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Abstract : 

This research aims to study 
how the constitutional law rules be 
respected by the governmental 
authorities of state in algeria, through 
determination the nature of 
constitutional basics , and to what 
extent it is available it’s obligatory 
capacity , meaning and content. 

Then we consider the vigor 
guarantees of constitutional rules , 
this can be achieved by concentration 
upon the different lega land popular 
guarantees in the frame of the 
constitutional system decisions , then 
to reach to the conclusion : how 
active are these guarantees from. the 
theoretical and actual point of view. 

  : ملخـــص

يهدف هذا البحث إىل دراسة كيفية 
ضمان احرتام السلطات احلاكمة للدولة يف اجلزائر 
ألحكام القانون الدستوري، وذلك من خالل حتديد 
طبيعة القواعد الدستورية ومدى توافر الصفة اإللزامية هلا 

  .ومدلول القانون الدستوري ومضمونه

مث نتعرض لضمانات نفاذ القواعد 
ية ويكون ذلك بالرتكيز على خمتلف الضمانات الدستور 

القانونية والشعبية يف إطار ما قرره النظام الدستوري 
لنصـل إىل مدى فعالية هذه الضمانات من الناحية 

  .النظرية والواقعية
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  :مقدمة

للدولة سا القانون و عرفية أو ة مكتو قواعده انت سواء الدستوري القانون إن

امل ذه ذاو ومفاد ، الدسات سمو بمبدأ ذلك عن ع و قانونية، نصوص من عداه ما ع علو انة

س ل العامة السلطات وأن ة، الدستور القواعد ع عتمد مجملھ ي القانو النظام أن السمو

مشروعة،  غ ا تصرفا عدت وإال الدستور، ا ل املقررة ختصاصات تباشر أن إال ا مروسع

الذي السؤال لكن الدستوري، القانون لقواعد ن وم ومح اما ح ميع ا ام اح ضرورة ع الذي

نفسھ الدستور يطرح القانون لقواعد ن ومحكوم اما ح ميع ا ام اح نضمن   ؟يكيف

وضعت القواعد ذه ألن لة مش أية يث ال الدستوري القانون لقواعد فراد ام اح إن

حقو  الماية ش لكن م، جان من القواعد تلك اق اخ يتم أن يتصور ال ثم ومن م، ا وحر م ق

أن خاصة الدستوري، القانون ام ألح للدولة الثالث السلطات ام اح ضمان لكيفية سبة بال قائم

ال  مر ذا و ا، نفس ع زاء ا بتوقيع ا ذا تقوم أن يتطلب لقواعده ا ام اح وعدم ا خروج

وحسن ام اح تكفل ال الضمانات عض إقرار من البد ان لذلك الواقع، ارض ع حدوثھ يتصور

تحرص زائر ا ا وم ة الدستور النظم معظم فان ذلك أجل من الدستوري، القانون قواعد تطبيق

الضما من مجموعة السلطات تحكم ال العامة املبادئ جانب إ الدستور وثيقة تتضمن أن ناتع

ة الدستور القواعد نفاذ تكفل   .ال

ول  ة: املبحث الدستور القواعد ية   .ما

وذلك القواعد ذه طبيعة بداية نحدد أن ة الدستور القواعد ية ما عن ديث ا يقت

الدستوري القانون مدلول ذلك عد ن نب ثم ا، ل القانونية الصفة توافر مدى ع   .للتعرف

ول  ةتحديد: املطلب الدستور القواعد   .طبيعة

انھ ع القانون وال" عرف املجتمع فراد سلوك تنظم ال العامة القواعد مجموعة

ا يخالف من ع جزاء توقيع ق طر عن قتضاء عند بالقوة ا ام اح الدولة   )1(.تكفل

تنظ إ دف اجتماعية قاعدة القانونية القاعدة أن ف التعر ذا العالقاتيؤكد يم

ن الركن ذين عن فضال د والتجر العمومية ع أساسا تقوم قاعدة ا وأ فراد، ن ب جتماعية

ا ام اح يفرض بجزاء القانونية القاعدة ان اق الفقھ معظم   .يتطلب

احت قد الف ا ان القانون دوإذا ان أر من ركنا زاء ا اعتبار حول اء الفق ن ب فان)2(م ،

الف حيثا ة الدستور القواعد إ أثره ةامتد الدستور القانون قواعد طبيعة حول ساؤل ال ثار

ال؟ أم القواعد ذه ل ي القانو وم املف أو يح ال وم باملف قانونية عد القواعد ذه انت إذا   .وما
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ي ال وم باملف قانونية قاعدة عت ال ة الدستور القاعدة إن ترى لية الش حفاملدرسة

ا تضع أن املعقول غ ومن املادية القوة تحتكر ال فالدولة ا، ف زاء ا ركن توافر لعدم وذلك

ذات سياسية ات توج مجرد ون ت أن عدو ال القواعد ذه فان وكذلك ا، نفس ضد التطبيق موضع

أدبية الق،)3( قيمة القاعدة صفة إضفاء إ ا أنصار ب ذ جتماعية املدرسة قواعدأما ع انونية

سليم ال مع ح الدستوري القانون مجال زاء ا عنصر توفر إ نادا اس وذلك الدستوري القانون

و القانون،و ام أح خالفت ما إذا ا نفس ع زاء ا بتوقيع تقوم ال الدولة العامة السلطة بأن

من شع ار ن اس ل ش جتما الفعل كرد مباشر غ الشعبجزاء أفراد   .قبل

الفقھ غالبية ناه ت والذي الرا الرأي ة،)4(أما الدستور القاعدة أن القول إ ب ذ

القانون قواعد مخالفة ع تب ي إذ زاء، ا ا ف يما العناصر ل ا ف يتوافر قانونية قواعد

زاءات ا من العديد ب. الدستوري العامة السلطة تختص منظم و ما ا املتبادلةم الرقابة توقيعھ

من املنظم زاء ا كذلك ن، القوان ة دستور ع والرقابة التنفيذية، والسلطة عية شر ال السلطة ن ب

عن الثقة، خيانة يجة ن ة الدستور للقواعد ن املخالف ام ا ة مواج الشعب و و السيادة صاحب

أخ مرة م انتخا تجديد وعدم ثقتھ من م د تجر ق   .رى طر

الفعل   رد تتمثل عديدة ف ة الدستور القواعد ماية املنظمة غ زاءات ا أما

إ الضاغطة وجماعات وأحزابھ فھ ب العام الرأي رقابة من بداية يندرج والذي جتما

ط ضد الشعب ط عكس ال رات واملظا اكمةغضطرابات ا السلطات   .يان

ي الثا ا: املطلب الدستوريمدلول   .لقانون

البالغ ثر ا ل ان خية تار أحداث وليد و الدستوري بالقانون اليوم ننعتھ ما إن

تماماتھ ا ونطاق مواضيع   .تحديد

ر الوز أصدره الذي مر إ سا فر ذاتھ حد املصط ور ظ رجع و(و أوت22) ج

ال1834 القانون س لتدر كر أول بموجبھ بااليطاليةليؤسس سية الفر امعة ا لتلتحق دستوري،

لذلك السباقة انت   )5(.ال

سنة   نابليون س لو بزعامة سية الفر ة اطور م ظل غ الوضع أن وتم1852غ

إ الدستوري القانون اصطالح عاد ثم العام، بالقانون بدل وأس الدستوري القانون كر إلغاء

كمق أخرى مرة ور سنةالظ الدكتوراه قسم العام القانون عن مستقل قسم1879ياس ثم

سنة س سا ذه1889الل وانتقلت سا فر الدستوري القانون اصطالح استقر خ التار ذلك ومنذ ،

للقانون كر أول أ حيث ة زائر ا امعة ا ا وم العالم جامعات بقية إ ذلك عد املادة

والدستوري عامداري ت ش أ ال قوق ا عام1830مدرسة قوق ا لية إ تتحول أن قبل
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الصادر1950 الوزاري القرار موجب ل07و تدرس1889افر الدستوري القانون مادة أصبحت

س سا الل برنامج مستقلة   )6(.كمادة

ا عل دخيلة املفردة أن ع يجمعون ختصاص ل فأ دستور لمة مع عن للغةأما

ع املفردة انت الفارسية وال م اللغة و ية، ل"العر ند" ال ا أسماء فيھ يقيد الذي

ع ينطبق آخر مدلول ا ل ان عموما،كما ند ا بأمر يتعلق لما أي م ومستحقا م ا و و م " ورت

ل ك للدولة ي القانو سم   )7(".ا

الدستور  فلفظ سية الفر اللغة البناءconstitutionأما أو س التأس وجھ)8(ع و ،

من تنظيم ا عل يقوم ال ساسية القواعد ع للداللة ستخدم دستور، لمة أن القول يمكن عام

سرةابتداءالتنظيمات اءمن القانونوان عرف املع ذا ل وطبقا للدولة العام بالدستور

بأنھ القواعد " الدستوري امجموعة سلط ومدى ا ف نظمة ومصادر الدولة ل ش ن تب ال ساسية

فراد   )9(".إزاء

للفظ اللغوي املع عن فھ"دستور "ذا عر البحث فأنحصر صطال املع عن أما ،

القاعدة إ ينظرون فالذين ، املوضو واملعيار الشك املعيار ما ن اثن ن معيار معناه وتحديد

اا أ يرون ول للمعيار وفقا ة وال"لدستور ة الدستور الوثيقة ا تضمن ال القواعد مجموعة

خاصة إجراءات ا عديل و ا وضع بع و الدسات باختالف ا و ت يختلف خاصة يئة ا تضع

العادية ن القوان إجراءات عن تختلف ع)10("مشددة أساسا يقوم املوضو املعيار أما مضمون،

ذلك ع ناء و ا، إصدار عند املتبعة جراءات و ل الش عن النظر بصرف القانونية القواعد ر وجو

الدستوري القانون ا"يتضمن مصدر ان ما أيا ة الدستور الطبيعة ذات القانونية القواعد جميع

ا العرف ا مصدر ان أو عادية ن بقوان نظمت أو ة الدستور الوثيقة ا نظم   )11(.لدستوريسواء

السلطة ن ب التوفيق أداة عت فإنھ الدستور خاللھ من عرف الذي املعيار ان ما وم

ممارسة الن وذلك ة ر ن وا وم املح ة مص لتحقيق وسيلة وإنما ا ذا غاية ست ل السلطة

بوا ا ملمارس معينة ضوابط وجود من البد بل حدود بال مطلقة ست ل ة ر ا أن سلطةكما سطة

فو إ بالضرورة انقلبت وإال   )12(.منظمة

يقوم الدستوري القانون اء فق قبل من إجماع ناك ف ا ومضمو الدسات محتوى عن أما

السلطة، ملمارسة املنظمة القواعد بدراسة يتعلق جزء ن، جزئي إ ة الدستور القواعد تقسيم ع

وا قوق ا بدراسة فيتعلق خر زء ا وأما الدستور نص بأن القائلة الفكرة يدعم ما ذا ات،و ر

الدستور"  أن م، ممثل بواسطة أو م بواسط السلطة ممارسة ولطرق ن املواطن حقوق إلثبات خالصة

ا وحدود الدولة أسس بذلك محددا املجتمع، تنظيم س القانون يمثل   )13(.إذن
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ي الثا ال: املبحث القواعد نفاذ ةضمانات   .دستور

ا وتطبيق ا تنفيذ حسن ونضمن السامية القواعد ة الدستور القواعد ون ت ح

ات ا ن من د ل ومعيارا ضابطا ون ت ي ل الدستور الضمانات عض إقرار يجب سليما، تطبيقا

وما السلطات ن ب الفصل مبدأ ق طر عن إما متعددة الضمانات ذه و السلطات، طرف من خاصة

اي  تجاوز ا يمك ال بحيث الدولة العامة السلطات من سلطة ل اختصاص تحديد من عليھ تب

أخرى، سلطة اختصاصات ع تتعدى أو ا ع روج ا ع.أو الرقابة و الثانية الضمانة أما

الدستور  ام ألح عية شر ال السلطة ام اح رقابة ا اختصاص ون ي ن القوان ة الثالثة.دستور و،أما

ن ب الفصل مبدأ إلقرار طبيعية يجة ن عد وال والتنفيذية عية شر ال ن السلطت ن ب املتبادلة الرقابة

متعددة و خرى ع ا م سلطة ل رقابة نكفل نصوصا الدسات معظم تتضمن حيث السلطات

القواعد نفاذ يضمن بما ن السلطت ن ب والتعاون التوازن تحقيق إ ا ل ةدف   .الدستور

ذا شعبية ضمانات ناك الذكر، السابقة املنظمة القانونية الضمانات جانب إ

يخلو ال و و الشعب من ي يأ الذي العمل و و املقاومة حق و ، العام الرأي ا مقدم ي وتأ صوص ا

نف ان سر يضمن الذي الوحيد السيادي ق ا ألنھ شرعيا عمال يبقى ذلك ومع العنف القواعدمن اذ

ة   .الدستور

القواعد نفاذ تكفل ال الضمانات املبحث ذا بالدراسة ناول سن تقدم ما ع با وترت

ن مطلب خالل من وذلك ة   .الدستور

ول  ة: املطلب الدستور القواعد لنفاذ القانونية   .الضمانات

السلطات-أوال ن ب الفصل   .مبدأ

باس السلطات ن ب الفصل مبدأ الفضلارتبط لھ ان الذي سكيو مون الفر الفقيھ م

ومنع ، السلطة ت لتفت وسيلة و الدولة العامة السلطات ن ب العالقة لتنظيم أسا كمبدأ إبرازه

طر ل م حقوق عرض و فراد ات حر دد نحو ع واحدة يد ا املبدأ،ترك مضمون تمثل و

ال العامة السلطات والقضائيةتقسيم والتنفيذية عية شر ال و أساسية سلطات ثالث إ دولة

ع توز أن سكيو مون ؤكد و مستقلة، سلطة القضاء من وجعل سلطة ل ا تضطلع ال ام امل ن ،و

طبيعة ألن بداد، س إ ذلك ألدى واحدة يئة يد تجمعت لو ا أل ضروري أمر ا وفصل السلطات

ة شر ال قيامالنفس بضرورة أيضا قال كما بالسلطة، ثار ست نة قر بداد س أن ت أثب زمنة ع

د وا ة املواز السلطة ا تقيد انيات إم سلطة ل ل ون ي بحيث خرى السلطات بمراقة سلطة ل

ون  ي أن ب ي ولذلك للسلطة ي الذا القيد فكرة من فائدة ال أنھ مقدما أو فقد ا، علو ذامن

ا ع خارجيا   )14(.القيد
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ا ل عم تطبيق أول ان ف السيا الفكر كب صدى سكيو مون ة لنظر أصبحت كذا و

املادة نصت حيث الفصل ملبدأ سية الفر الثورة ت تب كما ل، كرامو حقوق16دستور إعالن من

الصادرة مكف"ع1789سان قوق ا فيھ ون ت ال مجتمع أي محدداأن السلطات فصل أو ولة

دستور  لھ س ل مجتمع كية"و مر املتحدة الواليات دستور سكيو مون ة بنظر أيضا تأثر كما ،1787

للسلطات التام بالفصل الواليات دسات وأخذت املبدأ ع صراحة ينص لم أنھ ع   .بالرغم

ا السيا النظام بوضوح املبدأ ر يظ لم زائر ا دستوريأما خالل من إال و1989زائري

دستوري1996 ا ل انا م تجد لم السلطات ن ب الفصل فكرة أن يرجع1976و1963حيث وذلك

دستور ان و ية، ز ا حادية و اكية ش يديولوجية ع آنذاك القائم السيا النظام طبيعة إ

اعتبا1976 ع املبدأ بعاد اس وضوحا الواحدأك زب ا نظام ع يقوم آنذاك السيا النظام ر

ة ور م ا س رئ ممثلة واحدة ة ج يد السلطة ترك ع يقوم نفس)15(الذي يجمع الذي ،

إ ا ع وتوز للسلطة متم تنظيم خالل من املبدأ بعاد اس ر يظ كما والدولة زب ا قيادة الوقت

الد ا حدد الوظائف من   .ستور مجموعة

دستوري صراحة،1996و1989أما عليھ ينصا لم وان املبدأ ذا تب ع حرصا قد

نظيم ب ما م ي الثا للباب ما عنون خالل من ذلك ر ظ و السلطة تنظيم مجال ثورة فأحدثا

مثال النص ا واستقاللي السلطات ن ب الفصل إ وأشار امال فصال سلطة ل ل وخصصا السلطات

القضائيةع السلطة   )16(.استقاللية

ال حيث العضوي الفصل ر تظ الفصل ر مظا أن نجد ن الدستور ام أح إ الرجوع و

أما ة، وزار مناصب تقلد م ل يحق ال والنواب ملان ال إ نتماء التنفيذية السلطة ألعضاء يمكن

سل ل اختصاص ع ن الدستور تأكيد يتج الوظيفي سيادةالفصل ل ب ا بوظيف طة

وظيفتھ يمارس كما عليھ، ت والتصو القانون إعداد السيادة لھ ملان ال أن حيث واستقاللية،

ملمارسة امة صالحيات التنفيذية للسلطة الدستوران خول ذلك مقابل و للدستور وفقا الرقابية

ما حدود إال عية شر ال السلطة تدخل دون التنفيذية الدستور الوظيفة نصوص عليھ   .نصت

التعاون مجاالت عدام ا ع ال سابقا ا ذكرنا ال والوظيفي العضوي الفصل ر مظا إن

ح أو ن السلطت ن ب للتعاون سواء واسعة مجاالت ناك أن بل عية، شر وال التنفيذية ن السلطت ن ب

ا بي فيما   .التأث

نفص رة ظا فان سبق ما ل من الرغم ألنوع وذلك قائمة والواقع الدستور ن ب ال

السلطة لصا ن السلطت ن ب التوازن عالقة خالل إ دائما تدفع زائري ا السيا النظام ية ب

ون فت ذلك تحقق انية إم عدم حالة و ملانية ال باألغلبية ومة ا تمتع إ ذلك رجع و التنفيذية،
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ا التحالف أحزاب من لة مش ومة نح السلطت ن ب ط الر حلقة ومة ا ون ت ثم من ، لرئا

التنفيذية يئة ال ون لت انتخبت عية شر ال يئة ال من نة ا عت البعض جعل   )17(.مما

ن-ثانيا القوان ة دستور ع   .الرقابة

دود با ام ل لضمان الفعالة القانونية الوسيلة ن القوان ة دستور ع الرقابة عد

ناال واملقصود وروحا، نصا الدستور ام اح ثم ومن ة الدستور الوثيقة ا قرر ال واملبادئ ة دستور

ولو التنفيذية، السلطة أو شرعية ال السلطة قبل من محتمل خرق ل من الدستور حماية وجوب و

إخضا يمكن التنفيذية للسلطة سبة بال ألنھ عية شر ال السلطة و سا القصد اأن قرارا ع

الدولةاملشو  مجلس ممثلة القضائية السلطة رقابة و و الرقابة من آخر لنوع ة الدستور عدم ة

بأعمال متعلقة القرارات ذه انت إال الشأن ذوي ا يرفع دعوى ع بناء ا إلغاء ستطيع الذي

  )18(.السيادة

ت ال قة الطر إتباع مختلفة الدسات أن املؤسسواملالحظ د ع فقد الرقابة ا حقق

بتعاد عن الدستوري املؤسس يبحث عندما ولكن سياسة، يئة إ بالرقابة القيام مة م الدستوري

مطابقة الفصل مة بم القا ليف بت يقوم فإنھ اع ال الفصل عند ان م قدر السياسة عن

ة الدستور ن   .القوان

ا تلك السياسية ذاالرقابة ر ظ وقد دستوري مجلس أو سياسية يئة ا تمارس ل

أخذت وقد الدستور، ام ألح مخالفة سن ال ن القوان جميع إلغاء ا اختصاص ون ي سا فر النوع

لسنة ا ل دستور أول تضمن إذا سلوب ذا زائر دستوري1963ا مجلس شاء بإ تتعلق اما أح

ان و الدستور، ام اح ع ر ةس الف تلك لدستور ساسية ات التوج احد جم ي تجاه ذا

دف أيضا ان كما ا، دستور لھ املحدد طار لصالحياتھ املشرع ممارسة ضمان واملتمثل

دستور ا كرس ال ماعية وا الفردية ات ر ا إحاطة إ الرامي الدستوري املؤسس شغال با التكفل

1963.  

امل ذه دستورولكن ظل إال ا ام م ممارسة شرع ولم تنصب لم أن1989ؤسسة عد

دستور ا الرقابة1976أغفل ذه العديدة املطالب املادة)19(رغم فنصت دستور153، ع1989من

تنفيذية سواء السلطات جميع بإبقاء الدستور ام أح ام اح ع ر بالس لف ي دستوري مجلس شاء إ

عية شر عأو ر س الدستور،كما ا عل املنصوص ا اختصاصا ا حدود وفق عمل قضائية أو

ذه نتائج عن علن و عية شر ال نتخابات و ة ور م ا س رئ وانتخاب ستفتاء عمليات ة

املادة خالل من الدستوري املجلس يفصل كما ا155العمليات، خول ال ختصاصات إ باإلضافة

ص تصبحإياه أن قبل برأي أما والتنظيمات ن والقوان دات املعا ة دستور الدستور، ام أح راحة
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الشع للمجلس الداخ النظام مطابقة يفصل كما العكسية، الة ا بقرار أو لتنفيذ واجبة

للدستور    .الوط

للمادة املجلس ن و ت خضع من154و ون يت انھ ع تنص اثن07ال مأعضاء م ان

ما تخ ت واثنان الوط الشع املجلس ما تخ ي واثنان س، الرئ إ باإلضافة ة ور م ا س رئ م عي

ع يالحظ وما أخرى، وظيفة أو ة عضو أي ممارسة عن يتوقفون م انتخا مجرد و العليا، املحكمة

، ا ل السيا ع الطا ز ي مما املتخصص العنصر غياب شكيلية ال املؤسسذه إرادة ن تب كما

الثالث السلطات ن ب متوازن عاون عن البحث   .الدستوري

دستور شكيلتھ1996أما ا غي أحدثت عديالت عليھ طرأت الدستوري املجلس فان

بأحداث ة، الدستور املؤسسات لس أحسن توازن تحقيق إ دف التعديالت تلك انت وقد امھ وم

الثنائية مجلسنظام شاء بإ ي القضا زدواج بنظام خذ و مة، مجلس شاء بإ ملان ال شكيل

التوسع ذا عكس ا وقد ة، العضو ن القوان وم بمف خذ إ باإلضافة ة، دار واملحاكم الدولة

ا لف ال الصالحيات وكذا خطار ة ج و الدستوري املجلس   .شكيلية

املا ت دستور164دةوأو ذه1996من ، أعضاء سعة من املجلس ذا شكيل قة طر

عة أر مقابل عضوان ا يمثل القضائية فالسلطة الثالث، للسلطات متوازن غ تمثيل ن تب شكيلة ال

السلطة ا تحتل ال انة امل حقيقة ذا جم ي التنفيذية، السلطة من وثالثة عية شر ال السلطة من

زائري القضائية ا السيا   )20(.النظام

س رئ طرف من أحيلت م ن القوان ة دستور بفحص الدستوري املجلس يختص

خطار ق طر عن مة مجلس س رئ أو الوط الشع املجلس س رئ أو ة ور م وما)166املادة(ا ،

القيا لألفراد أو ملان ال من ألعضاء أو ومة ا س لرئ يحق ال ؤالء قعدا ا ذا   .م

العادية ن بالقوان يتعلق فيما وذلك ھ جواز رقابة الرقابة، من ن نوع يمارس كما

ملان بال اصة ا واللوائح ة العضو ن للقوان سبة بال وذلك يھ وجو ورقابة دات واملعا ) 21(.والتنظيمات

عديل أن إ ش خ املتعلقة2008و ام ح من غ لم عملھللدستور وس املجلس شكيل   .ب

بصفة السياسية بالرقابة تتعلق ا أول للمجلس املالحظات من الكث توجيھ يمكن تقدم مما

ة الدستور القواعد ماية افية وغ فعالة غ ا أ يرى الفقھ من كب جانب ناك أن حيث عامة،

إ ة املوج نتقادات فتتمثل الثانية أما ا، نفاذ لھوضمان يجوز ال انھ ،حيث الدستوري املجلس

ة دستور عدم بالدفع ق ا لألفراد س ل كذلك ة، الدستور ملوضوع نفسھ تلقاء من يتصدى أن

ع الطا نھ و ت ع غلب املجلس فان ناحية ومن ساسية م وحقوق م ا حر تمس قد ال ن القوان
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فاعلية مدى من تنقص عتبارات ذه ل ، الدستوريالسيا املجلس ا يباشر ال الرقابة ذه

القضائية الرقابة إ لتجاء و ا ترك إ الدولة معظم دفع   .مما

والتنفيذية-ثالثا عية شر ال ن السلطت ن ب املتبادلة   .الرقابة

ة الدستور والوسائل ليات من متنوعة مجموعة ع املزدوجة الرقابة ذه تتضمن

فتتمتع ا، عل سلط ال ة ا ع سياسية آثار من تحدثھ أن يمكن ما وشدة ا خطور تختلف

جعل املقابل ، أخرى إ دولة من تختلف و الرقابية ليات من بمجموعة عية شر ال السلطة

ملاناملشر  ال عمل تراقب أن ا بواسط ستطيع ال ا وسائل أيضا التنفيذية للسلطة الدستوري ع

ملان ال يملكھ الذي للسالح والفاعلية القوة حيث من املقابل السالح و و ملان ال حل حق ا وأخطر

ا م الثقة ب أي ة الوزار املسؤولية و   .و

لسن زائر ا دستور حاول ن1996و1989لقد السلطت ن ب التوازن من نوع إقامة

دستور ظل غائبا ان الذي التوازن ذا والتنفيذية، عية شر جعل1976ال و لھ صورة وابرز ،

طرف من ل ل عرضھ انية إم مقابل ، الوط الشع املجلس أمام سياسيا مسؤولة ومة ا

ال ن ب الرعب توازن لقاعدة تحقيقا ة ور م ا س انرئ أر من ركنا عت ال القاعدة ذه ن سلطت

ملانية ال   )22(.نظمة

دستور موجودا ان الرقابة من النوع دستور1963ذا لھ تجا من1976ثم ر ليظ

دستور للسلطة1989جديد ي ثا كطرف ومة ا س رئ ا أس ي ومة ا شأ أ الذي خ ذا

ت عن مسؤوال ون ي الوطالتنفيذية الشع املجلس من ل أمام للدولة العامة السياسة نفيذ

ة ور م ا س   )23(.ورئ

دستور بقي الوضع عديل1996ونفس قليال مر غ ديث2008ولكن ا وأصبح

ومتھ وح رنامج و ومة ا س رئ من بدال ومة ا وعن عملھ ومخطط ول ر الوز   .عن

السيا املسؤولية عندتتقرر و ن ت مناس الوط الشع املجلس أمام ومة ل سية

ر الوز الدستور يلزم حيث ومة، ا عمل مخطط ع املصادقة الوط الشع املجلس نواب رفض

للسياسة السنوي البيان تقديم عقب والثانية ة، ور م ا س لرئ ومتھ ح استقالة بتقديم ول

ال لسبع يمكن حيث نالعامة الثلث بأغلبية عليھ ت التصو حالة و رقابة، بملتمس املبادرة نواب

ة ور م ا س لرئ استقالتھ ول ر الوز يطلب)24(يقدم أن املناسبة نفس ول ر للوز يمكن ،كما ،

رأوا إذا أما عملھ، مواصلة من يتمكن ح ومتھ، ح لصا بالثقة تا تصو الوط الشع املجلس من

ومتھخالف ح استقالة تقديم ول ر الوز فع الثقة تجديد ورفضوا   .ذلك
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سنة للثقة واحدا طلبا زائر ا ملانية ال املمارسة عرفت س1990وقد رئ بھ تقدم

ا عل صول ا ن وقد حمروش مولود السيد آنذاك ومة   )25(.ا

عديل و السابقان الدستوران كفال مل2008وقد ال قرقابة طر عن ومة ا أعمال ع ان

لـ يجوز كما ومة، ا عضو أي إ ي كتا أو شفوي سؤال أي ملان ال أعضاء أو: توجيھ نائبا ثالثون

الساعة قضايا إحدى ومة ا إ استجواب توجيھ مة مجلس عضوا ستطيع،)26( ثالثون كما

للتحقيق برملانية ان شاء إ ملان ال عأعضاء ومة ا رد عقب و ن ت مناس ذلك ون و

مية أ ذات قضية ل والثانية ملان، ال غرف إحدى أعضاء طرف من ا ل موجة استجواب موضوع

  )27(.وطنية

مجال مية أ من التنفيذية السلطة أعمال ع ملانية ال الرقابة بھ تتمتع ما مع لكن

،فان القانون وسيادة ام أحياناح ون ت ال ملان ال السائدة ية ز ا باإلرادة غالبا مقيد ا دور

جراءات تطبيق يتم لم زائر ا ة الدستور ة التجر بداية فمنذ ومة، ا إرادة مع متوافقة ة كث

رفض ب س ة جزائر ومة ح سقطت أن يحدث فلم ومية، ا املسؤولية ر تقر إ الرامية الرقابية

بالثقةا ت التصو رفض أو الرقابة ملتمس ع ت التصو بفعل أو ا برنامج ع   .ملوافقة

ة ور م ا س لرئ حقا معارضة برملانية أغلبية وجود حالة إال يحدث ال ذا أن والواقع

ومة ح س رئ وجود أي التنفيذية السلطة مستوى ع لية ش ست ول حقيقة ثنائية وجود وكذلك

ب فعال وافتقاريتمتع ملان ال ضعف فان أخرى ناحية ة،ومن ور م ا س رئ عن قل ع استقاللية

ذه تحقيق دون حائال ان التنفيذية للسلطة وتبعيتھ فيھ، املعارضة وضعف ة ا إ أعضاءه

م ا وحر فراد حقوق حماية ا دور يختفي التا و   .الضمانة

عديد حاالت لت فقد املقابل كو تحر إ دف ال ال ملانية ال الرقابة ممارسة ة

و زائر ا ومي ا العمل ع مؤثرة نتائج إ ذلك يؤدي أن دون من لكن ومية ا املسؤولية

ملموسة إجراءات إ تفض ولم اثر دون من الرقابة ذه ظلت حوال   )28(.ل

فن التنفيذية السلطة ا تمارس ال الرقابة صالحياتأما منحت ة زائر ا الدسات أن جد

خالل من ن القوان ع اضھ اع انية إم ا م أ عية شر ال السلطة لرقابة ة ور م ا س لرئ واسعة

خ لتار املوالية يوما ن الثالث غضون عليھ صوت قانون ع ثانية مداولة إجراء ملان ال من طلب

تجاوز يمكن ال الة ا ذه و ثلإقراره، بأغلبية النص ذا ع ت التصو بإعادة إال الرئا الفيتو

الوط الشع املجلس   )29(.أعضاء

وتجاوزه ملان ال ع الضغط تمكنھ أخرى سلطات ة ور م ا س رئ يمتلك ذلك ع ادة ز

إ وءه انية إم خالل من أحيانا أعمالھ عطيل و بل الشعب استفتاء إ وء ال ع حلأحيانا
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س رئ ا عي ومة ح ي ثا عمل مخطط عل موافقة عدم حالة ا وجو حال الوط الشع املجلس

ة ور م مناسبا. ا ذلك رأى م الوط الشع املجلس حل سلطة ة ور م ا س رئ يمتلك كما

دة للع حد وضع من املتوخاة داف حدد قد ون ي ط ا جراء ذا مثل ع إقدامھ ،و

ملانا لل الثانية للغرفة عية شر   .ل

اخطر من عت ة ور م ا س رئ بھ يتمتع الذي ل ا حق أن نجد تقدم ما خالل من

ة مواج التأث وسائل عدام ا عن ناتجة طورة ا ذه و الوط الشع املجلس ع الرقابة وسائل

مسؤوليتھ وح السياسية مسؤوليتھ لعدم نظرا ة ور م ا س يمكنرئ ال فعال عن نائية ا

امھ م تأدية بمناسبة ا يرتك ال نح وا نايات ا وعن العظ يانة با ا غامضة)30(وصف تبقى

للدولة العليا املحكمة وس تنظيم يحدد الذي العضوي القانون صدور   .لعدم

التنف السلطة دور وتزايد ة ور م ا س لرئ التفوق تؤكد الوسائل ذه زائرل ا يذية

تحقق لم ن السلطت ن ب املتبادلة الرقابة وسيلة أن ع ما و و عية شر ال السلطة ع ا يمن و

القانون قواعد لنفاذ املقررة الضمانات من واحدة ا فاعلي شكك يجعلنا ما ذا و ا م املقصود

  .الدستوري

ي الثا ال: املطلب القواعد لنفاذ الشعبية ةالضمانات   .دستور

وغ شعبية ضمانات ناك ة الدستور القواعد لتطبيق القانونية الضمانات جانب إ

ام واح للدستور الالزمة ماية ا توف ع أحيانا ز قد ال القانونية الضمانات دور عزز منظمة

الطغ ومقاومة العام الرأي رقابة الضمانات ذه وتتمثل م ا وحر فراد   .يانحقوق

العام: أوال الرأي   .رقابة

العام الرأي بمصط م(يراد ن مع زمن معينة عامة قضية تجاه غلبية نظر ة وج

العام الصا يحقق حل عن بحثا للنقاش مطروحة ون وت ما   )31(.)ا

القواعد نفاذ ضمان مجال م وم بارز دور العام الرأي لرقابة ،أن ف التعر ذا يؤكد

انتال م اكمة ا السلطة أعمال ع الشعبية الرقابة بدور يقوم و ف ا تطبيق وحسن ة دستور

خالفت فم الصواب، جادة عن انحرفت ما إذا السلطة وعزل الشعب، رغبات يحقق ق طر س

أق تصل قد وال ا رقاب حق لھ العام الرأي فان امھ أح عن خرجت أو الدستور السلطة

العامصور  الرأي ن و ت ك ش و الشعب، من القطاعات عض تمرد أو الشعبية الثورة إ ا

ا ار أف طرح ق طر عن حزاب و ي املد املجتمع ومؤسسات الشعبية والتنظيمات يئات ال مختلف
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شر ا كب دورا ة البصر السمعية والوسائل افة ال تؤدي ال الوسائل مختلف ا إل اوالدعوة

ا خالل من م وتوج ما ا عبئة   .و

الدستور ام اح ضمان م م بدور م سا ي املد املجتمع منظمات فان املع ذا و

مع الوط م والتفا السل التغي أحداث مثل سلوب وتمثل م ا وحر فراد حقوق وحماية

فراد شئة وت الديمقراطية ز عز يل س بالفردالسلطة باالرتقاء الكيفية ف ا، وآليا ا أصول ع

ام اح وم مف عميق و العامة السياسات للتأث ماعية وا الفردية ود ا عبئة و فيھ الو ث و

القانون  وسيادة   .الدستور

ا وإ جتماع ة وحر معيات ا س تأس ة حر ة زائر ا الدسات جميع أوردت ولقد

للمواط القانون مضمونة إطار عبئة،)32(.ن م سا ما م سياسيا دورا عالم وسائل تلعب كما

واملسموعة املرئية والفضائيات ف وال ن املفكر وأقوال كتابات خالل من الشع العام الرأي

ون وت املجتمع، ا ل يتعرض ال ل املشا ع ور م ا اطالع م سا ال جتماعية والندوات

مم وفساد م فضائح وكشف ام ا سياسات انتقاد خالل من الشعب لصا جما راقب

القانون  لسيادة م اك   )33(.وان

والقرارات ا سياس انتقاد و ومة ا عمل مراقبة ا كب دورا ا ل السياسية حزاب أما

ذه ولكن السلطة خارج ون ت عندما خاصة القانون سيادة وفرض ا، تتخذ تتحال لم الفرصة

سنة السياسية للتعددية زائر ا تب رغم زائر ا السياسية العم1989لألحزاب الواقع أن غ ،

ع قادرة ومعارضة ة قو سياسة أحزاب وجود ضمان من يخلو زائر ا السيا النظام لطبيعة

ضيق مجال ا تموقع جانب إ ا ضعف ب س ذا و ، السلطة السياسيةمراقبة املمارسة إطار

مما قوق، ا ضمان ع ر والس الشعب مطالب تحقيق عتبار ن ع خذ دون السلطة وراء والس

الدستور  نفاذ ضمانات من أساسية شعبية ضمانة ون ت أن ن و حزاب ن ب   .حال

املقاومة: ثانيا   .حق

ال القاعدة نفاذ لضمان اف غ ي القانو التنصيص عإن ك ال يجب بل ة، دستور

الفع فالرد ة، الدستور الوثيقة لتلك الشعب ألفراد ازم ا عتناق و عتقاد أي ي النفسا العنصر

ع ا وإجبار العامة السلطات طرف من للدستور السليم التطبيق عدم ع جتما و ما ا

مخالف عن متناع و امھ وأح قواعده ام اح طغيانضرورة مقاومة فراد حق لھ يقال ما و ا

اكمة ا   .السلطات

عمال يبقى ذلك ومع عنف، من يخلو وال الشعب من ي يأ ال العمل فاملقاومة إذن

السيادي ق ا وألنھ التعاقد، بموجب لالنتقال قابل الغ الوحيد ق ا و املقاومة حق شرعيا،الن
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تنفيذ ان سر يضمن الذي خرقالوحيد ع قبال قبل يث ت والسلطات ام ا جعل و العقد بنود

الدستور  ام   .أح

وفق مختلف ف بتعار املقاومة حق إقرار سالم ا بي ومن ة السماو ع الشرا تمت ا لقد

ملا عليھ منصوص غ السلطة ع املقاومة حق أن فنجد الوضعية ن القوان أما معينة، ضوابط

دالال  من بذلكيحملھ قوق ا إعالنات نصوص عض اف اع من الرغم ع الفناء، وادر و الفو ت

سنة ا انجل عظم د الع ا ي1215وم مر قوق ا لعامي1776وإعالن سية الفر عالنات و

  )34(.1793و1789

باعتبار  نقالب ومحاوالت الثورة جرمت قد السياسية النظم معظم أن نجد عنفكما ا

من ناءا واست انھ إال ، جتما و السيا للتغي الس ما ا إرادة لشل مشروع غ سيا

ضراب وحق العامة رات املظا مثل الطغيان ملقاومة املشروعة ر املظا عض ناك املنع   .ذا

الد ا وم ، السل ر التظا فراد بحق الدسات من الكث فت اع حيثفقد ة زائر ا سات

ع احتجاجا أو محددة مطالب ا م دف ال ون و للمواطن، مضمونة ا وأ جتماع ة بحر فت اع

ن مع   .وضع

بھ فيقصد ضراب حق محددة"أما غ أو محددة ملدة العمل عن جما إرادي توقيف

اجتماعية أو معينة نية م مطالب تحقيق   )35(".غرض

ب اختالف ناك بھو سمح ال الدول من ناك ف ق، ا ذا مشروعية حول الدول ن

ا ف ضراب حق فان زائر، ا أما ومصر، طانيا بر تحرمھ ال الدول ومن سا فر ا وم ضيقة بحدود

املادة بنص ث اس ما إال القطاعات جميع القانون إطار مارس و بھ ف دستور57مع من

يم1996 أن يمكن حيث الدفاع، ميادين ملمارسة حدودا يجعل أو ق ا ذا ممارسة القانون نع

للمجتمع ة يو ا املنفعة ذات العمومية عمال أو دمات ا جميع و من و   .الوط

  : خاتمــــة

من ا ف يكن ما وم الدستور ا يتضم ال النصوص انت ما م انھ القول يمكننا تام ا

ال لنفاذ زائر،ضمانات ا السيا النظام ية ب أن ت أثب العملية املمارسة فإن ة، الدستور قواعد

مبدأ يجعل مما التنفيذية السلطة لصا ن السلطت ن ب التوازن عالقة خالل إ دائما تدفع

ة الدستور القواعد ماية اف غ السلطات ن ب   .الفصل
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د ع الرقابة و الثانية الضمانة املجلسأما لتبعية ،نظرا ضعيفة ف ن القوان ة ستور

س رئ أعمال ع الفعالة رقابتھ عدام وا فيھ خطار سلطة وضيق و التنفيذية للسلطة الدستوري

ة ور م   .ا

ة كث ف والتنفيذية عية شر ال ن للسلطت الدستور ا أتاح ال الرقابية الوسائل أما

غ  ا اغل لكن ، ،وجعلومتنوعة معقدة و مشددة إلجراءات يخضع ا ك تحر أو ك للتحر قابل

الدستوري املسؤولية2008التعديل وتتحمل إرادتھ تنفذ ة ور م ا س رئ تح مؤسسة ومة ا

السلطة ع التنفيذية السلطة يمنة التا و ة ور م ا س لرئ التفوق اية ال يؤكد عنھ

ف شكك ،مما عية شر الدستوريال القواعد لنفاذ كضمانة املتبادلة الرقابة   .اعلية

ون ي أن يجب العام التطبيق مجال عن عيدة جوفاء ة الدستور النصوص ون ت ال وح

الدستور، ام أح ع اكمة ا السلطات تمادت وإذا ا تطبيق حسن ع عمل نا عام رأي ناك

إ املقاومة تحتاج وال ا، مقاوم ئذ حي وجاز الضمانة الة ا ذه ون ت ا أل الدستور نص

قواعده ونفاذ امھ الح ة خ   .و
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ریة والملكیة واألمان اإلنسان الطبیعیة التي ال تزول وال تسقط بمرور الزمن وھذه الحقوق تتمثل في الح
 ".ومقاومة الظلم واالضطھاد

إذا اغتصبت الحكومة حقوق الشعب، فان المقاومة الشعبیة : "1793من إعالن الحقوق لسنة  02و تنص المادة 
 ".تمثل حینئذ ألقدس حقوق اإلنسان، بل اخص واجباتھ الطبیعیة

 
 


