التعديل الدستوري اجلزائري اجلديد ومبدأ الفصل بني الشلطات

*******
مقدمة:

أجرى ادلشرع الدستوري اجلزائري ودببادرة من رئيس اجلمهورية تعديال دستوريا دون ادلرور عرب االستفتاء الشعيب ،وىو

قرار ازبذه ىذا األخَت ،بعد رأي اجمللس الدستوري بأن مقًتح التعديل ال ديس البتة وبأي كيفية ادلبادئ العامة اليت ربكم
اجملتمع اجلزائري ،وحقوق اإلنسان وادلواطن وحرياهتما ،وال ديس أيضا التوازنات األساسية للسلطات وادلؤسسات الدستورية.
ومن بُت التعديالت ادلهمة اليت أوردىا ادلشرع الدستوري ،صلد اإلدراج الصريح دلبدأ الفصل بُت السلطات يف ديباجة
النص الدستوري ،بل واعتربه من خالل نص ادلادة  15من ادلبادئ اليت تقوم عليها الدولة.
ودبا أن ادلبدأ مت ذباىلو خاصة يف فًتة احلزب الواحد الذي تبٌت اإليديولوجية االشًتاكية بدل الليربالية ،اليت تعترب
حاضنة ىذا ادلبدأ ،بل وحىت دستور  1989وإن تضمن ادلبدأ يف روحو ،إال أن ذبسيده مل يتم نظرا دلا مرت بو الدولة،
استدعى دستورا دلواجهة األزمة سنة  ،1996ورغم تعديلي  2008 ،2002إال أن ذبسيد مبدأ الفصل بُت السلطات مل
يكن من بُت األولويات ،إىل أن جاء تعديل  2016ليضع األمور يف نصاهبا ،ويعلن التبٍت الصريح للمبدأ ،وعلى ضوئو البد
من مسايرة باقي مواد الدستور ادلتعلقة بالسلطات العامة يف الدولة والعالقات بينها ذلذا ادلستجد ،وعلى اعتبار أنو ال يكفي
ذكره يف الدستور صراحة ،وإمنا احلاجة إىل ذبسيده فعليا تبدوا أكثر أمهية ،وعلى كل ادلستويات العضوية والوظيفية ،فهل
كرس التعديل الدستوري في مضمونو مبدأ الفصل بين السلطات بكل أبعاده ،لتحقيق أكبر قدر ممكن من االستقرار
والفعالية في عمل الهيئات التي تشكل النظام الدستوري الجزائري ؟.

فإذا سلمنا بأنو على مستوى الفصل العضوي قد فصل فيها على أنو ال جيوز اجلمع بُت عضوية الربدلان وأي منصب

آخر (ادلادة  116من التعديل الدستوري) ،قصد ضمان التفرغ التام ،فإن اإلشكال السابق يطرح بشدة على مستوى آليات
العمل ،والعالقات بُت السلطات خاصة التنفيذية والتشريعية ،مع األخذ بعُت االعتبار أن السلطة القضائية جيب أن تكون
مستقلة مهما كانت طبيعة النظام الدستوري ادلتبع.
وعليو سنحاول من خالل منهج ربليلي مادتو األوىل نصوص مواد التعديل الدستوري  ،2016إبراز آلية عمل
السلطات العامة يف الدولة ،وحقيقة الفصل بينها ،وقبل ذلك العودة بإجياز لفهم ادلبدأ أكثر؛ انطالقا من نشأتو ،ومضمونو،
ومربراتو ،واالنتقادات اليت طالتو ،وصوال إىل التعرض للدساتَت اجلزائرية ادلتعاقبة وموقفها منو ،وكل ذلك من خالل ما سيأيت.
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الفرع األول
مدخل مفاىيمي لمبدأ الفصل بين السلطات
يرى "مونتسكيو" أنو إذا مل تتوافر احلرية السياسية يف احلكومات ادلعتدلة مجهورية كانت أو ملكية ،فالسبب يف ذلك
يعود إلساءة استخدام السلطة ،فاحلرية تضيع إذا مل يتم الفصل بُت السلطات الثالث ،الضامن السياسي بل والدستوري
لعدم إساءة استعمال السلطة(.)1
أوال -نشأة مبدأ الفصل بين السلطات:
ظهرت بدايات احلديث عن مبدأ الفصل يف الفلسفات السياسية اإلغريقية ،حيث أكد كل من "أفالطون"
و"أرسطو" على أمهية توزيع وظائف الدولة على ىيئات سلتلفة بعيدا عن االحتكار( ،)2ضمانا دلنع االستبداد والتمرد.
ويف سنة  1688وعلى إثر ثورة األساقفة على ادللكية االصلليزية ادلطلقة ،واليت ربولت إىل ملكية مقيدة بفكرة الفصل
بُت السلطات ،وظهر ادلبدأ يف دستور "كرومويل" بعد ذلك دلنع استبداد الربدلان أيضا ،غَت انو ما لبثت ادللكية ادلطلقة وأن
عادت إىل سابق عهدىا .
ويف كتابو " احلكومة ادلدنية " ادلنشور سنة  1690رأى "جون لوك" أن كل نظام ال يقوم على مبدأ الفصل بُت
السلطات فهو نظام غَت صاحل ،وبعد أكثر من نصف قرن من ذلك زار ادلفكر الفرنسي "مونتسكيو" اصللًتا وأعجب بالنظام
االصلليزي ،وخباصة مبدأ الفصل بُت السلطات ،وعلى ذلك نشر كتابو "روح القوانُت" سنة  1748الذي ذاع صيتو بأوروبا
مث يف العامل أمجع(.)3
ويعود الفضل إىل "مونتسكيو"  -رغم إسهامات سابقيو -يف التمييز التقليدي بُت السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية ،وبأنو ينبغي إسنادىا إىل ثالث ىيئات متمايزة ،كوسيلة حلماية حقوق األفراد وحرياهتم ومنع االستبداد
والطغيان(.)4
إن اذلدف من الفصل بُت السلطات عند "مونتسكيو" ىو ربقيق التوازن بُت ىذه السلطات منعا لالستبداد باحلرية،
ويؤكد أن كل ذي سلطة ميال إىل إساءة استعماذلا ،إىل أن جيد حدودا توقفو ،ولكي ال يقع إساءة استعمال السلطة البد
أن توقف السلطة سلطة أخرى.
وبناء عليو فان إسناد الوظائف الثالث للدولة إىل ىيئات متمايزة جيعل كال منها تستطيع أن توقف األخرى عند

حدود مهمتها ،وأن تقسيم السلطات وسيلة للحصول على اعتدال يف التعامل بينها والتوازن بُت صالحياهتا( ،)5وىو ما حدا
بعامل االجتماع الفرنسي "غوستاف لوبون" أن يؤكد أن السلطة ادلطلقة مفسدة مطلقة.
لكن بقراءة كتاب 'روح القوانُت' دلونتسكيو يتبُت أنو ال يقصد بالفصل بُت السلطات الفصل التام ،على أساس
الفهم اخلاطئ للمبدأ يف بداياتو ،وطبيعة األشياء تقتضي التعاون ،فالسلطات تشكل مع بعضها يف النهاية وحدة لقيادة آمنة
للدولة ،وىي مضطرة للسَت معا بانسجام(.)6

ثانيا -مبررات مبدأ الفصل بين السلطات:

قرر الفقهاء رلموعة من ادلربرات اليت عجلت بادلناداة لتطبيق ادلبدأ ،وصلمل أمهها يف ما يلي:
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 -1منع االستبداد والطغيان :فجمع السلطة يف يد واحدة يؤدي إىل الطغيان والفساد وىذا تؤكده طبيعة
األشياء ،واإلنسان بطبعو أيضا ميال إىل االستغناء واالستبداد ،مامل يعًتض طريقو أحد(.)7

 -2مبدأ تقسيم العمل والتخصص :إن الدولة ادلعاصرة تقوم يف سلتلف جوانبها على تقسيم العمل ،والتخصص
فكيف يستقيم األمر بأىم عنصر من عناصر الدولة وىو السلطة ،ىذه األخَتة سلولة دبهام جسيمة وعظيمة،
ال ديكن جلهة ما مهما أوتيت من قوة وإمكانيات أن تضطلع هبا على الوجو األكمل ولوحدىا.

لذلك اعتمد الفقو الدستوري احلديث على التقسيم الذي وضعو "مونتسكيو" بشأن اختصاصات السلطة العامة،
حيث دييز بُت سلطة التشريع وسلطة التنفيذ وسلطة القضاء.
 -3حماية الحقوق والحريات العامة :يرى "مونتسكيو" أن احلرية السياسية ال توجد إال يف ظل حكومة معتدلة
غَت مستبدة ،واحلرية ال توجد إال عندما ال يساء استعمال السلطة ،فهو يرفض كل تركيز للسلطة ،ألنو يؤدي

إىل هتديد وجود احلرية ذاهتا(.)8

 -4تحقيق شرعية الدولة :وذلك بكفالة احًتام القوانُت ،وتطبيقها تطبيقا سليما عادال ،وشرعية الدولة تعٍت
خضوع اجلميع حكاما وزلكومُت وسلطات للقانون ،خبالف االستئثار بالسلطة الذي سيؤدي إىل عدم
استقرار القوانُت واالستهتار هبا(.)9

ثالثا -االنتقادات الموجو للمبدأ:

رغم أمهية ادلبدأ ودوره يف ربقيق الشرعية يف الدولة ،وتسهيل آليات عمل سلطاهتا العامة ،وربقيق سيادة ىذه
السلطات يف إدارة مهامها ،إال أن ادلبدأ مل يسلم من االنتقادات نذكر بعضها فيما يلي:
 -1الفصل ادلنسوب إىل "مونتسكيو" جيايف احلقيقة لكونو استخدم لفظة التقسيم  Divisionوليس الفصل
 ،Séparationوىو انتقاد شكلي ال ديس احلقيقة السياسية اليت أرادىا "مونتسكيو" ،وىي التمييز بُت
السلطات الثالث يف اذليئات واالختصاصات(.)10
 -2إن تقسيم السلطات ىو تفتيت للمسؤولية حيث تتهرب كل سلطة من ربمل مسؤولياهتا ،وتلقي
بتبعاهتاعلى السلطات األخرى ،لكن ىذا االنتقاد يتناسى الفصل ادلرن ،أو التعاون الذي أكده "مونتسكيو"
يف روح القوانُت ،كما أن الفصل اجلامد الذي تبناه ادلشرع الدستوري األمريكي ،يف إطار النظام الرئاسي،
مل دينع ظهور عالقات تعاون مفروضة بُت السلطات.
 -3أن الفصل بُت السلطات يتعارض مع فكرة السيادة اليت تتطلب كيانا واحدا( ،)11لكن ىذا االنتقاد يغفل
مسألة مهمة يف السيادة وىي عدم تالزمها مع السلطة احلديثة ادلؤسسة واجملردة عن الشخصانية( .)12فإذا
كان صحيحا القول بأن السيادة للحاكم يف ظل السلطة ادلطلقة للملوك واألباطرة ،فإن السيادة يف ظل
السلطة ادلؤسسة اليت جاء مبدأ الفصل لتنظيمها ،أصبحت يف يد الشعب أو األمة ،وال سبارسها السلطة إال
بالتفويض أو النيابة.
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 -4إن الفصل بُت السلطات عند البعض من الفقهاء ىو أمر خيايل غَت واقعي ،إذ ال تلبث إحدى ىذه
السلطات حىت تستويل على اختصاصات السلطات األخرى ،لكن إذا كان ذلك شلكنا يف القرون اليت تلت
ظهور ادلبدأ( ،)13فإن االستقرار الدستوري الذي حيققو ،جعل اخلطابات السياسية والدساتَت احلديثة ربتفي
بو وتقره ،بل وجعلتو أساسا لتصنيف األنظمة الدديقراطية النيابية(.)14

رابعا -أنواع الفصل بين السلطات:

قد يكون جامدا أو مطلقا كما ىو احلال يف النظام الدستوري األمريكي ،حيث تستقل السلطات الثالث يف عملها

عن بعضها البعض ،إال أن التجربة العملية وظهور األحزاب على الساحة السياسية ،وشخصية الرئيس ،أوجد نوعا من
العالقة بُت السلطتُت التشريعية والتنفيذية(.)15
كما قد يكون الفصل مرنا كما ىو احلال يف النظام الربدلاين الربيطاين ،حيث العالقة بُت الربدلان واحلكومة ،تًتاوح بُت
الرقابة والتعاون ،وقد تصل إىل حد إزالة إحداىا لألخرى ،كما تلعب األحزاب كذلك دورا مهما يف تعديل ىذا
النموذج(.)16
خامسا -مبدأ الفصل في الدساتير الجزائرية:
ربدث دستور  1963عن السلطات الثالث بصورة منفصلة عن بعضها ،كما منح لكل سلطة صالحيات ،شلا
يظهر وكأن الفصل قائم بينها ،غَت أن حداثة عهد الدولة باالستقالل والبناء ادلؤسسايت ،السياسية منها واالجتماعية
واالقتصادية ،جعلت من تكريس ادلبدأ ليس أولوية ،وانصب اجملهود حول بناء الدولة عرب قاعدة الشعب صاحب السيادة،
وتبٍت أفكار احلزب الواحد ،مع تبٍت االشًتاكية كأيديولوجية تتعارض مع ادلبادئ الليربالية ،اليت تعتمد مبدأ الفصل بُت
السلطات ،وعليو األولوية ليست لتفتيت السلطات بل لًتكيزىا ذبسيدا لوحدة القيادة للحزب والدولة(.)17
وعلى شاكلة سابقو جاء دستور  1976متبنيا النهج االشًتاكي ،زلوال السلطات العامة إىل رلرد وظائف ،وأضحى
النظام الدستوري يقوم على فكرة التقسيم الوظيفي للسلطة يف ظل وحدة القيادة ،وتلك فكرة ال تساعد على تكريس مبدأ

الفصل بُت السلطات.
أما دستور  1989الذي جسد التحول أكثر ضلو الليربالية ،إال أنو مل ينص صراحة على مبدأ الفصل بُت السلطات،
ولو أن روح ادلبدأ ذبسدت ضمنيا ولو بصورة مرنة ،حيث أعاد ذلا وصف السلطة ،وأعطى لكل منها صالحيات مستقلة عن
األخرى ،إال أن األزمة السياسية واألمنية وفًتة ادلرحلة االنتقالية أوقفت ادلسار ،نظرا للظروف اليت تستدعي توحيد اجلهود
دلواجهتها ،وهبذه الصفة جاء دستور  1996كدستور أزمة ،حافظ على وجود السلطات العامة وصالحياهتا ،لكن مع
توسيع لصالحيات السلطة التنفيذية ،وخاصة رئيس اجلمهورية نظرا خلصوصية ادلرحلة.
وعلى اعتبار أن التعديلُت  2008 ،2002مل يأتيا جبديد خبصوص تكريس مبدأ الفصل بُت السلطات ،كان الدور
على تعديل  ،2016حيث كرس صراحة ادلبدأ من خالل ديباجتو ،ومن خالل ادلادة  15منو ،والدور اآلن لتكييف باقي
مواد الدستور حسب ىذا ادلستجد ،خاصة ادلتعلقة بالسلطات العامة ،وعملها وعالقاهتا ادلتبادلة ،وىذا ما سنحاول معرفتو
من خالل الفرع الثاين.
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الفرع الثاني
مظاىر تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
األكيد أن رئيس اجلمهورية جيسد السلطة التنفيذية من خالل ما ديلكو من سلطات وصالحيات ،ذبعل من أعضاء
احلكومة والوزير األول دبثابة الساىرين على تنفيذ برنارلو ،من خالل سلطط عمل احلكومة ،ويف ىذا تشبو صريح بالنظام
الرئاسي القائم على وحدوية السلطة التنفيذية ،ولكن باستقراء نصوص القانون رقم  01—16ادلتضمن التعديل الدستوري،
ال صلد صعوبة يف اكتشاف عوامل ديكن أن تصنف كوسائل ذات بعد تعاوين وتلك ذات بعد رقايب ،لكن يف النهاية ذبسد
أبعاد قدرة تأثَت السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية ،وديكن تلخيصها يف اآليت:
أوال :المساىمة في عملية التشريع
ادلتفق عليو أن الربدلان ىو صاحب االختصاص األصيل لعملية التشريع ولو السيادة يف إعداد القوانُت والتصويت
عليها( نص ادلادة  112من التعديل الدستوري) ،إال أنو والعتبارات متعددة أضحت ىذه ادلهمة ليست حكرا على الربدلان
لوحده دون باقي السلطات خاصة السلطة التنفيذية.
وبالرجوع لنص الدستور بعد التعديل األخَت صلد أن ادلشرع الدستوري قد حصر رلال اختصاص الربدلان يف رلال
التشريع من خالل نص ادلادة  ،141،140لكن ادلالحظ على أغلبها أن الربدلان يشرع يف إطار القواعد العامة فقط،
فإضافة إىل حصر رلاالت التشريع وقصره  -يف معظمو -على القواعد العامة يقابلو نص ادلادة  143الذي يفتح اجملال
للسلطة التنظيمية لرئيس اجلمهورية دون حدود يف اجملاالت غَت ادلخصصة للقانون ،بل أكثر من ذلك يصبح الرئيس مشرعا
من خالل نص ادلادة  142واليت تنص على إمكانية أن يشرع رئيس اجلمهورية يف مسائل عاجلة ،يف حالة شغور اجمللس
الشعيب الوطٍت ،أو خالل العطل الربدلانية ،بعد رأي رللس الدولة االستشاري ويف احلالة االستثنائية (نص ادلادة  107من
التعديل الدستوري).
واألوامر الرئاسية بعد مصادقة الربدلان عليها تصبح ذلا قوة القانون ،وعليو يتوىل رئيس اجلمهورية عرض نصوص األوامر
اليت ازبذىا وفقا للدستور على غرفيت الربدلان يف أول دور لتوافق عليها ،وىنا أعضاء الربدلان مقيدون أثناء التصويت ،فهم
مطالبون بادلوافقة على األمر برمتو ،أو رفضو برمتو ،ويف ىذه احلالة األخَتة يصبح األمر الغيا.
 -1مساىمة رئيس الجمهورية في عملية التشريع:
كما ديلك رئيس اجلمهورية إضافة إىل ما سبق ،ويف رلال مسامهتو يف عملية التشريع الصالحيات اآلتية:
أ .إصدار القوانين:

ويكون ذلك مىت استوىف القانون كل شروطو ،ومل يكن لو مانع دستوري حيول دون نشره ،وذلك يف أجل  30يوما

من تاريخ تسلمو ،وعن ادلوانع اليت تقف أمام إصدار القانون يف آجالو صلد مثال(:)18

 طلب قراءة ثانية ،أو مداولة ثانية يف قانون مت التصويت عليو يف أجل ثالثُت يوما ادلوالية لتاريخ إقراره منطرف رئيس اجلمهورية.
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 وجود إخطار للمجلس الدستوري من أي سلطة من السلطات ادلنصوص عليها يف ادلادة  187من الدستورقبل صدور القانون.
ب .إخطار المجلس الدستوري:
يتقدم رئيس اجلمهورية بقائمة السلطات ادلعنية بإخطار اجمللس الدستوري يف شأن دستورية سلرجات السلطة التشريعية،
يف إطار احلفاظ على مبدأ مسو الدستور ،فالرئيس ىو حامي الدستور(نص ادلادة  84من التعديل الدستوري) ،وىو ما قد
يؤدي إىل إلغاء النص القانوين كامال ،أو بعض فقراتو ،وبالتايل إعادة النظر فيها ،وبذلك يساىم رئيس اجلمهورية فعليا
بتصحيح وتصويب نصوص تشريعية.
ج .سلطة استدعاء البرلمان لالنعقاد:

بالرجوع لنص ادلادة  135من التعديل الدستوري ديكن أن جيتمع الربدلان يف دورة غَت عادية دببادرة من رئيس
اجلمهورية ،كما ديكن أن جيتمع بناء على استدعاء من ىذا األخَت أيضا ،ولكن بطلب من الوزير األول أو بطلب من 3/2
أعضاء اجمللس الشعيب الوطٍت.
د .سلطة تعديل الدستور:

تنادا لنص ادلادة  208لرئيس اجلمهورية ادلبادرة بالتعديل الدستوري ،وأن يعرضو على استفتاء الشعب خالل
اس ً
مخسُت يوما من تاريخ إقراره يف الربدلان ،ويصدره بعد موافقة الشعب عليو ،مع مراعاة أحكام ادلواد  209،210،212من
التعديل الدستوري ،ومهما يكن التعديل سيمس كل ادلنظومة القانونية السائدة لتتكيف مع التعديالت اجلديدة ،وىو ما
يضطر الربدلان يف كل مرة إىل إعادة صياغتها ،وتكييفها مع الدستور اجلديد ،أو إلغائها هنائيا.
ه .إصدار قانون المالية بأمر:
األصل يف ادلصادقة على قانون ادلالية أن يكون من طرف الربدلان ،ولكن يف أجل 75يوما من تاريخ إيداعو (ادلادة
 138من التعديل الدستوري) ،ولكن يف حالة انتهاء ىذا األجل نتيجة الصراعات احلزبية والسياسية يف الربدلان بغرفتيو،
يتدخل رئيس اجلمهورية  -حىت ال يبقى مصَت الدولة وميزانيتها رىينة ادلصاحل احلزبية  -ويصدر قانون ادلالية بأمر لو قوة
القانون على نفس الصيغة اليت أودعتها احلكومة لدى الربدلان للمناقشة واإلثراء والتعديل إن أمكن ،وبالتايل فقانون ادلالية ال
ديكن أن يصل إىل مرحلة السحب ،ألن األمر يتعلق بتسيَت سنة مالية كاملة للدولة ،فالرئيس استنادا إىل أنو جيسد وحدة
األمة ،ويستمد قوتو وسلطتو من الشعب مباشرة ،يتدخل ويتجاوز الربدلان يف إصدار قانون ادلالية بشرط فشلو يف التقيد
باآلجال الدستورية لذلك.
و .حل البرلمان:

مكن الدستور رئيس اجلمهورية وحده من إمكانية إزالة اجمللس الشعيب الوطٍت – رللس األمة غَت معٍت باحلل ،-يف
عدة حاالت:
 رفض عمل سلطط احلكومة للمرة الثانية(نص ادلادة  96من التعديل الدستوري) ،وىو حل وجويب بقوةالقانون.
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 حل رئاسي استنادا إىل سلطة تقديرية مطلقة لرئيس اجلمهورية حسب نص ادلادة .147 حل رئاسي نتيجة عدم منح الثقة للوزير األول ،وقبل قبول استقالتو وذلك بنص ادلادة  98من التعديلالدستوري األخَت.
 -2مساىمة الوزير األول في عملية التشريع:
إضافة إىل رئيس اجلمهورية خيتص الوزير األول أيضا بعدة سلطات وصالحيات ذلا تأثَت على الربدلان ،دبوازاة مع
صالحيات رئيس اجلمهورية نلخصها فيما يلي:
أ .المبادرة بمشاريع القوانين:
استنادا إىل نص ادلادة  136من التعديل الدستوري ،ديكن للوزير األول أن يبادر دبشاريع للقوانُت ،وتعرض على
ً
رللس الوزراء ،بعد أن يكون قد ناقشها على مستوى رللس احلكومة ،وبالتايل عرضها يف رللس الوزراء يف احلقيقة ىو عرض
على رئيس اجلمهورية ،واألمر ىنا منطقي ألن مشاريع القوانُت اليت سوف يطرحها على الربدلان آتية يف سياق تنفيذ سلطط
عمل احلكومة ،الذي ىو مستنبط من برنامج رئيس اجلمهورية ،والذي اطلع ووافق عليو خالل رللس الوزراء ،وال ديلك الوزير
األول التغيَت والتعديل إال دبوافقة رئيس اجلمهورية (نص ادلادة  94من التعديل الدستوري).
ب .السلطة التنظيمية للوزير األول:
بالرجوع إىل نص ادلادة  134من الدستور يندرج تطبيق القوانُت يف اجملال التنظيمي للوزير األول ،شلا ديكنو من السهر

على حسن تطبيقها ،والوزير األول عند شلارستو للسلطة التنظيمية( )19عن طريق ادلراسيم التنفيذية خاصة ،يراعي ما يصدر
عن الربدلان من قوانُت والرئيس من أوامر ،إضافة أنو ديارس السلطة التنظيمية يف إطار السلطة التنظيمية لرئيس اجلمهورية.
ج .دعوة البرلمان لالنعقاد أو تمديد الدورة العادية:
للوزير األول طلب سبديد الدورة العادية للربدلان أليام معدودة الستكمال نقطة يف جدول األعمال ،وديكنو أن يطلب
اجتماع الربدلان من رئيس اجلمهورية ،وىذا األخَت يتوىل استدعاءه بناءً على ىذا الطلب(نص ادلادة  135من التعديل).
د .طلب اجتماع اللجنة المتساوية األعضاء:

يف حالة حدوث خالف بُت غرفيت الربدلان ،للوزير األول أن يطلب اجتماع اللجنة ادلتساوية األعضاء ،وادلشكلة من
شلثلي كلتا الغرفتُت يف أجل  15يوما إلجياد حل للخالف خالل  15يوما أيضا( ،)20ويعرض ىذا احلل على غرفيت الربدلان
للمصادقة دون تعديالت إال دبوافقة احلكومة ،ويف حالة استمرار اخلالف ديكن للحكومة أن تطلب من اجمللس الشعيب
الوطٍت احلسم ،سواء من النص ادلنبثق عن اللجنة ادلتساوية األعضاء ،أو بالنص األخَت الذي صوت عليو ،وإذا مل تطلب
احلكومة ذلك من اجمللس الشعيب الوطٍت يسحب النص.
ه .طلب التصويت بالثقة:
وىو يعترب يف نظر الكثَتين من وسائل ضغط احلكومة على الربدلان أمام عدم موافقتو على سياستها( ،)21على اعتبار
أنو يف حالة عدم منح الثقة يقدم الوزير األول استقالة احلكومة ،ويف ىذه احلالة ديكن لرئيس اجلمهورية أن ينتصر لوزيره
األول ،ويطبق نص ادلادة  147من التعديل الدستوري ،والقاضية حبل الربدلان.
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ثانيا -المساىمة في اختيار أعضاء البرلمان:

يلعب رئيس اجلمهورية دورا بارزا يف تشكيل العنصر البشري للربدلان ،بطريق مباشرة أو غَت مباشرة ،وتكون ىذه

ادلسامهة بصورتُت:
 -1استدعاء الهيئة الناخبة:

ويتم استدعاؤىا دبوجب مرسوم رئاسي يف غضون ثالثة أشهر ،اليت تسبق إجراء االنتخابات ،ويدوم االقًتاع يوما
واحدا حيدد أيضا دبرسوم رئاسي(.)22
 -2تعيين  3/1أعضاء مجلس األمة:
حسب مقتضيات ادلادة  112من التعديل الدستوري األخَت ،يعُت رئيس اجلمهورية  3/1أعضاء رللس األمة من
الكفاءات والشخصيات الوطنية ،ويتم ذبديد نصفهم خالل ثالث سنوات(.)23

الفرع الثالث
مظاىر تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية التهمـ ــيش
بعد أن أوجزنا أىم مظاىر تأثَت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ،نعرج من خالل ىذا الفرع على مظاىر
التأثَت السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية ،مع األخذ بعُت االعتبار أن رئيس اجلمهورية بعيد عن ىذا التأثَت مهما
كان نوعو ،رغم كونو صاحب التأثَت البارز والقوي يف مواجهة الربدلان ،يف حُت ال ديلك ىذا األخَت ذباىو أيو سلطة ،وال
ديلك مساءلتو ،وىو جانب قصور نرى ضرورة تداركو.
ومن أىم ادلظاىر ادلؤثرة على السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية صلد جانب الرقابة ،حسب نص ادلادة
 113من التعديل الدستوري ،وبعد دراسة متأنية ألدوات الرقابة ىذه رأينا تقسيمها إىل نوعُت؛ أوذلا رقابة فاعلة وذات أثر
على احلكومة ،وأخرى غَت فاعلة سباما.

أوال -رقابة فاعلة مرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة:

ىذا النوع من الرقابة تًتتب عنو مساءلة احلكومة سياسيا بداية من مناقشة سلطط عملها ،مث بيان السياسة العامة

الذي تقدمو احلكومة سنويا أمام الربدلان.
 -1مناقشة مخطط عمل الحكومة:

ستنادا لنص ادلادة  94من التعديل الدستوري يقدم الوزير األول سلطط عمل احلكومة ،أمام اجمللس الشعيب الوطٍت أوال
ا ً
للموافقة عليو بعد مناقشة عامة ،وبالتشاور مع رئيس اجلمهورية ديكن للوزير األول تعديل سلطط عملو ،على أن يقدمو
بالشكل الذي وافق عليو اجمللس الشعيب الوطٍت ،أمام رللس األمة ،وذلذا األخَت أن يصدر الئحة ،ولكن دون ذكر إمكانية
ادلناقشة ،وحاليت القبول والرفض.
ويف حالة عدم موافقة اجمللس على سلطط عمل احلكومة يقدم الوزير األول استقالة حكومتو لرئيس اجلمهورية(.)24
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 -2مناقشة بيان السياسة العامة:

استنادا لنص ادلادة  98من التعديل الدستوري ،احلكومة ملزمة أن تقدم بيانا سنويا عن السياسة العامة أمام اجمللس
ً

الشعيب الوطٍت ،وتعقبو مناقشة من قبل النواب لعمل احلكومة ،ديكن أن زبتم بالئحة ،كما ديكن أن تًتتب عن ىذه ادلناقشة
إيداع ملتمس الرقابة ،يقوم بو اجمللس وينصب على مسؤولية احلكومة ،وجيب أن يكون موقعا من  7/1عدد النواب على
األقل ،وتتم ادلوافقة عليو بتصويت يساوي أو يفوق  3/2من عدد النواب ،على أن جيرى التصويت بعد  03أيام من تاريخ
إيداع ملتمس الرقابة( ،)25وىذا حىت يفسح اجملال للمساعي الودية على اعتبار نتيجة العملية قد تكون إسقاط احلكومة.
وإذا أصر النواب وصوتوا لصاحل ملتمس الرقابة يف حدود النسب ادلطلوبة أو أكثر ،يقدم الوزير األول استقالة
احلكومة لرئيس اجلمهورية( ،)26وعليو اجمللس الشعيب الوطٍت ىو من ديلك السماح لبداية العمل للحكومة لقبول سلطط
عملها ،أما مواصلة العمل قد يتعرض للمنع من طرف اجمللس نفسو بالتصويت االجيايب على ملتمس الرقابة ،أي إقامة
ادلسؤولية السياسية على احلكومة(.)27

ثانيا :رقابة غير فاعلة عديمة األثر المباشر على الحكومة

مادامت ىذه األنواع من الرقابة سبلك قامسا مشًتكا وىو عدم إحلاق األذى باحلكومة وإسقاطها عن طريق إعمال
مسؤوليتها السياسية ،رأينا مجعها ربت العنوان الذي ذكرناه سلفا ،وديكن تلخيص أنواعها فيما يلي:
 -1استجواب الحكومة:

بناء على نص ادلادة  151من التعديل الدستوري ،ديكن ألعضاء الربدلان استجواب احلكومة يف إحدى قضايا
الساعة ،وىو خيتلف عن السؤال ،حيث يتضمن معٌت اهتام احلكومة كلها ،أو أحد أعضائها ،وذبريح سياستو(.)28
استنادا إىل ىذا التعريف األصل يف كل استجواب أن حيرك عنصر االهتام وادلتابعة ،إال أن النص الدستوري أفرغ
و ً
االستجواب من زلتواه ،واكتفى بذكر ىذا النوع من الرقابة دون أن يرفقو بأثر االهتام ،خاصة إذا أخفق عضو احلكومة ،أو
احلكومة كلها يف إقناع النواب.
 -2مساءلة الحكومة:
أي توجيو سؤال إىل أي عضو فيها لطلب االستيضاح واالستفسار من النواب عن أمور تعلمها احلكومة وجيهلوهنا،
أو لفت نظر احلكومة إىل موضوع معُت ،وىناك نوعُت من األسئلة حسب نص ادلادة  152من التعديل الدستوري:
ثالثُت يوما.

أ -األسئلة الكتابية :ميزهتا أهنا توجو كتابة إىل احلكومة ويكون اجلواب عنها كتابة أيضا يف أجل أقصاه

ب -األسئلة الشفوية :يوجو أيضا ألعضاء احلكومة ،وال يتعدى اجل اجلواب ثالثُت يوما ،وتعقد لذلك جلسة
أسبوعية على مستوى كل غرفة زبصص لإلجابة عن األسئلة ادلطروحة.
وإذا رأت أي من الغرفتُت أن جواب عضو احلكومة عن السؤال ،يربر إجراء مناقشة ذبرى ىذه ادلناقشة حسب
نصوص النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطٍت ورللس األمة(.)29
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 -3لجان التحقيق البرلمانية:

ديكن لكل غرفة من الربدلان يف إطار اختصاصاهتا أن تشكل يف أي وقت جلان ربقيق يف قضايا ذات مصلحة
عامة ،إال إذا كانت وقائعها زلل إجراءات قضائية سارية ادلفعول (مقتضيات ادلادة  180من التعديل الدستوري).
ويف ادلقابل ادلالحظ أن ادلشرع الدستوري أغفل نتائج التحقيق وأثرىا على احلكومة ،أو على أي شخص آخر يثبت
التحقيق إدانتو ،وما مصَت التقرير النهائي للجنة أمام الرأي العام ،خاصة وأن تاريخ العمل الربدلاين يف جزائر التعددية احلزبية
أفرز عدة جلان ربقيق بقيت نتائجها حبيسة اإلدراج ،ومل تظهر للعامة بإيعاز من احلكومة وقبول من الربدلان.
 -4المصادقة على قانون المالية:
للربدلان بغرفتيو يف ذلك يف أجل  75يوم تبدأ من يوم إيداعو كمشروع من قبل احلكومة لدى مكتب اجمللس
الشعيب الوطٍت ،ويف حالة عدم ادلصادقة يتدخل رئيس اجلمهورية ويصدره بالشكل الذي وضعتو احلكومة بأمر رئاسي (نص
ادلادة  138من التعديل الدستوري).
 -5التصويت على قانون تسوية الميزانية:

ستنادا إىل نص ادلادة  179من التعديل الدستوري فإن احلكومة ملزمة بتقدمي عرض سنوي عن استعماذلا
ا ً
لالعتمادات ادلالية اليت أقرىا الربدلان لكل سنة مالية ،من خالل ادلوافقة على قانون ادلالية ،وخيتتم العرض بتصويت من قبل
كل غرفة ،ولكن يبقى السؤال مطروحا حول اذلدف من ىذا التصويت ،ما مل يًتتب عنو ربميل جهة ما ادلسؤولية ،إذا
كانت نتائج التصويت رافضة لطريقة صرف االعتمادات ادلالية ،واليت سبس كل القطاعات.
وبعد إبرازنا وسائل التأثَت ادلتبادل بُت السلطتُت التنفيذية والتشريعية ورأينا مدى النفوذ الذي سبلكو السلطة التنفيذية
بقيادة رئيس اجلمهورية يف مواجهة السلطة التشريعية ،وانعدام التوازن التام بُت الرئيس والسلطة التشريعية ،أما السلطة
القضائية فادلفروض أهنا مستقلة مهما كانت فلسفة احلكم يف الدولة ،ففي الدديقراطيات الليربالية يؤمن القضاء رقابة على
احلكام عرب مبدأ أساسي وىو مبدأ الشرعية( ،)30وىي األقدر على استعادة التوازن ادلفقود بُت السلطات.
وباستقراء التعديل الدستوري األخَت صلد أنو ومن خالل نص ادلادة  156يؤكد صراحة على استقالل السلطة
القضائية بضمان من رئيس اجلمهورية ،والقاضي يصدر أحكامو باسم الشعب اجلزائري ،وال خيضع إال للقانون ،وىو زلمي
من كل أشكال الضغوط والتدخالت وادلناورات اليت قد تضر بأداء مهمتو ،أو سبس نزاىة حكمو ،وىو مسؤول أمام اجمللس
األعلى للقضاء ،وكل ىذه العناصر زبدم مبدأ الفصل بُت السلطات ،ولكن ىل كفل التعديل الدستوري فعال استقالل
السلطة القضائية ،األكيد عضويا نعم ،أما وظيفيا ذلك ما سنحاول إبرازه من خالل ما يلي:

الفرع الرابع
السلطة القضائية وعالقتها بالسلطة التنفيذية
رغم اعتبار السلطة القضائية جيب أن تكون مستقلة مهما كانت طبيعة النظام الدستوري ادلتبع ،أو فلسفة احلكم
السائدة ،وجيب أن ربرج من كوهنا طرفا يف ذباذبات السيطرة ،واالستفراد باذليمنة بُت السلطات ،وجيب أن تكون على
مسافة واحدة من مجيع السلطات ،حىت تؤدي دورىا كصمام أمان لتحقيق دولة احلق والقانون.
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ورغم ذلك ومن خالل ما ورد يف التعديل الدستوري صلد أن السلطة التنفيذية خاصة رئيس اجلمهورية ديتلك عدة
منافذ ،ديكن أن تلعب دورا يف التأثَت على عمل السلطة القضائية نذكر منها:
 -1سلطة رئيس الجمهورية للتعيين في مناصب قضائية:

من خالل نص ادلادة  92من التعديل الدستوري صلد أنو من صالحيات رئيس اجلمهورية يف رلال التعيُت؛ تعيُت
الرئيس األول للمحكمة العليا ،ورئيس رللس الدولة ،وكذا القضاة دبرسوم رئاسي ،ومن ديلك سلطة التعيُت ديلك سلطة
العزل.
 -2رئاسة المجلس األعلى للقضاء:
ويتوالىا رئيس اجلمهورية بنص ادلادة  173على أن ينوبو وزير العدل ،وإذا عرفنا الدور ادلهم الذي يضطلع بو ىذا
اجمللس ،ندرك األمهية الكبَتة اليت تعنيها رئاسة أعلى ىيئة يف السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية ،خاصة وأهنا
تتحكم يف تعيُت القضاة ،ونقلهم وسَت سلمهم الوظيفي.
بالرجوع لتشكيلة اجمللس من خالل القانون العضوي  12-04ادلتعلق بتشكيل اجمللس األعلى للقضاء وعملو
وصالحياتو( ،)31وبالتحديد ادلادة  03منو صلد أن الرئيس يعُت من بُت أعضائو العشرين  06أعضاء من خارج سلك
القضاء بناء على تقديره ،فباإلضافة إليو شخصيا وإىل وزير العدل ،وإذا أحلقنا هبما الرئيس األول للمحكمة العليا ،والنائب
العام لدى احملكمة العليا ،واللذين يعينهما الرئيس يف منصبيهما األصليُت ولو أن يعزذلما ،نكون أمام تعادل مع تشكيلة
القضاة وإذا عرفنا أن رئيس اجمللس يتمتع بأفضلية الًتجيح يف حالة تساوي األصوات ،من خالل كل ىذا ندرك حقيقة دور
السلطة التنفيذية وبالتحديد رئيس اجلمهورية يف ىذا اجلهاز وىو ما ينعكس على دوره يف مواجهة السلطة القضائية ككل.
أ .لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها:

وذلك بصريح الدستور ونص ادلادة  91وىو قرار غَت قابل للطعن فيو ،وال يدخل يف رلال التنظيم يتخذه الرئيس
رأفة باحملكوم عليو هنائيا ،وال يلتزم الرئيس بتقدمي تربيرات عن ازباذه القرار ،أما طبيعتو فقد ذىب األستاذ الدكتور "سعيد بو
الشعَت" إىل اعتباره عمل تشريعي ذو طبيعة فردية ،بكونو حيلل احملكوم عليو من صرامة القانون الذي دبوجبو عوقب ،شلا حيول
تصرف الرئيس إىل عمل من أعمال السيادة غَت القابل للمراقبة والطعن(.)32
ب .عدم مسؤولية رئيس الجمهورية مدنيا وال جزائيا:
ذلك أمام اجلهات القضائية ادلعروفة إال يف إطار اخليانة العظمى ،واليت يؤسس ذلا حسب نص ادلادة  177من
التعديل الدستوري احلايل جهاز قضائي متخصص ىو احملكمة العليا للدولة ،واليت يفهم أهنا مستقلة عن زلكمة اجلنايات
وزلكمة اجلنح ،ولذلك ترك أمر تنظيمها وسَتىا واإلجراءات ادلطبقة أمامها لقانون عضوي الحق.
ج .حدود القضاء أمام مسألة أعمال السيادة وعدم جواز توجيو أوامر لإلدارة:
يعود أصل عمل السيادة إىل ظروف تارخيية خاصة دبجلس الدولة الفرنسي ،حيث أقامو كدرع واق حلمايتو من
خطر إلغائو من طرف السلطة اإلدارية ادلركزية ،وذبنبا لالصطدام هبا( ،)33وكما يتجلى من رللس قضاء رللس الدولة
الفرنسي تضم:
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 عالقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية.
 تصرفات احلكومة يف رلال العالقات الدولية.
وإخراج أعمال السيادة من رقابة ضد القضاء تفرضها ادلسؤوليات اجلسيمة ادللقاة على عاتق السلطة التنفيذية يف
تسيَت أمور الدولة ،وعادة ما يأخذ ادلشرع اجلزائري دبعيار الباعث السياسي لتقرير أن األعمال اليت تقوم هبا احلكومة تصنف
ضمن أعمال السيادة ،كما أنو وفقا دلبدأ الفصل بُت السلطات اعتاد القاضي اإلداري اجلزائري حصر دوره ذباه أعمال
اإلدارة القانونية يف رلال ادلشروعية ،ويف إبطال القرار اإلداري أو تفسَته أو وقف تنفيذه أو التعويض عن القرار ادلعيب،
ولكن دون أن يتدخل يف مسألة ادلالئمة وتوجيو أوامر لإلدارة.

الفرع الخامس
السلطة القضائية وعالقتها بالسلطة التشريعية
طبقا دلبدأ الفصل بُت السلطات ال يستطيع القضاة إصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية ،أو وقف تنفيذ قانون
أو أكثر ،وبادلقابل مل يرد أي نص دينع ادلشرع من التدخل يف أعمال القضاء ،ومل ينشئ أي جهاز ديكنو إلزام السلطة
التشريعية على االلتزام بعدم التدخل يف أعمال القضاء(.)34
ورغم االستقالل الوظيفي والعضوي بُت السلطتُت إال أنو ديكن للسلطة التشريعية أن تؤثر بطريق مباشر ،أو غَت
مباشر على السلطة القضائية ،ديكن إجيازىا يف عدة نقاط نذكر منها:
 -1عند التصويت على القانون األساسي للقضاء ،والنصوص ادلتعلقة بتنظيمو ،سواء بالتعديل أو اإلثراء أو
االقًتاح.
 -2تؤثر السلطة التشريعية على سَت القضايا أمام القضاء بإصدار قوانُت تطبق عليها.

 -3تصويت الربدلان على ملتمس الرقابة دبا يعٍت استقالة احلكومة ،ومعها وزير العدل ،ادلرتبط باجمللس األعلى
للقضاء ،وجبهاز النيابة العامة .
 -4استجواب احلكومة لوزير العدل ينطوي على اهتام لو ولسياستو يف تسيَت األمور ادلتعلقة بوزارتو.

 -5حرمان القضاء من رقابة دستورية القوانُت ،حبيث استقر ادلشرع الدستوري اجلزائري على اعتماد
اجمللس الدستوري كضمان لرقابة دستورية القوانُت بدال عن احملكمة الدستورية ،اليت اعتمدت لدى الكثَت من الدول ،بنص
ادلواد  182،191من التعديل الدستوري اجلديد ،ربت عنوان الرقابة.

خاتمة:
جاء التعديل الدستوري األخَت بالعديد من األفكار اليت تربز مالمح اإلصرار على التوجو أكثر ضلو ذبسيد
اإليديولوجية الليربالية ،من خالل أحد أىم مبادئو الثالثة وىو مبدأ الفصل بُت السلطات ،ولعل النص الصريح على ادلبدأ
يؤكد ىذا التوجو يف موضعُت مها الديباجة ،ويف ادلادة  ، 15إضافة إىل ما يفيد ىذا ادلعٌت ،خاصة ادلادة  112اليت تؤكد أن
السلطة التشريعية سبارس مهام التشريع بكل سيادة ،وكذلك ادلادة  156باعتبار السلطة القضائية مستقلة.
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إن ورود مبدأ الفصل بُت السلطات يف ديباجة الدستور جيعل منو إحدى األفكار اليت سامهت يف صياغة باقي بنود الدستور
دبا يتوافق وإرادة األمة ،وحيفظ مصاحلها وتوجهها اإليديولوجي ،ومراعاة للتناغم والًتابط بُت نصوص الدستور ال بد من
صياغة مواده بالشكل الذي يكفل ذبسيد ادلبدأ ،إن صراحة أو ضمنا.
ادلالحظ أن ادلشرع الدستوري على مستوى الفصل العضوي أخذ بالفصل اجلامد طريقا ،متوخيا للفعالية ادلطلوبة يف
أداء كل سلطة دلهامها الدستورية ،أما على ادلستوى الوظيفي فقد جنح ضلو ربقيق فصل مرن بُت السلطات ،من النص على
الرقابة ادلتبادلة ،لكن دبا ال يفيد التضاد ،إىل التعاون ادلتبادل دبا ال يؤدي إىل استيالء سلطة على صالحيات األخرى ،مع
أفضلية واضحة لرئيس اجلمهورية ،الذي جيسد السلطة التنفيذية من حيث النصوص ،ويرتقي إىل مرتبة احلكم بُت السلطات
أحيانا ،وجيمع يف يده كل السلطات يف األوضاع االستثنائية وتلك ضرورة مرحلية.
ولتجسيد أكثر فعلية وإجيابية دلزايا ادلبدأ نرى ما يلي:
 إعطاء دور أكثر فعالية للسلطة القضائية يف مراقبة عمل السلطات ،فبالنسبة للسلطة التنفيذية بتمديد صريحالختصاص القاضي اإلداري ضلو ادلالئمة ،ووضع تفسَت ضيق وواضح ألعمال السيادة.
أما مراقبة سلرجات السلطة التشريعية فذلك يكون بإنشاء زلكمة دستورية تسهر على احًتام مبدأ مسو الدستور.
 ربقيق أكرب للتوازن بُت السلطتُت التنفيذية والتشريعية دبنح ىذه األخَتة سلطة إسقاط احلكومة ،دون خوفمن حل الربدلان.
 جعل العالقة بُت كل من رئيس اجلمهورية والوزير األول ،والربدلان أكثر وضوحا ومرونة. -منح استقاللية أكثر للسلطة القضائية ،خاصة على ادلستوى العضوي ،دلواجهة السلطة التنفيذية.

التهمـ ــيش:

( )1كرمي أمحد يوسف كشاكش ،احلريات العامة يف األنظمة السياسية ادلعاصرة ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاىرة ، 1987 ،ص.403 ،401

) (2قسم أفالطون وظائف الدولة على ست ىيئات يف كتابو "القوانُت" ،أما أرسطو فقسمها إىل ثالث وظائف يف كتابو "السياسية" ،يف حُت قسمها لوك إىل أربعة،
أنظر عبد الغٍت بسيوين عبد اهلل ،النظم القانونية والقانون الدستوري ،دار ادلعارف  ،قصر  ، 1997ص 163
( )3سعاد الشرقاوي ،النظم السياسية يف العامل ادلعاصر ،دار النهضة العربية  ،مصر  ،ط ، 1988 ، 3ص 489.
) (4أمحد سعيفان ،األنظمة السياسية وادلبادئ الدستورية العامة  -دراسة مقارنة ،منشورات احلليب احلقوقية  ،لبنان ،ط ، 2008 ،1ص.209
()5
Jean Paul Jacqué, Droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, 3emeedi,1998, p37,38
( )6أمحد سعيفان ،ادلرجع السابق ،ص 210
( )7العريب بال ،السلطة وادلعارضة ودولة القانون يف دول ادلغرب العريب ،أطروحة دكتوراه يف احلقوق ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،مراكش ،أكتوبر
 ،2002ص 215
( )8كرمي أمحد يوسف كشاكش ،ادلرجع السابق ،ص ، 403وكذلك انظر:
سعاد الشرقاوي ،ادلرجع السابق ،ص.130
( )9زلمود سعيد عمران وآخرون ،النظم السياسية عرب العصور ،دار النهضة العربية ،ط ،1999 ،1ص.360
) (10كرمي أمحد يوسف كشاكش ،ادلرجع السابق،ص. 400
) (11سعيد بوالشعَت ،القانون الدستوري والنظم السياسية ادلقارنة ،ج :2النظم السياسية ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ط ،1994 ،2ص  .172وانظر كذلك:
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ليندة اونيسي ،الرقابة ادلتبادلة بُت السلطتُت التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية يف اجلزائر ،أطروحة دكتوراه علوم ،جامعة احلاج خلضر باتنة ،اجلزائر،
 ،2015/2014ص .30
()12حول تأسيس السلطة وتشخيصها ،أنظر سعاد الشرقاوي ،ادلرجع السابق ،ص . 121 – 113
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لألفراد ،وال يسود فيو مبدأ الفصل بُت السلطات ليس لو دستور" .يف ذلك أنظر :امحد سعيفان ،ادلرجع السابق ،ص .211
) (14سعاد الشرقاوي  ،ادلرجع السابق  ،ص.136
( )15محيد الساعدي ،الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة يف النظام الرئاسي ،دار عطوة للطباعة ،بَتوت ،1981 ،ص.35
( )16عادل ثابت ،النظم السياسية ،دار اجلامعة ،اإلسكندرية ،مصر ،1999 ،ص 62

) (17فريد علواش ،نبيل قرقور" ،مبدأ الفصل بُت السلطات يف الدساتَت اجلزائرية" ،رللة االجتهاد القضائي ،جامعة بسكرة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،عدد،4
مارس  ،2008ص .232،231
) (18انظر ادلادتُت  145 ،144من القانون  01-16ادلتضمن التعديل الدستوري.
) (19انظر ادلادة  ،99ادلرجع نفسو.
) (20انظر ادلادة  ،138ادلرجع نفسو.
()21
Pierre Pactet, Institutions Politiques: Droit constitutionnel, Masson, Paris, 4eme edi,1978, P105
) (22أنظر ادلادتُت  30 ،25من القانون  01-12ادلتعلق بنظام االنتخابات بتاريخ ،2012/01/12 :ج ر عدد  ،01صادرة بتاريخ.2012/01/14:
( )23انظر كذلك ادلادة  119من القانون  01-16ادلتضمن التعديل الدستوري ،ادلرجع السابق.
( )24انظر ادلادة  95ادلرجع نفسو.
) (25انظر ادلادتُت  ،154 ،153ادلرجع نفسو.
) (26انظر ادلادة  ،155ادلرجع نفسو.
( )27عبد اهلل بوقفة ،آليات تنظيم السلطة السياسية يف النظام السياسي اجلزائري -دراسة مقارنة ،دار ىومة ،عُت مليلة ،2002 ،ص.225
( )28سليمان زلمد الطماوي ،السلطات الثالث يف الدساتَت العربية ادلعاصرة ويف الفكر السياسي اإلسالمي -دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب ،ط،1996 ،6
ص.482
) (29انظر ادلادة ،152من القانون  01-16ادلتضمن التعديل الدستوري ،ادلرجع السابق.
( )30موريس ديفرجيو ،ادلؤسسات السياسية والقانون الدستوري :األنظمة السياسية الكربى ،ترمجة :جورج سعد ،ادلؤسسة اجلامعية ،ط ،1992 ،1ص.152
( )31قانون عضوي  12-04ادلتعلق بتشكيل اجمللس األعلى للقضاء وعملو وصالحياتو ،مؤرخ يف ،2004/09/06 :ج ر عدد  ،57صادرة بتاريخ:
.2004/09/08
( )32سعيد بوالشعَت ،النظام السياسي اجلزائري ،دار اذلدى ،عُت مليلة ،ط ،1993 ،2ص252
( )33زلمد الصغَت بعلي ،الوجيز يف ادلنازعات اإلدارية :القضاء اإلداري ،دار العلوم ،اجلزائر ،2002 ،ص.20
) (34بوبشَت زلند أمقران ،السلطة القضائية يف اجلزائر ،دار األمل ،2002 ،ص.37
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