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الملخص:
إن القراءة التحليلية لرأيي اجمللس الدستوري اجلزائري رقم
املتعلقني برقابة املطابقة للدستور على التوايل للقانون العضوي
-

لعام
-

ورقم

لعام

امللغى بالقانون العضوي

احملددان لتنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما

وبني احلكومة جعلتنا نسجل يف هذا املقال ،وجود بعض النقائص واالختالالت يف الرأي األول املذكور
أعاله فيما خيص أساسا االستناد ملواد الدستور ،ولكن رغم ذلك نسجل أيضا بعض االجيابيات خبصوص
محاية مبدأ توزيع االختصاصات ،وكذا محاية اختصاصات الربملان يف جمال رقابته على احلكومة بعدما
اجته املشرع حنو تضييق بعضها يف هذا القانون العضوي.
الكلمات المفتاحية :اجمللس الدستوري ،رقابة املطابقة ،اختصاصات الربملان.
Résumé:
La lecture analytique des deux avis du Conseil Constitutionnel n° 08/1999 et n°
04/2016 relatifs au contrôle de conformité à la constitution du loi organique n° 99-02
(abrogé ) et la loi organique n° 16-12 fixant l’organisation et le fonctionnement de
l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, a montré quelques
lacunes et des déséquilibres dans l’avis 08/99 précité en ce qui concerne la référence aux
articles de la constitution, cependant, il y a certain avantages concernant la protection du
principe de la répartition des compétences, ainsi les prérogatives du Parlement en matière
du contrôle des actes du Gouvernement, ces prérogatives avaient été l’objet de restriction
de la part du législateur.
Keywords: Constitutional Council, Conformity Control, prerogatives of the
parliament.
*

القانون العضوي  08 -01احملدد لتنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما وبني

احلكومة.
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مقدمة:

ينص الدستور اجلزائري لعام  0121املعدل واملتمم ضمن أحكامه ما يصب يف اطار
عالقة اجمللس الدستوري بالربملان ،فيما تعلق منها بتكوين هذه املؤسسة الدستورية من خالل
رقابته على صحة االنتخابات التشريعية وكذا اعالن نتائجها ،باالضافة إىل رقابته على
دستورية النصوص القانونية اليت يسنها الربملان وفق الشروط واالجراءات املنصوص عليها بعد
اخطاره من اجلهات املخول هلا ذلك.
يف اطار االختصاص الرقايب للمجلس الدستوري اجلزائري على األعمال التشريعية جند
باالضافة للنظام الداخلي لغرفيت الربملان والتعديالت املدخلة عليها القوانني املصادق عليها من
طرف الربملان ،واليت من بينها القوانني العضوية اليت ضخضع لرقابة سابقة والزامية من اجمللس
الدستوري بعد اخطاره من طرف رئيس اجلمهورية وجوبا ،وهذا ما يعين أن هذا النوع من
الرقابة جيعل من اجمللس الدستوري يتصدى ملا أقرته األغلبية الربملانية من نصوص غري
مطابقة للدستور دون احلاجة الثارة ذلك من طرف املعارضة الربملانية.
يعد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما
وبني احلكومة من بني اجملاالت اهلامة اليت خصها املشرع الدستوري صراحة بأن تصدر يف قانون
عضوي ،وذلك يف املادة  038من الدستور بعد التعديل الدستوري ( 8101املادة  001بعد التعديل
الدستوري  ، )0111وهذا ما جيعل منه خيضع الزاميا لرقابة مطابقة للدستور من طرف اجمللس
الدستوري .فسن الربملان اجلزائري القانون العضوي رقم  ،18-11مث بعد ذلك القانون العضوي
 08-01الذي ألغى يف أحكامه القانون السابق ذكره ،ونظر اجمللس الدستوري يف هذين القانونني
العضويني قبل صدورمها وأبدى رأيه رقم  12لعام  0111مث رأيه رقم  10لعام  .8101وألمهية
هذين الرأيني على اخلصوص أردنا تقدمي قراءة حتليلية قانونية حوهلما وذلك من خالل طرح
االشكالية التالية :ما هي االجيابيات األساسية اليت أبداها اجمللس الدستوري اجلزائري يف
هذين الرأيني ،واملآخذ اليت تسجل عليه؟
لدراسة هذا املوضوع ،رأينا أنه ال بد من التطرق ترتيبيا إىل عنصرين أساسيني ،أوال
فيما خيص االستناد إىل مواد الدستور وهذا ما سيتم دراسته يف (املبحث األول) ،مث نعرج إىل
رقابة اجمللس الدستوري ملوضوع القانون العضوي يف (املبحث الثاين).
المبحث األول :االستناد إلى مواد الدستور

بداية ،ميكن االشارة أن اجمللس الدستوري ال يتحقق عند رقابته ألي قانون عضوي يف ما
تضمنته فقط مواده من أحكام ،وذلك فيما إذا كانت تدخل حقيقة يف النطاق احملدد للقانون
العضوي أم ال ،وكذا يف احترامها للحقوق واحلريات وكذا قواعد ومبادئ الكتلة الدستورية ،بل
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إن رقابته متتد أيضا يف مدى احترام االجراء اخلاص باعداد القوانني واملصادقة عليها 1وما
سبقها من مناقشة يف غرفيت الربملان .غري أنه من املؤكد أيضا ،أن هذه اهليئة الرقابية ليس هلا
النظر يف مدى مالئمة النص التشريعي وال يف بواعثه ألهنا ضخرج عن اختصاصها ،بل هلا أن
تنظر فقط يف مدى مطابقة النص التشريعي لنص الدستور وروحه.2
خيضع القانون العضوي الذي حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة
وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة كغريه من القوانني العضوية لرقابة مطابقة
مع الدستور قبل صدوره ،ويأيت هذا طبقا للمادة  000فقرة  13من الدستور بعد التعديل
الدستوري 8101

3

(تقابلها املادة  083فقرة  13بعد التعديل الدستوري  ،4)0111مما جيعل

رقابة اجمللس الدستوري اجلزائري على مثل هذا القانون تكون بعيدة عن أي دور للمعارضة
الربملان ية يف حتريكها ملواجهة األغلبية ،ألن رئيس اجلمهورية ملزم باخطار هذا األخري مبوجب
أحكام الدستور وحتديدا طبقا ملا ورد يف املادة  021فقرة ( 18تقابلها املادة  011فقرة  18بعد
التعديل الدستوري .)0111
حيتاج اجمللس الدستوري يف بناء رأيه لالستناد إىل مواد دستورية حمددة ،مثلما يفعل
اجتاه املشرع بأن يوجب عليه االستناد إىل مواد الدستور -من خالل رأيه الذي يبديه -وذلك يف
تأشريات القانون املعروض أمامه ،وهذا ما جيعلنا نركز يف هذه الدراسة على استناد اجمللس
الدستوري يف بناء رأيه عند رقابته للقانون العضوي املذكور وهذا يف (املطلب األول) ،مث التطرق
إىل استناد املشرع يف تأشريات القانون العضوي يف (املطلب الثاين).
المطلب األول :استناد المجلس الدستوري في بناء رأيه

قبل التطرق إىل استناد اجمللس الدستوري اجلزائري لبناء رأيه على مواد الدستور،
ميكننا النظر يف الناحية الشكلية لرأي اجمللس الدستوري اجلزائري رقم  12املؤرخ يف 80
فرباير  0111املتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي رقم  18-11الذي حيدد تنظيم اجمللس

1

Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, 5° édition, Paris,
1999, p 184.

2

 -علي بوبترة ،ضوابط الرقابة على دستورية القوانني وتطبيقاهتا العملية ،جملة احتاد احملاكم واجملالس

الدستورية العربية ،السودان ،ديسمرب  ،8113ص ص .08-00

3

 -القانون رقم  10-01املؤرخ يف  11مارس  8101يتضمن التعديل الدستوري ،اجلريدة الرمسية العدد 00

املؤرخة يف  12مارس .8101
4

 -املرسوم الرئاسي  032-11املؤرخ يف  2ديسمرب  0111يتعلق باصدار نص تعديل الدستور املصادق عليه يف

استفتاء  82نوفمرب  ،0111اجلريدة الرمسية  21املؤرخة يف  2ديسمرب .0111

- 219 -

قراءة تحليلية لرأي المجلس الدستوري الجزائري  ....مطابقة القانون العضوي  08 -01للدستور ـــــــــــــــــــ

الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة  ،1ورأيه رقم
 10املؤرخ يف  00غشت  8101املتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي رقم  08-01املتعلق
بنفس جماالت القانون املذكور ،2وان كان األمر ميتد من هذه الناحية وبصفة عامة حىت آلرائه
األخرى فيما خيص رقابته الدستورية ،حيث جند أن اجمللس الدستوري يدخل ضمن استنادات
رأيه اخطار رئيس اجلمهورية له .ولذلك نرى أنه من األصح أن يكون خارجها لوجود مربرين:
أوال  ،أنه وإن كان على اجمللس الدستوري أن يبدأ باالخطار فيجب أن يكون خارج
التأشريات ،ألنه يأيت يف اطار حتريك رقابة اجمللس الدستوري على القانون وال يأيت يف اطار ما
يبين عليه اجمللس الدستوري رأيه .وبالتايل ترتيبه هبذا الشكل ووروده ضمن التأشريات قبل
الدستور (القانون األمسى) قد يوحي بأنه فوق الدستور ،مع أن هذا االخطار ال يأيت إال مبوجب
أحكام مواد الدستور املتعلقة باجرائه ،وكذا للصياغة اليت يبدأ هبا رأيه" :بناء على اخطار"..
مما قد يوحي بأن بناء الرأي يقوم أيضا على االخطار.
ثانيا ،أنه بالنظر ملا تؤكده جتربة مماثلة ،جند أن اجمللس الدستوري الفرنسي الذي وان
قدم االخطار يف بداية قراراته وذلك بعبارة" :اجمللس الدستوري مت اخطاره ،"..،إال أنه فصل
بينها وبني االستنادات بعبارة" :اجمللس الدستوري "،مث تأيت االستنادات بعد ذلك واليت تبدأ
"بناء على الدستور.3"..
أما خبصوص استناد اجمللس الدستوري إىل مواد الدستور ،فاملالحظ أنه بالرجوع إىل
رأيه رقم  12لعام  0111جند أنه مل يستند إىل مادتني أساسيتني من الدستور (بعد التعديل
الدستوري  ،)0111ومها على التوايل :املادة  001اليت نصت يف أحكامها على حق املبادرة بقانون
املخول لكل من رئيس احلكومة والنواب ( 81نائبا) وعلى وجوب ايداع مشروع القانون من طـــرف

1

 -الرأي رقم /12ر.ق.ع/م.د املؤرخ يف  80فرباير  0111يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي حيدد

تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة ،وعملهما ،وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة للدستور،
اجلريدة الرمسية العدد  01املؤرخة يف  11مارس .0111
2

 -الرأي رقم /10ر.ق.ع/م.د املؤرخ يف  00غشت  8101يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي حيدد

تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة ،وعملهما ،وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة للدستور،
اجلريدة الرمسية العدد  11املؤرخة يف  82غشت .8101

3

 -أنظر على سبيل املثال ال احلصر قرار اجمللس الدستوري الفرنسي رقم  121-8111املؤرخ يف  1أفريل 8111

على املوقع الرمسي للمجلس الدستوري الفرنسي.
Décision n°2009-579 du 9 avril 2009, Loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et
44 de la constitution. Sur le site internet : http://www.conseil-constitutionnel.fr/
decision/2009/2009-579-dc/decision-n-2009-579-dc-du-09-avril-2009.42539.html
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رئيس احلكومة لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين بعد أخذ رأي جملس الدولة ،1واملادة 081
اليت أكدت يف فقرهتا األوىل على وجوب مناقشة كل مشروع قانون (أو اقتراح قانون) من
الغرفتني حىت تتم املصادقة عليه.
مل يبد اجمللس الدستوري يف رأيه أي مالحظات عند تطرقه ملا جاء يف عنوان" :يف
الشكل" وذلك حول وجوبية القيام باجراء دستوري واملتمثل يف أخذ رأي جملس الدولة ،على
اعتبار أن املبادرة بقانون هي مشروع قانون مقدم من طرف رئيس احلكومة ،فيجب أن يسبق ذلك
االجراء مرحلة ايداع مشروع القانون لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين وبالتايل يسبق مرحلة
مناقشة ومصادقة الربملان على هذا القانون العضوي ،كما أنه مل يقدم تربيرا حول عدم استناده
على املادة  001من الدستور ،وهذا ما يطرح التساؤل حول مدى جدية رقابته ومدى دستورية
هذا النص القانوين بشكل عام .طبعا حدث هذا يف ظل وجود صياغة للفقرة  13من هذه املادة
املذكورة ال تدل صراحة على أنه جمرد اجراء استشاري ،حينما وردت صياغتها بعبارة "األخذ
برأي جملس الدولة" حيث نصت بدايتها "تعرض مشاريع القوانني على جملس الوزراء ،بعد
األخذ برأي جملس الدولة ،2"...،ألن معىن العبارتني" :بعد األخذ برأي" و"بعد رأي" خمتلف،3
 - 1لالطالع أكثر حول موضوع استشارة جملس الدولة ،أنظر:
دبياش سهيلة ،اجمللس الدستوري وجملس الدولة ،ماجستري يف االدارة واملالية العامة ،كلية احلقوق والعلوم
االدارية ،جامعة اجلزائر ،8110 ،ص ص .011 -012
ز وينة عبد الرزاق ،الرأي االستشاري جمللس الدولة-والدة كاملة ومهمة مبتورة ،جملة جملس الدولة ،العدد األول،
.8118
غري أنه ميكن االشارة فيما خيص النظر يف مالئمة النص ،أنه يف فرنسا إذا كان ميكن جمللس الدولة أن يقدم رأيا
استشاريا حول أحكام مشروع قانون ،وله يف ذلك أن ينبه احلكومة فيما إذا كانت بعض املواد تدخل يف اجملال
التنظيمي ال يف اجملال احملدد للقانون ،غري أنه ال ميكنه أن يبدي حكما يف دوافع السياسة املتبعة من طرف احلكومة
أي يف مدى صواب ما أقدمت عليه بالتشريع يف املوضوع .أنظر:
Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, DELTA, 16ème Edit., LIBAN, 2004,
p 566.

 2ولو أن نص الفقرة  13من املادة  001من الدستور الوارد "باللغة الفرنسية" ال يتطابق مع ذلك ،ألن العبارة جاءت

واضحة »  « .. après avis du conseil d’Etat..أنظر اجلريدة الرمسية:
Décret présidentiel n°96-438 du 7 décembre 1996 relatif à la promulgation au journal officiel de le
République algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle adoptée par
référendum du 28 novembre 1996, J.O.R.A, n° 76 du 8 décembre 1996.

 3هذا االختالف يظهر من خالل التمييز الوارد يف القوانني العضوية قبل عبارة" :يصدر القانون  "..بني العبارتني:

"وبعد رأي جملس الدولة" و "وبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري"  ،ولكن رغم ذلك فان هذا التمييز املذكور ال جنده
دائما ألنه غاب على سبيل املثال ال احلصر يف القانون العضوي  18 -11الذي ذكر فيه "وبعد رأي اجمللس=
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وهذا ما راعاه املشرع الدستوري أين تدارك ذلك بعد أخذه بالعبارة األخرية يف نص املادة 031
فقرة  13من الدستور من التعديل الدستوري لعام  8101تفاديا ملا حتمله األوىل من تأويل.1
على خالف ما ذكر ،جند أن اجمللس الدستوري أكد صراحة يف رأيه رقم  10لعام 8101
وحتديدا يف االعتبار األول له على وجود اجراء ايداع مشروع القانون من طرف الوزير األول
لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين بعد رأي جملس الدولة وفقا للمادة  031فقرة  13من
الدستور قبل تطرقه ملناقشة ومصادقة الربملان على هذا القانون العضوي وفقا للمادة 032
منه .أما خبصوص باقي املواد األخرى املستند إليها من الدستور فجاءت نفسها يف رأيي اجمللس
الدستوري ولكن طبعا مع االختالف من حيث الترقيم نظرا ملا محله التعديل الدستوري لعام
.8101
كما ميكن أن تثار هنا مسألة أخرى بالنظر إىل االختالل املذكور سابقا وتتعلق مبدى
استناد اجمللس الدستوري يف تأشريات رأيه رقم  10لعام  8101إىل رأيه السابق رقم  12لعام
 ،0111وهذا ما جيعلنا نتساءل :هل استند يف تأشريات رأيه اجلديد إىل رأيه السابق؟ .اجابة
على ذلك ،فإننا ال جند ضمن التأشريات أي اشارة إىل ذكر الرأي السابق له ،وبالتايل ميكن
ابداء املالحظتني التاليتني:
أوال ،أن اجمللس الدستوري اجلزائري مل يستند يف رأيه رقم  8101/10إىل رأيه السابق
يف البداية أي ضمن التأشريات ،يف حني أنه ذكره بل واستند إليه ضمن االعتبارات الواردة يف
رأيه خبصوص بعض املواد اليت راقبها ،خصوصا وأن بعض املواد أو الفقرات ميكن القول أهنا
محلت نفس الصياغة وكان قد أبدى حوهلا اجمللس الدستوري بعض التحفظات سابقا ،مع
االشارة أنه مل يقم آنذاك بتقدمي اعادة صياغة هلا.
ثانيا ،قد يفسر عدم استناد اجمللس الدستوري إىل رأيه السابق ضمن التأشريات بأنه
اعتراف ضمين بوجود بعض االختالالت واالغفاالت فيه ،وخصوصا ما مت ذكره خبصوص
اغفاله االستناد إىل بعض مواد الدستور يف بناء رأيه ،باالضافة إىل ما سيتم التطرق له الحقا
=الدستوري"  ،وهي ال تدل على وجوب األخذ مبا ورد يف رأي اجمللس الدستوري وال يتطابق مع هنائية والزامية آراء
وقرارت اجمللس الدستوري.

1

 -تظهر عدم الزامية األخذ برأي جملس الدولة (الذي خيتلف عن القيام باجرائه) عند استشارته يف خمتلف

مشاريع القوانني ،باالضافة إىل عدم اتساع نطاق استشارته إىل اقتراحات القوانني ومشاريع املراسيم (الرئاسية
والتنفيذية) كمحددان أساسيان لدور جملس الدولة يف محاية احلقوق واحلريات األساسية .أنظر:
بلمهدي ابراهيم ،آلية الدفع بعدم الدستورية يف أحكام تعديل الدستور اجلزائري  ،8101جملة الدراسات
ا لقانونية ،خمرب السيادة والعوملة ،جامعة حيي فارس باملدية ،العدد اخلامس ،جانفي  ،8102ص ص .012 -012
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(يف املبحث الثاين) .رغم أن املربر احلاضر رمبا هذه املرة ،بأنه أصبح للمجلس الدستوري ابتداء
من التعديل الدستوري لعام  8101االستناد إىل املادة  010من الدستور وحتديدا الفقرة 13
منها  ( 1وهي اليت جندها من بني املواد اليت استند إليها يف رأيه رقم  10لعام  )8101بكون آرائه
وقراراته هنائية وملزمة جلميع السلطات العمومية واالدارية والقضائية ،ولو أن ذلك ال يعد
جديدا من حيث أن النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري كان قد نص على ذلك أيضا.2
المطلب الثاني :استناد المشرع في القانون العضوي

لقد اقتصر استناد املشرع قبل رقابة اجمللس الدستوري على القانون العضوي رقم -11
 18يف تأشرياته على ثالث مواد وهي  001فقرة  10و 002و 011فقرة  18من الدستور ،كما أنه
استند أيضا يف القانون العضوي رقم  08-01على مادتني ومها  038و 000الفقرتان  18و13
من الدستور ،وهذا ما يطرح التساؤل هنا ،هل كان ذلك كافيا؟ وما موقف اجمللس الدستوري من
ذلك؟
أوجب اجمللس الدستوري يف رأيه رقم  0111/12على املشرع عدم االستناد إىل املادة
 002من الدستور يف تأشريات هذا القانون العضوي ،3بل عليه االستناد أيضا للمادة  083من
الدستور (وهي تلك املتعلقة مبجاالت القوانني العضوية واألغلبية املطلوبة للمصادقة ورقابة
اجمللس الدستوري عليها) ،غري أن املشرع استند فقط على الفقرة  13من هذه املادة.
على خالف ذلك توسع اجمللس الدستوري يف استناداته لعدة مواد من الدستور عند نظره
يف القانون العضوي  08-01مؤكدا يف رأيه  8101/10على املشرع األخذ هبا فصرح بأن أغلبها
مأخوذتني أو مأخوذة معا الحتادمها يف املوضوع واعترب كال منها سندا دستوريا أساسيا ،وقد
تعلقت هذه املواد مبجال أو جمالني من اجملاالت احملددة للمشرع يف هذا القانون (منها ما تتعلق
بتنظيم غرفيت الربملان وعملهما ،ومنها ما ترتبط بالعالقة الوظيفية مع احلكومة ،ومنها أيضا
1

 -تنص املادة  010فقرة  " :13تكون آراء اجمللس الدستوري وقراراته هنائية وملزمة جلميع السلطات العمومية

والسلطات االدارية والقضائية" ،القانون رقم  10-01املؤرخ يف  11مارس  8101يتضمن التعديل الدستوري،
اجلريدة الرمسية العدد  00املؤرخة يف  12مارس .8101

2

 -تنص صراحة املادة  01من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري":آراء وقرارات اجمللس الدستوري

ملزمة لكافة السلطات العم ومية والقضائية واالدارية وغري قابلة ألي طعن" ،النظام املؤرخ يف  82يونيو 8111
احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري ،اجلريدة الرمسية عدد  02املؤرخة يف  11غشت .8111
 - 3صرح بأنه ال جيب استناد املشرع إىل املادة  002من الدستور ألهنا ال تشكل مرجعا أساسيا هلذا القانون العضوي
على اعتبار أهنا حتيل إىل نظام كل غرفة من غرفيت الربملان فيما خيص تشكيل اللجان الدائمة ،كما أصاب حينما
أكد أنه ال جيب استناد املشرع إىل األمر  12-12املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ضمن تأشريات
هذا القانون.
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ما تتعلق بتنظيم الغرفتني ،ومنها ما تتعلق بعمل الغرفتني والعالقة الوظيفية مع احلكومة ،ومنها
ما تتعلق بتنظيم عمل الغرفتني) ،ماعدا مادة واحدة اعتربها سندا ألي قانون أو قانون عضوي
وهي املادة  010الفقرتان  10و 13من الدستور اليت تتعلق بآراء وقرارات اجمللس الدستوري.
مل مينح اجمللس الدستوري للمشرع حرية االرادة من حيث امكانية ذكره هلذه املواد
الدستورية من عدمها ،بل اعترب ذلك سهوا يتعني على املشرع تداركه .1لكن هذا التوسع يف
االستناد من طرف اجمللس الدستوري ،جيعلنا نقدم هاتني املالحظتني:
2

أوال ،أن مضمون معظم هذه املواد اليت ذكرها اجمللس الدستوري ليس جديدا مقارنة مبا
نص عليه الدستور بعد تعديل  ،30111ما عدا تلك اليت يعد حقيقة مضموهنا جديدا (بعد
التعديل الدستوري لعام  )8101مثل ما ورد ضمن أحكام نص املادة  000من الدستور بتخصيص
كل غرفة من غرفيت الربملان جللسة شهرية من أجل مناقشة جدول أعمال تقدمه جمموعة أو
جمموعات برملانية من املعارضة ،باالضافة إىل ما ورد أيضا يف نص املادة  030واملادة  032وكذا
املادة  010الفقرتان  18و 13من الدستور .وبالتايل ميكن القول أنه أغفل يف رأيه رقم
 0111/12لكل املواد املوجودة واملقابلة هلا يف الدستور قبل تعديل .8101
ثانيا ،من جهة أخرى ميكن القول أن اجمللس الدستوري أظهر بأنه غري مقيد بآرائه
السابقة خصوصا فيما إذا شاهبا بعض النقائص أو االغفاالت ،فلم يرد يف املادة  010فقرة 13
من الدستور مبا يؤكد صراحة بأن آراء وقرارات اجمللس الدستوري ملزمة له ،مث للسلطات
العمومية واالدارية والقضائية املنصوص عليها يف هذه املادة ،وهذا ما يطرح يف هذه احلالة مدى
التزام اجمللس الدستوري بآرائه وقراراته السابقة فيما عرض عليه من جديد؟ واالجابة على
ذلك ،أنه لو كان ملزما هبا لكان ملزما برأيه السابق  0111/12فيما أورده من اسنادات دستورية
(مع تغيري فقط ذكر أرقام املواد) .لكن اجمللس الدستوري أظهر الدقة املطلوبة من طرفه يف رأيه
 - 1أخذ املشرع مبواد الدستور اليت حددها اجمللس الدستوري كاملة ،أنظر:
القانون العضوي رقم  08-01املؤرخ يف  81غشت  8101حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة،
وعملهما ،وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة ،اجلريدة الرمسية ،العدد  11املؤرخة يف  8غشت .8101
2

 -وهي :املادتني ( 10و ،)12واملادة  000فقرة  ،18واملادتني ( 031و ،)030واملواد ( 033و 030و )031واملواد

( 031و 032و 032و )031واملادة  ،008واملادة  ،001واملادتني ( 010و ،)018واملواد ( 013و 010و ،)011واملادة
 ،021واملادة  010الفقرتان  10و( 13بعد التعديل الدستوري .)8101
3

 -تقا بل املواد املذكورة يف التهميش أعاله املواد التالية :املادتني ( 21و ،)20واملادتني ( 003و ،)000واملادتني

( 001و ،)002واملواد ( 001و 081و ،)080واملادة  ،080واملادة  ،082واملادتني ( 033و ،)030واملواد ( 031و031
و )032واملادة  010من الدستور (بعد تعديل .)0111
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رقم  8101/10فيما خيص االستنادات لبعض مواد الدستور واليت كان قد أغفلها املشرع يف
القانون العضوي .08-01
بعد ما سبق ،ميكن التأكيد أن موقف اجمللس الدستوري كان ضعيفا يف رأيه األول
خصوصا بعدم االستناد إىل املادة  001من الدستور ،وبالتايل مل يبد أي مالحظة حول هذا
االجراء الدستوري املطلوب وهو استشارة جملس الدولة حول مشروع هذا القانون العضوي رقم
 ، 18-11كما أنه من جهة أخرى مل يقدم أي أساس دستوري لعدم اعتراضه على هذا القانون،
وهذا يف غياب نص صريح ضمن "األحكام االنتقالية" يسمح بامكانية اصدار القوانني دون القيام
هبذا االجراء إىل غاية تنصيب جملس الدولة ومباشرة أعماله.
ال تقف رقابة اجمللس الدستوري عند الشكل بل متتد إىل رقابة عنوان القانون وكذا
مضمون مواده ،وهذا ما سيكون موضوع املبحث الثاين.
المبحث الثاني :رقابة المجلس الدستوري لعنوان ومواد القانون العضوي

أبرزت رقابة اجمللس الدستوري على مواد القانون العضوي الذي حيدد تنظيم اجمللس
الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة دوره
االجيايب يف عدة جوانب هامة ،منها مثال :ما تعلق بتحديد أجهزة غرفيت الربملان ،وكذا التأكيد
على مبدأ الفصل بني السلطات ومحايته له 1وغريها ،وذلك عن طريق احلذف واالضافة
والتحفظ مع اعادة الصياغة أو بدوهنا وكذا من خالل تصرحيه بعدم الدستورية .إال أنه سيتم
التطرق حصرا إىل نقطتني أساسيتني متمثلتني يف دور اجمللس الدستوري يف محاية توزيع
االختصاصات بني القانون العضوي والنصوص األخرى يف (املطلب األول) ،ومحاية اختصاصات
الربملان يف اجملال الرقايب يف (املطلب الثاين).
المطلب األول :حماية مبدأ توزيع االختصاصات

إن رقابة مضمون القانون العضوي بصفة خاصة جتعل من اجمللس الدستوري مييز بني
حالة تضمني قانون عضوي جملال مل خيصه املشرع الدستوري ضمن ما حدده من جماالت
1

 -فيما خيص رقابته للمادة  11من القانون العضوي  18-11اليت نصت على رئاسة الربملان بغرفتيه اجملتمعتني

معا بالتناوب من طرف رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو رئيس جملس األمة ،ولكن دون حتديد املشرع للحاالت
املمكنة للرئاسة ،لوجود حالة متس مببدأ الفصل بني السلطات وذلك عند تويل رئيس جملس األمة رئاسة الدولة
أو رئاسة الدولة بالنيابة ورئاسة الربملان الذي ينعقد بغرفتيه ،وقدم اجمللس الدستوري تفصيال للحاالت يف اعادته
لصياغة هذه املادة استنادا ملواد الدستور .ولالطالع أكثر حول اجتهادات اجمللس الدستوري فيما خيص محاية مبدأ
الفصل بني السلطات ،أنظر:
مسرايت سليمة ،نظام الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر ،دار هومة ،اجلزائر ،8101 ،ص ص .818-808
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للقوانني العضوية ،أو تضمينه ألحكام تدخل يف اطار القانون العادي ،وهذا ما جيعل من اجمللس
الدستوري يف حال حدوث ذلك القيام بتصنيف األحكام حسب كل فئة ولكن دون التصريح بعدم
الدستورية ،خبالف حالة تضمني قانون عادي ألحكام تدخل يف نطاق قانون عضوي ألنه يف هذه
احلالة يصرح مبخالفة الدستور.1
بداية ،يف رقابة اجمللس الدستوري اجلزائري على عنوان هذا القانون العضوي أبدى
صراحة يف احدى االعتبارات الواردة يف رأيه رقم  8101/10أن املشرع حينما بدأ العنوان
بعبارة" :القانون املتضمن القانون العضوي" يكون قد نقل جمال القانون العضوي إىل القانون
العادي ،وذكر يف اعتباراته األخرى اليت سبقت االعتبار املذكور االختالف بني القانون العضوي
والعادي من حيث اجراءات االعداد واملصادقة والتعديل والرقابة ،كما أن املشرع الدستوري ميز
بني اجملاالت اليت يشرع فيها بقانون عضوي طبقا للمادة  000من الدستور باالضافة إىل
اجملاالت املخصصة للقوانني العضوية يف نصوص مواد أخرى كنص املادة  038منه ،وتلك اليت
يشرع فيها بقانون عاد وهي املنصوص عليها يف املادة  001من الدستور.
مل يوفق املشرع يف اختيار الصياغة الصحيحة لعنوان القانون العضوي رقم  ،08-01رغم
أن عنوان هذا القانون العضوي ليس جبديد يف املنظومة القانونية اجلزائرية ألنه قد سبقه
صدور القانون العضوي رقم  ،18-11وقد صرح اجمللس الدستوري بأن العنوان مطابق جزئيا
للدستور وأعطى الصياغة املطلوبة لذلك كون الصياغة األوىل للعنوان قد تدل على تضمني
القا نون جملال مقرر أصال للقانون العضوي ،وبذلك تصدى اجمللس الدستوري بداية من عنوان هذا
القانون ليزيح بذلك أي لغط أو تأويل أو غموض قد يقع ،ومبعدا رمبا بذلك ألي حماولة قد
تقع حول تعديل هذا القانون العضوي بقانون عادي.
أما عند رقابته ملواد القانون العضوي وحتديدا للمادة  01من القانون العضوي ،08-01
أكد اجمللس الدستوري (وذلك يف االعتبار الثاين له) أن املشرع الدستوري ترك مسألة تشكيل
اللجان الدائمة للنظام الداخلي لغرفيت الربملان وأنه مل حيل على القانون العضوي حتديد:
"عدد اللجان الدائمة واختصاصاهتا" ،وبذلك ذكر أن اضافة املشرع هلذه العبارة السابقة يعد
جتاوزا ملا ذهبت إليه ارادة املشرع الدستوري يف الفقرتني  8و 3من املادة  030من الدستور،
فقضى بأهنا غري مطابقة للدستور .كما اعترب أن املشرع أدرج أحكاما تعود دستوريا لنصوص
أخرى ،وأنه عندما قام بنقل حريف لنص املادة  030من الدستور يف نص املادة  01من القانون
العضوي (مع استثنائه للعبارة السابقة املضافة) يكون قد أخل باملبدأ الدستوري القاضي بتوزيع
-Dominique Rousseau, op.cit, p 184.
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االختصاصات ،وبذلك مل يكتف يف األخري باحلكم بعدم مطابقة هذه العبارة فقط بل صرح بأن
املادة  01تعد غري مطابقة للدستور.
وهبذا جند أن املشرع قد ضخلى كلية عن املادة  01من القانون العضوي  08-01حبكم أن
اجمللس الدستوري صرح أيضا بأن األحكام غري املطابقة جزئيا أو كليا قابلة للفصل عن باقي
أحكام القانون العضوي ،غري أن هذا الوضع جعل منا نسجل هنا مالحظتني أساسيتني:
أوال ،أن الفصل الثاين من القانون العضوي  08-01بعنوان" :تنظيم اجمللس الشعيب
الوطين وجملس األمة" يأيت مبتورا من النص على اللجان الدائمة وعلى اخلصوص كيفية
تشكيلها ،ما عدا ورود ذكرها يف نص املادة  11من هذا القانون اليت حددت فقط أجهزة غرفيت
الربملان بأهنا (الرئيس ،املكتب ،اللجان الدائمة) ،ولكن دون أن تذكر اللجان الدائمة يف باقي
مواد الفصل املذكور (املادة  01إىل  )00ألهنا تنص فقط على الرئيس واملكتب.1
ثانيا ،التسليم باالعتبارات اليت أوردها اجمللس الدستوري يف رأيه رقم 8101/10
خبصوص املادة  01من القانون العضوي وحكمه بأهنا غري مطابقة للدستور يطرح تساؤال حول
عدم اصداره لنفس احلكم مبناسبة رقابته للمادة  01من القانون العضوي  18-11وخصوصا ما
ورد يف الفقرة  18منها اليت نصت" :حيدد النظام الداخلي لكل غرفة عددها ومهامها وفقا
ألحكام املادة  002من الدستور".
كما جتدر االشارة أن اجمللس الدستوري اتبع أيضا عند رقابته هلذا القانون العضوي
أسلوب توجيه املشرع ،وذلك من خالل اعالنه ضمن اعتبارات رأيه رقم  8101/10عند رقابته
للمادتني  11و 018منه بضرورة تقيد املشرع مببدأ توزيع االختصاصات وذلك بعدم ادراج
مواضيع تعود الختصاص القانون العضوي عند اعداد سواء النظام الداخلي لسري اللجنة
املتساوية األعضاء أو اعداد النظام الداخلي للربملان املنعقد بغرفتيه اجملتمعتني معا.
المطلب الثاني :حماية المجلس الدستوري الختصاصات البرلمان

أكد اجمللس الدستوري يف رأيه رقم  0111/12أن أجهزة الربملان ال متتد طبقا للدستور
إىل اجملموعات الربملانية بل تقتصر فقط على األجهزة الثالث (الرئيس ،املكتب ،اللجان
الدائمة)  ،كما أبدى كذلك محايته الختصاصات الربملان ليس فقط بأن ال متتد بل أيضا حىت ال
تتقلص.

1

كان ميكن للمجلس الدستوري تقدمي اعادة صياغة هلذه املادة كما فعل يف آرائه مبناسبة رقابته على دستورية

بعض القوانني ،وذلك بأن يكتفي املشرع مبادة من فقرة واحدة تنص على أنه يعود تشكيل اللجان الدائمة إىل
غرفيت الربملان يف النظام الداخلي لكل غرفة وفقا ألحكام املادة  030من الدستور.
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لقد حتفظ اجمللس الدستوري على جمموعة من مواد القانون العضوي رقم 18-11
وحتديدا يف رقابته للمواد ( 32 ،81فقرة  )011 ،10منه ،وذلك فيما خيص مثال نص املشرع
على بعض الشروط غري تلك اليت حددها الدستور ،1غري أنه مل يقدم اعادة صياغة هلذه املواد.
فاملالحظ أن ذلك جعل املشرع ال يراعي هذه التحفظات السابقة اليت أبداها اجمللس نظرا
لتقدميه نفس الصياغة يف القانون العضوي  08-01يف املواد ( 32 ،81فقرة  .)018 ،10إال أن
اجمللس الدستوري تدارك ذلك هذه املرة من خالل تقدميه العادة صياغة للمادتني  81و32
فقرة  10يف رأيه رقم  ،8101/10مما أوجب على املشرع األخذ هبا ،وهنا ميكن التأكيد على
أمهية اعادة صياغة املواد اليت يقدمها اجمللس الدستوري.2
لقد محل رأي اجمللس الدستوري رقم  0111/12بعض االجيابيات اليت ميكن التأكيد أهنا
تأيت يف اجتاه معاكس ملا أبداه اجمللس الدستوري يف آراء أخرى ،وذلك مبناسبة رقابته لبعض
النصوص القانونية خصوصا ما تعلق بدور النائب يف دائرته االنتخابية ،ألنه سار يف اجتاه
تضي يق اجملال الرقايب لعضو الربملان وحتديدا عند نظره يف مدى مطابقة القانون األساسي
للنائب لعام  0121والقانون األساسي لعضو الربملان لعام .30111
فمن االجيابيات اليت أظهرها رأي اجمللس الدستوري ،أن هذا األخري تصدى لتضييق
املشرع الختصاصاته يف مراقبة احلكومة ،فقضى باملطابقة اجلزئية لبعض املواد منه للدستور
وقدم اعادة صياغة هلا ،ألن مصادقة الربملان على القانون العضوي رقم  18-11سارت حقيقة
يف اجتاه التضييق.

1

 -خبصوص املادة  81من القانون العضوي ،اعترب اجمللس الدستوري أنه ليس هناك من شروط غري تلك اليت

أوردها الدستور ،وذكر يف رأيه رقم  10لعام  8101بأهنا تلك اليت وردت حصرا يف املادتني  031و 032من الدستور
وأنه ليس للمشرع اضافة شروط أخرى لقبول مشروع أو اقتراح قانون ،وأن حتديد الشكل الذي يرد فيه يشكل
فقط احدى طرق وكيفيات تطبيق هذه الشروط وقدم اعادة صياغة هلا" :عالوة على الشروط املنصوص عليها يف
املادتني  031و 032من الدستور ،يرفق كل مشروع أو اقتراح قانون بعرض أسباب ،وحيرر نصه يف شكل مواد" بعد
النص السابق هلا "عالوة على الشروط املنصوص عليها يف املادتني  031و 032من الدستور ،يشترط يف كل مشروع
أو اقتر اح قانون ليكون مقبوال ،أن يرفق بعرض أسباب ،وأن حيرر نصه يف شكل مواد".

 - 2ومن بني ما يعاب على اجمللس الدستوري أنه أغفل يف رأيه رقم  12لعام  0111االشارة للمادة  011من القانون
العضوي  18-11يف آخر رأيه بعد عبارة" :يديل بالرأي التايل ":وهذا خالفا لذكره للمواد األخرى ،مع االشارة أنه
ذكر يف االعتبارات الواردة خبصوص رقابته للمادة  011بأهنا مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ الذي أبداه.
 - 3لالطالع أكثر حول ما تعلق بتضييق اجمللس الدستوري جملال رقابة الربملان ،أنظر :األمني شريط ،مكانة الربملان
اجلزائري يف اجتهاد اجمللس الدستوري ،جملة اجمللس الدستوري ،اجمللس الدستوري اجلزائري ،العدد ،8103 ،10
ص ص .31-81
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جاء نص املشرع على أن التصويت بالثقة يكون باألغلبية املطلقة كما ورد يف نص املادة
 10فقرة  10منه ،ولكن اجمللس الدستوري أكد أن األغلبية املطلوبة يف هذا اجملال هي األغلبية
البسيطة وأن املشرع خالف مدلول أحكام املادة  20فقرة  11من الدستور اليت ال تشترط هذه
األغلبية اليت نص عليها املشرع للموافقة على الئحة الثقة.
مل تقتصر االختالالت اليت محلها القانون العضوي على ما سبق ،بل ظهرت يف تضييق
املشرع لرقابة الربملان على احلكومة وذلك أيضا حينما نصت املادة  11فقرة  10منه صراحة
على امكانية استجواب أعضاء الربملان لرئيس احلكومة (دون أي ذكر ألعضاء احلكومة) وذلك
خبصوص مسألة تكون موضوع الساعة ،وهنا اعترب اجمللس الدستوري بأن حصر امكانية
االستجواب يف رئيس احلكومة واستثناء أعضاء احلكومة يعد اخالال بالفقرة  10من املادة 033
من الدستور.
وقد نص املشرع على امكانية امتناع عضو احلكومة عن االجابة عن سؤال ألسباب ذات
مصاحل استراتيجية للبالد وامكانية عدم الرد كما ورد يف املواد  20فقرة  13و 23فقرة  13و20
فقرة  13منه ،وهذا ما اعتربه اجمللس الدستوري اخالال حسب احلالة بأحكام الفقرتني 18
أو 13من املادة  030من الدستور ،وبأن عضو احلكومة ملزم باالجابة عن السؤال وفق ما حددته
هذه املادة الدستورية من شروط وآجال وقضى بأن هذه الفقرات غري مطابقة للدستور.
كما رفع اجمللس الدستوري أيضا يف رأيه رقم  10لعام  8101القيود اليت أحال إليها
املشرع يف نص الفقرة الثانية من املادة  10من القانون العضوي ،معتربا أن اخضاع املشرع امكانية
اصدار الالئحة من طرف جملس األمة مبناسبة عرض خمطط عمل احلكومة عليه طبقا للمادة
 10من الدستور لنفس الشروط الواردة يف املواد من  13إىل  11من هذا القانون العضوي فيه
جتاوز ملا ضخوله املادة  038من الدستور للمشرع ،وهي املواد املدرجة ضمن بيان السياسة العامة
يف هذا القانون حيث أكد اجمللس أن املشرع الدستوري قد قصد التمييز بني ما ميكن أن يصدر من
النواب من الئحة يف الغرفة األوىل بعد مناقشة البيان وبني الالئحة املذكورة عند فصله بينها،
وصرح بأن هذه الفقرة مطابقة جزئيا للدستور وقدم اعادة صياغة هلا حبذف جزء منها
(املتضمن االحالة للشروط الواردة يف املواد املذكورة) ومبقيا فقط على بداية الفقرة" :ميكن
جملس األمة أن يصدر الئحة" .1

 1وهي نفس صياغة الفقرة األخرية من املادة  10من الدستور ،أنظر:
القانون رقم  01-12املؤرخ يف  01نوفمرب  8112يتضمن التعديل الدستوري ،اجلريدة الرمسية العدد  13املؤرخة
يف  01نوفمرب .8112
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ويف األخري ،ميكن القول أنه رغم االجيابيات اليت ظهرت من خالل رقابة اجمللس
الدستوري كما مت ذكره سابقا ،غري أن ذلك مل جيعل القانون العضوي  18-11بعد التعديل
الدستوري لعام  1 8112يسلم من حالة وجود عدة مواد غري مطابقة ولو جزئيا للدستور ،وبقي
على هذا احلال إىل غاية اصدار القانون اجلديد عام .28101
يعاب يف ذلك على املشرع عدم تعديل العديد من مواد هذا القانون العضوي بعد تسمية
"رئيس احلكومة" بالوزير األول يف الدستور وهذا بداية من املادة  22البند  1منه وما تلته من
مواد أخرى ،وكذا لوجود عبارة أخرى جديدة وهي "خمطط عمل احلكومة" بالنسبة للوزير
األول تنفيذا لربنامج رئيس اجلمهورية .فظلت بذلك عدة مواد مطابقة جزئيا للدستور يف غياب
أي مبادرة تشريعية لتصحيح الوضع من طرف النواب أو الوزير األول ،أو حىت من طرف رئيس
اجلمهورية مبا ضخوله له أحكام الدستور من سلطة التشريع بأوامر يف احلاالت املقررة له ووفقا
للضوابط املنصوص عليها .وكذا يف ظل أيضا عدم وجود أي نص دستوري يسمح للمجلس
الدستوري باالخطار التلقائي ،أو على األقل السماح له بامكانية اشعاره لرئيس اجلمهورية
"حامي الدستور"  3باالختالالت الواقعة وذلك حىت يتم جتاوزها.
خاتمة:

إن النقائص واالختالالت اليت شابت رأي اجمللس الدستوري رقم  12لعام  0111يف
رقابته على القانون العضوي الذي حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما
 - 1القانون رقم  01-12املؤرخ يف  01نوفمرب  8112يتضمن التعديل الدستوري.
2

 -كمثال على ذلك ،مل تعد املادة  01فقرة  10من القانون العضوي  18-11مطابقة للدستور ولو جزئيا لوجود

عبارتني جديدتني بعد التعديل الدستوري لعام  8112ومها" :الوزير األول" و"خمطط العمل" ،فقد نصت على:
" يعرض رئيس احلكومة برناجمه على اجمللس الشعيب الوطين خالل اخلمسة وأربعون ( )01يوما املوالية لتعيني
احلكومة" فكانت هبذه الصياغة مطابقة للمادة  21من دستور  ،0111غري أهنا مل تعد كذلك بعدما صارت هذه
األخرية تنص على" :يقدم الوزير األول خمطط عمله إىل اجمللس الشعيب الوطين للموافقة عليه" ،كما أن املادة
 01فقرة  10نصت على أن الربنامج هو برنامج رئيس احلكومة ،يف حني املادة  21فقرة  18من الدستور بعد
التعديل نصت على أن الوزير األول ينفذ برنامج رئيس اجلمهورية وينسق من أجل ذلك عمل احلكومة.
املواد األخرى املعنية بعبارة "الوزير األول" هي  00مادة 80 :فقرة  82 ،10فقرة  01 ،03 ،08 ،18فقرة 10 ،10
فقرة  10 ،18 ،13فقرة  11 ،18فقرة  11 ،18فقرة  28 ،18فقرة  23 ،18فقرة  21 ،13فقرة  22 ،18فقرة .10
أنظر:
القانون العضوي  18-11املؤرخ يف  2مارس  0111حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة ،وعملهما،
وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة ،اجلريدة الرمسية العدد  01املؤرخة يف  11مارس .0111
3

 -وهذا ما نصت عليه املادة  080فقرة  10و ،18واملادة  21فقرة  18من الدستور (قبل التعديل الدستوري

.)8101
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والعالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة ال تظهر يف رأيه رقم  10لعام  ،8101ولكن رغم هذه
االختالالت املذكورة تبقى بعض االجيابيات موجودة وسطرها اجمللس الدستوري يف رأيه األول
خصوصا ما تعلق بدوره يف محاية اختصاصات الربملان ،وذلك ألن مصادقة الربملان على القانون
العضوي ال ميكن وصفها إال أهنا سارت يف اجتاه تضييق املشرع لرقابة الربملان على احلكومة.
وخبصوص رقابة اجمللس الد ستوري على هذا القانون العضوي ميكن ابداء النتائج
التالية:
 رأي اجمللس الدستوري رقم  8101/10يعد أكثر مراعاة للدقة عن الرأي رقم 0111/12فيما خيص أساسا التوسع يف االستناد إىل مواد الدستور سواء من حيث بناء اجمللس
الدستوري لرأيه أو استناد املشرع يف تأشريات القانون العضوي ،وأقوى من حيث االستناد الغفال
اجمللس الدستوري االستناد يف رأيه  0111/12للمادة  001و 081من الدستور.
 كرس اجمللس الدستوري اجلزائري يف رأيه رقم  8101/10عدم التزامه بكل ما ورد يف رأيهرقم  0111/12وقد يربر ذلك بوجود بعض النقائص واالختالالت اليت شابت هذا الرأي ،وهذا
رمبا ما جعله ال يذكر هذا الرأي السابق له (ضمن التأشريات) يف استنادات رأيه اجلديد ،غري أنه
اكتفى بذكره واالستناد إليه يف بعض االعتبارات عند رقابته لبعض املواد من القانون العضوي.
 عمل اجمللس الدستوري يف رأيه على محاية مبدأ توزيع االختصاصات باحلفاظ على ما يدخليف جمال القانون العضوي وما يدخل يف نصوص أخرى كالنظام الداخلي لكل غرف من غرفيت
الربملان ،حيث كانت رقابته بداية من عنوان النص التشريعي .باالضافة إىل لعبه دور املوجه
للمشرع واملذكر له فيما خيص ضرورة التقيد هبذا املبدأ عند اعداد النظام الداخلي لسري
اللجنة املتساوية األعضاء أو اعداد النظام الداخلي للربملان املنعقد بغرفتيه اجملتمعني معا.
 تصديه لبعض االختالالت اليت أوردها املشرع يف القانون العضوي رقم  18-11من خاللمحايته الختصاصات الربملان ،وبذلك سار عكس ما أراده املشرع الذي قام بتضييق جمال رقابة
الربملان على احلكومة مبا ورد يف العديد من مواد هذا القانون العضوي ( 10فقرة  11 ،10فقرة
 20 ،10فقرة  23 ،13فقرة  20 ،13فقرة .)13
 ضرورة امتالك اجمللس الدستوري حلق االخطار الذايت ،أو على األقل وجود امكانية اشعارهلرئيس اجلمهورية حامي الدستور ،ألنه يف ظل غياب أي مبادرة من املشرع لتعديل بعض مواد
القانون العضوي  ،18-11جند أن هذه األخرية أصبحت غري مطابقة ولو جزئيا للدستور بعد
التعديل الدستوري لعام  8112لتضمنه عبارات جديدة (الوزير األول وخمطط العمل) ،فال يعقل
أن تظل على حاهلا لفترة طويلة وذلك إىل غاية صدور القانون العضوي  08-01لينتهي مثل
هذا االشكال.
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ويف األخري ميكن القول أن التعديالت الدستورية لعام  8101وخصوصا تلك املتعلقة
باجمللس الدستوري ،من حيث تعزيز استقالليته وشروط العضوية فيه ومتتع األعضاء باحلصانة
القضائية طيلة العهدة كما ورد يف املواد من  028إىل  021من الدستور قد تصب يف اطار فعالية
دوره الرقايب ،ودفعا له إىل األمام باعتباره هيئة ميكن وصفها بأهنا حتمل الصفة التمثيلية
(على غرار الربملان ورئيس اجلمهورية كممثلي الشعب) مبا هلا من اختصاصات رقابية باعتبارها
من املؤسسات الدستورية اليت اختارها الشعب عن طريق االستفتاء.
قائمة المصادر والمراجع:
أوال :النصوص الرمسية
املرسوم الرئاسي  032-11املؤرخ يف  2ديسمرب  0111يتعلق باصدار نص تعديل الدستور املصادق عليه يفاستفتاء  82نوفمرب  ،0111اجلريدة الرمسية  21املؤرخة يف  2ديسمرب .0111
-Décret présidentiel n°96-438 du 7 décembre 1996 relatif à la promulgation au journal officiel de le
République algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle adoptée par
référendum du 28 novembre 1996, J.O.R.A, n° 76 du 8 décembre 1996.

 القانون رقم  01-12املؤرخ يف  01نوفمرب  8112يتضمن التعديل الدستوري ،اجلريدة الرمسية العدد 13املؤرخة يف  01نوفمرب .8112
 القانون رقم  10-01املؤرخ يف  11مارس  8101يتضمن التعديل الدستوري ،اجلريدة الرمسية العدد  00املؤرخةيف  12مارس .8101
 القانون العضوي  18-11املؤرخ يف  2مارس  0111حيد د تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة ،وعملهما،وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة ،اجلريدة الرمسية العدد  01املؤرخة يف  11مارس .0111
 القانون العضوي رقم  08-01املؤرخ يف  81غشت  8101حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة،وعملهما ،وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة ،اجلريدة الرمسية ،العدد  11املؤرخة يف  8غشت .8101
 النظام املؤرخ يف  82يونيو  8111احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري ،اجلريدة الرمسية عدد  02املؤرخة يف 11غشت .8111
ثانيا :آراء وقرارات
-0آراء اجمللس الدستوري اجلزائري:
 الرأي رقم /12ر.ق.ع/م.د املؤرخ يف  80فرباير  0111يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي حيدد تنظيماجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة ،وعملهما ،وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة للدستور ،اجلريدة
الرمسية العدد  01املؤرخة يف  11مارس .0111
 الرأي رقم /10ر.ق.ع/م.د املؤرخ يف  00غشت  8101يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي حيدد تنظيماجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة ،وعملهما ،وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة للدستور ،اجلريدة
الرمسية العدد  11املؤرخة يف  82غشت 8101.
-8قرار اجمللس الدستوري الفرنسي:
- Décision n°2009-579 du 9 avril 2009, Loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et
44 de la constitution. Sur le site internet : http ://www.conseil-constitutionnel.fr/
decision/2009/2009-579-dc/decision-n-2009-579-dc-du-09-avril-2009.42539.html

- 232 -

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .إبراهيم بلمهدي – جامعة بسكرة (الجزائر)
ثالثا :الكتب
 مسرايت سليمة ،نظام الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر ،دار هومة ،اجلزائر.8101 ،- Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, 5° édition, Paris, 1999.
- Phillipe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, DELTA, 16ème Edit., LIBAN,
2004.

رابعا :املذكرات
دبياش سهيلة ،اجمللس الدستوري وجملس الدولة ،ماجستري يف االدارة واملالية العامة ،كلية احلقوق والعلوماالدارية ،جامعة اجلزائر.8110 ،
خامسا :املقاالت
 األمني شريط ،مكانة الربملان اجلزائري يف اجتهاد اجمللس الدستوري ،جملة اجمللس الدستوري ،اجمللس الدستورياجلزائري ،العدد .8103 ،10
 بلمهدي ابراهيم ،آلية الدفع بعدم الدستورية يف أحكام تعديل الدستور اجلزائري  ،8101جملة الدراساتالقانونية ،خمرب السيادة والعوملة ،جامعة حيي فارس باملدية ،العدد اخلامس ،جانفي .8102
 زوينة عبد الرزاق ،الرأي االستشاري جمللس الدولة -والدة كاملة ومهمة مبتورة ،جملة جملس الدولة ،العدداألول.8118 ،
 علي بوبترة ،ضوابط الرقابة على دستورية القوانني وتطبيقاهتا العملية ،جملة احتاد احملاكم واجملالسالدستورية العربية ،السودان ،ديسمرب .8113
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