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ٖصا ايبشح ٜتٓاٍٚ تكِٝٝ زٚض اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ بإكاض١ْ َ  

ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ ٖٞ نُا١ْ قا١ْْٝٛ , ٚإٕ ايكإْٛ ايًبٓاْٞ

َ  تػُح يًُشه١ُ ايسغتٛض١ٜ أٚ اجملًؼ ايسغتٛضٟ َڀابك١ ايكإْٛ 

 .ْكٛم ايسغتٛض

احمله١ُ تًػٞ ايكإْٛ إشا تعاضض شيو َ  ايسغتٛض ٚؼهِ بعسّ 

عاز٠ ايٓٛط ٗ بعض أسهاّ ايكإْٛ ؾعًٗا إزغتٛضٜت٘ أٚ قس ٜڀًب 

 .َتٛاؾك١ َ  ايسغتٛض
Résumé. 
Ce travail de recherche qui concerne l’évaluation du rôle du contrôle du 
conseil constitutionnel algérien contient une comparaison avec la loi 
libanaise.  
Le contrôle de la constitutionnalité des lois est un principe juridique qui 
permet à une juridiction de nature constitutionnelle ou politique de 
contrôler la conformité d’une loi par rapport aux normes 
constitutionnelles ou au bloc de la constitutionnalité. Cette juridiction 
annule la loi si elle est contraire à la constitution en le déclarant 
inconstitutionnel ou encore peut demander la révision de certaines 
dispositions de la loi pour la rendre compatible avec la constitution par 
application de la technique des actes détachables. 

 

إٕ ايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ ٗ اؾعا٥ط اييت ٜكذلٕ تاضىٗا بايتاضٜذ ايسغتٛضٟ 

اؾعا٥طٟ, ًٚت تتڀٛض بؿهٌ َتكاط  عـٝح بعس "إدٗاض" إقطاضٖا ٗ 

غتٛض دعا٥طٟ ٚتعس٬ٜت٘ أٍٚ زغتٛض دعا٥طٟ, ٚاختؿا٥ٗا ٗ ثاْٞ ز



 جوادي إلياس أ.    )دراسة مقارنة( تقييم الدور الرقابي للمجلس الدستوري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (286) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

إتتاي١ٝ, ٚٗطت َٔ دسٜس ٗ ثايح زغتٛض دعا٥طٟ, ٜٚبسٚ إٔ ٚدٛزٖا قس 

 تطغذ ايّٝٛ ٗ ايػاس١ ايػٝاغ١ٝ ٚإ٪غػات١ٝ يًب٬ز. 

َٔ ايسغتٛض ع٢ً تأغٝؼ فًؼ زغتٛضٟ  013ٚقس ْكت إاز٠ 

ٜهًـ بايػٗط ع٢ً اسذلاّ ايسغتٛض. نُا ٜػٗط ع٢ً قش١ عًُٝات 

ٚاْتداب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ, ٚا٫ْتدابات ايتؿطٜع١ٝ, ٜٚعًٔ  ا٫غتؿتا٤,

 ْتا٥ر ٖصٙ ايعًُٝات.

( أعها٤ 3( أعها٤ : ث٬ث١ )9ٜتهٕٛ اجملًؼ ايسغتٛضٟ َٔ تػع١ )

( ٜٓتدبُٗا 5َٔ بِٝٓٗ ض٥ٝؼ اجملًؼ ٜعِٝٓٗ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ, ٚاثٓإ )

اسـس ( ٜٓتدبُٗا فًؼ ا٭١َ, ٚعهٛ 5ٚاجملًؼ ايؿعيب ايٛطين, ٚاثٓإ )

( ٜٓتدب٘ فًؼ ايسٚي١... 0( تٓتدب٘ احمله١ُ ايعًٝا, ٚعهٛ ٚاسس )0)

ٜٚعٌ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايسغتٛضٟ يؿذل٠ ٚاسس٠ َستٗا 

( غٓٛات. ٜهڀً  أعها٤ اجملًؼ ايسغتٛضٟ َٗاَِٗ َط٠ ٚاسس٠ 1غت )

( غٓٛات, ٚهسز ْكـ عسز أعها٤ اجملًؼ ايسغتٛضٟ نٌ 1َستٗا غت )

 (.012غٓٛات )إاز٠ ( 3ث٬خ )

ٜٚؿكٌ اجملًؼ ايسغتٛضٟ, باٱناؾ١ إٍ ا٫ختكاقات اييت خٛيتٗا 

إٜاٙ قطاس١ أسهاّ أخط٣ َٔ ايسغتٛض, ٗ زغتٛض١ٜ إعاٖسات 

ٚايكٛاٌْ, ٚايتُٓٛٝات, إَا بطأٟ قبٌ إٔ تكبح ٚادب١ ايتٓؿٝص, أٚ بكطاض 

ُٗٛض١ٜ, ضأٜ٘ ٗ اؿاي١ ايعهػ١ٝ. ٜٚبسٟ اجملًؼ, بعس إٔ ىڀطٙ ض٥ٝؼ اؾ

ٚدٛبا ٗ زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ ايعه١ٜٛ بعس إٔ ٜكازم عًٝٗا ايدلٕإ. نُا 

ٜؿكٌ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٗ َڀابك١ ايٓٛاّ ايساخًٞ يهٌ َٔ غطؾيت 

ايدلٕإ يًسغتٛض, سػب ا٫دطا٤ات إصنٛض٠ ٗ ايؿكط٠ ايػابك١ )إاز٠ 

012.) 

يٛطين أٚ ض٥ٝؼ ٚىڀط ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ اٚ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ا

(. ٜٚتساٍٚ اجملًؼ ٗ دًػ١ 011فًؼ ا٭١َ, اجملًؼ ايسغتٛضٟ )إاز٠ 

( َٜٛا 51َػًك١, ٜٚعڀٞ ضأٜ٘ أٚ ٜكسض قطاضٙ ٗ ٚطف ايعؿطٜٔ )

 (.017إٛاي١ٝ يتاضٜذ اٱخڀاض )إاز٠ 
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ٚإشا اضتأ٣ اجملًؼ ايسغتٛضٟ عسّ زغتٛض١ٜ َعاٖس٠ أٚ اتؿام, أٚ 

ٕ ْكا أنصيو إشا اضتأ٣  (.010ل عًٝٗا )إاز٠ اتؿاق١ٝ, ؾ٬ ٜتِ ايتكسٜ

تؿطٜعٝا أٚ تُٓٛٝٝا غرل زغتٛضٟ, ٜؿكس ٖصا ايٓل أثطٙ, ابتسا٤ َٔ ّٜٛ 

 (.019قطاض اجملًؼ )إاز٠ 

ٜٚعتدل ٚدٛز ايكها٤ ايسغتٛضٟ عس شاتـ٘, غـٛا٤ اؽـص ؾـهٌ اجملًـؼ      

تٓٛـِٝ   عتباض يًسغتٛض ٚإسٝا٤ يسٚضٙ ٗاإدتل أٚ احمله١ُ ايعًٝا, إعاز٠ 

ايع٬ق١ بـٌ ايػـًڀات ايعاَـ١ ٚٗ خهـٛع اؿٝـا٠ ايػٝاغـ١ٝ ٗ ايسٚيـ١        

٭سهاَ٘, َٚٔ ثِ ؼًٜٛ٘ َٔ سطف داَس َٚٝـت ٫ سـطاى يـ٘ ٫ٚ سٝـا٠     

 ؾٝ٘ إٍ ْل َتشطى ٜٓبض باؿٝا٠ ٚايؿعاي١ٝ.

ٚايٛاٖط٠ ايبـاضظ٠ ٗ ايـسٍٚ ايـيت مل تتكبـٌ بعـس ؾهـط٠ ايطقابـ١ عًـ٢         

احملانِ ايعاز١ٜ أٚ َٔ خـ٬ٍ قهـا٤ كـتل,    زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ عٔ ططٜل 

تهُٔ ٗ إٔ اؿٝـا٠ ايػٝاغـ١ٝ ٚعُـٌ إ٪غػـات ؾٝٗـا ٜػـرل َعـعٍ عـٔ         

ــا٠    ــ٢ ٖــاَـ اؿٝ ــ٢ إٔ ايسغــتٛض ٜعــٝـ عً ايكٛاعــس ايسغــتٛض١ٜ, َعٓ

ايػٝاغ١ٝ ٜٚكعب بايتايٞ ؾٗـِ ايٓٛـاّ ايػٝاغـٞ يًسٚيـ١ اعتُـازاڄ عًـ٢       

٘ ٗ ٚاز آخـط, عٝـح إٔ   ْكٛم ايسغـتٛض, ٭ٕ ايسغـتٛض ٗ ٚاز ٚتڀبٝكـ   

ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ٜكبح قهَٛاڄ بتٛاظْات ايكـ٣ٛ ٚايكـطاع بـٌ ا٭سـعاب     

ٚبتبــازٍ ا٭زٚاض بــٌ أنجطٜــ١ ٚأقًٝــ١, ٚبتذــاٚظ ايػــًڀات عًــ٢ بعهــٗا  

ايبعض بعٝساڄ عٔ َبسأ ؾكٌ ايػًڀات, ٚعٝح تٓعـسّ اؿـسٚز ايؿاقـ١ً    

 بٌ ايػًڀات.

ؿا٤ فًـؼ زغـتٛضٟ, ٚؾٗـِ    َٚٔ ٖصا إٓڀًل, ّهٔ تكسٜط أ١ُٖٝ إْ

ػطبت٘ ايٝاؾع١, ٭ٕ اجملًؼ ا٭ٍٚ مل ٜتذاٚظ ايعكسٜٔ َٔ عُـطٙ, ٖٚـٛ َـا    

ٜعاٍ ٗ َطس١ً ايتڀٛض ٚايُٓـٛ ٚإثبـات ايـصات, ٚٗ ٖـصٙ إطسًـ١ لـس إٔ       

ػطبت٘ ناْـت بـايطغِ َـٔ ايٓكـٛم غـرل إػـاعس٠, غٓٝـ١ ٚإهابٝـ١ ٚإٕ         

  ؽًًتٗا بعض ايجػطات ٚايٓكا٥ل.

اختٝاض َكاضْـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ َـ  اجملًـؼ       ٚايػبب ٗ 

٫ أْـ٘ ُٝـع عـٔ    إٖـٛ إٔ ا٭خـرل ضغـِ سساثـ١ ْؿـأت٘       ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ
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خڀاض أٚ ايڀعٔ نُـا  بعس٠ ْكاٙ أبطظٖا تٛغٝ  ْڀام اٱ ْٛرلٙ اؾعا٥طٟ

ٍ إٜػُٝ٘ إؿـطع ايًبٓـاْٞ َـٔ ض٩غـا٤ اؾُٗٛضٜـ١ ٚايٓـٛاب ٚاؿهَٛـ١        

ق١ًٝ ٗ ايدلٕإ نـٞ تعـدل عـٔ    ٕإ ٖٚٞ نُا١ْ يٮأعها٤ َٔ ايدل عؿط٠

 قساض ايكإْٛ. ٚٗ َا ًٜٞ عطض اـڀ١ إتبع١ ٗ ٖصا ايبشح:إضأٜٗا بعس 

 إبشح ا٭ٍٚ: ٗ إهابٝات ايتذطب١ 

 إڀًب ا٭ٍٚ: ايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ ت٪غؼ ٕبسأ ايؿكٌ بٌ إ٪غػات

 غػاتإڀًب ايجاْٞ: إنُاٍ سًكات زٚي١ ايكإْٛ ٚإ٪

 إڀًب ايجايح:  ق١ْٓٛ ايكطاع ايػٝاغٞ

 إبشح ايجاْٞ : ٗ ثػطات ايتذطب١ 

 إڀًب ا٭ٍٚ: سكط١ٜ إطادع١

  إڀًب ايجاْٞ: تهٝٝل اٱختكاقات

 إڀًب ايجايح: إغ٬م باب إطادع١ أَاّ ا٭ؾطاز

 إقكا٤ ا٭ق١ًٝ زاخٌ ايدلٕإ َٔ سل اٱخڀاض إڀًب ايطاب : 

 ايڀبٝع١ ايػاَه١ يعٌُ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ : إبشح ايجايح

 إڀًب ا٭ٍٚ: ايسٚض ايػٝاغٞ يًُذًؼ ايسغتٛضٟ 

 إڀًب ايجاْٞ: ايڀبٝع١ ايكا١ْْٝٛ اجملًؼ ايسغتٛضٟ

 خا١ُ

 إطاد  ٚإكازض 

 إبشح ا٭ٍٚ: ٗ إهابٝات ايتذطب١

   ٟ , ٗ ٌٚ اجملًؼ ايسغتٛضٟ, ٚبؿهٌ عاّ, ٗ ٚـٌ ايكهـا٤ ايسغـتٛض

أقبح ايسغتٛض َطدع١ٝ وتهِ إيٝٗا ٜٚكاؽ عًٝٗا ايعٌُ ايػٝاغٞ, ٚيكس 

أسسخ ٚدٛز ايكها٤ ايسغتٛضٟ ْك١ً ْٛع١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ إنُاٍ سًكـات  

زٚي١ ايكإْٛ ٚإ٪غػات, ٚع٢ً ؾـطض قاعـس٠ ايؿكـٌ بـٌ ايػـًڀات,      

ٚع٢ً َػت٣ٛ ق١ْٓٛ ايكطاع ايػٝاغٞ, نُـا عًـ٢ َػـت٣ٛ إعڀـا٤ زٚض     

ٛ   011اض ٚعسّ سكطٙ َا ٚضز ٗ إاز٠ أٚغ  جملاٍ ا٫خڀ , ٖـا  ضَـٔ ايسغـت

أسسخ تػٝرلاڄ ٗ إؿّٗٛ ايتكًٝـسٟ يًكـإْٛ, ٚٗ نـ٤ٛ شيـو ّهـٔ تكٝـِٝ       

 اهابٝات عٌُ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٗ نٌ َٔ اؾعا٥ط ٚيبٓإ.
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 إڀًب ا٭ٍٚ: ايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ ت٪غؼ ٕبسأ ايؿكٌ بٌ إ٪غػات

ٛ َٔ إباز٨ إهطغـ١ ٗ ؾكـ٘ ايكـإْٛ    َبسأ ايؿكٌ بٌ ايػًڀات ٖ

ايسغتٛضٟ ٚايصٟ أعڀاٙ ايكها٤ ايسغتٛضٟ ق١ُٝ زغتٛض١ٜ, ٖٚٛ ٫ ٜعتدل 

ؾك٘ نُا١ْ يًشكٛم ٚاؿطٜات ايعا١َ, ؾٗٛ ٜهؿٌ ايتعاّ نٌ غًڀ١ َٔ 

ــطض ٗ ايسغــتٛض     ــج٬خ ســسٚز اختكاقــٗا إك ايػــًڀات ايسغــتٛض١ٜ اي

طػٝـإ   إَهاْٝـ١ ض, ٚعـسّ  ٚاسذلاّ تٛظٜ  ا٫ختكاقات َٔ قبٌ ايسغتٛ

غًڀ١ ع٢ً ق٬سٝات غًڀ١ أخط٣ ٚبايتايٞ اغتك٬ٍ نٌ َٔ ايػًڀتٌ 

ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ َٔ د١ٗ ٚاغتك٬ٍ ايػـًڀ١ ايكهـا١ٝ٥ عـٔ نـٌ     

 َٔ ٖاتٌ ايػًڀتٌ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ.

ٖٚصا َا عدل عٓ٘ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ بٛنٛح سٝح اعتدل إٔ 

تِ إٔ ُـاضؽ نـٌ غـًڀ١ قـ٬سٝاتٗا ٗ     َبسأ ايؿكـٌ بـٌ ايػـًڀات وـ    

إٝسإ ايصٟ أٚنً٘ إٜاٖا ايسغتٛض, ٖٚصا َا ّهٔ اعتباضٙ ايذل١ْ ايعًُٝـ١  

ٕا قاي٘ َْٛتػهٝٛ ٗ نتاب٘ ضٚح ايكٛاٌْ َٓص أنجط َٔ قطٌْ َٔ ايعَٔ 

"إٔ ايػًڀ١ ؼس ايػًڀ١", ٖٚٛ َا هعٌ َٔ ايكها٤ ايسغتٛضٟ نـطٚض٠  

٢ً بعهٗا ايبعض, ٚيٛن  ٖصا إبـسأ َٛنـ    ٕطاقب١ تعسٜات ايػًڀ١ ع

ايتڀبٝل ايعًُٞ, ٚنُا١ْ ٕٓ  ػـاٚظات غـًڀ١ عًـ٢ قـ٬سٝات غـًڀ١      

أخط٣, ٚيًشؿـاٚ عًـ٢ قاعـس٠ ايتـٛاظٕ ٗ إطـاض ايتعـإٚ بـٌ ايػـًڀ١         

ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ, ٖٚـٛ َـا عـدل عٓـ٘ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ٗ قـطاضٙ        

سٚز اختكاقاتٗا يتهـُٔ  بكٛي٘: "هب ع٢ً نٌ غًڀ١ إٔ تًعّ زا٥ُا س

ايتٛاظٕ ايتأغٝػٞ إكاّ"
(1)

ٚيصيو, ؾكـس اعتـدل أْـ٘ بتدٜٛـٌ ايٓا٥ـب إٔ       

ٜتاب  ؾطزٜٸا ٗ ايسا٥ط٠ اييت اْتدب ؾٝٗا, عٓس ْؿاش أعُـاٍ اجملًـؼ, إػـا٥ٌ    

إتعًك١ بتڀبٝل ايكٛاٌْ ٚا٭١ُْٛ ٖٚاضغـ١ ايطقابـ١ ايؿـعب١ٝ, ٚنـصيو     

 ٛ ٕ ايكـإْٛ قـس أغـٓس يًٓا٥ـب َٗاَـاڄ      ْؿاٙ كتًـ إكاحل ايع١َُٝٛ, ٜهـ

تتذاٚظ إطاض ق٬سٝات٘ ايسغتٛض١ٜ, ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ, قـطض اجملًـؼ إٔ   

إتهُٔ ايكإْٛ  0/0/0909َٔ ايكإْٛ إ٪ضر بتاضٜذ  07ٚ35إازتٌ 

ا٭غاغٞ يًٓا٥ب
(2)

, غرل َڀابكٌ دع٥ٝاڄ يًسغتٛض, نُا اعتدل ٗ قـطاض يـ٘   

خًٞ يًُذًـؼ ايؿـعيب ايـٛطين ايـيت ُـٓح      َٔ ايٓٛاّ ايـسا  29"إٔ إاز٠ 
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يًذإ ايسا١ُ٥ يًُذًؼ ايؿعيب ايـٛطين أٚ ٭عهـا٥٘ غـًڀ١ تؿتٝؿـ١ٝ,     

َٔ ؾـأْٗا إٔ تؿـهٌ َػٽـا َبـسأ ايؿكـٌ بـٌ ايػـًڀات ٚبا٫غـتك٬ي١ٝ         

اي٬ظ١َ ي١٦ًٝٗ ايتٓؿٝص١ٜ, ٚبايتايٞ ؾٗٞ غرل َڀابك١ يًسغـتٛض" 
(3)

, َٚـٔ  

س١ اغتك٬ٍ ايكهـا٤ سٝـح أنـس    د١ٗ أخط٣ أقط ايسغتٛض اؾعا٥طٟ قطا

بإٔ "ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ َػتك١ً, ُٚاضؽ ٗ إطاض ايكإْٛ"
(4)

. 

ٚأنس اجملًؼ ايسغتٛضٟ نصيو ٗ ضأٟ ي٘
(5)

, عًـ٢ إٔ َبـسأ اغـتك٬ي١ٝ    

َـٔ ايسغـتٛض إٓبجـل عـٔ      030ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ ايٛاضز شنطٙ ٗ إاز٠ 

  ُ س َؿَٗٛـ٘ َـٔ   إبسأ ايسغتٛضٟ ايكانٞ بايؿكٌ بٌ ايػـًڀات, ٜػـت

َـٔ   029ٚ 020ٚ 027ايهُاْات ايسغتٛض١ٜ إٓكٛم عًٝٗـا ٗ إـٛاز   

ايسغتٛض, ٖٚصٙ إٛاز تتهُٔ ايهُاْات اييت ٜعڀٝٗا ايسغـتٛض يًكانـٞ   

 ٚاييت ت٪َٔ اغتك٬ي١ٝ ايكانٞ. 

ــؼ       ــ١, "إٔ إ٪غ ــٛض٠ قاطع ــسزا ٚبك ــس ف ــؼ يٝ٪ن ــاز اجملً ــس ع ٚق

ت نُبـسأ أغاغـٞ يتٓٛـِٝ    ايسغتٛضٟ باعتُازٙ َبسأ ايؿكٌ بٌ ايػـًڀا 

ايػًڀات ايع١َُٝٛ, قس عُس إٍ ؼسٜس اختكام نٌ َٓٗا, ٚاييت ٫ ّهٔ 

إٔ ُاضغــ٘ إ٫ ٗ اجملــا٫ت ٚٚؾــل ايهٝؿٝــات ايــيت ســسزٖا شلــا ايسغــتٛض        

قــطاس١"
(6)

َــٔ ا٭َــط إتعًــل  5, ٚاْڀ٬قــاڄ َــٔ شيــو اعتــدل إٔ إــاز٠ 

ايــٛطين بتــاضٜذ بايتكػــِٝ ايكهــا٥ٞ إكــازم عًٝــ٘ َــٔ طــطف اجملًــؼ 

, ٚاييت أسايت أَط ؼسٜس عسز َٚكط ٚزا٥ط٠ اختكام احملانِ 1/0/0997

 0ف 052ع٢ً ايتِٓٛٝ َٛدب َطغّٛ ض٥اغٞ قـس أخًـت بأسهـاّ إـاز٠     

َٔ ايسغتٛض اييت ؼسز فاٍ ٖاضغ١ ايػًڀ١ ايت١ُٝٝٛٓ يط٥ٝؼ اؾُٗٛضٜـ١  

سغتٛضٟ قـس  ٗ إػا٥ٌ غرل إدكك١ يًكإْٛ, نُا اعتدل إٔ إ٪غؼ اي

َٔ ايسغـتٛض, إٔ تڀبٝـل ايكـإْٛ ٜٓـسضز ٗ اجملـاٍ       5ف 052أقط ٗ إاز٠ 

ايتُٓٛٝٞ ايصٟ ٜعٛز يط٥ٝؼ اؿهَٛـ١ غـابكاڄ, ٚبـصيو ٜبـسٚ ايـسٚض اشلـاّ       

ايصٟ ًٜعب٘ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ نُِٓٛ يًع٬قـات بـٌ ايػـًڀات    

 ٚيًشٝا٠ ايػٝاغ١ٝ. 



(291) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٗاز اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓـاْٞ,  ٫ٚ تبسٚ ايكٛض٠ بٗصا ايٛنٛح ٗ ادت

ٗ إطاض اغتك٬ٍ نٌ َٔ ايػًڀتٌ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ, ٚيعٌ ايػبب 

ٜهُٔ ٗ إٔ ايسغتٛض ايًبٓاْٞ ٫ ٜطغِ سسٚزاڄ ؾاق١ً, نُـا ٖـٛ ايؿـإٔ ٗ    

, بـٌ  0920ٚايسغـتٛض ايؿطْػـٞ يػـ١ٓ    0991ايسغتٛض اؾعا٥ـطٟ يػـ١ٓ   

ٚمل وـسز زا٥ـط٠ يًكـإْٛ ٫    اختكاقات ايػًڀ١ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝصٜـ١,  

ٜػتڀٝ  اـطٚز َٓٗا, ٚزا٥ـط٠ يًٓٛـاّ ٚانـش١ إعـامل تعُـٌ ايػـًڀ١       

ايتٓؿٝص١ٜ ٗ إطاضٖا, ٚبايتايٞ ؾإٕ ق٬سٝات ايػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ تكتكـط  

ع٢ً تڀبٝل ايكٛاٌْ اييت ٜكطٖا فًؼ ايٓٛاب, َٔ خ٬ٍ إقساض َطاغـِٝ  

س ايــيت تهــُٓٗا تُٓٛٝٝــ١ تتــٍٛ ٚنــ  ايٓكــٛم ايتؿكــ١ًٝٝ يًكٛاعــ 

 ايكإْٛ, َا شلا َٔ غًڀ١ ت١ُٝٝٛٓ ٚؾاقاڄ ٕا دا٤ ٗ ايسغتٛض ايًبٓاْٞ.

ْڀ٬قـاڄ َـٔ أسهـاّ ايسغـتٛض,     اٚقس بٌ اجملًؼ ايسغـتٛضٟ ايًبٓـاْٞ   

ايكٛاعس اييت ؼهِ ايع٬ق١ بٌ ايػًڀ١ ايتؿطٜع١ٝ ٚايػـًڀ١ ايتٓؿٝصٜـ١,   

ٟ قڂسّ ايٝ٘ َٔ ٚأنس ع٢ً َبسأ ايؿكٌ بٌ ايػًڀات َعطض ايڀعٔ ايص

تاضٜذ اٱْؿا٤  021/99قبٌ عؿط٠ ْٛاب ٱبڀاٍ َازتٌ َٔ ايكإْٛ ضقِ 

إتعًل بكٕٛ اؿل بػط١ٜ إدابطات اييت ػطٟ بٛاغـڀ١   57/01/0999

أ١ٜ ٚغ١ًٝ َـٔ ٚغـا٥ٌ ا٫تكـاٍ ٚإعـطٚف بكـإْٛ ايتٓكـت      
(7)

, ٚتٓـاٍٚ  

ًـ٢  ايـيت تـٓل ع   021/99َـٔ ايكـإْٛ    01ايڀعٔ طًب ابڀـاٍ إـاز٠   

إْؿا٤ ١٦ٖٝ َػتك١ً َـٔ ايـط٥ٝؼ ا٭ٍٚ حملهُـ١ ايتُٝٝـع ٚض٥ـٝؼ فًـؼ       

ؾٛض٣ ايسٚي١ ْٚا٥بٌ ٜػُُٝٗا ض٥ٝؼ فًؼ ايٓٛاب, ٚأْاطت بٗـصٙ اشل٦ٝـ١   

ايتجبت َٔ قا١ْْٝٛ ا٫دطا٤ات إتعًك١ باعذلاض إدابطات إتدـص٠ بٓـا٤   

ــطاض  ــ٢ ق ــ١ أٚ أســس أعهــا٥ٗا إدــطا٤    إعً ــصٙ اشل٦ٝ ــ٤٬ ٖ ــ٢ إٜ زاضٟ, ٚعً

يتشكٝكات اي٬ظ١َ َـ  ا٭دٗـع٠ ا٭َٓٝـ١ ٚا٫زاضٜـ١ ٚايؿٓٝـ١ إدتكـ١,       ا

ؾهإ قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ
(8)

إبڀاٍ ٖصٙ إاز٠ ٕدايؿتٗا َبـسأ ايؿكـٌ    

بٌ ايػًڀات إٓكٛم عٓـ٘ ٗ َكسَـ١ ايسغـتٛض ٚإبـاز٨ ايعاَـ١ شات      

 ايك١ُٝ ايسغتٛض١ٜ.    
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 ٕ٪غػاتإڀًب ايجاْٞ: إنُاٍ سًكات زٚي١ ايكإْٛ ٚا

٫ ّهٔ اؿسٜح عـٔ ٚدـٛز سكٝكـٞ يسٚيـ١ ايكـإْٛ ٗ غٝـاب قهـا٤        

زغتٛضٟ ٜطاقب زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ أٟ اْڀبام ايكٛاٌْ اييت ٜػٓٗا إؿـطع  

 ع٢ً أسهاّ ايسغتٛض.

ٚقبٌ إْؿـا٤ فًـؼ زغـتٛضٟ, َـا نـإ باٱَهـإ اؿـسٜح أٚ ا٫زعـا٤         

١, ؾشًكات ايسٚيـ١  بٛدٛز زٚي١ ايكإْٛ, بإع٢ٓ ايكشٝح ٚايعُٝل يًهًُ

مل تهٔ َهت١ًُ بػٝاب سًك١ أغاغ١ٝ, ٖٚٞ ايـيت ٜهتُـٌ بٗـا عكـس زٚيـ١      

ايكإْٛ ٚعكس إ٪غػات ؾٝٗا, ٖٚٞ سًكات ايكها٤ ايسغتٛضٟ. شيـو أْـ٘   

 conseilيػا٤ أَاّ فًؼ ايسٚيـ١  يًڀعٔ باٱإشا ناْت أعُاٍ ا٫زاض٠ ؽه  

d'Etat     ٗ  قاْْٛٝتٗـا, ؾـإٕ   ايصٟ ٜتٍٛ ايٓٛـط ٗ ؾـطع١ٝ ٖـصٙ ا٫عُـاٍ ٚ

ايطقاب١ ناْت غا٥ب١ عـٔ ايكـٛاٌْ ايـيت ٜكطٖـا إؿـطع, ٚبايتـايٞ مل ٜهـٔ        

ايكإْٛ خانعاڄ  ٭١ٜ ضقاب١ َٔ أ١ٜ د١ٗ قها١ٝ٥ ناْـت, ٚبايتـايٞ ٜهـٕٛ    

دع٤ أغاغٞ َٔ أعُاٍ ايػًڀات ايعا١َ بعٝساڄ عٔ نٌ ضقاب١, ٖـا ٜػـُح   

يًُطادعـ١, ٚأنجـط َـٔ    بػٔ قٛاٌْ كايؿ١ ٭سهاّ ايسغتٛض, ٚغرل قاب١ً 

شيو تهٕٛ ًَع١َ يًػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚيٲزاض٠, ؼت طا١ً٥ تعطض أعُاشلا 

 يٲبڀاٍ, نُا ٖٞ ًَع١َ أٜهاڄ يًكها٤.

ٚبإْؿــا٤ اجملًــؼ ايسغــتٛضٟ أقــبشت نــٌ أعُــاٍ ايسٚيــ١ خانــع١  

يًطقابــ١, ٖٚــصا َــا ٜعڀٝٗــا َكــساق١ٝ ٚؾــطع١ٝ. ٚقــس أسػــٔ إؿــطع 

فًػـ٘ ايسغـتٛضٟ, بـإٔ دعًـٗا تتٓـاٍٚ      ايسغتٛضٟ بتٛغـٝ  زا٥ـط٠ ضقابـ١    

ٚدٛباڄ ايكٛاٌْ ايعه١ٜٛ, ٖٚٞ شات أ١ُٖٝ بايػ١, ٭ْٗا تعتدل َٔ ايٓاس١ٝ 

ــاٍٚ    إازٜــ١ قــٛاٌْ زغــتٛض١ٜ, ْٛــطاڄ ٕهــاَٝٓٗا ٚخڀٛضتٗــا, ٭ْٗــا تتٓ

      ّ عًٝٗـا   َٛانٝ  أغاغ١ٝ تتعًـل بإبـاز٨ ٚايكٛاعـس ا٭غاغـ١ٝ ايـيت ٜكـٛ

ازٟ ٚا٫دتُاعٞ نكإْٛ ا٫ْتداب, ٚقإْٛ قتكْٛاّ اجملتُ  ايػٝاغٞ ٚا٫

ايتِٓٛٝ ايكها٥ٞ, ٚايكٛاٌْ شات ايع٬ق١ عكٛم ا٭ؾطاز ٚاؿطٜات ايعا١َ. 

نُا تتٓاٍٚ ضقابت٘ نب٘ ايع٬ق١ بٌ ايػـًڀتٌ ايتؿـطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝصٜـ١    

ُٚتس يٝؼ ؾك٘ إٍ ايؿكٌ ٗ ا٫ْتدابات ايط٥اغـ١ٝ ٚايتؿـطٜع١ٝ, ٚيهـٔ    
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ؾـٝشات إكسَـ١ ٫ْتدـاب ض٥ـٝؼ اؾُٗٛضٜـ١      تكٌ إٍ سـس ؾشـل ايذل  

ٚاغــتبعاز َــا ٫ ٜٓڀبــل َٓٗــا عًــ٢ ايؿــطٚٙ ايكاْْٛٝــ١, ٚٚنــ  ٥٫شــ١ 

إطؾشٌ ٚإع٬ٕ ْتٝذ١ ا٫ْتداب, ٚايتجبـت َـٔ ؾـػٛض َٓكـب ض٥ـٝؼ      

اؾُٗٛض١ٜ, ؾه٬ڄ عٔ ايك٬سٝات ا٫غتؿاض١ٜ ايـيت ٜتُتـ  بٗـا ٗ قهـاٜا     

ٖا, نـإع٬ٕ سايـ١ ايڀـٛاض٨,    أغاغ١ٝ ٚخڀرل٠ تِٗ أَٔ ايب٬ز ٚاغتكطاض

ٚايتجبت َٔ ٚدٛز أٚناع خڀرل٠ ٗ ايب٬ز تػـتسعٞ تأدٝـٌ ا٫ْتدابـات    

 ايتؿطٜع١ٝ.

ٖصا َـا دعـٌ ػطبـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ػطبـ١ غٓٝـ١, ٚأعڀـاٙ زٚضاڄ         

أغاغٝاڄ, يٝؼ ؾك٘ ٗ إعاز٠ إها١ْ ٚا٫عتباض يًسغتٛض, ٚبايتـايٞ تطغـٝذ   

 عُل اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚغرل َ٪غػ١ قٛاعس زٚي١ ايكإْٛ, ٚيهٔ أٜهاڄ ٗ

ايسٚي١ ايسغتٛض١ٜ, خاق١ ٚإٔ ادتٗازات٘ قس اتػُت بهجرل َـٔ ا٫ْؿتـاح   

 ٚايًٝدلاي١ٝ. 

ٚقس شنطْا نٝـ اغتڀاع اجملًؼ ايسغتٛضٟ إٔ ًٜعب شيو ايسٚض, َـٔ  

خ٬ٍ اٯضا٤ ٚايكطاضات اييت أقسضٖا خـ٬ٍ غـٓٛات عُـطٙ ايكًًٝـ١, ٚايـيت      

ٗ تٛطٝس غٝاز٠ ايكإْٛ, ٚايتأنٝس عًـ٢ قـِٝ اجملتُـ      نإ شلا ا٭ثط ايهبرل,

إؿذلن١, ٚٗ ؾِ ايكطاعات ايػٝاغ١ٝ ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ اغتؿشاشلا, ٚغاِٖ 

ٗ اْتكاٍ ايػًڀ١ ايسغتٛض١ٜ ع٢ً َػـت٣ٛ ض٥اغـ١ اؾُٗٛضٜـ١ بڀطٜكـ١     

زّكطاط١ٝ ٚٗ اؿؿاٚ ع٢ً ا٫غتكطاض ٗ ايب٬ز ٚز١َّٛ ايسٚي١, ٭ْ٘ يعـب  

ع١ٝ ايسغتٛض١ٜ, ٚاؿهِ بٌ ا٭ططاف إتكاضع١ ع٢ً ايػـاس١  زٚض إطد

ايػٝاغ١ٝ, عٝح بات ا٫ستهاّ إٍ ايكإْٛ ٚايسغتٛض ٖٛ ايكاعس٠ ا٭غـاؽ  

َٔ خـ٬ٍ ٦ٖٝـ١ قهـا١ٝ٥ عًٝـا تتُتـ  بـا٫سذلاّ ٚايجكـ١ ٚإٗابـ١, بـسٍ          

 ا٫ستهاّ إٍ تٛاظٕ ايك٣ٛ َٚٔ ثِ إٍ ايعٓـ.

ــاْٞ,  ــِ ّٓشــ٘ ايسغــتٛض قــ٬سٝات   أَــا اجملًــؼ ايسغــتٛضٟ ايًبٓ ؾً

اغتؿاض١ٜ, ٫ٚ أعڀٞ ق٬س١ٝ ايطقاب١ ٚدٛباڄ ع٢ً ايكٛاٌْ ايعه١ٜٛ أٚ 

عًــ٢ ايٓٛــاّ ايــساخًٞ جملًــؼ ايٓــٛاب, نُــا ٖــٛ اؿــاٍ بايٓػــب١ يكطٜٓــ٘ 

اؾعا٥طٟ, ٚبكٝـت قـ٬سٝات٘ ٗ إطـاض ايطقابـ١ عًـ٢ زغـتٛض١ٜ ايكـٛاٌْ        
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 تكسَٗا اؾٗات اييت سـسزٖا  َكٝس٠ ٚقكٛض٠ أٜهاڄ ٗ إطاض إطادعات اييت

ايسغتٛض سكطاڄ, ٖٚٛ ًٜتكـٞ َـ  اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ ٗ شيـو,       

ٚيهــٔ ٚدــٛزٙ ٚايــسٚض ايــصٟ قــاّ بــ٘ ٗ ٖــصا اٱطــاض, ٚٗ ضقابتــ٘ عًــ٢   

ا٫ْتدابــات ايتؿــطٜع١ٝ قــس أغٓــ٢ ػطبتــ٘, ايككــرل٠ َــٔ سٝــح ايــعَٔ, 

غـا٤ قٛاعـس زٚيـ١    ٚايػ١ٝٓ َٔ سٝح إهُٕٛ ٚايٓتا٥ر اييت سككٗـا, ٗ إض 

ايكإْٛ, ٚٗ يعب زٚض اؿهِ بٌ ايػًڀات نُا بٌ ا٭نجط١ٜ ٚا٭ق١ًٝ, ٚٗ 

نْٛــ٘ َطدعٝــ١ وــتهِ إيٝــ٘ ٗ اؾــسٍ ايػٝاغــٞ, ٚإٍ ســس َــا ٗ قْٛٓــ١ 

 ايكطاع ايػٝاغٞ.

 إڀًب ايجايح:  ق١ْٓٛ ايكطاع ايػٝاغٞ

ط٠ ْكٌ ايكها٤ ايسغتٛضٟ اؾسٍ ايػٝاغٞ ٗ داْب ٖاّ َٓ٘, َٔ زا٥

  ٕ ايػٝاغ١ إٍ زا٥ـط٠ ايكـاْٛ
(9)

, ٚبعـس إٔ نـإ ايٓكـاف أٚ ستـ٢ ايكـطاع      

ايػٝاغٞ ٗ ايدلٕإ ٜأخص طابعاڄ غٝاغٝاڄ قطؾاڄ, بات بؿهٌ ٚدٛز قهـا٤  

زغتٛضٟ, ٚخاق١ بٛدٛز فًؼ زغتٛضٟ أٚ قه١ُ زغتٛض١ٜ عًٝا كتك١, 

ٝــ  ٜأخص ٚدٗاڄ قاْْٛٝاڄ أٜهاڄ, َٔ ؾأْ٘ عكًٓـ١ اؿٝـا٠ ايػٝاغـ١ٝ ٚايتدؿ   

َٔ سس٠ ا٫ستكإ ايػٝاغٞ عٔ ططٜل ا٫ستهـاّ إٍ ايسغـتٛض, ٚأقـبح    

ٜٓٛط إٍ ايتؿـطٜ  َـٔ دٗـ١ َهـُْٛ٘ ٚآثـاضٙ ايػٝاغـ١ٝ, َٚـٔ دٗـ١         

َهُْٛ٘ َٚؿاعًٝ٘ ايكا١ْْٝٛ, ٖٚصا َا دعـٌ اؿـٛاض ٚاؾـسٍ ايػٝاغـٞ     

أنجط َٛنٛع١ٝ ٚأنجط عك١ْٝ٬, ٭ْـ٘ بـات وػـب سػـاباڄ زقٝكـاڄ يٛدـٛز       

 شل ايكٛاٌْ ٜٚكبح قابٌ يٲبڀاٍ نً٘ أٚ بعه٘.قها٤ زغتٛضٟ ٜؿ

ٚق١ْٓٛ ايػٝاغـ١ تعٓــٞ تعُٝـل ا٫ّـإ بايسغـتٛض     
(10)

, ٚبؿـهٌ عـاّ   

بايكإْٛ, نُشطى ٚناب٘ يًشٝا٠ ايػٝاغ١ٝ, ٚبايتايٞ ا٫ستهاّ يًسغتٛض 

ؿػــِ اؾــسٍ ايػٝاغــٞ أٚ ايكــطاعات ايػٝاغــ١ٝ, غــٛا٤ بــٌ ايتٝــاضات  

ٜهُٗا ايدلٕإ, ٚشات ا٫ػاٖات ٚإكـاحل  ٚا٭سعاب ٚايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ اييت 

إتعاضن١, ٚاييت تتكـاضع عـاز٠ ي٬غـتشٛاش عًـ٢ ايػـًڀ١, أٚ غـٛا٤ ٗ       

ايع٬ق١ بـٌ ايػـًڀات ايسغـتٛض١ٜ, ٚخاقـ١ بـٌ ايدلٕـإ ٚاؿهَٛـ١ ٗ        

ػاشبُٗا إػتُط ٚخ٬ؾاتُٗا احملت١ًُ سٍٛ ايك٬سٝات ٚا٫ختكاقات, ٫ 
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 كٌ بٌ ايػًڀات.غُٝا ؾ١ٗ اسذلاّ َبسأ ايؿ

ٚيعٌ خرل َجاٍ ع٢ً ٖصا ايسٚض ايصٟ بات ايكهـا٤ ايسغـتٛضٟ ًٜعبـ٘    

قٞ ق١ْٓٛ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚعكًٓتٗا, لسٙ ٗ احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ايؿسضاي١ٝ 

ا٭ٕا١ْٝ, اييت تتُتـ  باختكاقـات ٚاغـع١ دـساڄ ٫ ْٛـرل أٚ ؾـبٝ٘ شلـا ٗ        

يػٝاغـ١ٝ ٗ ايـب٬ز ٖٚـٞ ٫    ايعامل, عٝح تتٓاٍٚ فٌُ اؿٝـا٠ ايسغـتٛض١ٜ ٚا  

تهتؿٞ بًعب زٚض ايٓاِٚ ٚايهاب٘ يًع٬قـات بـٌ ايػـًڀات ايسغـتٛض١ٜ     

ايؿسضاي١ٝ بٝٓٗا ٚبٌ زٍٚ ا٫ؼاز, ٚزٚض احملاَٞ يًكـإْٛ ا٭غاغـٞ ٚيًٓٛـاّ    

ايسغتٛضٟ ٚؿكٛم ا٭ؾطاز ٚسطٜـاتِٗ, بـٌ ٖـٞ تتـسخٌ ٗ كتًــ ٚدـٛٙ       

 قٓ  ايكطاض ايػٝاغٞ. اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ, بٌ ٚٗ بعض اجملا٫ت ٗ

ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ, مل تذلزز ٖـصٙ احملهُـ١ ايؿسضايٝـ١ ٗ إٔ تؿكـٌ ٗ     

قهاٜا تتعًل بػٝاغ١ ايسٚي١ اـاضد١ٝ ٚبع٬قاتٗا ايسبًَٛاغ١ٝ ٚايسٚيٝـ١,  

 0993ؾٗٞ َٔ د١ٗ قس أعًٓت زغـتٛض١ٜ َعاٖـس٠ "َاغـذلىت" ٗ غـ١ٓ     

ايسغتٛض, َٚٔ د١ٗ  ٚتڀابكٗا َ  َتڀًبات ايسّكطاط١ٝ اييت ٜٓل عًٝٗا

ثا١ْٝ, أعڀت تٛدٝٗات ؾ١ٗ تؿػرل أسهاَٗا َا ٜتٛاؾل َ  ايسغتٛض. نُا 

تسخًت احمله١ُ ٗ فاٍ اغتعُاٍ ايكٛات ايعػهط١ٜ ا٭ٕا١ْٝ خاضز ا٭ضانٞ 

ا٭ٕا١ْٝ َٚٓٗا َؿاضن١ ايكٛات ا٭ٕا١ْٝ ٗ َُٗات َػاعس٠ ٗ ايبٛغ١ٓ ٚٗ 

ــ١ٓ   ــَٛاٍ ٗ غ ــٓ  0993ايك ــسٖا ٗ غ ــٌ  ١0992 ٚبع ــدلت, إٔ ن , ٚاعت

َؿاضن١ يًكٛات ايعػهط١ٜ ا٭ٕا١ْٝ ٗ اـاضز هـب إٔ تـتِ ٗ إطـاض ْٛـاّ     

أَٔ زٚيٞ, َٚٛاؾل عًٝٗا َػبكاڄ َٔ ايبٓسغتاؽ, أٟ َٔ اجملًؼ إٓتدـب  

َباؾط٠ َٔ ايؿعب. ٚقس سكط ايسغتٛض سل عسّ ايتذاٚظ اغتعُاٍ سل 

ــ١   ــ١ ايٛطٓٝــ ــ١ ٗ اؾُعٝــ ــاز ٚ (Bundestagf)إطادعــ ــؼ ا٫ؼــ فًــ

(Bundesrat) .ٚباؿه١َٛ ايؿسضاي١ٝ 

تًو ا٫ختكاقات ٚشيو إٛق  إتُٝع يًُشه١ُ ايؿسضايٝـ١ ا٭ٕاْٝـ١   

ٗ ايسغتٛض ٚٗ قًب ايٓٛاّ ايػٝاغٞ قس أتاح شلا إٔ تًعب زٚضاڄ أغاغٝاڄ ٗ 

إعاز٠ بٓا٤ إٔاْٝا بعس اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ, ٖٚٞ َٔ خـ٬ٍ قٝاَٗـا بـسٚض    

َٞ ٚاؿــاضؽ يًكــإْٛ ا٭غاغــٞ أٟ يًسغــتٛض, ٚبطؾعــ٘ إٍ َػــت٣ٛ  احملــا
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ايؿطع١ إكسغ١ يًشٝا٠ إؿذلن١, اغتڀاعت إٔاْٝا إٔ تػـتعٝس اعـذلاف   

ايسٍٚ ايسّكطاط١ٝ بٗا, ٚبؿهٌ ادتٗازات ٖـصٙ احملهُـ١ ٚايٓذاسـات ايـيت     

سككتٗا, أقبشت َٛن  ثك١ ايؿعب ٚاسذلاَ٘ ٚقـٌ تكـسٜط َ٪غػـات    

١ٜ, عٝح بات اؿهِ إيٝٗا طٛعاڄ ٗ نٌ ايكهـاٜا ايػٝاغـ١ٝ   ايسٚي١ ايسغتٛض

ٚعٝح أقبشت إٔاْٝا تعس ايّٝٛ أِٛشداڄ يًسّكطاط١ٝ ٚيسٚي١ ايكإْٛ
(11)

. 

َٚٔ اغتعطانٓا ٯضا٤ ٚقطاضات اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ, لس نٝـ 

اغتڀاع ٖصا اجملًؼ إٔ ٜ٪نس عًُٝاڄ ٜٚؿطض اسـذلاّ َبـسأ ايؿكـٌ بـٌ     

َٔ خ٬ٍ إيعاّ إؿطع بإٔ ٜبك٢ نُٔ زا٥ط٠ اختكاق٘, ٫ٚ ايػًڀات, 

ــإ     ــ٘ إعڀــا٤ عهــٛ ايدلٕ ــ١, َٓع ٜتعــس٣ قــ٬سٝات ايػــًڀ١ ايتٓؿٝصٜ

ق٬سٝات تؿتٝؿ١ٝ ع٢ً إزاضات ايسٚي١, أٚ َٓش٘ ق٬سٝات ايطقاب١ ع٢ً 

ْؿاٙ َ٪غػات ايسٚي١ نُا ٗ تهطٜػ٘ ؿل ايدلٕـإ ٗ قاغـب١ اؿهَٛـ١    

ؾكـ٘ ض٥ـٝؼ اؿهَٛـ١ نُـا قهـ٢ ايكـإْٛ        َٔ خ٬ٍ اغتذٛاب يـٝؼ 

ايعهٟٛ ايصٟ سسز تِٓٛٝ اجملًؼ ايؿعيب ايٛطين ٚفًـؼ ا٭َـ١ ٚعًُـٗا    

ٚايع٬قات ايٛٚٝؿ١ٝ بُٝٓٗا بٌ اؿه١َٛ, ٚيهٔ أٜهاڄ أعهـا٤ اؿهَٛـ١,   

أٚ ٗ اعتباضٙ كايؿـاڄ يًسغـتٛض, نُـا دـا٤ ٗ ٖـصا ايكـإْٛ ايعهـٟٛ, َـٔ         

عًـ٢ غـ٪اٍ عهـٛ     اٱدابـ١ عـٔ   إعڀا٤ سـل يعهـٛ اؿهَٛـ١ إٔ ّتٓـ     

يًـب٬ز, ٚإيعاَـ٘ باٱدابـ١ عـٔ      إغـذلاتٝذ١ٝ ايدلٕإ ٭غـباب شات َكـاحل   

ايػ٪اٍ, ٚعسّ دٛاظ اَتٓاع٘ عٔ ايطز ٭ٟ غبب نإ
(12)

, ٖٚصا َا أعڀ٢ 

 يًُذًؼ ايسغتٛضٟ زٚض إِٓٛ أٚ ايهاب٘ يًشٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٗ ايـب٬ز   

Le regulateurde la vie politique. 

َػػٓا شيو أٜهاڄ َٔ خ٬ٍ ادتٗاز اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓـاْٞ,  ٚقس 

ايصٟ ناْت يـ٘ ا٭غـبك١ٝ ٚايطٜـاز٠ ٗ ٖـصا اـكـٛم, نـصيو ٗ ادتٗـاز        

اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ, سٌ اعتدل إٔ تكسِٜ إطادعـ١ أَـاّ اجملًـؼ    

ايسغتٛضٟ َٔ قبٌ ايٓٛاب, ػعٌ ٖـصٙ إطادعـ١ ْٗا٥ٝـ١ ٫ٚ ّهـٔ يًٓـٛاب      

 -زاضٟكإْٛ اـام أٚ ٗ ؾك٘ ايكها٤ اٱنُا ٗ اي- أٚ يبعهِٗ إطادعٌ

ايطدٛع عٔ إطادع١ ٚشيو ٭ٕ ايٓا٥ب عٓس تكسِٜ َطادعت٘ ؾٗٛ ٫ ّاضؽ 

سكاڄ ؾدكٝاڄ ّهٔ ايتٓاظٍ أٚ ايذلاد  عٓ٘, ٚيهٓـ٘ ّـاضؽ سكـاڄ زغـتٛضٜاڄ     
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٢ َؿٛض إيٝ٘ َٔ ايسغتٛض بكؿت٘ ايعا١َ ٖا هعٌ اجملًؼ ٚانعاڄ ٜسٙ عً

إطادعــ١ بكــٛض٠ ْٗا٥ٝــ١ َذــطز تكــسّٗا )قــطاضٜٔ ا٭ٍٚ قــازض بتــاضٜذ  

(52/5/0992, ٚايجاْٞ قازض بتاضٜذ 00/5/0992
(13)

, ٚأُٖٝـ١ ٖـصٜٔ   

ايكطاضٜٔ أُْٗا وطضإ ايٓا٥ب َٔ إَها١ْٝ ايتـأثرل عًـ٢ إضازتـ٘ ٚايهـػ٘     

عًٝ٘ َٔ أدٌ ايطدٛع عٔ طعٓ٘ أٚ ٖاضغ١ سك٘ ايسغـتٛضٟ بـايڀعٔ ٗ   

إدايؿ١ يًسغتٛض ٜٚ٪َٓـإ يـ٘ اؿُاٜـ١ ايكاْْٛٝـ١ ٚايسغـتٛض١ٜ       ايكٛاٌْ

يًكٝاّ بسٚضٙ ٚغٛا٤ َٛضؽ ٖصا ايهػ٘ َٔ قبٌ ايػًڀ١ ايتٓؿٝصٜـ١ أٚ  

َٔ قبٌ ا٭نجط١ٜ ايدلٕا١ْٝ ؾه٬ڄ عٔ إٔ ٖصا ا٫دتٗـاز وـس َـٔ إَهاْٝـ١     

ايػًڀ١ َٔ ؾٌ عٌُ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ٚاؿًٝٛيـ١ زٕٚ قٝاَـ٘ َٗاَـ٘      

 .َٚػ٪ٚيٝات٘

ٜٚتذ٢ً ٖصا ايسٚض أٜهاڄ, ٗ ٚقٛف اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓـاْٞ سـا٬٥ڄ   

زٕٚ إَها١ْٝ ايػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ َـٔ ا٫تؿـام عًـ٢ سطَـإ     

ا٭ؾطاز َـٔ سكـٛقِٗ ٚسطٜـاتِٗ, ٚشيـو بإبڀايـ٘ ايكـإْٛ ايـصٟ ؾـٛض         

ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ْكٌ أسس ايكها٠ َٔ َطنعٙ أٚ ٚنـع٘ بايتكـطف,   

اؾك١ فًؼ ايكها٤ ا٭ع٢ًبكطاض زٕٚ َٛ
(14)

, أٚ زٕٚ ُهُٝٓٗا أٜهاڄ, َٓـ   

ــصٟ اعتــدلٙ سكــاڄ َــٔ اؿكــٛم     ــسؾاع, ٚاي ايكانــٞ َــٔ ٖاضغــ١ ســل اي

تـــاضٜذ  225ايسغـــتٛض١ٜ, ٖـــا دعًـــ٘ ٜكهـــٞ بإبڀـــاٍ ايكـــإْٛ ضقـــِ 

إبڀا٫ڄ دع٥ٝاڄ 07/0/0992
(15)

, أٚ سطَاْـ٘ َـٔ سـل إطادعـ١    
(16)

 ٗٚ ,

ًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ أٚ ايػًڀ١ اٱزاض١ٜ عـٔ  َٓع٘ تسخٌ ايٓٛاب ٗ أعُاٍ ايػ

ايتشكٝـل َـ     ططٜل اؾطانِٗ ٗ عه١ٜٛ ٦ٖٝـات إزاضٜـ١ ٜهـٕٛ شلـا سـل     

زاض١ٜ, ٚشيو اسذلاَاڄ ٕبسأ ايؿكٌ بٌ ايػًڀاتا٭دٗع٠ ا٭١َٝٓ ٚاٱ
(17)

  . 

 إبشح ايجاْٞ: ٗ ثػطات ايتذطب١

ْكاف, إٔ ْكـٍٛ بـاز٨ شٟ بـس٤, إٔ ٖـصٙ     تكتهٞ إٛنٛع١ٝ نُا اٱ

جػطات ٫ تطتب٘ َا قاّ ب٘ نٌ َٔ اجملًػٌ َٔ عٌُ َٚا يعباٙ َٔ زٚض, اي

ٚيهٔ تأتٞ ٖصٙ ايجػطات, ٚعسّ انتُاٍ ايسٚض, َـٔ ايـٓل ايسغـتٛضٟ أٚ    
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ايتؿطٜعٞ ايصٟ سكط إطادع١ ظٗات َع١ٓٝ ٚسسز اختكاقات نٌ َٔ 

 ٖصٜٔ اجملًػٌ, بكٛض٠ نٝك١, ٚأغًل باب إطادع١ أَاّ إٛاطٔ.

 ٍٚ: سكط١ٜ إطادع١إڀًب ا٭

إشا َا اغتعطنٓا ػطب١ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ ايـصٟ أْؿـ٧ ٭ٍٚ   

, أٟ زغـــتٛض 0920دـــٛإ  2َكتهـــ٢ زغـــتٛض  0929َـــط٠ ٗ غـــ١ٓ 

اؾُٗٛضٜــ١ اـاَػــ١, يٛدــسْا إٔ ٖــصا اجملًــؼ بكــٞ ٜعــاْٞ َــٔ قكــٛض  

ٚنعـ ٚتطزز ٚستـ٢ عـسّ قبـٍٛ, ؾـذل٠ طًٜٛـ١ َـٔ ايـعَٔ, ٚمل ٜبـسأ         

ٚخاق١ ٗ غـ١ٓ   0970اَ٘ ٚتجبٝت زٚضٙ, إ٫ ابتسا٤ َٔ غ١ٓ بذلغٝذ أقس

, سٌ عٴسٿٍ ايسغتٛض يتٛغـٝ  إَهاْٝـ١ َطادعـ١ اجملًـؼ, بعـس إٔ      0972

ناْت َطادعت٘ َككٛض٠ ع٢ً ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٚض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٚض٥ـٝؼ  

ْا٥بـاڄ(   11اؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚض٥ٝؼ فًؼ ايؿٝٛر, يهٞ تؿـٌُ ايٓـٛاب )  

 داڄ(.ؾٝ 11ٚفًؼ ايؿٝٛر )

ٚنإ ٖصا ايتعسٌٜ بسا١ٜ ي٬ْڀ٬قـ١ اؿكٝكٝـ١ يًُذًـؼ ايسغـتٛضٟ     

ايؿطْػــٞ, ْٚكًــ٘ ْٛعٝــ١ ٗ إطــاض يعــب زٚض أغاغــٞ ٗ تڀــٜٛط ايعسايــ١ 

ايسغتٛض١ٜ ٚٗ يعب زٚض ايهاب٘ ٚإـِٓٛ يًشٝـا٠ ايػٝاغـ١ٝ ٗ ؾطْػـا,     

ٚقــس ســاٍٚ ض٥ــٝؼ اؾُٗٛضٜــ١ إٔ ٜٛغــ  قــ٬سٝات اجملًــؼ ايسغــتٛضٟ 

بٗسف ُهٌ إٛاطٌٓ  02/00/0909قإْٛ زغتٛضٟ ٗ بتكسِٜ َؿطٚع 

َٔ َطادعـ١ اجملًـؼ َباؾـط٠ عٝـح ّـاضؽ اجملًـؼ ضقابـ١ َـ٪خط٠ عًـ٢          

ٚاغتعٝض عٓـ٘ َؿـطٚع آخـط,     0991ايكإْٛ, ْٚٛقـ إؿطٚع ٗ غ١ٓ 

 parٜكطض َبسأ ايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ يٝؼ َباؾط٠ ٚيهٔ عٔ ططٜل ايسؾ   

voie d'exception ٕؿطٚع مل ٜهتب ي٘ ايٓذاح.ٚيهٔ ٖصا ا 

ــٌ        ــٔ اجملًػ ــٌ َ ــ١ ن ــل بتذطب ــا ٜتعً ــ١ٝ ٗ َ ــ١ ا٭غاغ ٚا٬ٕسٛ

ايسغتٛضٌٜ اؾعا٥طٟ ٚايًبٓاْٞ, إٔ ػطبتُٗا بكٝـت ْاقكـ١ َٚبتـٛض٠   
(18)

 ,

ايٓاؾـص   0991ٚإشا نإ إؿطع ايسغتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ قـس ٚغـ  ٗ زغـتٛض     

٥ـٝؼ فًـؼ   سايٝاڄ سل َطادع١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ, يتؿـٌُ ض    

ا٭١َ باٱنـاؾ١ إٍ ض٥ـٝؼ اؾُٗٛضٜـ١ ٚض٥ـٝؼ اجملًـؼ ايـٛطين ايؿـعيب,        
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, ؾإٕ ٖصٙ اـڀـ٠ٛ بكٝـت قاقـط٠    0909ٚتكسّ خڀ٠ٛ عٔ زغتٛض غ١ٓ 

عٔ تععٜـع ايـسٚض ايـصٟ ّهـٔ إٔ ًٜعبـ٘ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ ٗ         

تڀٜٛط ايسّكطاطٝـ١ ايسغـتٛض١ٜ, ٫ٚ بـس َـٔ خڀـ٠ٛ ْٛعٝـ١ ٜكـّٛ بٗـا         

يسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ يٝٛغ  قاعس٠ سل ايڀعـٔ بـايكٛاٌْ يتؿـتح    إؿطع ا

فا٫ڄ يٓػـب١ َعٝٓـ١ َـٔ أعهـا٤ اجملًـؼ ايـٛطين ٚأعهـا٤ فًـؼ ا٭َـ١,          

ٕطادعـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ, أغـ٠ٛ َـا سكـٌ ٗ ؾطْػـا, ٚايـيت أطًكـت          

َػرل٠ ٖصا اجملًؼ ا٫دتٗاز١ٜ ٚأقبح َ٪غػ١ زغتٛض١ٜ ٫ غٓـ٢ عٓٗـا ٗ   

 ٛضٟ يًسٚي١ ايؿطْػ١ٝ.إنُاٍ ايبٓا٤ ايسغت

, 0990ٚسػبٓا زي٬ٝڄ ع٢ً شيو, إٔ قإْٛ ا٫ْتدابات ايصٟ أقـط غـ١ٓ   

قــس ٚدٗــت إيٝــ٘ اْتكــازات عٓٝؿــ١ ٚاعذلنــت عًٝــ٘ ا٭ســعاب ٚايكــ٣ٛ  

ايػٝاغ١ٝ إدتًؿ١ ٗ اؾعا٥ط, ٚمل ٜهٔ ٖٓاى ٚغ١ًٝ قا١ْْٝٛ أٚ زغتٛض١ٜ 

 ٔ بٌٝ ٕطادعـ١  غـ  يًُعاضن١ ايٓٝاب١ٝ ي٬عذلاض ع٢ً ٖصا ايكإْٛ, أٚ َـ

ستهاّ إيٝ٘, ٗ اـ٬ف ايكا٥ِ بٌ ا٭نجط١ٜ ٚا٭قًٝـ١  اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٚا٫

ايعـاّ بتـاضٜذ    اٱنـطاب إعاضن١, ٖـا أز٣ بايٓتٝذـ١ إٍ إعـ٬ٕ ا٭سـعاب     

, ٕــس٠ غــرل قــسز٠, ٚأغــؿط شيــو عــٔ َكــازَات عٓٝؿــ١   53/2/0990

 ايب٬ز.ٚانڀطابات اْعهػت بكٛض٠ غًب١ٝ ع٢ً ساي١ ا٫غتكطاض ٗ 

٫ٚ ؼــٌ إؿــه١ً بإعڀــا٤ ض٩غــا٤ إ٪غػــات ايسغــتٛض١ٜ قــ٬س١ٝ   

َطادع١ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٭ْـ٘ ٗ ايػايـب ٫ ًٜذـأ ض٥ـٝؼ اؾُٗٛضٜـ١ إٍ      

ٖاضغ١ سك٘ ٗ َطادعـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ يًڀعـٔ بـايكٛاٌْ إدايؿـ١       

يًسغتٛض, ٭ٕ ايسغتٛض ٜه  بٌ ٜسٜ٘ ٚغا٥ٌ زغـتٛض١ٜ بسًٜـ١ ٜػـتڀٝ     

ذأ إيٝٗا, نڀًب إعاز٠ ايٓٛـط بايكـإْٛ َـط٠ ثاْٝـ١, أٚ ٭ْـ٘ ٜتُتـ        إٔ ًٜ

بأنجط١ٜ بطٕا١ْٝ ٜػتڀٝ  َٔ خ٬شلا إٔ ٜؿطض ايكإْٛ ايصٟ ٜـت٤٬ّ َـ    

َكاؿ٘ ٚتٛدٗات٘ ايػٝاغ١ٝ, أٚ ٭ٕ َٛقع٘ قس ٫ ٜػُح ي٘ بـإٔ ٜٛادـ٘   

بكطاض ٜطز ايڀعٔ ايصٟ تكسّ ب٘, ٭ٕ َٛقع٘ قس ٫ ٜػُح ي٘ بـإٔ ٜٛادـ٘   

اض ٜطز ايڀعٔ ايصٟ تكسّ ب٘, ٭ٕ َٔ ؾإٔ شيو ايتأثرل ع٢ً َعٜٓٛات٘ بكط

نط٥ٝؼ يًذُٗٛض١ٜ. ٖٚصا ا٭َط ٜكسم بايٓػب١ يط٥ٝؼ اجملًؼ أٚ يط٥ٝؼ 

نٌ َٔ فًػٞ ايدلٕإ, ٭ُْٗا ٜٓتُٝإ عاز٠ إٍ ا٭نجط١ٜ اييت تؿهٌ قاعس٠ 
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ٍ اؿهِ. ٖٚـصا ٗ ايٛاقـ  َـا ٜؿػـط إٔ َعٛـِ اٱخڀـاضات ايـيت ٚضزت إ       

اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ٚاييت نإ ٚضا٤ٖا ض٥ٝؼ اؾُٗٛضٜـ١ َٚـٔ ثـِ    

ض٥ــٝؼ اجملًــؼ ايــٛطين, إشا أسكــٝٓا عــسزٖا, خــ٬ٍ ايػــٓٛات إانــ١ٝ, 

يٛدسْاٖا ق١ًًٝ ايعسز ٫ٚ تؿٞ إڀًٛب َا أبك٢ ايعسٜس َٔ ايكٛاٌْ, ع٢ً 

يػ١ٓ  أُٖٝتٗا ٚخڀٛضتٗا خاضز ضقاب١ اجملًؼ ايسغتٛضٟ نكإْٛ ا٫ْتداب

َٔ قبٌ إطادـ  إـصنٛض٠,    يٲخڀاض, ايصٟ مل ٜتعطض يًڀعٔ أٚ 0990

ٖٚـصا َـا أؾكــس اجملًـؼ ايسغــتٛضٟ إَهاْٝـ١  ايكٝـاّ بايــسٚض إطػـ٢ َــٔ       

 ٚدٛزٙ.

َٚٔ ٖٓا ٜبسٚ تٛغٝ  سل إطادع١ يهٞ ٜؿـٌُ, عًـ٢ ا٭قـٌ عـسزاڄ     

جملاٍ أَـاّ  َعٝٓاڄ َٔ أعها٤ ايدلٕإ, أَطاڄ نطٚضٜاڄ ٫ٚ َؿط َٓ٘, أٟ ؾتح ا

إعاضن١ أٚ با٭قح ا٭ق١ًٝ ٗ ايدلٕإ يهٞ تعدل عٔ إضازتٗا ٚيهـٞ تكـٍٛ   

نًُتٗــا, ٗ ايكــٛاٌْ ايــيت تكــسض ٚيهــٞ ُٓــ  طػٝــإ ا٭نجطٜــ١ ٚؼهُٗــا 

بإػــأي١ ايتؿــطٜع١ٝ, ٖٚــصا َــٔ ؾــأْ٘ إٔ ٜڀــٛض َؿٗــّٛ ايسّكطاطٝــ١  

ــاب اجملًــؼ ايس   ــٛز ب ــ١ يٛي ــاڄ يٮقًٝ غــتٛضٟ ايسغــتٛض١ٜ ٚإٔ ٜؿــتح ططٜك

بڀطٜك١ قا١ْْٝٛ ٚزّكطاط١ٝ بعٝساڄ عٔ ايػٛغا١ٝ٥, ٚيهٔ وهِ ايسغـتٛض,  

ٗ اـ٬ف ايكا٥ِ بٌ ا٭نجط١ٜ ٚا٭ق١ًٝ, أٚ بٌ اؿه١َٛ ٚايدلٕإ, بـسٍ إٔ  

تًذأ ا٭ق١ًٝ إعاضن١ إٍ اغتٓؿاض قٛاٖا ٗ ايؿاضع, ٚاعتُاز أغايٝب غـرل  

أَٔ ايـب٬ز ٚاغـتكطاضٖا,   زّكطاط١ٝ ٗ ايتعبرل عـٔ َٛاقؿٗـا ٖـا ٜهـط بـ     

 ٚبايػًِ ا٭ًٖٞ ٚايػًِ  ا٫دتُاعٞ.

 إڀًب ايجاْٞ: تهٝٝل اٱختكاقات

إشا نإ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ ٜتكـسّ عًـ٢ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ      

ايًبٓاْٞ َا ٜتُت  ب٘ َٔ ق٬س١ٝ ايطقاب١ ٚدٛباڄ ع٢ً ايكٛاٌْ ايعهـ١ٜٛ  

غـتٛضٟ ايًبٓـاْٞ ٜتكـسّ عًـ٢     ٚايٓٛاّ ايساخًٞ يًدلٕإ, ؾـإٕ اجملًـؼ ايس  

َجًٝ٘ اؾعا٥طٟ, بأْ٘ قس أؾػح فاٍ إطادع١ أَاّ ا٭قًٝـ١ ايٓٝابٝـ١ عٝـح    

تػتڀٝ  إٔ تًذأ إٍ اجملًؼ ايسغتٛضٟ يًڀعٔ بايكٛاٌْ اييت تطاٖا كايؿ١ 
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يًسغــتٛض ٚايــيت ٖــٞ َــٔ ْتــاز ا٭نجطٜــ١ ايٓٝابٝــ١, ٚإٕ بكــٞ شيــو بــطأٟ  

ايبعض
(19)

 ڀًٛب.قاقطاڄ عٔ اٱٜؿا٤ بإ 

ٚيهٔ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ٜبك٢ َتأخطاڄ عٔ َجًٝ٘ اؾعا٥طٟ َا 

ٜتُت  ب٘ َٔ ق٬سٝات ايطقابـ١ عًـ٢ زغـتٛض١ٜ ايكـٛاٌْ, ؾكـ٬سٝات٘      

دا٤ت َٔ ايهـٝل عٝـح دعًتـ٘ َهـب٬ڄ ٚغـرل قـازض عًـ٢ ايكٝـاّ بعَـاّ          

إبازض٠, ؾه٬ڄ عٔ سكط إَها١ْٝ إطادع١ ٗ دٗات قسز٠ ٖٚٞ َطادع١ 

ختٝاض١ٜ, ٚغايباڄ َـا ٫ تكـّٛ ٖـصٙ اؾٗـات َطادعـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ,        ا

خاق١ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٚض٥ٝؼ فًـؼ ايـٛظضا٤ ٚض٥ـٝؼ فًـؼ ايٓـٛاب,      

يٮغباب اييت شنطْاٖا آْؿاڄ. ٫ٚ ٜعٛض عٔ شيو, نٕٛ ايسغتٛض قس أعڀـ٢  

اؿــل يعؿــط٠ ْــٛاب ٗ َطادعــ١ اجملًــؼ, ٭ٕ ا٭قًٝــ١ ايٓٝابٝــ١ أٜهــاڄ شلــا  

اتٗا ايػٝاغ١ٝ ٚؼايؿاتٗا َٚكاؿٗا, ؾه٬ڄ عـٔ ايهـػٛٙ  ايـيت قـس     سػاب

تتعطض شلا َٔ داْب ايػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ أٚ َٔ داْب ا٭نجط١ٜ ايٓٝاب١ٝ ٖا 

ٜعٝل سطنتٗا ٚبايتايٞ غًٛى ططٜل اجملًؼ ايسغتٛضٟ. ٚعـسز إطادعـات   

اييت غذًت ٗ قًِ اجملًؼ ايسغتٛضٟ, خ٬ٍ غت غٓٛات َٔ عُط اجملًؼ, 

ٜتذاٚظ أضبع١ عؿط َطادع١ مل
(20)

, ٖا ٜ٪نس قٛاب١ٝ ٖصا ايطأٟ
(21)

, ٖٚـصا  

َعٓاٙ, إٔ َعِٛ ايكٛاٌْ ايـيت ٜكطٖـا فًـؼ ايٓـٛاب, ُـط زٕٚ إٔ ؽهـ        

يًطقاب١ ع٢ً زغـتٛضٜتٗا, ا٭َـط ايـصٟ هعـٌ سًكـات زٚيـ١ ايكـإْٛ غـرل         

َهت١ًُ. ٫ٚ بـس يًُؿـطع ايسغـتٛضٟ ايًبٓـاْٞ, عـاد٬ڄ أٚ آدـ٬ڄ, َـٔ إٔ        

غ  زا٥ط٠ اختكاقات فًػـ٘ ايسغـتٛضٟ, يهـٞ تتٓـاٍٚ, عًـ٢ ا٭قـٌ,       ٜٛ

ٚدٛباڄ, ايكٛاٌْ ايعه١ٜٛ, ٚايٓٛاّ ايـساخًٞ جملًـؼ ايٓـٛاب, يهـٞ وكـل      

اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ, ْكًـ١ ْٛعٝـ١ ٗ فـاٍ ايطقابـ١ عًـ٢ زغـتٛض١ٜ       

 .ايكٛاٌْ, ٚايٛقٍٛ إٍ زٚي١ ايكإْٛ اييت ٜٓؿسٖا ٜٚڀُح إيٝٗا ايًبٓإْٝٛ

ٚإخهاع ايٓٛاّ ايساخًٞ جملًؼ ايٓٛاب يطقابـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ٗ    

اؾعا٥ــط إٍ داْــب ايكــٛاٌْ ايعهــ١ٜٛ ٚدٛبــاڄ, ٖٚــٞ ايكــٛاٌْ إهًُــ١  

يًسغتٛض, ٚتًو اييت ٜؿـرل إيٝٗـا ايسغـتٛض قـطاس١, ٚايـيت تؿـٌُ عـاز٠        

تِٓٛٝ ايػًڀات ايعا١َ ايسغتٛض١ٜ ٚاؿكٛم ايؿطزٜـ١ ٚاؿطٜـات ايعاَـ١,    

أ١ُٖٝ قك٣ٛ, ٭ٕ ٖصا ايٓٛاّ ٜتهـُٔ, ؾهـ٬ڄ عـٔ ا٫دـطا٤ات      ٜطتسٟ
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ــٛاب, قٛاعــس تڀبٝكٝــ١ ٭سهــاّ    ايــيت تتعًــل بػــرل ايعُــٌ ٗ فًــؼ ايٓ

ايسغتٛض, ٜٚكتهٞ إٔ تأتٞ ٖصٙ ايكٛاعس َٓڀبك١ ع٢ً أسهاّ ايسغـتٛض  

ٚغرل كايؿ١ يٓكٛق٘, ٖٚٛ َا ٜػتًعّ خهٛعٗا ٚدٛبـاڄ يطقابـ١ اجملًـؼ    

إٔ ٜٓڀــٟٛ ٖــصا ايٓٛــاّ عًــ٢ ْكــٛم ؽــايـ  ايسغــتٛضٟ, ٚإ٫ ؾــُٝهٔ

أسهاّ ايسغتٛض أٚ تعـسٍ ٖـصٙ ا٭سهـاّ, بكـٛض٠ غـرل َباؾـط٠, زٕٚ إٔ       

 تهٕٛ قٌ َطادع١ أٚ ضقاب١.

ــٛطين     ــؼ ايؿــعيب اي ــساخًٞ يًُذً ــو, إٔ ايٓٛــاّ اي ــت شي ــا ٜجب َٚ

اؾعا٥طٟ قس اؾذلٙ, ْكاب ث٬ث١ أضبـاع أعهـا٤ اجملًـؼ ايؿـعيب ايـٛطين      

َٓـ٘ يطؾـ  اؿكـا١ْ عـٔ ايٓا٥ـب, ٚٱغـكاٙ        02ٚ 03ٚ 05نُٔ إـٛاز  

قـؿت٘ ايٓٝابٝـ١, ٚيععيــ٘, ؾذـا٤ ايــطأٟ ايكـازض عــٔ اجملًـؼ ايسغــتٛضٟ      

, ٚبٓا٤ ع٢ً إخڀاض )َطادعـ١( َكـسّ َـٔ    0/7/0997اؾعا٥طٟ بتاضٜذ 

ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ, بؿإٔ َڀابك١ أسهاّ ٖصا ايٓٛاّ يًسغـتٛض, يكـٍٛ إٔ   

 001ا ؽـٌ َكتهـٝات إـٛاز    ٖصٙ ايٓكٛم غرل َڀابك١ يًسغتٛض, ٭ْٗـ 

عًــ٢ ايتــٛايٞ َــٔ ايسغــتٛض ايــيت تهتؿــٞ بأغًبٝــ١ أعهــا٤   017ٚ 011ٚ

اجملًــؼ ايؿــعيب ايــٛطين, َكَٛــاڄ بــصيو كايؿــ١ أسهــاّ ايٓٛــاّ ايــساخًٞ  

 يًسغتٛض.

٫ٚ ٜهتٌُ ا٭َـط إ٫ بإعڀـا٤ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ اختكـام تؿػـرل       

      ٛ ٍ تؿػـرل ْـل   ايسغتٛض, إشا َا سكـٌ خـ٬ف بـٌ أعهـا٤ اجملًـؼ سـ

زغــتٛضٟ, أٚ إشا َــا نــإ اـــ٬ف بــٌ ايػــًڀ١ ايتؿــطٜع١ٝ ٚايػــًڀ١   

ايتٓؿٝص١ٜ, ٖٚٛ َا نإ قس ٚضز ٗ اتؿام ايڀـا٥ـ, ٚاضتـأ٣ بعـض ايٓـٛاب     

سصؾ٘ َٔ َؿطٚع ايكإْٛ ايسغـتٛضٟ إتهـُٔ ا٫قـ٬سات ايػٝاغـ١ٝ     

ات اييت مت ا٫تؿام عًٝٗا ٗ ٚثٝك١ ايٛؾام ايٛطين, ع٢ً إٔ ٜهـٕٛ يًُطدعٝـ  

َٔ ايسغـتٛض, باغـتجٓا٤    09ايسغتٛض١ٜ ْؿػٗا, إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠ 

ض٩غا٤ ايڀٛا٥ـ, سل ا٫ستهاّ إٍ اجملًؼ ايسغـتٛضٟ, عٓـس ا٫خـت٬ف ٗ    

 تؿػرل ايسغتٛض.
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ٚاؿكٝك١ إٔ ٖصا ايتعسٌٜ ٖٛ نطٚضٟ, ٭ْ٘ ٜعڀـٞ شل٦ٝـ١ زغـتٛض١ٜ    

ــت      ــاجملًؼ ايسغ ــس٠, ن ــتك١ً ٚقاٜ ــا٥ٞ, َػ ــاب  قه ــ١ شات ط ٛضٟ, كتك

ايك٬س١ٝ ٭ٕ تهٕٛ سهُاڄ ٗ ايكهاٜا ايسغـتٛض١ٜ ٚٗ اـ٬ؾـات ايٓاؾـ١٦    

عٔ تڀبٝل ايسغـتٛض ٚايـيت تـأتٞ, ٗ غايـب ا٭سٝـإ, ٖٗـٛض٠ بايػٝاغـ١.        

 -أٟ زٚض تؿػرل ايسغـتٛض -ٚفًؼ ايٓٛاب ٫ ٜػتڀب  إٔ ٜتٍٛ ٖصا ايسٚض 

٭ٕ ٖــصا ايتؿػــرل ٫ بــس إٔ ٜطتــسٟ طابعــاڄ غٝاغــٝاڄ 
(22)

ًُكــاحل , ْٛــطاڄ ي

ايػٝاغ١ٝ ٚإٛاق  ايػٝاغ١ٝ اييت ٜتـٛظع عًٝٗـا ايٓـٛاب, بـسيٌٝ إٔ فًـؼ      

ايٓــٛاب ػٓــب ايبشــح ٗ بعــض إػــا٥ٌ ايسغــتٛض١ٜ ايــيت اختًـــ ســٍٛ  

تؿػرلٖا َ٪خطاڄ ٚبكٝت زٕٚ سٌ, ٚشيو خؿ١ٝ َٔ اْؿذـاض اــ٬ف ؼـت    

قب١ ايدلٕإ سٍٛ َػا٥ٌ شات سػاغ١ٝ َؿطط١ ٚتٛاظْات زقٝكـ١, عًُـاڄ   

اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ ايػابك١ ناْت تًذأ إٍ ا٫غتعا١ْ ببعض ؾكٗا٤ ايكإْٛ إٔ 

 ايسغتٛضٟ إطَٛقٌ ٗ ؾطْػا, يتؿػرل بعض ْكٛم ايسغتٛض.

ؾ٬ بس إشٕ َٔ َطدع١ٝ قاْْٛٝـ١ ٜٴشـتهِ إيٝٗـا ٗ تؿػـرل ايسغـتٛض.      

ٖٚصا َا تتذ٘ إيٝ٘ َعِٛ ايسٍٚ ايسّكطاطٝـ١ ٗ ايعـامل, ستـ٢ ٫ ٜهـٝ      

خهــِ ايػٝاغــ١ أٚ ٜهــٕٛ ايكــإْٛ غڀــا٤ يًػٝاغــ١ أٚ أزا٠   ايكــإْٛ ٗ

 اغتػ٬ٍ بٝس ايػٝاغ١.

 إڀًب ايجايح: إغ٬م باب إطادع١ أَاّ ا٭ؾطاز

إٕ إٛاطٔ أٚ ايؿطز, غٛا٤ ٗ اؾعا٥ط أٚ ٗ يبٓإ ٚنصيو ٗ ؾطْػـا, ٫  

هس ططٜكاڄ يًڀعٔ بعسّ زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ يهٞ وُـٞ سكٛقـ٘ ٚسطٜاتـ٘    

ٗا ايسغتٛض, ؼت أٟ قٝػ١ َٔ ايكـٝؼ, ؾبـاب اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ     اييت نؿً

َػًل بٛدٗ٘, ٖا ٜؿهٌ ثػط٠ أغاغ١ٝ ٗ ايسٚض إ٪َـٌ إٔ ًٜعبـ٘ اجملًـؼ    

ايسغتٛضٟ ٗ ايبًـسٜٔ خاقـ١ ٗ فـاٍ ٓاٜـ١ اؿكـٛم ايؿطزٜـ١ ٚاؿطٜـات        

 ايعا١َ.

ٚايڀطٜــل ايكــشٝح يتكــِٜٛ َػــرل٠ يبٓــإ ايسغــتٛض١ٜ ٚايكاْْٛٝــ١  

ؾعا٥ط ٚغرلُٖا َٔ ايبًسإ, إِا تهٕٛ بؿتح اجملاٍ أَاّ ا٭ؾـطاز  ٚنصيو ٗ ا

 يٛيٛز باب اجملًؼ ايسغتٛضٟ بڀطٜك١ غرل َباؾط٠, أٟ عٔ ططٜل ايسؾ .
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ٚيػٓا َٔ إٓازٜٔ بؿتح اجملاٍ أَاّ إٛاطٌٓ بتكسِٜ زعـ٣ٛ َباؾـط٠   

إٍ اجملًــؼ ايسغــتٛضٟ, ٫ٚ إٔ ٜتــٍٛ ايكهــا٤ ايعــازٟ أَــط ايطقابــ١ عًــ٢  

ٛض١ٜ ايكٛاٌْ عٔ ططٜل ايسؾ  نُا ٗ اي٫ٜٛـات إتشـس٠ ا٭َرلنٝـ١,    زغت

٭ٕ َٔ ؾإٔ شيو إٔ ٜػطم اجملًؼ ايسغتٛضٟ بـسعا٣ٚ ٫ سكـط شلـا ٚغـرل     

دس١ٜ, نُا ٜ٪زٟ إٍ عسّ ا٫غتكطاض ايكاْْٛٞ ٚايكها٥ٞ, ْٛطاڄ ٱَهاْٝـ١  

ڀطاب ايتهاضب ٗ ا٫دتٗاز بٌ احملانِ إدتًؿ١ ٖا ىًل ساي١ إضبـاى ٚانـ  

عا١َ ٚعسّ اغتكطاض, ؾُػـأي١ تٛسٝـس ا٫دتٗـاز ٗ ايكهـاٜا ايسغـتٛض١ٜ      

ــل با٫غــتكطاض ايسغــتٛضٟ ٚايػــ٬ّ    ــا ايٛثٝ َػــأي١ أغاغــ١ٝ, ٫ضتباطُٗ

يبٓإ, سٝح ٜعٌُ  ا٫دتُاعٞ ٚايٛؾام ايٛطين, ٫ غُٝا ٗ بًس ناؾعا٥ط أٚ

 ايهٌ ع٢ً بٓـا٤ ايسٚيـ١ ٚتععٜـع ايٛسـس٠ ايٛطٓٝـ١ ٚإضغـا٤ قٛاعـس زٚيـ١        

 ايكإْٛ.

ٚيصيو ْط٣ إٔ ٜتٍٛ ايكانٞ ايٛان  ٜسٙ ع٢ً ايـسع٣ٛ, إَـا عؿـٛاڄ,    

ٚإَا بٓا٤ ع٢ً طًب اـكـّٛ, ايٓٛـط ٗ دسٜـ١ ايڀعـٔ بعـسّ زغـتٛض١ٜ       

ايكإْٛ إڀايـب بتڀبٝكـ٘, ؾبهْٛـ٘ ٜتُتـ  بـاـدل٠ ٚإعطؾـ١ ايكاْْٛٝـ١        

تٛض أٚ ٜػتڀٝ  إٔ ٜتبٌ َا إشا نإ ايكإْٛ إڀًٛب تڀبٝك٘ كايؿاڄ يًسغـ 

دس١ٜ ايسؾ  بعسّ زغتٛضٜت٘, ٖٚٛ ًٜعب ٗ ٖصا اجملاٍ زٚض إكـؿٞ, ؾـإشا   

ٚدس إٔ ايٓكڀ١ إجاض٠ ٖٞ دس١ٜ ؾُٝهٓ٘, عٓـس شيـو إسايـ١ إػـأي١ إٍ     

اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٚايڀًب إيٝ٘ ايٓٛط ٗ زغتٛض١ٜ ايكإْٛ أٚ ايٓل إجاض 

ٕػت٣ٛ ايصٟ ٜ٪َٔ أَاَ٘, ٚبصيو ّهٔ إٔ ْطتكٞ بايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ إٍ ا

اسذلاّ ايسغتٛض َٔ د١ٗ ٚٓاٜـ١ سكـٛم إـٛاطٔ ٚسطٜاتـ٘ َـٔ دٗـ١       

 ثا١ْٝ, ٖٚٞ ايػا١ٜ اييت ٚدس ايكها٤ ايسغتٛضٟ َٔ أدٌ ؼكٝكٗا.

 إقكا٤ ا٭ق١ًٝ زاخٌ ايدلٕإ َٔ سل اٱخڀاض إڀًب ايطاب : 

ــس        ــ٘ اؾسٜ ــط, ايٛد ــا اؿان ــٌ ٗ ٚقتٓ ــتٛضٟ ّج ــؼ ايسغ ــات اجملً ب

١, بٌ ضَع ايسّكطاط١ٝ ايسغتٛض١ٜيًسّكطاطٝ
(23)

, ٚشيـو ٗ َـا ٜكـّٛ بـ٘     

َٔ زٚض ٗ ؾـطض اسـذلاّ ايسغـتٛض عًـ٢ ايػـًڀات ايعاَـ١, ٚٗ ٓاٜـ١        
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ــات    ــ٢ ْعاٖــ١ ا٫ْتداب ــ١ عً ــات ايعاَــ١, ٚايطقاب ــ١ ٚاؿطٜ اؿكــٛم ايؿطزٜ

 ٚقشتٗا. 

ٚيكس غاز ٗ ايؿهط ايسغتٛضٟ, ضزساڄ َٔ ايعَٔ, ٚخاق١ ٗ ايٓكــ  

 Rousseauكطٕ ايجأَ عؿط, بتأثرل َٔ ايؿًٝػٛف ضٚغـٛ  ايجاْٞ َٔ اي

ٚست٢ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ, إٔ ايكـإْٛ ٖـٛ ايتعـبرل عـٔ     

ا٫ضاز٠ ايعا١َ, ٚؾٝٗا تتذػس غٝاز٠ ا٭١َ, ٚإٔ ايدلٕـإ ٖـٛ إُجـٌ شلـصٙ     

ا٫ضاز٠, ٫ٚ غًڀ١ ؾٛم غًڀت٘, ٫ٚ هٛظ شلـصٙ ا٫ضاز٠ إٔ تهـٕٛ خانـع١    

ٖٚصٙ ايٓٛط١ٜ ت٪زٟ إٍ ايتُـاٖٞ بـٌ احملهـٌَٛ ٚاؿـانٌُ,     ٭١ٜ ضقاب١, 

عٝح تهٝ  أٚ ؽتً٘ إضاز٠ احملهٌَٛ, أٟ إضاز٠ ايؿـعب بـإضاز٠ اؿـانٌُ,    

ٜٚكبح َا ٜطٜسٙ اؿـانِ ٖـٛ َـا ٜطٜـسٙ ايؿـعب, َٚـا ٜكـسض عٓـ٘ َـٔ          

 قٛاٌْ, ٜعدل عٔ إضاز٠ ايؿعب ايصٟ ٫ ٜػع٘ ا٫ستذاز عًٝٗا.

ضٟ اؿسٜح قس أسسخ ُٝٝعاڄ ٚانشاڄ بٌ اؿانٌُ إ٫ إٔ ايؿهط ايسغتٛ

ٚاحملهٌَٛ, ٚأنس عًـ٢ اغـتك٬ٍ إضاز٠ ايؿـعب عـٔ إضاز٠ ٖجًٝـ٘, ٚعٝـح       

أقبح ايسغتٛض ٖٛ ايتعبرل اؿكٝكٞ عٔ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ. ٖٚٓا ٜأتٞ زٚض 

ضاز٠, ٚبــصيو اقــب َــس٣ اســذلاّ ايدلٕــإ شلــصٙ اٱايكهــا٤ ايسغــتٛضٟ يرل

تٛضٟ ٗ تكشٝح إعازيـ١ ايسّكطاطٝـ١, َـٔ خـ٬ٍ     ٜػاِٖ ايكها٤ ايسغ

إخهاع إضاز٠ ٖجًٞ ايؿعب يػٝاز٠ ايؿعب, إتُج١ً ٗ ايسغتٛض, ٚعٝح ٫ 

ٜهٕٛ ايكإْٛ َعدلاڄ عٔ إضاز٠ ا٭١َ إ٫ بكسض َا ٜأتٞ َتٛاؾكاڄ َ  أسهـاّ  

ايسغتٛض
(24)

. 

- La loi… n'exprime la volonté générale que dans le 
respect de la constitution. 

ٖٚصا ايؿهط اؿسٜح أقبح َكب٫ٛڄ َٚع٫ُٛڄ ب٘, َٚٓ٘ ٜٓڀًل ايكها٤ 

ايسغتٛضٟ يٝؿطض اسذلاّ ايسغتٛض, َٔ د١ٗ, ٚوُـٞ إضاز٠ ا٭َـ١, َـٔ    

 د١ٗ ثا١ْٝ, َٔ إغا٠٤ ايتعبرل عٓٗا.

٫ٚ تهٕٛ ٖصٙ اؿُا١ٜ ناؾ١ٝ, ست٢ ٫ ْكٍٛ نا١ًَ إ٫ إشا أْٝڀت بٗصا 

ت ايــيت ُهٓــ٘ َــٔ إٔ ٜكــّٛ بٗــصا ايــسٚض, ٚأَهــٔ  ايكهــا٤ ا٫ختكاقــا
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ــٛاطٔ ٘  يًُ ــ ــٔ ّجً ــا٤    أٚ َ ــأ إٍ ايكه ــٔ ايكــٝؼ, إٔ ًٜذ , بكــٝػ١ َ

ايسغتٛضٟ يٝشُٞ سكٛقـ٘ ٚسطٜاتـ٘ ايـيت نؿًـٗا ايسغـتٛض َـٔ استُـاٍ        

 ا٫ؾت٦ات عًٝٗا َٔ قبٌ ايكإْٛ ايصٟ ٫ ًّو ايكها٤ ايعازٟ إ٫ تڀبٝك٘.

يٓا, قٛض٠ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ, ّهٔ إٔ تتبس٣ 

اؾعا٥طٟ, ٚايتذطب١ اييت خانٗا ٗ َعطن١ اثبات ايصات ٚايكٝاّ بايسٚض 

إٓتٛط, َٚٔ خ٬ٍ شيو تبسٚ ايجػطات ٗ َكابٌ ا٫هابٝات ٚا٫لاظات أنجط 

, 0991َٔ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ  011, َٔ خ٬ٍ ْل إاز٠ ٚنٛساڄ ٚز٫ي١

 ض٥ٝؼ أٚ اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ ٝات:سٝح اقتكط ا٫خڀاض ع٢ً ث٬خ ؾدك

ؾا٭خرلٜٔ ّج٬ٕ ايهتٌ  ا٭١َ, فًؼ ض٥ٝؼ أٚ ايٛطين ايؿعيب اجملًؼ

ايدلٕا١ْٝ ا٭نجط ُجٌٝ زاخٌ ايدلٕإ, ٚبايتايٞ سطَإ ا٭ق١ًٝ زاخٌ 

 .ايدلٕإ َٔ سل اٱخڀاض

 ايڀبٝع١ ايػاَه١ يعٌُ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟإبشح ايجايح: 

٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ نـطٚض١ٜ يهؿايـ١ اسـذلاّ قٛاعـس     إٕ ايطقاب١ ع

َٚباز٨ ايسغتٛض, ؾايػ٪اٍ إڀطٚح اٯٕ ٖٛ: ٌٖ اجملًؼ ايسغـتٛضٟ ٜعـس   

؟ أّ دٗـ١ غٝاغـ١ٝ؟ ٫ ْػـتڀٝ  إٔ لـعّ بأسـس      أٚ قا١ْْٝٛ د١ٗ قها١ٝ٥

 Chenotاٱدابتٌ. ؾذاْب نبرل َٔ ايؿكٗا٤ ايؿطْػـٌٝ َٚـِٓٗ ايػـٝس    

 ٍ ــ١    ٜــطٕٚ َــٔ خــ٬ٍ ايٓٛــط إ ــ٘ دٗ تؿــهٌٝ اجملًــؼ ّهــٔ ايكــٍٛ بأْ

غٝاغ١ٝ
(25)

بايكٍٛ إٍ إٔ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٖٛ  Floret. ؾُٝا شٖب ايػٝس 

دٗاظ غٝاغٞ قاْْٛٞ ٚي٘ بٗصٙ ايكؿ١ سل إبسا٤ ٚد١ٗ ايٓٛـط ايكاْْٛٝـ١   

ٚأٜهاڄ إبسا٤ ٚد١ٗ ْٛط ا١ُ٥٬ٕ ايػٝاغ١ٝ
(26)

, يهٔ داْب آخط َٔ ايؿك٘ 

ًــؼ ايسغــتٛضٟ َــا ٖــٛ إ٫ دٗــ١  عًــ٢ عهــؼ شيــو, سٝــح ٜــط٣ إٔ اجمل 

قها١ٝ٥
(27)

 خكٛقاڄ إشا ْٛطْا إٍ اختكاقات٘. 

 إڀًب ا٭ٍٚ: ايسٚض ايػٝاغٞ يًُذًؼ ايسغتٛضٟ

مل ٜع٘ ايسغتٛضٜٔ اؾعا٥طٟ ٫ٚ ايؿطْػٞ أٚ قإْٛ تِٓٛٝ فًػـُٝٗا  

طبٝعتُٗا ايكا١ْْٝٛ, ٖٚصا َا ططح ايػـ٪اٍ  وسز ٚقؿاڄ قاْْٛٝاڄ شلُا, أٟ مل 

ٖصٙ إ٪غػ١ ايسغتٛض١ٜ, ٚمل ٜهـ ايسغتٛض اؾعا٥ـطٟ أٟ  سٍٛ طبٝع١ 

ــ٘ ايكــازض ٗ      ــٌ ْٛاَ ــصيو مل ٜؿع ــتٛضٟ, ٚن ــؼ ايسغ ــ٢ اجملً قــؿ١ عً
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إعسٍ, بٌ إٔ ايسغتٛض عاجل أسهاَ٘ ٗ ايباب ايجايح َٓ٘ ؼت  7/0/0909

عٓٛإ ايطقاب١ ٚإ٪غػات ا٫غتؿاض١ٜ, ٚيٝؼ نُٔ ايؿكٌ ايجايح َٓـ٘  

ا١ٝ٥, ٗ سٌ إٔ َا أغؿً٘ ايسغتٛض ايًبٓـاْٞ, قـس   ٚإتعًل بايػًڀ١ ايكه

ٚايصٟ ْكت إاز٠  521/93اغتسضن٘ قإْٛ إْؿا٤ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ضقِ 

اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ   $ع٢ً إٔ :  021/99َٓ٘, إعسي١ َٛدب ايكإْٛ ضقِ 

ٚهُــ  َعٛــِ ايؿكــ٘ #. ٦ٖٝــ١ زغــتٛض١ٜ َػــتك١ً شات قــؿ١ قهــا١ٝ٥

١ يًُذًؼ ايسغتٛضٟايسغتٛضٟ ع٢ً ايڀبٝع١ ايكها٥ٝ
(28)

. 

يٓتشسخ عـٔ ايڀبٝعـ١ ايػٝاغـ١ٝ يعُـٌ اجملًـؼ ٚا٫ػاٖـات إ٪ٜـس٠        

 ٚإعاضن١ شلصا ايڀطح ع٢ً ا٭قٌ بكؿ١ عا١َ.

ٚٗطت ايبازض٠ ا٭ٍٚ يًطقابـ١ ايػٝاغـ١ٝ عًـ٢ زغـتٛض١ٜ ايكـٛاٌْ ٗ      

( ايصٟ طايب بإْؿا٤ ١٦ٖٝ غٝاغـ١ٝ  Sieyesؾطْػا ع٢ً ٜس ايؿكٝ٘ غٝٝع )

ا ايػا٤ ايكٛاٌْ إدايؿ١ يًسغتٛض, ٚغطن٘ ٗ شيو ٖٛ ٓا١ٜ تهٕٛ َُٗتٗ

ايسغتٛض َٔ ا٫عتسا٤ ع٢ً أسهاَ٘ َٔ قبٌ ايػًڀ١
(29)

. 

   ٍ ؾايطقاب١ ايػٝاغـ١ٝ َـٔ ْاسٝـ١ أٚ
(30)

أْٗـا تتڀًـب ْكـاڄ قـطواڄ ٗ      

ايسغتٛض ع٢ً إْؿا٥ٗا, ٚوسز ايسغتٛض أغًٛب تؿهًٝٗا ٖٚٛ أغًٛب عـاز٠  

ا ٚٗ َكسَتٗا ضقاب١ زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ إشا غٝاغٞ, نُا وسز إختكاقاتٗ

قس ٜػٓس شلا ايسغتٛض اختكاقات أخط٣ َجٌ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ 

 اؿايٞ. 0920ٗ زغتٛض 

ٕ ايطقاب١ ايػٝاغ١ٝ ٫ ٜت٫ٖٛا قها٠, بـٌ ٦ٖٝـ١   إَٚٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ  -

غٝاغ١ٝ ٚيٛ زخًٗا بعـض َـٔ ضدـاٍ ايكـإْٛ, ٭ٕ إًشـٛٚ ٗ اختٝـاض       

١٦ ايطقاب١ أْ٘ ٜـتِ بٛاغـڀ١ غـًڀات غٝاغـ١ٝ: ؾكـس ؽتـاضِٖ       أعها٤ ٖٝ

ايػًڀ١ ايتؿطٜع١ٝ ٚسسٖا أٚ با٫ؾذلاى َ  ايػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ
(31)

. 

ٜٚهٝـ بعض ايؿك٘ َـٔ خـ٬ٍ تڀبٝكـات ايطقابـ١ ايػٝاغـ١ٝ ايـيت       

ناْت ؾا٥ع١ ٗ ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ ايػابل ٚزٍٚ ايهتًـ١ ايؿـٝٛع١ٝ غـابكاڄ,    

ػًڀ١ ايتؿطٜع١ٝ بايطقاب١ عٔ ططٜل ؾ١ٓ َٓبجك١ أْ٘ أسٝاْاڄ قس ؽتل اي

َٓٗا ٗ ؾهٌ ؾ١ٓ ضقاب١ غٝاغ١ٝ, ٚأسٝاْاڄ أخط٣ ؾ١ٓ غٝاغ١ٝ ُجٌ ؾٝٗـا  
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كتًـــ اشل٦ٝــات ٚايػــًڀات ٗ ايسٚيــ١, أٚ أخــرلاڄ بٛاغــڀ١ ض٥اغــ١ اؿــعب 

اؿانِ
(32)

. 

ٚأخرلاڄ تتُٝع ايطقاب١ ايػٝاغ١ٝ بأْٗـا ضقابـ١ غـابك١ عًـ٢ إقـساض       -

ض٥ٝؼ ايسٚي١, َجٌ نٌ قٛض ايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ اييت طبكتٗا  ايكإْٛ َٔ

. ؾٗٞ ضقابـ١ ٚقا٥ٝـ١   0920ؾطْػا ٗ زغاترلٖا ست٢ ايسغتٛض اؿايٞ يعاّ 

تت٬ؾــ٢ َػــبكاڄ إَهاْٝــ١ إقــساض ْٚؿــط قــإْٛ ٜٚهــٕٛ كايؿــاڄ يًسغــتٛض, 

ٚتتسخٌ ايطقاب١ بعس إقـطاض ايكـإْٛ َـٔ ايدلٕـإ ٚقبـٌ إقـساضٙ. ٜٚـط٣        

ٕ غط اختٝاض ؾطْػا ٗ زغـاترلٖا يُٓـاشز َتعـسز٠ يًطقابـ١     بعض ايؿك٘ أ

ايػٝاغ١ٝ ايػابك١, ٖٛ بكاٜا تأثرل َبسأ غٝاز٠ ا٭١َ ع٢ً ايؿهط ايؿطْػٞ 

ٚأغًب١ٝ ؾكٗا٥٘
(33)

. 

ٜٚط٣ داْب َٔ ايؿك٘ إٔ اجملًؼ ايسغتٛضٟ شٚ طاب  غٝاغـٞ غـٛا٤   

بايٓػب١ يهٝؿ١ٝ تأيٝؿ٘ أٚ يًٛٚا٥ـ اييت ٜت٫ٖٛا
(34)

 . 

 يجاْٞ: ايڀبٝع١ ايكا١ْْٝٛ اجملًؼ ايسغتٛضٟ إڀًب ا 

ٚٴدٗت اْتكازات عس٠ ٭قشاب ايطأٟ ايكا٥ٌ بايطقاب١ ايػٝاغـ١ٝ عًـ٢   

 َدلظٜٔ ٗ شيو ايسٚض ايكاْْٛٞ ٚايسغتٛضٟ يًُذًـؼ,  زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ

 ٗ:  شيو تُجٌٜٚ

ٕ ايكٍٛ بإٔ اجملًؼ ايسغـتٛضٟ ٜعـس دٗـاظاڄ غٝاغـٝاڄ, ٜعـس أَـطاڄ       إ 

باز٨ ا٭غاغ١ٝ يًكـإْٛ ايسغـتٛضٟ ٚبكـؿ١ خاقـ١ َـ       َتعاضناڄ َ  إ

َبسأ ايسّكطاط١ٝ, شيو إٔ ايػٝاز٠ ٖٞ يٮَـ١ ُٚـاضؽ َـٔ خـ٬ٍ ٖجًـٞ      

ا٭١َ أٚ عٔ ططٜل ايؿعب َباؾط٠ بٛاغڀ١ ا٫غتؿتا٤
(35)

, َٚٔ إُهـٔ  

إٔ تٓكاز تًو اشل١٦ٝ ايسغتٛض١ٜ يٮٖٛا٤ اؿعب١ٝ ٚايؿ١ٜٛ٦, سٝح ٫ ّهٔ إٔ 

١٦ عٔ ضغبات ايػًڀ١ اييت عًُت عًـ٢ تؿـهًٝٗا, ٚبـصيو    تتد٢ً ٖصٙ اشلٝ

تػك٘ ايػا١ٜ َٔ ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ
(36)

. أَا أعهـا٤ اجملًـؼ   

ايسغتٛضٟ ؾِٗ يٝػٛا ٖجًٌ يًؿعب نُـا أْٗـِ غـرل َٓتدـبٌ َـٔ قبـٌ       

ايؿعب ٚطإا إٔ ا٭َـط نـصيو ؾهٝــ ٜهـٕٛ شلـِ سـل ٖاضغـ١ ايػـًڀ١         

ايػٝاغ١ٝ؟؟
(37)

بايتأنٝس, ٫ٚ ٜػرل َٔ ا٭َط ؾـ٦ٝا إٔ ث٬ثـ١    يٝؼ شلِ شيو 

َِٓٗ َعٕٝٓٛ بٛاغڀ١ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٖٚصا ا٭خرل َٓتدب بٛاغـڀ١  
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ــ٢     ــِٝٗ نُٓتدــبٌ عً ا٫قــذلاع ايعــاّ إباؾــط ؾتذــاٚظٶا ّهــٔ ايٓٛــط اي

زضدتٌ
(38)

. 

أَا بايٓػب١ يًج٬ثـ١ أعهـا٤ إعٝٓـٕٛ بٛاغـڀ١ ض٥ـٝؼ فًـؼ ا٭َـ١        

اعتباضِٖ َٓتدبٌ َٔ خ٬ٍ أضبـ  زضدـات, أَـا    )ايؿٝٛر( ؾتذاٚظاڄ ّهٔ 

بايٓػب١ يط٩غا٤ اؾُٗٛضٜـ١ ايػـابكٌ ؾـ٬ ّهـٔ اغـتٛٗاض أٟ عٓكـط أٚ       

زضد١ اْتداب١ٝ بايٓػب١ شلِ
(39)

. 

ٕ ايكٍٛ بإٔ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ي٘ طبٝع١ غٝاغ١ٝ ٖـٛ أَـط   إنصيو  -

   ّ  ٗ سس شات٘ ٜتعاضض َ  َبسأ إػ٪ٚي١ٝ ايػٝاغ١ٝ, شيـو ٭ْـ٘ ٗ ايٓٛـا

ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ ٜػٛز َبسأ َكتهاٙ إٔ نـٌ دٗـ١ ؽـٍٛ غـًڀ١ َـا      

ٜــتعٌ إٔ ٜكابًــٗا َػــ٪ٚي١ٝ, ؾاؿهَٛــ١ َــج٬ڄ َػــ٪ٚي١ أَــاّ اؾُعٝــ١  

ايٛط١ٝٓ, أَا بايٓػب١ يًذُع١ٝ ايٛطٓٝـ١ ؾإْٗـا ّهـٔ إٔ ؼـٌ بكـطاض َـٔ       

ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ
(40)

. أَا بايٓػب١ يط٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ؾإٕ َػ٪ٚي١ٝ ّهـٔ  

باؾط٠ غٛا٤ َٔ خ٬ٍ ا٫غتؿتا٤ أٚ اعـاز٠ اْتدابـ٘ َـٔ عسَـ٘     إٔ تجاض َ

ْاٖٝو عٔ َػ٪ٚي١ٝ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٗ ساي١ اـٝا١ْ ايع٢ُٛ
(41)

, يهٓ٘ 

بإكابٌ ؾإٕ أعها٤ اجملًؼ ايسغـتٛضٟ غـرل َػـ٪ٚيٌ أَـاّ أسـس أٚ أٜـ١       

د١ٗ ناْت ؾا٭عهـا٤ إعٝٓـٕٛ غـرل قـابًٌ يًعـعٍ, أَـا ا٭عهـا٤ عهـِ         

ٛا ؾاغًٌ ٕٗاّ ايعه١ٜٛ ط١ًٝ سٝاتِٗ. ٚتأغٝػـاڄ عًـ٢   ايكإْٛ ؾػًٝٛ

شيو ؾإٕ ايكٍٛ بإٔ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ّاضؽ َٗاَاڄ غٝاغ١ٝ ٚتًتـعّ ناؾـ١   

غًڀات ايسٚي١ َا ٜكسضٙ َٔ قطاضات ٚٗ شيو ايٛقت ؾـإٕ أعهـا٥٘ غـرل    

َػ٪ٚيٌ, ؾصيو ٜتهُٔ ٗ سس شات٘ تعاضناڄ ٚانشاڄ َ  َبسأ إػ٪ٚي١ٝ 

ض ٗ ايسغتٛض ايؿطْػٞايػٝاغ١ٝ إكط
(42)

. 

نصيو إٔ ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ شلـا طبٝعـ١ قاْْٛٝـ١ َـٔ      -

ايسضدــ١ ا٭ٍٚ, ٜٚؿــذلض بأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايــيت ُاضغــٗا, إٔ تهــٕٛ يــسٜٗا 

ايكسض٠ ايؿ١ٝٓ ع٢ً عح ٚزضاغ١ إؿانٌ ايكاْْٛٝـ١ ايـيت تؿـٛب َهـُٕٛ     

٦ٝـ١ عٓـس اختٝـاضِٖ تبعـاڄ     ايكٛاٌْ, ٖٚصا قس ٫ ّهٔ تـٛؾطٙ ٗ أعهـا٤ اشل  

ٕعاٜرل غٝاغ١ٝ, إٕ َٔ قبٌ ايػـًڀ١ ايتؿـطٜع١ٝ أٚ َـٔ قبـٌ ايػـًڀ١      

 ايتٓؿٝص١ٜ. 
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ٖصا ا٭غًٛب ايطقابٞ عًـ٢ ايػـًڀات ايعاَـ١ ٗ     نُا ٜكتكط ؼطى -

ايسٚيــ١, ّٚٓــ  ا٭ؾــطاز َــٔ اغــتعُاٍ سكٗــِ بــايڀعٔ بعــسّ زغــتٛض١ٜ  

ا هعـٌ ٖـصٙ ايطقابـ١ سهـطاڄ     ايكٛاٌْ أَاّ اشل١٦ٝ إدتك١ بٗصٙ ايطقاب١, ٖ

ع٢ً غًڀات ايسٚي١ زٕٚ إٛاطٌٓ
(43)

 . 

ٚقس نإ نجرل َٔ ايؿكٗا٤ ايؿطْػٌٝ ٜساؾعٕٛ عٔ ايكؿ١ ايكها١ٝ٥ 

يكطاضات اجملًؼ ايسغتٛضٟ, بطغِ اعذلاؾِٗ بإٔ أغًٛب تهٜٛٓـ٘ غٝاغـٞ,   

٭ْ٘ ٜػًو ٗ عًُ٘ َػًو اشل٦ٝات ايكها١ٝ٥ غٛا٤ ٗ ا٫دـطا٤ات ٚأقـٍٛ   

ات اييت ٜتبعٗا َٚٓٗا ٚداٖٝـ١ احملانُـ١ َٚطاعـات سكـٛم ايـسؾاع أٚ      احملانُ

 –ايكطاضات اييت ٜتدـصٖا , ؾٗـٛ ٦ٖٝـ١ غٝاغـ١ٝ ُـاضؽ ٚٚٝؿـ١ قهـا١ٝ٥        

ْٚٛــطاڄ ٭ُٖٝــ١ ايٛٚٝؿــ١ ٜــط٣ ايــبعض إٔ اجملًــؼ   -سػــب تعــطٜؿِٗ

ايسغتٛضٟ طابع٘ ايكها٥ٞ ٖٛ ايػايب ٚايػٝاغٞ ٖٛ ايسضد١ ا٭قٌ, ؾٗـٛ  

٦ٖٝ١ٝ٥ـ١ ضقابــ١ ؾـب٘ قهــا  
(44)

. بـٌ إٔ أغًــب ايؿكٗـا٤ ٫ ٜتٛقؿــٕٛ عًــ٢   

ططٜك١ تهٜٛٔ اجملًؼ شات ايڀاب  ايػٝاغٞ ٜٚعتدلْٚٗا عٓكـطاڄ قاٜـسٶا أٚ   

غرل ساغِ طإا إٔ نُاْات اغتك٬ٍ ا٭عها٤ َهؿٛي١, ؾا٭غاؽ يـسِٜٗ  

إٔ قطاضات اجملًـؼ شلـا ايكـؿ١ ايكهـا١ٝ٥, إ٫ َـا ْـسض َجـٌ بعـض اٯضا٤         

ا ٚؾكاڄ يبعض ايٓكـٛم, ٚيـصيو ؾٗـِ ٜكـطضٕٚ إٔ     ا٫غتؿاض١ٜ اييت ٜبسٜٗ

اجملًؼ ايسغتٛضٟ يٝؼ ؾك٘ ١٦ٖٝ ؾب٘ قهـا١ٝ٥, بـٌ ٜكـطضٕٚ قـطاس١     

أْ٘ ١٦ٖٝ قها١ٝ٥ ُاضؽ ضقاب١ زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ َ  اختكاقات أخـط٣  

َعُٛٗاشات طاب  قها٥ٞ ٗ 
(45)

. 

َٚعٝاض ايكؿ١ ايكها١ٝ٥ َتـٛاؾط ٗ ضأٟ ايؿكٗـا٤ ايؿطْػـٌٝ, شيـو     

" ٚأٜسٙ ؾٝـ٘ اٯخـطٕٚ إـساؾعٕٛ    Valineايصٟ زاؾ  عٓ٘ ا٭غتاش "إعٝاض 

عٔ ايڀاب  ايكها٥ٞ يًُذًؼ: ايؿكـٌ ٗ َػـأي١, ٚعهـِ ٜتُتـ  بكـ٠ٛ      

  ٘ ايؿ٤ٞ إكهـٞ بـ
(46)

, ٚايؿـكإ َتـٛاؾطإ ٗ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ: ؾٗـٛ      

ٜؿكــٌ ٗ َػــا٥ٌ قاْْٛٝــ١, ٚتتُتــ  قطاضاتــ٘ بــٓل ايسغــتٛض باؿذٝــ١ 

ٗٞ ْٗا١ٝ٥ ٚتؿطض ع٢ً نٌ ايػـًڀات ايعاَـ١ ٚنـٌ    ؾ –إًع١َ إڀًك١ 

 ايػًڀات ايكها١ٝ٥ نُا ْل ايسغتٛض.
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8 

ٜٚعتدل اجملًؼ ايسغتٛضٟ بايٓٛط يهٌ َـا غـبل ٦ٖٝـ١ ؾـب٘ قهـا١ٝ٥      

ٚنصيو ْٛع١ٝ ضقابت٘, ؾٓهٕٛ إظا٤ ططٜك١ ٚغ٘ بـٌ ايطقابـ١ ايػٝاغـ١ٝ    

عـ١  ٚايكها١ٝ٥. يهٔ َٚ  شيو عًٝٓا إٔ ٫ ْكشِ أْؿػـٓا ٗ تكـٓٝـ طبٝ  

ٖصٙ ايطقاب١ طإا إٔ إؿطع قٓؿٗا ن١٦ٝٗ ضقاب١ٝ ُاضؽ ضقابـ١ زغـتٛض١ٜ   

ٚضقاب١ اْتدابات َ  تػذٌٝ بعض ايتشؿٛات اييت شنطْاٖـا غـابكا ٖٚـٞ    

 ثػطات مل ٜتساضنٗا إؿطع ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ.

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
 .32/8/8989َ٪ضر ٗ  0/89( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ضقِ 1)

 . 8/8/8989إ٪ضر ٗ  84/89( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ضقِ 2)

 .88/80/8989َ٪ضر ٗ  3/89( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ضقِ 3)

 َٔ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ. 838( إاز٠ 4)

 .89/5/8998َ٪ضر ٗ  98/ض.م.ع/ّ.ز/6تٛضٟ اؾعا٥طٟ ضقِ ( ضأٟ اجملًؼ ايسغ5)

 .89/0/8997َ٪ضر ٗ  97ز/-ّ –/ض أ  4( ضأٟ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ضقِ 6)

 .07/82/8999ايكازض بتاضٜذ  842/99(  قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 7)

 .04/88/8999ايكازض بتاضٜذ  0/99(  قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 8)

ف١ً اؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ, برلٚت ٗ اؾعا٥ط ٚيبٓإ,  ( خايس قباْٞ:  ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛا9ٌْ)

 .387. م 0222 – 8997

 .377( خايس قباْٞ: َطد  غابل. م 10)

(11) Elizabeth Zoller: Droit constitutionnel 1998. P. 155 et S. 

 . 08/0/8999ايكازض بتاضٜذ   8/99 ( ضأٟ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ضق12ِ)

. ٚقطاض ضقِ 88/0/8995ايكازض بتاضٜذ  8/8995( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 13)

 . 05/0/8995ايكازض بتاضٜذ  0/8995

 . 05/0/8995ايكازض بتاضٜذ  0/8995( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 14)

 . 88/9/8995ايكازض بتاضٜذ  3/8995( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 15)

 . 38/5/8995ايكازض بتاضٜذ  5/8995( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 16)

 . 04/88/8999ايكازض بتاضٜذ  0/8999( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 17)

 .303( خايس قباْٞ: َطد  غابل. م. 18)

قانط٠ أيكٝت ٗ اؾتتاح ايػ١ٓ اؾاَعٝـ١ ٗ   (  قُس اجملصٚب: "اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٗ يبٓإ",19)

دبٌٝ. ْٚؿـط ٗ نتـاب اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ايًبٓـاْٞ,       -ن١ًٝ اؿكٛم ؾاَع١ ضٚح ايكسؽ 

 .896م .8998إ٪غػ١ اؿسٜج١ يًهتاب. ططابًؼ. 



 جوادي إلياس أ.    )دراسة مقارنة( تقييم الدور الرقابي للمجلس الدستوري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (312) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
َطادع١, أضب  َطادعات قسَت خ٬ٍ ؾـٗط ٚاسـس ٖـٛ ؾـٗط      84( ٬ٜسٜ إٔ َٔ أقٌ 20)

ٗ ايؿـٗط ْؿػـ٘, ٚإ عؿـط َطادعـات َـٔ بٝٓٗـا,        ٚؾكـًت  0222ايػازؽ َٔ غـ١ٓ  

 بڀاٍ ايكإْٛ نًٝاڄ أٚ دع٥ٝاڄ ٚاثٓتإ ضزتا با٭غاؽ ٚاثٓتإ ضزتا بايؿهٌ.إاقذلْت ب

 .305(  خايس قباْٞ: َطد  غابل. م. 21)

ًؼ ايسغتٛضٟ, إْكاش يًُ٪غػ١ أّ تعڀٝـٌ شلـا,   باجمل( ٚغِٝ َٓكٛضٟ: ايكٛاٌْ إتعًك١ 22)

 .307. م. 0227, برلٚت 48اٌَ. عسز ْكاب١ احمل -ف١ً 

(23) DOMINIQUE ROUSSEAU; Droit du contentieux constitutionnel. 
Montchrestien. Paris. 4 éd. 1995. P. 397. 

(24) c.c 197 DC. 23 Aout 1985. Evolution de la Nouvelle – Caledonie. 
Favoreu – Philip. P. 612 – 620. 

/ 6/ 83تـاضٜذ   4ضأٟ ضقِ  – 8997/ 3/ 6تاضٜذ  0عا٥طٟ: ضأٟ ضقِ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾ -

8998. 

 .8996/ 8/ 7تاضٜذ  96/ 4اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ: قطاض ضقِ  -

)25  ( Colliard claude. Albert "Libertes publique" cinqueme edition. Dall-z 

1975. P146. 
David ME. "The French conseil constitutionel and the U.S supreme 

court". American journal of comparatives law. 1986. P 45. 
ايكاٖط٠  –اْٛط نصيو: ق٬ح ايسٜٔ ؾٛظٟ, اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ 

  . 32, م8990

)26  ( Francois Luchaire: le conseil constitutionel est-il une jurisdiction? 

R.D.P.1-1979. P 31. 
)27  ( Louis Trotabas et Paul Isoart. "Droit Public" L.G.D.S 1988.. 

)28  ( DOMINIQUE ROUSSEAU; Droit du contentieux constitutinnel. 4 éd. 

1995 p,48. FRANCOIS LUCHAIRE; Le conseil constitutinnel. 2 éd. 
1997. p,38 et S.   

تٛضٟ ٚايـِٓٛ ايػٝاغـ١ٝ إكاضْـ١, زٜـٛإ إڀبٛعـات      ( غعٝس بٛ ايؿعرل, ايكإْٛ ايسغـ 29)

 .894ٚ895. م 0224اؾاَع١ٝ اؾع٤ ا٭ٍٚ, ايڀبع١ ايػازغ١.  اؾعا٥ط 

ضقاب١ زغـتٛض١ٜ ايكـٛاٌْ ٚاجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ٗ يبٓـإ. ايـساض       ( قُس ضؾعت عبس ايٖٛاب, 30)

 .026, م  0222اؾاَع١ٝ يًٓؿط. برلٚت غ١ٓ 

قػــٔ خًٝــٌ, ايكــإْٛ ايسغــتٛضٟ ٚايــِٓٛ  –ٝــس َتــٛيٞ عبــس اؿُ-(  غــعس عكــؿٛض31)

 .844م  8976ايػٝاغ١ٝ, 

ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ ٗ ايكٛاٌْ ٗ َكط, زضاغ١ َكاضْـ١,  ( عًٞ ايػٝس ايباظ. 32)

 .98م  .8978زاض اؾاَعات إكط١ٜ. ا٫غهٓسض١ٜ 

٭ٍٚ َذلدـِ اٍ ايًػـ١   ( أْسضٜ٘ ٖٛضٜٛ, ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايـِٓٛ ايسغـتٛض١ٜ, اؾـع٤ ا   33)

 . 528م 8977ايعطب١ٝ, 

 .055 -054.م.َطد  غابل( خايس قباْٞ: 34)



(313) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
)35( "La souverainete nationale appartient au peuple qui L’exerce par 

ses representants. et par La voie du referendum …" 
     Article 3. de La constitution Francaise de 1958.  

ْٛقؿـت   ( أٌَ عاطـ قًٝبا. ضقاب١ زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ, ضغاي١ يٌٓٝ ؾٗاز٠ إادٝػـترل. 36)

 .808ظاَع١ برلٚت ايعطب١ٝ. غرل َٓؿٛض٠. م 

)37  ( "Les membres du Conseil constitutionnel ne sont ni les 

representants du peuple. ni ses élus, comment pourraient-ils alors 
exercer un pouvoir politique?" 

, 8990( ق٬ح ايسٜٔ ؾٛظٟ , اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠ 38)

 .38م 

 .502( اْٛط نًٛز يٝهًرلى. ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايِٓٛ ايسغتٛض١ٜ. م 39)

( قــ٬ح ايــسٜٔ ؾــٛظٟ , ايتــٛاظٕ بــٌ ايػــًڀتٌ ايتؿــطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝصٜــ١ ٗ ايسغــتٛض   40)

 .37ٚ38, م 8998أٜٔ؟, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠ ايؿطْػٞ 

 .8958َٔ زغتٛض اؾُٗٛض١ٜ ايؿطْػ١ٝ اـاَػ١ ايكازض غ١ٓ  68( ضاد  إاز٠ ضقِ 41)

)42  ( "La participation du Conseil constitutionnel au pouvoir politique par 

des decisions devant lesquelles toutes les institutions doivent 
s’incliner serait donc absolument contraire au principe de la 
responsabilité… 

 ..830َطد  غابل م ( أٌَ عاطـ قًٝبا. 43)

)44   (  Marcel Waline . Préface, "Les grandes décisions du cons. Const" 

par L. Favoreu et Loic Philip: J Rivero, les libertés Publiques, Rev, 
Droit public, 1967, p,115: André Hauriou, Or. Const. et institutions, 
1975, op.cit. p 1093, L. Favoreu et Loic Philip, "Le Conseil 
constitutionnel," Collection que sais-je? P.77: Francois Luchaire, Le 
Conseil constitutionnel. Op.cit . p.36-37.   

)45  ( Francois Luchaire: le conseil constitutionel est-il une jurisdiction? 

R.D.P.1-1979. P 36. 
 .30( إطد  ْؿػ٘ 46)


