�² الّنص القانو � يطرÖا تنسيق و	< >µ7ت العملية الOش a7ا
يعية، ووجوب تدارك ا�7خطاء ا�ادي Mالصياغة الت� >Rالقانون ر � وا�تضمن التعديل  01-16ة ��
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رات والدراسات،" 2016الدستوري لعام  �  ، شبكة ضياء ل�ؤ,< �pو >fوقع ا7لك�: ا
http://diae.net/23393  �  .2016مارس  13: ، الولوج بتار¶�

  : صـملخ

ي، نقاش حاد حول  زا	� �� الفقه الدستوري ا ر �� M� ، � >pنت 9ل جدل مؤسساÙ ،مةÐ >Uمسأ
ي، عام زا	� �� ل�جلس الدستوري ا �p1998ومدار رأي إفتا >Rؤرخ  04/98، عندما أصدر رأيه ر�ا

 � لس ا�7مة مع الدستور1998- ��10-02 دى مطابقة النظام الداخ�� =�  .، وا�تعلق ,�

يعية،خاصًة   Mبادرات الت��� تعديل ا لس ا�7ّمة �� ية تتمحور حول حق 9� وهر �هذه ا�سأU< ا
ديدة لعام  �ية ا جلس ا�7مة حق  20، حالًيا، منحت لـ 2016أن ا�راجعة الدستور عضو ,�

 � ا7ت 9ددة حً�ا، وهنا يستوجب بيان الفرق الOمن ب�� �9 � �� � احات قوان�� >fق ا�بادرة ��
احات، وبعبارة أو+� ا�بادرة ��  >fاح وتعديل ا7ق >fلس ا�7ّمة أن يقدم أو يدخل : 7ق هل =�

ّية لعام   � ضوء ا�راجعة الّدستور �� � يع القوان�� احات أو مشار >fيع اق �Ì ت ع�H2016تعدي  
؟  � �µالوط � �µلس الشع  ع� غرار ا=�

لس ا�7مة، اق:  الNات ا�فتاحية يعية، 9� Mبادرة الت��وع حق التعديل، ا Mاح قانون، م� >f
�ان �fية، ال  .قانون، مراجعة دستور
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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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  2014إشكالية ترشح رئيس الجمهورية القائم لالنتخاب الرئاسي لسنة 

  )∗( بن مالك بشير. د                          

  ) ب(أستاذ محاضر                       
  جامعة تلمسان -كلية الحقوق و العلوم السياسية

  تمهيد وتقسيم

�E لسنة  � ا7نتخاب الر�� ّ�fز ما م يـة القـا�I  2014إّن أ	� مهور �زا	� هـو إقـدام رئـيس ا �� ا ��
سية  )1(عند إجراء هذا ا7نتخاب ار ا�نافسة ع� ا�همة الر�� �Ø وض�ل�ـّرة الرابعـة ع� التقدم 

 �tع� التوا.  
� سـنة  ي الصـادر �� ـزا	� �MN والدستور ا >fهذا ال >Uرة مسأ Mيبا إ� ا يبدو غر وا�عـّدل  1996ور,�

 >Rلقانون ر ��08 - 19  � f�  15ا�ؤرخ �� ديـد ) 2( 2008نو�� � مـOن �< a �� �Iيـة القـا مهور �ذن لـرئيس ا � ��
كMf من مّرة واحدة ة و�7 Mانتخابه بصفة مبا� .  

�E لسـنة  لكن رئيس ية القـا�I عنـد إجـراء ا7نتخـاب الـر�� مهور ��  2014ا إذا Ùن حقـه ��
MN بعـد  >fب الـ MN لHنتخاب ذاته ول�رة الرابعة ع� التتابع ليس 9ـل جـدال فـإّن طرقـه �� >fال
� أتــون  ور�Á مــا Ùن بــه مــن اعــتHل �O ³ يكــن إ7ّ أن يلفــت البــال ويضــع هــذا ا�وضــوع ��

 Mإ� Mfكــ ــ الــبعض إبــداع ا�وضــوعات ا�7 �P �e ³ ــن جانــب ــات النظــر؛ �� �Öرة للجــدل وتباينــا لو
MN لHنتخـاب  >fنعـه مـن الـ � مسـلكه إt أّن حالتـه الصـحية ,< ـه �� � شـيحه وا�< >fل �Iالرئيس القـا
ـا  �e عمـول�ـم ا�نـادي بعـدم حرمـان النصـوص ا �òلل × �fومن جانب آخـر انتصــر غـ ، �E الر��

� ا�ادة ا7نتخابية الرئ MN وا�طبقة �� >fالكفـاءة البدنيـة مـن الـ � اجـع �� يس القا�I مع ما بـه مـن 	<
  . لHنتخاب

                                                           
  .iQ+ ،!K�Y7 ب، GW�O ا��VYق وا���Gم ا�Q��S��Q&GU O�7�: ،Oن أ�0Sذ -  ∗
1   - OV�G<U�I #.#��� ا'4 ��Q�  .ا
2   -  i+ن ر�@�V��.5 د�0Sر  2008@�(&'!  15ا�&nرخ ()  19 -  08ا�U F&]0&��ة ا�!&S�O  - 1996ا.!$�ا

�د ���.&V!اط�O ا�/�'�O ا�  . 08ص  2008@�(&'!  16ا�&nرخ ()  63��H&$Gر.O ا�$#ا"!.O ا



   2014إشكالية ترشح رئيس الجمهورية القائم لالنتخاب الرئاسي لسنة 

 100 الصفحة 2016 - 06مجلة المجلس الدستوري العدد 

نـه  ة مذهبـه �7 مـل عـ� مسـا	� يق قد وجـد عـ� صـعيد النصـوص مـا �� وإذا Ùن هذا الفر
ية أن يكـون ذا كفـاءة بدنيـة،  مهور �MN 7نتخاب رئيس ا >f�لفعل 7 وجود لنّص يستلزم من ا ��

نعه خلّو  يق ا7½خر ³ ,� ي مـن مثـل هـذا الشــرط مـن أن يكشـف عـن  فإّن الفر ـزا	� �القـانون ا
� مسـعاه إt حـّد  �E وذهـب �� شـيح الـرئيس القـا�I لHنتخـاب الـر�� ظـر 	< اهـا �< �	 � >µجج الا
 � ي حـ�� ـزا	� �� ا �pص مـن القـانون ا7نتخـاHـعية وا7سـتخ Mالسياسـة ال� � استدعاء ا�ـوروث ��

ادة طبية مسّ�  MÔ �Iبتقد MN >f�كـن إ7ّ أن ألزمت أحOمه ا �, 7 � �� Mñ >f�� أّن ا ة من أطباء 9ّلف��
اصــة  �لــس الدســتوري وهــو يفحــص الوثيقــة الطبيــة ا ظــر ا=� كفــاء بــدنيا وإt أن �� يكونــوا أ

سية � الكفاءة البدنية الHزمة للوظيفة الر�� شيح هذا ا�7خ�f بسبب النقص �� >	 �Iلرئيس القا �� .  

ا بشــÕ متتــابع وإزاءهــا يصــ�f ملحــا ومــن الHفــت للنظــر أّن هــذه اجــج حــدث طرÖــ
ييدها � ان كفة قبوkا أو ا7لتفات عن �< ى ر¦� �fان التقي�² ل � �f�  . إخضاÛا 

ـروج مـن القـول بعـدم إمـOن أن  �من هذا ا�نطلق جاءت هـذه ا�سـاÄة عرضـا لكيفيـة ا
ية لسنة  مهور �سة ا شيحه kـذا ا7 2014يتقدم الرئيس القا�I عند إجراء انتخاب ر�� >fنتخـاب ب

� ضــوء ضــوابط القابليــة  � احــت# وراءهــا هــذا القــول �� >µجــج الــوذلــك مــن خــHل تنــاول ا
نيا من خHل استبعاد أي دور ل�جلس الدستوري للتعرض للحـاU< الصـحية  Mنتخاب أّو7، و�Hل

شيحات ا�ودعة لديه >fة ال� � �E وهو يبت �� � لHنتخاب الر�� �� Mñ >fل� .  

I. م ال يخل| بضوابط القابلية لالنتخاب الرئاسيترشح رئيس الجمهورية القائ . 

 � ـط الكفـاءة البدنيـة الواجـب تـوافره �� Mعية س±� ما يتعلق ب� Mوروث من السياسة ال��Ùن ا
ـزا	�  �� ا ية �� مهور �MN 7نتخاب رئيس ا >f�ا البعض أّن ا � استخلص م?� >µجج ال¿ أحد ا اا

عضاء كن أن يكون إ7ّ سل�² اواس وا�7 �, 7.   
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ط الكفـاءة البدنيـة  M� مـن �E MN لHنتخـاب الـر�� >fـ�� ا ض �� >fا قد يفـõّ ها �fجة وغهذه ا
� للتقـدم  �pقواعـد التنظـ�² القـانو tلنظـر إ �� M	تب عليه مـن أ >fييد ما ي � يصعب ا7ستمساك به و�<

زا	�  �� ا سية �� ت الر��   . لHنتخا��
وط الـواردة علـى   الدستور والقانون وحدهما دون سـواهما اللـذان يضـعان الشـر     -1

 .حرية الترشيح النتخاب رئيس الجمهورية

¿ í جــاء عــ� يــد  � اــا � تــوافره �� عضــاء واــواس ا�تعــ��ّ ط ســHمة ا�7 M� tإّن اللجــوء إ
عية Mم السياسة ال�Hمية وأعHس a7ذاهب والفرق ا�شيح من يتخّلـف ) 3(ا اض عدم جواز 	< >fاف ّ MI

زا	� يقود إt التساؤل Øّا إذا Ùن هذا ا�سـلك  �� ا ية �� مهور �ط 7نتخاب رئيس ا Mفيه هذا ال�
سH�� مصدرا شôيا ينظم Ñرسة حـق سـيا�E هـو حـق القابليـة  a7وروث ا�يعكس تيارا يعتf� ا

بـط القـانون  � الوقـت الـذي ر يـة �� مهور �ديـد 7نتخاب رئـيس ا ي دومـا �< ـزا	� �الدسـتوري ا
 � ـوعية، وهـو مـا مفـاده عـدم إمـOن أن ُيتـذّرع �� M��بـدإ ا �, �E وط التقدم لHنتخـاب الـر�� M�
� يقـوم اسـتلزاÐا عـ�  >µـوط الـ Mل� � التقدم لHنتخـاب ذاتـه إ7ّ �� غب �� ة ا�واطن الذي 	� �Öموا

  . أساس من ا�بدأ نفسه

ّ ا�ـادة  1989مـن دسـتور  47ذلك ما كـّرسته ا�ـادة  MI50  لقـول 1996مـن دسـتور ��" : Õلـ
وعـ� هـذا يلـزم حرصـا عـ� حـق  ".مواطن تتوفر فيه الشـروط القانونيـة أن ينتخـب وينتخـب

                                                           
3  -  iW�¡Y��@�¡O (¡) ا'��&�روث F7 ا�Q��OS ا�/!4�s¡� () Oن و:¡�ب U¡�ا(! �¡!ط ا�;>¡�ءة ا�I ّرع`U F7 ھ�2ك

 O2¡Q� (¡S�"!��x@�0¡�ب ا O¡V�G<U�I #¡.#��� ا'4 ��Q��04x!اض U tG4!�} ر"�� ا�$&�Hر.O ا �I 2014و+�ل 
� هللا :�ب هللا وGS» ھ`ا ا�&�I «GQ¥ ر�7ز '4 ��Q��V@Õ¡�ذ ا�&eY¡�رة وF7 ھcnء ا O�7x¡Svا OH'$�6#ب ا

  . ([F4 ًx أ6#اب و+��دات S��S�O أ�!ى
�H`ا ا�&�+P0Q. d�M أن .G&� أّن أ@�uره S;�0ا F4 �7�&U ا�/!وط ا_�!ى ا�0¡) :¡�ء G4 �¡HI&¡�ء  M'00&�وإّن ا

�/!ط cا إ�K!ّ�0. i�24�ھi، و O��و��0�t ر"�OS ا. F&�) ا(!ھ��U م#G.و O�4!/�و¦�¡! �¡�ف . وا6� ا�Q��OS ا
 (@�@�¡V�#2�| ا�`ي .$ّ! ھ`ا ا�&�+d إ�t ا"�V0@v�O¡ وا��0ظ�¡d ا&�أن ا�I «Qّ&0/!ط وا6� GU F7» ا�/!وط ھ� ا

 ً��@�@�+ �:!�7 d��0ظ��&U 5"�Q!اy�O وإ�!اج ھ`ا ا.  



   2014إشكالية ترشح رئيس الجمهورية القائم لالنتخاب الرئاسي لسنة 

 102 الصفحة 2016 - 06مجلة المجلس الدستوري العدد 

� تسـتلزم منـه �مارسـة  >µنتخـاب قصــر الشــروط الـHالقابليـة ل � � ا7نتخـاب وحقـه �� ا�واطن ��
ي د زا	� �� يضÞا القانون الوض�ß ا >µع� تلك ال �   . ون سواهااق��

اصـة وأفـرد kـا  �لكن لـّما Ùن الدستور هو من أوt مسأU< القابلية لHنتخاب هذه الرعايـة ا
ـد مـن Ñرسـة هـذا  >� � >µت و�7ن الشـروط الـ � التقدم لHنتخا�� � تكفل حق ا�واطن �� >µنة ال ال��

ا الشـروط القانونية دون سواها، فإّنه يكون لزاما، ط وط وإ,� M� ق ليست أيةبقـا �ـا يتمتـع بـه ا
� تضÞا  >µوط ال Mل� وعية، التقيد �� M��ليه مبدأ ا لنظر �ا ,� � و�� �pالنظام القانو � الدستور من Åو ��
شيح �7ي سـبب Ùن لـيس  >fرمان من حق الّ فا MI ؤه�< دستور�� بتحديدها؛ ومن�ا�ؤسسات ا

لك قانو�� هذا Ðمة منوطة ا ومن ,� �Öأو خار >Uالدو � ة Ùنت �� �Ö ي � ه  �� �fلك غـ ا7ختصاص 7 ,�
شيح >fمارسة حق ال�وط ا�تطلبة  Mة ال� ط إt قا,� M� لول 9ّ� فيه أو إضافة  . ا

ي  ـزا	� �لـس الدسـتوري ا بـت، فـإّن ا=� Mبدأ عام قار و� وع� الر�Á من أّن هذا ا�7مر يتعلق ,�
� ظـل دسـتور  يـة �� مهور �ت رئـيس ا MN 7نتخـا�� >fبه بصدد ال �f1989حرص ع� التذك  � حـ��

ـا  70اعتf� أّن ا�ادة  ّ�eفإ �E وطا معينـة للقابليـة لHنتخـاب الـر�� M� من الدستور عندما حددت
يـة" مهور �سـة ا ت لر�� وط قابليـة لHنتخـا�� M� ية � هذا الصدد بكيفيـة ح�ـ õّـا ) 4(" ضبطت ��

يـة  مهور �MN 7نتخـاب رئـيس ا >fوط الـ M� مـة بيـانÐ ط بنفسه � أّن ا�ؤسس الدستوري �� �µيع
ـوط دون ف Mوط أخرى ومنـه ق�ـ اسـتلزام تلـك ال� M� ه اختصاص إضافة �fغ tقط و³ يسند إ

شيحه لHنتخاب >fن يتقدم بõ سواها .  
� دستور  � دستور 1989هذا �� وط  1996، أّما �� M� عـددا مـن ûؤسس الدسـتوري عـا��فإّن ا
� ا�ادة  شيح �� >f73ال  M� دد القـانون ن �� � ا �� ة م?� �fالفقرة ا�7خ � �� �üط وق ـذا �� �eوطـا أخـرى، و

وط التقــّدم 7نتخــاب رئــيس  M� ديــد يعية دون ســواÄا اختصــاص �< لســلطة التشـــر بنفســه و��
ية مهور �  . ا

                                                           
4  -  �G$&���0Sري ر+i +!ار ا���H&$Gر.¡O  1989¦/¡§  20ا�&¡nرخ (¡)  01ا O�&¡S!��ة ا¡.!$��I 2/¡�ر&�ا

�د ا���.&V!اط�O ا�/�'�O ا�  .1050، ص 1989¦/§  30ا�&nرخ ()  36�$#ا"!.O ا
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شـيح kـذا  >fكيـد مـن جانـب عـ� أّن حظـر ال من هذا ا�نطلق، يكـون مـن الضــروري التأ
ط الكفـاءة البدنيـة أو نقBـا 7 تقـّرره إ7ّ النصـوص الد M� ّلف � ية أو ا7نتخاب بسبب �< سـتور

ي ـزا	� �� القـانون الوضـ�ß ا �ـّرة �� يعية إ7ّ أّنـه 7 نظـk �fـذه النصـوص �� Mومـن . النصوص الت�
ـط الكفـاءة  Mالـبعض ب� � اد الوصـول إليـه مـن هـذا أّنـه عنـدما يسـتع�� جانب آخر إّن الذي 	�
ـط Mض وجـود هـذا ال� >fأو يفـ ��Hسـ a7ـوروث ا�� ا ـعية �� Mالبدنية الذي قالت به السياسـة ال� 

يـة لسـنة  مهور �� الرئيس القـا�I عنـد إجـراء انتخـاب رئـيس ا ورة توافره ��  2014ويتمسك ب��
يـة  د عـ� Ñرسـة ار اهل ا�بـدأ ا�7سـا�E الـذي يعتـf� القابليـة لHنتخـاب قيـدا 	� � يكون قد �<
تب عليـه مـن عـدم قابليـة أي حـاU< مـن حـا7ت عـدم الصـHحية لHنتخـاب  >fا7نتخابية وما ي

اض بل >fفHل  �¶ç ا نص �e � �üأن يق �  .)5(يتع��ّ

 � �� >Uلـس الـدو لـس الدسـتوري واسـتقر عليـه 9� زا	� ا=� �� ا هذا ا�بدأ ا�7سا�E سار عليه ��
ية مهور �MN 7نتخاب رئيس ا >fاع انصّب ع� ال � �	 .  

 >Rــانون ر ــا نشــ�f إt الق �  13 – 89هن MN  1989غشــت  7ا�ــؤرخ �� >fــ وطــا لل M� ــذي فــرض ال
لس الشع وطـا تـذكر لقابليـة 7نتخاب ا=� M� الس الشعبية البلدية لكنه ³ يتطلـب � وا=� �µالوط � �µ

ر حفيظـة  Mإ7ّ أن أ� �ßي ـ Mسـلك الت��ـا Ùن مـن هـذا ا ا7نتخاب ل�جالس الشـعبية الو7ئيـة ��
�قارنة مع مـا  �� � �fي >, tإ �üتداركه وإ7ّ أف � يعيا يتع��ّ Mوا ت�Ô لس الدستوري الذي رأى فيه ا=�

طه القا >fالس الشعبية دون أخرىاش وط لقابلية ا7نتخاب لبعض ا=� M� 6(نون ذاته من(.  

شيح  >fلس الدستوري هذا هو أّن تقييد حق ال كن استخHصه من قرار ا=� و7 ريب أّن ما ,�
يعيا ولكـن إt أن يتجســد ذلــك . لHنتخـاب ل�جــالس الشـعبية الو7ئيــة يتطلــب تـدخH تشـــر

                                                           
5  - L. Favoreu/ L. Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel, 10e 
édition, DALLOZ Paris, 1999, p 279. 

6  - i¡¡+�0ري ر¡¡S���d ا�v¡¡�رة إ��¡¡�، ص 1989¦/¡¡§  20ا�&¡¡nرخ (¡¡)  e2. 01¡¡! إ�¡¡t +¡¡!ار ا�&$G¡¡� ا�¡¡S ،
1049.  
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ة 7 يقبل ¦�  ��çة و ه من أدوات بنصوص وا�� �fالقياس أو غ �fع � ب هذا اق عن ا�واطن��
كـن اسـتنتاج  لـك ا�شــرع وحـده حـق وضـÞا 7 ,� �, � >µا7ستنباط، وبغياب هـذه النصـوص الـ

ها من ا�7دوات �fشيح من غ >fرمان من ال  .ا

 >Uلـس الـدو �9 Úحـ � �� Mfكـ اض أ >fفـHنتخـاب لHلعدم القابليـة ل >Uية أ7ّ تقبل حاÄز أ �fوت
ز  �� ا ي الصادر بتار¶� f�  12ا	� لـس الدسـتوري  2001نو�� الذي ³ يؤكد فقـط عـ� اختصـاص ا=�

� الدسـتور بـل شـّدد عـ�  ية الواردة �� مهور �سة ا وط قابلية ا7نتخاب لر�� M� راقبة مدى توافر �,
  . )7(أّن من صHحيته كذلك تفس�f تلك الشـروط أيضا

ّن دستور  ط وفق ا�ادة  1996و�7 >fوطا  73اش M� أن ينتخب رئيسـا U ق ا ع� ï من �� بعي?�
وطـا أخـرى، فـإّن صـHحية مراقبـة  M� ـدد ن �� � � ا�ـادة نفÏـا للقـانون �� � م�< ية وأذن �� للجمهور
� يقررهـا  >µـوط الـ Mتـد أيضـا لتلـك ال� ها ا�نعقدة ل�جلـس الدسـتوري ,< �fشيح وتفس >fوط ال M�

لـس الدسـتو  تبط بـذلك اختصـاص ا=� �fوجـودا القانون لبداهة ا�7مر ل �fراقبـة والتفسـ�� ا ري ��
� الدستور والقانون دون سواÄا ا �� لشـروط ا�نصوص عل?�   . وعدما ��

استلزام الشهادة الطبية من المترشح لالنتخاب الرئاسـي ال يشـكل شـرطا إضـافيا      -2

 . لقابلية االنتخاب

� حÚ ا�ادة  �  01 – 12من القانون العضوي رR<  136من يتمّعن مليا ��  2012ينا	�  12ا�ؤرخ ��
 � ية ا�نظم �� مهور �� التقدم 7نتخاب رئيس ا يل  17الذي استلزم من الراغب �� تقد�I  2014أ	�

                                                           
�و�¡¡O (¡¡) 6�?�¡¡�ت ا�V¡¡!ار -  7��I��0@x¡¡�ت : "أG$7 F¡¡G4¡¡� ا F4�¡¡P�6�¡¡< أن ا�?�I¡¡§ أن ا_0I |¡¡G�0. !¡¡7!�¡¡} ا

 O�S�"!�  .ا
��0Sري k:�&I dG;7 أ6;�م ا�&�دة ��OY¡L t¡G4 !H¡Q  6163�< أ@� F7 ا�?�I§ أن ا�&$�G ا�I �0ر¡S��F¡7 ا

�دة () ا�&�دة  G&4��تّY&���0Sر وQ<U�!ھ�  73ا@��0ب ر"�� ا�$&�Hر.O و�H27 7!ا+'O ا�/!وط ا�  ...".F7 ا
 i¡¡+ار ر!¡¡V��}، G�U�t¡¡G4 |¡¡ ا�¡¡u�� ا¡¡&Y7 0¡¡�ر.¯  �2871¡¡!ازI O¡¡��و�، 12/11/2001ا�u¡¡�در G$7 F¡¡4¡¡� ا

�د ��  .98، ص 2002، @�(&'! 04درا�Sت +�@�@�O، ا
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 � ادة طبية مسّ�ة U من أطباء 9لف�� MÔ)8( جرائيـ a7لطبيعـة ا ة kـذا 7 يكون بوسعه إ7ّ أن يقطع ��
ي�ß يتعلق  Mط دستوري أو ت� Mاستيفاءه ل� MN >f�ت به ا�شـرع ليثبت ا � �� ³ �fذا ا�7خ �ê ام؛ � >fا7ل
لصـيغة ا�سـتعم�<  � الدستور والقـانون، أّمـا وروده �� �� Hط أص Mلكفاءة البدنية لغياب هذا ال� ��

 >fط لقبول ال Mك� MN >f�لتحقق من الصحة والسHمة البدنية عند ا   .)9(شيح لHنتخاب فH يو�� ��
ت  صـا�� a77 يـو+� نـوع ا�7مـراض أو العاهـات وا �ßي ـ Mام الت� � >fم، فإّن ا7ل �òولتدع�² هذا ال

ا  �e MN >f�سية و7 ينص ع� وجوب التثبت من عدم إصابة ا � تتنا�� وÑرسة ا�همة الر�� >µ10(ال(.  

ــادة الطبيــة ليثبــ MÏنتخــاب الHل MN >fــ�ــع أن يقــدم ا M��ــا خلــّوه مــن í ³ يســتلزم ا وج?� ت ,�
ائيا من علل 9ددة �e ا أو ع� تعافيه   . أمراض أو عاهات أو نواقص بدنية بعي?�

ـم،  �òيعية من أجـل تعضـيد هـذا ال Mوإذا جاز ع� سبيل ا7ستئناس ا7ستعانة بنصوص ت�
�  03 – 06مــن ا�7مــر رR<  75فإّنــه 7 مفــر مــن استحضــار ا�ــادة  �  2006يوليــو   15ا�ــؤرخ �� >µالــ

MN للوظيفة العامة أن فرض >f�وط السـن والقـدرة البدنيـة والذهنيـة وكـذا "ت ع� ا M� تتوفر فيه
لوظيفة العامة ّلف القدرة )11("ا�ؤهHت ا�طلوبة لHلتحاق �� � >� �fث � كد �< ؛ فبموجب هذه العبارة يتأ

tشـرع إ�هت إرادة ا � � شغل الوظائف العامة، ولو ا�< ثـ�f البدنية والذهنية ع� حق ا�واطن �� � >� 
ـت أّن Ñرسـة هـذا اـق  و�� يـة �7 مهور �السHمة البدنية ع� حق التقـدم 7نتخـاب رئـيس ا

 >Uالدو � í MN فعل بشأن تو�t الوظيفة العامة �� >f�� ا   . منوطة كذلك بتوافرها ��

                                                           
8  - #$���H&$Gر.¡O ا O�&¡S!��ة ا.!$��د ا_ول ا�&¡nرخ (¡) ا¡���.&V!اط�¡O ا�/¡�'�O، ا� 2.2012¡�.!  14ا"!.¡O ا

  . 25ص 
W�I!ا إدر.�، @�eم ا@��0ب ر"�� ا�$&�Hر.O () ا�$#ا"¡!، د.¡�ان ا�&P'�4¡�ت ا��7�$�O¡، ا�$#ا"¡!، ص  -  9

28 .  
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شـيح لHنتخـاب ل�Hسـباب  >fـط لل Mادة الطبيـة ك� MÏال �Iام بتقد � >fا7ل tالنظر إ � �ßوإذ 7 ينب
شيح  ا�ذكورة >fق ال ا ف�Hّن ا�ساس �� � حي?� لفـاظ  "�� ب أن يكون بنص وا+� الدU7< جـ�� ا�7 � ��

� الدستور أو القانون    .)12(..." والعبارات ��
 >µالقاعــدة القانونيــة حــ � ــHء �� �ــنة الوضــوح وا تــع ï مــواطن ب�� ورة ,< �ç توافــق مــع � و��

لكفاءة البدنية شيح لHنتخاب بسبب يتعلق �� >fجب عنه حق ال ي سبب آخـر çّحـت  �< � أو ��
ّن  1996من دستور  50ا�ادة  � " ï مواطن تتوفر فيه الشـروط القانونية أن ينتخب وينتخـب: "��

شـيح راجعـة إt حـا7ت  >fحية للHتقضــي بعـدم الصـ � >µ�7ن تكـون ا�7سـباب الـ � وهو ما يكـ�¹
� تو�t الوظائف ا7نتخابية �� � اما �بدأ مساواة ا�واطن�� >fموضوعية اح .  

ادة الطبيـة ا�سـ�ة من  MÏال �Iالذي استلزم تقد �ßي Mجرائية للنص الت� a7الطبيعة ا � هنا تتب��ّ
 �Vموضو Úّرده من أي ح � �� Ñ � ما الـدا�V : وهنا يطرح السؤال نفسه. )13(من طرف أطباء 9ّلف��

ادة الطبية إذن؟  MÏ7ستلزام ال  
شـيح >fظـة الي  ـزا	� �� ا �pما يتطلبـه القـانون ا7نتخـا ï هـو أن  ليس �E لHنتخـاب الـر��

ادة الطبية أّن kذا الضـابط  MÏال �Iام بتقد � >fوما يقال عن ا7ل ، MN >f�� ا وط موضوعية �� M� تتوافر
اصـة الـذي  �ق أسا�E يتمتع به ï مواطن وهو مبـدأ سـf< ايـاة ا � عHقة 7 تنقطع �� �pجراa7ا

لها � ي مادة �� زا	� �  . )14(أفرد U ا�ؤسس الدستوري ا
                                                           

�ر �0Iر.¯  - 12L !u7 () ��G��، وOQ'0V7 09/04/1977ھ`ه ا��'�رة F7 OuG�0Q7 +!ار ا�&O&;Y اvدار.O ا

F7 : ،!/2G��ون دار I ،O/+�2&G� O�I��0@ث +[�.� اxy ،ي!;) (Y0)2002 76، ص.  
� أو c .$�ز () 7$�ل ا"F7 ا�&G4 !V0Q�� أن ا�12 اv:!ا")  -  13¡�V. (4�K�7 i;6 �27 '20Q. أن !�Q<0�

{��!0G��م V0��ل F7 ا�/ـ!وط وا_6;�م ا�&V!رة _5L 6| ا�. ."t¡�ا�&O¡&;Y اvدار.¡e2. : O! () ھ`ا ا�/¡sن إ

� ا�&'�دئ�6�U دار ،��G��، O4�&$7 ا�&'�دئ ا�@�@�V�O ا�0) +!ر�HU ا�&O&;Y اvدار.O ا��G�� (¡) 07/12/2000. ا

@cن ا��P�  . 03، ص 2000إ�t د.F7 ،2000  !'&Q أI��0)!u7 () ( !I�0W�s� Oن ا
c .$¡�ز ا@H0¡�ك O¡7!6 6�¡�ة ا�&¡�اطF ا���O¡L، وt¡G4 12U" : O¡7!6 أ@¡� F71996 د�0Sر  39ا�&�دة  -  14

  ". O.!S ا�&!اxSت واc�uUcت ا���I OL;5 أ�;��O@�&]7 �H. �!(�، و.&Y�H&� ا��V@�ن
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ـال يطـول  ّن ذلـك 9� اصـة، �7 �� سـf< ايـاة ا وإذ لسنا هنا بسبيل استعراض أبعاد اـق ��
كيد ع� أّن ااU< الصحية للشخص بH جدال جزء 7 يتجزأ من  اديث فيه، فإّننا تعّمد�� التأ
ـع حيـث  M��ا هو 9ل حرص كب�f مـن لـدن ا �e يط � أن �� �ßاصة وأّن الّ� الذي ينب �اياة ا

� يتوجه ب �µه�اك ال� ا � الصحة أساسا بقمع ان?< �µنÐ t15(ه إ(.  

ة، فإّنه من الضــروري التشـديد  ��ç ية هذا ا7رتباط إذا Ùن يعتمد ع� مقتضيات دستور
� التكـ²< عـن حالتـه الصـحية؛  �� �E MN لHنتخـاب الـر�� >fالـ � غب �� د ع� حق من 	� ع� قيد 	�

يعي Mاما ت� � >fادة الطبية بوصفه ال MÏال �Iضـع مـن يعنيـه هـذا فتقد � كن استUæ بـدون أن �� ا 7 ,�
لتا�t  السـتار عـن هويتـه وأ�ار كيانـه  فع �� � الHزم و	� �µام من منطلق مشيئته للفحص الط � >fل a7ا

 � �pالبد .  

� فإّنـه وحـده دون سـواه  �µضع للفحـص الطـ � MN أو ³ �� >fّمه أمر ال �e أّنه سواء خضع من �fغ
وز ع� حق العدول عن بقاء وضع   .ه الص�� ��� من ��

شـيح 7نتخـاب  >fل الæادة الطبية من أجـل اسـت MÏال �Iع تقد M��ط ا >fومن هنا فعندما اش
� وحصـل عـ�  �µقصـود بـه لـيس هـو إجبـار مـن خضـع للفحـص الطـ�ية، فإّن ا مهور �رئيس ا

�ابية أو السلبية ا�تص�< بصحته عـ� ا � �� a7عاينات ا�قرار بÕّ ا aHتضّمنة ل�ادة الطبية ا MÏـ ال � �ü
شـيحه  >fـا بنفسـه التقـدم ب � يقـّرر ف?� >µالـ >Uـا� ا �E إ7ّ �� نتخـاب الـر�� aHشيح ل >fقدما وإيداع ال

  .لHنتخاب ذاته

                                                           
15 - Fabienne Kéfer et Perrine Maisetti, La vie personnelle du salarié, les droits de 

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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ضـوع للكشـف عـ�  �شيح بعدما وافق طواعيـة عـ� ا >fال � ال للراغب �� وهذا ما يفسح ا=�
� ب ادة الطبية ا�طلوبـة �� MÏل �� � دايـة ا�7مـر �7ن يقـّرر حالته الصحية والتوّصل من ا�7طباء ا=لف��

لس الدستوري شيح أمام ا=� >fلية الØ لæادة الطبية واست MÏمّرة أخرى بنفسه إيداع ال.  
نتخاب  aHالتقدم ل � وزون ع� سلطة ما �نع الراغب �� وهكذا ليس ا�7طباء ا=لفون × من ��

� الذي يؤهلهم لفعل ذلك �pلغياب السند القانو MN >fمن ال.  
�E مـن ا�7طبـاء إ7ّ أّنه مـا مـن  نتخـاب الـر�� aHالتقـدم ل � � أّن مـا ينتظـره الراغـب �� شـك ��

و7 عنـد  � ا 	� � ي²< الوقوف عل?� >µعاينات الطبية ال��7مراض أو العلل وï ا � هو أن يبّلغوه �� ا=لف��
تلفـة � مراحلهـا ا=� �ريض �� عHم الذي يHزم عHقة الطبيب �� a7 ام العام �� � >f16(ا7ل( � ؛ فـ� اـق ��

MN  معرفة >fقبال عـ�  الـ a7اذ قرار ا � وري �7< �ç ض >fغ مفHب a7حقيقة حالته الصحية كون هذا ا
ام عنه �¦ a7نتخاب أو ا aHل.  

لنظـر  ـه �� � MN ونتا�� >fخاطر إقدامه ع� الـ �, � �µع�� إعHم  ا هذا وإذا Ùن بوسع ا�7طباء ا=لف��
 � ا فإّنـه يـبk >¹ـذا ا�7خـ�f اـق �� � هو عل?� >µالصحية ال >UاMN مـن عدمـه  إt ا >fـاذ قـرار الـ � ا�<

ام إرادته >fاح >Uا� هذه ا �� �   .ويتع��ّ
� 7 يصـعب اعتبـار  ادة الطبية من أطباء 9لف�� MÏال �Iام بتقد � >fطمئنان أّن ا7ل كن القول �� �,
 �E MN و�ـة العـزم عـ� خـوض ا7نتخـاب الـر�� >fالقصد من وراءه هو التحقـق مـن جديـة الـ

U ن لتوافر النية الصادقة �óو.  
II.      المجلس الدستوري والحالة الصحية لرئيس الجمهوريـة المترشـح لإلنتخـاب الرئاسـي

  .2014لسنة 

� التقـدم للفـوز  غـب �� ية القا�I الذي 	� مهور �شارة إt أّن ااU< الصحية لرئيس ا a7سبقت ا
يـة  مهور � 7نتخـاب رئـيس ا

ّMN >fالـ � ا شأن ااU< الصحية لÕ راغب �� �eلية شأ سية �< همة ر�� �,
                                                           

� iS�+ FQ6، ا�I kP�F ا�&&�رOS و�V6ق ا�Q@vن، دار - 16&Y7  ،O.ر�2;¡Svة، ا�¡.�$�، ص 2012ا�O¡�7�$ ا
�ھ� 29�I �7و.  
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حـض إرادتـه تن ا وأّن هذا ا�7خـ�f هـو الـذي يقـّرر ,� اصة لصاح?� �ن اياة ا درج بH جدال ��
� مـن أجـل اصـول  �µضع للفحص  الطـ � الكشف عن عناç حالته الصحية أول مرة عندما ��
 çن عـن تلـك العنـاHعـ a7سـيادة ا Õمـرة وبـ � �pزمة وهو من يقّرر لثـاHادة الطبية ال MÏع� ال

فق ملف ال ادة الطبية بعد أن يكـون قـد عندما 	� MÏل لس الدستوري �� MN الذي يودعه لدى ا=� >f
ـادة الطبيـة  MÏال �Iبتقد �ßي Mام الت� � >fضوء ا7ل � ا وقّدر �� >eسية ومتطلبا وV جسامة الوظيفة الر��
ـفه وعواقـب  ـه هـذا لHنتخـاب تبعـات تّ� Mñ >fوأدرك ب MN >fنعـه مـن الـ أّن وضعه الص�� 7 ,�

 �   .العام والشخ�ü  مسلكه ع� الصعيد~�

ـا متعـددة،  � إل?� �üتف � >µة، والبواعث ال �fهذه النتيجة كث tتؤّدي إ � >µنت ا�7سباب الÙ � ول��
� الـدور الـذي يقـوم بـه  ـا معّقـدة، فـإّن ا�وضـوع يسـتد�V البحـث �� � تساعد  عل?� >µوالعوامل ال

ية مهور �شيحات 7نتخاب رئيس  ا >fلس الدستوري بعد إيداع ال   .ا=�

لنظـر إt ا�بـادئ ا�طبقـة والنصـوص ولHستد7ل  ورتـه فإنـه �� �çع� حيوية هـذا الـدور و
�E أو  ية قا�I 7نتخـاب ر�� هور �Ì شيح رئيس فض 	< لس الدستوري أن 	� ا 7 يسع ا=� �e عمول�ا

اU< الصحية ه لسبب يتعلق �� �fشيح غ   .أي 	<

لــس الدســتوري ØــH بــنص � تــدخل ا=� ّ�fــ الدســتور  ولتوضــيح ذلــك، مــن الضـــروري أن ,�
ّمل أعبـاء الوظيفـة  >� � ية القا�I لHستمرار �� مهور �ليتحقق من مدى الصHحية البدنية لرئيس ا

 �E شيحه لHنتخاب الر�� >fالصحية �7ي متقّدم ب >Uالس نفسه من ا سية عن موقف ا=�   .الر��

رقابة عدم الصالحية البدنية الستمرار رئـيس الجمهوريـة القـائم فـي الوظيفـة       -1

  .الرئاسية

�E بسـبب مـرض  ّمـل عـبء العمـل الـر�� >� �Iيـة القـا مهور �عندما يستحيل ع� رئـيس ا
وt مــن دســتور  88خطــ�f ومــزمن í تــنص عليــه ا�ــادة  لــس  1996الفقــرة ا�7 � عــ� ا=� يتعــ��
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�ان الت�¶� بثبوت ا�انع الصـ�� وذلـك بعـد أن  �fاح ع� ال >fا7ق MI �ع وجو� الدستوري ا7ج±<
ة من حقيقة هذا ا�انعيتثبت   �,H�  .بÕ الوسائل ا

�ـان  �fا، يعلـن ال >eية ذا ذا ا�صوص، وحسب مقتضيات الفقرة الثانية من ا�ادة الدستور �e
عضـاء ويôـف  � ا�7 Mµغلبيـة ثلـ � لس ا�7مة ثبوت ا�انع �� � و9� �µالوط � �µلس الشع جلسيه ا=� ا�لت�² ,�

لنيابة  �� >Uسة الدو لس ا�7مة بتو�t ر�� بعون يوماً رئيس 9� سة وأر �Ì دة أقصاها� .  
 �E عــHن عــن الشــغور الــر�� a7ية التاليــة، يــ²< ا غــ�f أنــه تطبيقــا �قتضــيات الفقــرة الدســتور
وt والثانيـة إذا مـا اسـتمّر ا�ـانع  � ا�7 � الفقـرت�� جراء ا�نصوص عليه �� a7تباع ا a 7ستقاU< وجو�� �� ��

� يوما ا�ذك بع�� ر مسة وا�7 �ة ا >fورةالص�� بعد انقضاء ف.  
� أّن ل�جلس الدستوري دور دون سواه  ية السابقة �� 7 شك بعدما سيقت ا�7حOم الدستور
يـة البدنيـة مـن أجـل التحقـق مـن قدرتـه عـ�  مهور �� إØال الرقابـة عـ� صـHحية رئـيس ا ��

ية أم عدÐا   .مواص�< أداء Ðامه الدستور
لس الدستوري ع�ا أّن الدستور يتحدث عن  التحقق بـÕ الوسـائل لكن كيف يتدخل ا=�

ية واستمراره؟ مهور �ئيس ا ة من حقيقة ا�انع الص�� ا�ؤقت الذي ي´ 	� �,H�  .ا
لرجوع إt ا�ادة  ة 1996من دستور  �88� �,H�كيد ع� أّن التحقق بÕّ الوسائل ا ب التأ � �� ،

مOن a7ا �	زمن يع�ط�f وا �هامه بسبب ا�رض ا ية ,� مهور �ية ل�جلس من استحاU< قيام رئيس ا
ة  Mبــا� التــه الصــحية ,� يــة ا�تصــ�< �� مهور �اصــة لــرئيس ا �� ايــاة ا الدســتوري لHندســاس ��
نة من ا�7طبـاء حـ±< دون الرجـوع إt ا�شـمول  �� عليه وبعد انتداب  �µص ط �ð اف ع� M� a7ا

ذا ا�ساس من أجل نيل موافقته �e.  
ـا  ـة ومـن بي?� �,Hوسي�< م Õّلس الدستوري فقط بتدخ� ب كMf من ذلك، 7 يتحّدد دور ا=� أ
لـنص  �� HØ تنظ�² هذا التدخل � لدور الذي يقوم به �� لفحوص الطبية بل يتسع تدخ� �� القيام ��
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ديد قواعـد Øـ� �  )17(الدستوري الذي يسند إليه اختصاص �< �µّصـه بتنظـ�² الفحـص الطـ � مـا ��
يةالذي قد  مهور � .ي²< إØاU ع� رئيس ا

ة  � اعتناقـه مسـا	� ي، و�� زا	� �� ا �pيبا عن النظام القانو اصة ليس غر �وم للحياة ا �ò�إّن هذا ا
� ا�قارنة نظمة والقوان�� � ا�7 >� �� � لتا�t ليس هناك ما )18(من هذا النظام �ا هو متعارف عليه �� ، و��

 �Ì ئـيس روج عليه عندما يتعلـق ا�7مـر 	� �ر ا ّ �fيسـبب ي �fخطـ �O لHيـة يشـكو مـن اعـت هور
 � ـق �� � ال�ـ¶� بعـدم التمتـع �� �pسية، إذ 7 بّد من التكـريس القـانو �هام الر�� استحاU< القيام ��

� هذه اياة مOن  التدخل �� a كن القول �� �, >µطلق ح�اصة ع� الوجه ا �  . اياة ا
ذا ا�صوص بفحوى ا�ـادة  �e كن التذّرع � تؤسـس قيـودا عـ�  1996مـن دسـتور  88و,� >µالـ

وط  M� لHه ع� حالته الصـحية مـن خـ >fاصة وتس �� اياة ا ية �� مهور �ق رئيس ا ا�ساس ��
ا ذلك ا�ساس � أن يقوم عل?� ط التناسب: ثHثة يتع�� M� ا �fط الغاية، وأخ M� ،شـروعية�ط ا M�.  

� أن يستند �ßاصة ينب �� اياة ا و أّن التدّخل �� �ê وعية M��ط ا M� فأّما  �V M� أساس t19(إ( ،
يـة وانطHقـا مـن  مهور �ا من أ�ار ااU< الصحية لرئيس ا �e تبط اصة وما 	� �لنسبة للحياة ا و��

ــادة  �ــس  1996مــن دســتور  88أحــOم ا ذن ل�جل � ــد عــ� وجــود نــص خــاص �� كي كــن التأ �,
لتدخل   .الدستوري çاحة ��

                                                           
  .1996ا�>V!ة ا�?�@�F7 O د�0Sر  167ا�&�دة  - 17
18  - t�  :() ھ`ا ا�/sن .e2! إ

- 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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� ا ندسـاس �� a7ر ظـروف دقيقـة ا ّ �fـو أن تـ �ê ط الغاية M� اصـةأّما �وقـد كشـف . )20(يـاة ا
يـة واائـل دون Ñرسـة  مهور �ئـيس ا ط�f وا�زمن ا�ـ´ 	� �ا�ؤسس الدستوري عن أّن ا�رض ا
لـس الدسـتوري مـن أجـل التثبـت مـن  ر تـدخل ا=� ّ �fية هو ما يـ هذا ا�7خ�f لسلطاته الدستور

ية سية لHستمرار دد حاجة الوظيفة الر��   .وجود أو عدم وجود عارض ي?<
لـس الدسـتوري أن  ويب¹<  ية مـن جانـب ا=� مهور �اصة لرئيس ا �� اياة ا ع� التدخل ��

� اد الضـروري وذا ص�< تتناسب مع  ط التناسب، وهو أن يكون التدخل 9صورًا �� Mضع ل� � ��
� مغـا	�  �pل إجـراء رقـاHدف من خkقيق ا >� tن التوّصل إOيتوجب عدم إم í ،رجو�اkدف ا

 >eاصةيكون أقّل اعتداء و �  .)21(ّجم ع� اياة ا
ـط  Mام هذا ال� >fيبدو فإّن اح íن 9ّ� يتوافق مع سبب التدخل، وÙ ويتحقق التناسب إذا
قيـق ا�صـلحة العامـة  لس الدسـتوري عـن �< يتطلب إقامة توازن دقيق حµ< 7 يعاق تدخل ا=�

اصـة ومصـادرته  �� ايـاة ا ق �� ا، وحµ< 7 يض�� �� �êأهدا tحيـة أخـرى، والوصول إ مـن ��
ت  � واـذر ومراعـاة كثـ�f مـن التـواز�� �pمن التـأ �fكث tتاج إ وØ �àلية شاقة ودقيقة ومعقدة �<

  .وا�واءمات
ّم هنا التشديد ع� أّن ا�ادة  �e1996من دستور  88و  � >µتضبط حدود الفحوصات الطبية ال

ية؛ فا مهور �اصة لرئيس ا �ياة ا ا �� لفحوصات الطبية 7 جـدال قد تبا�M وتتضمن مّسا وا��
طـ�f وا�ـزمن دون  �� ا�ـرض ا � لزوم اقتصارها ع� التحقق من قيـام ا�ـانع الصـ�� ا�تمثـل �� ��
ّ استمراره أو عدÐما وعند ا7ضطرار الوقوف ع� ا�عطيات الطبية ا�7خرى طا�ـا Ùنـت  MI سواه

ية لتحقيق الغرض أّما ا�عاينات ا�7خرى فôّها يشـملها الّ�ـ ور �ç  � �µهـ�وبعبـارة أخـرى، إذا . ا
ـا  يـة لك?� مهور �م عنـاç تتعلـق بصـحة رئـيس ا ة ا�همة ا�و%ـه< إلـ?� Mناسبة مبا� عMf ا�7طباء ,�
� قامـت  >µن هـذا الكشـف للجهـة الـÙ ـا ولـو م الكشـف ع?� نـع علـ?� م فإّنـه ,� خارجة عن Ðمـ?<

م �eنتدا ��.  
                                                           

20 - Ibid, p 204. 
21 - Ibid, p 205. 
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يـة القـا�I أ مهور �ـو تقـّدم رئـيس ا � 7نتخـاب وإذا ما صّوبنا النظر �� ه مـن ا�ـواطن�� �fو غـ
ــة لســنة  ي مهور �ســة ا لــس 2014ر�� نــع ا=� ة القــول الــذي يــذهب إt أن ,� ــه يشــق مســا	� ، فإّن

ط يتعلق  M� شيح ليس بسبب غياب >fظة ال� الكفاءة البدنية  شيح من به نقص �� الدستوري 	<
ة ومت �Ö وعية من M��ا أيضا بسبب متطلب مبدأ ا سب وإ,�ّ �ð اÏلكفاءة نف �� � طلـب ا�سـاواة ��

ة أخرى �Ö نتخاب منHل � �� Mñ >f�  .التعامل مع ا
  .القيود الواردة على الحرمان من الترشيح النتخاب رئيس الجمهورية لسبب صحي -2

لـس الدسـتوري  � تقـف حـائH دون قضـاء ا=� >µالقيـود الـ � قرار بوجود انفصام بـ�� a7يصعب ا
يـة لسـبب  مهور �MN 7نتخاب رئيس ا >fرمان من ال لكفـاءة البدنيـة، إذ 7 يسـتبعد �� يتعلـق ��

ا ا7½خر و7 ينفر منه  .الواحد م?�

  . غياب الشرط الموضوعي المتعلق بالكفاءة البدنية قيد أول  - أ

شـيحًا 7نتخـاب  لس الدستوري 	< ظر  ا=� ول إذا للقول بعدم إمOن أن �� إّن القيد ا�7
نعدام الكفاءة البدنية أو  ية بسبب يتعلق �� مهور �� غياب الشــرط رئيس ا نقBا يتمثل ��

لـس الدسـتوري اختصـاص  � الدسـتور أو القـانون Ñ يفقـد ا=� ذا ا�صوص �� �e �Vوضو�ا
� الوقت نفسه ه �� �fنتخاب وتفسHل MN >f�� ا   .)22(مراقبة الشـرط أو مدى توافره ��

                                                           
22  - '��;>�ءة ا�I |G�0. ط!� F7 ا"!ي#$��@�O و.$�U kا(!ه () ا�&c {�!0@��0ب إّن ��G ا��V@�ن اI��0@c) ا

��0Sري ا��u0ص ا�F7 §'?0 ا�/!ط +'5 +'�ل ا��!0��Yت �x@��0ب �ر"�� ا�$&�Hر.F4 k$Y. O ا�&$�G ا
 (0��/�5 ا��ظ�"d ا���O7 ا O7����@�O ا�`ي ھ� وا6� OG&: F7 ا�/!وط ا'��رة اV��/!ط ا �)x� وھ`ا �Q<@

�G� O7����ول و�H27 ا�$#ا"! وI>0} ا�&$�ل _ن .!ا+�H<uU k ا��Vا@�F ا_S�S�O ا�ظ�>O ا���dG0�7 () O7 ا
M"�+�G� (@�@�V��.! اvدارة و;U���H< اVU داريvا (K�V�  .ا

t�  : .e2! () ھ`ا إ
- 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 225-

226-227. 
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  .مبدأ المشروعية قيد شكلي أساسي على عمل المجلس الدستوري -ب

مهور  �اصة، و7 إلزام عليـه إّن إصابة رئيس ا �� ��² حياته ا رض أو إعاقة ما يندرج �� ية ,�
ا صارت عليه حالته الصحية ة Ùنت ,� �Ö ن أو أيÙ م أيHع a   .من الناحية القانونية ��

�E جديـد وأرفـق ملـف  شـيح نفسـه 7نتخـاب ر�� >fيـة ب مهور �وحـµ< فـ±� لـو تقـّدم رئـيس ا
 ً ادة الطبية ا�طلوبة قانو�� MÏل شيح �� >fمن يودع ال ï شأن �ßي Mام الت� � >fل a7صوص هذا ا � ، شأنه ��

ـاU< الصـحية  لس الدسـتوري �� ادة الطبية موضوع إعHم ا=� MÏنتخاب، فإنه ليس للHشيحه ل >	
شيحات  >fال � ناسبة البت �� لس الدستوري ,� Ø Úل ا=� >� � >µالنصوص ال � ا، و7 يوجد �� لصاح?�

لس يعّلق  أÄية تذكر ع� إعHمـه بـذلك أو أنـه يلـزم إعHمـه حـµ< ما يّ�ح أو ي�ح إt أّن ا=�
ادة الطبية من معلومات ومعاينات طبية MÏشيح أو ضّده بناء ع� ما تتضمنه ال >fيقّرر لصا� ال.  

شيح بناء عـ� مناقشـة  >fف ما سبق وصدر رفض الH � وإذا جاز ع� سبيل الفرض، القول ��
حية جوهرها وع� أساس ادة الطبية  من �� MÏشيح  ال >fّن صاحب ال � لس الدستوري �� اقتناع ا=�

بـدإ  ـذا أخطـر �ـا فيـه مـن ا�ـس ,� �ê ، �E غ�f كفء بـدنيا و7 يسـتحق التقـّدم لHنتخـاب الـر��
لنصـوص  لتقّيـد �� شـيحات، �� >fـة ال� � لس الدستوري، وهو يفصل �� ا�شـروعية الذي يلزم ا=�

ـ ـا؛ فلـيس =� جـراءات ا�نصـوص عل?� a7ا ³ تعّدل وفـق ا�لـس الدسـتوري هـو مـن طا ّرد أّن ا=�
ــارس  ــا و,� >òــر عــ� تطبيÏي � >µــ عــ� يســمو عــ� النصــوص ال � شــيحات �� >fــة ال� � يفصــل ��

ته Mبا��وري  جراء ال�� a7اختصاصا ليس معه ا.  

لـس  ينـة عـ� انتفـاء الـدليل أو التـدليل عـ� أّن ا=� كـMf مـن قر وهنـاك فضـH عـن ذلـك أ
اقب ااU< الصحية �قّد  ـادة الطبيـة ا�ودعـة؛ فل�قارنـة الدستوري 	� MÏقـا مـن الHشيح انط >fم ال

د ا�ادة  � لـس الدسـتوري للتحقـق مـن وجـود  1996من دستور  ��88 تؤسس çاحة لتدخل ا=�
يـة القـا�I عـن  مهور �ـز رئـيس ا �Q زمن والواقـف وراء�ط�f وا �� ا�رض ا ا�انع الص�� الOمن ��
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ية، ومن أجل Ñرسة ة Ðامه الدستور Mلـس بتحديـد  مبا� هـذا ا7ختصـاص خـّول الدسـتور ا=�
لـس الدسـتوري  )23(قواعد �Ø بنفسه ذا التخويل تضّمن النظام ا=ّدد لقواعد Øـل ا=� �e HًØو

جراء الضـروري �مارسة ا7ختصاص ذاته a7لـس  ،)24(ا ـ�V لتـدخل ا=� Mفإّن ا�7سـاس ال� �tلتا و��
يـة  الدستوري من أجل مراقبة ااU< الصحية لÕ من مهور �شيحه 7نتخاب رئـيس ا >fيتقدم ب

وز القول بقيام هذا ا7ختصاص � �� >µوسلفا ح tب أو ب أن يتوافر من �� � ��.  
اصـة ا�رتبطـة  �� ايـاة ا ـ�V لHندسـاس �� Mأّن الذي يظهر بوجه قاطع أّن ا�7سـاس ال� �fغ

ت بـه � يـة ³ �� مهور �شـيحه 7نتخـاب رئـيس ا >fمـن يتقـدم ب  Õّالصحية ل >Uا ��  � أّي نـّص ��
  .الدستور أو القانون

ّررهـا  ـادة طبيـة �� MÔ قـا مـنHراقبـة انط�لس الدسـتوري بتلـك ا MI كيف يعقل أن يقوم ا=�
لـس الدسـتوري و7  م ا=� �eشيح بنفسـه واختيـاره و7 ينتـد >fم صاحب ال أطباء 9لفون يلجأ إل?�

كد من ااU< الصحية إذا  كن التأ م أي سلطان؟ وكيف ,� ارس عل?� �, � ت ا�تضّمنة �� Ùنت البيا��
 �fلــس الدسـتوري اقتناعــه ويؤّســس قـراره عــ� معــاي � حـµ< يكــّون ا=� ـادة الطبيــة 7 تكــ�¹ MÏال
 � ت الطبيـة ا�درجـة �� � 7 تكـون البيـا�� >µالـ >Uـا� ا لـس الدسـتوري �� مOن ا=� a سليمة؟ وهل ��

ت تÓيليـة وكيـف وõّـن ع�ـا أّن القـانون ادة Ùفية أن يطلـب بيـا�� MÏي 7  ال ـزا	� �� ا �pا7نتخـا
يتضمن إشارة إt هذا؟ وما هو القـدر ا�تطلـب تـوافره مـن الكفـاءة البدنيـة الـذي يقـف عنـده 

لتقدم لHنتخاب؟ لس الدستوري حµ< يسمح لصاحبه ��   .ا=�
ـا و7 مـHذ إ7ّ  ـرج م?� ـا 7 �9 ـواب عل?� �� 7 يقو أحد ع� أن يـّد�V ا >µتاهات ال�ï هذه ا

ّن ا � لتسل�² �� ام مبـدإ ا�شــروعية �ناقشـة جـوهر �� >fإطـار احـ � لك اق �� لس الدستوري 7 ,� �=
                                                           

 .1996ا�>V!ة ا�?�@�F7 O د�0Sر  167 ا�&�دة - 23
��0Sري .12 () ا�&�دة  2012أI!.5  16ا��e2م ا�&nرخ ()  - 24��د ��Vا4� 4&5 ا�&$�G اY&�.M&0$ : "55ا

��0Sري �VIة ا��V@�ن (¡) ا�c�¡Yت ا�&u2¡�ص G4�H¡� (¡) ا�&¡�دة ��S¡�0ر، و.&;2¡� (¡) ھ¡`ا  88ا�&$�G ا�F¡7 ا

¡¡Q.ت و�¡V�VY0��ة ا�!&¡¡S�M&0 ." O إ�¡t أّي �¡�n7 1ھ¡5 وإ�¡¡t أّي 2�7 OPG¡S�O¡اvط¡�ر أن .V¡�م &$I�M¡ ا¡.!$�ا

�د ���.&V!اط�O ا�/�'�O ا�  .�72012.�  3ا�&nرخ ()  26��H&$Gر.O ا�$#ا"!.O ا



   2014إشكالية ترشح رئيس الجمهورية القائم لالنتخاب الرئاسي لسنة 

 116 الصفحة 2016 - 06مجلة المجلس الدستوري العدد 

 � ـا ينح�ـ دوره �� � يودÛـا إ,� >µـادة الطبيـة الـ MÏشـيحه مـن ال >fّي من يتقـدم ب ااU< الصحية �7
ادة الطبية ب�ف النظر عن  MÏحضار ال a �� �ßي Mام الت� � >fلHشيح ل >fّكد من امتثال صاحب ال التأ

ا �eمضمو.  
تساوي في التعامل مع المترشحين قاعدة أصولية موضوعية تحكـم عمـل المجلـس    ال -ج

  .الدستوري

� أمام القانون الذي كّرسه دسـتور  � ا�واطن�� وجـب ا�ـادة  1989إّن مبدأ ا�ساواة ب�� �,28  ّ MI
وجب ا�ادة  1996دستور  ـوز ل�شــرع أن يطبقـه عـ� فئـة مـن  29,� � ï 7 يتجـزأ، حيـث 7 ��

 � � ا�واطن�� � ا�تواجـد~� لنسبة لفئة أخرى مـن ا�ـواطن�� ة ويتجاوزه �� �eأوضاع مشا � �� � ا�تواجد~�
� ااU< نفÏا ��)25( .  

ّن  � ي �� زا	� �لس الدستوري ا ذا ا�وضوع، çّح ا=� �e قةHـب : "ع � ي انتخـاب �� �7 � ـ�� Mñ >f�ا
م كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس اقوق قاعـدة بعد أن أّسـس هـذه ال )26("أن تتوفر ف?�

م  يطة أن تتـوفر فـ?� M� نتخابHق القابلية ل �� � ميع ا�واطن�� �ف  >fتع � >µم الدستور الOع� أح
وط القانونية Mأمام القانون )27(نفس ال� � يع ا�واطن�� �Ì ساواة   .)28(وتقّر ,�

ي انتخـاب فسـوف يكـون  ت نظـام القابليـة �7 �� �ó ×عتبارهـا مـن أ Äية هذه القاعـدة �� و�7
وز تعديلها أو إلغاؤها تنظ�² التقدم ل � ّردة 7 �� �E مبينا ع� قواعد قانونية عامة و9� Hنتخاب الر��

� �ـة  لـس الدسـتوري وهـو يفصـل �� ن عدم تـدخل ا=� إ7ّ من الدستور أو القانون وذلك ل��
ا يوافق مشيئته ا ,� �eتعديلها أو إلغا � شيحات ا�ودعة لديه �� >fال.  

                                                           
25 - M¡¡:ا!.  i¡¡+�0ري ر¡¡S���ة ا�!&¡¡S�O  1998.�@�¡¡�  13ا�&¡¡nرخ (¡¡)  04رأي ا�&$G¡¡� ا¡¡.!$��I 2/¡¡�ر&�ا

�د ���.&V!اط�O ا�/�'�O ا�  .03، ص 1998.�@��  16ا�&nرخ ()  43��H&$Gر.O ا�$#ا"!.O ا
26 -  i+ا"!ي ر#$���0Sري ا��d ا�v¡�رة إ��¡�، 1989¦/¡§  20ا�&¡nرخ (¡)  01.!ا:M +!ار ا�&$�G ا�¡S ،

  .1051ص 
�G&�دة  F71989 د�0Sر  47ا�&�دة  - 27 OVI�P&�  .F71996 د�0Sر  50ا
�G&�دة  F71989 د�0Sر  28ا�&�دة  - 28 OVI�P&�  .F71996 د�0Sر  29ا
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لس الدستور  يعية ا�شتم�< ويHحظ أّنه إذا Ùن ا=� ية والتشـر جع إt النصوص الدستور ي 	�
، فإّن U مرجعية من  �E ا بناء نظام القابلية لHنتخاب الر�� � يقوم عل?� >µوط والضوابط ال Mع� ال�
م  >eشـيحا لـس الدسـتوري مـع 	< � إt أن يتعامـل ا=� ـ�� Mñ >f�ّن حاجـة ا درها �7 �e 7ّوري أ ال��

بتــة و  M� ســاواة تبــدو�ن حــق القابليــة لHنتخــاب بيــ±� عــ� أســاس مــن ا �ó كــن رة، إذ 7 ,� ّ �fمــ
� ذلك م �� � بي?� �fحداث التمي a   .ا�واطنون Ðددون ��

� يلعــب دور  ـ�� Mñ >f�� التعامــل مـع ا لنسـبة ل�جلـس الدسـتوري، فــإّن مبـدأ التسـاوي �� و��
شـيحات >fـة ال� � ـا عنـد الفصـل �� � 7 غ�µ ع?� >µبـاد )29(القاعدة ا�7صولية ال�عتبـاره مـن ا ئ ��

� ديباجتـه  هـا �� �fي واعت ـزا	� �ا الدسـتور ا �e ف >fية اع � وقيمة جوهر �pالفكر القانو � ا�7ساسية ��
ية يع ا�ؤسسات الدستور �Ì عليه � �µا )30(أساسا تنب لس الدستوري واحدة م?� � يشÕ ا=� >µال.  

لـس الدسـتوري أن  اراة القول الذاهب إt أّنه Ùن عـ� ا=� وحسب هذا ا�نظور يصعب 9�
خذ  � �E لسـنة �� شيح لHنتخاب الر�� >fظة ال �Iية القا مهور �� ا7عتبار ما Ùن عليه رئيس ا بع��
� الكفـاءة البدنيـة 2014 اجع معلـوم وظـاهر �� ـذا  )31(من 	< �ê ؛ MN >fرمـان مـن الـ� عليـه ا �µويبـ

 �O م بسبب عامـل >eشيحا >fن تقدموا بõ ن سينصب ع� واحدÙ به Úارمان ع� فرض ا
ث � وهو ما ,� �fظـر التميـ ي الـذي �� ـزا	� �ه الدسـتور ا �� � صـي �� � Mñ ا ع� سبب ا قا,� Mا مبا� � �fي ل ,<

 �V Ù �üن أو اج±< � Mñ ط أو ظرف M� بسبب أي � � ا�واطن��   .)32(ب��

                                                           
29 -  F�Y¡�!0&��S¡�0ري +�4¡�ة ا�&Q¡�واة (¡) ا�M¡7 5¡7��0 ا��¡�� F¡7 ا�k�¡u ا�Lّ�0¡5 إ�¡t ا04&¡�د ا�&$G¡� ا

�O ا��0+��¡�ت ا�c (¡0@��0ب ر"�� ا�$&�Hر.x� F7 Oل 4�ة �n7!ات أs¡Q7 M¡7 (�0¡�ط�ھ&;I |G�0. �7 �H�<�O ا
F�Y�!0&�4�ة (��S tG4 �H"! ا�V�  .....�0��H�&: F +�@�@� وإ4&�ل @>� ا

  .8ا�>V!ة  1996د.'�:O د�0Sر  - 30
31 -  O2Q� (S�"!�24� إ:!اء اv@��0ب ا i"�V��O ا�0¡) و:t062014  �¡HH ر"�� ا�$&�Hر.O ا�S!��d�. i () ا

k�¡¡/��رU¡¡� ا�Y¡¡u�O  72014¡¡�رس  22.¡¡�م  إ�¡¡t ا+ M¡¡:ا!U F¡¡4 O¡¡&:�2���I��¡¡uت ا�I �¡¡�4م و�¡¡��F¡¡4 ا�¡¡!أي ا
¡Q7 F¡7 �¡H� {¡�!U (¡0��.!ه M7 ذ�» �P2U �7ي G4�� ا�&O&H ا�!"�S�O اVUو����» nو`¡� �¡Uز��م و6�¡e4 م�¡H7ت و

  .2009و  2004و tG41999 ا��Vة ا�;�(�0Sc O;&�ل VYU�I |!@�7$� ا�`ي ا@F7 �'�0 أ:�G ا�/��2S () kات 

  .F71996 د�0Sر  29ا�&�دة  - 32
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  :خـاتمة 

ــا  � عل?� ــد مــن اــا	� �Ö tتــاج إ � ا�عمــورة �< � أّي بلــد �� ســية �� � أّن الوظيفــة الر�� 7 شــّك ��
ا،  ا مـن ا�7مـراض لتحقيق ا�هام ا�رجّوة م?� >eن يستلزم خلّو شاغل الوظيفة ذاÙ هد إذا �وهذا ا

كـن أن يستشـف مـن ا�هـام  فـات، فإّنـه 7 ,� عضاء مـن العلـل وا7½ � سHمة اواس وا�7 �üويقت
 tتـاج إ �� 7 � نه أمر مـنط¹< � ية والقول �� مهور �سام ا�لقاة ع� عاتق رئيس ا �عباء ا العظام وا�7

  .Ú طبيعة ا�7شياء ولذا فإن الدستور أو القانون ³ يستلزمه çاحةنّص يقّرره لكونه مقّرر �� 
ط الكفـاءة  M� احـة بوجـوب تـوافرç 7 شك فيه أيضا أن لوجـود نـّص خـاص يقضــي Ñو
 

ّMN >fـ�� ا حيـة أخـرى ا�7هليـة العقليـة �� سـدية ومـن �� �حية السـHمة ا � من �� �µالبدنية الذي يع
ــة ــة فائق ــة أÄي ي مهور �ــيس ا �  7نتخــاب رئ ــ�� Mñ >f�� ا ــ�� ــادئ العــداU< وا�ســاواة ب ــرار مب � إق ��

 � ــا ومنــع التضــارب �� م?< نتخابيــة 	� a7صــفاء العمليــة ا � لHنتخــاب وإضــفاء الطمأنينــة والثقــة ��
 �E MN لHنتخاب الر�� >fا ال ب أن يقوم عل?� � �� � >µوط والضوابط ال Mال�.  

شيح لHنتخاب  ط ³ يقّرره نّص خاص ع� 	< M� لقطـع ذلك أن القول بتطبيق بذاتـه يـؤدي ��
 � قيـق تOفـؤ الفـرص بـ�� اهة ا�نافسة ا7نتخابية فضH عـن عـدم �< � �	 � �� � إt زعزعة ثقة ا�واطن��

ا �eآخر بل وتضار tص إ � Mñ شيح من >fوط ال M� فHنافسة نتيجة 7خت�� ع� ا   .ا�تسابق��
ــيس  شــيحات 7نتخــاب رئ >fــة ال� � � تفصــل �� >µــ ــة ال ه �ــن ا ــدأ يقتضـــي م ــذا ا�ب إّن ه

ــة ا ي مهور �لــس الدســتوري- � صــنÞما  -ا=� ــا ³ تتــدخل �� �e خضــوÛا للدســتور والقــانون 7 �7
ي انتخاب يقتضـي ذلك ا�ضوع حµ< 7 تكون السلطة امتيازًا  ّن نظام القابلية �7 ا �7 سب وإ,� �ð

اها �	 � >µيقة ال لطر ها �� M�7حد يبا�.  
× من ï ذلك أّن من يستفيد من وضع قـّرره الدسـتور و  ّ ا�7 MI أن يؤاخـذ � القـانون 7 يتعـ��

يـ±M يـ²<  امـه وإØـاU والعمـل بـه ر >fاح � عليه طا�ا Ùن هذا حـÚ الدسـتور والقـانون، بـل يتعـ��
لطرق القانونية   .استبداU وتعدي� ��
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� شـأن  ي �� ـزا	� �ـع ا M��ا ا�بدأ، فإّن التنظـ�² الـذي سـار عليـه ا >òق �� � >µزا�� ال�لر�Á من ا و��
ادة الطب MÏام حيث يتخـذ استلزام ال >f7ح �E هو ا7½خر جد	� �� نتخاب الر�� aHل MN >fية من أي م

ديد إجراءات وشـôيات التقـدم لHنتخـاب ا�اّسـة بـذات  >� � � سلطة ا�شـرع �� موقفا وسطا ب��
كـن اـّد نسـبيًا مـن  اصـة، وبـذلك ,� �� تقـر	� مصـ�f حياتـه ا �� �fحـق هـذا ا�7خـ � MN وب�� >f�ا

� من ا � ا�واطن�� ك�� م الصـحية سلبيات ,< م عـ� حقيقـة حـال?< �êنتخاب دون سابق وقوHل MN >fل
ية مهور �م ع� تبّوء منصب رئيس ا >eلقدر ×   .وحسن تقد	�

  :ملخص 

 � زا	� بتار¶� �� ا �E الذي جرى �� � ا7نتخاب الر�� ّ�f يل  17,< ية  2014أ	� مهور �بتقّدم رئيس ا
� بوتفليقة U بعد أن ساد قبل � تسـاؤل  القا�I آنذاك السيد عبد العز	� ور عدة من ذلـك التـار¶� MÔ

� : مفاده سية متتالية وتقـّدم �� Hفة نفسه بعد Ñرسة ثHث Ðمات ر�� � �Iالرئيس القا MN >fهل سي
اجع حالته الصحية بشÕ م�وس وظاهر؟   .العمر و7 س±�ّ 	<

MN إّن ا�تتبع kذا ا7نتخاب يسـتطيع أن ي�ـس أّن ق�ـ مـن الطبقـة السياسـية ³ يستسـغ  >	
لـوان مـن  � � ذلـك �� الرئيس القا�I بسبب ما قيل عن غياب الكفاءة البدنية فيـه وراح يـتحّجج ��

ان التقي�²  � �fم � � تستحق أن توضع �� >µالذرائع ال.  

شيح الرئيس القـا�I مـن تلـك الـذرائع مـا  >fقبل ب � لس الدستوري ح�� كذلك ³ يس´ قرار ا=�
ضع للتدقيق والنظر �   .يستأهل بدوره أن ��

روج من القول بعدم من هذ �ا ا�نطلق جاءت مساÄتنا عرضا �ناقشة تلك الذرائع وكيفية ا
�E لســنة  U MN بســبب العامــل  2014أحقيــة الــرئيس القــا�I عنــد إجــراء ا7نتخــاب الــر�� >fلــ ��

  .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                                      

  كلية الحقوق والعلوم السياسية ) أ(أستاذ محاضر قسم                                      

�محمد بن أحمد 2جامعة وهران                                     �

�Wمقدمة �

� تكريس ق�² ا�واطنة، انطHقا من  � إطار الدوU< اديثة دورا 9ور�� �� �� �fتلعب الدسات
ا بنصوص دست � ï دوÌ >Uاي?< ة هرم القواعد القانونية �� بع ع� �< >fية ت إذ يصعب تصور . ور

ا دوU< القانون، ليس  � تب�µ عل?� >µال � �	Ùواطنة أحد الر�وم ا �òعل من م � دستور ع�ي 7 ��
 � � والباحث�� ت متباينة ل�فكر~� ال يشÕ مادة دÅة لكتا�� � � الذي شÕ و7 	� وÐا الفلس�¹ �ò �,

وم، ولكن حول أسس ا�واطنة وصوره �ò�ها ا �fيث � >µوانب ال �ها من ا �fا وأبعادها وغ >eا وتطبيقا
 � >µعية والثقافية والدينية ال موعة من اقوق السياسية وا7قتصادية وا7ج±< ثل قاعدة =� ا ,< �òبوص
ددها  امات �� � >fساواة، لقاء ال�� ع� قدم ا ميع ا�واطن�� �لنسبة  ا القانون �� م?� ا الدوU< و�� تضم?�

  .1القانون أيضا

7قتصار ع� دستور  وم، و�� �ò�ية ا�تعاقبة هذا ا زا	� �ن�سه من  19962كرست الدسات�f ا
وما فلسفيا أو قانونيا ل�واطنة،  �òت، الذي ³ يعط م قوق وار�� خHل الفصل الرابع ا�تعلق ��

 >Uقيق مواطنة فعا >� � ة أساسية �� � �fرك Õتش � >µت ال �< من اقوق وار�� �Ì هذا . بل عدد
tإ �� لنسبة لÕ بلد 	� وري، 7 مفر منه �� �ç اف دستوري >fثابة اع افاظ  التنصيص هو ,�

                                                           
�0�)". ط!و�6ت �6ل ا�&�اطO2"ا�P!اف 4'� ا��ھ�ب  1��;0!و@) اvا Iا!�: tG4 !)�07 ا

http://www.aljabriabed.net/n94_02tarraf.htm  
{<u0�  .�U :29  /03  /2015ر.¯ ا

2  O��L �2G&�0S�0ر "اS�0را " 1996دSن د�W إن �<��;U OI��L F4 O$U�2�5W M7 ا��e<Y0ت ا�>HV�O ا
�ا".���0Sر " :��� I �&"�+1989`ا@�، أم ا07�اد �  .ا�`ي 4ّ
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ن تنميته ورفاهية مواطنيه �ó3ع� استقراره و ï ساواة والعدل، بعيدا عن�، ع� أسس ا
دد استقرار  >e � >µات ال زمات والتو	< � الكث�f من ا�7 ا �� Mأ�بت سببا مبا� � >µال � �fل التميOأش

  . الكث�f من الدول

ي زا	� �بة أو النظرة القانونية ليست حكرا ع� الدستور ا �  هذه ا�قار �� �pا كحد أدÏبل ن�
ا من حيث تطبيقات ا�واطنة أو اقوق  � ف±� بي?� � التبا~� يع الدول ع� أن ذلك 7 ين�¹ �Ì �fدسات
تمعه �مارسة اقوق ا�رتبطة  �9 � ا ï فرد �� �e �	 �� � >µال � ت التمك�� ا أو مستو�� �e رتبطة�ا

واطنته �,.  
بعاد مواط دى إدراك ا�واطن �7 ا مرتبطة ,� �eأ í ل ما يتمتع به من ثقافة قانونيةHنته من خ

ية ء قبل أن نتحدث أصH عن الثقافة الدستور 7ن±< � هذه .وسياسية وشعور �� غ�f أننا سنقت� ��
 � �pالدراسة ع� ا�7ساس القانو � ات بسبب تطور  �� �fواطنة، وما طرأ عليه من تغي�وم ا �òم

� أصبح يد >µية بعض الق�² ال�تمعات الوطنية وعا تمع الدو�t ا=�   .Øها ا=�
  قيمة الجنسية في تحديد مفهوم المواطنة : أوال

م� من  وم ا�واطنة �ا �� �ò�يفا 9ددا  �� إt أن الدسات�f ا�عاçة 7 تع	� تعر Mسبق وأن أ�
مل صفة  وم، مقابل ا7كتفاء بتعداد اقوق والواجبات ا�رتبطة �� �ò�� ح� ا صعوبة ��

ا، التعريف الذي أوردته غ�f أن ذلك 7 . ا�واطن وم نذكر م?� �ò�� وجود 9او7ت لتحديد ا ين�¹
 �à واطنة�ن ا � يطانية �� �fعارف ال�ة ا ا "دا	� ، و,� >Uددها قانون تلك الدو �� í >Uفرد ودو � عHقة ب��

 >Uتلك الدو � نا ع� مرتبة من "و�à " تتضمنه تلك العHقة من واجبات وحقوق �� تدل ��
ية مع ما يصاح?�  ا " ا من مسؤولياتار �eواطن حقوقا "وأ�ع� وجه العموم تسبغ ع� ا

  .4"سياسية مثل حق ا7نتخاب وتو�t ا�ناصب العامة
                                                           

3  �&Y7 FI و�&Y7" O�I!����0Sر.O ا��ان ا�&�!ب ا��!I) @&�ذ:�"6| ا�&�اطO2 () ا���y"| اGI " ار�Y�ا
�د ���ن، ا&0&��0�). 2009/  10/  29، 2814ا��;0!و@) اvا Iا!�: tG4 !)�07 ا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=189834  {<u0�  .�U :30  /03  /2015ر.¯ ا
�.&G� (G4"!V�O< ا�;�اري  4��و�O ا�7�ا�OG أ�V�§ () اc:0&�ع ا��2Qي . 05ص " اط��H<7Oم ا�&�اطO2 () ا

 () �V�2&��.&V!اط�O، ا��&/!وع درا�Sت ا !����  . ا@$0G!ا. () أQW>�رد 26/08/2000ا
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ا  �e � �� �fيكية كول ا ا�وسوعة ا�7مر �êتعر � � ح�� اعة سياسية "�� �Ì � كMf أشOل العضوية �� أ
7 ك±< بية ا�عاç فيعتf� ا�واطنة مصدر لNة. 5"ا واطن يواطن ، ُمواطنًة ،  أما معجم اللغة العر

و ُمواِطن ، وا�فعول ُمواَطن �ê .َوَطٍن واحٍد : يقال � � . واطن القوَم عاش مÞم �� �µواطنة تع�وا
�قابل عليه " وU< و�� Rالد U ا حقوق وامتيازات تكفلها ، وU ف?� >Uدو � �µرء مواطًنا من مواط�كون ا

ا عليه  � تفر�� >µلواجبات ال ام �� � >fا7ل:-  Rحق �	ع
ُ
بية ". اSُواَطنة أ أما ا�عا'� اللغوية العر

نسان  a7وطن ا ا معلوم، مرتبط ,� >êن اشتقاÙ واطنة وإن�� خالية من ذكر ·ة ا
التقليدية "�

� والسيا�E الذي يتمتع به الفرد  �pا ع� الوضع القانو � د7ل?< ، غ�f أن هذا 7 ين�¹ � غرا�� �ئه ا وان±<
 � اه بلد مع�� � >�6.  

ديد ما يستوقفنا عند ا >� � نسية �� �ة لعن� ا ا ال��� >eيفات السابقة عدم إشار لتعر
� الفرد والدوU< أو شÕ من أشOل  ا تعب�f عن عHقة ب�� �eبكو Mبا��ا ا ا�واطنة، لكن رط?�
ال للشك  ا 7 يدع أي 9� � إطار الدوU< تو�� ,� اعة سياسية معينة أو ا�واطنة �� �Ì � العضوية ��

ن ا�مارسة الفعلية ل�وا � � الذي ينظم . طنة 7 تتحقق دون جنسية�� �pطار القانو a7ا �à نسية �فا
ا صبغة ا�واطنة � عل?� ، ويض�¹ >Uلدو ط وليست . عHقة الفرد �� Mنسية هنا ك� �شارة إt أن ا a7مع ا

Ú الواقع الذي يؤكد أن الكث�f من الدول  نة �� �ó-  قراطية � توصف بغ�f الد,� >µ7 يتمتع  - ال
بسط ا � � دول أخرى مواطنوها �� × من ا�7جانب �� �fأن غ >µقراطية  - قوق، ح لد,�  - توصف ��

م ر�Á عدم Ìلهم للجنسية >êم وحقو >e ر�� Mfك عاية وÌاية أ ضون 	� ��  .  

بطها  � ا�واطنة ن�سه من خHل ر نسية �� �ط ا M� احة ع�ç �fإن ³ تنص الدسات >µوح
� أو �pد�ت ذات الطابع ا �V بصفة ا�واطنة،  التمتع ببعض اقوق وار�� السيا�E أو ا7ج±<

ها من  �fت النقابية وغ معيات ا�دنية، التنظ±� �سيس ا�7حزاب وا � � ا7نتخاب، �< مثل اق ��
                                                           

  .06@>� ا�&!:M، ص  5
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ا النصوص القانونية ا وÑرس?< >òدد تطبي >� � >µت ال � ذلك ا�ؤسس . اقوق وار�� وقد حذا ��
ي حذو الكث�f من نظرائه، من خHل الت زا	� �ت الدستوري ا �� ل�� كن وصفه �� كيد ع� ما ,� أ

� ا�ادة  ية، حيث أورد �� نسان  "أن  1996من دستور  32الدستور a7ت ا�7ساسية وحقوق ا ار��
ت . وا�واطن مضمونة �� زا	� �� وا ي�� زا	� �يع ا �Ì � Ù ب�� >fمش Mا� والربط هنا بصفة ..." وتكون 	<

ت ا ت ليس ع� أساس أن ق�² ار�� �� زا	� �� وا ي�� زا	� �نسان وا�واطنة ا a7�7ساسية وحقوق ا
كيد ع� أن  ب التأ نسانية، بل من �� aHل Ù >fمش Mا� ثل 	< ا ,< �eلكو � ي�� زا	� ��à حكر ع� ا

ا �واطنيه من  ي يضم?� زا	� �ت"الدستور ا �� زا	� �� وا ي�� زا	� �وإن Ùن يضمن الكث�f من تلك " ا
وم ا�واطن. اقوق ل�Hجانب أيضا �òم �� هذا إشارة  ية دون و�� زا	� �نسية ا �مل ا � من �� ة ��

ه من ا�7جانب �fكيد ع� أن الشعب هو . غ ي من التأ زا	� �لوا الدستور ا � � نفس السياق 7 �� و��
ت واقوق  �، MI الفصل الرابع لتعداد ار�� � �� � �pذا الفصل الثاk مصدر السلطات، وخصص

 � ي�� زا	� �� ا ا الدستور ل�واطن�� � يضم?� >µال.  

  لة أو رمزية االنتخاب في تحديد مفهوم المواطنةدال: ثانيا

 � م ا�شاركة �� � قياس ¦� ات الرئيسية �� Mؤ��ال يشÕ أحد أ× ا � شÕ ا7نتخاب و7 	�
م  كي?� ا من أجل ,< قراطية �واطن?� تمعات الد,� نحه ا=� ثابة امتياز وحق ,< اياة العامة، وهو ,�

ية  � ا�ؤسسات الدستور م �� � تس�f شؤون البHد، إt جانب ) فقط ليس(من اختيار õثل?� >µال
 � �pموعد انتخا ï م عند � و9اسب?< و7 ينح� ا7نتخاب . كونه أداة سياسية لتقي�² أداء ا�نتخب��

تلف  � ا هو جزء من Øلية متعددة ا�راحل �� اع، وإ,� >fقHاليوم ا=دد ل � � Øلية التصويت �� ��
راط، ت � م وا��7 ا ا�واطنون من حيث ا7ه±< � قوا�I ا7نتخاب، حضور ف?� شمل التسجيل ��

 >µت وح � تنشيطها، التصويت ومراقبة ا7نتخا�� ومتابعة امHت ا7نتخابية أو ا�ساÄة ��
قراطية نظمة الد,� � بعض ا�7 ها �� � � نتا��   . إمOنية الطعن ��
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ذه العملية ا�ركبة يتوقف ع� قدر  �e م � مستوى ا7ه±< �� � كيد أن اختHف ا�واطن�� أ
ييده ا�صل � ا الناخب من �< ن?� � كن أن �� �, � >µقد تكون الفائدة الشخصية ال � >µا، ال حة ا�توقعة م?�

 � 7�رMN مع�� �fرسات غÑ tلنظر إ �� >µر معينة أو حOسواء بسبب وعود معينة أو تقا° أف ،
اء الذT أو ا�7صوات Mوعة مثل تل¹< مقابل مادي أو ما يعرف ب� Mعيار . م� لكن ا7كتفاء ,�

� العملية ا7نتخابية فيه تقليل من قيمة الفائ �شاركة �� �� � م ا�واطن�� دة الشخصية لتفس�f اه±<
نظمة  � ظل ا�7 � بناء ا�ؤسسات �� ية �� ت نفÏا كعملية سياسية وقانونية، 9ور ا7نتخا��

ت  ا طبيعة ا7نتخا�� � تتوقف ع� عوامل عديدة م?� >µقراطية، وال يعية (الد,� M9لية أو وطنية، ت�
سيةأو ر  ، كذلك درجة الو�V ومستوى الثقافة ) �� � � إقناع ا�واطن�� دور ا�7حزاب السياسية ��

ية � تع	� للعملية ا7نتخابية قيمة رمز >µالسياسية والقانونية ال . � �� � إذ يعتf� الكث�f من الناخب��
 �� � اص الذ~� � Mñ كرة ا�7 ليد لذا � ثابة �< �, �à ت � ا7نتخا�� قراطية أن ا�شاركة �� نظمة الد,� وا ا�7

� عوض أن Ùن مقصورا ع� فئة  ميع ا�واطن�� �من أجل أن يصبح ا7نتخاب حقا متاحا 
ء إليه ثابة وفاء ل�جتمع الذي يشعر بقيمة ا7ن±< م، و,�   . 8معينة م?�

ية،  زا	� �ت ا � ظل ا7نتخا�� ا �� عHم عل?� a7وسائل ا � �fك >	 �fية ع لقد ألفنا تلك الدU7< الرمز
� تعود ل�Hذهان الصورة كز التصويت  أ~� � ي�حون خارج مرا � الذ~� النمطية لكث�f من ا�واطن��

" � �pم ا7نتخا � أو واج?� �µم الوط ر× لتأدية واج?� � �ðاز× و � >fع �� " �fوهو ما يعكس قناعة لدى الكث
تمع الذي  اه ا=� � دية واجب �< � كMf من التعب�f عن رأي، بل �< ن التصويت هو أ � �� � من ا�واطن��

� إطار نفس ينت#� إليه، أي أنه نوع  من أنواع واجبات ا�واطنة لقاء ما يتمتع به من حقوق ��
وجب نص  � اعتباره ا7نتخاب حق ل�واطن ,� �� �¶ç ي زا	� �ا�واطنة، وهذا ر�Á أن الدستور ا

� تؤكد أن 50ا�ادة  >µوط القانونية أن َينَتِخب وُينتَخب "ال Mمواطن تتوفر فيه ال� Õل " � �µما يع

                                                           
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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� اس � أخذت أن ا�واطن حر �� >µنظمة القانونية ال تعمال حقه أو التنازل عنه، عكس بعض ا�7
Ú القانون لتا�t اعتبار ا7نتخاب واجب �� ية و�� جبار a7ت ا   .9بنظام ا7نتخا��

� التعب�f عن ا�واطنة 7  ية ا7نتخاب �� مز � نفس الوقت أن ا7كتفاء 	� ب أن نقر �� � لكن ��
قراطية، وذلك ع� الذي  Mendes Franceحد قول مانديس فرانس  يستق�² مع ا�مارسة الد,�

نه  � ى �� د7ء بصوته، "	� aHاع ل >fصناديق ا7ق tمرة إ ï � قراطية أن يتوجه ا�واطن �� ليست الد,�
ف  Mحركية متواص�< ومتابعة ي� �à س سنوات، بل �Ì دة�MI ين�ف إt الHمبا7ة والصمت 

 >Uع ع� شؤون الدوH7ط ا ا�واطن، ليس فقط �� � ï ما تعلق بناحيته عل?� ، بل أيضا للنظر ��
عيته وÐنته �Ìوبلديته و ... ïزمان و ï � قراطية وا�واطنة، 7 تثّمن إ7 إذا وجدت �� فالد,�

  "10.مOن

مهوري 7 تقت� ع�  David Millerويضيف ديفيد ميلر  �� منظورها ا قراطية �� ن الد,� � ��
علها متاحة  � �� Õبادرة الفردية بش�� تكرس ا >µقوق الموعة من ا رد نظام يضمن Ìاية 9� �9

 Mميع الب� �اV فيه اقوق .  >	 Õلشأن العام بش م �� � لHه±< ميع ا�واطن�� �اما  � >fا تتطلب ال وإ,�
، يصل أحيا��  �fاصة وحقوق الغ �هذه القناعة . 11إt درجة التضحية من أجل الصا� العام ا

رد اصول ع� جنسية  � وليس 9� ء هو الذي يع	� ل�واطنة معناها اقي¹< 7ن±< أو الشعور ��
بناء  لنسبة �7 مل مع�µ ا�واطنة، í هو الشأن �� رد وثيقة ثبوتية 7 �< � قد تب¹< 9� >µال ، >Uالدو

� الكث�f من الدول ا�7  ء وهوية ا�7جانب �� �� � هوية ا7½ � ب�� � وجدوا أنفÏم منقسم�� وروبية الذ~�
 � بلد مسقط الرأس، وما نتج عنه من مشاï خاصة ما أث�f من نقاش حول قضية ا7ندماج ��

تمع   .ا=�

                                                           
9  O6�&S�I F.��YU§ إ�!اف ا_�0Sذ . 63 – 53ص ". ا_S'�ب وا��GYل: ظ�ھ!ة �V7ط�O ا�I��0@cت"@u! ا

�� �PGS�Iن، ا�i;Y ا�!ا�&Y7 :O��  .2013. ا�$#ا"!. د.�ان ا�&P'��4ت ا��7�$�O. ا�!+�OI وا�&nQو
10  O��Sر ،Í�<Y�� ا'4 F�W�Sأو F4 xV@...  

11 Duchesne Sophie, op.cit, p 74. 
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  حق االنتخاب بالنسبة لألجانب: ثالثا

� ا7طHع ع� القدر اليس�f جدا Ñ كتب حول ا7نتخاب أو ا�شاركة السياسية أ و يك�¹
قراطية وأنظمة اÚ ليدرك  لد,� � إطار الدراسات ا�تعلقة �� � تندرج �� >µواضيع ال�ها من ا �fغ
ة  � 9تواه قابH للتطور مسا	� ال �� � ن موضوع ا7نتخاب عرف الكث�f من التطورات، و7 	� � الفرد ��

� تسودها >µر الOف تمعات وا�7 قراط. لتطور ا=� � الد,� قلية �� 	� به ا�7 ف �< Mة و� � �fنية من م ية اليو��
رÐا  �� � >µع� أي من ا�7سس ال � �fي ميه القانون دون استثناء و,< إt حق دستوري يضمنه و��

 � �fها من أسباب التمي �fنس واللغة وغ �� والعرق وا   .القانون، Ùلد~�

� تكرس من خkHا بشÕ مرح��  >µالقومية، ال >Uظل الدو � ز بشÕ 7فت �� هذا التطور 	�
اع العام ك >fعتمدةمبدأ ا7ق�نظمة ا سب اختHف ا�7 �� � �pمرح�< . حق دستوري أو واجب قانو

Óها  >� � >µماية والء، الو7ء، ا ة ع� أسس مثل ا7ن±< ، القا,� >Uلدو عرفت بتقديÏا لعHقة الفرد ��
نسية �� عHقة . رابطة قانونية أساسية �à ا �� Õقوق والواجبات كع�µ آخر أن أساس ا �,

دده >� >Uلدو دد حقوق وواجبات الفرد �� �� � �pوجود إطار قانو � نسية، وإن Ùن ذلك 7 ين�¹ �ا ا
 � ، اق �� � التعل�² � العمل، اق �� ا، مثل اق �� راض?� � � يقيمون �� >µال >Uاه الدو � ا�7جانب �<

نسان aHقوق ا�7ساسية لها من ا �fالرعاية الصحية وغ.  

ت إقرارها kذه اقوق لفا � مستو�� تلف �� � كيد أن الدول �< تلك من أ ئدة ا�7جانب بقدر ما ,<
� تسودها،  >µر الOف تمعات ا=لية وطبيعة ا�7 كيبة ا=� >	 tلنظر إ ة، وكذلك �� �Ö نيات منOإم

 � �µجن�Hواطن ا=�� ل�ا بنظرة ا تبط م?� �7خص ما 	� طار 7 بد من التطرق إt . و�� a7هذا ا � و��
ال إق �9 � ا �� �fقطعت شوطا كب � >µوروبية ال بة الدول ا�7 ر � رار اقوق ا�7ساسية ل�واطن �<

 � �µوا�7جن.  

ته الثHث هو 9ص�< لتطور  كو�� �, �tاوم ا�واطنة ا �òيطانية فإن م �fة النظر ال �Öحسب و
 � ، اق �� �fالتفك � ق ��Ù دنية�استمر ع� مدار قرون من الزمن، انطHقا من اقوق ا



  الجنسية و المواطنة

 128 الصفحة 2016 - 06مجلة المجلس الدستوري العدد 

، MI أضيفت إل?�  >Uساواة أمام العدا�� ا � يعتf� حق ا�لكية، اق �� >µقوق السياسية والا ا
� جاءت أساسا  >µعية وال زها، لتخت²< 7حقا بسلس�< اقوق ا7قتصادية وا7ج±< ا7نتخاب أ	�

عية وÐا . 12لتكريس ا�ساواة والتقليل من هوة الفوارق ا7ج±< �òم � ت �واطنة Ùم�< �� �à مكو��
� الكث�f من الدول ال سائدا �� �   . ا�بسط، والذي ساد و7 	�

ت  يق ا7نتخا�� وم ا�بسط ل�واطنة جعل من فكرة ا�شاركة السياسية عن طر �ò�هذا ا
تمعات ا�عنية � ا=� مثل هذا التحليل أو ا7ستنتاج . معيارا أساسيا تقاس به درجة ا�واطنة ��

خذ  � � أن �� �ßوضوع، إ7 أنه ينب�� الدراسات ا�نجزة حول ا وإن Ùن قد اعتمد بشÕ موسع ��
� أن العزوف عن بشÕ نس ى �� كن إÄال الرأي ا�قابل، الذي 	� � وليس كحÚ مطلق، إذ 7 ,� �µ

ياة  لشأن العام و�� م �� ا عن ا7ه±< �fبعض ا�7حيان تعب � ا�شاركة السياسية قد يكون ��
بعا عن معارضة ورفض للواقع  ن يكون ا�وقف �� �Ù واطنة�لتا�t نوع من Ñرسة ا السياسية، و��

� رأي ا�واطنالسيا�E أو ا وضاع السلبية �� ها من ا�7 �fأن ننكر أن 713قتصادي وغ � �ß7 ينب í ،
لشأن  م ا�طلق �� بعا من حاU< الHمبا7ة أو عدم ا7ه±< � ل�واطن قد يكون بدوره �� �µوقف السل�ا

  .العام

كf� لد � اياة العامة يتوفر أحيا�� بقدر أ راط �� � م أو ا��7 ى أثبت الواقع أن هذا ا7ه±<
ايد حركة التنقل واkجرة خاصة بعد ارب  � ، ومع 	< � � منه لدى ا�واطن�� ا�7جانب ا�قيم��
العا�ية الثانية تنامت الظاهرة بشÕ 9سوس Ñ خلف وضعا اضطرته معه الكث�f من الدول 

ا( وروبية م?� مارسة بعض اقوق ا�دنية ) خاصة الدول ا�7 ها قانونيا، وÅُح ل�Hجانب ,� �fط � >� tإ
ها من اقوق، بل تعد ا�7مر و  �fت وغ � النقا�� راط �� � معيات وا��7 �� ا � تكو~� ق ��Ù عية ا7ج±<

ت ا=لية  لنسبة لHنتخا�� � ا7نتخاب �� ق ��Ù قوق السياسيةا إt إقرار بعض ا لبعض م?� ��
صوص إقرار مثل هذ � ا �� دل قا,� �ال ا � �	 7 � � ح�� ارك وهولندا، �� ا مثل ï من السويد والد,�

                                                           
12 Duchesne Sophie, op.cit, p 76. 

�.O6�&S�I F، ا�&!:M ا�I�Q|، ص  13�  .u@57! ا



  الجنسية و المواطنة

 129 الصفحة 2016 - 06مجلة المجلس الدستوري العدد 

ميع الدول هو عدم  �لنسبة  � دول أخرى كفرنسا وأ�انيا وإيطاليا، إ7 أن ا�تفق عليه �� اق ��
 � �µت ذات طابع وط نتخا�� ذا اق ل�Hجانب إذا ما تعلق ا�7مر �� �e اف >f14ا7ع              . 

 tجانب حقوق أخرى، دفع البعض إ tإ � �pجز Õقوق ولو بشإن إقرار مثل هذه ا
نسية وا�واطنة، أي Ñرسة ا�واطنة التساؤل  �� ا عن إمOنية اديث عن وجود فصل ما ب��

نسية �� . دون ااجة إt إثبات رابط ا لتطورات ااص�< �� �� tو لدرجة ا�7 تساؤل ارتبط ��
ت  � �� >fقا من اتفاقية ماسHوروبية انط � أسست لنوع من ا�واطنة ا�7 >µال ، � �pورو الفضاء ا�7

)Maastricht ( قوق  1992لعامجموعة من ا وروبية التمتع ,� � الدول ا�7 �µواط�� Åحت  >µال
� الطعن وتقد�I العرائض أمام  ية التنقل، اق �� ا�دنية والسياسية ع� نطاق أوسع، مثل حر
� عدد من  ت ا=لية �� � بعض ا7نتخا�� MN وا7نتخاب �� >fوروبية، كذلك حق ال ا�ؤسسات ا�7

وروبية إ7 أن ا�واطنة ). Ùن هذا اق قد أقرته بعض الدول قبل ا7تفاقيةوإن ( 15الدول ا�7
� من اقوق سواء  دى التمتع بقدر مع�� تبط ,� وÐا ا�بسط í سبق التقدk �Iا، 7 	< �òم � ��
�V أو اقتصادي، بل تتعداها إt ذلك الشعور  � أو سيا�E أو اج±< �pنت ذات طابع مدÙ أ

ك الذي يدفع ��  >fش�ء ا 7ن±< � اياة العامة، وتفعيل تلك اقوق �� راط �� � �واطن إt ا��7
ا قيق هذا الشعور . وÑرس?< وروبية ³ تتمكن من �< موعة ا�7 كن القول أن ا=� انب ,� �� هذا ا و��

� بعض  ، وإن Ùن يقدم �� � �µم الوط �e ك �واطنة أوروبية تسموا ع� ان±< >fش�ء ا 7ن±< �� �Vما �ا
� قضا�� مثل ارب ع� العراق عكس ا�واقف اا7ت أمث�< عن توحد  �� � �pورو الرأي العام ا�7

ا أن  كMf م?� واقف إنسانية أ تبط ,� الرÅية للحكومات، أو بعض القضا�� البيئية، غ�f أن ذلك 	�
�واطنة  .16تكون مسأU< شعور ��

                                                           
14 Duchesne Sophie, op.cit, p 77. 
15 Ibid, p 79. 
16 C. Vieilledent, L. Jaschke, A. Rouby, M. Greco «Identité européenne/citoyenneté 
européenne»,        p 02.  
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� عدد 9دود من  ت ا=لية فقط، و�� � ا7نتخا�� إن اقتصار منح حق ا7نتخاب ل�Hجانب ��
نسية وا7نتخاب  �� ا اوز فكرة ا7رتباط ما ب�� � � حد ذاته صعوبة �< وروبية يعكس �� الدول ا�7

، . كرمز �مارسة ا�واطنة � �~ Mة السبعينات من القرن الع� >fف tتعود الفكرة إ Hمث Oبلجي � ف�¹
� حاولوا منح حق ا7نتخاب ل�Hجانب  � وسياسي�� �اني�� �fمن ا=او7ت ل �fلت الكث �ñ حيث

ية �راجعة الدستور البلجي�� عام نذكر  �fا ا�7شغال التحض اح 1978م?� >fحيث قدم اق ،
نسية البلجيكية �مارسة بعض اقوق  4بتعديل ا�ادة  �ط ا M� لغاء a �� � من الدستور والقا��

اح رفض من قبل  >fأن ا7ق �fأعضاء عن  5عضو مقابل صوت واحد وامتناع  20السياسية، غ
�ان البلجي�� إt أن صدرت واستمرت بعد . 17التصويت �fذلك ا=او7ت ع� مستوى ال

 � >µسن >Uلس الدو ورة مراجعة  1986و 1980قرارات عن 9� � ا�سأU< ب�� ربطت أي تعديل ��
وروبية مثل فرنسا، ولعل . 18الدستور � الكث�f من الدول ا�7 ال الفكرة مستبعدة �� � � ا�قابل 7 	< ��

� سنة  �µت 2014حادثة الطالب ا�7جن Mfك سة أحد أ � 7حقا أن ر�� ا عن الوضع، حيث تب�� �fعب
ت صHحية بطاقة  � ان?< �pو �fمÙ واطن�� الفرنÙ �uنت تعود  ت الطHبية ا�والية لليم�� التنظ±�
، وقد أث�f جدل  �uميع يعتقد أنه مواطن فرن �� وقت Ùن ا �� � �pقانو �fوضع غ � إقامته وأصبح ��

� بتو�t مسؤولي �µا حول أحقية أجن � كب�f وق?< دة ع� تنا�� التأييد لليم�� ة من هذا النوع، ز��
  .ا�تطرف ا�عادي أصH ل�Hجانب

� تعf� بدورها عن  �pورو اد ا�7 >�Hد دستور موحد ل � اع±< كÑ Mf سبق، فإن نتيجة الفشل �� أ
ا ما هو مرتبط أساسا بفكرة ا�واطنة  � م?� >µملها، وال �9 � وع �� M��� Ìلها ا >µر الOف �Hرفض ل

وروبية  � ا�7 �pورو � الفضاء ا�7 م� من Ñرسة الكث�f من اقوق السياسية وا�دنية ��   .وما �<

                                                           
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. 
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 Hمطروحة أص �fغ >Uسأ�زا	� بصفة خاصة، فإن ا �� Øوما وا �pأما ع� مستوى الوطن العر
ا يسمح مناقشة الفكرة �, � �WدÙ فالدستور . 7 ع� ا�ستوى السيا�E و7 ع� ا�ستوى ا�7

ي مثH وا+�  زا	� �� مادته  ا � تنص ع� أن  ��50 >µأن ينتخب وينتخب"ال � " لÕ مواطن اق ��
� ا�واطن  نسية كحد فاصل ما ب�� �ط ا M� دنية والسياسية هو�فأساس التمتع بOمل اقوق ا

 � �µوا�7جن.  

  :ملخص

عتبارها أX تعب�f يصف طبيعة " تمع، �� �9 ï � �� �Eواطنة مكون أسا�قرار بكون ا a7إن ا
امات العHقة ما  � >fم� تلك الصفة من حقوق وال تمع الذي ينت#� إليه، بÕ ما �< � الفرد وا=� ب��

ا الدسات�f اديثة كز عل?� >	 � >µا أحد ا=اور ا�7ساسية ال عل م?� � اه ا7½خر، �� � إذ . لÕ طرف �<
، ع� أساس رابطة قانونية قوية  >Uالدو tء الفرد إ � بعض 9اورها قيمة ان±< �� �fتعكس الدسات

Óها، �à ا >� � >µال � اه دولته والقوان�� � � حق ا�واطن �< ا من واجبات �� تب ع?� >fنسية، وما ي �
 >Uاه نفس الدو �   .وكذلك ما يتمتع به من حقوق �<

�مارسة ا�واطنة  � �pعتبارها السند القانو نسية، �� � وم ا�واطنة إt حد بعيد �� �òن م >fولقد اق
مارسة حق  ة طوي�< ,� >fا لفkا �9 � � ا�� >µصية ال � Mñ ن مشاركة �ó ا7نتخاب من حيث

ون البHد �fيس � اص الذ~� � Mñ � اختيار ا�7 وم بدوره عرضة للتأ	M . ومتساوية للجميع �� �ò�لكن هذا ا
تمعات تلف ا=� �9 � دث هنا وهناك �� >� � >µختلف الظواهر ال ذلك أن ارتفاع نسب اkجرة، . ,�
� وتطور مفاه�² حقوق  قراطية، وتعاقب ا�7جيال من أبناء ا�هاجر~� نسان والتجارب الد,� a7ا

ق ا7نتخاب  اف �� >fبعض الدول دون ا�7خرى، مثل ا7ع � أنتجت Ñرسات جديدة ��
وم ا�واطنة �òم � نسية أو توسع �� �� قيمة ا اجع �� >	 � ء من التجاذب ب�� � Muجانب، ما يو�� ب�Hل". 
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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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 01- 98لمجلس الدولة بين أحكام القانون العضوي رقم تشتت قواعد االختصاص النوعي 

 وأحكام قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

صام الياس/ أ  

، كلية الحقوق والعلوم السياسية"أ"أستاذ محاضر صنف   

 جامعة مولود معمري، تيزي وزو

: مقدمـــة   

f�  28بعد صدور دستور  د  1996نو�� ة إt اع±< ��ç ا7زدواجية الذي تضمن إشارة
ي زا	� �� ا �pالنظام القضا � �  01- 98، صدر القانون العضوي رR< 1القضائية اkيôية ��  30ا�ؤرخ ��

لس الدوU< وتنظيمه و�Ø 1998ماي  ختصاصات 9�   .2ا�تعلق ��

� ا�7حOم  01-98وقد نظم القانون العضوي  �� >Uلس الدو �= �Vا7ختصاص النو >U10و 9مسأ 
ي آنذاك ³ يكن خاليا من أحOم تنظم ا7ختصـاص النـو�V غ�f أن القانون . 11و زا	� �الوض�ß ا

 � ، إذ Ùنت أحOم ا�ادت�� >Uلس الدو � سيحل 9لها 9� >µة العليا الÓ=ية لدى ا دار a7274للغرفة ا 
تـب عـن . من قانون اa7جراءات ا�دنية الساري ا�فعول حينئذ تنظم هـذه ا�سـأU<   277و وقـد 	<

لنتيجة أن  � نفس الوقـت �7حـOم قـانون ذلك �� ضع �� � >� >Uلس الدو �= �Vا7ختصاص النو >Uمسأ
 >Rم القانون العضـوي رOة وأح �Ö دنية من�جراءات ا a7أمـام هـذه الوضـعية القانونيـة .  01-98ا

يبة Ùن من ا�7جدر لو تضمن القانون العضوي  ديـد مصـ�f أحـOم  01-98الغر نصا من أجـل �<
جراءات ا�دنية ا a7ة العليا، عـوض قانون اÓ=ية لدى ا دار a7للغرفة ا �V7ختصاص النو �تعلقة ��

 >Uسأ�� ع� نفس ا ي�� � سار تلف�� �9 � ر ع� نص�� �f�بقاء غ�f ا a7ا  .  

                                                           
.Sّn¡ـ� G$7¡� دو�¡HW O�O¡7�ّV7 O¡µ _4&¡�ل ا�$H¡�ت : " t¡G4 أ@¡�  F71996 دS¡�0ر  12U152/2 ا�&�دة   -1

O¡.دارvا O�"�¡]V��» ا�&¡¡�دة ". ا`¡W 12¡¡Uأ@¡�  153و t¡¡G4 �¡27" : ،�¡¡�G���د +¡¡�@�ن 4[¡�ي ¡¡e2U�i ا�&O¡&;Y اّ¡Y.
�و�O، وO&;Y7 ا��2ّ0زع، وiHG&4، وا�iHU�L�u0 ا_�!ىّ� ". و�G$7 ا

2 - ¡¡L �¡¡&W i¡¡+ي ر�¡¡]���&iW�¡¡Y  71998¡¡�ي  30ا�&¡¡nرخ (¡¡)  98-02�ر �¡¡2>� ا��¡¡!ض ا�V¡¡�@�ن ا�I |¡¡G�0&�ا
 i+ي ر�]��  . ا�&O&;Y&I |G�0 ا��20زع �71998ي  30ا�&nرخ ()  03-98اvدار.O، وا��V@�ن ا
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كMf من ذلك فان ا�ادة  تاميـة ³  01-98من القانون العضوي  42وأ �ت عنـوان ا�7حـOم ا >�
، بل نص فقط تتضمن النص ع� تعليق تطبيق أحOمه إt غاية التنص >Uلس الدو يب الفع�� =�

يـة لـدى ا=Óـة  دار a7تـب¹< الغرفـة ا ، >Uلـس الـدو � انتظار تنصيب 9� ع� أنه وبصفة انتقالية، ��
ا � القضا�� ا�عروضة عل?� تصة للفصل ��   . العليا �9

ية"بطبيعة اال هذه ا7زدواجية  لـس " ا�عيار �= �Vوضـوع ا7ختصـاص النـو تتعلـق فقـط ,�
، و7 >Uادة الدو�جراءات القضائية ا�تبعة أمامه، �7ن ا a7ا tتد إ -98من القـانون العضـوي  40 ,<

لس الدوU< �7حOم قانون ": نصت ع� أنه  01 � أمام 9� �pجراءات ذات الطابع القضا a7ضع ا � >�
جراءات ا�دنية a7ا".  

ـة وأحـO "غ�f الطبي�ß "دام هذا التعايش  �Ö دنيـة مـن�جـراءات ا a7نصـوص قـانون ا � م ب��
 >R01-98القانون العضوي ر  >Uلـس الـدو �= �Vا7ختصـاص النـو >Uتنظـ�² مسـأ � ة أخرى �� �Ö من

وجـب القـانون  يـة ,� دار a7دنيـة وا�ال مستمرا بعد صدور قانون اa7جراءات ا � عدة سنوات، و7 	�
08-09  � جرد دخـوU  2008فيفري  25ا�ؤرخ �� جراءات ا�دنية ,� a7والذي نص ع� إلغاء قانون ا

 � �fه ح Mن� � ر¶�   .  3التنفيذ، أي بعد سنة من �<

ية  دار a7دنية وا�� قانون اa7جراءات ا ع �� M��يقة تعامل ا ليل طر من هذا ا�نطلق سنحاول �<
� ظل وجود أحOم  �� >Uلس الدو �= �Vا7ختصاص النو >Uية"مع مسأ � " مواز �� >Uسـأ�تنظم نفس ا

شـOليات القانونيـة01-98القانون العضوي  a7ودراسـة ا ،  � هـا هـذه الوضـعية، خاصـة �� �fتث � >µالـ
 � � النص��   . 4حاU< التعارض ب��

                                                           
�@�O واvدار.O 1064و 1062ا�&�د�Uن  - 3&�  .   2VU F7�F اv:!اءات ا

4 -  O�:زدواcرة (�ن ھ`ه ا��Õ�"O.ر���&��iW�Y&G اvدار.O " ا (4�2��O'Q2 إ�t ا�u0�cص ا�I �].�7:�دة أ
�&iW�Y  �71998ي  30ا�&nرخ ()  02- 98�;O<G0�7 OV.!PI F، إذ :�ءت أ6;�م ا��V@�ن ا��[�ي �I |G�0&�ا

O�@�&���V@�ن اv:!اءات ا �H�) 5�u<0��F7 t () ھ`ا اUc$�ه ا0W>§ ا�>V!ة ا_و. اvدار.�U O7�4 OرOW أ7! ا
�12  02- 98ا�&�دة ا_و�F7 t ا��V@�ن ا��[�ي �I" : () م�����VG@�ن ا O�"�]+ ت�H$W O.إدار iW�Y7 s/2U

O.دارvدة ا�&��u<0�5 أ6;�م "ا�I �0&e@ ي`��H`ه ا�&iW�Y وا (4�2�، و��P@ () 5u<U iق ا�u0�cص ا
 F�Uد�&��@�O ا��Qري ا�&>��ل آ@` 7و 7ا&� 801و 800اك، iy أ6;�م ا�&�اد 7;!ر F7 +�@�ن اv:!اءات ا

�@�O واvدار.O 802و&� .           F7 +�@�ن اv:!اءات ا
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I- تنظيم قانوني مزدوج غير مبرر لالختصاص النوعي لمجلس الدولة  : 

� ا�ــواد  يــة �� دار a7دنيــة وا�جــراءات ا a7بتنظــ�² ا7ختصــاص  903و 902و 901اهــ²< قــانون ا
� ظــل قــانون  � Ùنــت ســائدة �� >µمكرســا بــذلك مــن جديــد الوضــعية الــ ، >Uلــس الــدو �= �Vالنــو

 �ßل�جراءات ا�دنية ا a7ال خاضـعا . ا � �	 7 >Uلـس الـدو �= �Vأن موضـوع ا7ختصـاص النـو �µع �,
� مزد �pم القـانون لتنظ�² قانوOـة وأحـ �Ö يـة مـن دار a7دنيـة وا�وج، أي أحOم قانون اa7جراءات ا

نية 01-98العضوي  M� ة �Ö من    .  

� نفـس الوقـت عـ�  �� � ي�� � سـار تلفـ�� �9 � � قانوني�� د نص�� ر اع±< �fال ما ي7 يوجد بطبيعة ا
تية ، وذلك ل�Hسباب ا7½ >Uسأ�  : نفس ا

ــة م - قيــق نفــس إذا Ùنــت صــياغة هــذه النصــوص القانوني >� tــدف إ >eــا و تجانســة حرفي
غراض القانونية، فH داk �Vذا  � "ا�7 �pهذا الشأن"التضخم القانو � � نص واحد ��   .   ، إذ يك�¹

-  � قــل �� � ا�ضــمون أو عــ� ا�7 أمــا إذا Ùنــت هــذه النصــوص القانونيــة تتضــمن اخــتHف ��
 �fالتفس � شOليات قانونية عويصة �� a7 الصياغة، فان ذلك سيكون مصدرا � ولويـة �� ديد ا�7 >� � �� 

اص يقيد العام"التطبيق، خاصة إذا Ùن منطق التفس�f القا�I ع� مبدأ  �د نفعـا í هـو " ا � �� 7
� مسأU< اال   .الشأن ��

7طHع ع� أحOم ا�واد من  ��9  t01-98من القانون العضوي  11إ Mfكـ ا جاءت أ �eيبدو أ ،
 >Uلس الدو �= �Vا7ختصاص النو � �� Hا ع� ما ي�� تفصيBوذلك بن:  

� الطعون الرامية إt إلغاء أو تفس�f أو تقـد	�  -  ول وآخر درجة �� �Ù >Uلس الدو اختصاص 9�
يـة واkيئـات  يـة ا�ركز دار a7وعية القـرارات التنظيميـة أو الفرديـة الصـادرة عـن السـلطات ا Mم�

 . 5العمومية الوطنية و ا�نظمات ا�هنية الوطنية
                                                           

��¡�ء  -5v�I ن��P��¡I ا_ول |¡G�0U F�U!¡V) §2&]U إذ ،O]7�¦ O¦��uI 0) :�ءت�12I x&4 ا�&�دة ا�O�S�0 ا
O�4و!/&��.! اVUو !�Q<0��I OL������Pن ا�I O�@�?�0�رك ا�&/!ع ھ`ا ا��P. واSا �s () ا�u��W �V6c O¦&� و+

 .   2S!ى
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 -  >Uلس الدو � اسـتئناف القـرارات الصـادرة اختصاص 9� لفصـل �� �� � نيـة للتقـا�� M� كدرجـة
يع اا7ت ما ³ ينص القانون ع� خHف ذلك �Ì � ية �� دار a7ا ¿  . 6ابتدائيا عن ا=ا

� القـرارات الصـادرة   -  لـنقض �� � الطعـون �� لفصـل �� لس الدوU< كجهة نقض �� اختصاص 9�
يــة دار a7هــات القضــائية ا �ائيــا عــن ا �e7 نظــر � لــس ، وكــذا �� لــنقض ضــد قــرارات 9� الطعــون ��

          8ا=اسبة

7طHع ع� أحOم ا�واد أحOم ا�ـواد           جـراءات  903و 902و 901أما �� a7مـن قـانون ا
�واد  ا �� ية ومقارن?< دار a7دنية وا�  : فنHحظ ما ي��  11و 10، 9ا

 - tو ول وآخـر درجـة، فـان الفقـرة ا�7 �Ù >Uلـس الـدو لنسبة 7ختصـاص 9�  901 مـن ا�ـادة ��
شـارة  a7يـة، مغفـ�< بـذلك ا يـة ا�ركز دار a7ية الصادرة عن السلطات ا دار a7ذكرت فقط القرارات ا

ية الصادرة عن اkيئـات الوطنيـة ا�سـتق�< ) ا�ذكورة أعHه í9 فعلت ا�ادة ( دار a7القرارات ا tإ
لـس الـدوU< غ�f أن الفقرة الثانية من ذات ا�ـادة . وا�نظمات ا�هنية الوطنية نصـت عـ� أن 9�

وجب نصوص خاصة �, U >Uو � القضا�� ا=� ة �� �fوأخ tلفصل كدرجة أو تص كذلك �� � ��  . 

لـس الـدوU< كدرجـة اسـتئناف، فـان ا�ـادة  -  لنسبة 7ختصـاص 9� ضـافات  �902� a جـاءت ��
� اسـتبدال عبـارة  10جديدة مقارنة بنص ا�ـادة  مـن القـانون العضـوي ا�شـار إليـه، وتتمثـل ��

يـة'بعبارة ' رارات الصادرة ابتدائياالق' دار a7ا ¿ وامـر الصـادرة عـن ا=ـا ، í أحالـت 'ا�7حـOم وا�7
وجـب  �, U >Uـو � استئناف القضا�� ا=� � الفصل �� �� >Uلس الدو ا إt اختصاص 9� الفقرة الثانية م?�

 .       نصوص خاصة
                                                           

 .    12I x&410 ا�&�دة  -6

�¡¡u��O¦ ا�&¡¡�دة  -7 �¡¡)x�10  O¡¡.دارvا iW�¡¡Y&�وھ¡¡) إ�¡¡�رة إ�¡¡t ا�&¡¡Q0�O ا�0¡¡) أطHVG¡¡� (ا�U (¡¡0[¡¡&2§ 4'¡¡�رة ا
 F�Uد�¡¡&��K�V0G¡¡) (¡¡) ا�&¡�دة اvدار.¡¡I ،O&¡¡� أن ا t¡¡��ر:¡¡O ا_و� F¡¡71996 دS¡¡�0ر  153و 152ا�&/¡!ع t¡¡G4 ا

O.دارvا O�"�]V�'¡�رة ا�$H¡�ت ا�"�¡]V�O اvدار.¡U ،O/¡�! إ�¡t 4 11، (�ن ا�&¡�دة )ا��v�I §<0Wرة إ�t ا�$�Hت ا
O.إدار O�"�]+ ت�H: O�@�y OH: F7و O.إدار iW�Y7 OH: F7 i]. داريvا ("�]V� .        وsWن ا��e2م ا

 .     12I x&411 ا�&�دة  -8
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وt مـن ا�ـ -  لس الدوU< كجهة نقـض، فـان الفقـرة ا�7 لنسبة 7ختصاص 9� ذكـرت  903ادة ��
شـارة  a7يـة، مغفـ�< بـذلك ا دار a7هات القضائية ا �� آخر درجة عن ا í (فقط القرارات الصادرة ��

لـس ا=اسـبة) ا�ذكورة أعـHه 11فعلت ا�ادة  غـ�f أن الفقـرة الثانيـة مـن ذات . إt قـرارات 9�
� الق لنقض �� � الطعون �� لفصل �� تص كذلك �� � �� >Uلس الدو ـوU< ا�ادة نصت ع� أن 9� ضـا�� ا=�

وجب نصوص خاصة �, U. 

II-       اإلشكاليات القانونية التي تثيرها االزدواجيـة المعياريـة لالختصـاص النـوعي لمجلـس

  : الدولة

� ذكــر حــا7ت  يــة ا�تمثــل �� دار a7دنيــة وا�جــراءات ا a7قــانون ا � يبــدو أن اــل ا�عتمــد ��
لـنقض،  ول وآخـر درجـة وكجهـة اسـتئناف وكجهـة طعـن �� �Ù >Uلـس الـدو ا7ختصاص العام =�
اصـة، مقبـو7 إt أبعـد  �حاU< إt ما تتضـمنه النصـوص ا a7 لنسبة للقضا�� ا�7خرى �� وا7كتفاء ��

وج ا أحـOم ادود، إذ ,� � قد تش�f إل?� >µا أو ال � تكون قد أشارت إل?� >µا7ت البه ستدخل ï ا
 >Uلس الدو �= �Vال ا7ختصاص النو ن 9�   . خاصة 7حقة تلقائيا ��

� القـانون العضـوي  �� >Uلس الدو �= �Vم ا7ختصاص النوOتعديل أح >I ،اه � � هذا ا�7< ��98-
يق القانون العضوي  01 �  13-11عن طر ، وقـد انصـب هـذا التعـديل 2011جويلية  26ا�ؤرخ ��

� �7حOم ا�واد من  ن ا�واد من  903إt  901ع� نقل شبه حر�� ا �� �Ö9وإدرا  t11إ .  

وt مـن ا�ـادة  ديـدة خالفـت مضـمون ا�ـادة  9غ�f أن صياغة الفقرة ا�7 �مـن قـانون  901ا
ية دار a7دنية وا�درة عـن اkيئـات العموميـة القـرارات الصـا"، إذ احتفظـت بعبـارة 9اa7جراءات ا

وt مـن " الوطنية وا�نظمات ا�هنية الوطنية � أن نص الفقـرة ا�7 � ح�� �� ، �Iالنص القد � الواردة ��

                                                           
�.5 ا��V@�ن ا��[�ي  -9�U أن M798-01  6;¡�م +¡�@�ن_ O¡��و��"�� إ�t �7اO¡'W ا�L�u0¡�ت G$7¡� ا'7) 7!.

�.O2 واvدار.O و:��H�7 (��&0U �HGاv:!اءات &�وھ`ا x� F7 �</0Q@ �7ل اcطxع t¡G4 4¡!ض ا_S¡'�ب . ا
�.5 ھ¡`ا¡�0��G&�2+/¡�ت، ا�O2¡Q ا���O¡Q7، ر+¡i . ا�&I OVG�0&/!وع ا O�&¡S!��ة ا¡.!$�ا�&$G¡� ا�/¡�') ا�¡�ط2)، ا

�ة .�م 225V�2&��ورة ا���د.O ا�?�O27، ا�$OQG ا� .   20. ، ص�72011ي  16، ا
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يـة"7 تش�f إ7 إt  903ا�ادة  يـة ا�ركز دار a7ية الصـادرة عـن السـلطات ا دار a7هـذا ". القرارات ا
� الصياغ قل هذا ا7ختHف �� � ا�ضمون أو ع� ا�7 � التعارض �� تلف�� �9 � �~ �fتمل تفس   : ة ��

� نظر الـدعاوى ا�رفوعـة  901أشارت ا�ادة  - �� >Uلس الدو وt إt اختصاص 9� ا ا�7 >eفقر � ��
 >Uـو ـا الثانيـة إt القضـا�� ا=� >eفقر � �� >Uحـا a7 كتفـت �� يـة، وا يـة ا�ركز دار a7ضد قرارات السلطة ا

لنسبة لقرارا وجب نصوص خاصة، í هو الشأن �� �, >Uلس الدو ت اkيئـات العموميـة الوطنيـة =�
  . وا�نظمات ا�هنية الوطنية

ة، إذ  9ذكرت ا�ادة  - �fوأخ tكدرجة أو >Uلس الدو لتفصيل اختصاص 9� �� tو ا ا�7 >eفقر � ��
ـة ضـد  �Öو�ـوعية ا M��ـص ا �ð ية ودعـاوى �fلغـاء والـدعاوى التفسـ a7نظر دعـاوى ا � تص �� � ��

ية واkيئات العمومي دارات ا�ركز a7هنية الوطنيةقرارات ا�وإذا Ùن ا�7مر . ة الوطنية وا�نظمات ا
لـس  � تـنص عـ� اختصـاص 9� >µـادة الـ�كذلك، نتساءل عن جدوى الفقرة الثانيـة مـن ذات ا

وجب نصوص خاصة ؟  �, U >Uو � القضا�� ا=� لفصل ��   الدوU< كذلك ��

كــن أن نســتدل قــرب إt اقيقــة القانونيــة، و,� ول هــو ا�7 عــ� ذلــك  يبــدو أن التفســ�f ا�7
لقياس ع� تعديل ا�ادة  � نظـر الطعـون  �11� �� >Uلـس الـدو � Ùنت تنص عـ� اختصـاص 9� >µال

� الطعـون  ية والفصل كـذلك �� دار a7هات القضائية ا �ائية الصادرة عن ا � القرارات ال?� لنقض �� ��
كتفت ا�ادة  لس ا=اسبة، إذ ا � قرارات 9� لنقض �� قـانون مـن  903ا�عدU< ع� غرار ا�ادة  �11�

 � لــنقض �� � الطعــون �� �� >Uلــس الــدو لــنص عــ� اختصــاص 9� يــة �� دار a7دنيــة وا�جــراءات ا a7ا
 tالفقـرة الثانيـة إ � يـة، وأحالـت �� دار a7هـات القضـائية ا �� آخر درجة عن ا ا�7حOم الصادرة ��

وجب نصوص خاصة �, U >Uو يع اا7ت ا=� �Ì.  
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� القرارات الصادرة عن  هـات القضـائية وتتمثل هذه اا7ت �� �، عـ� غـرار "ا�تخصصـة"ا
تمعة لس ا=اسبة الصادرة عن الغرف ا=� عـ� للقضـاء  10قرارات 9� لـس ا�7 وكذلك مقررات ا=�

  .11الصادرة عن تشكيلته التأديبية

  :ةخاتمـ

 >Rد القانون العضوي ر �  01-98بعد اع±< لـس  1998ماي  30ا�ؤرخ �� ختصاصات 9� ا�تعلق ��
، Ùن  >Uلس الدو �= �Vا7ختصاص النو >Uسأ الدوU< وتنظيمه و�Ø والذي تضمن أحOما خاصة ,�
� قـانون  ية آنذاك ع� ذات ا�وضـوع �� ع التعب�f عن موقفه çاحة إزاء ا�7حOم السار M��ع� ا

ـا اa7ج �eيـق تعـديلها أو إلغا نب ازدواجية النص، وذلـك إمـا عـن طر � راءات ا�دنية من أجل �<
جـراءات  a7م قـانون اOأح tهذا الشأن إ � �� >Uحا a7 �� Hيق ا7كتفاء أص والول 9لها أو عن طر

ية ا�فعول   .     ا�دنية السار

ي كرس من جديد هذه ا7زدواجية ا زا	� �ع ا M��غرب من ذلك أن ا � قـانون وا�7 يـة �� �عيار
وجب القانون  ديد الصادر ,� �ية ا دار a7دنية وا��  09-08اa7جراءات ا ، 2008فيفـري  25ا�ؤرخ ��

ناسبة تعديل القانون العضوي  ا ,� كيد عل?� يـق القـانون العضـوي  MI98-01 أعاد التأ -11عـن طر
13  � جــ 2011جويليــة  26ا�ــؤرخ �� a7م قــانون اOكبــة أحــ وجبــه موا راءات ا�دنيــة الــذي أراد ,�

ية دار a7واد . وا� 11و 10و 9وقد Ùن من ا�7جدر لو انصب تعدي� ا�7خ�f هذا ع� إلغاء أحOم ا
                                                           

�ل وا�&¡¡G.�:1995  k¡¡:�&I i&0�O¡¡  17ا�&¡¡nرخ (¡¡)  F¡¡795-20 ا_7¡¡! ر+¡¡i  110أ@e¡¡! @¡¡1 ا�&¡¡�دة  -10¡¡�&�ا
 i+رخ (¡)  02-10ا_7! رn&��?¡F¡7 O @¡1 . ا�&G$&I |¡G�0¡� ا�&O'¡S�Y 2010أوت  20ا�?�وk¡:�&I ا�>V¡!ة ا

�&$�G ا�& 110ا�&�دة  O�&0$&��و�0GU O#م �I ا��!ف ا�5W () O'S�Y 7¡� (�ن +!ار ا�V2¥ ا��uدر �G$7 F4 ا
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حاU< ببساطة إt أحOم ا�واد من  a7901وا  t903إ  � >µيـة الـ دار a7دنية وا�من قانون اa7جراءات ا
 >Uلس الدو �= � �pا7ختصاص القضا >Uتفصيل مسأ �   .    وفقت ��

� آن واحـد 7 يسـتجيب �7ي إن تنظ�²  �� � � قـانوني�� لس الـدوU< بنصـ�� �= �Vا7ختصاص النو
� أحـOم ا�ـواد  ، إذ يظهر جليا أن عدم التنسيق بـ�� � �pم  11و 10و 9منطق قانوOـة وأحـ �Ö مـن

را قانونيـة معينـة، بـل �à  903و 902و 901ا�واد  Mتـب أ� ة أخرى ليست مقصودة لـ�� 	< �Ö من
� تعام رد أخطاء مادية �� �9 � �µالوط � �pالنظام القانو � ي مع التطورات ااص�< �� زا	� �ع ا M��  .ل ا

 

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

أكتوبر  10إلى  8يريفان من  –الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الدستوري األرميني 

2015  

  ،مراد مدلسيالسيد معالي                            

  رئيس المجلس الدستوري الجزائري                       

  السيد الرئيس،

  زمالئي األعزاء،

  أصحاب السعادة،

  السيدات و السادة،

� دوU< القانون قراطية و  لتعز	� � السلطات عن� أسا�E للد,� غ�f أن التطور . يعتf� الفصل ب��
يعية و  Mالسلطات الت� � � ب�� التنفيذية و القضائية و اديث �مارسة السلطة و التفاعل الوظي�¹

كMf مؤد�� إt إنقاص فاعلية هذا  ا�قرن مع تعددية السلطات التÓيلية ينشأ سلطات مضادة أ
  .ا�بدأ و تضاعف ا7نتقادات ا�تعلقة بتأسيسه

ت  û عن كتا�� ية ع�ية تقوم ع� الفقه النا¶< � ا�7صل نظر � السلطات هو �� إن الفصل ب��
� روح القوا" مونتسكيو 7 س±�    ". ن��

ت  ن ار�� �ó يع و التنفيذ و القضاء من أجل Mال الت�Øأ � � ب�� �fلتمي يتعلق ا�7مر ��
 �éقرا سس قانونية لنظام سيا�E د,� �Ù ديد وظائف . ا�7ساسية � الواقع من خHل �< '� هذا �� >fي

ن  �ó ؤسسات من أجل�� ا وري للتعاون العضوي ب�� ن التوازن ال�� �ó تلفة مع السلطات ا=�
ية النظام السيا�E استمرا   .ر

اد الدستوري، تطبيقات  � ا7ج?< ف به �� >fبدأ مع� السلطات،  وقد عرف الفصل ب��
تلفة يعية و التنفيذية سلطات سياسية ع� خHف . متعـــــــددة و �9 Mتعد السلطات الت�
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ا ا7حتف اهة،  فعل?� � �	 Õب Ú� و ا � تطبيق القوان�� ا �� اظ السلطة القضائية حيث تÓن  Ðم?<
ا ستقHلي?< ��. 

 � مع سلطات الدوU< ب�� � ية من خHل منع �< ن ار �ó tإ � � السلطات �� �� الفصل ب�� �	
� من شأنه إحداث  �fك >fعتبار أن هذا ال   .سلطة مفرطةأيدي هيئة واحدة ��

ولية إt نقطة أساسية جعنا هذه ا7عتبارات ا�7 >	.  

  ية؟ذا تعني استقاللية القاضي واستقاللية السلطة القضائما

ية  لضبط موضوع لقائنا اkام و ا�نظم بصفة Ó9ة من طرف ا=Óة الدستور هذا هو ��
رمينيا �7.  

يا  � ر�� مت " مدا و جزرا" عرفت السلطة القضائية �< >eا، بل و ا >eحياHرسة صÑ ص � ف±� ��
  ".حكومة القضاة" بتأسيس 

� مبدأ استقHلية السلطة القضائية، النابع من منطق الفصل ب �µب يع � � السلطات، أنه �� ��
عية و ا7قتصادية و  لنسبة إï t القوى ا7ج±< ارس وظائفه بÕ استقHلية �� � أن ,� ع� القا��

 >Uالسياسية و كذا إدارة العدا.  

لنظر إt السلطات  ا �� �e øتت � >µصوصيات ال�Åحت استقHلية السلطة القضائية و ا
يبة عن . القضائيةالسياسية بتعم�² بعض قواعد اa7جراءات  فلقاءات مثل لقائنا اليوم ليست غر

نسان و . هذا التقارب a7قوق اول  ا أن السلطة القضائية أصبحت اا�� ا�7 يبدو وا��
ت ا�7ساسية   .ار��

تمع الع�ي خاصة أن  � ا=� �� �fك م أ كتساب اه±< صص هذه السلطة Åحت kا �� � í أن �<
يل إt اللجوء  عية و السلطة التنفيذية ,< لعداU< ا7ج±< لقضا�� ا�تعلقة �� إt القضاء ف±� يتعلق ��

كf� للسلطة القضائية �V أ � السياسية، و هذا ما أع	 Øق اج±<   .تلك ا�تعلقة بتطبيق القوان��
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ا مOنية ن�M الق�² ا�عf� ع?� a د وظيفة القضاء القضاة �� نظمة السياسيـ ,< ة من خHل تقارب ا�7
 � قراطيةو تلك الواردة �� وم دوU< القانون الد,� �òم.  

� السلطة السياسية التمثيلية مثل منظمات  �� � Ùء آخر~� M� أن تعدد السلطات أدخل �fغ
ت و كذا  عHم للرأي العام ا�عf� 7 س±� من خHل النقا�� a7معـوي و سلطة وسائل ا �العا³ ا

  .السلطة ا7قتصادية و ا�الية

ارÔا ال �, � >µال >Uأمام السلطة التنفيذية و هذا إن وظائف الدو >Uعلها مسؤو � داري �< a7قضاء ا
� ا7ختصاص داخل ا�ؤسسة القضائية وض ر�Á التحديد الوا+� �ياد~� �Ø ما يسبب.  

وامر و نصا¶�  ضع نفسه �7 � ه بدون أن �� �f فه و �� Mستقل هو الذي يتخذ قراراته ب��� ا القا��
  .السلطة الوصية

ية لبناء دوU< القانون، صعبة التحديد، و من الوا+� أن جوانب هذا ا�بدأ،  ور �ç تعد � >µال
 �éقرا ع� الد,� عل أن الدسات�f 7 تتضمن Øوما أي تعريف kذا ا�ثل ا�7 �   .  هذا ما  ��

ة الضغوطات ا�تعددة و ذات  �Öأن يكون قادرا ع� موا Hمستق � � أن يكون القا�� �µيع
ارس غالبا من طرف السلطة ا >, � >µتلفة و ال   .لسياسيةمصادر �9

لدستور زا	� مضمونة �� �� ا � و استقHلية السلطة القضائية �� تنص . إن استقHلية القا��
لفعل ع� أن  138ا�ادة  ي �� زا	� �� إطار " من الدستور ا ارس �� ، و ,< السلطة القضائية مستق�<

  ".القانون

� من خHل ح�ية  لفعل، فإن استقHلية القضاء مضمونة ع� ا�ستوى الوظي�¹ ��
ية مهور �� ا � قوان�� ا7ستقHلية العضوية مضمونة من . ا7ختصـــاص و ا�هام ا�ذكورة بوضوح ��

ع� للقضاء لس ا�7 دف إt . قبل ا=� >e هنية للقضاة و�هام  تسي�f اياة ا تضطلع هذه اkيئة ,�
م و الذي قد ي كن أن يؤ	M ع� استقHلي?< كراه الذي ,� a7ل اOمن أش Õش ï م من عرقل Ìاي?<

م اه?< � �	.  
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  .ع� استقHلية القضاة 1يؤكد النظام ا�7سا�E للقضاء

ة أساسا ع� ضوء ثHثة عوامل �fورة : و تقدر هذه ا�7خ �fو النقل من الوظيفة و س � التعي��
  .اياة ا�هنية للقضاة

� الدستور ذاته � القضاة، فإنه 9ددا ع� العموم �� ية . ف±� يتعلق بتعي�� مهور �� رئيس ا يع��
ع� للقضاءال لس ا�7 زء . قضاة و يساعده ا=� �م القضاة و ا هاز يعي?� �جزء من أعضاء هذا ا

� U استقHلية أقوى ية و هذا ما يض�¹ مهور �  .ا7½خر يعينه رئيس ا

ع� للقضاء  لس ا�7 ا منوطة طبقا للدستور إt ا=� �eسؤولية التأديبية للقضاة، فإ� ف±� يتعلق ��
ذه ا�ناسبة 7 	�  �e ،ة العلياالذيÓ=ية بل رئيس ا مهور �  .أسه رئيس ا

اعات ا�عروضة  � �fال � � حي±� ينظر �� � و التخصص يعززان استقHلية القا�� í أن التكو~�
  .عليه

دد قانون العضوي ع� للقضاء، فH بد  ��2 تشكي�< وØل و الصHحيات ا�7خرى ل�جلس ا�7
شارة إt بعض عناçه ا�7ساسية a7من ا.  

� تتكفل  تعتÌ �fاية >µية الفردية ال عتبارها تقحم ار ورة �� �ç يئة القضائيةkلية اHاستق
ا ماي?< م . اkيئة القضائية �� >eحياHا=مية هنا و لكن أيضا ص �à  لية القضاةHليست فقط استق

ية م التقد	�   .و سلط?<

� من القدرة ع� Ñرس رم القا�� ع� للقضاء ع� أن 7 �� لس ا�7 ا يÏر ا=� �fة سلطته أخ
ية الفردية ر ص ا�ساس �� � ية ف±� ��   .التقد	�

                                                           
1  . i+ي ر�]���VG[�ء S2004'0&'!  6ا�&nرخ ()  11- 04ا��V@�ن ا (S�S_ن ا�@�V��I |G�0&�  .ا
2  . i+ي ر�]���VG[�ء .I |G�0ا�`ي  S2004'0&'!  6ا�&nرخ ()  12- 04ا��V@�ن ا tG4_ا �G$&�   0/;�5 ا

�U��6xLو �G&4دة  و�&�  .S c35�&� ا
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عتباره نقطة انطHق تنظ�² سيا�E جديد للدوU< و  زا	� �� �� ا � السلطات �� يندرج الفصل ب��
يق  � الÏر ع� Ìاية الدستور عن طر �� �uلس الدستوري الذي يتمثل دوره الرئي إنشاء ا=�

� إطار  مبدأ تدرج الق ية و �� � ا7بتOرات ا�همة للتعديل الدستوري الرقابة الدستور � من ب�� وان��
  .1989لسنة 

 � � مبدأ الفصل ب�� ال تعز	� �9 � زا	� �� �� ا لس الدستوري مند إنشائه التقدم ا=قق �� كد ا=� أ
لس .  السلطات و استقHلية السلطة القضائية � آراء ا=� كيد بدون لبس 7 س±� �� يتج� هذا التأ

لقان � و الرأي ا�تعلق بتنظ�² و Øل الدستوري ا�تعلقة �� �pتضمن التقس�² القضا�ون العضوي ا
 >Uلس الدو �9.  

 >Rرأيه ر � لس �� لفعل، اعتf� ا=� ��4  � ا�ؤسس الدستوري، " أن  1997فيفري  19ا�ؤرخ ��
ديد  >� tد إØ لتنظ�² السلطات العمومية، قد �Eبدأ أسا� السلطات  ده مبدأ الفصل ب�� ع±< ��

� حددها kا اختصاص ï م?�  >µا7ت و وفق الكيفيات ال � ا=� ارسه إ7 �� كن أن ,< �, 7 � >µا، و ال
  ".       الدستور çاحة

    >Rرأيه ر � لس الدستوري من جديد ع� استقHلية السلطة القضائية �� كد ا=� ا�ؤرخ  6أ
 � � ا" بـ  1998ماي  ��19 من  138�ادة اعتبارا أن مبدأ استقHلية السلطة القضائية الوارد ذكره ��

ومه من  �òالسلطات، يستمد م � لفصل ب�� �� � الدستور ا�نبثق عن ا�بدأ الدستوري القا��
� ا�واد  ا �� ية ا�نصوص عل?� ت الدستور ��   ."من الدستور 149و  148و  147ال��

� أساسية 7ستقHلية السلطة القضائية، و  ة أخرى و اعتبارا أن استقHلية القا�� �Ö من
دف ا=افظة  �e � �pق النقالس الدستوري ع� ا كد ا=� ، أ � ع� هذه ا7ستقHلية و كرامة القا��

، فبالنسبة ل�جلس  � � … "للقا�� �pقه النقا � ية Ñرسة القا�� قصة و ذلك " حر ستكون ��
لنقابة جباره ع� الت�¶� بذلك لوز	� العدل عندما ينخرط �� a �� . >Rالرأي ر �f2و يش  �  22ا�ؤرخ ��

� حيث يسمح U  2004أوت  �pق النقاية " إt أن ا ور اذ التداب�f ال�� � عند ا7قتضاء من ا�<
  ".             لقضاءل�حافظة عل استقHلية و كرامة ا
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� إطار الطعن  وى القانون �� �ð ع� الكشف عن � لس الدستوري القا�� يساعد ا=�
  .الدستوري

� دوره  س�� � مصداقيته و �< �� إt تعز	� لس الدستوري 	< لفعل، فإن استقHلية ا=� ��
عيته M� �²و تدع �V   .ا7ج±<

ن النظام الدستوري ال �� �Eلس الدستوري بنظام أسا 	� ا=� ذي يقع خارج السلطات ��
لنسبة لتلك السلطات � حاU< استقHلية ��   .الثHث، و هو مركز يضعه ��

لس الدستوري   .و هذه السلطات الثHث õث�< داخل ا=�

تلف  اده من طرف �9 ام اج?< >fح � أيضا �� �fلس الدستوري تتم ستقHلية ا=� اف �� >fإن ا7ع
� بقراراته و آرائه   .ا�عني��

� و ستسجل تقدمات  ا مسبقا �� ال من خHل التعديHت ا�علن ع?� � هذا ا=� هامة ��
لس الدستوري و  � صلب الدستور استقHلية ا=� يبا �� � سوف تؤكد قر >µي و ال زا	� �الدستور ا

ية و ا�الية دار a7ليته اHكذا استق.  

م ï سلطة ميدان  >f لس الدستوري يÏر بدقة و بÕ استقHلية ع� أن �< إذا Ùن ا=�
ة تدخل �Öو�ية النصوص ا ه لدستور ها í يتضح من الدستور، فإنه يÏر أيضا ع� ح� تقد	�

� آرائه و  expressis verbisإليه من أجل الدراسة و ليس ا�Hءمة مث�ا يسß إt توضيحه  ��
  .  قراراته

نحه مبدئيا لوظيفته � الذي ,� �pا � �� a7آن واحد التعريف ا � � هو �� ستقHلية القا��  ما يسمح ��
  .و للثقافة القانونية و كذا قوة طابعه

� و  وط اقيقية لقضاء مستقل الذي بدونه تب¹< القوان�� Mطاف ال��� آخر ا �� �à هذه
لقول أن ا7ستقHلية  رد حf� ع� ورق، و قد واصل العميد فيدل �� كMf مثالية 9� ا�ؤسسات ا�7

  ".  النظافة العقلية للقضاة"تعتمد ع� 
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لفعل، فإن تO	M ا �� Hنة السلطة القضائية، لذا فOفع م لتا�t السلطات ا�ضادة 	� لسلطات و ��
ا ن استقHلي?< �ó بد من.  

فف  � ية و الذي من شأنه أن �� يعد الطعن الدستوري تطورا آخر إt جانب رقابة الدستور
ا   .من الضغط ع� السلطة القضائية و يعزز استقHلي?<

�� هذا ا شارة �� a7وري ا ذف ليس من غ�f ال�� ية قد بدأت �� زا	� �وضوع أن السياسة ا
 >Uللدو �éقرا � إطار ا�بدأ الد,� � دوU< القانون �� اkيئات القضائية ا7ستثنائية من أجل تعز	�
و�t لقواعد قانونية و كذا تواجد و استقHلية اkيئات ا�ôفة  � الوجود ا�7 �µتع � >µديثة الا

ا >òبتطبي.  

� هذا ا�يدان، فقد Ùن للجزا	�  نf� هيئة و �� ا و Ùن ذلك مؤخرا جدا ,� >e �fفرصة تقا° خ 
T ا�تحدة   .ا�7

� ا�نعقد  ي¹< فر a7ر ا ناسبة ا�ؤ,< لت بصفة ملحوظة ,� � ة �< �fيقية ع� خ وز الدول ا7فر >� í
 �f � نو�� زا	� �� � ��2014 .  

� ا7عت يقيا إذا أخذ�� بع�� � إفر ا، فإن القضاء �� �e م � قد ت?< >µالعيوب ال ï من �Áلر بار ��
ذت  � ، فقد ا�< �fاول التغي اU و �� �� �Vتخذة هنا و هناك، قد أصبح ع� و�ا�بادرات ا

� استقHلية و سلطات القضاة �� إt تعز	� عتبارها 	< �� � �pا � ا إ�� �  3إصHحات البعض م?� ��
 >Uالدو � ا مع اkيئات ا�7خرى �� >eقاHع.  

لفعل بتطو	�  ية �� ديد من اkيئات الدستور �يل ا �� آن واحد قدرته و يقوم ا �� � اد يب�� اج?<
ة  �Öية مو ع� التخيل و استقHلية فكر× و هذا ما يفيد ا�رور من الشôية إt فاعلية دستور

قراطية و دوU< القانون و الد,� ��.  
                                                           

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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ية و اkيئات ا�ماث�< السيدات و السادة، ¿ الدستور � رؤساء و قضاة ا=ا >pساد � >pسيدا  

� إt ا >µ· �Z �fا�7خ � � من أجل اختيار ا�وضوع أود �� نئة ا�نظم�� >e أرادوا � � و الذ~� >pللوا
  .و نوعية تدخلهم

ا من أجل جعل إقامتنا õتعة �e اتسموا � >µهنية ال�  .سأواصل شكر× فاوة ا7ستقبال و ا
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  أثر قرارات و آراء المجلس الدستوري الجزائري، الواقع و اآلفاق

  :مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي

المحاكم و المجالس الدستورية العربية تحديات الواقع و اإلصالحات الممكنة في ضوء " 

  "المتغيرات اإلقليمية 

  2016فبراير  29- 28األردن يومي  - البحر الميت 

  محمد ضيف                                                          
�عضو المجلس الدستوري �

ية وذلك  زا	� �بة ا � ظل التجر ية �� ر الرقابة الدستور Mلدراسة آ� � هذه ا�داخ�< �� نتناول ��
ي، هل  زا	� �لس الدستوري ا راء الصادرة عن ا=� ر القرارات وا7½ Mية وآ� لتعرض إt مدى ¦� ��
لس  ر قرارات ا=� Mآ� �à فة السلطات، وماÙ ية مطلقة ت�ي ع� ا نسبية أم أن kا ¦� ي?< أن ¦�

يعية ومآل تلك ا�7حOم والنصوص، ال Mم ونصوص ت�Oية أح دستوري القاضية بعدم دستور
تب ع�  >f�� ا �pالقانو M	�7اهها أي ما هو ا � >� � وكيفية تعامل السلطات ا�ôفة بتطبيق القوان��
ي�ß أو التنظي#�  Mزئية  للنص الت� �ية الôية أو ا لس الدستوري بعدم الدستور صدور قرار ا=�

ا أو ا�عا ي?< قابة دستور لس 	� طر  ا=� � �� � >µهدات الدولية ال .  

 �à بعة 9اور   :وسنتناول هذه النقاط من خHل تقس�² ا�داخ�< إt أر

  صالحيات المجلس الدستوري في الرقابة  على القوانين و المعاهدات و التنظيمات: أوال  

  حجية آراء وقرارات المجلس الدستوري:  ثانيا  

  القانوني لقرارات وآراء المجلس الدستورياألثر :  ثالثا  

�.حجية وإلزامية قرارات المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري الجديد :   رابعا �
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  :صالحيات المجلس الدستوري في الرقابة على القوانين والمعاهدات والتنظيمات -أوال 

لس الدستوري سنة  سيس ا=� � >� >I م ال 1989لقدOام أح >fن اح دستور والÏر خاصة ل��
ام السلطات للدستور >fا . ع� احÄ � � هامت�� در ا7شارة إt مHحظت�� �   :وبداية �<

ي أسند ل�جلس الدستوري اختصاصات وصHحيات  .1 زا	� �أن ا�ؤسس الدستوري ا
لس الدستوري أن يتدخل  ية، ومن MI  7 يستطيع ا=� 9ددة وح�ية وليست عامة وتقد	�

� الدستور خارج تلك اا7ت    .ا=ددة بدقة ��

2.  � لس الدستوري ب�� � صHحيات واختصاصات ا=� �� � �f ي ,� زا	� �أن الدستور ا
 � اصة، وهنا سنكت�¹ �� اا7ت ا ارÔا �� � اا7ت العادية وأخرى ,� لس �� ارÔا ا=� صHحيات ,�

� اا7ت العادية شارة إt صHحياته �� a7 ��.1  

 � لنسبة للصHحيات وا7ختصاصات �� �� � >µالرقابة التقليدية ال � اا7ت العادية وا�تمث�< ��
تلف الدول، و�à الصHحيات  �9 � ية �� � هيئات الرقابة الدستور >� لس ع� غرار �� ارÔا ا=� �,

� أحOم ا�واد  كز ع� اختصاص الرقابة ع�    165و  163ا=ددة بوضوح �� �fمن الدستور وس
وضوع ا�داخ�< ولن ن � لعHقته ,� ت وتعديل القوان�� � ا7نتخا�� لس الدستوري �� تطرق لدور ا=�

  .الدستور

لس الدستوري ع� النص الذي أخطر به رقابة   ارÔا ا=� �, � >µية  ال وتكون الرقابة الدستور
� التنفيذ وتكون هذه الرقابة وجوبية  �fح Uوجب رأي قبل اصدار القانون ودخو وقائية  قبلية ,�

� العضوية  والنظام  ص القوان�� � � و�< �µالوط � �µلس الشع وt(الداخ�� لÕ من ا=� ) الغرفة ا�7
لس ا�7مة  ية وتكون ) الغرفة الثانية(و9� ية  غ�f إجبار قابة ا�طابقة، وإما رقابة جواز وتعرف 	�

                                                           
1  .!e@أ  �G$&���0Sري و ا�Q��OI!$U ،(S ا���0Sري () �U��! ا��e2م ا�� K�d، دور ا�V[�ء ا&Y7

��0Sري ا�$#ا"!ي ���0Sر.O ا��!I�O،  - ا��� ا�$&��tV0G&G ا��G&) ا��YUc MS�0د ا�&iW�Y و ا O7�V7 O+ور
  2015ا�;�.§ �7رس 
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قابة  ت  وتعرف 	� � العادية والتنظ±� �عاهدات والقوان�� إما قبلية أو بعدية ويتعلق موضوÛا ��
ية    2. الدستور

  :ةرقابة المطابق )1

� العضوية   � من النصوص �à القوان�� فلقد ح� ا�ؤسس الدستوري رقابة ا�طابقة ع� فئت��
�ان �fال � >µمن غرف Õوالنظام الداخ�� ل  

وأطلق ا�ؤسس الدستوري مصطلح القانون العضوي ع� تلك  :القوانين العضوية   . أ
ها ذات مركز خاص  �fالدستور، واعت � �� �مقارنة النصوص ا=ددة ع� سبيل ا

� إما إt توضيح بعض  أحOم الدستور أو إt إkíا وذلك  >	 �
� العادية  "� لقوان�� ��

اص الذي منحه الدستور  �� ا �pركز القانو�� الدستور، ويتج�  ذلك ا تفاد�� للتفصيل  ��
لس الدستوري  ية السابقة لصدورها من قبل ا=� جبار a7لرقابة ا kذه النصوص أنه خBا ��

ضافة إt وأن  رقاب a7 ا �� ا والتصويت عل?� ا للدستور تشمل طرق إعدادها ومناقش?< ة مطابق?<
ا ومدى تطابق ï ذلك مع أحOم الدستور �eمضمو.  

 U ا 7 يسمح ال ,� � هذا ا=� � Ñرسة اختصاصاته �� �ان �� �fتقييد ال �à والغاية من ذلك
تمل أن تتضمن ه � الدستور، حيث �� �� U رسوم�طار ا a7ا �	ما بتخOذه النصوص أح

تتعارض مع الدستور نصا أو روحا ا�7مر الذي يستد�V إخضاÛا للرقابة السابقة بصفة 
ن وجود منظومة قانونية  عضوية متجانسة  �ó دف من ذلك هوkأن ا í ية شام�< وإجبار

Hف القوا � � مع الدستور 7رتبا�ا الوثيق به، ومن MI فإن اخضاÛا Ùم�< لرقابة ا�طابقة �� ن��
ور�� وهذا ما ذهب إليه  ا�ؤسس الدستوري �ç �fت، يعت  3. العادية وا�عاهدات والتنظ±�

  
                                                           

2  .!e@أ - d�K �&Y7 -  !/0���0Sري () ا@�e0م ا��&5 ا���0Sري دور ا�V[�ء ا�.�)، OI!$U ا�&$�G ا
 O�I!���ول ا���0Sر.O () ا� 15و  i14  ورؤ.G'V0Q7 O�I O�!وت �VU� - ا�$#ا"!ي، 7�ا�Un7 () OG&! ا�!+�OI ا

  .4ص  2014@�(&'! 

3  .M:!&�  @>� ا
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 : النظام الداخلي لغرفتي البرلمان  . ب

� العضوية  لرقابة ا�طابقة حيث أن  �ان، مثل القوان�� �fال � >µضع النظام الداخ�� لغرف � ��
صدار من قبل  aHضع ل � � إعداد  نظاÐا الداخ�� و7 �� �ان kا استقHلية �� �fال � ï غرفة ��
�ان  �fال � >µال أمام غرف كن أن يفتح ا=� ، ا�7مر الذي ,� � � القوان�� >� ية مثل �� مهور �رئيس ا

يع الدستوري للسلطات والصHحيات 7ح±<  لتوز س �� � النظام الداخ�� أحOما ,< ل  تضم��
ل ا7عتداء ع� اختصاصات السلطات ا�7خرى 7س±� السلطة التنفيذية . ومن MI اح±<

ضع لرقابة ا�طابقة،  � >� � >µؤسس الدستوري قد ح� النصوص ال�لص هنا أنه إذا Ùن ا � و��
�� ا لس الدستوري قد ب�� � أن يكون النص فإن ا=� �üا تقت �e � قصود من رقابة ا�طابقة ��

ا  � اعتمد عل?� >µية ال مانة ا�بادئ الدستور � � أحOمه وتضمن �� موضوع اa7خطار قد ذكر ��
لس ان ï قانون 7س±�  � ا=� ا جوهره، وب�� � استنبط م?� >µية  ال وتبيان القواعد الدستور

ب أن 7 تتجاوز أحOمه ادود الدست � ية و7 تتعارض  مع روح العضوي منه �� ور
  4. الدستور  ذاته

لس إذا أقر عدم مطابقة حÚ أو أحOم من النص ا�عروض  در بنا ا�Hحظة هنا أن ا=� � و��
يعية أو الغرفة ا�عنية  Mع� السلطة الت� � � حاU< النظام الداخ�� فإنه يتع�� عليه خاصة ��

لس الدستوري وأن تعرض ات ا=� �Öراجعة مرة  مراجعة ذلك النص وفق تو�أحOم ا
كن أن تستمر العملية دون  ا و,� عادة  مراقبة مطابق?< a7 لس الدستوري أخرى ع� ا=�
لس ع�  � موافقة ا=� � تطبيقه إt ح�� وع �� Mعدم ال�  MI اصدار النظام الداخ�� ومن

نه مطابق للدستور � � والت�¶� �� �  . النص ��

  
                                                           

4  . d�K �&Y7 !e@أ -  �G$&���0Sري و ا�Q��OI!$U ،(S ا���0Sري () �PU.! ا��e2م ا�دور ا�V[�ء ا
��0Sري ���0Sر.O ا��!I�O . ا�$#ا"!يا��� ا�$&��tV0G&G ا��G&) ا��YUc MS�0د ا�&iW�Y و ا O7�V7 O+ور - 

  .7ص  2015ا�;�.§ �7رس 
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  :صالحية رقابة الدستورية  )2

� اختصاص ا 165نصت ا�ادة  وt من الدستور ع� هذه الصHحية وا�تمث�< �� لفقرة ا�7
در ا7شارة هنا  � ت، و�< � والتنظ±� ية ا�عاهدات والقوان�� � دستور � الفصل �� لس الدستوري �� ا=�
لس  ية قد تكون جزئية أو %ية حسب ما تتضمنه رساU<  اخطار ا=� أن رقابة الدستور

وU< دست لس الدستوري  ع� عكس رقابة الدستوري من طرف السلطة ا=� خطار ا=� a ور�� ��
ن رقابة  � � تنصب ع�  ï أحOم النص، وإذا Ùن ا�ؤسس الدستوري قد أقر �� >µطابقة ال�ا
ية، ومن  � حاU< رقابة الدستور ط ذلك �� >fطابقة تكون سابقة وت²< قبل صدور النص ، فإنه ³ يش�ا

كن أ ارس ع� النص قبل صدوره و,� ا قد ,< �eفإ MI ارس الرقابة ع� النص بعد صدوره ن  ,<
لس الدستوري اه من خوU الدستور سلطة إخطار ا=� � النفاذ وفقا �ا 	� �fح Uودخو.  

وامر  � العادية وا�7 � إمOنية خضوع ا�عاهدات والقوان�� ية �� وتتج� مسأU< رقابة الدستور
� رئي � بعض وكذا النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية õث�< �� ية أو �� مهور �س ا

ول   .اا7ت ا�راس�² التنفيذية الصادرة عن الوز	� ا�7

لس  الدستوري  تمل أن يقرر ا=� ية هو أنه �� ال  رقابة الدستور �9 � � التذك�f به �� �ßوما ينب
 � حOم أخرى �� � خطار ا7ختياري حæ غ�f دستوري ويكون ذلك اÚ مرتبطا �� a7ا >Uحا � ��

راق طر ,� � ا وتقر	� النص ³ �� ق ل�جلس  الدستوري  التصدي  kا ودراس?< �� >Uا� هذه ا ا، ف�¹ ب?<
لنتيجة إلغاءها ا و�� ي?<   5. عدم  دستور

قابة ا�طابقة أو رقابة  كيد ع� أنه من الثابت، سواء تعلق ا�7مر 	� ب  التأ � وختاما ��
ع، ومن MI فإن الرقابة 7  M��ية ع� ا لس الدستوري ليست U سلطة تقو,� ية، أن ا=� الدستور
عية  حية مHءمته  أو مدى صHحيته ا7ج±< يع من �� Mية ع� الت� تنصب ع� إصدار أحOم تقو,�
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ع، فالدستور  والسيا M��ا ا �e يتمتع � >µية ال ضع للسلطة التقد	� � >� >Uسأ�ذه ا �ê ،سية وا7قتصادية
لس الدستوري تقف عند حد  ا ، فرقابة ا=� � تقد	� مHءم?< يع و اطلق سلطته �� Mو7ية الت� Uخو

يع والتنظ�² للدستور أو عدم مطابقته نصا وروحا Mالتحقق من مطابقة الت�.  

� موض در بداية التطرق وقبل ا�وض �� � لس الدستوري  �� ر قرارات وآراء ا=� Mية، وآ� وع  ¦�
ا ؟ و�اذا اعتمد ا�ؤسس الدستوري  لس الدستوري وآرائه ما �à طبيع?< از لقرارات ا=� � �� a ��

همة ) واضع الدستور( لس الدستوري بعد قيامه ,� � ما يصدر عن ا=� مصطل�� القرار والرأي ��
ية وهل هناك  � القرار والرأي أم أن kما نفس الطبيعة القانونية  ؟الرقابة الدستور   فرق ب��

لس الدستوري  راء ا=� � تث�f مسأU< القيمة القانونية 7½ >µأن هناك بعض ا�7دبيات ال tإ �fنش
لقوة  � هل الرأي ملزم مث� مثل القرار أم أن القرار فقط هو وحده الذي يتمتع  �� متسائل��

لس  حسب" الرأي " ا7لزامية، ويب¹<  ات إخطار ا=� �Ö رد رأي تستأنس به إحدى هؤ7ء 9�
لتا�t فإن إلزامية  تب¹< رهينة إرادة اkيئات " الرأي " الدستوري دون أن يكون ملزما kا، و��

ية  راء �à ذات طبيعة استشار �7مر، فقد ذهب جانب من الفقه إt اعتبار أن هذه ا7½ ا�عنية ��
اÐا ع�  أساس أنه   و غ�f  ملزمة من الناحية القانونية  >fرد قيمة معنوية توجب اح بل kا 9�

صدار أو تطبيق نص تع´ أنه غ�f دستوري وتع´  a من غ�f ا�عقول أن تقبل سلطة Øومية ��
لس الدستوري منه    6. موقف ا=�

اه يعتf�   عار من أي سند أو دليل، حيث الثابت أن إرادة ا�ؤسس  � غ�f أن هذا ا�7<
ا الدستوري ³ تن�  لزامية، وإ,� a7الرأي والقرار من حيث القوة القانونية وا � � ب�� �fالتمي tف إ

� رقابة سابقة يفصل من  يعية ب�� Mلس الدستوري للنصوص الت� � رقابة ا=� �� � �fالتمي tهت إ � ا�<
 � >µالنفاذ وال � �f9ل الرقابة ح �ßي Mأي، ورقابة 7حقة أي بعد دخول النص الت� لس 	� خkHا ا=�
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ا ا=�  �  165لس بقرار، ولقد نصت ع� ذلك çاحة ا�ادة يبت ف?� من الدستور حيث جاء ��
  tو ا ا�7 >eفقر:  

لس الدستوري "  أي قبل أن ... يفصل ا=� ت إما 	� � والتنظ±� ية ا�عاهدات والقوان�� � دستور ��
� ااU< العكسية  ص الرقابة السابقة أي ..."  تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار �� � ع�µ أن الرأي �� �, ،

ية أو مهور �ي�ß من طرف رئيس ا Mيته قبل صدور النص الت� لس لرقابة دستور  إذا أخطر ا=�
ي�ß الذي  Mعاهدات الدولية، أما القرار فيكون بشأن النص الت��ص ا � قبل التصديق ف±� ��
� النفاذ، ف�Äا kما نفس القوة  �fقابته بعد دخول ذلك النص ح لس الدستوري 	� أخطر ا=�

ى تفصيH عند التطرق  169القانونية ويستشف ذلك من نص ا�ادة  �fمن الدستور مث�ا س
ا جية قرارات و  � جاء ف?� >µادة ال�لس الدستوري، فبالعودة إt نص هذه ا ى  : " آراء ا=� � إذا ار�<

ه ابتداء من يوم  M	دستوري يفقد هذا النص أ �fيعيا أو تنظيميا غ Mلس الدستوري أن نصا ت� ا=�
لس   قرار ل" قرار " وا�قصود بعبارة " ا=� � هذه ا�ادة ا�ع�µ الواسع وتعود إt ما يقرره ا=� س ��

راء ، ولعل  ص القرارات دون ا7½ � طر به، و7 �< ي�ß ا=� Mية النص الت� الدستوري بشأن دستور
� قوة  � ب�� �fلتمي اه ا�ذكور أعHه والقائل �� � هذه العبارة �à مصدر اللبس الذي وقع فيه ا�7<

راء � قوة ا7½   7. القرارات وب��

� نص ا�ادة " قرار " فعبارة  راء والقرارات ع� ��169 السواء وإ7 7 ن�ف  تشمل ا7½
� لH½راء،  �pالقانو M	�7ا ûادة تعا��� نفس ا نية �� M� صيص مادة أخرى أو فقرة � >� tواضع الدستور إ

� نص ا�ادة  راء والقرارات وأن إرادة  169وعليه فإن ا�قصود بعبارة قرار �� ص ï من ا7½ � ��
ما من حيث القوة القانونية واجية � بي?� �f ى 7حقا ا�ؤسس الدستوري 7 ,< �fس í . ودليلنا ع�

� الثانية والثالثة من ا�ادة  � نص الفقرت�� بداء رأيه  165ذلك هو ما جاء �� a لس �� � تلزمان ا=� اللت��
�ان وقبل أن يصدرها رئيس  �fا ال � العضوية بعد أن يصادق عل?� ية القوان�� � دستور وجو�� ��
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لنسبة  أي،وكذلك الشأن �� ا 	� ية، وي²< الفصل ف?� مهور �� ا � الفصل �� لس وجو�� �� لتدخل ا=�
أي أيضا �ان 	� �fال � >µية النظام الداخ�� لغرف فH يستق�² منطقيا و7 يصح قانو�� أن يقدم . دستور

� العضوية والنظام  ية القوان�� � دستور لفصل �� لس الدستوري �� لزام ا=� a واضع الدستور ��
أي وجو�� و7 يع	� kذه  �ان 	� �fال � >µمن غرف Õالداخ�� ل � >µراء نفس القوة ا7لزامية ال ا7½

 � � من حيث القوة القانونية ب�� �f ي ³ ,� زا	� �لص إt أن ا�ؤسس الدستوري ا � نحها للقرارات �� �,
ية الرقابة  � نو�V الرقابة الدستور � ب�� �fا فقط أراد التمي لس الدستوري، وإ,� قرارات وآراء ا=�

يق رأي، و  ا عن طر ية وي²< الفصل ف?� ا بقرارالسابقة للدستور � ي²< الفصل ف?� >µحقة والHالرقابة ال .  
  حجية آراء وقرارات المجلس الدستوري:  ثانيا   

� النمط   ية، ف�¹ ط الرقابة الدستور سب ,� ية قرارات هيئات القضاء الدستوري �� تلف ¦� � >�
� إt ا=Óة الفيدرالية  العليا، فإن ية القوان�� ي�� الذي تÞد فيه الرقابة ع� دستور ا  ا�7مر >eقرارا

رها ع� القضية ا�عروضة  دون أن  Mية نسبية وليست مطلقة حيث تنح� آ� �¦ �uتكت
ية ساري ا�فعول  ي�ß أو التنظي#� ا�شوب بعدم الدستور Mها ويب¹< النص الت� �fتتعداها لغ

ره ويطبق ع� حا7ت أخرى  Mتب آ�   .و	�

 � >� � >µية وخاصة تلك ال � للرقابة الدستور �pور � النمط ا�7 لس  الدستوري Kيئة أما �� �= خذ ��
لنسبة لOفة السلطات  ا  تكت�u طابع ا7لزام �� ية، فإن القرارات الصادرة ع?� للرقابة الدستور
ية  يق من طرق الطعن القضائية أو ا7دار ية و�à غ�f قاب�< �7ي طر دار a7العمومية والقضائية  وا

لس الدست بة الفرنسية، فقرارات ا=� � التجر ء í هو الشأن �� � Muا صفة وقوة الk �uوري الفرن
� فيه طبقا لنص ا�ادة  �üق�ائية 1958من الدستور اا�t دستور  2الفقرة  62ا �e �fوتعت ،

تب ع� هذه  >fقاب�< �7ي طعن وي �fغ �àية و دار a7فة السلطات العمومية والقضائية واOوملزمة ل
، فإن  ذلك �ßي Mية نص ت� � حاU< القول بعدم دستور ن ³ يكن  القرارات �� �Ù �fالنص يعت
لس الدستوري  يعية اعتبارا  من قرار ا=� Mنظومة  الت��ذف من ا   . و��



  ثر قرارات و آراء المجلس الدستوري الجزائري، الواقع و اآلفاقأ

 159 الصفحة 2016 - 06مجلة المجلس الدستوري العدد 

ة  ��ç د فيه إجابة � �� 7 ، �fي قبل التعديل ا�7خ زا	� �لرجوع إt أحOم الدستور ا و��
لس الدستوري للسلطات ا�عنية خHفا �ا هو عليه  ة بشأن مدى إلزامية آراء وقرارات ا=� ووا��

� مادته ا ا الدستور çاحة �� � نص ف?� >µه الHرأينا أع í ة  مثل فرنسا �eأنظمة مشا �  62ال ��
ا " ع� أن  2الفقرة  �eل الطعن، وأOمن أش Õقاب�< �7ي ش �fلس الدستوري غ قرارات ا=�

ية والقضائية    " .ملزمة للسلطات العمومية وï السلطات ا7دار

�د أن نص ا � زا	� �� �� ا � إ7 أنه �� من الدستور تبينان لنا القوة القانونية  169و  168ادت��
ا للسلطات  لس الدستوري وإن Ùنت 7 تنص çاحة ع� إلزامي?< راء وقرارات ا=� ½7

ا يستنتج ذلك استنتاجا  ية والقضائية وإ,�   وا�ؤسسات ا7دار

ية " من الدستور تنص ع�  168فا�ادة  − لس الدستوري عدم دستور ى ا=� � إذا ار�<
ا   "معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، فH ي²< التصديق عل?�

يعيا أو تنظيميا : " فتنص ع�  169أما ا�ادة  − Mلس الدستوري أن نصا ت� ى ا=� � إذا ار�<
لس  ه ابتداء من يوم قرار ا=� M	دستوري يفقد هذا النص أ �fغ" 

Oلس الدستوري أن أح ى ا=� �	 � >µلنسبة ل�عاهدة ال ية ويتضح من ذلك أنه �� Ðا غ�f دستور
لتصديق  تصة �� ية (فإن السلطة ا=� مهور �أي ) رئيس ا ام 	� � >fوجوب ا7ل �µع ا، ,� 7 تصدق عل?�

ا يتطابق مع  ية وذلك بتعديل الدستور ,� لس الدستوري إt غاية انتفاء سبب عدم الدستور ا=�
لس الدستوري ا ا=� ض عل?� >fاع  � >µم الOا�7ح. 

لن كن مHحظته �� ء ,� � Muلس الدستوري نفس ال � يصدر ا=� >µيعية ال Mسبة للنصوص الت�
ا رأ��  �eالعادية ( بشأ � ، والقوان�� �ان وجو�� �fال � >µمن غرف Õالعضوية والنظام الداخ�� ل � القوان��

� حاU< اخضاÛا للرقابة السابقة  ت(أو قرارا )�� � النفاذ والتنظ±� �fدخلت ح � >µالعادية ال �  )القوان��
لس بعدم  � في�ح فيه ا=� �µها، ويع M	جرد صدور الرأي أو القرار تفقد أ ا، حيث أنه ,� ي?< دستور
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لس  يته واستئصاU من النص الذي نظر فيه ا=� ا ا�7	M إلغاء اÚ ا��ح بعدم دستور �eفقدا
لس الدستوري  أي أو قرار ا=� ام 	� � >fوجوب ا7ل � �µالدستوري، ا�7مر الذي يع.  

ى " إن استعمال ا�ؤسس الدستوري لعبارة  � يار للسلطات العمومية " إذا ار�< �ك ا >	 � �µ7 تع
� الدستور  لس الدستوري أو  قراره طا�ا أن النتيجة 9ددة �� أي ا=� � ا�7خذ أو عدم ا�7خذ 	� ��
وز التصديق ع� ا�عاهدة أو ا7تفاق أو ا7تفاقية إ7 بعد ا7ستجابة �Hحظة  � يث 7 �� ��

ض عليه لعدم ا >fع�وز اصدار اÚ أو النص ا � �� 7 í ،لس الدستوري لدى تعديل الدستور �=
� اÚ غ�f الدستوري  �ßللفصل عن النص ال Hن قابÙ يته أو عدم مطابقته للدستور، فإن دستور

ر  –فقط  M� كن فص� عن النص أجل إصداره  –í سنفصل عند اديث عن ا7½ وإن Ùن 7 ,�
 � رى عليه، فقد أقر إt ح�� � >� � >µية ال ور يته من خHل التعديHت ال�� اوز عدم دستور � >�

 >Rرأيه ر � لس الدستوري �� ية لبعض أحOم  1998-4ا=� ر الت�¶� بعدم الدستور Mصوص آ� � ��
� الرأي   لس الدستوري طبقا " النص ا�عروض عليه حيث جاء �� اعتبارا أنه إذا أخطر ا=�

ن اÚ غ�f مطابق للدستور من الدستور للفص 166ل�ادة  � ، وçح �� � �pقانو Úية ح � دستور ل ��
 � >� � نفس الوقت غ�f قابل للفصل عن �� �ان  لقانونفإن اأحOم النص و�� �fال tيعاد إ � �µع�  8" . ا

لس الدستوري تستنتج أساسا من الدستور 7  لص إذا إt أن إلزامية قرارات وآراء ا=� � ��
 � ا آمران أساسيان  وال 169و  168س±� ا�ادت�� � يستشف م?� >µ:  

ا للدستور )1 الف?< لس الدستوري �9 ى ا=� � وهذه  ا�سأU< . عدم التصديق ع� ا�عاهدات إذا ار�<
Äية ع� أساس أن التصديق ع� ا�عاهدة أو ا7تفاق أو ا7تفاقية من شأنه إدخال  � ا�7 غاية ��

يع الواجب النفاذ بل ا�7مر يتعدى  Mة الت� ذلك ع� اعتبار أن تلك نصو�ا إt دا	�
� الداخلية طبقا  لنص ا�ادة   .من الدستور 132ا�عاهدات تسمو ع� القوان��
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سيسه سنة  � لس الدستوري منذ �< در ا7شارة أن ا=� � عاهدة أو اتفاقية  1989و�< ³ ي²< إخطاره ,�
، وهناك من الفقه من يتساءل ف±� إذا Ùنت ï ا�عاهدا ا دستور�� � دولية بغرض رقاب?< >µت ال

ا 9سومة، أم أن تقنية التحفظ  ي?< ة Ùنت مسأU< دستور >fطي�< هذه الف �	زا �ا ا صادقت عل?�
الفة  ن عدم �9 �ó ا �eعاهدات من شأ�ام أو توقيع أو التصديق ع� ا � تستخدم أثناء إ	� >µال
ى أنه حµ< وإن Ùنت التحفظات كتقنية  نصوص تلك ا�عاهدات للدستور، وهناك من 	�

� ا�عاهدات دبلوماسي ة وب�� �Ö الداخلية من � � الدسات�f والقوان�� ة كفي�< بتفادي التضارب ب��
� تقر	� ما إذا  ية �à الوسي�< ا�7صي�< �� نية، إ7 أن الرقابة الدستور M� ة �Ö وا7تفاقيات الدولية من

ية ية أو غ�f دستور   .Ùنت هذه النصوص دستور
الف للدستور �7ي أ	M م )2 ي�ß ا=� Mلس الدستوري  فقدان النص الت� ن يوم صدور قرار ا=�

يته  .بعدم دستور

ة مثل فرنسا  �eشا�ية ا نظمة الدستور ه  من ا�7 �fعن غ � �fيتم �	زا �� ا ية �� فنظام الرقابة الدستور
يث أنه و ان Ùنت الرقابة القبلية  � آن واحد، �� لرقابة القبلية والرقابة البعدية �� بكونه يسمح ��

� أغلب ا7نظمة لس دستوري، فإن  �à السائدة �� يق 9� � تعتمد أسلوب الرقابة عن طر >µال
يعية  Mية النصوص الت� � دستور ي خوU الدستور صHحية البت �� زا	� �لس الدستوري ا ا=�
ي�ß حµ< وإن أصدره رئيس  Mيث أن النص الت� � النفاذ، �� �fدخلت ح � >µوالتنظيمية ال

ال التنف ريدة الرÅية ودخل 9� �� ا ه �� Mن� >Iية و مهور �ات ا�7خطار  ا �Ö حدىa7 كن يذ ,�
) � �µالوط � �µلس الشع لس ا�7مة أو رئيس ا=� ية ، رئيس 9� مهور �أن تعرضه ع� ) رئيس ا

ا ذلك  يته، وهناك العديد من ا�7مث�< ع� ذلك نذكر م?� لس الدستوري لرقابة مدى دستور ا=�
 � ية �� مهور �خطار رئيس ا a ا	�  23ا�تعلق �� �fلس الدستوري  لل 2000ف ية ا=� � دستور نظر ��

 >R15-97ا�7مر ر  � زا	�  1997مايو  31وا�ؤرخ �� �اص =افظة ا �وا=دد للقانون ا�7سا�E ا
داري ا�عتمد  a7تلف عن التنظ�² ا � د تنظ�² خاص للجزا	� العا�ة �� وجبه اع±< �, >I ى الذي �fالك
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ت  زا	� بناء ع� الدستور والذي يقوم ع� تقس�² البHد إt و��7 �� ا اء هذا ا�7مر بتنظ�² �� � �ð
قال�² التابعة    ى و k �Zا العديد من ا�7 �fالك �	زا �ا إ° 9افظة ا خاص للعا�ة أطلق عل?�
ية ع�  مهور �� النفاذ لثHث سنوات عرضه رئيس ا �fاورة، وبعد دخول القانون ح ت 9� لو��7

� سنة  لس الدستوري �� يته وÙنت النتيجة  أن أص 2000ا=� � دستور لس قراره للنظر �� در ا=�
 � ا	�  27بتار¶� �fه  2000ف M	ية هذا القانون وفقد هذا ا�7مر أ م�حا من خUH بعدم دستور

ا السابقة   زا	� العا�ة تسمي?< �ى واستعادت ا �fالك �	زا �زا	� "وألغيت تسمية 9افظة ا �و7ية ا
� تنص ا�ا"  >µال Hفرنسا مث � لص إt أنه ع� خHف ما هو معمول به �� � من  2الفقرة  62دة ��

 Õي طعن وملزمة ل ا غ�f قاب�< �7 �eا وأ لس الدستوري ف?� دستورها ع� إلزامية قرارات ا=�
 � ية، وكذا بعض الدسات�f ا�7خرى، فإن واضع الدستور �� دار a7السلطات العامة والقضائية وا

� دستور  �� MEا زا	� �< �� دستور  1996ا ا استنبط النص çاحة ع� هذا  ا�7مر، وإ,�  1989و��
 >Rل قراراته خاصة  القرار رHلس الدستوري هذه القاعدة استنباطا من خ  1995 – 01ا=�

ه �7حOم  �fتفس � اداته الHحقة بل توصل إt تكريس مبدأ دستوري �� � ï اج?< ا �� �e سك و,<
رها ما ³ يتعرض الدستور للتعديل  M� لس الدستوري مرتبة 7½ � أن قرارات ا=� الدستور يتمثل ��

 �fا القرار ³ تتغ � أسس  عل?� >µنت ا�7سباب الÙ >µ9. وم  

� النظام ا=دد لقواعد �Ø من خHل نص ا�ادة  لس الدستوري هذا ا�بدأ ��  49وكرس ا=�
 � � النظام ا�ؤرخ �� �  2000يونيو  ��28 >µادة ال�ا=دد لقواعد �Ø ا�عدل و ا�تمم ، تلك ا

 >Rمل ر � آخر تعديل للن 54أصبحت �< � تتضمن إلزامية قرارات وآراء  2012ظام سنة �� >µو ال
ا للطعن   ية وعدم قابلي?< دار a7فة السلطات العمومية والقضائية واOلس الدستوري ل   .ا=�

لس نقاشا دستور�� حول مدى  � النظام ا=دد لقوا عد Øل ا=� رت هذه ا�ادة �� Mولقد أ�
ق ل�جلس أن يّضمن نظا ية هذه ا�ادة، وهل �� مه الداخ�� هذا البند ر�Á عدم نص دستور
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الدستور çاحة ع� ذلك خاصة إلزاÐا ال�¶� وا�با�M للسلطات العمومية والقضائية 
عية وتتجاوز أحOم  Mادة تفتقد لل��ن هذه ا � ى بعض  أساتذة القانون �� ية حيث 	� دار a7وا

ن قرارات  وآرا � ائية الدستور وذلك لعدم وجود نص دستوري ç¶� ووا+� يفيد �� �e لس ء ا=�
راء من يؤيد فكرة قابلية تلك القرارات للطعن أمام  ميع السلطات بل هناك من ا7½ �وملزمة 

تمع الس´ سنة  � الطعن الذي رفعته حركة  9� ثلت ��  1999القضاء ويوردون سابقة قضائية ,<
MN رئيÏا السيد 9فوظ ��  لس  الدستوري 	< لس الدوU< ع� إ	M عدم قبول ا=� ناح أمام 9�

يل  � أفر � جرت �� >µسية ال ت الر�� لس الدوU< ق�ü بعدم 1999لHنتخا�� ، إ7 أن قرار 9�
ا �7ي طعن لس الدستوري وعدم قابلي?< ائية قرارات ا=� �e >Uسأ� 10. ا7ختصاص مؤكدا ومثبتا 

ون أن ا�ادة  �	 � د من النظام ا=د 49وهو الرأي السائد لدى غالبية الفقه وأساتذة القانون  الذ~�
لس الدستوري  ية و7 تتجاوز إرادة ) حاليا  54ا�ادة (لقواعد Øل ا=� ا دستور �eو �fيث يعت ��

لس )واضع الدستور (ا�ؤسس الدستوري  � تتناول ا=� >µم الدستور الOأح ï من � ، حيث يتب��
� الدستور ما ينص ع�  لزام و7 يوجد �� a7صفة ا Uو � �pا �e لس الدستوري أن ما يصدر عن ا=�

 Hلس الدستوريخ ائية قرارات وآراء ا=� �eلزامية  و ا تقر �� �eفإ MI هذا ويضيف ، ف ذلك ، ومن 

اه � ك بل التفاصيل ï الدستور وثيقة يضمن ³ الدستوري ا�ؤسس أن ا�7< لس إt وأحال 	<  ا=�

وي�  خHل من الدستور أحOم تفس�f  الدستوري � وجب الدستور، Ìاية ع� الÏر Ðمة �<  و,�

لس فإن الدستور من 2 الفقرة 167 ةا�اد ديد صHحية  U الدستوري ا=� لتا�Ø  �t، قواعد �<  و��

لس Øل لقواعد ا=دد النظام من حاليا 54و سابقا 49 ا�ادة نص فإن  من للدستور مطابقة ا=�

ائية ع� نBا حيث �e لس  وقرارات آراء ا الدستوري ا=� >eا7لزامية وقو.   

ى اه و	� � �  الغالب ا�7< �  ورد ما أن الفقه �� لس لقواعد ا=دد النظام ��  هو ما الدستوري ا=�

سيخ سوى لس عن  صدرت هامة لقرارات 	< ه خHل من ا=� �fم تفسOوبدل الدستور، �7ح 
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لس، Øل لقواعد ا=دد النظام أحOم إلزامية حول  التساؤل  عن البحث ا�7حرى من Ùن ا=�

راء ا7لزامية فالقوة ،1998 – 4 رR<  الرأي من وا�ستمد فيه اردالو  اÚ أصل لس  وقرارات 7½  ا=�

�  الواردة راء القرارات  وأن ،1995 لسنة 01 رR<  القرار من مستمدة النظام نفس ��  من أX وا7½

يته لعدم يل�ß   الذي النص عتبار دستور راء القرارات أن �� ثل وا7½ >,  >�Óم وامتداد تO�7ح 

كد ولقد رالدستو  لس أ وجب ا�بدأ هذا الدستوري ا=�  عندما وذلك 1995 لسنة 01 رR<  القرار ,�

ط ادراج السلطات أعادت M� زوج يكون أن   MN >f�سة ا ية لر�� مهور �ية جنسية ذا ا  أصلية جزا	�

ط وهو Mوجب أسقطه أن ل�جلس سبق الذي ال� �  ا�ؤرخ 01 رR<  قراره ,� ا 20/08/1989 �� �fمعت 

ه لس استند فقد ستوري،د غ�f  إ�� �   الدستوري ا=�  دستور من 159 ا�ادة ع� 1995-01 القرار ��

�  آنذاك الساري 1989 >µادة اصبحت وال��  169 ا  قراراته أن اعتبار ع� ،1996 دستور ظل ��

 �uائية الصفة تكت لس  اعتí  �f ، العمومية السلطات وتلزم الفوري النفاذ وذات  ال?�  قرارات" ا=�

لس تب الدستوري ا=� ة بصفة 	< رها ï دا,� Mا للتعديل الدستور يتعرض ³ ما آ�� ا�7سباب أن وطا

 � >µا تؤسس ال ة  مازالت منطوق?<  MI  ومن الطعن أشOل من شÕ �7ي قاب�<  غ�f  فقراراته ،"  قا,�
لس ان\<  ط نفس ادراج  " أن إt ا=� Mن ال� وط �� M�  MN >fسة ال ية لر�� مهور � الفصل I<  الذي ا

اهل يعد  للدستور مطابقته بعدم فيه � لس قرار لقوة �< �  للبت وجه 7 فإنه MI  ومن الدستوري، ا=� �� 
يته مدى   . 1989 سنة الصادر قراره بتثبيت مكتفيا " جديد من دستور

لص � �� tلس وآراء قرارات أن إ مة الدستوري ا=� >f9 سيس منذ السلطات  قبل من � لس �<  ا=�

لس قرار أن ،إ19897 سنة الدستوري �   ³ 1995-01 رR<  ا=� Mادراج إعادة عن التنفيذية السلطة ي� 

ط ذلك Mط ال� M� نسية �ية ا زا	� ��  ا�7صلية ا MN  زوج �� >f��  I<  حيث القرار ذلك بعد  ا  تضم��

ط كذل Mال�  � ت قانون �� �  وتعدي� 1997 سنة ا7نتخا�� �� 2004، í  >I اط >fنسية اش ��  ا�7صلية ا �� 
عضاء �  ا�7 لس قضاء  ور�Á  السيا�E  للحزب ا�ؤسس�� ية بعدم  الدستوري ا=� ط ذلك دستور Mال� 

 � ط ذلك إدراج إعادة I<  أنه إ7 ،1997 لسنة السياسية ا�7حزاب حول  رأيه �� Mال�  �  القانون ��
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ة السياسية ا�7حزاب حول عضويال �fا�7خ  � لس قرار أ	M  حيث من أنه إ7 ،2012 سنة ��  ا=�

�  حا� فOن الدستوري �� ï ار يعيد مرةç a7ية عدم ع� ا ط هذا دستور Mومن ال�  MI حذفه 

Uذكورة القانونية النصوص من واستئصا�ا والتذك�f  ا لزامية دا,� a  . قراراته ��
ي مدى عن التساؤل  يب¹<  ية التحفظات ة¦� �fالتفس  � >µا ال �eلس يبد  بشأن الدستوري  ا=�

�  الواردة ا�7حOم يته  مدى لرقابة به اخطاره I<  نص �� لس يلجأ أن   من فبد7 دستور  إلغاء إt ا=�

جازته النص انقاذ ع� يعمل فإنه اÚ ذلك a يطة   �� M� عنية السلطات أخذ�لتحفظات ا ��    � >µال 

ا �eلس يبد � و  بشأنه ا=� �f �  هنا ,�   .التحفظات من أنواع 3 ب��

�  استبعاد به ويقصد :التحييدي التفسيري  التحفظ .1 �pمعا  � ي�ß  النص �� Mالرقابة  موضوع الت� 

ا الف?< ية ا�بادئ =� لس استعمل وقد الدستور  من ابتداء نشأته منذ التقنية هذه الدستوري ا=�

�  ا�ؤرخ 01 رR<  قراره �� 20/08/1989. 

ديد  به ويقصد : التوجيهي التحفظ .2 لس �<  مطابقا يصبح حµ<  النص تطبيق  لكفيات ا=�

ية التحفظات من النوع وهذا للدستور �fها التفس �fا البعض يعت �e �Ùع أوامر توجيه و Mام ل�� >fح �� 

يع إطار Mالت� ïو�ها عبارة مثل U ا �Öا يو �fلس كث �  ا=�  دور أن اعتبارا " مثل وآرائه قراراته ��

 وقد " عليه قيود بفرض 9تواه من إفراغه أو تقليصه وليس ...  الدستوري ا�بدأ تطبيق هو القانون

لس ردد �  العبارة هذه ا=� ��  �fراء من الكث �  اال هو í ا7½  القانون حول 1997- 01 رR<  الرأي ��

�7حزاب ا�تعلق العضوي  11 .السياسية ��

لس اضافة ومعناه  : البنائي التحفظ .3 ا من لصيغة ا=� �eأن شأ  �  للدستور، مطابقا النص عل�<

لس طبق ولقد ا التقنية هذه الدستوري ا=� �fده حيث كث � ��  � �üطابقة يق� زئية �� � ل�HحOم ا

يعية Mادة تلك صياغة ويعيد الت��ا ا�عنية الفقرة أو ا ا من أعطاه الذي والتفس�f  يتHءم ,�  أمثل?<

قابة ا�تعلق 1998 – 04 رR<  الرأي لس الداخ��  النظام 	�  .ا�7مة =�
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ن القول إt الفقه بعض ذهب لقد � ية التحفظات �� �fية بنفس تتمتع 7 التفس �¦ Ú ا

ية ية عدم أو بدستور ي�ß  نص دستور Mت�  � ر~� �fن بصعوبة ذلك م �ó التحفظات تلك تنفيذ 

ية �fالتفس í ى �fس  � اصة النقطة �� �ر، ا M� ½7 ��  � �~ �fرد تب¹<  التحفظات أن معت  أمنيات أو نصا¶�  9�

ها الدستوري لسا=�  من �Öعنية، للسلطات يو�كMf  اخHقية قوة kا  أن أو ا ا أ   12 . قانونية قوة م?�

ى بي±�  اه 	� � �  الغالب ا�7< ن الفقه �� � ية التحفظات �� �fا التفسk ية نفس  أحOم وإلزامية ¦�

لس �  الدستوري ا=� ية، بعدم اÚ  بشأن وآرائه قراراته ��  عطاب kا التحفظات أن بل الدستور
اه إلزا��  � ع  �< M��اطب هو Ùن إذا ا ا ا=� �e  � ا الوقت نفس و�� �eعل فإ � لس من  �<  الدستوري ا=�

Oي M�  � يع �� Mص ف±�  خاصة الت� �   . والبنائية  التحييدية التحفظات ��

يقة خHل من ذلك  ويتج� آمر طابع kا فالتحفظات �  الطر >µا يصيغ ال �e لس  الدستوري ا=�

فظاته ية �< �fأو للتحفظ وضعه فبعد التفس  �fخطار 9ل للنص يعطيه الذي التفسa7لرقابته ا 

ط Mجازته  ك� a7 ²<  فإنه � يطة للدستور  مطابقة ... ا�ادة أن "  :  بعبارات ذلك �� M� مراعاة 

�  " عبارة أو  " ... أعHه ا�ذكور التحفظات  مع تتعارض 7 ... ا�واد أحOم فإن التحفظ هذا ظل ��

يطة للدستور جزئيا مطابقة ... الفقرة أو ا�ادة تعتf�   "  عبارة أو  " ستورالد أحOم من حÚ أي M� 

  13 .  "  أعHه ا�ذكورة التحفظات مراعاة

عل والذي � كMf  آمرة صبغة U التحفظ من �� لس  يقوم عندما أنه هو أ ستبعاد الدستوري ا=� �� 

ï  �fواعتبار الرقابة 9ل للنص تفس  �fهو صللن هو أعطاه الذي التفس  �fطابق الوحيد التفس� ا

وU<  السلطات أما الوحيد البديل هو التفس�f  ذلك يبMI  >¹  ومن الدستور واضع 7رادة  بتطبيق ا=�

  .القانون

                                                           
12 .  OQ�<@ (0�I !e@أ - |I�S M:!7.  

13 .Yelles Chaouche Bachir "le conseil constitutionnel en Algérie" - opu Alger, 
1999 - p 160. 
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عطاء a7فظاته و ية �< �¦  �fك لس فأن أ ن التحفظ يدرج الدستوري ا=�  و7 قراراته منطوق ��

 � ا  يكت�¹ �  بتضمي?� ا  القرار، تسبيب و حيثيات �� ��  � �f �  الدستوري القضاء ,� زا	�  �� ��  هو إذا ا  تضم��

ية التحفظات �fالتفس   � �  به معمول هو ما خHف ع� قراراته منطوق �� ارب �� �  مثل أخرى �<

بة ر � لس �< �  الذي الفرن�u  الدستوري ا=� دراج يكت�¹ a ية التحفظات �� �fغالبا  التفس  �  حيثيات ��

ا و7 القرار وتسبيبات �  يضّم?� ر منطوقه �� �fلس وي اء من وبعض الفرن�u  لدستوريا ا=� >òف 

�   الدستوري القانون رادة ذلك فرنسا �� a ء قوة إعطاء  �� � Muال  � �üق��  ليس لقراراته فيه ا ا �� >êمنطو 

ا و فقط �  أيضا ا,� لس أما  والتسبيب، ايثيات و ا7عتبارات �� ي الدستوري ا=� زا	� ��  فإنه ا �� 
ï ية التحفظات يضّمن مرة �fالتفس  � ا í ، ايثياتو  ا7عتبارات �� �Öب�احة يدر  �  منطوق ��

ى الدستوري القانون أساتذة أحد جعل الذي ا�7مر وآرائه قراراته ن 	� � لس ��  الدستوري ا=�

ي زا	� �ص ف±�  ا � ية التحفظات �� �fمل التفس ��  � اطب��  التحفظات ادراج خHل من  -    بقراراته  ا=�

 � �  وكذلك وايثيات ا7عتبارات �� نه  -  الرأي أو القرار منطوق �� �Ùار وçلس من إ  ا=�

ّسك الدستوري ذه منه و,< �e ا التحفظات >e14. ا7لزامية وبقو  

لص � �� tأنه إ  �Áي الدستور نص عدم ر زا	� �لس وآراء قرارات إلزامية ع� çاحة ا  ا=�

ية والقضائية العامة للسلطات الدستوري دار a7لس أن إ7 وا  نص خHل من  ذلك استنبط ا=�

� ا�ادت ا وأقر 169 و 168 �� لزامي?< ��  � راء القرارات �� ا وا7½ �? ّ �  و��  ا�7مر �Ø، لقواعد ا=دد النظام ��

ية ا�ؤسسات من سواء عاما إقرارا خلق الذي لس وقرارات آراء اعتبار من الفقه أو الدستور  ا=�

جية تتمتع الدستوري ية بعدم صادرة Ùنت سواء ا�طلقة ��  مع  ةا�طابق عدم أو الدستور

�  أو الدستور �� Õفظات ش ية �< �fفة وتلزم ، تفسÙ ا العامة السلطات ا ,� راء القرارات ف?� �  وا7½ >µال 

 � �üطابقة تق يع ,� Mالتحفظات  بعض مع  للدستور  التنظ�²  أو الت�  � >µاها ال لس 	� وطا ا=� M� 

ية �  a7حدى الداخ��  النظام أو القانون مطابقة أو لدستور >µان  غرف� �fجية لككذ تتمتع ال �� 

                                                           
14 .Yelles Chaouche Bachir - op. cit   - p 162. 
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ية ا�ؤسسات وأن ا�طلقة، رص والسلطات الدستور ام ع� �< >fات و القرارات تلك اح �fالتفس 

ا ع� والعمل >òطروح والسؤال .تطبي�ر �à  ما ا7½ن ا M� تبة  القانونية ا7½ >f� القرارات تلك عن ا

راء   ؟ وا7½

  الدستوري المجلس وآراء قرارات آثار  :  ثالثا

 � �fيةالدست الرقابة تتم �  ور زا	�  �� � يوم عليه ا�صادق ا�7خ�f  الدستوري التعديل قبل ا

�  غرار وع� ،07/02/2016 >� �  التجارب �� >µلس تعتمد  ال ا رقابة Kيئة الدستوري ا=� �e �  رقابة ��

ية، ا�صومة ع� تقوم و7 النصوص ع� تنصب ا فالغرض الدستور يعات إصدار منع م?� Mالت�  

 �fطابقة غ�بة نتÙ وإن للدستور، ا ية التجر زا	� �قل ع� ا �  ا�7 �fا تتم ية الرقابة ف?�  الدستور

لرقابة   .السواء ع� الHحقة  والرقابة السابقة ��

لس �  عندما الدستوري فا=� �  النصوص دراسة من ين\< >µا أخطر ال �e ا أجل من  يصدر رقاب?<

  :  التالية الصور إحدى تتخذ وآراء قرارات
  للدستور %يا النص مطابقة −
  النص عن للدستور  ا�طابقة غ�f  ا�7حOم فصل امOنية مع للدستور جزئيا النص مطابقة −
ية غ�f  ا�7حOم فصل امOنية عدم مع للدستور جزئيا النص مطابقة −  الدستور
يطة للدستور النص مطابقة − M� ا التحفظات بعض مراعاةÞلس يض  .الدستوري ا=�
 للدستور %يا النص مطابقة عدم −

�  وا�7	M  آلوا� ويتحدد �pعروض للنص القانو�لس  ع� ا سب ا=� لس قرار �� اهه ا=� � كن �<  و,�

 :  التالية النقاط خHل من ذلك تبيان
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  البرلمان لغرفتي الداخلي والنظام العضوية القوانين يخص فيما :  أوال

لس çح إذا .1  و7 للدستور مطابق غ�f  حæ يتضمن عليه ا�عروض القانون أن الدستوري ا=�

كن �  عن فص� ,� >�  . القانون هذا إصدار ي²<  7 القانون هذا أحOم ��
لس çح إذا .2  للدستور مطابق غ�f  حæ يتضمن عليه ا�عروض القانون أن الدستوري ا=�

�  يHحظ أن دون �  اÚ أن الوقت ذات �� �µع�كن 7  ا �  عن فص� ,� >�  القانون، هذا أحOم ��

كن ية لرئيس ,� مهور �ستثناء القانون هذا يصدر أن ا �� Úالف ا  أن أو للدستور، ا=�

�ان من يطلب �fللنص، جديدة قراءة ال  � لس ع� ا�عدل اÚ يعرض ااU<  هذه و��  ا=�

 15 .للدستور مطابقته �راقبة الدستوري
لس يفصل  .3 �  الدستوري ا=� �  من لÕ الداخ��  النظام مطابقة �� >µان  غرف� �fقبل للدستور ال 

وع Mال�  � أي تطبيقه �� �	  � �pادة من 3 للفقرة طبقا  وجو� .الدستور من 165 ا
لس çح فإذا  �  a7حدى الداخ��  النظام أن الدستوري ا=� >µان  غرف� �fعروض ال� يتضمن عليه ا

æالفا ح كن 7 اÚ هذا فإن للدستور، �9  بعد إ7 ا�عنية الغرفة طرف من به العمل ,�

لس ع� جديد من عرضه طابقته الت�¶�  و الدستوري ا=�  تعديل ï  ويعرض للدستور ,�

�  a7حدى الداخ��  للنظام >µان غرف� �fلس ع� ال   16 . للدستور  مطابقته �راقبة الدستوري  ا=�

  . والتنظيمات العادية والقوانين المعاهدات حول واآلراء القرارات آثار  :   ثانيا

لنسبة .1 �  ل�عاهدة  �� >µى ال لس 	� ا أحOما أو حæ أن الدستوري ا=� ية، غ�f  م?�  فإن دستور

تصة السلطة لتصديق ا=� ا تصدق 7 �� ع�µ  عل?� ام وجوب ,� � >fأي ا7ل لس 	�  إt الدستوري ا=�

ية عدم سبب انتفاء غاية ا دستورال بتعديل وذلك الدستور �   ا�7حOم مع يتطابق ,� >µال 

ض >fا اع لس عل?�  17 . الدستوري ا=�

                                                           
��0Sري 2ا�&�دة .  15��د ��Vا4� 4&5 ا�&$�G اY&�  .F7 ا��e2م ا
��0Sري 3ا�&�دة .  16��د ��Vا4� 4&5 ا�&$�G اY&�  .F7 ا��e2م ا
��0Sري.  17��د ��Vا4� 4&5 ا�&$�G اY&�  أ@e! ا��e2م ا
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لس يفصل .2 �  الدستوري ا=� ية �� �  دستور ت العادية القوان�� أي إما والتنظ±�  تصبح أن قبل 	�

�  بقرار أو التنفيذ واجبة ��  >Uاوt للفقرة طبقا العكسية ا  .الدستور من 165 ا�ادة من ا�7
لس çح فإذا ية بعدم يالدستور  ا=� �   اÚ وÙن بشأنه أخطر حÚ دستور  غ�f  الوقت نفس ��

�  عن للفصل قابل >� طر النص أحOم �� نه ورد الذي النص فإن بشأنه، ا=� �� Ú�  ا �µع� ا

هة إt يعاد �طرة ا  .ا=�
� أحOم النص، فإن .   3 >� مOنية فص� عن �� a ية حÚ و أقر �� لس بعدم دستور أما إذا çح ا=�

�ية يل�ß و يستأصل من النصالنص ا   .شوب بعدم الدستور
لس الدستوري .  4 طر ا=� � ية حÚ، التصدي �7حOم أخرى ³ �� � دستور إذا اقت�ü الفصل ��

ية ا�7حOم  �7حOم موضوع اa7خطار، فإن الت�¶� بعدم دستور ا و Ùنت kا عHقة �� �eبشأ
تب عن فصلها عن بقية النص ا�ساس ببنيته  لس، و	< ا أو تصدى kا ا=� �e أخطر � >µال

� هذه ا طرةÙم�< يؤدي �� هة ا=� �  18. اU< إt إعادة النص إt ا
ا فإنه  ي?< ا رأ�� أو قرارا و ي�ح فيه عدم دستور �eلس بشأ � يصدر ا=� >µو عليه فإن النصوص ال
 MI و من Ú� فقدان ا�7	M إلغاء ذلك ا �µها و يع M	جرد صدور الرأي أو القرار تفقد أ �,

الفة للدستور من الن لس الدستورياستئصال اÚ أو ا�7حOم ا=�   .ص الذي بت فيه ا=�
 � ر السابقة مستمدة أو7 من الدستور خاصة ا�ادت�� M� و من آراء و قرارات  169و  168فا7½

� النظام  لس �� ها ا=� �Ì ه �7حOم الدستور، و 	< �fاستنبطها من تفس � >µلس الدستوري ال ا=�
� 7 يؤكدون هذه  ر أو ع� ا=دد لقواعد �Ø، وهناك بعض ا�7ساتذة الذ~� M� ا�7حOم و ا7½

� من عبارة  ء منطلق�� � Muا بعض اللبس و الغموض بعض ال ون ف?� قل 	� ى"ا�7 � " إذا ار�<
 � � ل�ادت�� �pالنص العر � ى عكس ذلك، حيث  169و  168الواردة �� إ7 أن غالبية الفقه 	�

ى"أن استعمال عبارة  � � ا�7خذ أو عد" إذا ار�< يار للسلطات العمومية �� �ك ا >	 � �µم 7 تع
� الدستور لس الدستوري أو قراره طا�ا أن النتيجة 9ددة �� اي ا=�   .ا�7خذ 	�

                                                           
� 7ا�&�دة .  18Y&���0SريF7 ا��e2م ا�  ..د ��Vا4� 4&5 ا�&$�G ا
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لس  وز مثH التصديق ع� ا�عاهدة أو ا7تفاقية إ7 بعد ا7ستجابة �Hحظات ا=� � �� Hف
ض عليه من قبل  >fع�وز اصدار النص ا � ة أخرى 7 �� �Ö الدستوري لدى تعديل الدستور، ومن

يته  لس لعدم دستور � اÚ غ�f الدستوري فقط، أما إذا ا=� �ßللفصل عن النص أل Hن قابÙ فإن
 >Rرأيه ر � لس ذلك �� كن فص� فH يصدر النص فلقد اقر ا=� ر الت�¶�  1998- ³4 ,� Mصوص آ� � ��

ية ع� بعض أحOم النص ا�عروض عليه حيث جاء فيه  اعتبارا أنه إذا أخطر "بعدم الدستور
لس الدستوري � ...ا=� الف للدستور، و للفصل �� �9 Úن هذا ا � ، و çح �� � �pقانو Úية ح  دستور

 Úنه ا � أحOم النص، فإن القانون الذي ورد �� >� � نفس الوقت غ�f قابل للفصل عن �� ��
�ان �fال  tيعاد إ � �µع�  ".ا

� النفاذ  - �fفعول و دخل ح�� نص ساري ا �� æص ح � ية �� أما إذا Ùن الت�¶� بعدم الدستور
لنتيجة يستأصل ذلك فإن ذلك ا لس الدستوري، و �� ه من يوم صدور قرار ا=� M	يفقد أ Ú

 � � ب�� �fب التمي �  :حا7ت 3اÚ من القانون و هنا ��
-  7 >Uاذه ا �ê للفصل عن النص Hالدستوري قاب �fغ Úا ا � يكون ف?� >µال �à tو ااU< ا�7

يث يب¹< النص و يفصل منه اÚ غ�f الد �� 7Oإش �fتث � �µع� .ستوري ا
� للتوازن و : ااU< الثانية - � إذا Ùن فصل اÚ غ�f الدستوري يؤدي إt فقدان النص ��

ستخHص  لس الدستوري �� � أخطرت ا=� >µهة ال �� هذه ااU< تتوt ا صHحية التنفيذ، ف�¹
 � اما �بدأ الفصل ب�� >fحظ هنا أنه احHعنية، و ن�لتشاور مع ا�ؤسسات ا النتيجة ��

اح ا >fية و ا=ددة ل�جلس الدستوري فإنه 7 يتدخل 7ق�لسلطات و ا7ختصاصات ا
تصة ب أن تقوم به السلطات ا=� �  .ما ��

إذا Ùن القرار صادرا بشأن نص يعدل أو يتمم أو يعدل و يتمم معا، نصا : ااU< الثالثة -
U النص التعدي�� � �� Úية ح ا ع� النص موجودا سابقا، و يتضمن القرار عدم دستور M	أ 

 � � هات�� ية حÚ فيه، ف�¹ � عدم دستور ناسبة التصدي للقانون ا�7ص�� و تب�� ا�7ص�� أو ,�
كن فصل اÚ غ�f الدستوري أو 7  ع�µ إذا Ùن ,� �, � � السابقت�� � تطبق القاعدت�� االت��
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 >Rرايه ر � لس الدستوري �� كن فص�، فقد çح ا=� نه  4-1998,� � مOن اعتبارا أنه إذا Ùن "�� a ��
Ú أو  � kا عHقة �� >µا وال �eطر بشأ � لس الدستوري أن يتصدى �7حOم أخرى ³ �� ا=�
ا  �e أخطر � >µم الOية ا�7ح � هذه ااU< بعدم دستور ا�7حOم موضوع اa7خطار، فإن الت�¶� ��

�ان طا�ا أن فصل هذه /و �fال tعادة القانون إ a7 حد ذاته � أو تصدى kا، يعد سببا Ùفيا ��
س ببنيته بOملهاا ية عن بقية النص ,�  19". �7حOم غ�f الدستور

� النقاط  - اkا �� �Ìلس الدستوري فيمكن ا � لقرارات و آراء ا=� �pالقانو M	�7إذا أرد�� تلخيص ا
  :   التالية

� هذه ااU< يكون مسار النص ا7صدار من رئيس  :مطابقة النص كليا للدستور  – 1 و��
ي ر �� ا �� Mية وين� مهور �لسا أي أو قرار ا=�   . دة الرÅية مرفقا 	�

�:مطابقة النص جزئيا للدستور مع عدم امكانية فصل األحكام المخالفة عن النص�–�2 �

يع أن  Mلت� كن للجهات ا�ôفة �� لس ، وهنا ,� � هذه ااU< ين�M النص مرفقا بن�M قرار ا=� ��
� نفس ا�وضوع مع مراعاة  سبب ت�  يع من جديد �� Mلت� لس الدستوري تبادر �� ¶� ا=�

بعة مناسبات بعدم  � أر بعدم ا�طابقة للنص السابق، وقد سبق ل�جلس أن çح ��
ية  بعة نصوص قانونية وفقا kذه اا�à >U  4دستور   :أر

-  >Rان رأي ر� �fتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو ال��  4القانون ا   1998يونيو  13بتار¶�
�  15-97ا7مر  - زا	�  31/05/1997ا�ؤرخ �� �حافظة ا اص ,� �ا=دد للقانون ا�7سا�E ا

ى �fالك) >Rلس ر �  2قرار ا=� ا	�  27بتار¶� �f2000ف(  
�  01رأي رR< (القانون العضوي ا�تضمن القانون ا�7سا�E للقضاء  -   )16/11/2002بتار¶�

                                                           
��0Sري.  19���0Sري ا�$#ا"!ي : أ@e! ا�&$�G ا�  1998أ6;�م ا�>�V ا
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-  � �pلتنظ�² القضا �  14رأي (القانون العضوي ا�تعلق �� لذلك I< وتبعا ) 2003مارس  23بتار¶�
ا  طابق?< لس الدستوري وçح ,� � جديدة وعرضت ع� رقابة ا=� تدارك ا�7مر بصياغة قوان��

  .للدستور
الفة للدستور عن بقية النص  – 3 زئية للدستور مع امOنية فصل ا�7حOم ا=� �فيصدر :ا�طابقة ا

ت يب النص وفق النص خاليا من تلك ا�7حOم وتتوt ا�7مانة العامة للحكومة Ðمة تنقيح و	<
لس الدستوري   .رأي ا=�

لس  – 4 كMf من قراءة، ويتدخل ا=� تمل أ ا حÚ أو أحOم من النص �� � يكون ف?� >µال >Uاا
نقاذ  a7 ية �fل تقنية التحفظات التفسHقرب للدستور من خ عطاء القراءة ا�7 a7 الدستوري

لتحفظات  يطة ا�7خذ �� M� ية   .النص من عدم الدستور
ا، : حاU< عدم ا�طابقة الôية للدستور – 5 تبة ع?� >f�ر ا M� ص  ا7½ � و�à 7 تطرح إش7O ف±� ��

لس فقط يدة الرÅية وي²< ا7كتفاء بن�M رأي ا=� ر �� ا   20. فالنص 7 يصدر ��

  :آثار التحفظات التفسيرية:ثالثا

لنسبة ��  M	½7 ية التحفظات �fالتفس  � >µا ال �eلس يبد �  الدستوري ا=� �  صوصالن �� >µاقب ال �	 

ا، ي?< ا  مسأU<  بيننا أن فبعد دستور ا إلزامي?< ي?< �  يطرح ا�7شOل فإن  و¦�  هذه بعض تنفيذ ��

عتبارها ا7½مرة  التحفظات ا �� �fتوضيحية ت تفس  � ا ل�خاطب�� �e  � ا يب�� لس ف?�  الدستوري ا=�

�  تظهر لن التحفظات هذه فإن وبذلك النصوص تطبيق كيفية  مساÔا لعدم القانون مواد ب��

�  صدوره عند بصياغته يدة �� ر �تفظ بل  الرÅية ا ا �� �e  � ادات �� لس اج?<  الدستوري ا=�

�  فقط، ييدية بتحفظات ا�طابقة فإن ا�قابل �� عطاء تكون �< a  9ل للنص جديدة صياغة ��

�  تدرج التحفظات هذه فإن الرقابة �  الصياغة �� >µا يظهر ال �e النص  �ßي Mالت�  � يدة �� ر � ا

ا فإن لذا الرÅية >ò7 تطبي  �fل أي يثO21 .إش  
                                                           

20  . d�K �&Y7 -  �0ريS��  .I�S M:!713|، ص ... دور ا�V[�ء ا
21  . (@�Q6 !�27 �&Y7 - (�.!/0���0Sري () ا��&5 ا���0Sري أ�Sس �Q7ھ&O ا�&$�G ا�  $6�O ا�H0:cد ا
     ()   V��د �د(�U! ا�Q��OS وا��  .340، ص 2011، :�ان 5@�ن، ا
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ا،  إ7 أنه حدث  �e اطبة ة من السلطات ا=� �Ö فض من أي فذة و7 	< لس �� فر�Á أن قرارات ا=�
دث أن  لس، وقد �< ا ذهب إليه ا=� وأن Ùن التطبيق لبعض النصوص فيه التواء مقارنة ,�

� نص أخ يته يعاد إدراجه �� لس بعدم دستور ة زمنية يعاد إدراج حÚ ق�ü ا=� >fر بعد ف
� مثل هذه اا7ت لس الدستوري ��   ؟  فكيف يت�ف ا=�

هات  �طره ا � طر نفسه ذاتيا إذا ³ �< � لس الدستوري ليس من صHحياته أن �� اقيقة أن ا=�
بة  ر � ، لكن عرفت �< � ية وï من رئي�u الغرفت�� مهور �خطاره رئيس ا a �� >Uو الثHث ا=�

لس الدستوري بعض ا7ستثناءات    :                                              نذكرها ف±� ي��  ا=�

  :قام بتحريك الجهات المكلفة باإلخطار  .1

� سنة  ورة  1995ف�¹ � ب�� �üيق Úت وتضمن هذا التعديل إدراج ح I< تعديل قانون ا7نتخا��
نسية ا�7صلية لزوجه، متجاهH قرار ا=�  �ادة ا MÔ ية مهور �سة ا MN لر�� >f�لس احضار ا

 � � قراره ا�ؤرخ �� �� >Uسأ�ية هذا  20/08/1989الدستوري بشأن هذه ا � بعدم دستور والقا��
يقة  أ إt طر �لس الدستوري ع� إخطار نفسه  � القانون، ونتيجة عدم قدرة ا=� البند ��

 � � اصدار بيان بتار¶� ثلت �� جراء، Ñ دفع  25/07/1995,< a7ية هذا ا يذكر فيه عدم دستور
مهو  �ية القانون فأصدر رئيس ا � دستور لس للنظر �� خطار ا=� a ية آنذاك إ7 أن قام �� ر

لس سنة  نه يذكر ويتمسك بقرار ا=� � �� �f MÏلس قراره ال ية  1989ا=� � بعدم دستور والقا��
س هذه  � فيه وغ�f قاب�< للطعن ما ³ ,� �üق�ء ا � Muية ال ط وأن قراراته ملزمة وkا ¦� Mهذا ال�

ةالقرارات تعديH دستور��  لس ذلك القرار قا,� ا ا=� � ب�µ عل?� >µ22. وما دامت ا�7سس ال  

  :تصديه إلى قوانين لم يخطر بها  .2

ية جد هامة  بة قواعد دستور � ونصف من التجر يت�� Mل ع�Hلس الدستوري خ حيث ر�N ا=�
� مواد  >� ا وكذا �� �e طر ية مواد من نفس النص ا=� ا  امOنية أن يتصدى �راقبة دستور م?�
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³ � >µلتصدى لقانون النص ال كMf من ذلك �� ا، بل ذهب إt أ ا  إذا رأى ارتباطا بي?� �e طر � �� 
�ان، حيث قام  �fتعلق بعضو ال�ية القانون ا طر به í حدث عند مراقبته لدستور � آخر ³ ��

 >Rالقانون ر tلرجوع إ ��89-14  � ا�تضمن القانون ا�7سا�E للنائب  08/08/1989ا�ؤرخ ��
� ا ابط ب�� >fنظرا لل �   23. لنص��

، وأن ا�ؤسس  زا	� �� ا لس الدستوري �� فض قرارات ا=� ا أن 	< ك?� ة ,� �Ö أنه 7 توجد tلص إ � ��
يع من خHل  Mلية الت�Ø � الدستوري اعطاه صHحيات واسعة جعلت منه فاعH أساسيا ��
، ر�Á أن بعض أØاU سببت بعض اساسيات  �ßي Mلضبط العمل الت� U ïو�الدور ا

ام خاصة لدى ا >fحدود اح � مة وبقيت �� >f9 لس بقيت ع، إ7 أن قرارات وآراء ا=� M��
انس قراراته وآراءه  � ا ع� اتساق و�< ـً لس منذ نشأته 9افظ السلطات وا�ؤسسات وظل ا=�

  .وسعيه الدؤوب لتجسيد Åو الدستور

  :حجية و آثار قرارات المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري الجديد: رابعا

 øلس الدستوري تت � درسناها إt أن آراء و  قرارات ا=� >µث الHل النقاط الثHنتوصل من خ
ا  ي?< لس بعدم دستور � حاU< فصل ا=� يث �� لنسبة ل�عاهدات �� لزامية و اجية سواء �� a7 ��

ا وفق ا�ادة  يعية فقرارات  7168 ي²< التصديق عل?� Mلنسبة للنصوص الت� و كذا ا�7مر ��
لس بش اه ا=� � ا �< � الدستور ع� إلزامي?< ا إلزامية و إن Ùنت تفتقر للنص ال�¶� �� �eأ

 � لس الدستوري استنبطها و كرÔا �� ية ر�Á أن ا=� دار a7السلطات العمومية و القضائية و ا
�Ø النظام ا=دد لقواعد � ا �� �? وعليه و اال كذلك فإن تلك . آرائه و قراراته و ��

í رها Mتب آ�  بينا تفصيH إ7 أنه ر�Á ذلك بقيت أصوات بعض من أساتذة القرارات 	<
ات  �Ö ل توسيعHو ذلك من خ �	زا �� ا ية �� ورة تدع�² الرقابة الدستور �ç ون القانون 	�
لنسبة لقرارات  لس  و �� لس الدستوري وإدخال الطابع الو جا�à لعمل ا=� إخطار ا=�
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ص a لس الدستوري و آرائه العمل ع� تدعيمها �� اذ ا=� � ة الHزمة �7< >fديد الف س ,< Hحات ,<
لس الدستوري ورة تدع�² القوة القانونية لقرارات و آراء ا=� �ç لس تلك القرارات و   .ا=�

� و Ùنت مثارة أثناء مبادرة تعديل  لت ذوي ا7ختصاص و السياسي�� MÅ حHص a7 هذه ا�طالبة ��
لت ا�7حزاب السياسية MÅ � >µشاورات ال�و الشخصيات الوطنية و  الدستور و جو7ت ا

� سبيل إعداد  ية �� مهور �ذها رئيس ا � � ا�< >µالقانون الدستوري ال � �� � تص�� ا�7ساتذة ا=�
 � وع التعديل الدستوري الذي رأى النور �� Mتمع  07/02/2016م� �ان ا=� �fصادقة ال �,

  .بغرفتيه عليه
ت ا�صادقة ع� القانون ا�تضمن التعديل الدستوري يوم  من طرف  2016ا	� فf�  07لقد ,<

ع أعضاءه طبقا ل�ادة  غلبية تفوق ثHثة أر�� � �ان ا�نعقد بغرفتيه معا و �� �fمن  176ال
ية  مهور �لس الدستوري الذي رخص لرئيس ا الدستور بعد الراي ا�علل الذي أصدره ا=�

تمع بغرفتيه طبقا ¾ القيام بتعديل الدستور بعد حصوU ع�  �ان ا=� �fأصوات أعضاء ال
  24. لدستور ل

كMf من  كن  110و لقد تضمن التعديل الدستوري أ تعديل تضمنت تعديHت هامة جدا ,�
� النقاط التالية زها ��   :تلخيص أ	�

  :التعديالت في مجال المبادئ العامة والحقوق وتنظيم السلطات : أوال  

-  � �pن يستنبط من الباب الثاÙ احًة، بعد أنç السلطات � من  I< تكريس مبدأ الفصل ب��
اص بتنظ�² السلطات � .الدستور و ا

د نظام إعادة  - ت و اع±< قرا�é من خHل ا7نتخا�� ة مبدأ التداول الد,� >fتكريس و دس >I
� مدة ï واحدة  ع�µ 7 يتجاوز Ûدت�� ية �رة واحدة فقط ,� مهور � 5انتخاب رئيس ا
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� 7 تقبل التعديل . سنوات >µم الOن ا�7ح � I í< ادراج هذه القاعدة �� الدستوري ��
ومة هذا ا�بدأ  .ا�ستقبل ا�7مر الذي يكرس و يعمل ع�  استقرار و د,�

� اياة السياسية  - �� �fك �انية حقوقا قانونية و سياسية و دورا أ �fقلية ال منح ا�عارضة أو ا�7
لس الدستوري ا حق إخطار ا=� ا ف?� �,. 

� الدستو  - موعة حقوق ل�Hحزاب السياسية و تكريÏا ��  .رإقرار 9�
 .تكريس و دÁ استقHل القضاء -
ول - � الوز	� ا�7 � تعي�� �انية �� �fغلبية ال ية ا�7 مهور �د مبدأ استشارة رئيس ا  .اع±<
ول -  .تدع�² دور وصHحيات الوز	� ا�7
� اا7ت ا7ستعجالية  - ية و ح�ها �� مهور �وامر من طرف رئيس ا � يع �� Mالت� >Uتقييد مسأ

 .فقط
لس ا�7مة حق ا�بادرة  - يع و التعديلإعطاء 9� Mلت� ��. 
�ان ع� Øل اكومة - �fلل � �pتدع�² و تفعيل الدور الرقا. 

  :التعديالت في مجال الرقابة الدستورية: ثانيا

 � �� �fليته و تغيHلس الدستوري و استق � طبيعة ا=� ا �� �fو7 كب ل التعديل الدستوري �< MÅ و
�  اختصاصاته و  لس و تعز	� وط لعضوية ا=� M� كيبته و وضع خطاره و 	< a �� >Uو هات ا=� �ا

لزامية لقراراته a7القوة ا:  
ية و ا�الية - 1 دار a7لية اH7ستق لس الدستوري هيئة مستق�< و يتمتع ��  .I< النص ع� أن ا=�
�  12أعضاء إt  09توسيع تشكيلته من  - 2 � السلطات الثHث �� عضو و إحداث توازن ب��

لس ع� أساس  � ا=� ثيلها �� م رئيس ا 4,< لس و أعضاء يعي?� م رئيس ا=� ن ف?� ية ,� مهور �
ئب رئيسه و  يعية  ��4 Mثلون السلطة الت� � و  2,� �µالوط � �µلس الشع ما ا=� ما  2ينتخ?� ينتخ?�

لس ا�7مة و  ثلون السلطة القضائية  94� ما ا=Óة العليا و  2أعضاء ,� ما  2تنتخ?� ينتخ?�
 >Uلس الدو �9. 
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� أمام رئيس  - 3 لس الدستوري اليم�� ة ÐاÐمأداء أعضاء ا=� Mية قبل مبا� مهور � .ا
لس الدستوري - 4 � أعضاء ا=� وط انتخاب أو تعي�� M� ديد >�: 
 .سنة Ùم�<  40بلوغ  •
ا  • >eة مد �f � �  15التمتع �� � القضاء أو �� � العلوم القانونية، �� �� �tالتعل�² العا � قل �� سنة ع� ا�7

� الدو  � وظيفة عليا �� لس الدوU< أو ��  .Ð >Uنة 9ام لدى ا=Óة العليا و 9�
� ا�سائل  - 5 صانة القضائية �� لس الدستوري �� ئب الرئيس و أعضاء ا=� تع رئيس و �� >,

م >eدÛ لHزائية خ � .ا
� إt الوز	�  - 6 ية و رئي�u الغرفت�� مهور �ضافة إt رئيس ا a7 لس الدستوري �� توسيع إخطار ا=�

ول  .ا�7
-  � � بتمك�� �اني�� �fئبا أو  50توسيع ا7خطار لل لس ا ��30 لس عضوا من 9� �7مة إخطار ا=�

 .الدستوري
لدفع  - لس الدستوري �� لنص ع� إمOنية إخطار ا=� � و ذلك �� حة ا7مOنية ل�تقاض�� ا�<

لس الدوU< عندما يد�V أحد  ية بناء ع� إحاU< من ا=Óة العليا أو 9� بعدم الدستور
ي�ß  الذي يتوقف عليه مآل ال Mة قضائية أن النص الت� �Ö ة أمام ك أطراف ا=ا اع ين?< � �f

ا الدستور � يضم?� >µت ال  .اقوق و ار��
بداء رأيه أو قراره من  - 7 a7 لس الدستوري ا ا=� >êيستغر � >µية ال ديد ا�ه�< الدستور >,20  tيوما إ

30  tفيض ا�7جل إ � كن �< ية ,� مهور �� حاU< ا7ستعجال و بطلب من رئيس ا  10يوما و ��
م  .أ��

لدفع بعدم اص �� �خطار ا aHلنسبة ل ية حددت ا�ه�< بـ  و �� ر قاب�< للتمديد لـ  4الدستور MÔ4أ 
لس الدستوري ر أخرى بناء ع� قرار مسبب من ا=� MÔأ.  
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ص حاU< إعHن  - 8 � لس أضاف التعديل ف±� �� ية و أ	M آراء و قرارات ا=� ص إلزامية و ¦� � ف±� ��
ه  M	ية فإن هذا النص يفقد أ � إطار الدفع بعدم الدستور ية نص �� ابتداء من عدم دستور

لس الدستوري دده قرار ا=�  .اليوم الذي ��
ميع السلطات العمومية و  - 9 �ائية و ملزمة  �e لس الدستوري و قراراته النص ع� أن آراء ا=�

ية و القضائية دار a725.السلطات ا 

� أيدينا فإن التعديل الدستوري نص çاحة ع� ا�7ساس  ص ا�وضوع الذي ب�� � و ف±� ��
ائية الدستوري ال�¶� ع� �e ا �eلس الدستوري و آرائه و أ ية قرارات ا=� لزامية و ¦� a7القوة ا 

ية دار a7ميع السلطات العمومية القضائية و ا �  .وملزمة 

 í ا �e ام � >fام و ا7ل >fا ا7حBلس و آراءه ³ ينق نه ر�Á أن قرارات ا=� � لص إt القول �� � و ��
ا Ùنت تنقBا ا7لية الدستور  �eذه بينا سابقا إ7 أk نص الدستور � ة �� ية و القانونية ال���

� طبيعة Øل  ا جذر�� �� �fلزامية، و هو ما تكفل به هذا التعديل الدستوري الذي أحدث تغي a7ا
�انية من إخطار  �fقلية ال � ا�7 ك�� � و ,< �اني�� �fلس الدستوري حيث أن توسيع ا7خطار لل ا=�

ا جديدا جم و فعالي �Ìلس الدستوري ستمنح ز ة، و كذلك إقرار ا=� �Ö لس من ة Øل ا=�
لس من ا7قتصار ع� رقابة  ية سيحول طبيعة Øل ا=� يق الدفع بعدم الدستور اa7خطار عن طر
� نطاق  الفة للدستور إt التصدي للرقابة الوجاهية �� يعات �9 Mردة تقوم ع� منع إصدار ت� �9

ب�< و تنقية ا�نظ ية أيضا و هذا من شأنه غر صومة الدستور �� ا يعية و من MI تعز	� Mومة الت�
يق القانون قراطية عن طر لد,�    .دوU< القانون و إرساء ما يس# ��
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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 celles-

ci 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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  واألحكام التشريعية المصر|ح بعدم دستوريتها  النصوص

  والمبادئ الدستورية المؤسسة للمنطوق واألسباب

 � >µيعية ال Mم الت�Oالنصوص وا�7ح Mلس الدستوري ن� �< ا=� � هذا العدد من 9� نواصل ��
ا  � أسس عل?� >µية ال ا، وذكر ا�7سباب وا�بادئ الدستور ي?< لس الدستوري بعدم دستور çّح ا=�

 .منطوقه

 � كيب جزء من الفقه الدستوري الصادر �� لنسبة kذا العدد الذي يتناول 	< ، 7بد من �2000�
� . إبداء مHحظة �fه ودخل ح Mلس الدستوري حول نص سبق ن� خطار ا=� a ويتعلق ا�7مر ��

وt رقابة . سنوات 03التنفيذ منذ ثHث  لس الدستوري قد مارس ول�رة ا�7 ذا يكون ا=� �eو
� بعدية ع� �ان �� �fالذي وافق عليه ال �	زا �حافظة ا اص ,� � نص، وهو ا�7مر ا=دد للنظام ا

1997.  
  

المواد واألسس 
الدستورية 

  المؤسسة للمنطوق
 

  
 أسباب المنطوق

  
األحكام المصرح بعدم 

 دستوريتها

  
النص موضوع 

  اإلخطار
 )2000لسنة (

) 1الفقرة ( 15ا�ادة 
 .من الدستور

لس  الدستوري بعدم çح ا=�
ية هذا النص  دستور

  :ل�Hسباب التالية

ع �7حOم ا�ادة  - M��الفة ا �9
15  � >µمن الدستور ال

ماعات  �تنص ع� أن ا
 �à >Uقليمية للدو a7ا

أنشأ ا�7مر موضوع اa7خطار 
ت  >� � � إقليميت�� اعت�� �Ì

زا	� "تسمية  �" 9افظة ا
ية"و ��ة ا وحــدد " الدا	�

قواعد خاصة لتنظيمهما 
Äا وØلهما �fوس. 

 >R15-97ا�7مر ر 
 � 9رم  24ا�ؤرخ ��

 31ا�وافق  1418
ا=دد  1997مايو 

للنظام ا�اص 
زا	�  � =افظة ا

ى �fالك.  
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 ".البلدية والو7ية

أن قصد ا�ؤسس  -
الدستوري من إقراره 

قليمية هو  a7ماعات ا �ا
قلي#�  a7ح� التقس�² ا

 � � هات�� للبHد ��
 � ماعت�� � .دون سواÄاا

 

لس الدستوري   ذّكر ا=�
نه إذا Ùن ا�ؤسس  � ع �� M��ا

الدستوري قد خوU اصHحية 
ال التقس�²  �9 � يع �� Mلت� ��

 � قلي#� للبHد، فإنه يتع�� a7ا
� Ñرسة هذه  عليه، ح��

حOم  � الصHحية، أن يتقيد ��
 >µوضوع، ح�� ا الدستور ��

� أن  وإن ³ يكن هناك مانع ��
 �fينشأ قواعد لتنظ�² وتسي

زا	� وØل خا �دينة ا صة ,�
انطHقا من مركزها الدستوري 

من  4ا�ادة  –كعا�ة للبHد 
 .الدستور

  

 

) >Rق/02القرار ر .
�  99/أ  22ا�ؤرخ ��

 1420ذو القعدة 
فيفري  27ا�وافق 

2000(  

يدة الرÅية ( ر �ا
 >R7ر  �  28ا�ؤرخة ��

  )2000فيفري 
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 123و 122ا�واد  -
  من الدستور 126و

  

من  102ا�ادة  -
القانون العضوي 

ا=دد لتنظ�² وØل 
 � �µالوط � �µلس الشع ا=�
لس ا�7مة والعHقة  و9�

 � >µغرف � الوظيفية ب��
�ان واكومة �fال.  

  

-  � مبدأ الفصل ب��
 .السلطات

لس الدستوري  çح ا=�
 � � ا�ادت�� طابقة هات�� �,

للدستور مع التحفظات، 
تية   :وذلك ل�Hسباب ا7½

ع لبسا  أحدث - M��ا
ستعماU عبارة  القانون "��

�ان �fال � �وظ�¹ �Eا�7سا "
� مادة أخرى  � مادة و�� ��

" � �وظ�¹ �Eالقانون ا�7سا
 � �µالوط � �µلس الشع  ".ا=�

ع العضوي،  - M��غ�f أن ا
� ا�ادة  من  102بنصه ��

القانون العضوي الذي 
 � �µلس الشع دد تنظ�² ا=� ��

لس ا�7مة  � و9� �µالوط
Hقات وØلهما وكذا الع

 � ما وب�� الوظيفية بي?�
ددها  �� � >µكومة، الا
�ان ويصادق ع�  �fال

�وظفيه،  �Eالقانون ا�7سا
³ يقصد بتا�< إقرار قانون 

 � أسا�E موحد �وظ�¹

 � تتناول : 88و 20ا�ادت��
 �tع� التوا � � ا�ادت�� هات��

نة الشؤون  �اختصاص 
ت  ية وار�� دار a7القانونية وا

القانون ا�7سا�E "لدراسة 
�ان �fال � " ا�اص �وظ�¹

ف  >fع�ت واقوق ا �� وال��
 � ا �� ا ا�نصوص عل?� �e مk
النظام ا�7سا�E ا�صادق 

لس  عليه من طرف ا=�
� ا �µالشع � � وا�نشور �� �µلوط

يدة الرÅية ر � .ا

النظام الداخ�� 
 � �µل�جلس الشع

 � �µالوط  

  

ٍ) >R10رأي ر /
 2000/ د. م/د.ن.ر

 � صفر  9ا�ؤرخ ��
 13ا�وافق  1421
  )2000ماي 

  

ا�ؤرخة  46ر رR< . ج
 � جويلية  ��30

2000( 
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� وا�صادقة عليه . الغرفت��
نه لو Ùن ا�7مر كذلك،  �7

فإن مثل هذا النص 
) �Eالقانون ا�7سا (

سيكون من اختصاص 
القانون وسيخضع 

جر  a7 عداد a7اءات ا
صدار  a7صادقة وا�وا

تبة عن ذلك >f� . ا

-  tلرجوع إ غ�f أنه، و��
 � من  123و 122ا�ادت��

الدستور، فإن النظام 
�ان 7  �fال � �وظ�¹ �Eا�7سا

ال القانون �9 tيعود إ. 

 � í أن مبدأ الفصل ب��
السلطات واستقHلية 

�ان ا�ستمدة من هذا  �fال
ا�بدأ 7 يتعارض مع أن 

ï غرفة القانون  تضبط
ا وا�صادقة  �وظف?� �Eا�7سا
Ú هذه ا7ستقHلية  عليه ��

ا >eذا. 



  نماذج من اجتهادات المجلس الدستوري

 189 الصفحة 2016 - 06مجلة المجلس الدستوري العدد 

ى  - لنتيجة، 	� واعتبارا ��
ن  � لس الدستوري �� ا=�

� 7 تتعارضان  � ا�ادت�� هات��
مع أي حÚ أو مبدأ 

ما  دستوري، ولكن صياغ?<
كن أن  يقة ,� ذه الطر �e
ات  �fتمل عدة تفس >�

� قصدها  >µة لتلك ال مغا	�
ع  M��  .العضويا

 >R21-90القانون ر 
 � غشت  15ا�ؤرخ ��

ا�تعلق  1990
=اسبة العمومية �� 

لس الدستوري  çح ا=�
 � � ا�ادت�� طابقة هات�� �,

� . للدستور مع التحفظات ��
لس  منطوقه، قام ا=�

  :الدستوري بـ

ع،  - M��ن ا � �� �fالتذك
ام  >fوحرصا منه ع� اح

 � مبدأ الفصل ب��
لس  السلطات، خّول ا=�

، طبقا  � �µالوط � �µالشع
�7حOم القانون ا�تعلق 

=اسبة العمومية،  ��
 � �� ، � صHحية تضم��

 � ) البند السابع( 14ا�ادت��
لس : 85و و7ن مكتب ا=� � >�

� صHحية  �µالوط � �µالشع
اصة  �ديد القواعد ا >�

لس  ا�طبقة ع� 9اسبة ا=�
 � � دون أن يب�� �µالوط � �µالشع

 � ا�7ساس ا�عتمد عليه ��
 .ذلك
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نظامه، قواعد رقابة تنفيذ 
انيته � �fم. 

اصة  - �ديد القواعد ا أن �<
ا�طبقة ع� 9اسبة 

 7 ، � �µالوط � �µلس الشع ا=�
� حد ذاته صHحية  يعد ��

كن مكتبه من وضع  >,
قواعد أخرى غ�f تلك 

� القانون  ا �� ا�نصوص عل?�
=اسبة العمومية،  ا�تعلق ��

لتا�t القواعد ا�رتبطة  و��
 � �fقابة تنفيذ م  .انيته	�

م  - �ê � ن اللبس �� � ان\< ��
� مرده  � ا�ادت�� هات��

استعمال تعب�f مشوب 
لغموض ��. 

من  166�ادة ا
 الدستور

لس الدستوري  çح ا=�
طابقة هذا اÚ جزئيا  �,

للدستور، بسبب أن إضافة 
 � عند "و " عHوة"ا�صطلح��

7ختصاص " ا7قتضاء

البند ا�7خ�f واستعمال 
� ا�ادة " عHوة"مصطلح  ��9:  

  

وجب هذه ا�ادة، أضاف  �,
ع امOنية إخطار  M��ا
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دستوري مكرس، يكون 
ع قد أض�¹ لبسا يتوجب  M��ا

 .إزالته

 � >µلس الدستوري ال ا=�
خوkا ا�ؤسس الدستوري 

 � �µلس الشع لرئيس ا=�
 � �µالوط. 

من  161ا�ادة 
 الدستور

لس الدستوري بعدم  çح ا=�
مطابقة هذه ا�ادة للدستور، 

بسبب أن ا�ؤسس 
الدستوري خّول لÕ غرفة 
ان دا,�  ��ان انشاء  �fة من ال

� قضا�� ذات  قيق �� ان �< �و
 .مصلحة عامة، دون سواها

لس : 49ا�ادة  أقر ا=�
وجب هذه  �, � �µالوط � �µالشع

ا�ادة من نظامه امOنية 
ان خاصة، عند  �انشاء 
ة  ورة، بناء ع� ��7 ال��

 � �µلس الشع ا ا=� يصادق عل?�
جراءات  aHووفقا ل ، � �µالوط
� النظام  ا �� ا�نصوص عل?�

� الداخ�� دون أن يب ��
 .ا�7ساس ا�عتمد عليه

 

 31، 29، 10، 7ا�واد 
  .من الدستور 105و

  

من ا�7مر  109ا�ادة 
 >Rتضمن  07 – 97ر�ا

القانون العضوي 
ا�تعلق بنظام 

ن  � لس الدستوري �� çح ا=�
هذه ا�ادة غ�f مطابقة 

� منطوقه. للدستور   :و��

ذّكر أو7، أنه إذ يعود  -
 ، � �µالوط � �µل�جلس الشع
وجب القانون العضوي  �,

لس  ا=دد لتنظ�² وس�f ا=�

� هذه : 52 ا�ادة ع �� M��أقر ا
ا�ادة إمOنية تشكيل 

�انية من قبل  موعات 	� �9
ء  النواب ع� أساس ا7ن±<
السيا�E ا�7ص�� ل�Hحزاب 
 � �µلس الشع � ا=� ا�مَث�< ��

 � �µالنواب . الوط �µويستث
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ت   ا7نتخا��

  

مبدأ  -
 .ا�ساواة

  

 

لس  � و9� �µالوط � �µالشع
 � ا�7مة والعHقة الوظيفية ب��

�ان واكومة،  �fال � >µغرف
وط ا�تعلقة  Mديد ال� >�

�انية،  موعات 	� بتشكيل 9�
� ا�قابل يعود  فإنه ��

كد  ل�جلس الدستوري التأ
وط 7  Mمن أن هذه ال�

 � >µبادئ ال�تتعارض مع ا
 .أقرها الدستور

لس  - كن ا=� MI إنه 7 ,�
� وضع  �µالوط � �µالشع

وط خاصة للنواب ع�  M�
 ، �Eم السيا �e أساس ان±<

كون Ûدة النائب وطنية، 
ذه  �e يعا �Ì ويشاركون

� Ñرسة السيادة  الصفة ��
 � م õثل�� الوطنية بصف?<

، بغض النظر عن  � ُمنَتَخب��
أي اعتبار أخر وإ7 وقع 
الفة مبدأ  ت طائ�< �9 >�

 .ا�ساواة

سب هذه  ا�7خرون، ��
الصياغة، من امOنية 

�انية،  موعات 	� تشكيل 9�
 .Ðما Ùن عدد×
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-  Ú í ذّكر أيضا ��
الدستوري الذي ينص ع� 

أنه 7 حدود لتمثيل 
الشعب إ7 ما نص عليه 

الدستور وقانون 
ت  . ا7نتخا��

�ادة  - � هذا السياق، ذّكر �� ��
 � >µت ال من قانون ا7نتخا��

ة  : "تنص ع� تقدم ï قا,�
� إما  �� Mñ >fت رعاية م >�

 ، Mfك حزب سيا�E أو أ
 � �� Mñ >fة م وإما كقا,�

 ."أحرار

وخُلص إt أن اقتصار  -
موعات  تشكيل ا=�

�انية ع� النواب  �fال
� أصH ل�Hحزاب  ا�نتم��

لس  � ا=� السياسية ا�مث�< ��
� دون  �µالوط � �µالشع

 � ا ب�� � �fي >, � Muسوا×، ين
بدأ  النواب، يعد مساسا ,�

� النواب  .ا�ساواة ب��
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يع  الدستوري التوز
  .لHختصاصات

لس الدستوري أن  اعتf� ا=�
 � �µالوط � �µلس الشع إدراج ا=�

� نظامه الداخ�� موضوعا  ��
من اختصاص القانون 

العضوي، فإنه يكون قد أسند 
 U اkو � لنفسه صHحية ³ ��

ع العضوي M��  .ا

لس : 56ا�ادة  � ا=� ب��ّ
� هذه ا�ادة  �� � �µالوط � �µالشع

ن افتتاح دور  � اته من نظامه ��
يكون طبقا �7حOم القانون 
دد تنظ�²  العضوي الذي ��

 � �µالوط � �µلس الشع ا=�
لس ا�7مة وØلهما وكذا  و9�

ما  العHقات الوظيفية بي?�
� اكومة   . وب��

 

ن   123و 122ا�اد�<
  .من الدستور

  

يع الدستوري  التوز
  .لHختصاصات

  

مبدأ تدرج النصوص 
 � �pالنظام القانو � ��

  .الداخ�� 

لس الدستوري بعدم  çح ا=�
مطابقة هذا اÚ للدستور 

  :ل�Hسباب التالية

-  ï تدخل �tا أو7، أن 9�
من القانون العادي 

والقانون العضوي 9ددان 
ية وأن  حOم دستور � ��

ا�ؤسس الدستوري أقّر 
ما إجراءات مصادقة  �?ôل

تلفة فع� عكس . �9
القانون العادي، ت²< 

ا�صادقة ع� القانون 

وt 59ا�ادة  نص : الفقرة ا�7
 � �� � �µالوط � �µلس الشع ا=�
وع  Mم� ï ن � هذه ا�ادة ��

اح قانون  >fقانون أو اق
تضّمن حæ أو أحOما من 

اختصاص القانون العضوي 
صصة  جراءات ا=� aHضع ل � ��

� العضوية  لدراسة القوان��
ا Ñ يستنتج . وا�صادقة عل?�

اÚ أو ا�7حOم  أن دراسة
ال القانون  � �à من 9� >µال

� نفس  العادي الواردة ��
ضع  � ا �< النص وا�صادقة عل?�
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غلب �7 ية ا�طلقة العضوي ��
ضع قبل  � للنواب، و��
صدوره وجو�� �راقبة 
 .مطابقته مع الدستور

يع الدستوري  - ، أن التوز MI
� ما  لHختصاصات ب��

ال القانون  �9 � يدخل ��
 � العضوي وما يدخل ��
ال القانون العادي،  �9

جراءات  a7 ماÛوإخضا
تلفة تستمد من  مصادقة �9

 � مبدأ تدرج النصوص ��
 � �pالنظام القانو ، الداخ��

� هذا  Ú مركزÄا �� و��
كن أن يتدخل  النظام، 7 ,�

ال  � ا=� ما إ7 �� أي م?�
 � >µجراءات ال a7ووفق ا

حددها وأقرها kما 
 .الدستور

توصل إt النتيجة أن  -
 � �µالوط � �µلس الشع ا=�

بصياغته ل�ادة ع� النحو 

لنفس إجراءات ا�صادقة 
ضع kا القانون  � �� � >µال

  . العضوي
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� النظام  الذي ورد ��
الداخ�� ا�وضوع ا7خطار، 

يع  يكون قد أخل بتوز
� ا7  ختصاصات ا=ددة ��

  .الدستور

من القانون  34ا�ادة 
دد  العضوي الذي ��
 � �µلس الشع تنظ�² ا=�
لس ا�7مة  � و9� �µالوط

وØلهما وكذا 
 العHقات الوظيفية

� اكومة ما وب��   .بي?�

 tلس الدستوري إ توصل ا=�
ن  أن هذه ا�ادة 7 تندرج ��
ال النظام الداخ�� بسبب  �9

أن القانون العضوي الذي 
 � �µلس الشع دد تنظ�² ا=� ��

لس ا�7مة وØلهما  � و9� �µالوط
وكذا العHقات الوظيفية 

� اكومة، حدد  ما وب�� بي?�
ع� سبيل ا� ا�7طراف 

k ق �� � >µا طلب توقيف ال
 �àلسة و �õثل اكومة : ا

تصة أو  أو مكتب اللجنة ا=�
اح  >fمندوب أ�اب اق

  .القانون

ول : 3الفقرة  61ا�ادة  � >�
 ï ادة لرئيس�هذه ا

�انية طلب توقيف  موعة 	� �9
لسة طبقا �7حOم القانون  �ا
دد تنظ�²  العضوي الذي ��

 � �µالوط � �µلس الشع ا=�
لس ا�7مة وØلهما وكذ ا و9�
ما  العHقات الوظيفية بي?�

� اكومة   .وب��

  

 

 3الفقرة  115ا�ادة 
  .من الدستور

 tلس الدستوري إ توصل ا=�
أن موضوع هذه ا�ادة 7 

لس : 67ا�ادة  أدرج ا=�
ن نظامه  �� � �µالوط � �µالشع
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يع الدستوري  التوز
  .لHختصاصات

ال النظام  ن 9� يدخل ��
جة أن   :الداخ�� ��

لس  مبدأ - استقHلية ا=�
� إعداد  �� � �µالوط � �µالشع
نظامه الداخ�� وا�صادقة 

عليه، فإنه يقصد ح� 
لس  اختصاصات ا=�

� النطاق  �� � �µالوط � �µالشع
� عن  �fتم�ا�اص به ا

ا7ت ا�7خرى  .ا=�

تتطلب ا�وافقة ع�  -
ا7تفاقيات وا�عاهدات 
الدولية تدخل سلطات 

دراج هذا اÚ . أخرى a و��
� نظامه ا ، يكون �� لداخ��

� قد  �µالوط � �µلس الشع ا=�
ختصاصات تلك  مس ��

  .السلطات

ن النصوص  � الداخ�� ��
ا�تضمنة ا�وافقة ع� 

ا7تفاقيات وا�عاهدات 
الدولية تعرض بOملها 

 tع إ للتصويت بعد ا7س±<
تصة   .تقر	� اللجنة ا=�

  

� ا 115ا�ادة   1لفقرت��
  .من الدستور 3و

  

 tلس الدستوري إ توصل ا=�
أن موضوع هذه ا�ادة 7 

ال النظام  �9 � يدخل ��

تنقل هذه ا�ادة : 68ا�ادة 
حæ من القانون العضوي 
لس  دد تنظ�² ا=� الذي ��
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يع الدستوري  التوز
  لHختصاص

 � �µالداخ�� ل�جلس الشع
جة أن �� � �µالوط:  

نقل مضمون مادة من  -
القانون العضوي وإدراجه 

ن نطاق النظام الداخ��  ��

� حد ذاته  �� Õ7 يش
Ú إجراء تطبيقيا 

دستوري أو حÚ من 
العانون العضوي؛ بل 
� واقع ا�7مر،  �� ،Õتش

إدراجا �ضمون تكفل به 
القانون العضوي الذي 

ضع من حيث إعداده  � ��
وا�صادقة عليه ل�HحOم 

� الدستور  .ا�قررة ��

نقل مضمون حÚ من  -
 � ال القانون العضوي �� �9

النظام الداخ�� يعد 
يع  إخ7H بتوز

 � �  ا7ختصاصات ا�ب�� ��
  .الدستور

لس ا�7مة  � و9� �µالوط � �µالشع
وØلهما وكذا العHقات 

 � ما وب�� الوظيفية بي?�
  .اكومة

ينص هذا اÚ ع� أن 
تمع اللجنة ا�تساوية  � >�

عضاء بطلب من رئيس  ا�7
 tكومة الذي يبلغه إا

�  رئيس �µلس الشع ا=�
 � �µالوط.  
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الفقرة  115ا�ادة 
وt من الدستور   .ا�7

  

يع الدستوري  التوز
  .لHختصاص

  

ن  � لس الدستوري �� توصل ا=�
موضوع هذه ا�ادة 7 يندرج 

لس  ال تنظ�² ا=� ن 9� ��

جة أن  �� � �µالوط � �µالشع
الشخصية ا�عنوية تعود 

 � �µالوط � �µلس الشع لتنظ�² ا=�
tا، واستنادا إ �e �  الدستور، و��

�à من اختصاص القانون، 
 � �µعنية تب�Ú أن الغرفة ا ��

ا مع الغ�f ع� أساس  >eت�فا
 �ßي Mدستوري وت� .  

  

تنص هذه ا�ادة : 84ا�ادة 
لس  ع� أن يتمتع ا=�

لشخصية  �� � �µالوط � �µالشع
  .ا�عنوية
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