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  الفصل بين ا�ختصاصين التشريعي والتنظيمي

  وضعف وسائل حماية مجاليھما

  

  نبالي فطة . د

  " ب " أستاذة محاضرة 

  كلية الحقوق

  تيزي وزو -جامعة مولود معمري 

  

  مقدمة
صل بين فيعتبر الفصل بين ا�ختصاصين التشريعي والتنظيمي نتيجة لتكريس الدساتير لمبدأ ال

وربط ھذا ". روح الشرائع"مونتسكيو في كتابه  إلى مبدأھذا ال توضيح يعود الفضل في. السلطات
 دلتد إ� في ا5نظمة المعتدلة، وأن الحرية السياسية � توجفيري الكاتب . المبدأ بحماية الحرية

ولكي � يكون ھناك ... التجربة أن كل من يملك السلطة يميل إلى إساءة استعمالھا إ� أن يجد حدود
   1...بحكم ا5شياء أن توقف السلطة السلطة تعمال السلطة يجبتعسف في اس

مونتسكيو بمقتضى ھذا التصّور المستوحى من الدستور ا;نجليزي، مبدأ من شأنه إذن وضع 
 وجاء ا;ع<ن . عن طريق توزيعھا وبالتالي حماية الحرية، 2تجنب ارتداء السلطة طابعا استبداديا

الفصل بين السلطات ضمانة من  مجسدا لھذه الفكرة إذ اعتبر أن نالفرنسي لحقوق ا;نسان والمواط
كل مجتمع � تتوافر فيه ضمانات الحقوق : أنعلى منه  16المادة  نصتضمانات حقوق المواطن، إذ 

  .3و� فصل بين السلطات مجتمع � دستور له

شريعي تجسد إذن فكرة توزيع ا�ختصاصات على ا5جھزة المختلفة للدولة بالخصوص الت
والتنظيمي، حماية الحقوق والحريات للمواطن وتحقق له ا5من القانوني، باعتبار أن المجال التشريعي 

ولكن تبقى تلك . للبرلمان الممثل للشعب، بينما  يعود المجال التنظيمي للسلطة التنفيذية 4يعود مبدئيا
الحدود الفاصلة بين الضمانات القانونية مجرد تصريحات فقط، ما لم توضع أجھزه لرقابة 

فتكمن ا;شكالية إذن في البحث عن المجال القانوني لكل . ا�ختصاصات التي نص عليھا الدستور
   .سلطة واDليات المؤسسة لحماية المجالين

يظھر بالعودة إلى الدستور الجزائري أن المؤسس قد فصل بين ا�ختصاصين التشريعي 
ضعيفة ليات الرقابة على المجالين التشريعي والتنظيمي آولكن تبدو ) المبحث ا5ول(والتنظيمي 

  ).المبحث الثاني(

  مظاھر الفصل بين ا�ختصاصين التشريعي والتنظيمي :المبحث ا�ول

 ،المعّدل 1989يعد الفصل بين ا�ختصاصين التشريعي والتنظيمي نتيجة لتكريس دستور 
ينص عليه الدستور صراحة إنما يستخلص من مع العلم أن ھذا المبدأ لم . لمبدأ الفصل بين السلطات

   .5كيفية تنظيم السلطة، وھو ما أكده المجلس الدستوري في العديد من آرائه وقراراته
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من الدستور  123والمادة  122يظھر فصل المؤسس ل<ختصاصين، بتحديده بمقتضى المادة 
مجال السلطة  125قتضى المادة بم، بينما أطلق )المطلب ا5ول(الميادين التي يشرع فيھا البرلمان 

   ).المطلب الثاني(التنظيمية الذي يعود لرئيس الجمھورية 

  تحديد المجال التشريعي العادي والعضوي: المطلب ا�ول

القوانين العضوية فالمجال التشريعي الذي يعود للبرلمان � يقتصر  1996استحدث دستور 
  ).الفرع الثاني(إلى التشريع العضوي إنما يمتد ) الفرع ا5ول(على التشريع العادي 

  تحديد مجال التشريع العادي: الفرع ا�ول

من  1226حدد المؤسس الميادين التي يشرع فيھا البرلمان بموجب تشريع عادي في المادة 
تلك  � يقتصر اختصاص البرلمان على ما حددتهولكن  .بث<ثين ميدانوھي متعددة تقدر الدستور، 

ليشرع فيھا بموجب قانون عادي، إنما أحال المؤسس في العديد من مواد أخرى إلى  المادة من ميادين
  .العاديختصاص التشريعي ا�

تتمثل المواضيع التي أحال إليھا المؤسس صراحة إلى ا�ختصاص التشريعي في إطار مواد   
  :أخرى في الدستور

    ،7تحديد خاتم الدولة -

 ، 8د وتسيير ا5م<ك الوطنيةتحديد مشتم<ت الملكية العامة، تحدي -

  ، 9تحديد شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتھا -

  ، 10نزع الملكية وترتيب تعويض قبلي ومنصف -

  ، 11المعاقبة على التعسف في استعمال السلطة، ضمان عدم تحيز ا;دارة -

    ، 12إسقاطھا تعريف الجنسية الجزائرية وشروط اكتسابھا وا�حتفاظ بھا أو فقدانھا أو -

المعاقبة ضد المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس س<مة ا;نسان  -
  ، 13البدنية والمعنوية

  ، 14ممارسة حرية التجارة والصناعة -

حماية حقوق المؤلف، حماية حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، ضمان عدم انتھاك  -
  ، 15حرمة المسكن

  ، 16روط وكيفيات إنشاء الجمعياتتحديد ش -

ضمان مبدأ البراءة حتى ثبوت ا;دانة ومبدأ الشرعية، تحديد حا�ت وأشكال المتابعة  -
والتوقيف وا�حتجاز، تحديد شروط تمديد مدة التوقيف للنظر، تحديد شروط وكيفيات التعويض عن 

 ، 17الخطأ القضائي

  ، 18لةتحديد شروط تقلد المھام والوظائف في الدو -

  ، 19حماية تخصيص ا5م<ك الوقفية وأم<ك الجمعيات الخيرية -

  ، 20تحديد شروط التعليم المجاني -

ضمان أثناء العمل الحق في الحماية وا5من والنظافة وتحديد كيفية ممارسة الحق في الراحة،  -
  ، 21تحديد شروط ممارسة حق ا;ضراب والحدود الممكنة لممارسته
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ى الخيانة والتجسس والو�ء للعدو وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن المعاقبة عل -
  ،22الدولة

إحداث الضرائب مع التزام المشرع بعدم إحداثھا أو إحداث جباية أو رسم أو أي حق كيفما  -
  ، 23كان نوعه بأثر رجعي

بواجب ا;حسان  مجازاة اDباء على القيام بواجب تربية أبنائھم، ومجازاة ا5بناء على القيام -
  ، 24إلى آبائھم ومساعدتھم

حماية ا5جنبي الموجود على التراب الوطني في شخصه وأم<كه، عدم تسليم المجرمين  -
خارج التراب الوطني إ� بناء وتطبيقا لقانون تسليم المجرمين، منع تسليم أو طرد �جئ سياسي 

  ، 25المتمتع قانونا بحق اللجوء

  ، 26فتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس ا5مةتحديد ميزانية الغر - 

  ، 27وضع قواعد ممارسة السلطة القضائية، وتحديد شروط استعانة القضاة بمساعدين شعبيين - 

شرعية وشخصية العقوبات الجزائية، حماية المتقاضي من تعسف أو من أي انحراف يصدر  -
  ، 28من القاضي

   .29سبة وضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاتهتحديد ص<حية مجلس المحا -  

المواد واسع جدا و� يقتصر على مقيد إ� أنه أن المجال المخصص للبرلمان  يظھر إذن  
إنما يمتد إلى المجال المخصص للمشرع العضوي وھو المجال المستحدث بموجب  ،فحسبالمذكورة 

  .1996التعديل الدستوري لسنة 

  القانون العضوي تحديد مجال : الفرع الثاني  

حسب  ةعضوي قوانينالميادين المخصصة للبرلمان يشرع فيھا بموجب  مؤسسأيضا ال حدد  
 :متمثلة في من الدستور 123لمادة ما ورد في ا

تنظيم السلطات العمومية وعملھا، نظام ا�نتخابات، القانون المتعلق با5حزاب السياسية، "   
5ساسي للقضاء، والتنظيم القضائي، القانون المتعلق بقوانين القانون المتعلق با;ع<م، القانون ا

 ."المالية، القانون المتعلق با5من الوطني

 عّده مجا�تمواد أخرى في الدستور في بالعودة إلى يشّرع البرلمان أيضا بقوانين عضوية   
  :متمثلة في

 ،30منتخبةترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلھا في المجالس ال -

المتعلقة بوفاة أحد المترشحين ل�نتخابات  89تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة   -
  ،31الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له

 ،32تحديد كيفيات تنظيم حالة الطوارئ أو الحصار  -

أو تعيينھم، وشروط تحديد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس ا5مة  -
  ،33قابليتھم ل<نتخاب، ونظام عدم قابليتھم ل<نتخاب، وحا�ت التنافي

 ،34تحديد الحا�ت التي يقبل فيھا البرلمان استقالة أحد أعضائه -

 ،35تحديد شروط استخ<ف النائب أو عضو مجلس ا5مة في حالة شغور مقعده -
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ة وعملھما، وكذا الع<قات الوظيفية بينھما تحديد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا5م -
 ،36وبين الحكومة

 ،37تحديد شروط نشر مداو�ت جلسات البرلمان -

 ،38تحديد تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملھم واختصاصاتھم -

 ،39تحديد تشكيل المجلس ا5على للقضاء وعمله وص<حياته ا5خرى -

 ،40مة العليا للدولة وتنظيمھا وسيرھا وكذا ا;جراءات المطبقةتحديد تشكيلة المحك -

  .41تحديد ا;جراءات ا5خرى لسن التشريع -

ن يحيل إلى التنظيم المستقل، وينزل بعيدا أعلى غرار القانون العادي يمكن للقانون العضوي 
مر المتضمن ليحدد محتوى نص التنظيم الذي ھو بصدد ا;حالة إليه، كما يظھر ذلك من خ<ل ا5

أوجب ھذا ا5خير، أن يرفق المرسوم الرئاسي المتضمن . القانون العضوي المتعلق بنظام ا�نتخابات
استدعاء ھيئة الناخبين ل<ستفتاء، بالنص القانوني المقترح ل<ستفتاء، وأوجب أن يحدد لوني ورقتي 

للتان ستوضعان تحت تصرف وا" � " وا5خرى كلمة " نعم " التصويت، التي تحتوي إحداھما كلمة 
الناخبين، كما أوجب أن يتضمن المرسوم الرئاسي، نص السؤال المطروح على ا�ستفتاء محترما في 

    .42ذلك الصياغة التي أوجبھا القانون العضوي

بالنسبة ( 123فقط والمادة  122في المادة كما ن<حظ،  البرلمان� ينحصر إذن اختصاص 
إلى ميادين أخرى نصت عليھا مواد أخرى في  تد أيضا اختصاصه، إنما يم)العضويللتشريع 

الدستور، إما بطريقة صريحة كما ن<حظه من خ<ل المواد المذكورة، وإما بطريقة ضمنية تجعل تلك 
 .43البرلمانالمجا�ت من اختصاص 

  إط'ق المجال التنظيمي: المطلب الثاني   

 مجال أطلقشريعي العادي والعضوي، حدد المؤسس مجال اختصاص البرلمان الت بعد أن  
  :125تنص المادة ففسمح لھا التدخل في الميادين غير المرصودة للبرلمان، نظيمية، التالسلطة 

  ."44يمارس رئيس الجمھورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون"    

ر ا5ول في ممارسة تولى إذن رئيس الجمھورية السلطة التنظيمية المستقلة ويختص الوزيي
 ھذا ا�ختصاص بمفردة وفقا للتعديل الدستوريالسلطة التنظيمية التنفيذية، و� يمارس الوزير ا5ول 

   . 45ا5خير بل تحت رقابة رئيس الجمھورية

يبدو إذن مبدئيا أن المجال التشريعي محدد ومقيد بينما المجال التنظيمي مطلق، وھو ما أكده 
  :في رأيه المجلس الدستوري نفسه

من  115ونظرا لكون الص<حيات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني محددة في المادة " 
الدستور، فإن المجلس الشعبي الوطني حين كون لجنة دائمة لتطلع على العرائض التي ترسل إليه، 

جانب وتدرسھا، وتخطر إذا اقتضت الحال ا5جھزة والھياكل التابعة للدولة، قد تجاوز في ھذا ال
  ."46ا5خير مجال اختصاصه، كما أن ھذه الص<حية ا5خيرة مخالفة لNحكام الدستورية

عدم ما ي<حظ من خ<ل النصوص الدستورية الموزعة ل<ختصاصات التشريعية والتنظيمية 
  .وضوح الحدود الفاصلة بين المجالين التشريعي والتنظيمي المستقل

ادين المخصصة له للتشريع فيھا، فتدخله طبقا للمواد � يتدخل التشريع بمفرده حتى في المي
، ... "القواعد العامة"  :أع<ه مقّيد مرة أخرى، فاستعمل المؤسس لتحديد تلك الميادين عبارات عديدة
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" ، ... "تحديد سياسة" ، ... "المبادئ ا5ساسية" ، ... "النظام العام" ، ... "التشريع ا5ساسي" 
يؤدي  " ...تحديد شروط...الضمانات ا5ساسية" ، ..."الخطوط العريضة"  ،... "الخطوط ا5ساسية

ھذا ا�خت<ف والغموض في التعبير، رغم وجود مواد أخرى مفّسرة للبعض من تلك المجا�ت في 
الدستور ذاته، إلى التساؤل عن الفرق الموجود بين تلك المصطلحات من جھة، وعن ما ھو الفرق 

، وللعلم أن المؤسس الجزائري 47خرى لتدخل السلطة التشريعية من جھة أخرىبينھا وبين ا5شكال ا5
  . انتھج في ھذا ا;طار نفس ا�تجاه الذي انتھجه المؤسس الفرنسي

ضمن بنود معدودة، إلى  34حدد الدستور الفرنسي اختصاص البرلمان أساسا في المادة   
" بمقتضى ھذه المادة إ� القواعد العامة  � يضع القانون. 48جانب مواد أخرى متناثرة في الدستور

Fixe les règles  " أو تحديد المبادئ العامة "Détermine les principes fondamentaux 
على أن المسائل غير المخصصة للقانون تعود إلى المجال  37، ونصت الفقرة ا5ولى من المادة 49"

  . 50التنظيمي

" المبادئ ا5ساسية " ل تشريع بإعطاء مفھوم واسع وّسع المجلس الدستوري الفرنسي مجال ال
، فطبقا �جتھاد المجلس الدستوري � يتقيد المشرع 34الواردة في المادة " الضمانات ا5ساسية " و

  .51بوضع القواعد العامة، إنما يمكنه أن ينزل أبعد من ذلك في تنظيم الموضوع المعني

مصادر أخرى �ختصاص المشرع،  34لمادة وجد أيضا المجلس الدستوري الفرنسي خارج ا  
أو ديباجة دستور  1789حالة من الدستور أو إع<ن إفاعتبر أنه يدخل في اختصاص التشريع كل 

كما استخلص المجلس مبادئ عامة للقانون، وھي تلك القواعد التي � . إلى القانون لكي يتدخل 1946
تفكير في روح النظام القانوني، واعتبر  نجدھا في نص محدد، لكن يضعھا ويخلقھا القاضي بعد

المجلس الدستوري أن المشرع ھو الوحيد الذي لديه اختصاص تعديل وإلغاء ھذه المبادئ ذات القيمة 
أضف إلى ذلك أن بعض القوانين العضوية يمكن أن تحيل إلى القانون وتنشئ اختصاص  .52التشريعية

  .53للتشريع العادي

الفرنسي إلى توسيع مجال التشريع وإلى إعادة اعتباره، مما  أدى اجتھاد المجلس الدستوري
 درجةأدى بالفقه الفرنسي إلى التساؤل وا�عتقاد باختفاء الحد الفاصل بين التشريع والتنظيم، وإلى 

. القول باختفاء التنظيم المستقل والتخلي عن المفھوم الموضوعي للتشريع لصالح المفھوم الشكلي
اء أن ذلك عارضا وراجع إلى اعتبارات ظرفية، تتمثل في تفادي المعارضة ويرى البعض من الفقھ

استعمال حقھا في اللجوء إلى ا5حكام المؤسسة في ھذا المجال لكبح النشاط التشريعي، ويمكن 
، بعد عملية ا;صدار عن �54سترجاع مجالھا 37للحكومة دائما اللجوء إلى الفقرة الثانية من المادة 

تصنيف، وخاصة أن ھذه المادة لم تقرن ذلك بميعاد معين، فإذا كان الحد الفاصل طريق إعادة ال
لتوزيع ا�ختصاصات تغيرت حدوده لصالح التشريع وتقلص المجال التنظيمي، � يعني ھذا أنه قد 

   .55اختفى

  ضعف آليات الرقابة على المجالين التشريعي والتنظيمي :المبحث الثاني

آليات خاصة لرقابة حدود المجالين التشريعي والتنظيمي على لم يضع المؤسس الجزائري 
خ<ف نظيره الفرنسي، بل يختص المجلس الدستوري بھذه المھمة وفقا للقواعد العامة التي تحدد 

، إ� أن ذلك يبقى )المطلب ا5ول(رغم الجھود التي قام بھا المجلس في ھذا ا;طار و ،اختصاصاته
  ).المطلب الثاني( غير كاف للقيام بھذه المھمة

  جھود المجلس الدستوري في حماية المجالين التشريعي والتنظيمي: المطلب ا�ول

مجالين التشريعي والتنظيمي المستقل والتنفيذي ته للتظھر جھود المجلس الدستوري في حماي  
   .، فرغم قلتھا إ� أنھا تعبر عن نية المجلس في تحقيق ھذه المھمةمن خ<ل قراراته وآرائه
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  حماية المجلس الدستوري للمجال التنظيمي :الفرع ا�ول  

لسلطة التشريعية من ااجتھاده بداية قام المجلس الدستوري بحماية المجال التنظيمي ومنع منذ   
  :1989أوت  30أمر إلى السلطة التنفيذية، فجاء في قراره المؤرخ في  توجيه أيّ 

للسلطة التنفيذية و� يندرج بتاتا ضمن ونظرا لكون ھذا ا;جراء يشكل أمرا موجھا "   
  ."56على ھذا النحو يستبعد مبدأ الفصل بين السلطات 21ص<حيات النائب الدستورية، ونص المادة 

  :2011يوليو  6المؤرخ في  لمجلس الدستوريايضا في رأي جاء أ

لى التوالي تحم<ن إلزامية الحضور ع" وجوبا" وكلمة    "يتعين عليه" عبارة    اعتباراً أن -" 
من الوزير المعني أو ممثله، وأصحاب الوظائف العليا الذين لھم على ا5قل مرتبة مدير ا;دارة 
المركزية، حسب الحالة، 5شغال مجلس الدولة وجلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا 

  التابعة لقطاعاتھم،

ل سلطة تمارس ص<حياتھا في الحدود بين السلطات يقتضي أن ك  مبدأ الفصل  واعتباراً أن -
  المنصوص عليھا في الدستور،

يمنع أية سلطة أن تفرض على سلطة أخرى التزامات   مبدأ الفصل بين السلطات واعتباراً أن -
  تدخل ضمن مجال اختصاص سلطة أخرى ،

وأصحاب  على الوزير المعني أو من يمثله، التزاماتواعتباراً بالنتيجة، فإن المشرع بإقراره  -
الوظائف العليا الذين لھم على ا5قل مرتبة مدير ا;دارة المركزية ، يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين 

  ".57السلطات

   :نع أيضا المجلس الدستوري البرلمان من استحداث آلية لرقابة عمل الحكومةم

تطبيق    مدى   حول  يتقييم  تقرير البرلمان   أمام   بتقديم    الحكومة  بإلزام   اعتبارا أنه     -" 
   كل   للدراسة، بعد   الدستوري  ا;خطار، المعروض على المجلس  العضوي، موضوع   القانون

آلية    لنفسه   أّسس  قد   المشّرع   والبرلمان يكون   والو�ئية   البلدية   الشعبية  انتخاب للمجالس
  الحكومي،   العمل   لرقابة  

   في   عملھا  كل سلطة   تحصر   يقتضي أن  لطاتالس  بين   الفصل   مبدأ   واعتبارا أن     -
  الدستور،   في   لھا  المحّددة    الحدود

الحكومة، وحّددت    حق رقابة عمل  من الدستور خولـت البرلمان 99واعتبارا أن المادة      - 
   ممارسة ھذه  من الدستور آليات  134و    133و  84و   80   الحصر، في المواد   على سبيل

  الرقابة،

اDليات    خارج   الحكومة  عمل    على   للرقابة  آلية  بإقـرار  واعتبارا بالنتيجة أنه    - 
يكون المشّرع قد تعدى مجال  من الدستور، 134و  133و  84و  80في المواد   المنصوص عليھا 

من القانون العضوي، موضوع ا;خطار،  8مما يتـعّيـن التصريح بعدم مطابقة المادة  اختصاصه،
  ..."58ورللدست

كما  أمر إلى السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية من توجيه أيّ إذن المجلس الدستوري منع 
 أساس ھذا علىو .تأسيسا على مبدأ الفصل بين السلطات منعھا من استحداث آلية لرقابة الحكومة

   .التشريعي والتنظيمي نقام المجلس الدستوري بحماية المجاليالمبدأ 
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الدستوري بحماية المجال التنظيمي المستقل الذي يعود لرئيس الجمھورية  لم يكتف المجلس
رئيس (فحسب، إنما امتدت حمايته إلى المجال التنظيمي التنفيذي الذي يعود إلى الوزير ا5ول 

  ).الحكومة سابقا

        حماية المجلس الدستوري للمجال التنظيمي المستقل/ أ  

إطار حمايته للمجال التنظيمي الذي يعود لرئيس جاء في قرار المجلس الدستوري في 
   :الجمھورية

نظرا لكون الجواز الدبلوماسي، يسلم حسب ا5عراف الدولية، لكل سلطة تابعة للدولة "   
ملزمة بمھمة دائمة أو وقتية تمثيلية أو في إطار نشاط دولي يھم الدولة، وبھذه الصفة فھو يسلم حسب 

  ،59من الدستور 116و 74و 67ا طبقا للمواد إرادة السلطة التنفيذية وحدھ

115ونظرا لكونه � يعود حينئذ للقانون المحدد مجاله خاصة في المادة   
من الدستور، أن  60

ينص على كيفيات تسليم وثائق السفر أو وضعھا حيز التداول أو استعمالھا، 5ن ذلك من اختصاص 
  61... "من الدستور 116السلطة التنظيمية وحدھا كما ھي محددة في المادة 

  :1996ظل دستور في المجلس الدستور رأيه ھذا  أكد

، أن المرتبة التشريفية 123و 122واعتبارا أنه يستنتج من الدستور �سيما من المادتين  -"   
ال<ئقة والمرتبطة بالمھمة الوطنية لعضو البرلمان، واستفادته في سفره في الداخل والخارج من 

  فات المرتبطة بصفته البرلمانية، مواضيع � تندرج ضمن مجال القانون،المساعدات والتشري

من  125واعتبارا أن المؤسس الدستوري ينص صراحة، بموجب الفقرة ا5ولى من المادة  -  
الدستور، أن المسائل غير المخصصة للقانون يعود ا�ختصاص فيھا للسلطة التنظيمية لرئيس 

 الجمھورية،

ة أن المشرع حين أدرج المواضيع المذكورة أع<ه ضمن ھذا القانون يكون واعتبارا بالنتيج -  
  ." 62قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات

  للوزير ا�ولحماية المجلس الدستوري للمجال التنظيمي الذي يعود / ب  

اعتبر المجلس الدستوري ا5حكام التشريعية التي تحيل على مكتبي الغرفتين التشريعيتين،   
على  ابموجب تعليمة كيفيات تطبيق بعض أحكام القانون محل رقابته، مخالفة للدستور �عتدائھلتحديد 

  ):الوزير ا5ول حاليا(المجال التنظيمي المخصص لرئيس الحكومة 

اعتبارا أن أحكام المواد المذكورة أع<ه، تحيل تحديد كيفيات تطبيق ھذه ا5حكام بموجب  -"   
  جلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس ا5مة،تعليمة على كل من مكتب الم

من الدستور أن ) الفقرة الثانية( 125واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر في المادة  -  
  في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة،... يندرج" تطبيق القانون 

الفقرة ( 125مادة أن المشرع في ھذه الحالة يكون قد أخل بمقتضيات ال ةواعتبارا بالنتيج -  
  ."63من الدستور المذكورة أع<ه) الثانية

 125إدراج المادة في رأي � حق، ألزم المجلس الدستوري بناء على ذلك المشرع العضوي 
  :ضمن تأشيرات القانون العضوي محل رقابته

يفية تطبيق بعض أحكامه على كاعتبارا أن القانون العضوي موضوع ا;خطار أحال  -" 
  ،التنظيم
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من الدستور تنّص على أنه يندرج تطبيق القوانين في ) 2الفقرة ( 125واعتبارا أن المادة  -
  المجال التنظيمي الذي يعود للوزير ا5ول،

واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع ھذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي  -
  ".64موضوع ا;خطار، ُيعدU سھوا يتعيTن تداركه

  حماية المجلس الدستوري للمجال التشريعي :الثاني الفرع

أكد المجلس الدستوري على اختصاصه في رقابة السلطة التشريعية حين ممارستھا   
  .وأ� يعتدى عليهمجالھا  ىعدتتلكي � ، وھي نوع من الحماية �ختصاصاتھا التشريعية

تصويت عليه بكل سيادة طبقا واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المشرع إعداد القانون وال"   
من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري، بمقتضى اختصاصاته ) الفقرة ا5خيرة( 98للمادة 

  ."65الدستورية أن يسھر على احترام المشرع ا5حكام الدستورية حين ممارسته سلطته التشريعية

التي رسمھا لھا ألزم المجلس الدستوري السلطة التشريعية مراعاة حدود اختصاصاتھا   
  :الدستور

 122واعتبارا أن القانون ا5ساسي الخاص لموظفي البرلمان � يعود بموجب المادتين  - "   
وا5حكام ا5خرى من الدستور إلى مجال القانون، و� يمكن بالتالي أن يخضع ;جراءات  123و

من  126المادة  والفقرة ا5ولى من 120ا;عداد والمصادقة وا;صدار المقررة في المادة 
  ."66الدستور

واعتبارا أن المشرع، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع ا�ختصاصات، مطالب بأن  -"   
يراعي، كلما مارس ص<حية التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه بحيث � 

جب استثناءھا من يدرج ضمنه أحكاما ومضامين تعود دستوريا لمجا�ت نصوص أخرى مما يستو
  ." 67النطاق الذي يعود لھذا القانون

راقب المجلس الدستوري في سبيل حماية المجال التشريعي أيضا، تخلي المشرع عن   
 اختصاصاته لصالح سلطات أخرى، متمثلة في كل من السلطة التنظيمية والنظام الداخلي للمجلسين

  .البرلمانيين

  مشرع عن اختصاصه لصالح السلطة التنظيميةرقابة المجلس الدستوري لتخلي ال/ أ  

اعتبر المجلس الدستوري ا5حكام التشريعية، التي أحالت إلى التنظيم لتحديد عدد ومقر   
ودائرة اختصاص المحاكم، غير دستورية لكون تلك ا5حكام تدخل أص< في المجال التشريعي و� 

  :تدخل في المجال التنظيمي

علق بالتقسيم القضائي موضوع من ا5مر المت 2، أن المادة واعتبارا ومن جھة أخرى - "   
ا;خطار، عندما أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص المحاكم، على التنظيم بموجب مرسوم 

الفقرة ا5ولى من الدستور، التي تحدد مجال ممارسة السلطة  125رئاسي، قد أخلت بأحكام المادة 
  ."68ونالتنظيمية لرئيس الجمھورية في المسائل غير المخصصة للقان

لقد أخرج الدستور الفرنسي التنظيمات من مجال رقابة المجلس الدستوري، ففي حالة اتخاذ   
ختصاص ا�يعود . تنظيم يدخل موضوعه في المجال التشريعي ف< يمكن للمجلس الدستوري التدخل

ن كان في مجال ھذه الرقابة إلى مجلس الدولة الذي يمكن أن يلغي التنظيم لتجاوز السلطة، ولكن وإ
ميعاد الطعن محدد بشھرين من تاريخ نشر التنظيم، إ� أن ا;جراءات إلى غاية إصدار قرار ا;لغاء 
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يمكن أن تدوم عّدة أشھر أو عّدة سنوات، ويظھر من ذلك عدم التناسب في الحماية المقررة للمجالين 
  .   69التشريعي والتنظيمي

مجلس الشعبي الوطني وللنظام الداخلي رقابة تخلي المشرع �ختصاصه لصالح مكتب ال/ ب  
  للمجلسين البرلمانيين

اعتبر المجلس الدستوري ا5حكام التشريعية التي تحيل تقدير المنحة الشھرية التي تدفع للنائب   
الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، على مكتب المجلس الشعبي الوطني، وا5حكام التي تحيل 

  : لتوثيق التي يتقاضاھا عضو البرلمان على المجلسين، مخالفة للدستورتقدير تعويضة البحث وا

من الدستور، أن نّية  115واعتبارا أنه يستنتج من صياغة الفقرة الثانية من المادة  -"  
المؤسس الدستوري أن يحدد القانون مختلف التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس ا5مة، بما 

تدفع للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، والتعويضة  التعويضات التي في ذلك
 التي يتقاضاھا عضو البرلمان عن البحث والتوثيق،

واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع لما أحال تقدير المنحة الشھرية الخاصة التي تدفع للنائب  -  
س الشعبي الوطني، وأحال تقدير التعويضة الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مكتب المجل

التي يتقاضاھا عضو البرلمان، عن البحث والتوثيق، على المجلسين يكون قد خالف أحكام الفقرة 
  ."70من الدستور 115الثانية من المادة 

  حدود المجلس الدستوري في حماية المجالين: المطلب الثاني  

الدستوري التشريعي والتنظيمي على  لم يضع المؤسس إجراءات خاصة لرقابة المجلس  
  .خ<ف المؤسس الفرنسي

منه إجراءات لرقابة  41والمادة  37أسس الدستور الفرنسي بمقتضى الفقرة الثانية من المادة   
الحدود الموضوعة للتشريع والتنظيم، بينما أثير تساؤل عن مدى إمكانية اللجوء إلى الفقرة الثانية من 

  .71القوانين من أجل رقابة المجالين التشريعي والتنظيمي لرقابة على دستوريةالمتعلقة با 61المادة 

إما أثناء  وفقا للدستور الفرنسي، الرقابة على الحدود التشريعية والتنظيميةإذن تمارس   
من الدستور، وإما بعد ا;صدار  41ا;جراء التشريعي وقبل التصويت على القانون بمقتضى المادة 

37ة الثانية من المادة وذلك حسب الفقر
إذا تبين أثناء إعداد التشريع أن  أنه 41ورد في المادة . 72

يمكن للحكومة أو لرئيس الغرفة المخطرة أن … اقتراح قانون أو تعديل � يدخل في المجال التشريعي
يعترض بعدم القابلية، وفي حالة ا�خت<ف بين الحكومة ورئيس إحدى الغرفتين المعنية، يفصل 

جاء في الفقرة الثانية من  .73جلس الدستوري في ا5مر بطلب من أحدھما في ظرف ثمانية أيامالم
النصوص التشريعية التي وردت في المجال التنظيمي، يمكن تعديلھا بمقتضى  على أن 37المادة 

مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الدولة، أما النصوص التي ترد في ھذا المجال بعد دخول الدستور حيز 
نفيذ، � يمكن تعديلھا بمقتضى مرسوم إ� بعد أن يصّرح المجلس الدستوري أنھا ذات طابع الت

  .75المادة ا5كثر استعما� من قبل الحكومة تعد ھذهو ،74تنظيمي

، رقابة 1982جويلية  30رفض المجلس الدستوري الفرنسي ابتداء من قراره المؤرخ في   
قبِل . المتعلقة برقابة دستورية القوانين 61 ية من المادةالمجالين بعد إخطاره بمقتضى الفقرة الثان

بالمقابل عند إخطاره بمقتضى ھذه المادة رقابة تخلي المشرع بصورة مفرطة عن اختصاصه لصالح 
 10السلطة التنظيمية، أي رقابة عدم ا�ختصاص السلبي للمشرع، بمقتضى عّده قرارات، قرار 

1993أوت  5قرار ، 1992فيفري  21، قرار 1985جويلية 
76.  
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ردا على  1982جويلية  27ح المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في صرّ   
أصحاب ا;خطار الذين عارضوا اختصاص التشريع، أن الموضوع الذي تناوله القانون محل 
ا;خطار يدخل في المجال التشريعي بالنظر إلى ھدفه، فيكون المجلس الدستوري قد رّجح روح 

  .77ور على ا5حكام الصريحة لهالدست

بعد  1982جويلية  30المجلس الدستوري الفرنسي أيضا بمقتضى قراره المؤرخ في  أوضح  
، بشأن دستورية أحكام تنظيمية واردة في التشريع محل 61إخطاره بناء على الفقرة الثانية من المادة 

نون والتي تدخل في المجال التنظيمي ا;خطار، أن الدستور لم يقصد اعتبار ا5حكام الواردة في القا
ف< يمكن إذن ا�ستناد إلى تدخل المشرع في المجال التنظيمي للتمسك بعدم دستورية . غير دستورية
  .79، إنما يسمح فقط ھذا ا;جراء للحكومة بحماية مجالھا إذا أرادت ذلك78الحكم المنتقد

عدم  لتشريعي، فراقبعمل المجلس الدستوري الفرنسي أيضا على حماية المجال ا  
، بمنعه من التخلي عن 80ا�ختصاص السلبي للمشرع، فھي بمثابة حماية للمشرع ضد نفسه

اختصاصاته التشريعية المحددة له في الدستور لصالح ھيئات أخرى، أو وضعھا بصورة عامة تترك 
ص السلطة سلطة تقديرية واسعة للسلطة التنظيمية، بحيث يمكن لھذه ا5خيرة التدخل في اختصا

التشريعية، وبناء على ذلك ألزم المجلس الدستوري المشرع بالذھاب بعيدا لتحديد بدقة القواعد التي 
  .82يراقب بذلك المجلس الدستوري الفرنسي التقييد المفرط للمشرع لمجال اختصاصه. 81يضعھا

ن مماثلة لنظيره الفرنسي لحماية المجاليخاصة لم يؤسس الدستور الجزائري إجراءات 
بل يمارس المجلس الدستوري ھذا ا�ختصاص وفقا للقواعد العامة المتعلقة التشريعي والتنظيمي، 

أن أخطر حتى في ھذا ا;طار  الجزائريلم يسبق للمجلس الدستوري . بالرقابة على دستورية القوانين
ار، فعلى سبيل حق ا;خط )الحكومة سابقا( بشأن تنظيم، ويعود ذلك أساسا إلى عدم منح الوزير ا5ول

، بمقتضى المرسوم 83المثال رغم استحواذ رئيس الجمھورية على سلطة التعيين في وظائف الدولة
، لم يتمكن رئيس 84المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية 240 – 99الرئاسي رقم 

    .85الحكومة من استرجاع مجاله

د المفروضة على المشّرع من قبل لحدون االضم أساساالدستوري الفرنسي  سالمجل أنشئ
من خطر تجاوز البرلمان حدود اختصاصاته المحددة في الدستور  الحكومةماية أي لح ،86الدستور

سيادة لمدة طويلة في فرنسا فكرة التشريع معبر عن ا;رادة �عتبارات خاصة تتمثل في  ،على حسابھا
زائري ليست له من أھمية 5ن السلطة مثل تلك ا;جراءات في الدستور الجتأسيس ولكن . العامة

  .التنفيذية تتمتع بحصة ا5سد في المجال المتعلق بسن القواعد القانونية

يظھر لنا 5ول وھلة أن الدستور يجعل من البرلمان سلطة تشريعية من خ<ل الفصل الثاني 
كون من يمارس السلطة التشريعية برلمان يت" :  98المادة  ، فتنص87المخصص لھذه ا5خيرة

 وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .غرفتين، وھما المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا5مة
يعية � تتجسد في البرلمان، بل السلطة التنفيذية ن<حظ بالعودة إلى أحكام الدستور أن السلطة التشر. "

وامر التشريعية، اللجوء إلى عن طريق ا5 فيما يخص وضع القواعد القانونيةھذا ا5خير على تتفوق 
فا5صل . ..التنظيماتوضع ا�ستفتاء، تعديل الدستور، التصديق على المعاھدات، المبادرة بالقوانين، 

لفصل بين السلطات وحماية ل ةأفضل ضمانفتبقى إذن  .لبرلمان ضد السلطة التنفيذيةلحماية  أسستُ أن 
  .توسيع حق إخطار المجلس الدستورين طريق عالمجال المخصص لكل سلطة � يتأتى إ� 
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  خاتمة
بين البرلمان والتنظيمية يظھر لنا من الدستور أن المؤسس قد وّزع الوظيفة التشريعية   

، رغم عدم وضوح الحدود غير أن الم<حظ. والسلطة التنفيذية وحدد المواضيع التي تعود لكل سلطة
م تأسيس إجراءات خاصة لحماية المجالين ھو عد الفاصلة بين المجالين التشريعي والتنظيمي،

  . التشريعي والتنظيمي على خ<ف ما ھو عليه في الدستور الفرنسي

من أھمية لوجود خلل في توزيع ، لجزائرياالدستور في ;جراءات لمثل تلك ا� يكون لتأسيس 
 س الدستوريفي إطار اجتھاد المجلرغم ذلك نسجل . الوظيفية التشريعية لصالح السلطة التنفيذية

    .هويبقى اجتھاده غير كاف ومحدود نظرا لتقييد جھات إخطار ،حماية المجالينل تهحاولم
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