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الممخص:

تض ػػمف التع ػػديؿ الدس ػػتوري لع ػػاـ  2016ع ػػدق تنقيح ػػا

دسػػتورية تتعلػػؽ بػػالتنظيـ العػػاـ للسػػلطا

جوهري ػػة مسػ ػ

بمس ػػائؿ

والعالقػػة بين ػػا والتػػق قػػد يلػػوف ل ػػا ت ػ ير عل ػ

طبيعػػة النظػػاـ الدسػػتوري القػػائـ ،وه ػ ا الد ارسػػة ال تحلػػؿ التعػػديؿ الدسػػتوري لسػػنة 2016
ب لمله بػؿ جوانػم متنوعػة منػه ،تتنػاقش التعػديال

التػق مسػ

السػلطا

الػ ال  ،والتػق

يلم ػػف أهم ػػا ت ػػق تعزي ػػز دور البرلم ػػاف لمسسس ػػة مس ػػتقلة ولػ ػ ا دع ػػـ اس ػػتقاللية القض ػػا

وتحديػػد الع ػػدق الرئاسػػية يواعطائ ػػا قيمػػة تػػوؽ دسػػتورية ول ػ ا مراجعػػة الم ػػاـ الدسػػتورية
للوزير األوؿ.
الكممات المفتاحية:

التعديؿ الدستوري ،البرلماف ،السلطة القضائية ،السلطة التنفي ية.
Abstract
The 2016 constitutional amendment included several substantive
revisions that touched on constitutional issues related to the general
organization of the authorities and their relationship that may have an impact
on the nature of the existing constitutional order, this study don’t only analyze
the 2016 constitutional amendement but it also scrutinizes various aspects of
it including the adjustment that has touched the three authorities. The most
important of which is to strengthem the role of the parliament as an
independent institution as well as to support the independence of the judiciary,
to define the presidential term and give it over-constitutional value and review
the constitutional fonctions of the prime minister.
Keywords:
Constitutional amendment, Parliament, Judiciary, Executive Authority
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مقدمة:
ألػػد التعػػديؿ الدسػػتوري لسػػنة  2016عل ػ جملػػة مػػف ال واب ػ

التداوؿ الديمقراطق عل السلطة ،ومبدأ الفصؿ بيف السلطا .
عل مستوى السلطا

وتق إطار التحسينا

األساسػػية لتل ػريس

العامة تق الدولة ،تقد جا بمجموعة

مػف القواعػػد التػػق ميػر مػػف محتػػوى ومضػموف بعػػض األحلػػاـ الدسػتورية ،وأقػػر أحلػػاـ
جديدق لـ تلف موجودق تق الدستور ال دؼ من ا تعزيز ملانة السلطة التشريعية ،وضػماف

اسػػتقاللية أل ػػر للسػػلطة القضػػائية ،وتفعيػػؿ العمػػؿ الحلػػومق مػػف عػػالؿ عالقػػة الحلومػػة
بالبرلماف لربط اعتيار الوزير األوؿ باألملبية البرلمانية.

وعلي ػػه تط ػػري ااش ػػلالية التالي ػػة :مــــا مــــدا تــــت ير التعــــدي ت الدســــتورية مــــ

ص حيات السمطات العامة في الدولة؟

لإلجابة عل ه ا ااشلالية تـ تقسيـ ه ا الدراسة إل المباح
األوؿ :أ ر التعديال

المبح

المبح

المبح

ال انق :أ ر التعديال

ال ال  :أ ر التعديال

التالية:

الدستورية عل السلطة التشريعية
الدستورية عل السلطة القضائية
الدستورية عل السلطة التنفي ية

المبحث األول :أ ر التعدي ت الدستورية م السمطة التشريعية
ش ػ ػػمل

بصػػالحيا
صػػالحيا

التع ػ ػػديال

الدس ػ ػػتورية لع ػ ػػاـ  2016ع ػ ػػددا م ػ ػػف النص ػ ػػوص ا

الص ػ ػػلة

السػػلطة التش ػريعية وعالقت ػػا مػػس السػػلطة التنفي يػػة ،أهم ػػا إعػػادق النظػػر تػػق
مجل ػػس األمػ ػة وتفعي ػػؿ ممارس ػػته العتصاص ػػاته ،ولػ ػ ا ت ػػدعيـ ملان ػػة الس ػػلطة

التشريعية مف عالؿ تعزيز سلطا

الرقابة البرلمانية وتجسيد ملانة المعارضة البرلمانية

وهو ما سيتـ التطرؽ إليه تق المطلبيف التالييف:

المطمب األول :إ ادة النظر في ص حيات مجمس األمة
أدعلػ

التعػديال

الدسػتورية أحلامػا إيجابيػػة علػ صػالحيا

مجلػس األمػة والتػػق

يلػػوف ل ػػا األ ػػر اللبيػػر تػػق تعزيػػز ملانتػػه ،أهم ػػا منحػػه حػػؽ المبػػادرق بػػالقوانيف يواعطائػػه
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األولويػػة تػػق معالجػػة مشػػاريس الق ػوانيف المتعلقػػة بػػالتنظيـ المحلػػق وت يئػػة ااقلػػيـ والتقسػػيـ

ااقليمق ،ول ا تنيير نصام مصادقة المجلس عل النصوص القانونية المحالة إليه.
الفرع األول :منح حق المبادرة التشريعية أل ضاء مجمس األمة

يقصد بحؽ المبادرق تحديد الج ة المنوط ب ا ممارسة ه ا الحؽ عل الوجه المبيف

تػػق الدسػػتور ،1ومػػا يملػػف تسػػجيله تػػق ه ػ ا العصػػوص أنػػه قبػػؿ التعػػديؿ الدسػػتوري لعػػاـ
 2016لاف يحؽ ألعضا المجلس الشعبق الوطنق تقػط المبػادرق بػالقوانيف دوف أعضػا

مجلػػس األمػػة ،وبالتعػػديؿ الدسػػتوري لسػػنة  2016تقػػد مػػنم المسسػػس الدسػػتوري ألعضػػا

مجل ػػس األم ػػة الح ػػؽ ت ػػق المب ػػادرق التشػ ػريعية و ل ػػؾ م ػػف ع ػػالؿ الم ػػادق  136من ػػه ،و ل ػػؾ
تق مجاال

التنظيـ المحلق وت يئة ااقليـ والتقسيـ ااقليمق.

وب ا يلوف المسسس الدستوري قد عزز مػف دور مجلػس األمػة تػق مجػاؿ المبػادرق

بالقوانيف ،وحصرا لمجاال

المبادرق يدؿ عل إرادته تق اابقا عل المنايرق واالعػتالؼ

بيف النرتتيف.

الفرع ال اني :جديد سمطة مجمس األمة في المصادقة م القوانين
ع ػ ػػوؿ المسس ػ ػػس الدس ػ ػػتوري لمجل ػ ػػس األم ػ ػػة س ػ ػػلطة المص ػ ػػادقة علػ ػ ػ النص ػ ػػوص

المعروض ػػة علي ػػه وتق ػػا ألملبي ػػة مح ػػددق ،تقب ػػؿ التع ػػديؿ الدس ػػتوري لس ػػنة  2016يص ػػادؽ
مجلس األمة عل النصوص المحالة إليه مف النرتػة األولػ ب ملبيػة ال ػة أربػاع )3/4

أعضائه.2

ويػػرى بعػػض البػػاح يف أف إقػرار نصػػام ال ػػة أربػػاع  )3/4للمصػػادقة تػػق مجلػػس

األمة يعد ضمانا لمشارلة ال ل

المعيف مف طرؼ رئيس الجم وريػة إيجابػا أو سػلبا ،تلػو

اش ػػترط المسس ػػس الدس ػػتوري أملبي ػػة أع ػػرى لاألملبي ػػة المطلق ػػة أو أملبي ػػة ال ل ػػيف س ػػوؼ
يسػػتنرؽ ل ػػق األعضػػا المنتمػػيف ل ػ ا األملبيػػة ويتحلمػػوف تػػق عمليػػة التصػػوي

عل ػ

 1س ػػعاد عمي ػػر ،الوظيف ػػة التشػ ػريعية لمجل ػػس األم ػػة ت ػػق الج ازئ ػػر ،دار ال ػػدى ،ع ػػيف مليل ػػة الج ازئ ػػر)
 ،2009ص .91

 2راجس المادق  120مف التعديؿ الدستوري لسنة .2008
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حسام ال ل

المعيف ،تنصام ال ة أرباع األعضا يعد لبديؿ لتعوض بػه حػؽ المبػادرق

ال ي لاف قد سلم من ا مف قبؿ.1

وعلػ الػػرمـ مػػف لػػؾ تػػصف هػ ا النصػػام ينطػػوي علػ عػػدق سػػلبيا

تتم ػػؿ تػػق أنػػه

عنػػد عػػدـ تػػوتير مجلػػس األمػػة النصػػام المطلػػوم دسػػتوريا تصنػػه يصػػعم عل ػ المجلػػس

الش ػػعبق ال ػػوطنق إن ػػا م ام ػػه التشػػريعية ولػ ػ لؾ األم ػػر بالنس ػػبة للحلوم ػػة ،نظػػ ار ل ػػتحلـ
أعضا مجلس األمة تق عملية التصوي

وتقا النتمائ ـ السياسق.2

أمػػا تػػق ظػػؿ التعػػديؿ الدسػػتوري لسػػنة  2016و طبقػػا للمػػادق  138تق ػرق  05تػػصف

مجلس األمة أصبم يصػادؽ علػ النصػوص المحالػة إليػه باألغمبيـة البسـيطة ألعضػائه
الحاضريف.
وبعصوص المصادقة عل القوانيف العضوية ،تصف المسسس الدستوري قبػؿ تعػديؿ

 2016لػػاف يصػػادؽ عل ػ الق ػوانيف العضػػوية باألملبيػػة المطلقػػة للن ػوام وب ملبيػػة ال ػػة

أربػػاع  )3/4مػػف أعضػػا مجلػػس األمػػة ،3أمػػا تػػق ظػػؿ التعػػديؿ الدسػػتوري لسػػنة 2016
تػػصف المصػػادقة عل ػ الق ػوانيف العضػػوية تػػتـ باألملبيػػة المطلقػػة للن ػوام وألعضػػا مجلػػس

األمة.4

إف األ ر الدستوري المترتم عل ه ا التعديؿ يتم ؿ تق تعزيز ملانة مجلس األمة

وتحػػررا مػػف ال ل ػ

الفصؿ بيف السلطا

الرئاسػػق لػػق ال يػػتحلـ تػػق عمليػػة المصػػادقة وتػػق ه ػ ا تػػدعيـ لمبػػدأ
مف ه ا الناحية.

لمػػا أف المسسػػس الدسػػتوري تػػق تعػػديؿ  2016نػػص عل ػ إملانيػػة تعامػػؿ مجلػػس

األمة مباشرق مس مشروع القانوف المبادر به ،تفق الحالة المنصوص علي ا تق الفقػرق 01
م ػػف الم ػػادق  137والمتم ل ػػة ت ػػق تعل ػػؽ مش ػػروع الق ػػانوف ب ػػالتنظيـ المحل ػػق وت يئ ػػة ااقل ػػيـ
 1سعاد عمير ،المرجس السابؽ ،ص  163و .164
 2سعاد عمير ،نفس المرجس ،ص .168

 3راجس المادق  123مف التعديؿ الدستوري لسنة .2008
 4راجس المادق  141تقرق  02مف التعديؿ الدستوري لسنة .2016
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والتقسيـ ااقليمق ،تصف الوزير األوؿ تق هػ ا الحالػة يػودع مشػروع القػانوف ملتػم مجلػس
األمة أوال يصادؽ عليه ـ يحاؿ إل المجلس الشعبق الوطنق.
ونػػرى بػ ف إجػ ار ا

هػ ا الحالػػة منطقيػػة طالمػػا أف مشػػروع القػػانوف يتعلػػؽ بػػالتنظيـ

المحلق وت يئة ااقليـ والتقسيـ ااقليمق وهو ما يتماش مس تشليلة مجلس األمة الملونة
مف  )2/3ل يف مف بيف أعضا المجالس الشعبية المحلية.

نستنتج أف مجلس األمة أصبم مف حقه تعديؿ مشاريس أو اقت ارحػا

تحاؿ عل لجانه المعتصة و للف تق حدود مجاال

ااعتصاصا

القػوانيف التػق

ال ال ة التق حددها

لػػه المسسػػس الدسػػتوري مجػػاؿ التنظػػيـ المحلػػق وت يئػػة ااقلػػيـ والتقسػػيـ ااقليمػػق) ،1ػػـ
تحاؿ ه ا النصوص بعد التصوي

لمناقشػػت ا والتصػػوي
تعديال

علي ا مف مجلس األمة إل المجلس الشعبق الوطنق

علي ػػا دوف أف يلػػوف للمجلػػس الشػػعبق الػػوطنق الحػػؽ تػػق اقت ػراي

بش ن ا.

و لؾ يعنق اف مجلس األمة ال يملنه اقتراي تعديال

عل نصوص القوانيف التق

ص ػو علي ػػا المجلػػس الشػػعبق الػػوطنق وبالمقابػػؿ يمنػػس المجلػػس الشػػعبق الػػوطنق مػػف
اقتػ ػراي تع ػػديال

علػ ػ النص ػػوص القانوني ػػة الت ػػق ص ػػو علي ػػا مجل ػػس األم ػػة ،وه ػػو م ػػا

يتماش مس نص المادق  28مف القانوف العضوي رقـ  ،212-16والتق تػنص علػ أنػه:

« ...ال يملف اقتراي التعػديال

التصوي

علػ الػنص المعػروض للمناقشػة تػق النرتػة المعنيػة بعػد

عليه مف قبؿ النرتة األعرى.»....

أمػ ػػا قبػ ػػؿ التعػ ػػديؿ الدسػ ػػتوري لسػ ػػنة  ،2016تػ ػػصف مجلػ ػػس األمػ ػػة ال يتعامػ ػػؿ مػ ػػس

المبػػاد ار و إنمػػا يتعامػػؿ تقػػط مػػس الػػنص المصػػادؽ علي ػه مػػف طػػرؼ المجلػػس الشػػعبق

 1وهػػو مػػا ألدتػػه المػػادق  71مػػف النظػػاـ الػػداعلق لمجلػػس األمػػة الصػػادر تػػق  2017ج ر عػػدد 49
الصادرق تق  22مش

.) 2017

 2القػػانوف العضػػوي رقػػـ  12-16مػػسرف تػػق  25مش ػ
ومجلس األمة وعمل ما و ل ا العالقا

مش

.)2017

 2016يح ػدد تنظػػيـ المجلػػس الشػػعبق الػػوطنق

الوظيفية بين ما وبيف الحلومػة ج رعػدد  50الصػادرق تػق 28
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ال ػػوطنق والػ ػ ي صػ ػػادؽ علي ػػه باألملبي ػػة ،والنص ػػوص الت ػػق ل ػػـ تحصػ ػػؿ علػ ػ مصػ ػػادقة

المجلس الشعبق الوطنق لف تمر إل مجلس األمة ليدرس ا ويصادؽ علي ا.
الفرع ال الث :تتكيد دور مجمس األمة في القراءة ال انية

عػػوؿ الدسػػتور لػرئيس الجم وريػػة سػػلطة طلػػم إجػ ار مداولػػة انيػػة إ ا تعلػػؽ االمػػر
بقانوف تػـ تبلينػه بػه ،و لػؾ تػق مضػوف  )30يومػا الممنوحػة لػه ليمػارس ضػمن ا سياسػة

ااصدار.

قبػػؿ التعػػديؿ الدسػػتوري لسػػنة  2016لػػاف طلػػم الق ػ ار ق ال انيػػة موجػػه أساسػػا إل ػ

المجلػػس الشػػعبق الػػوطنق والػ ي يتعػػيف عليػػه إقػ اررا تػػق هػ ا الحالػػة ب ملبيػػة ل ػػق )2/3
نوابػػه ،وعليػػه تػػصف مجلػػس األمػػة تػػـ إبعػػادا مػػف إج ػ ار ا

الق ػ ار ق ال انيػػة ،ممػػا يجعلػػه تػػق

مرلز أقؿ مف مرلز المجلس الشعبق الوطنق وال ي يصبم صػاحم القػرار تػق م ػؿ هػ ا
الحالػػة ،رمػػـ أف مجلػػس األمػػة سػػبؽ وأف صػػادؽ عل ػ ه ػ ا الػػنص ب ملبيػػة  )3/4الل ػػة

أرباع أعضائه.

ت ػ ا األملبيػػة أصػػبح

دوف قيمػػة قانونيػػة نظ ػ ار ابعػػادا عػػف سػػلطة الق ػرار التػػق

تعتبػر إعتصاصػا دسػػتوريا أصػيال لػه ،وعليػػه تلنػ إرادق مجلػس األمػػة إطالقػا بعصػػوص
نص سبؽ و أف صادؽ عليه ب ملبية  )3/4ال ة أرباع مف أعضائه ،عاصة عند عػدـ

مصػػادقة المجلػػس الشػػعبق الػػوطنق علػ الػػنص بعػػد المداولػػة ال انيػػة ب ملبيػػة  )2/3ل ػػق
أعض ػػائه ،وهػ ػ ا م ػػف شػ ػ نه المس ػػاس ب ػػدور مجل ػػس األم ػػة األساس ػػق والمتم ػػؿ ت ػػق ت ػػدقيؽ

وتمحيص لؿ ما ي تيه مف المجلس الشعبق الوطنق.1

أمػػا ت ػػق ظػػؿ التع ػػديؿ الدس ػػتوري لسػػنة  2016ع ػػوؿ المسسػػس الدس ػػتوري لمجل ػػس

األمة إل جانػم المجلػس الشػعبق الػوطنق سػلطة القػ ار ق ال انيػة وبػنفس النصػام المحػدد

للمجلػػس الشػػعبق الػػوطنق وهػػو أملبيػػة ل ػػق  )2/3أعضػػائه المػػادق  145تق ػرق  02مػػف
التعديؿ الدستوري .)2016

و نرى ب ف تق لؾ تعزيز لدور مجلس األمة مف ه ا الناحية.

 1سعاد عمير ،المرجس السابؽ ،ص  119و .120
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المطمب ال اني :تد يم مكانة السمطة التشريعية
إف العمؿ البرلمانق ال يقتصر عل الوظيفة التشريعية تقط بؿ يمتػد ليشػمؿ عمليػة

الرقابػػة عل ػ أعمػػاؿ الحلومػػة ومناقشػػة سياسػػت ا العامػػة ،تمػػف الم ػػـ معرتػػة الجديػػد ال ػ ي

جا به تعديؿ  2016تق ه ا العصوص.

وباعتبػػار السػػلطة التشػريعية مسسسػػة تجمػس عػػدق أحػزام للػػؿ من ػػا مبػػاد وأسػس

معتلفػػػة تم ػ ػػؿ باألسػػػاس الشػ ػػعم ال ػ ػ ي انتعب ػػػا تػ ػػصف المسسػ ػػس الدسػػػتوري لػ ػػرس ملانػ ػػة
المعارضػ ػػة البرلماني ػ ػة ،تمػػػف الم ػ ػػـ أيضػػػا معرت ػػة الحق ػػوؽ التػ ػػق ضػ ػػمن ا الدس ػػتور ل ػ ػ ا

المعارضة ،ول ا الضمانا

التق تضمف احتراـ البرلماف لمسسسة مستقلة.

الفرع األول :تعزيز سمطات الرقابة البرلمانية

الرقابػػة السياسػػية عػػف طريػػؽ البرلمػػاف تػػق النظػػاـ الدسػػتوري الج ازئػػري هػػق الرقابػػة
التق تمارس ا السلطة التشريعية عل أعماؿ السلطة التنفي ية بمظاهرها السياسية والمالية
واادارية.1

وت ػػدؼ الرقابػػة البرلمانيػػة إل ػ المحاتظػػة عل ػ المصػػلحة العامػػة مػػف لاتػػة أسػػبام

ومعػػاطر البيروقراطيػػة واالنح ارتػا
وأعالقيا

دولة القانوف والمسسسا

واألعطػػا والفسػػاد ااداري والتعقيػػد واالسػػتعفاؼ بقػػيـ
العامة.2

وعملي ػ ػػة الرقاب ػ ػػة السياس ػ ػػية أو البرلماني ػ ػػة علػ ػ ػ أعم ػ ػػاؿ الس ػ ػػلطة التنفي ي ػ ػػة تت ػ ػػرجـ

تق جملة مف الوسػائؿ ،ومػا ي منػا تػق هػ ا العصػوص هػو الجديػد الػ ي جػا بػه التعػديؿ

الدس ػػتوري لسػػػنة  ،2016تفيمػ ػػا يع ػػص مناقش ػػة بي ػػاف السياسػػػة العامػػػة تػ ػػصف المػ ػػادق 98
مػ ػػف التعػ ػػديؿ الدسػ ػػتوري لسػ ػػنة  2016ورد تي ػ ػػا الطػ ػػابس اال ازمػ ػػق إ نص ػ ػ

عل ػ ػ أنػ ػػه:

« يجػػم علػ الحلومػػة أف تقػػدـ سػػنويا إلػ المجلػػس الشػػعبق الػػوطنق بيانػػا عػػف السياسػػة
 1قاضق أنيس تيصػؿ ،دولػة القػانوف ودور القاضػق ااداري تػق تلريسػ ا تػق الج ازئػر ،مػ لرق ماجسػتير
للية الحقوؽ جامعة قسنطينة ،2010-2009 ،ص .80
 2عم ػػار عواب ػػدي ،عملي ػػة الرقاب ػػة البرلماني ػػة و دوره ػػا ت ػػق ال ػػدتاع علػ ػ حق ػػوؽ المػ ػواطف ،مجل ػػة الفل ػػر

البرلمانق العدد األوؿ ،ديسمبر  ،2002ص .56
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العامػػة ،»....وهػ ا الصػػينة االزاميػػة لػػـ تلػػف موجػػودق قبػػؿ تعػػديؿ  ،2016حيػ

المادق  84مف تعديؿ  2008للطابس االزامق.
وهػ ػ ا م ػػف شػ ػ نه تعزي ػػز س ػػلطا

اتتقػػر

الرقاب ػػة البرلماني ػػة ،وت لي ػػد أل ػػر علػ ػ المس ػػسولية

السياسية للحلومة ب دؼ تحقيؽ التوازف مس السلطة التشريعية.

وبعصػػوص األسػػئلة البرلمانيػػة التػػق يملػػف ألعضػػا البرلمػػاف توجي ػػا ألعضػػا

الحلومة والتق تنقسـ إل أسئلة لتابية وأعرى شفوية ،والجديد تق هػ ا الشػ ف أف األسػئلة

الشفوية حسم نص الفقرق  03مف المادق  152مف تعديؿ  2016تتـ ااجابػة علي ػا تػق
مدق ال تتعدى  30يوما مػف تػاريخ تبليػل السػساؿ ،تػق حػيف لػـ يػنص التعػديؿ الدسػتوري ل ػ

 2008عل مدق معينة تتـ تي ا ااجابة عل السساؿ الشػفوي ،وعليػه تػصف تعػديؿ 2016
قػػنف إجػ ار ا

األسػػئلة الشػػفوية ،وهػ ا مػػف شػ نه أف يضػػبط أل ػػر عمليػػة الرقابػػة البرلمانيػػة

عل أعماؿ الحلومة.

لما نص التعديؿ الدسػتوري لسػنة  2016علػ تعصػيص جلسػة أسػبوعية ألجوبػة

الحلومػػة عل ػ األسػػئلة الشػػفوية للن ػوام وألعضػػا مجلػػس األمػػة الفق ػرق  04مػػف المػػادق
 ،)152ونرى أف تعصيص م ؿ هػ ا الجلسػة يسػمم للبرلمػاف بػاالطالع وبصػفة منتظمػة
عل تسيير شسوف الدولة.

وتيم ػػا يتعل ػػؽ باس ػػتجوام الحلوم ػػة ،ت ػػصف الدسػ ػتور م ػػنم ألعض ػػا البرلم ػػاف ملن ػػة

استجوام الحلومة تق إحدى قضايا الساعة ،واالستجوام البرلمانق للحلومة يعتبر أل ػر

شدق وقوق مف األسئلة اللتابية والشفوية ،1لونه ينصم عل سياسة الحلومة وتوج ات ا

2

لما يتضمف سساؿ مصحوم بات اـ ونقد وحسام للحلومة عػف تصػرتات ا تػق قضػية مػف

قضايا الساعة.3

 1قاضق أنيس تيصؿ ،الم لرق السابقة ،ص  80و .81
 2ميلػ ػػود بػ ػػيم ،الفصػ ػػؿ بػ ػػيف السػ ػػلطا

تػ ػػق التجربػ ػػة الدسػ ػػتورية الجزائريػ ػػة ،دار ال ػ ػػدى ،عػ ػػيف مليلػ ػػة

الجزائر) ،2007 ،ص.127
 3عمار عوابدي ،المقالة السابقة ،ص .66
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والجديػػد الػ ي جػػا بػػه تعػػديؿ  2016أنػػه نػػص علػ أف الجػوام علػ االسػػتجوام

يلػػوف مػػف عػػالؿ مػػدق أقصػػاها ال ػػوف يوما المػػادق  151تق ػرق  ،)03تػػق حػػيف لػػـ يػػنص

تعػػديؿ  2008عل ػ مػػدق معينػػة تػػتـ تي ػػا ااجابػػة عل ػ االسػػتجوابا

الموج ػػة للحلومػػة

وعليه تصف تعديؿ  2016جا أل ر ضبطا لوسيلة االستجوام.
الفرع ال اني :تجسيد مكانة المعارضة البرلمانية

تجػػدر ااشػػارق إلػ أف التعػػديؿ الدسػػتوري لسػػنة  2016وبموجػػم المػػادق  114منػػه
وت ػػر للمعارض ػػة البرلماني ػػة حقوق ػػا م م ػػة ،وتش ػػمؿ « :حري ػػة الػ ػرأي والتعبي ػػر واالجتم ػػاع
االس ػػتفادق م ػػف االعان ػػا

المالي ػػة الممنوح ػػة للمنتعب ػػيف ت ػػق البرلم ػػاف ،المش ػػارلة الفعلي ػػة

ت ػػق األش ػػناؿ التشػ ػريعية ،المش ػػارلة الفعلي ػػة ت ػػق مراقب ػػة عم ػػؿ الحلوم ػػة ،تم ي ػػؿ مناس ػػم
تػ ػػق أج ػ ػزق مرتتػ ػػق البرلمػ ػػاف ،إعطػ ػػار المجلػ ػػس الدسػ ػػتوري ،المشػ ػػارلة تػ ػػق الدبلوماسػ ػػية

البرلمانية ».

وتضػػال عػػف لػػؾ نص ػ

الفق ػرق  02مػػف ا

المػػادق عل ػ أف يعصػػص للبرلمػػاف

جلسة تق الش ر لمناقشة ما تطرحه المعارضة مف أعماؿ.

تػػق النظػػاـ الدسػػتوري الج ازئػػري عنػػدما تقػػدـ الحلومػػة معطػػط عمل ػػا إل ػ البرلمػػاف

للمواتقة عليه تصف المواتقة عليػه تعتبػر بم ابػة ت ييػد للسػلطة التنفي يػة ،ويظ ػر هػ ا الت ييػد

م ػػف أملبي ػػة أعض ػػا البرلم ػػاف لم ػػا يظ ػػر هػ ػ ا الت يي ػػد عن ػػد تق ػػديـ بي ػػاف السياس ػػة العام ػػة

ومقابؿ ه ا الت ييد يلوف مف يعارض ،وبالتالق تصف المعارضيف تق العادق هـ القلة.1

مشارلة األملبية البرلمانية تعبر عف نفس ا بنفسػ ا تػصف مشػارلة األقليػة

يوا ا لان
المعارض ػػة تحت ػػاج إلػ ػ ت لي ػػد وتفعي ػػؿ ،2تالعم ػػؿ التشػ ػريعق إ ف ي ػػزداد أهمي ػػة إ ا م ػػورس
مف طرؼ المعارضة البرلمانية.

1

د /معمر مالتق ،المعارضة البرلمانية تق الدستور الجزائري ،مجلة العلوـ القانونية و السياسية ،للية

الحقوؽ و العلوـ السياسية ،جامعة الوادي ،العدد  ،17جانفق  ،2018ص  485و.486
2

د /معمر مالتق ،نفس المقالة ،ص .486
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الفرع ال الث :بعض الضمانات الحترام البرلمان كمؤسسة مستقمة
إف السػػلطة التشػريعية باعتبارهػػا تعبػر عػػف إرادق الشػػعم أدعػػؿ المسسػػس الدسػػتوري

تػػق التعػػديؿ الدسػػتوري لسػػنة  2016العديػػد مػػف األحلػػاـ إ ا مػػا تػػـ تطبيق ػػا تصن ػػا تػػوتر

للمسسسة التشريعية الملانة المطلوبة.
مػػف بػػيف المجػػاال

التػػق مسػػت ا التعػػديال

الدسػػتورية «الػػدورق التش ػريعية» إ جػػا

تعػػديؿ  2016ليضػػيؼ الجديػػد عل ػ الػػدو ار التش ػريعية بعػػد أف لػػاف البرلمػػاف تػػق ظػػؿ
تعػػديؿ  2008يجتمػػس تػػق دورتػػيف ع ػاديتيف لػػؿ سػػنة ،ومػػدق لػػؿ دورق أربعػػة أش ػ ر عل ػ

األقؿ ،لمػا يملػف أف يجتمػس البرلمػاف تػق دورق ميػر عاديػة بمبػادرق مػف رئػيس الجم وريػة

ويملػ ػػف ل ػ ػ لؾ أف يجتمػ ػػس باسػ ػػتدعا مػ ػػف رئػ ػػيس الجم وريػ ػػة بطلػ ػػم مػ ػػف الػ ػػوزير األوؿ
أو بطلم مف ل ق أعضا المجلس الشعبق الوطنق.

أمػػا تػػق ظػػؿ التعػػديؿ الدسػػتوري لسػػنة  ،2016وبموجػػم المػػادق  135منػػه أصػػبم

البرلمػػاف يجتمػػس تػػق دورق عاديػػة واحػػدق تػػق السػػنة و مػػدت ا  10أش ػ ر عل ػ األقػػؿ ،أمػػا
بالنسبة الجتماع البرلماف تق دورق مير عادية تصنه يسجؿ تق هػ ا العصػوص بقػا نفػس

األحلاـ.

ومػػا يملػػف مالحظتػػه أف مجلػػس األمػػة ال يملنػػه طلػػم اجتمػػاع البرلمػػاف تػػق دورق

ميػػر عاديػػة ،وعليػػه نػػرى أنػػه حتػ يلتمػػؿ ااصػػالي بعصػػوص دور مجلػػس األمػػة يجػػم
منم مجلس األمة حؽ طلم استدعا البرلماف تق دورق مير عادية.
أيضػػا قبػػؿ تعػػديؿ  2016لان ػ

بدايػػة الػػدورق التش ػريعية األول ػ تػػق اليػػوـ العاشػػر

الموالق لتاريخ انتعام المجلس الشػعبق الػوطنق ،أمػا تعػديؿ  2016تقػد نػص تػق المػادق
 130علػ ػ أف تل ػػوف بداي ػػة ال ػػدورق التشػ ػريعية األولػ ػ ت ػػق الي ػػوـ الع ػػامس عش ػػر المػ ػوالق
لتاريخ إعالف المجلس الدستوري لنتائج االنتعابا

التشريعية.

إف األ ر الدستوري المترتم عل ه ا التعديؿ يتم ؿ تق أف المسسس الدسػتوري قػد

أعط المجاؿ اللاتق لت يئة اتتتاي الدورق التشريعية تق أحسف الظروؼ.
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وتق مجاؿ الرقابػة علػ دسػتورية القػوانيف ملػف التعػديؿ الدسػتوري الحػالق أعضػا

السلطة التشريعية مف إعطار المجلس الدستوري وح ه عل القيػاـ بالرقابػة علػ دسػتورية
القوانيف ،و لؾ مف طرؼ  50نائبا أو  30عضوا مف مجلس األمة المادق  187منه).

لمػػا تضػػمف تعػػديؿ  2016تقنػػيف ضػػرورق تفػػرغ عضػػو البرلمػػاف النائػػم أو عضػػو

مجلس األمة) لليا لممارسة ع دته ،و ل ا تقنيف واجم التزاـ عضو البرلمػاف النائػم أو
عضػػو مجلػػس األمػػة) بالحضػػور تػػق اجتماعػػا

لجػػاف الجلسػػا

العامػػة و منػػس التج ػواؿ

السياسيبيف األحزام السياسية ،وتق ه ا تدعيـ الستقاللية السلطة التشريعية.
المبحث ال اني :أ ر التعدي ت الدستورية م السمطة القضائية

ألد التعديؿ الدستوري لسنة  2016عل ااطار الػديمقراطق الػ ي يػتـ عػف طريػؽ
حرق و نزي ة و ألد عل مبدأ الفصؿ بيف السلطا

انتعابا

مف عالؿ ما جا تق ديباجة الدستور ،ول ا ما نص

و استقاللية العدالػة و لػؾ

عليه بعض المواد.

وبالمقابؿ لفؿ ه ا التعديؿ لألتراد جملة مف الحقوؽ تق مواج ة األج زق القضػائية

ت ػػق إط ػػار توس ػػيس وع ػػا الحق ػػوؽ والحري ػػا

العام ػػة ،تم ػػف الم ػػـ معرت ػػة م ػػدى دع ػػـ هػ ػ ا

التعديؿ الستقاللية القضا و مدى سنه اج ار ا
المطمب األول :د م استق لية القضاء
شػػمل

التعػػديال

تق صالم المتقاضيف.

الدسػػتورية لعػػاـ  2016العديػػد مػػف األحلػػاـ الجديػػدق ا

باستقاللية السػلطة القضػائية مشػللة بػ لؾ ضػمانا

وتق إطار منس لؿ تدعؿ تق مجريا

الصػػلة

م مػة للت ليػد علػ هػ ا االسػتقاللية،

شسوف العدالة ألػد

هػ ا التعػديال

علػ اسػتفادق

الدتاع مف الحصانة والحماية مف لؿ أشلاؿ الضنوط ،وهو ما سيتـ توضيحه لاآلتق:
الفرع األول :الضمانات الدستورية المقررة الستق لية القضاء

إف نػػص الدسػػتور علػ اسػػتقاللية القضػػا ال يلفػػق ،إ ال بػػد مػػف تػػوتير ضػػمانا
تلف ػػؿ االس ػػتقالؿ ال ػػوظيفق و تملين ػػه م ػػف مجاب ػػة الض ػػنوط و الم ػػس ار  ،وق ػػد أدعلػ ػ

التعػديال

الدسػتورية لعػاـ  2016أحلامػا م مػػة بعصػوص السػلطة القضػائية ،ومػف أهػػـ

ه ا األحلاـ جعؿ رئيس الجم ورية هو الضامف الستقاللية القضا الفقرق  02مف المػادق
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 ،)156و لؾ باعتبار أف رئيس الجم ورية هو الضامف األوؿ الحتراـ الدستور و السير

العادي للمسسسا

الدستورية.

ونرى أف ه ا الحلـ يعلس ملانة رئيس الجم ورية تػق النظػاـ الدسػتوري الج ازئػري

تق مجاؿ السلطة القضائية.

لمػا ألػد التعػػديؿ الدسػػتوري علػ منػػس لػػؿ تػػدعؿ تػػق شػ ف مجريػػا

شػػسوف العدالػػة

الفقرق  02مف المادق  ،)166وتق ه ا تطبيؽ لصميـ مبدأ الفصؿ بػيف السػلطا  ،ونػرى

أف ه ا الحلـ مف ش نه أف يجعػؿ القاضػق يتمتػس بحمايػة مػف لػؿ الت ديػدا
و المناو ار التق قد يتعرض ل ا أ نا مباشرق وظيفته.
لما ترض

و الضػنوط

المادق  166تق تقرت ا ال ال ة عل القاضق أف يتفادى أي موقؼ مػف

شػ نه المسػػاس بنزاهتػػه ،لػػؾ أف مبػػدأ اسػػتقاللية القضػػا يفػػرض علػ القاضػػق أف يتحػػرر
تمامػػا مػػف أيػػة عالق ػػة تربطػػه ب حػػد أطػػراؼ الحلػػـ ،وتػػق لػػؾ حماي ػػة للقاضػػق مػػف ل ػػؿ

الت ديدا

و االعتدا ا

التق يملف أف تلحقه.

وبنرض تقوية استقاللية المجلس االعل للقضػا أضػاؼ المسسػس الدسػتوري تقػرق

انيػػة إل ػ المػػادق  176تػػنص ه ػ ا الفق ػرق عل ػ أنػػه « :يتمتػػس المجلػػس األعل ػ للقضػػا

باالستقاللية اادارية و المالية ،و يحدد القانوف العضوي ليفيا

لؾ».

وما تجدر ااشارق إليه تق ه ا العصوص أنه عل الرمـ مف أف المشرع الجزائري

نص عل استقاللية المجلس األعل للقضا ضمف نصوص القانوف العضوي رقـ -04

 12المػػسرف تػػق  06سػػبتمبر  2004المتعلقػػؽ بتشػػليؿ المجلػػس األعل ػ للقضػػا وعملػػه
وصػػالحياته إال أف دسػػترق م ػػؿ هػ ا األمػػر يبػػرز مسػػاعق المسسػػس الدسػػتوري تػػق إعطػػا

ملانة دستورية الستقاللية ه ا المجلس.

الفرع ال اني :دسترة حق الدفاع في االستتفادة من الحصانة
الجديد ال ي جا به التعديؿ الدستوري لسنة  2016تق ه ا العصوص هػو إقػ اررا

لحؽ الدتاع تػق الحمايػة و لػؾ تػق سػبيؿ أدا م امػه ،إ نصػ
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« يس ػػتفيد المح ػػامق م ػػف الض ػػمانا

القانوني ػػة الت ػػق تلف ػػؿ ل ػػه الحماي ػػة م ػػف ل ػػؿ أش ػػلاؿ

الضنوط وتملنه مف ممارسة م نته بلؿ حرية تق إطار القانوف».

وتعتبػ ػػر حصػ ػػانة الػ ػػدتاع مػ ػػف أهػ ػػـ الحقػ ػػوؽ التػ ػػق تمنح ػ ػػا التش ػ ػريعا

للمحامق ،تالمحامق يستفيد مف بعػض الحصػانا

المعاص ػ ػرق

التػق يمنح ػا لػه القػانوف بسػبم نوعيػة

وظيفتػػه الم نيػػة ،تػػال يجػػوز متابعتػػه بسػػبم أق ػواؿ جػػا ب ػػا أ نػػا مراتعاتػػه أمػػاـ المحػػالـ
سوا لان

تلؾ األقواؿ شفاهية أو لتابية أت ب ا وهو يمارس وظيفته لدتاع.1

وللػػق يسػػتفيد المحػػامق مػػف ه ػ ا الحػػؽ يجػػم أف تػػتـ تدعالتػػه وأعمالػػه تػػق إطػػار

احتراـ القانوف و المحالـ والسلطا

العمومية والقانوف المنظـ لم نة المحاماق وأعالقيات ا

وأعرات ا ،وأف تنصم مراتعاته ولتاباتػه حػوؿ جػوهر القضػية التػق هػو مسسػس تي ػا ،وأف

الع ػ ػػروج علي ػػ ػػا ق ػ ػػد يعرضػ ػ ػػه إلػ ػ ػ متابع ػ ػػا
أو التص ػريحا

ت ديبي ػ ػػة أو جزائيػػ ػػة علػ ػ ػ أسػػ ػػاس الق ػ ػ ػ ؼ

اللا بػػة ،وه ػ ا يمػػس بصػػفة مباش ػرق سػػمعته ولرامتػػه تػػق الوسػػط الم نػػق

واالجتماعق ،ل ا يجم عل المحامق أف يتحرى الصدؽ تق دتاعه عف مولليه باعتمػادا

الحجج و األدلة التق ت ب

ادعا اته.2

وممػػا ال شػػؾ تيػػه أف تحػرر المحػػامق مػػف الضػػنوطا

مستقلة تعالة.

سيسػػاهـ تػػق تحقيػػؽ عدالػػة

المطمب ال اني :إقرار إجراءات في صالح المتقاضين

تػػق إطػػار إعػػادق النظ ػػر تػػق السياسػػة القض ػائية م ػػف أجػػؿ حمايػػة أتضػػؿ للحق ػػوؽ

والحريا

تصف التعديؿ الدستوري لػ  2016ألد عل الل ير مف القواعػد التػق تػوتر حمايػة

أتضؿ لحقوؽ المتقاضيف وتضمف التنفي الفعلق لألحلاـ القضائية ،وهػو مػا سػيتـ شػرحه
تق الفرعيف التالييف:

1

م ػوالي مليػػانق بنػػدادي ،المحامػػاق تػػق الج ازئػػر ،الجػػز األوؿ ،المطبعػػة الجزائريػػة للمجػػال

والج ارئػػد

الجزائر ،1993 ،ص . 64
2

علق سعيدانق ،محاض ار مطبوعة ألقي

عل طلبة اللفا ق الم نية للمحاماق ،للية الحقوؽ ،جامعة

الجزائر-بف علنوف ،2002-2001 ،-ص .64
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الفرع األول :قوا د تضمن حقوق المتقاضين
تعسػػفا

أرس تعديؿ  2016الل ير مف القواعد توتر حماية أتضؿ لحقوؽ المتقاضيف مػف
السػػلطا

العموميػػة ،إ ألػػد تػػق المػػادق  59تق ػرق  03عل ػ الطػػابس االس ػػت نائق

للحػػبس المسق ػ  ،و ضػػرورق إحاطػػة ه ػ ا ااج ػ ار بجملػػة مػػف الشػػروط و ااج ػ ار ا  ،لمػػا
ألد تق ا

المادق عل تجريـ أتعاؿ االعتقاؿ التعسفق ،ومما ال شؾ تيه تصن لؾ يشلؿ

ضمانة أليدق لحقوؽ االنساف مف ه ا الناحية.

وعل المشرع الجزائري أف يسارع تق تعديؿ قانوف العقوبا

بمػا يتماشػ والتعػديؿ

الدس ػػتوري ويج ػػرـ األتع ػػاؿ الت ػػق توص ػػؼ علػ ػ أن ػػا اعتق ػػاؿ تعس ػػفق و يض ػػس العقوب ػػا
المناسبة ل ا.

لما أضػاؼ تعػديؿ  2016تقػرق جديػدق إلػ المػادق  60تقضػق بػ ف الشػعص الػ ي

يوقػػؼ تػػق مجػػاؿ التحريػػا

الجزائيػػة يجػػم إعالمػػه بحقػػه تػػق االتصػػاؿ بمحاميػػه ،وأرس ػ

بموجم المادق  160تق تقرت ا ال انيػة مبػدأ التقاضػق علػ درجتػيف تػق المسػائؿ الجزائيػة
ونرى أنه تػق لػؾ إنشػا لحػؽ االسػتئناؼ ضػد األحلػاـ الجنائيػة وتػق لػؾ تعزيػز حمايػة

ضحايا األعطا تق األحلاـ الجنائية.
حيػ

لمػػا جػػرـ تعػػديؿ  2016الممارسػػا

العنيفػػة ميػػر اانسػػانية والضػػارق باألشػػعاص

أضػػاؼ للمػػادق  40تقػرق جديػػدق تػػنص علػ أنػػه « :المعاملػػة القاسػػية أو الالإنسػػانية

أو الم نية يقمع ا القانوف».

الفرع ال اني :تفعيل تنفيذ أحكام القضاء

إ ا لانػ

الم مػػة األساسػية للقضػػا هػق الفصػػؿ تػػق الن ازعػػا

التػػق تعػػرض عليػػه

بصصدار أحلاـ وق ار ار قضائية ،تصف ه ا الفصؿ ال يلوف نشاطا تنيا يوانما مدعـ بسػلطة
إلزاـ األطراؼ به ،تال يملؾ أي من ـ التحلؿ منه ،ل لؾ يجم أف يصػدر الحلػـ أو القػرار

القضػػائق تػػق ظػػؿ حػػد أدنػ مػػف ضػػمانا

تنفي ػ ا ،عاصػػة األحلػػاـ و الق ػ ار ار القضػػائية

الصػػادرق تػػق مواج ػػة اادارق العامػػة ،ألف اادارق العامػػة تػػق األملػػم األعػػـ تت ػ رع بعػػدق
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أسبام للتنصؿ مف تنفي الحلػـ الصػادر ضػدها ،لاحتجاج ػا بالحمايػة القانونيػة المضػفاق

عل الماؿ العاـ ،وت رع ا بمبدأ الفصؿ بيف السلطا

ول ا القوق التنفي ية لق اررات ا.

وحؽ المتقاضق تق محالمة عادلة ال يقتصر عل حقه تق االلتجػا إلػ القضػا

ولفالػة حقػػه تػق الػػدتاع بػؿ يتعػػداا إلػ حقػػه تػق التنفيػ الفعػاؿ للحلػػـ القضػائق ألف النفػػس

ال ي يرجوا المدعق مف الحلػـ لػيس مجػرد بيػاف أحقيتػه تيمػا يػدعق بػه يوانمػا تاعليتػه تػق
الحصوؿ عل حقه.
وقد صدر الدستور الجزائري بمػا يضػمف القػوق التنفي يػة لألحلػاـ القضػائية إ نػص

تػػق المػػادق  159علػ أف أحلػػاـ القضػػا تصػػدر بصسػػـ الشػػعم وجػػا

المػػادق  163تلػػزـ

لؿ أج زق الدولة المعتصة ب ف تقوـ بتنفي أحلاـ القضا .

ويسجؿ تق ه ا الش ف أف المشرع الج ازئػري بعصػوص األحلػاـ القضػائية ااداريػة

الصادرق عف القضا ااداري) ،استحد

بعصوص ا وسيلة النرامة الت ديدية ول ا ملف

القاضق ااداري مف سػلطة توجيػه أوامػر لػإلدارق و لػؾ بموجػم قػانوف ااجػ ار ا

واادارية الجديد.1

المدنيػة

لم ػػا أعػ ػ المش ػػرع الج ازئ ػػري بالمس ػػسولية الجنائي ػػة للموظ ػػؼ الملل ػػؼ بتنفيػ ػ حل ػػـ

قضػػائق ،إ نص ػ

المػػادق  138ملػػرر مػػف قػػانوف العقوبػػا

الج ازئػػري عل ػ أنػػه « :لػػؿ

موظػػؼ عمػػومق اسػػتعمؿ سػػلطة وظيفتػػه لوقػػؼ تنفيػ حلػػـ قضػػائق أو امتنػػس أو اعتػػرض

أو عرقػػؿ عمػػدا تنفي ػ ا يعاقػػم بػػالحبس مػػف سػػتة أش ػ ر إل ػ

 5000إل  50000دج».

ػػال

سػػنوا

و بن ارمػػة مػػف

وأعي ار جا التعديؿ الدستوري لسنة  2016مضيفا تقػرق جديػدق للمػادق  163نصػ

عل أنه « :يعاقم القانوف لؿ مف يعرقؿ تنفي حلـ قضائق » ،ويالحظ عل ه ا الفقرق
أن ػػا جػػا

عامػػة تعاقػػم لػػؿ مػػف يعرقػػؿ تنفي ػ الحلػػـ القضػػائق س ػوا مػػدعق أو مػػدع

عليه أو موظؼ أو مم ؿ إدارق ،وتق ه ا تفعيؿ أل ر لمس لة تنفي األحلاـ القضائية.
1

راجس المواد  978و  979و  981و  980مف القانوف رقـ  09-08المسرف تق  25تبراير 2008

المتضمف قانوف ااج ار ا

المدنية واادارية.
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المبحث ال الث :أ ر التعدي ت الدستورية م السمطة التنفيذية
تضػػمن

التعػػديال

الدسػػتورية لعػػاـ  2016مراجعػػة العديػػد مػػف األحلػػاـ العاصػػة

بالسػػلطة التنفي يػػة التػػق يمارسػ ا رئػػيس الجم وريػػة بمسػػاعدق حلومػػة ي أرسػ ا الػػوزير األوؿ

عاص ػػة تل ػػؾ المتعلق ػػة بتحدي ػػد الع ػػدا

الرئاس ػػية ولػ ػ ا إع ػػادق االعتب ػػار ل ػػبعض الم ػػاـ

الدستورية للوزير األوؿ وهو ما سيتـ توضيحه تق المطلبيف التالييف:
المطمب األول :مؤسسة رئاسة الجمهورية

إف رئػػيس الجم وريػػة باعتبػػارا هػػو مػػف يم ػػؿ الدولػػة داعليػػا وعارجيػػا ،ويعػػيف لبػػار
المسسوليف ويمارس السلطة التنظيمية ،وهو مف يحمق الدستور ويحاتظ علػ أمػف الدولػة

تصنه سيتـ الترليز عل أهـ األحلاـ التق أدعلت ا التعديال

ل ا ت ير مباشر عل ه ا المنصم الحساس.

الدستورية لعاـ  2016والتق

الفرع األول:إ ادة العمل بالتدبير القاضي بتحديد العهدات الرئاسية
إف تملػػيف رئػػيس الجم وريػػة مػػف تجديػػد الترشػػم هػػو أمػػر مشػػاع ت ع ػ بػػه أملبيػػة

دسػاتير األنظمػة الجم وريػػة المقارنػة طالمػا وأف الشػػعم يبقػ تػق الن ايػػة صػاحم الللمػػة

األعيرق تق انتعام مف يراا جدي ار بالرئاسة.1

وتجدر ااشارق أف تحديد الع دق الرئاسية بع دتيف لاف منصوصا عليه تق دسػتور

 ،1996وقد وقس تعديؿ الدستور تق  2008اقرار تجديد الع دق دوف أي حد ،إل ماية
تع ػػديؿ  2016الػ ػ ي أع ػػاد العم ػػؿ بالقاع ػػدق الدس ػػتورية القاض ػػية بتحدي ػػد الع ػػدق الرئاس ػػية
بع دتيف تقط المادق  88تقرق .)02

وأل ػػر م ػػف ل ػػؾ تق ػػد جع ػػؿ المسس ػػس الدس ػػتوري هػ ػ ا التحدي ػػد م ػػف المب ػػاد ت ػػوؽ

الدستورية إ يحظر أف يمس ا أي تعديؿ دستوري المادق  212تقرق .)08

 1عبد العزيز الجزيري و مصطف الوصيؼ ،تعليؽ عؿ دتور الجم ورية التونسية ،تقديـ ال ادي بف
مراد ،المطابس الموحدق ،تونس ،2006 ،ص.151
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وتػػق ه ػ ا تػػدعيـ للتػػداوؿ الػػديمقراطق عل ػ السػػلطة و ال ػ ي تػػـ الت ليػػد عليػػه تػػق

التع ػ ػػديؿ الدس ػ ػػتوري لس ػ ػػنة  2016م ػ ػػف ع ػ ػػالؿ الديباج ػ ػػة و الت ػ ػػق ج ػ ػػا تي ػ ػػا م ػ ػػا يل ػ ػػق:

« ...ويلرس التداوؿ الدمقراطق عف طريؽ انتعابا

حرق ونزي ة.».....

الفرع ال اني :تعدي ت في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

وضػػع

المػػادق  87مػػف التعػػديؿ الدسػػتوري لعػػاـ  2016الشػػروط العامػػة الواجػػم

تواترهػػا للترشػػم لمنصػػم رئيسػػالجم ورية ،وهػػق شػػروط تتعلػػؽ بالجنسػػية و الػػديف و السػػف
واألهليػػة يفصػػل ا قػػانوف االنتعابػػا  ،وسػػيتـ الترليػػز عل ػ الجديػػد ال ػ ي جػػا بػػه تعػػديؿ

.2016

تبعصػ ػػوص شػ ػػرط الجنسػ ػػية أضػ ػػاؼ تعػ ػػديؿ  2016الشػ ػػرط المتعلػ ػػؽ ب ػ ػ ال يلػ ػػوف

المترشم حامال لجنسية أعرى إضاتة إل جنسيته الجزائرية ،لما عليه أف ي بػ

الجنسػية

الجزائرية األصلية لألم و األـ و لػ ا الػزوج ،وهػو مػا يػسدي إلػ ملػؽ بػام الترشػم أمػاـ
لؿ مترشم متجنس أو مف لاف أحد والديه أو أجدادا مير جزائرييف ،لما يجم أال يلوف

زوج رئيس الجم ورية حامال لجنسية أعرى.

لما اشػترط تعػديؿ  2016علػ المترشػم أف ي بػ

سنوا

إقامػة دائمػة بػالجزائر لمػدق 10

عل األقؿ قبؿ إيداع الترشم.

وعليه نرى أف تعديؿ  2016يسلد عل تعميؽ االنتمػا الػوطنق إلػ الج ازئػر لمػف

سيتول ه ا المنصم الحساس.

المطمب ال اني :الجديد في منصب الوزير األول
يعتبػػر الػػوزير األوؿ الشعصػػية ال انيػػة تػػق السػػلطة التنفي يػػة ويحتػػؿ ملانػػة هامػػة

تق الحلومة باعتبارا المنسؽ والمسير ألعمال ا والمشرؼ علػ تسػييرها ،تمػف الم ػـ جػدا
معرتة جديد األحلاـ المتعلقة باعتيار الشعص المناسم ال ي تتوتر تيه القدرق عل تنفي
سياسة معينة عالؿ تترق زمنية ول ا المتعلقة بالم اـ الدستورية المعولة للوزير األوؿ.
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الفرع األول :ارتباط تعيين الوزير األول باألغمبية البرلمانية
عوؿ الدستور لػرئيس الجم وريػة سػلطة تعيػيف الػوزير األوؿ يوان ػا م امػه والجديػد
ال ي جا به تعديؿ  2016أنه اشترط عل رئيس الجم ورية استشارق األملبية البرلمانية
قبؿ تعييف الوزير األوؿ ،ويعد ارتباط تعييف الوزير األوؿ باألملبية البرلمانيػة مػف سػما

النظاـ البرلمانق.

ويػرى بعػػض البػػاح يف أف االنتعابػػا

التشػريعية ومػا تتولػػد عن ػػا مػػف أملبيػػة نيابيػػة

تلزـ رئيس الجم ورية سياسيا أف يشرؾ البرلماف تق تلويف الحلومة.1

وعليػػه تػػصف نيػػة المسسػػس الدسػػتوري بػػصق اررا م ػػؿ ه ػ ا ااج ػ ار تتجػػه إل ػ مػػنم ال قػػة
التػ ػوازف ب ػػيف الس ػػلطتيف التشػ ػريعية

للحلوم ػػة م ػػف قب ػػؿ البرلم ػػاف وهػ ػ ا م ػػف شػ ػ نه إح ػػدا
والتنفي ية.

الفرع ال اني:إ ادة اال تبار لبعض المهام الدستورية لموزير األول
إف التعػ ػ ػػديال

الدسػ ػ ػػتورية لسػ ػ ػػنة  2008قيػ ػ ػػد

مػ ػ ػػف صػ ػ ػػالحيا

تق التعيػيف تػق وظػائؼ الدولػة و توقيػس الم ارسػيـ التنفي يػة والتػق لانػ
رئػػ ػػيس الجم وريػ ػ ػػة ،لمػ ػ ػػا أف ت أرسػ ػ ػػه الجتماع ػ ػػا

الجم ورية.
وجا

التعديال

الػ ػ ػػوزير األوؿ
مشػروطة بمواتقػة

الحلومػ ػ ػػة مشػ ػ ػػروط بتفػ ػ ػػويض رئػ ػ ػػيس

الدستورية لسنة  2016لتوسس مف ه ا الصالحيا

تق التوقيس

المنفرد للم ارسػيـ التنفي يػة دوف حاجػة لمواتقػة رئػيس الجم وريػة ،ورئاسػة مجلػس الحلومػة
دوف حاجة لتفويض رئيس الجم ورية.

وبعصػػوص تنسػػيؽ العمػػؿ الحلػػومق ،لػػاف الػػوزير األوؿ تػػق ظػػؿ تعػػديؿ 2008

ينف برنامج رئيس الجم ورية وينسؽ مف أجػؿ لػؾ عمػؿ الحلومػة ،وبنػا علػ

لػؾ تػصف

الحلومػػة مسػػسولة علػ تنفيػ سياسػػة يتػػول توجي ػػا وضػػبط اعتيارات ػػا رئػػيس الجم وريػػة

1

د /عبد اهلل بوقفة ،الحياق الدستورية العالمية و ال و ار

السياسية –دليؿ معتصر للتجارم الدستورية

نظريا و تطبيقيا ،-دار ال دى ،عيف مليلة الجزائر) ،2016 ،ص .193
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الممارس األوؿ للسلطة التنفي ية ،وم مة الوزير األوؿ تقتصر عل وضس عيػا ار رئػيس
الجم ورية موضس التطبيؽ.

وعليػػه تطػػري إشػػلالية التمييػػز بػػيف مسػ لة تحديػػد التوجي ػػا

العامػػة لسياسػػة الدولػػة

مػف طػرؼ رئػيس الجم وريػة مػف ج ػة ومسػ لة تنفيػ ها مػف طػرؼ الػوزير األوؿ مػف ج ػة
انية ،ت ؿ التنفي مف الوزير األوؿ يقصد به مجرد التطبيؽ اآللق للسياسػة العامػة للدولػة

أـ يقصػػد بػػه إ رائ ػػا حسػػم مػػا تطلبػػه الظػػروؼ السياسػػية وعػػدـ ااقتصػػار عل ػ التنفي ػ

البسيط ل ا.

التعػػديؿ الدسػػتوري لسػػنة  2016تقػػد نػػص تػػق المػػادق  93عل ػ أنػػه ....« :ينسػػؽ

الوزير األوؿ عمؿ الحلومػة ،تعػد الحلومػة معطػط عمل ػا وتعرضػه تػق مجلػس الػوز ار »
وباسػػتق ار هػ ا المػػادق يتضػػم أف الدسػػتور مػػنم بصػػورق صػريحة للػػوزير األوؿ هػػامش مػػف

الحرية لتحديد العيا ار األساسية يتعدى التطبيؽ العملق لبرنامج رئيس الجم ورية.

خاتمة:

لػ ػػاف للتعػ ػػديال

بالسلطا

ال ال

إصػ ػػالحا

الدسػ ػػتورية لعػ ػػاـ  2016األ ػ ػػر اللبيػ ػػر عل ػ ػ األحلػ ػػاـ العاصػ ػػة

تق الدولة مف عالؿ إدعاؿ الل ير مػف التعػديال

علػ الػرمـ مػف أن ػا

جوهريػ ػػة إال أنػ ػػه تبق ػ ػ الحاجػ ػػة إل ػ ػ المراجعػ ػػة الدوريػ ػػة تػ ػػق ظػ ػػؿ التطػ ػػو ار

السياسية وااجتماعية ،وعليه يملف استعالص النتائج و االقتراحا
أوال :النتائج

 تعزيز يواعادق النظر تق صالحيا -تعزيز وضبط أل ر لسلطا

التالية:

مجلس األمة.

الرقابة البرلمانية عل أعماؿ الحلومة.

 دعـ الحقوؽ المعترؼ ب ا للمعارضة البرلمانية ،وتق لؾ ت ميف للنقاش السياسق. -ت ػػدعيـ اس ػػتقاللية الس ػػلطة التشػ ػريعية ع ػػف طري ػػؽ من ػػس التجػ ػواؿ السياس ػػق علػ ػ نػ ػوام

البرلماف ،وتقنيف ضرورق التفرغ لعضوية البرلماف.

 -مراجعة األحلاـ المتعلقة بتعزيز استقاللية العدالة.
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 -إعػػادق العمػػؿ بالتػػدبير الدسػػتوري القاضػػق بتحديػػد الع ػػدق الرئاسػػية بع ػػدتيف ،وتػػق ه ػ ا

تلريس للتداوؿ الديمقراطق.

 -ارتبػاط تعيػيف الػوزير األوؿ باألملبيػة البرلمانيػة ،والنتيجػة مػنم ال قػة للحلومػة مػف قبػؿ

البرلماف.

انيا :اإلقتراحات

 مػػنم مجلػػس األمػػة حػػؽ طلػػم اسػػتدعا البرلمػػاف لالنعقػػاد تػػق دورق ميػػر عاديػػة حت ػيلتمؿ االصالي بعصوص دور مجلس األمة.

 -تعزيز أل ر تق األحلاـ العاصة بحماية القاضق و الت ليد عل مسسولياته.

 النص تق الدستور عل ت سيس ممارسة سياسية تتم ؿ تق عطام سنوي حػوؿ وضػساألمة يلقيه رئيس الجم ورية أماـ مرتتق البرلماف.
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قائمة المصادر والمراجع:
أوال  /قائمة المصادر:

أ -دستور الجزائر حسم تعديؿ  2008ج ر  63لػ  16نوتمبر )2008
م -دستور الجزائر حسم تعديؿ  2016ج ر  06لػ  03تبراير )2016
ب-النصوص القانونية:

 -1القانوف رقـ  09-08المسرف تق  25تب اريػر  2008المتضػمف قػانوف ااجػ ار ا
ج ر  21لػ  23أبريؿ .)2008

المدنيػة وااداريػة

انيا /قائمة المراجع:

أ-الكتب:

 -1سععع عمير ععع ،ي الوظ فعععلياليعععع
(الم ا )،ي.9002

ليل مةععع ياج عععلي ععع يالم ا ععع ،يما يالهعععم ،يرععع لي ة ةعععلي

 -2عوي ي ة عع يبغعمام ،يال اع ععفي ع يالم ا ع ،يالمع ياجول،يال طب عليالم ا عليلة مع
والم ا م،يالم ا ،ي.3221

ي

 -3ةوميذب ح،يالفصليب ليالسةطع ي ياليم بليالمسيو ليالم ا عل،يما يالهعم ،يرع لي ة ةعلي
(الم ا )،ي.9002
ب -المطبو ات الجامعية:
 -3رة يس ما ،ي اعض ا ي طبورليألق يرةىيطةبليالكفع فيال ه عليلة اع ععف،يكة عليالاقعو يي
مع ليالم ا -بليرك ول،-ي .9009-9003ي
ج-الرسائل الجامعية:

-7قاض ػػق أن ػػيس تيص ػػؿ ،دولـــة القـــانون ودور القاضـــي اإلداري فـــي تكريســـها فـــي الجزائـــر ،مػ ػ لرق

ماجستير تق الحقوؽ ،جامعة قسنطينة.6171-6112 ،

د-المقاالت في المج ت:
 -3ر ع يروابم ،ي"عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع على حقوق المواطن"،ي مةعلي
الفك يالب ل ع ،يال ممياجول،يم س ب ي .9009ي
 -9م/ي ع ي ي ع ،ي"المعارضةةة البرلمانيةةة فةةي الدلةةاور ال ا ةةر " ،مةععل ال ةععو يالقع و ععلي
والس عس ل،يكة ليالاقو يويال ةو يالس عس ل،يمع ليالوام ،يال ممي،32يمع ف ي.9032ي ي
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