
  

  وزارة التعلیــم العالــــي و البحث العلمــــي
   الجیاللي الیابس بسیدي بلعباس  ةامعـــج

 
  

  كلیــة الحقوق والعلوم السیاسیة
  قسم الحقوق

  الحقوقفـي  العلوم دكـتــوراهلنیــل شـھــادة  أطروحة مقـدمة
  قانون عام: تخصص

  
 :بعنوان

  

  

  اإلنتخابیةالرقابة القضائیة على العملیة 
  
  

  :إشراف                                : إعداد الطالب
  قاسم العید عبد القادر: األستاذ الدكتور                              خلیف مصطفى   
  
  

 :لجنـة المنـاقشـة
  یساـــرئ       جامعة سیدي بلعباس       التعلیم العالي        أستاذ                 قادة بن بن علي. د/أ

  رراـــمقمشرفا و  جامعة سیدي بلعباس                   التعلیم العالي قاسم العید عبد القادر           أستاذ. د/أ

  عضوا                     جامعة سعیدة"          أ"محاضر  أستاذ                  لرید أحمد محمد. د        

  عضوا                     جامعة سعیدة"        أ"ة محاضرة أستاذ                     عمارة فتیحة.دة        

   

   

  

  
  

 

 

  
 2017ـ  2016 :ةلجامعیـــالسنـة ا 

 



I 
 

  :إالهداء

   
  :ٔ�هدي معيل هذا

  ٕاىل من مغرين عطفا وح�ا�، روح وا�ي الكرمي رمحه هللا تعاىل؛ 

  ٕاىل وا�يت الكرمية حفظها هللا، ؤ�طال هللا يف معرها؛ 

  ٕاىل زوجيت س�ندي يف احلیاة، وٕاىل قر� عیناي، اب��اي هیام و ٔ�رجي؛

  ٕاىل أ�س�تاذ�ن ا�كتور قايش یوسف، وا�كتور قايش �ا�؛

  ٕاىل ٕاخويت ومجیع ٔ�فراد �ائليت الكرمية؛ 

: ٕاىل من ٔ�ضاء طریقي و�رس يل س��ل البحث، املرشف �ىل هذا البحث أ�س�تاذ ا�كتور الفاضل

  قامس العید عبد القادر و�ائلته الكرمية؛

  ٕاىل ٔ�ساتذيت أ��الء ٔ�عضاء ا�لجنة املوقرة لك �مسه اخلاص؛

  العاملني يف س� القضاء؛ٕاىل رئ�س ا�لس القضايئ لغلزيان، ولك 

  ٕاىل لك أ�صدقاء، ومن اكن �رفقيت ٔ�ثناء ٕاجناز هذا البحث؛ 

  ٕاىل لك هؤالء و�ريمه ممن جتاوزمه قلمي، ولن یت�اوزمه قليب؛

  

  .ٕاىل لك هؤالء ٔ�هدي مثرة �دي املتواضع 

  

  

  

  

                      

  

  �لیف مصطفى: الطالب
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  شكر وتقد�ر

  

، امحلد � ، امحلد � �ىل فض� وٕانعامه، امحلد � �ىل جوده وٕا�رامهنه امحلد � �ىل توف�قه وٕاحسا

  .محدا یوايف نعمه ، و�اك� مزیده

ورس�، و�ىل �ٓ� وحصبه، ومن اق�فى ، و�امت ٔ�ن��ائه لسالم �ىل س�ید� محمد �ري �لقهوالصالة وا

  .ٔ��رمه

، ٔ�قدم شكري وجزیل "من مل �شكر الناس مل �شكر هللا"ٔ�ما بعد، فعمال بقول رسولنا الكرمي 

ايم للك من م�حين من وق�ه ا�مثني، ٔ�و ٔ�فادين بعلمه الغز�ر وتوجهياته القمية  وفائق تقد�ري وا�رت  ام�ناين

، ؤ�خص ���ر أ�س�تاذ ٕاىل النور، واليت بفضل هللا تعاىل و�س�هبا خرج هذا البحث ومالحظاته الصائبة

والشكر ،  بق�ول إالرشاف �ىل هذه الرسا�ي �كرم �يل، ا�رف ا�كتور قامس العید عبد القاداملرش 

 مين ، فلهموٕا�رائهوم�اقش�ته ٔ�عضاء جلنة املناقشة املوقرة �ىل حتملهم عناء تصفح البحث  موصول ٕاىل ٔ�ساتذيت

  .جزامه هللا �ري اجلزاء عظمي التوقري والشكر و

ریب ٔ�و من بعید، ٔ�ساتذة  لعون واملسا�دة ماد� �ٔو معنو� من قكام ٔ�شكر لك من قدم يل ید ا

 ، واملس�شار �ن داينور �را� مصطفى معید لكیة احلقوق�ىل رٔ�سهم أ�س�تاذ ا�كتو  ،وٕاداریني وقضاة

دون ٔ�ن ن�ىس ا�كتور  ،ان، ورئ�س حممكة �لزي �س جملس قضاء �لزيان، ورئ یوسف �حملمكة إالداریة بغلزيان

    .رو�ة يف شلكها ا�هنايئقايش یوسف ا�ي سامهت �ٔ�م� يف ٕاخراج هذه أ�ط

  .�س�ٔل هللا عز و�ل ٔ�ن جيعل ذ� يف مزيان حس�ناهتم ٕانه قریب جمیب 

  

  .هؤالء �ٔتو�ه بعظمي �م�نان ، وجزیل الشكر ، املشفع ب�ٔصدق ا�عوات لك ٕاىل 

                 

  

  

  

  

  �لیف مصطفى : الطالب
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يقوم النظام الدستوري اجلزائري على أساس الدميقراطية القائمة على التعددية احلزبية اهلادفة إىل التنافس 

رئيس اجلمهورية  الختيارلتداول السلطة بني القوى واألحزاب السياسية سلميا عرب انتخابات عامة، حرة ونزيهة 

وأعضاء ا�الس الشعبية املنتخبة احمللية أو الوطنية ولضمان سالمة هذه اآللية يف تقلد املناصب أخضع املشرع 

إىل رقابة عدة هيئات رقابية تتمثل أوال يف الرقابة الذاتية اليت متارسها  االنتخابيةاإلدارة القائمة على إدارة العملية 

ون املرفوعة إليها من ذوي الشأن ورقابة شبه قضائية متارسها هيئات دستورية تتمثل يف على نفسها من خالل الطع

، إضافة إىل رقابة قضائية متارسها اجلهات االنتخابيةرقابة ا�لس الدستوري، واهليئة العليا املستقلة ملراقبة العملية 

  .والنزاهة واحلياد باالستقالليةالقضاء  القضائية املختصة، وهي األجدى حسب فقهاء القانون اإلداري إذا متتع

لرقابة القضاء ضمانة حلماية هذه  االنتخابيةوال ريب يف أن خضوع اإلدارة القائمة على إدارة العملية 

والتشويه الذي قد يطاهلا ومن هنا بدت ضرورة العمل على تنظيم هذه الرقابة الفعالة،  االحنرافالعملية من 

، وخاصة القرارات الصادرة عنها لضمان عدم خروجها على أحكام االنتخابيةاهلا اإلدارة وا�دية وفرضها على أعم

  .الختصاصا�ااملنظم  االنتخاباتنظام 

وال شك كذلك يف أن الرقابة القضائية كما تقول احملكمة اإلدارية العليا يف مصر هي املظهر العملي الفعال 

ات العامة بقواعد القانون، كما أ�ا تكفل ّرد هذه السلطات إىل حلماية الشرعية، فهي اليت تكفل تقييد السلط

  .حدود املشروعية إن هي جتاوزت حدودها

ونظرا لفعالية هذا النوع من الرقابة أصبحت التشريعات والقوانني تتباهى بالصالحيات املمنوحة للقضاء 

على  واملرشحنيه يف نفسية الناخبني بغرض بسط رقابتهم على هذه العملية، إضافة إىل األثر الذي أصبحت ترتك

السواء ومن خالل بعث ثقتهم غي سالمة ونزاهة هذه العملية وحثهم على املشاركة فيها كو�ا ختضع لرقابة 

  . القضاء

يف ظل نظام  االنتخابيةعلى العملية على ضوء ما تقدم فإن موضوع الرقابة القضائية : أهمية الموضوع -أوال

  .وكثرة اهليئات الرقابية املشا�ة له أمهية كبرية من الناحية العلمية وكذا العملية، احلزبيةالتعددية 

فمن الناحية العلمية جيب القيام بدراسة الوضع القائم على ضوء النصوص القانونية السارية وتقدمي احللول 

العمل به يف التشريعات  للنقائص املوجودة من أجل مواكبة التطورات السياسية والقانونية مسايرة ملا هو جاري

املقارنة، وكذلك بغرض رفع اللبس والغموض على هذا النوع من الرقابة ومتييزها عن غريها من أنواع الرقابة 

  .االنتخابية معرفة اجلهة املخولة بالفصل يف نزاعه مع اإلدارة  واملرشحاألخرى، حىت يستطيع الناخب 
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، لكي تتماشى مع االنتخابيةلرقابة الفعالة على أعمال اإلدارة ومن الناحية العملية يستوجب دراسة آليات ا

، ومقتضيات املرحلة االنتخايب الدور املنتظر منها يف هذا النوع من الرقابة وجعل أعماهلا تتوافق مع أحكام القانون 

  .احلساسة اليت تعيشها بالدنا

عنها وهذا يربز  االستغناءخاصة فال ميكن  تكتسي أمهية االنتخابيةإن الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة 

مدى أمهيتها، وذلك بإلقاء مزيد من الضوء على الدور الذي تلعبه اهليئات القضائية يف ضمان سالمة ونزاهة 

  .االعتباراتومطابقة أحكامها للقانون دون غريه من  االنتخابيةوشفافية العملية 

  :هناك اعتبارات عديدة دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع منها الشك أن :أسباب ودوافع اختيار الموضوع -ثانيا

 : وتتمثل فيما يلي: الموضوعية االعتبارات -1

األمهية البالغة اليت تكتسبها السلطة القضائية بوصفها اجلهة املكلفة بالفصل يف خمتلف املنازعات اليت تثور بني  - 

أن هذه األخرية مكلفة  وباعتباراألفراد واإلدارة العامة، إضافة إىل الرقابة اليت متارسها على أعمال هذه األخرية، 

فإن ذلك يشكل ملتقى للبحث يف موضوع دور القضاء بالفصل  نتخاباتاالطبقا لقانون  االنتخابيةبإدارة العملية 

 .االنتخابية بني األفراد واإلدارة  يف املنازعات اليت تثور

عمليا تبني أن هناك جدل كبري وخالف بني الفقهاء ورجال القانون حول دور السلطة القضائية يف الرقابة على  - 

، ومدى قدرة اجلهاز القضائي على االنتخابيةاجلهد املخولة بإدارة العملية  باعتبارها االنتخابيةأعمال اإلدارة 

عن مهامها، وبالتايل ضمان سالمة ونزاهة هذه العملية يف ظل العزوف  االنتخابيةاإلدارة  احنرافضمان عدم 

 .برمتها االنتخابيةالذي أصبحت تعرفه بالدنا نتيجة فقدان الثقة يف العملية  االنتخايب

يثري الكثري من اإلشكاليات القانونية املرتبطة أساسا بطبيعة  االنتخابيةموضوع الرقابة القضائية على العملية إن  - 

 .االنتخابية ، ويف ظل خصوصية املنازعات االنتخابيةاجلهات املختصة بالفصل يف الطعون 

اصطلح عليه بثورات الربيع العريب وما  التحوالت السياسية اليت عرفتها اجلزائر مع �اية الثمانينات إىل غاية ما - 

بالسلطة القضائية إلعطاء مصداقية لعملية التحول  االستنجادصاحبها من اصطالحات سياسية وتشريعية وحماولة 

  .السياسي والذي أريد القيام به، األمر الذي جعل املوضوع يكتسي أمهية بالغة للدراسة
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 :وتتمثل في: الشخصية االعتبارات -2

ما زالت يف بدايتها مقارنة مع ما وصلت إليه يف  االنتخابيةتبني لنا عمليا أن جتربة الرقابة القضائية على العملية  - 

تساءلت ما هو  االنتخابيةر القضاء كأحد األجهزة الرقابية على العملية و يعات املقارنة، ومع بداية بروز دالتشر 

جمال الرقابة، وما هي اآلليات املمنوحة له لبسط رقابته على  املطلوب من القاضي إلثبات كفاءته وفعاليته يف

 .، وما حدود تلك الرقابة يف ظل كثرة اجلهات الرقابية وتداخل صالحيا�ا يف بعض األحياناالنتخابيةالعملية 

هذه عامل الرغبة الشخصية يف دراسة هذا النوع من املواضيع خاصة وأين عملت يف جمال اإلدارة والرقابة على  - 

بلدية املكلفة  انتخابيةاحمللية، مث رئيس عدة جلان إدارية  االنتخابيةالعملية من خالل موقعي كعضو يف اإلدارة 

من جتربيت يف امليدان وتدعيمه بدراسة  االستفادةبعملية املراجعة مث اإلدارة طيلة عقد من الزمن، أين حاولت 

 .وإفادة الغري �ا االستفادةأكادميية �دف 

موضوعا للرسالة  االنتخابيةهذه العوامل جمتمعة دفعتنا إىل اختيار موضوع الرقابة القضائية على العملية 

  .خاصة وأن موضوع رقابة القضاء قد حظي وحيظى بعناية الفكر القانوين

من ض إبرازها�دف هذه الدراسة إىل حماولة الوصول لتحقيق أهداف عديدة ميكن  : الهدف من الدراسة -ثالثا

  :النقاط التالية

من حيث التعريف �ذا النوع من  االنتخابيةاإلملام بكل األحكام املتعلقة بعملية الرقابة القضائية على العملية  - 

 .ة سلطة الرقابةسر القرابة واحلدود املرسومة هلا، وإضافة إىل اآلليات القانونية املخولة للقاضي قصد مما

استقراء أهم املبادئ اليت أرستها اجلهات القضائية من خالل اجتهادا�ا القضائية املتتالية يف جمال الرقابة من  - 

مبا  االنتخابيةأو النظر يف اجلرائم  االنتخابيةخالل استعراض سلطات وصالحيات القاضي عند الفصل يف الطعون 

 .يسمح بتحليلها مث تقييمها

مبا يسمح بتبصري املشرع وتركيزه  االنتخابيةتعرتي هذا النوع من الرقابة على العملية الكشف عن النقائص اليت  - 

املنظم لعملية الرقابة القضائية، ومن مث تفاديها يف املستقبل ويف  على أوجه القصور اليت ختللت اإلطار القانوين

الة تضمن مصداقية ونزاهة مقابل ذلك الكشف عن حماسن هذه الرقابة ومدى قدر�ا على أن تكون وسيلة فع

 .مبعناها الواسع االنتخابيةوشفافية العملية 

مبستوى اجلهاز القضائي ليكون فعاال يف رقابته على ضوء املبادئ الدستورية والقانونية املستقر  االرتقاءحماولة  - 

 .عليها يف النظم الدستورية املعاصرة
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 :الدراسة من خالل اجلوانب التاليةيتحدد نطاق هذه  :نطاق دراسة الموضوع -رابعا

ختضع لعدة أنواع من الرقابة عليها، فهناك  االنتخابيةال شك يف أن العملية  :بالنسبة للنطاق الموضوعي -1

نفسها بناء على التظلمات والشكاوي اليت ترد إليها من طرف ذوي الشأن،  االنتخابيةرقابة ذاتية متارسها اإلدارة 

كل يف حدود   االنتخاباتارسها كل من ا�لس الدستوري واهليئة العليا املستقلة ملراقبة ورقابة شبه قضائية مي

اختصاصه وبناء على طعون ترد إليهما من ذوي الصفة واملصلحة، ورقابة قضائية ميارسها اجلهات القضائية من 

 ومتس بشفافية ونزاهة هذه العملية اليت ختل بسري االنتخابيةأو النظر يف اجلرائم  االنتخابيةخالل النظر يف الطعون 

، وإننا نالحظ االنتخاباتوالقانون العضوي املتعلق بنظام  2016اليت حددها كل من التعديل الدستوري لسنة 

يطرح موضوع الرقابة القضائية  انتخابية، أو مع كل مناسبة االنتخايبأنه مبناسبة أي تعديل يطرأ على القانون 

، والفصل االنتخابيةي على بسط رقابته على أعمال اإلدارة زائمدى قدرته القاضي اجل ساؤل عنحبدة، ويطرح الت

، كما يثور التساؤل عن طبيعة هذه الرقابة وحدودها يف ظل تعدد االنتخابيةيف اجلرائم اليت قد تتخلل العملية 

هذا النوع من الرقابة، وهذا ما اهليئات الرقابية الرمسية وغري الرمسية، األمر الذي جعل دراستنا تقتصر فقط على 

، فعبارة الرقابة هنا تشتمل الرقابة على أعمال االنتخابيةمن العنوان املوسوم بالرقابة القضائية على العملية  فستشي

احمللية من خالل الفصل يف الطعون ضد القرارات الصادرة عن هذه األخرية، والنظر يف اجلرائم  االنتخابيةاإلدارة 

، ومها اآلليتان اللتان تسمحان للقاضي القيام مبهمة الرقابة والفصل يف إطار احلدود االنتخابيةلعملية اليت متس با

املرسومة له وبالتايل استبعاد القرارات الصادرة عن اهليئات املركزية اليت سكت املشرع عنها، ومل خيضعها ألي جهة 

ا�لس الدستوري بنصوص صرحية، أو األعمال املادية اليت ختتص �ا اهليئة العليا  الختصاصرقابية، أو تلك التابعة 

  .االنتخاباتاملستقلة ملراقبة 

ذات الطابع السياسي ألهم املؤسسات الدستورية وهي  االنتخاباتكما أن هذا البحث ميس باألساس        

اإلدارية أو  االنتخاباتنية، فهذه الدراسة ال تشتمل رئاسة اجلمهورية وا�الس الشعبية املنتخبة احمللية والوط

 .العمالية

ألجهزة ذات الطابع الدراسة على الرقابة اليت ميارسها اجلهاز القضائي فقط واستبعاد ا اقتصارإن سبب         

إلدارية اليت اخلاضعة لرقابة القضاء هي نوع من أنواع املنازعات ا االنتخابيةده إىل أن املنازعات ر الشبه قضائي م

، والذي 2016من التعديل الدستوري لسنة  194، 182، 172، 171ختتص �ا احملاكم طبقا ألحكام املواد 

استبعد من نطاق السلطة القضائية اهليئات الرقابية األخرى كا�لس الدستوري واهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

احملاكم وا�الس، وعليه فإنه يتعني الرتكيز فقط على الرقابة رغم تشكيلتها اليت تضم قضاة من خمتلف  االنتخابات

سلطة مستقلة مكلفة حبماية ا�تمع واحلريات، ضمان احلقوق األساسية، طبقا  باعتبارهاليت ميارسها القاضي 

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  157، 166ألحكام املادتني 
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اليت أخضعها املشرع لرقابة اجلهات القضائية هي تلك  النتخابيةافضال عما سبق فإن أعمال اإلدارة          

وتؤدي إىل �ديد وجود هذه العملية  االنتخابيةالقرارات ذات الطابع اإلداري، أو اجلرائم اليت متس بنزاهة العملية 

 .برمته، أما بقية األفعال واألعمال ختتص �ا جهات أخرى

القاضي بالفصل يف الطعون اليت تنصب على  اختصاصاسة تركز على ويف كل األحوال فإن هذه الدر          

القرارات ذات الطابع اإلداري واليت تنطبق عليها مواصفات القرار اإلداري اخلاضع لرقابة القضاء، واجلرائم 

على أساس أنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص، واستبعاد القرارات  واالنتخاباتاملنصوص عليها يف قانوين العقوبات، 

اليت تعد من النظام  االنتخاباتالصادرة عن اجلهات املركزية اليت سكت املشرع عنها، خاصة وأن أحكام قانون 

 .جيوز خمالفتها العام اليت ال

اجلزائر مع اإلشارة من حني آلخر إىل  إن النطاق املكاين هلذه الدراسة يقتصر على: بالنسبة للنطاق المكاني -2

 .التشريعني املصري والفرنسي على أساس أ�ما املصدر التارخيي ألغلب التشريعات اجلزائرية

إن ضبط النطاق الزمين هلذه الدراسة بشكل اعتمدت فيه على الفرتة اليت صدر ، بالنسبة للنطاق الزماني -3

وع من حيث آلخر إىل النصوص القانونية دخول هذا القانون حيز مع الرج 2016فيها آخر قانون انتخايب سنة 

التنفيذ من حني آلخر بغرض فهم اخللفية التارخيية فقط، وكذا احلال عند الرجوع إىل أهم التطبيقات القضائية 

لف بصفة خاصة اليت رافقت خمت االنتخابيةاجلزائرية واملصرية يف املنازعات اإلدارية بصفة عامة، واملنازعات 

  .االنتخابيةالعمليات 

تدور حول املقصود �ذا  االنتخابيةبالنظر إىل أن الرقابة القضائية على العملية  :إشكالية الموضوع -خامسا

كيف نظم  :النوع من الرقابة واآلليات املخولة للقاضي قصد أداء مهمته فإن اإلشكالية تكون وفقا للصيغة التالية

حماية العملية آليات من جهة و  االنتخابيةالمشرع الجزائري الرقابة القضائية على شرعية تصرفات اإلدارة 

  ؟ من جهة أخرى االنتخابية

  :ويندرج حتت هذا السؤال جمموعة من األسئلة الفرعية وهي

  ؟ قضائية أوال مث ما هي حدود هذه الرقابةهو املقصود بالرقابة ال ما - 

ما هي اآلليات اليت وضعها املشرع يف يد القاضي قصد متكينه من فرض رقابته على كافة مراحل العملية  - 

  ؟االنتخابية  

  ؟ والتشويه االحنرافومحايتها من  االنتخابيةما مدى جناح القاضي يف ضمان رقابة فعالة على العملية  - 
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من املواضيع القانونية اليت اهتم �ا  االنتخابيةيعد موضوع الرقابة القضائية على العملية : منهجية البحث - سادسا

رجال الفقه والقضاء، والسياسة، واليت شغلت الرأي العام الوطين والدويل على حد سواء، وهذه الدراسة تفرض 

يف الرقابة على هذه العملية   على منهج أساسي هو املنهج الوصفي من أجل سرد دور اجلهات القضائية االعتماد

تعلق بنظام أسها الدستور والقانون العضوي املكما هو منصوص عليه يف املنظومة القانونية اجلزائرية وعلى ر 

على منهج تكميلي هو املنهج التحليلي نقوم من خالله بتحليل ودراسة النصوص  االعتماد، مع االنتخابات

، أو السلطات املمنوحة للقاضي يف جمال الرقابة، االختصاصلقضائية من حيث القانونية املتعلقة مبوضوع الرقابة ا

  .إضافة إىل توقيع العقوبات على املخالفات ذات الطابع اجلزائي

 االستقصاءاول رورة العلمية تفرض على أي باحث حيإن الض: الدراسات السابقة في الموضوع -سابعا

والتحقق فيما كتب خبصوص موضوع البحث الذي أسند إليه أن يقوم باإلطالع على بعض الدراسات السابقة 

ط، ومل تعطيه حقه من قف اإلشارة إليه يف معرض احلديث بغية اإلملام باملوضوع والتطرق إىل ما مت إغفاله، أو مت

من خالل  االنتخابيةب احلركي للعملية اهتمت بدراسة اجلانالدراسة، وإن املالحظ هو أن أغلب الدراسات 

استعراض أهم املراحل اليت متر �ا، واإلشارة إىل أنواع الرقابة املفروضة على هذه العملية بشيء من اإلجياز لكن ال 

 االهتمامجند من تطرق هلذا املوضوع بالدراسة والتحليل رغم أمهية املوضوع وحيويته إال ألنه مل ينل ما يستحق من 

اليت إىل القواعد العامة  يلجئوندمييني وحىت رجال القضاء اية الكافية من جانب الباحثني القانونيني واألكاوالعن

، دون التدقيق يف اخلصائص اليت تتميز �ا هذه االنتخابيةتضمنها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على املنازعات 

يف تطبيق قواعد اإلجراءات اإلدارية هو عدم وجود جهة قضائية املنازعة، ومما عمق اخلالف بني اجلهات القضائية 

القضائي بني احملاكم اإلدارية على أساس أن قرارات احملاكم اإلدارية أو العادية هي أحكام  االجتهادعليا توحد 

جلرائم األحكام اجلزائية اليت تصدر مبناسبة النظر يف ا باستثناء�ائية غري قابلة ألي شكل من أشكال الطعن، 

خاضع للتقدير الشخصي  االنتخابيةالقضائي يبقى تطبيق النصوص  االجتهاد، وأمام غياب جهة توحد االنتخابية

ومن البحوث اليت حاولت التطرق ، الدراسات القانونية واألكادميية، يف انتظار ما جتود به حدى لكل قاضي على 

  :ما يأيت االنتخابيةإىل موضوع الرقابة القضائية على العملية 

 : رسائل الدكتوراه -1

نتخابية يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم د، اإلجراءات املمهدة للعملية االبيين أمح - 

أين  االنتخابيةعاجل فيها جزء من العملية  2006-2005القانونية من جامعة احلاج خلضر بباتنة السنة اجلامعية 

 .واملوضوعية هلذه العملية الشكلية  تطرق إىل اإلجراءات 
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الرئاسية يف اجلزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه يف القانون العام مقدمة من  االنتخاباتبن مالك بشري، نظام  - 

تطرق فيها الباحث إىل اإلجراءات اليت حتكم  2011- 2010جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان السنة اجلامعية 

 .الرئاسية  باالنتخاباتاخلاصة  االنتخابيةالعملية 

دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه يف العلوم مقدمة يف كلية احلقوق بقسنطينة  االنتخابيةحممد بوفرطاس احلمالت  - 

واملبادئ اليت حتكمها واآلليات  االنتخابيةيها األستاذ إىل مرحلة احلملة تطرق ف 2011- 2010السنة اجلامعية 

 .يتها من التجاوزات اليت قد تعرتيهااليت حددها املشرع حلما

ا�الس النيابية يف دول املغرب العريب، أطروحة دكتوراه يف العلوم،  انتخاباتشوقي يعيش متام، الطعون يف  - 

تطرقت فيها الباحثة إىل خمتلف الطعون املرتبطة  2014-2013مقدمة يف كلية احلقوق ببسكرة السنة اجلامعية 

الشعبية املنتخبة احمللية والوطنية واليت ختتص بالفصل فيها اهليئات الرقابية املختلفة واملتمثلة  ا�السأعضاء  بانتخاب

، إضافة إىل اجلهات القضائية يف كل من االنتخابيةيف ا�لس الدستوري، واللجنة الوطنية لإلشراف على العملية 

 .اجلزائر وتونس واملغرب

الرئاسية والتشريعية،  االنتخاباتدراسة مقارنة بني اجلزائر وفرنسا يف  ةاالنتخابيمساعني لعبادي، املنازعات  - 

تطرقت فيها  2013- 2012أطروحة دكتوراه يف العلوم مقدمة يف كلية احلقوق جبامعة بسكرة السنة اجلامعية 

املخولة لكل من  الرئاسية والتشريعية، وبيان السلطات االنتخاباتاألستاذة إىل خمتلف املنازعات اليت تثور مبناسبة 

 .االنتخابيةالقاضي العادي والقاضي اإلداري والقاضي الدستوري يف مواجهة املنازعات 

 : رسائل الماجستير -2

رئيس اجلمهورية يف اجلزائر، كلية احلقوق، جامعة العقيد احلاج  النتخاببوزيد بن حممود الضمانات القانونية  - 

 .2013- 2012خلضر باتنة، السنة اجلامعية 

كلية احلقوق جامعة العقيد احلاج خلضر   االنتخابيةبولقواس إبتسام، اإلجراءات املعاصرة والالحقة على العملية  - 

 .2013- 2012باتنة، السنة اجلامعية 

يف اجلزائر، كلية احلقوق جامعة  االنتخابيةالدراجي جواد، دور اهليئات القضائية واإلدارية والسياسية يف العملية  - 

 .2015- 2014حلاج خلضر باتنة السنة اجلامعية العقيد ا

، كلية 12/01يف اجلزائر يف ظل القانون العضوي  االنتخابيةبن خليفة خالد، آليات الرقابة على العملية  - 

 .2015- 2014احلقوق جامعة العقيد احلاج خلضر باتنة السنة اجلامعية 
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يف اجلزائر، كلية احلقوق جامعة العقيد احلاج خلضر  سليم طواهري، دور القضاء يف انتخابات ا�الس احمللية - 

 .2014- 2013باتنة السنة اجلامعية 

صدي مرباح ورقلة، قاكلية احلقوق، جامعة   االنتخابق قاسيمي عز الدين، الضمانات القانونية حلماية ح - 

 .2015-2014السنة اجلامعية 

نظرا لسعة املوضوع وتشعبه حبيث يشمل العديد من املسائل، تناولنا موضوع حبثنا يف بابني،  :خطة البحث -ثامنا

ومشل هذا الباب  االنتخابيةحيث جاء الباب األول موسوما باجلانب املفاهيمي للرقابة القضائية على العملية 

وتوزع على ثالثة  االنتخابيةفصلني تطرقنا من خالل الفصل األول إىل مفهوم الرقابة القضائية على العملية 

، ومبحث خصص االنتخابيةمباحث على التوايل مبحث خصص للتطور التارخيي للرقابة القضائية على العملية 

، االنتخابيةومبحث خصص ألنواع الرقابة األخرى، على العملية  االنتخابيةللتعريف بالرقابة القضائية على العملية 

اخلاضعة لرقابة القضاء وتوزع على مبحثني على التوايل،  االنتخابيةحلدود العملية وتطرقنا من خالل الفصل الثاين 

من  االنتخابيةمن حيث األطراف، ومبحث خصص لنطاق العملية  االنتخابيةمبحث خصص حلدود العملية 

  .حيث املوضوع

ب هو لبا، ومشل هذا ااالنتخابيةلعملية ين فجاء موسوما بآليات الرقابة القضائية على الثاأما بالنسبة للباب ا

وتوزع على مبحثني، مبحث  االنتخابيةاآلخر على فصلني، تطرقنا يف الفصل األول إىل آلية الفصل يف الطعون 

، ومبحث خصص لآلثار املرتتبة على قبول الفصل يف الطعون االنتخابيةخصص لإلحاطة مبفهوم الطعون 

  .االنتخابية

وتوزع على مبحثني، مبحث خمصص  االنتخابية إىل آلية النظر يف اجلرائم وتطرقنا من خالل الفصل الثاين

، ويف كل االنتخابية، ومبحث خصص لآلثار املرتتبة على ارتكاب اجلرائم االنتخابيةلإلحاطة مبفهوم اجلرمية 

 ثالث األحوال فإن املباحث املذكورة أعاله مشلت من اثنني إىل ثالث مطالب وكل مطلب احتوى من فرعني إىل

 باليت جي واالقرتاحاتهذه الدراسة  فروع وختم هذا البحث خبامتة تضمنت النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل

  . األخذ �ا من وجهة نظر الباحث

  

  

    



 االنتخابية العملية على القضائية للرقابة المفاهيمي اإلطار                                                       : الباب األول

 

  
 

 

  :األول الباب

اإلطار المفاهيمي للرقابة  

القضائية على العملية 

 االنتخابية
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 تمهيد الباب األول

يف املشاركة يف العمل السياسي  تعترب العملية االنتخابية اآللية الوحيدة ملمارسة املواطنني حلقهم الدستوري

، إضافة نظم لعمل خمتلف األجهزة اإلداريةمن خالل الرتشح يف ملختلف املناصب النيابية اليت يسمح �ا القانون امل

زاهة وشفافية العملية ، ولضمان نالل ممارسة حق االنتخابعلى املنتخبني من خإىل ممارسة الرقابة الشعبية 

هم أنواع الرقابة فعالية وحيادية، جند الرقابة القضائية، ، ومن أشرع عليها عدة أنواع من الرقابة، فرض املاالنتخابية

خمتلف  ذا األساس فإن، وعلى هواليت تعد أحد أهم الضمانات، نتيجة ملا تتميز به، من حيادية واستقالل

للجهات  اإلطار املنظم، لكن مع وجود بعض االختالفات  يف التطبيق من حيث  التشريعات أقرت هذا النوع

، واآلليات ية اخلاضع هلذا النوع من الرقابةمن حيث حدود العملية االنتخاب، أو القضائية املكلفة بعملية الرقابة

تطرق ، وضمان فعالية هذه الرقابة ، سنحاول يف هذا الباب القابتهارسة ر املمنوحة للقاضي من أجل السماح له مبم

، إضافة إىل حتديد نطاق العملية االنتخابية الذي ميكن أن إىل حتديد اإلطار املفاهيمي، أو النظري للرقابة القضائية

بأحكام من القضاء اد خيضع لرقابة القضاء من خالل استعراض خمتلف القوانني املنظمة هلذه العملية ،واالستشه

، على أن يكون احلديث يف الباب الثاين عن السلطات والصالحيات املمنوحة للقاضي سواء الوطين،أو املقارن

  : ، ويتم تناول هذا الباب من خالل الفصلني التالينيحىت ميارس رقابته على خمتلف أعمال اإلدارة االنتخابية

 نتخابيةعلى العملية اإلالرقابة القضائية مفهوم  :الفصل األول.  

 حدود العملية االنتخابية الخاضعة للرقابة القضائية :الفصل الثاني. 
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  :تمهيد الفصل

من يوم استدعاء اهليئة الناخبة إىل غاية اإلعالن املؤقت  االنتخابيةبإدارة العملية  االنتخابيةتقوم اإلدارة   

حكام الدستورية والقوانني املتخذة مع األ االنتخابيةجراءات للنتائج من طرف اجلهات املختصة، وحىت تنسجم اإل

، حتتاج إىل الرقابة القضائية، وتتمثل الرقابة القضائية يف قيام اهليئات االنتخابيةالعضوية  املنظمة هلذه العملية 

املتخذة بعد إصدارها للتحقق من موافقتها أو خمالفتها ألحكام قانون  االنتخابيةجراءات إلالقضائية ببحث ا

، وملعرفة كل التفاصيل املتعلقة  املخالفةأو إلغائها يف حالة ، متهيدا لتثبيتها أو تعديلها أو تصحيحها االنتخابات

سنتناول يف هذا الفصل التطور التارخيي لنظام الرقابة  االنتخابيةنواع الرقابة اليت ختضع هلا العملية ذا النوع من أ�

التطرق إىل ، إضافة إىل االنتخابية، كما نتطرق إىل التعريف بالرقابة القضائية على العملية االنتخابيةعلى العملية 

اخلاضعة لرقابة القضاء  االنتخابيةاع الرقابة األخرى املشا�ة للرقابة القضائية، حىت نستطيع حتديد نطاق العملية أنو 

  :يف الفصل الثاين من هذا الباب، هذا الفصل يتم تناوله من خالل املباحث الثالثة التالية

 خابيةاالنتالتطور التارخيي للرقابة القضائية على العملية : املبحث األول . 

 االنتخابيةالتعريف بالرقابة القضائية على العملية : املبحث الثاين . 

 االنتخابيةاألنواع األخرى للرقابة على العملية : املبحث الثالث . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مفهوم الرقابة القضائية على العملية اإلنتخابية:                                                الفصل األول من الباب األول   

 

14 
 

 االنتخابيةالتطور التاريخي للرقابة القضائية على العملية : المبحث األول

يق يف أساس العمل الدميقراطي يف أي دولة من الدول، وأن أي اتساع أو تضي االنتخابيةتعترب العملية   

إن املتتبع لتطور و . بصفة عامة وعلى العملية االنتخابية  خاصة  االنتخايبالنظام  يؤثر علىالنظام الدميقراطي 

ل، تغريات معاملها من فرتة حجيد أ�ا مرت بعدة مرا االستقاللعد ثة بيف الدولة اجلزائرية احلدي االنتخابيةالعملية 

خرى، حيث عمد صناع الثورة التحريرية إىل حماولة وضع معامل الدولة احلديثة، من خالل وضع نظام قانوين إىل أ

وقانون انتخايب يتسم ،  من خالل وضع دستور جتلى ذلك حيكم الدولة، وحتديد منهجها وطريقة سريها، و 

مور ة املسرية للدولة، وبعد أن استقرت األجهز هذه املرحلة وحداثة األخلصوصيات  بالبساطة وعدم التعقيد، نظرا

ز، إىل غاية ليات التداول على السلطة يف التطور والربو آباعتبارها آلية من  االنتخابيةوالعملية  االنتخايببدأ النظام 

إحداث عدة  ل ليؤسس جلمهورية ثانية من خال 1989 دستور�اية  مرحلة األحادية  احلزبية ، حيث جاء 

لفصل بني السلطات الثالث، أي تأسيس دولة مست هيكلة الدولة مع حماولة احرتام مبدأ ا ة عميق تحتوال

وفلسفته اإليديولوجية، وهو ما يسمى مبرحلة  االشرتاكي؛ خاصة مع بداية سقوط النظام حديثة على املنهج الغريب

ثار مست أساس اآلمن العديد ما ترتب عنه هو التعددية احلزبية، واليت استمرت لكن حبدوث خلل يف التطبيق، و 

، وحماولة اسرتجاع هيبة الدولة، واستمر احلال كذلك السياسية واالجتماعية واالقتصادية  الدولة يف مجيع اجلوانب

، أين قام صناع القرار بالبدء يف إصالحات عميقة على  2011ا عرف بالثورات العربية يف خريف إىل غاية م

وقانونية دستورية الل التعديالت كيفية تسيري دواليب الدولة، وفتح باب التداول على السلطة، وذلك من خ

والذي سيكون موضوع  ايباالنتخوضع معامل جديدة للقانون  من بني هذه التعديالت، و 2012يف  عرفتها البالد

  .حبثنا 

بصفة خاصة مّر  االنتخابيةبصفة عامة والعملية  االنتخايبمن خالل ما سبق نالحظ أن تطور النظام   

ساسية، وعلى هذا األساس سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل هذه املراحل من خالل التطرق بثالث مراحل أ

ىل لدستوري اجلزائري، وأخريا نتطرق إاجلزائري، مث إىل نشأة السلطة القضائية يف النظام ا االنتخايبإىل نشأة النظام 

  .وذلك من خالل املطالب اليت حيتويها هذا املبحث االنتخابيةتطور نظام الرقابة القضائية على املعلية 

  الجزائري وتطوره االنتخابينشأة النظام : المطلب األول

يف اجلزائر بعدة مراحل تارخيية، تأثرت فيها بالنظام السياسي للجزائر املستقلة  االنتخابيةمرت املنظومة   

حديثا واليت تريد بناء نفسها من جديد، والتخلص من القيود اليت كانت مفروضة عليها  من طرف املستعمر 

املشرع اجلزائري تبين ، حيث حاول االستعمارالفرنسي، وخاصة اإليديولوجية اليت كانت سائدة يف وقت هذا 

أفكار شكلت أساس التصورات الدستورية اليت كانت بدورها وراء وضع كل الدساتري اليت عرفتها اجلزائر منذ 

  .االستقالل



مفهوم الرقابة القضائية على العملية اإلنتخابية:                                                الفصل األول من الباب األول   

 

15 
 

بدا هي نفسها اليت شكلت مل تكن أ 1976، 1963كل من دستور   إن األفكار اليت أعد يف كنفها  

وليان مرحلة خاصة مّيزها ما د شكال الدستوران األ، فق2016و  1996، 1989األساس الفكري لدستوري 

والشهرة يف  1988كتوبر اندرجت الدساتري اليت جاءت بعد أحداث أ مساه احملللون مبرحلة احلزب الواحد، بينما

تى بفكرة بناء دولة القانون، ولكل دستور أثره يف التشريع الذي أ 2016ددية احلزبية، ودستور سياق التع

  .ي حكم تلك الفرتة، كل هذا ما سوف نتطرق إليه يف هذا املطلب من خالل الفروع املواليةالذ االنتخايب

  في مرحلة الحزب الواحد االنتخابيةالمنظومة : الفرع األول

بعد استقالل اجلزائر مباشرة اهتم املشرع ببناء الدولة، وهذا من خالل إرساء منظومة تشريعية يضمن �ا   

الدولة واحلفاظ على استقالهلا، ومن بني ما اهتم به املشرع هو طريقة اختيار ممثلي الشعب إعادة تشكيل هياكل 

حزب جبهة  وتويل املسؤوليات يف الدولة، خاصة وأن الشعب كان كله مهيكال يف تنظيم سياسي واحد يتمثل يف

إىل غاية سنة  1954ة الفرنسي، من سن االستعماردار الثورة التحريرية ضد أ طر والتحرير الوطين، الذي أ

ين كان هناك دمج وخلط بني فكرة ، أ1989بناء الدولة إىل غاية سنة ، وكان له الدور اهلام يف مرحلة 1962

  :، حيث أن تلك القوانني متّيزت مبيزات ثالث تتمثل يفاالنتخابيةاحلزب والدولة، وهو ما اثر على القوانني 

سيسي اجلزائري، اليت عرفها النظام السياسي التأ االنتخابية مجيع القوانني النطاق الزمين هلذه الفرتة امتد إىل -والأ

، 63/265، وهو املرسوم 1963يف اجلزائر املستقلة حتت ظل دستور  االنتخاباتسوم نظم انطالقا من أول مر 

ر دستو  الذي يعترب أول قانون انتخايب جزائري باملفهوم الشكلي، والذي صدر يف ظل 80/08مرورا بالقانون 

يف تلك املرحلة، وهي قانون البلدية  االنتخابيةوانني اليت نظمت العملية ، إضافة إىل جمموعة من الق1976

 71/74 األمر، وكذلك 1969الصادر يف سنة  69/38، وقانون الوالية رقم 1976الصادر يف جانفي 

، إضافة إىل 27إىل  19ه من للمؤسسات يف مواد االشرتاكياخلاص بالتسيري  1971نوفمرب  16الصادر يف 

  .جمموعة أخرى من األوامر واملراسيم

بقدر اهتمامه بتحديد  االنتخابيةواملالحظ على املشرع اجلزائري يف هذه املرحلة أنه مل يهتم بالنصوص   

املعامل الكربى للنظام السياسي اجلزائري، وذلك لتسهيل عملية التسيري على املستوى احمللي، وخاصة البلديات اليت 

ان جهوية مكلفة بالتدخل عانت من فراغ قانوين، ومن غياب العنصر البشري املؤهل، حيث مت استحداث جل

 14احلزب ويساعده  اليت يرأسها حمافظ ،1962أوت  09ادر يف الص األمرمبوجب   واالجتماعي االقتصادي

ول برملان تعددي أثناء الثورة التحريرية؛ احتوى على عدة ا على املستوى الوطين فتم تشكيل أمعضوا يف ذلك، أ

فتم انتخاب أول برملان عرف  االستقاللا بعد مّ سائدة يف مرحلة احلركة الوطنية، أتشكيالت سياسية كانت 

املطروحة على املستوى  لالنشغاالت االستجابة، وهذا �دف 1962سبتمرب  20لس التأسيسي وذلك يف با�

سنة   132بلدا منهارا وحمطما عاىن من استعمار دام  االستقاللاحمللي والوطين، خاصة وأن اجلزائر استلمت بعد 
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نصوص قانونية وآراء فقهية مل حين  ، األمر الذي حتم إجياد حلول سريعة ملشاكل قدمية، بدل البحث عن1كاملة

  .بعد أوان دراستها ومناقشتها

ي وحدة قيادة احلزب والدولة، والذي استمر العمل به إىل ، أمتيزت هذه املرحلة بفكرة دمج احلزب والسلطة -ثانيا

 روف تارخيية متثلت يف، حيث أن رئيس احلزب هو من كان يرأس الدولة، وهذا جاء نتيجة ظ1989غاية سنة 

آنذاك، ومت تويل الرئاسة رئيس احلكومة املؤقتة وهو امحد ) حممد خيضر( مني العام للمكتب السياسي استقالة األ

جوان  19حداث تمر العمل �ذا األسلوب حىت بعد أواسبن بلة، فتم بذلك توحيد القيادة بني احلزب والدولة، 

، ومت كذلك 1976والدولة، وحىت بعد دستور  ، والذي كان فيه رئيس جملس الثورة يرأس كل من احلزب1965

 تكريس هذه الفكرة حىت على املستوى القاعدي للتنظيم احمللي للدولة أي على مستوى ا�الس البلدية و

، األمر الذي ترتب عنه جعل احلزب هو الكيان الوحيد الذي ميارس السلطة باسم الدولة، وحيتكر تسيري  2الوالئية

باعتباره املنشئ للدولة نفسها، وبالتايل مت نقل ممارسة السيادة من الشعب إىل احلزب، كل مؤسسات الدولة 

صبح احلزب هو الذي يرّشح، وهو من يعة بني الناخب واملنتخب، حيث أومبمارسة احلزب للسيادة حدثت القط

 1976ري أن دستور مام الناخبني، غل وحياسب املرتّشح بدل مسؤوليته أ، وهو من يسأواالعتمادمينح التزكية 

، الذي خوله ممارسة بعض 22إىل  15حاول احلد من هذه القطيعة من خالل قانون النائب يف املواد من 

تعدت اب 1976، 1963ي، لكن هذا أصبح غري كافيا، حيث أن مرحلة دستوري النشاطات على املستوى احملل

لناخب جمرد وسيلة لدمج املرتّشحني يف ا�الس كليا عن السماح للشعب بالرقابة وحماسبة املنتخبني، بل كان ا

  .أصبح إجراء روتيين يضفي صفة الشرعية على قرارات احلزب يف شكل تزكية االنتخاب ، واالنتخابية

أصبح وسيلة وأسلوب لتكريس متثيل الشعب على  االنتخابواملالحظ كذلك على هذه الفرتة أن   

مام اهليئة الناخبة  سوى املنتخبة وطنيا أو حمليا، فليس أ يئاتمستوى احلزب، مث متثيل احلزب على مستوى اهل

املصادقة على القائمة املعدة مسبقا، وهي األفكار اليت هجرها املشرع مبجرد التحول إىل نظام التعددية احلزبية 

ية والرتشح يف املنظومة التشريع االنتخابحلق ، الشيء الذي أعطى مفهوما جديدا 1989عقب إقرار دستور 

  .اجلزائرية

مر اقرتاح أ العام واملباشر السري، على أن يوكل االقرتاع يف هذه املرحلة باعتناقه مبدأ االنتخايبمتيز النظام  - ثالثا

و  01، واملادتني 1976من دستور  128، و 1963من دستور  27، طبقا للمادة 3املرّشحني إىل قيادة احلزب

، ويف هذا اإلطار يقول األستاذ صاحل 63/306، حتت رقم 1963وت أ 20ن املرسوم الرئاسي املؤرخ يف م 02

                                                           
  .02، ص 2013، مؤسسة األهرام للنشر، مصر، )في الجزائر وأزمة التمثيل االنتخابيتطور النظام (: حاجبلصاحل  -1
  .332، ص 1992، جامعة قسنطينة، يف احلقوق، كلية احلقوق ، أطروحة دكتوراه)خصائص التطور الدستوري في الجزائر(: األمني شريط -2
، 04القضائي على حركة التشريع اجلزائري، مجاعة حممد خيضر ببسكرة، العدد  االجتهاد، خمرب )الجزائري االنتخابيالبيئة الدستورية والقانونية للنظام (: مفتاح عبد اجلليل -3

  .70بدون تاريخ، ص 
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اجلزائري يف زمن األحادية احلزبية، إال أنه متيز  االنتخايببلحاج أنه رغم تعدد النصوص املذكورة اليت متّيز �ا النظام 

خابات كثرية، وفق سنة جرت خالله انت 26طيلة  االنتخايبوالوحدة والبساطة، حيث عّمر هذا النظام  باالستقرار

  االنتخاباتنظام انتخايب واحد ظهر مع ظهور احلزب الواحد وزال بزواله، والوحدة يقصد �ا أن أسس نظام 

، باستثناء بعض اآلليات التقنية اخلاصة بكل منها، أما البساطة فيقصد االنتخابيةكانت نقسها يف مجيع العمليات 

التعددية اليت  االنتخابيةجراءات واآلليات املعقدة اليت تتميز �ا النظم �ا بساطة اإلجراءات واآلليات مقارنة باإل

  :الذي ترتب عنه ما يلي األمر، 1، كيفيات حتديد الفائز وتوزيع املقاعداملرشحنيتتسم بتعدد كيفيات وضع قوائم 

  . املرشحنياختصاص احلزب بالرتشيح وإعداد قوائم  - 

على األمساء الواردة يف القائمة فقط، وترتب النتائج  االختيارتنحصر عملية  اعتماد نظام القائمة املغلقة، حيث - 

وفق الرتتيب التنازيل لعدد األصوات اليت حصل عليها كل مرّشح، ويعلن فائزا املرشح املتحصل على اكرب عدد من 

  األصوات ويف حدود املقاعد املخصصة لذلك؛

اسية، نظرا خللّوه من أي شكل من على دور واحد، مما يضفي على عملية التصويت صفة التزكية السي االعتماد - 

  .شكال املنافسة السياسيةأ

عدة  االنتخابات، املتعلق بقانون 80/08حتت رقم  1980كتوبر أ 25وأضاف القانون الصادر يف   

  :مبادئ تتمثل يف

 االنتخاباليت تعد هلذا الغرض كل من توافرت فيه شروط  تخابيةاالنوجوب تسجيل الناخب لنفسه يف القوائم  - 

من هذا القانون، وهذا لتفادي كل أساليب الغش والتزوير، واحرتام قاعدة ناخب  08و  07احملددة يف املادتني 

  واحد يساوي صوت واحد؛

هذا احلق طائفة من ويستثىن من من القانون السالف الذكر،  68حتديد شروط قبول الرتّشح طبقا للمادة  - 

  طارات يف احلزب أو الدولة احملددة على سبيل احلصر؛اإل

يب البلدي، تتوىل مهمة إعداد استحداث جلنة إدارية على مستوى كل بلدية حتت رئاسة رئيس ا�لس الشع - 

طعن أمام ات املتعلقة بالتسجيل أو الشطب، مبوجب قرار قابل للوالفصل يف خمتلف اإلجراء االنتخابيةقوائم ال

مر �ائي غري أيام للفصل يف الطعون مبوجب أ 10قانونا، وهلذه األخرية مهلة  احملكمة املختصة يف اآلجال احملددة

  ؛2قابل ألي طعن

                                                           
  .54، 53ص  ،صاحل بلحاج، مرجع سبق ذكره -1
  . 28/10/1980الصادرة يف  44اجلريدة الرمسية العدد  .نتخابات، املتضمن قانون اال1980كتوبر أ 25املؤرخ يف  80/08القانون رقم من  20، 19، 16املواد  -2
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من قضاة، تتوىل مجع النتائج املسجلة يف كل مكتب من مكاتب  حصراإنشاء جلان انتخابية والئية تتشكل  - 

احمللية وكذا الطعون اخلاصة مبشروعية  باالنتخاباتالتصويت، إضافة إىل تلقي الشكاوى والطعون املتعلقة 

،  1من تاريخ إيداع الشكوى أيام 10التصويت، وتفصل يف هذه الشكاوى بقرار �ائي غري قابل للطعن يف مهلة 

وىل أيضا مجع نتائج البلديات التابعة للوالية واإلحصاء العام لألصوات، وإثبات النتائج النهائية هلا فيما كما تت

  ؛ 2خيص انتخابات رئيس اجلمهورية

ول للمجلس األعلى تتوىل مهمة تثبيت نتائج تتكون من قضاة يرأسهم الرئيس األ إنشاء جلنة انتخابية وطنية - 

مانة ضبط ا�لس األعلى املتعلقة مبشروعية التصويت، ون املودعة لدى أفصل يف الطعالتشريعية، وال االنتخابات

  ؛3مبوجب قرار �ائي

بنظام  املتعلق 80/08من القانون  63مادة خبمس سنوات طبقا لل االنتخابيةكما مت حتديد مدة العهدة   - 

  .االنتخابات

ي أثر لألجهزة الرقابية وال يوجد أم للرقابة، واملالحظ على املنظومة التشريعية يف هذه الفرتة غياب تا  

  .االنتخابيةكا�لس الدستوري أو الرقابة القضائية من خالل الفصل يف الطعون   االنتخابيةاملعروفة على العملية 

  في مرحلة التعددية الحزبية االنتخابيةالمنظومة : الفرع الثاني

من نظام احلزب الواحد إىل التعددية احلزبيةـ  االنتقالمت  1988بعد األحداث اليت عرفتها اجلزائر يف سنة   

األمر الذي أدى إىل تغري معامل النظام القانوين الذي حيكم املنظومة التشريعية يف الدولة، وعلى رأسها النظام 

  :ستويات واألصعدة، واليت متثلت فيما يلي، مما ترتب عنه عدة آثار قانونية على خمتلف املاالنتخايب

، اليت نصت على أن الشعب 19894من دستور  06أصبح الشعب هو من خيتار ممثليه طبقا لنص املادة  -والأ

مصدر كل سلطة، وأن السيادة الوطنية هي ملك للشعب وحده، حيث أصبح الشعب هو من خيتار املرّشحني 

دوات بّني األلنتائج التعددية احلزبية، وذهب املشرع إىل أبعد من ذلك حني وليس احلزب، وهذا يعد نتيجة حتمية 

 1989من دستور  10، حيث نصت املادة االنتخاب و االستفتاءوالوسائل اليت خيتار �ا الشعب ممثليه، وهي 

منه أن ا�لس املنتخب هو اإلطار الذي يعرب فيه الشعب  14تيار ممثليه، كما أضافت املادة أن الشعب حر يف اخ

خيار ال رجعة فيه، وجاء  االشرتاكيةويراقب عمل السلطات العمومية، ويف هذا تراجع عن مبدأ أن عن إرادته 

  .املبادئ الدستوريةليجسد تلك  89/13حتت رقم  1989وت أ 07يف  االنتخاباتلذي مشل قانون التعديل ا

                                                           
  . مرجع سبق ذكره، نتخابات، املتعلق بنظام اال80/08القانون من  94و  85على  80املواد  من  -1
  .مرجع سبق ذكره، نتخاباتاملتعلق بنظام اال 80/08القانون  من 114 ،113املواد  -2
  .مرجع سبق ذكره، نتخابات، املتعلق بنظام اال80/08القانون من  116، 115و  106ىل إ 104واد  من امل -3
  .09/1989ر رقم  ، ج23/02/1989، املتعلق بالتعديل الدستوري، املوافق عليه يف 1989فيفري  28، املؤرخ يف 89/18املرسوم الرئاسي رقم  -4
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املعدل  1996و  1989على النظام التمثيلي، حيث أفصح املشرع الدستوري يف كل من دستور  االعتماد -ثانيا

ملبدأ سيادة األمة، واليت ميارسها الشعب عن طريق ممثليه، وهو ما يفيد تبين املشرع  اعتناقهعن  2016يف سنة 

الذي حيتم  األمرمام الناخبني الذين انتخبوه، ب أو النائب مسؤوال أأصبح املنتخ ملبادئ النظام التمثيلي، حيث

 األمرالقادمة، وهو  االنتخابيةعليه التعبري عن إراد�م ونقل انشغاال�م، متهيدا إلعادة انتخابه خالل املواعيد 

  .الذي يعزز سلطة الشعب

راءا�ا ومراحلها، واهليئات الرقابية املختصة طرافها وإجمن خالل حتديد أ االنتخابيةعملية إعادة تنظيم ال - ثالثا

مبا هو جاري  أسوة االنتخابية، ومن أهم ما ترتب على إعادة تنظيم العملية االنتخابيةمبمارسة الرقابة على املعلية 

  :به العمل يف خمتلف التشريعات جند ما يلي

والرتّشح يكون  االنتخاب، حيث أن تنظيم حق االنتخابيةأصبح القانون االنتخايب هو األساس القانوين للعملية  - 

ينظم مبوجب مرسوم يف سنة  االنتخاب، فبعد أن كان حق 1حصرابقانون عضوي صادر عن السلطة التشريعية 

عديل مرا إجيابيا حيّصن هذه احلقوق من التمرورا بالقوانني العادية يعد أ 1997إىل قانون عضوي يف سنة  1963

ن القوانني العضوية ال تكون نافذة إال بعد خضوعها لرقابة ا�لي الدستوري الذي اصة أالذي ميكن أن ميسها، وخ

  .2يتحقق من مطابقتها للدستور

من خالل توسيع التمتع �ذا احلق، األمر الذي يؤدي إىل توسيع اهليئة الناخبة وذلك  االنتخابتكريس حق  - 

سنة، مقتديا يف ذلك بالتشريعات  19نة بعدما كان س 18صبح فيض سن التمتع �ذا احلق، الذي أمن خالل خت

حيث مل يعد يقتصر على طائفة املقارنة، ويف املقابل قلص املشرع من الشروط اليت حترم الناخب من هذا احلق، 

و  1963خرى، فكل أفراد الشعب متساوون يف احلقوق والواجبات عكس ما كان عليه احلال يف دستوري دون أ

الئعية للمجتمع، وهم العمال والفالحون واملثقفون على القوى الطّ  االنتخابفيهما حق  اللذان ٌقصرا 1976

ويف  باالنتخاباتإال ضمن أحد الشروط احملددة يف القانون العضوي املتعلق  االنتخاب، وال يفقد حق 3الثوريون

  .املدة احملددة لذلك

عمل املشرع خالل هذه الفرتة على وضع مجلة من الشروط الضرورية ، حيث االنتخابتنظيم ممارسة حق  - 

وعدم  االنتخابواملتمثلة يف وجوب وضع قائمة انتخابية حتدد األشخاص الذين هلم حق  االنتخابلتكريس حق 

كتوبر من كل سنة، وعند  أوجود موانع متنعهم من ممارسة هذا احلق، يتم مراجعتها بصفة دورية بداية من الفاتح 

قامته، الشروط القانونية بتسجيل نفسه، أو حتويل مقر إ كل استحقاق انتخايب، حىت يتسىن لكل مواطن تتوفر فيه

                                                           
الصادرة يف   14/2016اجلريدة الرمسية رقم   06/03/2016املؤرخ يف  16/01الصادر مبوجب القانون  ،2016مارس  06لتعديل الدستوري املؤرخ يف من ا 140املادة  -1

07/03/2016 .  
  .، مرجع سبق ذكره2016مارس  06من التعديل الدستوري املؤرخ يف  186املادة  -2
  .278األمني شريط، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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وتضمن يف املقابل شطب األشخاص املتوفني أو الذين حولوا مقر إقامتهم، أو فقدوا األهلية القانونية اليت متكنهم 

على  باالنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق  97/07 األمرمن ممارسة حقوقهم املدنية والسياسية، وقد نص 

، وتسليم نسخ منها للمشاركني يف هذه العملية، حىت االنتخابيةطالع على القوائم وجوب متكني املواطنني من اإل

، وهي مبثابة فرض رقابة على أعمال اللجان اإلدارية املشرفة على عملية 1ميكنهم تفحصها ومراقبة مدى جديتها

جال احملددة قانونا، وهذا عكس ما  م اجلهات القضائية املختصة يف اآلما، مع إمكانية الطعن يف قرارا�ا أةاملراجع

  .2كان عليه احلال يف ظل القوانني السابقة اليت كرست هذا احلق للناخبني فقط

حلماية هذا احلق من ، وهذه ضمانة قانونية باالنتخاباتتكريس حق الرتشح يف ظل القوانني العضوية املتعلقة  - 

التعديل  الذي ميس له، وأصبحت حرية الرتشح هي األصل ضمن القواعد والشروط احملددة قانونا، كاشرتاط 

السن، اجلنسية، التمتع باحلقوق املدنية والسياسية، وهذا عكس ما كان عليه احلال يف مرحلة أحادية احلزب، 

جبهة التحرير الوطين باعتباره اإلطار الوحيد الذي على حيث كان حق الرتشح مقصورا فقط على إطارات حزب 

يف  89/13أما اشرتاط القانون . 3أساسه ٌخيتار ممثلي الشعب، والذين يعينهم احلزب قبل أن ختتارهم اهليئة الناخبة

من قبل مجعية ذات طابع سياسي ال  الرتشيحمنه اعتماد  82بعده يف املادة  97/07 األمرمنه، مث  66املادة 

 املرشحيتعارض مع حرية الرتشح، وهذا نظرا للعدد اهلائل من األحزاب اليت تنشط يف احلياة السياسية، وما على 

ون فيها إطارات احلزب، إال اختيار احلزب الذي يوافق أفكاره وقناعاته، وال ننسى أن األحزاب تعد مدرسة يتك

ا هلم قبل ولوجهم احلياة السياسية، عكس ما كان جبديات العمل السياسي فيها، وهذا ما يعد تكوينويتعلمون أ

عليه احلال يف عهد احلزب الواحد الذي يعتمد على عدد حمدود من املناضلني، وغلق الباب أمام اآلخرين، كما 

اليت سبق  االنتخابوضع جمموعة من القيود على حق الرتشح مثلما هو احلال عليه يف القيود الواردة على حق 

  ذكرها؛

تنظيم هياكل اإلدارة املسؤولة عن تسيري العملية  نّ إىل السلطة التنفيذية، حيث أ االنتخابيةإدارة العملية  إسناد - 

اإلدارية ان من األجهزة املشرع استحدث نوع نّ ، واملالحظ أاالنتخابيةة العملية األثر الكبري على فعالي االنتخابية

الداخلية  ول ، ووزراء الوزير األ فعلى املستوى املركزي جند كل من ، االنتخابيةدارة العملية اليت أوكلها مهمة إ

الوايل ورئيس ا�لس الشعيب البلدي ، باستثناء القانون واخلارجية ، أما على املستوى احمللي فنجد كل من والعدل 

إىل  االنتخابيةدارة العملية منه اللذان عهدا بإ 03يف املادة  97/07مر األ مكرر منه و 02يف املادة  89/13

 اليت جرت يف اجلزائر منذ االستقالل كانت االنتخابية االستشاراتفإن كل وعليه جهة حكومية تلتزم باحلياد، 

  االنتخابيةخذ بنظام اللجان ، إضافة إىل األاملرشحنيد جتاه اليت يلتزم أعوا�ا مببدأ احلياالعامة حتت مسؤولية اإلدارة 

                                                           
  . 06/03/1997الصادرة يف   12/97اجلريدة الرمسية رقم  ،لالنتخابات، املتضمن القانون العضوي 97/07 األمرمن  21املادة  -1
  . 07/08/1989الصادرة يف  32/89،  اجلريدة الرمسية رقم   االنتخابات، املتضمن قانون 89/13من القانون رقم  17املادة  -2
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتضمن قانون 1980أكتوبر  25الصادر يف  80/08القانون  -3
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، بل وقد متتد إىل ما قبل االقرتاعيوم  االنتخابيةالناشئة  اليت تسهر على نزاهة العملية  اليت جندها يف الدميقراطيات

من طرف  االنتخابيةضبط القوائم تكليفها بعملية ، وهذا من خالل لالنتخابذلك من العمليات التحضريية 

ثناء املراجعات الدورية أو ري أاليت جتو ، حسب ما هو منصوص  عليه يف التشريع اجلزائري  ان اإلدارية البلديةاللج

، وقد اختلفت تشكيلة هذه اللجان من قانون إىل آخر ، واليت أصبحت يف املرحلة االنتخابيةللقوائم  االستثنائية

ضافة إىل جمموعة من األعضاء ختتلف شروط تعيينهم من قاض يعينه رئيس ا�لس القضائي، إاحلالية حتت رئاسة 

دارة العملية تضطلعان بإالبلديات والواليات ، كما مت استحداث جلان انتخابية على مستوى 1قانون إىل آخر

 االنتخابيةبشكل مباشر، واإلشراف عليها وضمان سالمتها من التزوير والتحريف، حيث تقوم اللجنة  االنتخابية

ىل آخر، عكس ما كان عليه البلدية اليت يرأسها قاض إضافة إىل مساعدين ختتلف طريقة تعيينهما من قانون إ

ا مّ إىل رئيس ا�لس الشعيب البلدي، أالذي نص على أن رئاسة هذه اللجنة تعود  80/08احلال يف ظل القانون 

الوالئية وجلنة الدائرة فإن كل القوانني تشرتك يف مسألة تشكيلتهما اليت تتكون من ثالثة قضاة  االنتخابيةاللجنة 

هذه اللجنة يرأسها قاض برتبة مستشار، إىل  نّ أكد أ 04/01القانون العضوي رقم ن يعينهم وزير العدل، غال أ

  .ناخيب الوالية، إال أن املشرع تراجع عن هذه املادة وألغاها فيما بعدمساعدين يعينهم الوايل من بني  جانب

وجلنة الدائرة،  يبة هذه اللجان أن الطابع القضائي يغلب عليها، خاصة اللجان الوالئيةعلى تركواملالحظ   

  .وأن غياب متثيل اإلدارة فيها هو ضمانة حليادها

توجد مكاتب التصويت واليت تعترب اخللية األوىل واألساسية يف غدارة  االنتخابيةإىل جانب اللجان   

خالل مرحلة التصويت، وهذا بإشرافها مباشرة على هذه العملية، وقد حددت القوانني  االنتخابيةالعملية 

رية ذ أ�ا منحت للوايل ح، إ2عضاء مكاتب التصويتة بعض الشروط الواجب توفرها يف أهلذه الفرت  االنتخابية

ن ٌخيتاروا من بني الناخبني املقيمني كاتب التصويت، والقيد الوحيد هو أعضاء مواسعة يف سلطة تعيني وتسخري أ

الذي  األمرعوان الدولة، أ من  ن املوظفني، أيغلب األعضاء م، غري أن الواقع أثبت أن ا 3على تراب الوالية

هم مرحلة من مراحلها وهي مرحلة التصويت، وتتمتع يف أ االنتخابيةلية معبرية على الجيعل لإلدارة سلطة ك

ام العام داخل مكتب التصويت، من والنظري األواملتمثلة يف توف الضبط اإلداريمكاتب التصويت بسلطات 

من منح املشرع هذه املكاتب صالحيات دقيقة لك، إضافة إىل سلطة األيف سبيل ذتسخري القوة العمومية و 

، مثل �يئة كافة الظروف للشروع يف عملية التصويت من خالل تنظيم االنتخابيةومعينة، حدد�ا خمتلف القوانني 

ام القانون عملية التصويت يف املكتب واإلجراءات الواجبة لذلك، كما يسهر رئيس مكتب التصويت على احرت 

                                                           
  .مرجع سبق ذكره،   االنتخابات، املتضمن قانون 97/07 األمرمن  19، واملادة 89/13من القانون رقم  16املادة  -1
  ..، ص1997ل العريب، ، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، دار املستقب)ل العربيةفي الدو  االنتخاباتالضمانات القانونية لنزاهة (: جالل عبد اهللا معوض -2
  ؛07/1990، ج ر رقم 1990فيفري  13املؤرخ يف  90/55املرسوم الرئاسي  - يراجع -3

  ، واملتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت1997مارس  15املؤرخ يف  97/61املرسوم رقم  -             
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يسهر رئيس املكتب على عملية  االنتخابيةوتوقيع القائمة  االختتاما عند مّ لتصويت، أفيما خيص سريان عملية ا

  .املرشحنيالفرز بصفة علنية ومستمرة حبضور ممثلي 

على   ممثلة يف الوايل االنتخابيةيف هذه الفرتة هو سيطرة اإلدارة  االنتخابيةواملالحظ على هيكلة اإلدارة   

جهزة رقابية يف املقابل تسهر على التطبيق السليم الذي يتحتم معه وضع أ األمر، االنتخابيةكافة مراحل العملية 

  .للقانون، وهو ما حاول املشرع تداركه كما سنرى ذلك الحقا

، حيث تعد طريقة سري احلملة وتنظيمها مؤشر على حرية االنتخابيةالتحديد الدقيق لإلطار القانوين للعملية  - 

ل احلملة ووسائأدوات  97/07، امللغى باألمر 89/18، واملشرع حدد يف القانونني االنتخابيةونزاهة العملية 

شار فيما بعد إىل الوسائل األخرى لإلشهار،  مث أ، االنتخابيةبدقة، أين تناول التجمعات واملهرجانات  االنتخابية

كد املشرع على ضمان استعمال الوسائل تعمال الوسائل السمعية البصرية، أين أحكاما تتعلق باسأا تضمن كم

، وباألساليب املشروعة بعيد عن املناورات والتحيز الذي االنتخاباتالسالفة الذكر يف حدود ما يسمح به قانون 

ل احلديث عن وسائل الدعاية احلديثة كسرب اآلراء ، ولكنه يف املقابل أغف1االنتخابيةميكن أن ميس بنزاهة العملية 

، 16/10، وكذا القانون 12/01واستطالعات الرأي، واليت تداركها فيما بعد يف القانون  االنتخابيةوالتحقيقات 

كاإلشهار التجاري وعدم   االنتخابية، وحدد كذلك املشرع الوسائل احملظورة يف احلملة االنتخاباتاملتعلقني بنظام 

عن  واالبتعاد، وهذا بغرض املساواة بني كافة املرّشحني، االنتخابيةاستعمال الوسائل العمومية يف احلملة  جواز

  .و النفوذ يف هذه املرحلةل املال أاستغال

بدقة، وهذا بغرض التحكم يف  االنتخابيةكما حرص املشرع أيضا على حتديد مصادر متويل احلملة   

ب اليت جنبية يف السيادة الوطنية حتت ذريعة متويل األحزااملنظمات واحلكومات األ ومنع تسلل، االنتخابيةالنفقات 

فكارها، وقد ألزم التشريع كافة املرّشحني بإعداد حسابات عن نفقات وإرادات احلملة تسري يف فلكها، أو تتبىن أ

  . حىت تتمكن اإلدارة من فرض رقابة على مصادر متويل هذه احلمالت االنتخابية

يف إطار احلدود اليت رمسها املشرع لكل  االنتخابيةتحداث أجهزة رقابية تعمل على فرض رقابة على العملية اس - 

جهاز من هذه األجهزة الرقابية، سواء كانت إدارية أو قضائية أو شبه قضائية، وهو ما سنتناوله الحقا عند التطرق 

  .أنواع الرقابة املفروضة على هذه العملية وهذا تفاديا للتكرارويف  االنتخابيةإىل تطور الرقابة القضائية على العملية 

 

  

                                                           
  .مرجع سبق ذكره، االنتخابات، املتعلق بنظام 89/13من القانون  126املادة  -  يراجع  -1

  .مرجع سبق ذكره، االنتخابات، املتعلق بنظام 97/07 األمرمن  175املادة  -           
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    .2012بعد اإلصالحات السياسية لسنة  االنتخابيةالمنظومة : الفرع الثالث

تعترب التغّريات السياسية اليت أحدثتها ثورات الربيع العريب مست اجلزائر، وكانت هي احملرك األساسي   

هذه ا�االت؛ ا�ال  أهملإلصالحات السياسية والتشريعية اليت بادر �ا املشرع اجلزائري يف عدة جماالت، ومن 

؛ باعتباره األداة املنظمة لعملية االنتخاباتون اسي وما يتطلبه من قوانني تواكبه، خاصة فيما يتعلق بقانيالس

خول ا�الس املنتخبة، وتويل املناصب القيادية، حيث قام املشرع بإدخال تعديالت ود التداول على السلطة

، 2016يف سنة آخر ، والذي تبعه تعديل 2012مبوجب القانون العضوي لسنة  االنتخايبجوهرية على النظام 

  :يف هذه الفرتة نذكر ما يلي االنتخايبمتيز النظام  ومن أهم السمات اليت

احمللية  لالنتخاباتالنسيب على القائمة املغلقة بالنسبة  االقرتاعاملتمثل يف  االقرتاعبنفس منط  االحتفاظ - 

  . والتشريعية

، حيث حاول املشرع من خالهلا توسيع رقابة القضاء االنتخابيةاستحداث جلان قضائية لإلشراف على املعلية  - 

، 1، نظرا ملا يتمتع به رجال القضاء من حياد ونزاهة واستقاللية عن باقي السلطات األخرىاالنتخابيةعلى العملية 

، واليت ختلى االنتخابات، غلى جانب جلان سياسية ملراقبة االنتخابيةللعملية  أكثروهذا بغرض إعطاء مصداقية 

، واستحداث هيئة دستورية جتمع بني جلنة اإلشراف 2016لسنة  االنتخاباتا املشرع يف تعديله  لقانون عنه

املتمثلة يف طبيعة  االختالفاتوبنفس منط العمل وطريقة التسيري، مع بعض  االنتخاباتواللجان السياسية ملراقبة 

وملزمة، كما أن جمال الرقابة فيها توسع، حيث اهليئة ومدة العضوية فيها، وحجية قرارا�ا اليت أصبحت �ائية 

من يوم استدعاء اهليئة الناخبة إىل غاية اإلعالن عن نتائج  ابتداء االنتخابيةأصبحت تشمل كافة مراحل العملية 

وغري معنية باإلشراف ، عكس ما كان عليه احلال يف جلان اإلشراف القضائي اليت كانت مد�ا حمددة االنتخابات

، وبالتايل ختتص باإلشراف على املرحلة املعاصرة فقط االقرتاع، وفرتة الطعن يف نتائج االنتخابيةة القوائم على مراجع

    .2االنتخابيةللعملية 

والسهر على نزاهتها من خالل  االنتخاباتوحتميلهم مسؤولية مراقبة  االنتخابيةتعيني القضاة على رأس اللجان  - 

الوالئية اليت  االنتخابيةإشرافهم على مجع نتائج عمليات التصويت، وتركيزها يف حماضر قبل إرساهلا إىل اللجان 

 أماتتوىل مهمة إعالن نتائج انتخابات ا�الس الشعبية احمللية، والفصل يف الطعون املتعلقة بعملية التصويت فيها، 

                                                           
  .103ن ص 2016، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، )01استقالل القضاء دراسة مقارنة، ط(: فراموش عمر فتح اهللا -1
اجلزائري الواقع واآلفاق،   االنتخابات، مداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى الوطين حول قانون )االنتخاباتالنظام القانوني للجنة الوطنية لإلشراف على (: عبد العزيز نويري -2

  .82، ص 2013مارس  04ن 03، يومي سكيكدة  كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة
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الرئاسية؛ فتقوم برتكيز النتائج  االنتخاباتأعضاء الربملان أو  كانتخاباتذات الطابع الوطين   اتلالنتخاببالنسبة 

  .1وإرساهلا إىل ا�لس الدستوري

هلذه الفرتة هو حماولة املشرع إعطاء صورة أكثر عن نزاهة العملية  االنتخابيةواملالحظ عن املنظومة   

السلطة القضائية يف هذه العملية من خالل  أقحمت توجه له، حيث اليت كان االنتقاداتخاصة بعد  االنتخابية

األصيل هلا، وهو الفصل يف النزاعات والطعون إىل امليدان، بغرض  االختصاصتوسيع صالحيا�ا وإخراجها من 

ية، تؤثر على مصداقية هذه العمل أنبعيدا عن التأثريات السياسية اليت ميكن  االنتخابيةمراقبة جمريات العملية 

، االنتخابيةخاصة إذا علمنا أن الطبقة السياسية يف العديد من الدول تفضل اإلشراف القضائي على العملية 

انطالقا من أن هذا اإلشراف سيؤدي إىل إظهار نتائج حقيقية ال تزوير فيها، ومن مثة وصول من يستحق من 

  . 2املرّشحني إىل املكانة اليت يستحقها

  الجزائري  الدستوري الهيئة القضائية في النظامنشأة : لمطلب الثاني ا

ة النظام القضائي اجلزائري يف مرحلة ما بعد االستقالل أمهية كبرية لتحديد أتكتسي معرفة تاريخ و مراحل نش      

مامها أترفع  مدى قدرته على فرض رقابة فعالة على العملية االنتخابية وحتديد اجلهة القضائية املختصة اليت

بنوع هذا ما سنحاول التطرق له ، معرفة مكانة هذه السلطة يف املنظومة الدستورية اجلزائرية ، إضافة إىلوىالدعا

  : يف هذا املطلب من خالل الفرعني املواليني التفصيل  من

  دارة في الجزائرعمال اإلأنشأة نظام الرقابة القضائية على  :ولالفرع األ

دارة باجلزائر بعدة مراحل و فرتات تأرجحت بني نظام عمال اإلألقد مر نظام الرقابة القضائية على 

سواء  ،القضاء املوحد و نظام القضاء املزدوج تبعا للتغيريات و التطورات السياسية و الدستورية اليت عرفتها البالد

  .االستقاللو يف عهد أيف احلقبة االستعمارية 

  مرحلة الحزب الواحد : والأ

دارة عمال اإلألقد عرف التنظيم القضائي اجلزائري عدة تطورات فيما خيص نظام الرقابة القضائية على 

حدث نظاما قضائيا مزدوجا أالذي تبىن و  ،1996ىل غاية صدور التعديل الدستوري لسنة إمنذ االستقالل 

دارية الثالث اليت  باحملاكم اإلذ على مستوى القاعدة مت االحتفاظ إ، 3من الدستور املعدل 152مبوجب املادة 

رغم ما  1962ديسمرب  31و ذلك مبوجب القانون املؤرخ يف  ،1953كانت قائمة يف العهد االستعماري منذ 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق بنظام 12/01القانون العضوي رقم  من 175إىل  171املواد  -1
  .103فراموش عمر فتح اهللا، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  "القضائي، ويضمن توحيد اإلجتهاد ......ميثل جملس الدولة اهليئة املقومة إلعمال اجلهات القضائية اإلدارية" من الدستور اليت تنص على أنه  152املادة  -3



مفهوم الرقابة القضائية على العملية اإلنتخابية:                                                الفصل األول من الباب األول   

 

25 
 

 االختصاصاتمكانيات، أما من حيث طارات و اإلنظرا لنقص اإل ،اعرتضها من صعوبات يف القيام مبهامها

ة مت توحيد النظام دارية، وعلى مستوى القمّ الوالية العامة يف املنازعات اإلعلى لة هلا فقد  أنيط  للمجلس األاملخوّ 

و هي  ،القضائي بإنشاء هيئة قضائية واحدة بدال من جملس الدولة و حمكمة النقض القائمة يف النظام الفرنسي

ىل جانب حداث غرفة اإحيث مت  ،1963جوان  18مبوجب القانون املؤرخ  يف  للقضاء، وذلك علىا�لس األ

 إحدى داري فقد استقالليته يف، و بذلك يكون النظام القضائي اإلاليت كانت موجودة من قبل خرىالغرف األ

دارية الثالث حنو وحدة القضاء و القانون، كما عرفت الغرف اإل االجتاهمراحل التقاضي على درجتني، وبالتايل 

املتضمن التنظيم القضائي، و  ،1966نوفمرب  16املؤرخ يف  65/272لغاء مبوجب األمر رقم خرى اإلهي األ

وهو  ،خرىاألاإلدارية القائمة إىل جانب الغرف ىل ا�الس القضائية من خالل نظام الغرف إنقلت اختصاصا�ا 

جراءات املتضمن قانون اإل، 1966جوان 08املؤرخ يف  66/154مر رقم ما تأكد وتدعم الحقا مبوجب األ

سواء على مستوى ا�الس  ،داريةو النظام القضائي اجلزائري يأخذ بنظام الغرف اإل املدنية، ومنذ ذلك الوقت

خذ بنظام وحدة القضاء والقانون بشكل مرن و واقعي ىل األإالقضائية أو على مستوى ا�لس األعلى بصورة متيل 

  .ىل توحيد املنازعات إال يؤدي 

دارية عن اهليئات القضائية الفاصلة يف املنازعات اإلدارية جهزة اإلفمن الناحية التنظيمية ال تستقل األ

  .دارية بالقمةإعلى به غرفة أدارية بالقاعدة و جملس إن هناك جملس قضائي بداخله غرفة أذ إالعادية، 

داري من طرف الغرف بقاء على تطبيق قواعد ومبادئ القانون اإلتم اإلفاحية املوضوعية ا من النّ مّ أ

 االجتاهرغم  ؛يقداري مبعناه الضّ واملوروثة عن االستعمار مصدر القانون اإل ،العديد من النصوص دارية املتناثرة يفاإل

  .السائد يف تلك الفرتة  االشرتاكي

ن العديد من جراءات املدنية تضمّ ن قانون اإلأ رغم وحدة املوضوع و التنظيم إالّ و  ،جرائيةومن الناحية اإل

  .1داريةدارية اليت ختتص بالفصل فيها الغرفة اإلاألحكام اخلاصة باملنازعات اإل

جراءات املدنية سنة على قانون اإل أالتعديل الذي طر  نّ إدارية فبنظام الغرف اإل  االحتفاظو بالرغم من         

حيث مل  ،لغاءالقضائي خاصة بالنسبة لطعون اإل االختصاصعاد توزيع أقد  ،90/23مبوجب القانون  1990

بالنظر  دارية با�الس القضائية ختتصّ اإل ةصبحت الغرفأذ إ ؛لغاءدارية باحملكمة العليا حتتكر قضاء اإلإلتعد الغرفة ا

  .داريةكانت متعلقة بقرارات البلديات و املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإل  اذإيف الطعون 

اجلزائر، وهران،  :التاليةدارية اجلهوية بتأسيس ا�الس القضائية ىل الغرف اإلإ االختصاصسند أٌ كما 

  .1ظر يف الطعون ضد القرارات الصادرة عن الوالةمر النّ بشار عندما يتعلق األو قسنطينة، ورقلة 

                                                           
  .72، 71مرجع سبق ذكره، ص  مد الصغري بعلي،حم -1
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 ىل جهاتإس سّ أالذي  ،1996ىل غاية صدور التعديل الدستوري لسنة كما هو إ  قد استمر احلالل

      .النظر يف املنازعات اإلداريةخرى مهمتها أ قضائية

  .1996 لسنةمرحلة التعديل الدستوري : ثانيا

ىل نظام ازدواجية القضاء من إ  2016املعدل سنة  1996عاد املشرع اجلزائري بعد صدور دستور 

املتعلق مبجلس الدولة و  98/01منه، تبعه بعد ذلك صدور كل من القانون العضوي رقم  152خالل املادة 

املتعلق باختصاصات حمكمة التنازع و تنظيمها  98/03و القانون دارية ن املتعلق باحملاكم اإل 98/02القانون 

  .نظيمية املطبقة هلا صوص التّ لتصدر فيما بعد النّ 

نشاء إتبعه ، الذي 1996بصدور دستور  االزدواجيةوبناء عليه يكون النظام القضائي دخل مرحلة 

و بالتايل نزعها من القضاء العادي و دارية، زاعات اإلالفصل يف النّ بمؤسسات خاصة بالسلطة القضائية ختتص 

 ةمناطدارية العليا و اشتمل على كافة الصالحيات اليت كانت حمل الغرفة اإل الذي حلّ  ؛لت يف جملس الدولةمتثّ 

ىل ذلك استحداث إت حمل الغرف با�الس القضائية، ضف دارية حلّ دارية باحملكمة العليا، واحملاكم اإلبالغرفة اإل

ولة و احملكمة العليا حول زاع القائم بني جملس الدّ ى حمكمة التنازع دورها الفصل يف النّ حمكمة عليا تسم

  .االختصاص

  مكانة السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزائري: الفرع الثاني

ن عليه بالنسبة للفقهاء الذين اختلفت أاختلفت الدساتري يف وصف القضاء اختالفا جذريا كما كان الش      

  : 2إىل ما يلي خمتلف الدساتري من وصف القضاء ميكن تقسيمها فىل موقإو بالرجوع  ء،ىل القضاإنظر�م 

 دستورو  1963ذلك دستور اجلزائر لسنة أمثلة و من  ،صبغ على القضاء أي وصف كانال يٌ : ولاألالموقف  -

  .1962 لسنة الكويت ، ودستور1952 لسنة ردناأل

  . 1976يعترب القضاء وظيفة من وظائف الدولة مثل دستور اجلزائر لسنة : الثانيالموقف  - 

تونس لسنة  دستورو  ،1958 لسنة مثل دستور فرنسا ،يصف القضاء باهليئة القضائية: الثالث الموقف - 

  . 1992 لسنة والتعديالت الواردة عليه و دستور املغرب ،1959

، ودستور مصر 1778مريكية لسنة مثل دستور الواليات املتحدة األ ،يعترب القضاء سلطة: الرابع الموقف - 

  . 2016و 1996و  1989و دساتري اجلزائر لسنوات  1972سوريا لسنة  دستورو  1971لسنة 

                                                                                                                                                                                     
  .296، ص 2002، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )القضاء اإلداري تنظيم واختصاص(: رشيد خّلويف -1
  .72النظام القضائي اجلزائري، مرجع سبق ذكره، ص : شري حمند أمقرانب -2
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 اعتربته خرىأهناك دساتري اعتربته سلطة و  هنأن موقف دساتري بعض الدول من القضاء أوما يالحظ 

ال   ،و اعتبارها  وظيفة مستقلةأو عدم خضوعه ألي سلطة  االستقاللوصف له عطت أ، و هناك دساتري وظيفة

  .1االستقالليةو مفهوم  تلك أو وظيفة مستقلة دون حتديد داللة أيقبل القضاة الذين ميارسو�ا العزل، 

نسب الصيغ أجياد إدستور هو لاغل لواضعي اغل الشّ ن الشّ أومهما كانت الصيغ املستعملة، فمن الواضح 

بعاد العدالة عن تأثريات السلطة السياسية، وضمان حياد حقيقي هلا حىت يتم تطبيق القانون بقدر من إجل أمن 

  .املوضوعية

فلقد نصت كل دساتري الدولة اجلزائرية على مكانة و دور  ؛ساتري اجلزائريةلقضاء يف الدّ بالنسبة لأما 

   :2مها صورتنيأحد خذ أالقضاء  نّ أستورية ظهر دراسة املواد الدّ و تٌ  ،طاره القانوينإالقضاء و 

 لسنة انطالقا مما جاء يف ميثاق اجلزائر و امليثاق الوطين 1976و  1963متثلت يف دستوري : وىلالصورة األ* 

  ؛و هي مرحلة احلزب الواحد 1986 سنةو  1976

ل فأوّ  ،عددية احلزبيةوهي مرحلة التّ  ،2016و  1996و  1989 سنة يف دساتري ومتثلت: الصورة الثانية* 

ىل موضوع القضاء، ولكن خصص له مصطلح العدالة وضمن ثالث مواد حدد من إدستور للجزائر مل يتطرق 

 لطة يف دستورالسّ بفاجلهاز الوحيد الذي وصف ، 3خالهلا موقع السلطة القضائية من النظام السياسي و الدستوري

  .و السلطة التنفيذيةه 1963 سنة

 الّ إوعدم خضوعه يف ممارسة وظيفته  ،على استقالل القاضي 1963 سنة ر صراحة دستورصّ أولقد 

مضمونة بالقانون وبوجود ا�لس األعلى للقضاء، ولكن  االستقالليةوهذه  ،االشرتاكيةللقانون و مصاحل الثورة 

لضمان استقرار الدولة و  االشرتاكيةورة حتقيق أهداف الثّ جل أفهو يعمل من  ،ثرأالقاضي مل يكن مبنأى عن الت

  .و الرئاسةألطة التنفيذية من حيث التعيني فا�لس األعلى للقضاء خاضع للسّ  أخرى ستمراريتها، ومن جهةا

الدرجة مع  س، و هي مستقلة وبنف4فقد نظم القضاء حتت اسم الوظيفة القضائية 1976أما دستور 

للقانون و حممي من كل أشكال  الّ إالقاضي غري خاضع هذا الدستور يف الدولة، واعترب  خرىباقي الوظائف األ

و ألطة التنفيذية فهو غري مسؤول أمام السّ  ،و متس قداسة مهنتهأداء مهامه أب رّ ضالضغوط و التدخالت اليت ت

 تعيني القضاة الذي يتوّىل على للقضاء اخلاضع لرئيس اجلمهورية أمام ا�لس األمسؤوليته تكون التشريعية، بل 

  .و محايتها و الدفاع عن مكتسبا�ا االشرتاكيةورة فاع عن الثّ الذين يسامهون يف الدّ 

                                                           
  .   104، ص   2001، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية، اجلزائر  ) لجزائرالتجربة الدستورية في ا(: حمفوظ لعشب -1
  .108قانون املنازعات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص : خلويف رشيد  -2
  .مرجع سبق ذكره، 1963 من دستور  62إىل  60املواد  -3
  .مرجع سبق ذكره، 1976من دستور  182إىل  164املواد من  -4
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د محاية القاضي كما جسّ   ،ةواعتربها مستقلّ ، �ذه الصفة 1فقد نظم السلطة القضائية  1989ا دستور أمّ 

يشكل هذا  و متس نزاهة حكمه، وأأداء مهامه دخالت و املناورات اليت قد تضر بغوط و التّ شكال الضّ أمن كل 

 بااللتزامباعتباره كان مطالبا  ،االستقاللبعاد القاضي من التأثريات اليت عرفها اجلهاز القضائي منذ تكريسا إل

  .هدافها أو الدفاع عن  االشرتاكيةمببادئ الثورة 

وضاع السابقة، باملقارنة مع األعلى للقضاء هيئة أكثر استقاللية من ا�لس األ 1989كما جعل دستور 

 سلمهم الوظيفي، ورقابة احرتام ريسيتلة طبقا للقانون بإقرار تعيني القضاة و نقلهم و حبيث أصبح اهليئة املخوّ 

عطاه أالذي  1976ورده دستور أالف ما خبول للمحكمة العليا القانون وانضباط القضاة حتت رئاسة الرئيس األ

مانات ستور شكل نقلة نوعية يف توفري الضّ قضاة، وليس تعيينهم أو نقلهم، فهذا الدّ حق املصادقة على تعيني ال

حول امللحوظ وهو انعكاس للتّ  ،ولةسات الدّ مكانة ضمن مؤسّ  أعطاهاساسية الستقالل السلطة القضائية و األ

  .2ستوريظام الدّ الذي شهده النّ 

فيه ال خيتلف عن وضعها يف  3فوضع السلطة القضائية ،2016مارس06ل  يف املعدّ  1996أما دستور 

داري ظام القضائي اإلإرساء قواعد النّ  ، من خاللالقضائية االزدواجيةما تعلق باألخذ بنظام  الّ إ ،1989دستور 

دارية و جملس الدولة لة يف احملاكم اإلإنشاء مؤسسات قضائية جديدة متمثّ ، عن طريق ىل جانب القضاء العاديإ

 .طار القانونإسلطة متارس يف  القضاء اعترب 2016املعدل يف  1996مة التنازع، وبالتايل فدستور و حمك

على مام ا�لس األأو هو مسؤول  ،للقانون الّ إويضمن رئيس اجلمهورية ذلك، وال خيضع القاضي يف نطاقها 

   .لرئيس اجلمهورية بدوره للقضاء الذي خيضع

 1963فال دستور  ،كرس يف اجلزائر العدالة كسلطة مستقلةل دستور  وّ أ هو 1989ذن فدستور إ

شريعية و القضائية و التنفيذية، وال حىت جهزة التّ عطاها هذه الصفة، ومل يربز مبدأ الفصل بني الوظائف ما بني األأ

ساس أس كمفهوم جديد عن تنظيم الدولة على ىل ذلك، فقد تأسّ إتطرق  1965جويلية 10مر الصادر يف األ

ظرية اليت ترفض كل فكرة ورية الوحيدة ا�سدة يف جملس الثورة، وبرزت أحسن صياغة هلذه النّ السلطة الثّ  مفهوم

ملتضمن ا ، 69/27حتت رقم   13/05/1969الصادر يف  مر متعلقة بفصل السلطة أو املشاركة فيها باأل

  .صة للسلطة الثورية الوحيدة وظيفة خمصّ ل ن العدالة تشكّ أاجته بيبد يف دالذي يؤكّ  ؛ساسي للقضاءالقانون األ

دها جيسّ  ؛يف نفس املنظور لشرعية سلطة وحيدة ممثلة يف احلزب و الدولة معا 1976كما اندرج دستور 

 1996و  1989وبتأسيس سلطات ثالثة متميزة داخل الدولة يف دستوري ، 4رئيس اجلمهورية عن سلطته

                                                           
  .مرجع سبق ذكره، 1989من دستور  148إىل  129املواد  -1
  .76الفصل بني السلطات يف التجربة الدستورية اجلزائرية، مرجع سبق ذكره، ص : ميلود ذبيح -2
  .مرجع سبق ذكره، 2016 مارس  06، املعدل يف 1996من دستور  158إىل  138املواد  -3
  .105حمفوط لعشب، مرجع سبق ذكره، ص   -4
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على للقضاء تدعيم سلطات ا�لس األبو  ،و اشرتاكيةأديولوجية ثورية يإشارة إثار أية آزالة إو  ،2016ل يف املعدّ 

ياسية الوحيدة ن يضع حدا هليمنة السلطة السّ أراد أستوري قد س الدّ ن املؤسّ أفكري بىل التّ إصبح كل شيء يدعو أ

  .1ق السلطة التنفيذيةاليت كانت تتمثل يف تفوٌّ 

فيما  2016املعدل يف  1996حدثه دستور أوسع الذي والتّ  ،1989طور الذي محله دستور التّ رغم ف

�ا أخاصة و  ،ساتري السابقةلطة التنفيذية بقيت حمافظة على مكانتها اليت تضمنها الدّ ن السّ أ يتعلق بالقضاء، إالّ 

  .2و ما لذلك من تأثري على السلطة القضائية على للقضاء، و كذا تعيني القضاة، رئاسة ا�لس األهي اليت تتوّىل 

  .نتخابية اإلتطور نظام الرقابة القضائية على العملية : المطلب الثالث

وما شهده يف  االنتخايبمت تناوله يف املطلبني السابقني من هذا املبحث، من تطور للنظام  على ضوء ما  

أصبح سلطة من السلطات الثالث اليت  ظيفة إىل غاية أنالنظام القضائي من تطورات؛ بدءا من كونه و  املقابل

تقوم عليها الدولة احلديثة، من حيث اهليكلة أو من حيث النظام القانوين الذي حيكمه، وما تبعه ذلك من تطور 

ملهامه واختصاصاته، أبرزها تلك الرقابة اليت متارس على باقي السلطات األخرى، من خالل الفصل يف خمتلف 

اليت تكون السلطة التنفيذية طرفا فيها، حيث أصبح بإمكان خاصة ما تعلق باملنازعات  عليه، النزاعات اليت تعرض

، على أساس االنتخابيةسلطة القضاء إلغاء قرارا�ا والتصدي هلا من جديد، ومن هذه القرارات ما تعلق بالعملية 

مبختلف مستويا�ا احمللية  االنتخابيةهذه العملية من صالحيات السلطة التنفيذية؛ ممثلة يف اإلدارة  وإدارةأن تنظيم 

من خالل  االنتخابيةب سنحاول التطرق إىل تطور نظام الرقابة القضائية على العملية لواملركزية، يف هذا املط

  .املراحل الكربى اليت عرفتها املنظومة التشريعية اجلزائرية، وذلك من خالل الفروع املوالية

  في مرحلة األحادية الحزبية االنتخابيةالرقابة القضائية على العملية : الفرع األول

مبرحلتني هامتني، مها مرحلة احلزب الواحد، أي وحدة  االنتخابيةمر تطور الرقابة القضائية على العملية   

خص واحد ، غني كانت كل السلطات يف يد ش1989إىل غاية  1963أجهزة الدولة واليت امتدت من سنة 

يتمثل يف شخص رئيس اجلمهورية، ومعه غاب إٌي معىن للرقابة املتبادلة بني هذه األجهزة؛ املتمثلة يف السلطة 

ترتب  األمر، كما سبق اإلشارة إليه، هذا 3يفة تشريعيةووظ يفة قضائيةمن وظيفة تنفيذية ووظ التنفيذية اليت تتشكل

يف مراقبة هذه  القضاء، حيث كان دور االنتخابيةالرقابة على العملية  أشكالعنه غياب شبه كلي ألي شكل من 

، 1963لسنة  االنتخاباتمن قانون  04، 03العملية شبه معدوم؛ إن مل نقل غائب متاما باستثناء املادتني 

طبقا جزائية، ومعاقبة كل خمالف ألحكام هذا القانون  بأحكاماللتان نصتا على حرمان األشخاص احملكوم ضدهم 

                                                           
  .105، ص جع سبق ذكرهمر حمفوظ لعشب،  -1
  .79الفصل بني السلطات يف التجربة الدستورية اجلزائرية، مرجع سبق ذكره، ص : ميلود ذبيح -2
  .64/1963رقم  يدة الرمسية ر اجل، االنتخابات، املتضمن قانون 1963وت أ 20، املؤرخ يف 63/306املرسوم  -3
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إشارة إىل رقابة اجلهاز القضائي على العملية  أيةفلم ترد فيها  األخرىبقية املواد  أمامن نفس القانون،  33للمادة 

  .يف أي مرحلة من مراحلها االنتخابية

بالعديد من األحكام اليت حرصت على ضمان حقوق وحريات اإلنسان  19761بينما جاء دستور   

تعسف أو احنراف، مع مراقبة أعمال اإلدارة  أياألساسية وبينت دور القضاء يف محايتها واحملافظة عليها من 

، إال أن الواقع كان خالف ذلك خاصة يف ظل فلسفة النظام 2وتطابقها مع التشريع واألوامر اليت حتكم الدولة

القائم على احلزب الواحد الذي ال يؤمن باحلريات، وما تبعه من إحلاق اجلهاز القضائي بالوظيفة  االشرتاكي

إلغاء أو ختفيض التنفيذية، وما ترتب عنه من وضعها حتت إشراف رئيس اجلمهورية، الذي أصبح بإمكانه 

عن هذه األحكام القضائية، إضافة إىل ترأسه العقوبات الصادرة ضد األشخاص وإزالة كل اآلثار القانونية املرتتبة 

  .3للمجلس األعلى للقضاء الذي يشرف على املسار املهين للقضاة

إىل غاية  1980، بدأت فرتة جديدة امتدت من 1979وبعد تغري تركيبة السلطة التنفيذية يف �اية سنة   

تضمن ألول مرة أحكام جزائرية يف ، الذي 19804الصادر سنة  االنتخابات، واليت نظمها قانون �1989اية 

، ومت إقرار عقوبات االنتخابيةالباب الثامن منه واليت تناولت جمموعة من اجلرائم اليت ميكن أن متس بنزاهة العملية 

من ذات القانون، كما مت إنشاء مبوجب هذا القانون جلان انتخابية والئية يف  159إىل غاية  143لذلك يف املواد 

فصلها يف ، اليت بينت طريقة عمل هذه اللجان وكيفية 85إىل  80باملنازعات يف املواد من  الباب املتعلق

التشريعية والرئاسية اليت تنشأ بسبب  باالنتخاباتنتخابات احمللية، أما املنازعات املتعلقة املنازعات املتعلقة باال

إىل  113و  106غلى غاية  101مواد ختتص �ا احملاكم طبقا لل االنتخابيةالتسجيل أو الشطب من القوائم 

يستأثر جبميع  االشرتاكياحلزب الواحد يف النظام  أن، إال أن الواقع أثبت 5من ذات القانون 116غاية 

تاريخ استدعاء اهليئة الناخبة ، بدءا من االنتخابيةعلى خمتلف املراحل اليت متر �ا العملية  ويسيطرالصالحيات، 

، إضافة إىل أن خضوع اجلهاز االنتخابيةعن النتائج، مرورا بعملية الرتشيح أو احلملة  إىل غاية اإلعالن النهائي

  .6والدور احليوي املناط �ا األساسيةالقضائي للسلطة التنفيذية أضعف الوظيفة القضائية، وجردها من مهامها 

  :متّيزت مبا يلي االنتخابيةالرقابة القضائية على العملية  أنفإننا نالحظ  أعالهمن خالل ما مت تناوله   

من قانون  07، حيث استبعد املشرع طبقا لنص املادة االنتخابيةانفراد القضاء العادي بالرقابة على العملية  - 

إىل  االختصاصطبقا للمعيار العضوي املعروف للقاضي اإلداري، ومنح  االختصاصاإلجراءات املدنية، واليت حتيل 

                                                           
  .مرجع سبق ذكره، 1976 /24/11، املؤرخة يف 94/1976، ج ر رقم 1976، املتضمن دستور سنة 1976نوفمرب  22، املؤرخ يف 76/97 األمر -1
  .1976، املتضمن دستور 76/97 األمرمن  184، 178، 175، 174، 165، 164، 71، 39املواد  -2
  .166 ص ، مرجع سبق ذكره، النظام القضائي اجلزائري: وشعريسعيد ب  -3
  .، مرجع سبق ذكره1984نوفمرب  09، املؤرخ يف 84/20، املعدل بالقانون 1980أكتوبر  25، املؤرخ يف 80/08القانون  -4
  .نفس املرجع أعاله -5
  .81ص  ،رجع سبق ذكرهعبد الناصر جايب، م -6
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، وكذا منازعات العمليات التحضريية والرتشيح، قبل االنتخابيةيف منازعات القائمة القاضي العادي كقاعدة عامة 

، والذي احدث تغيريا جذريا يف اهلندسة العامة 2004يف سنة  االنتخاباتأن يأيت التعديل الذي مس قانون 

لنظر يف اجلرائم إىل القاضي اإلداري بدل القاضي العادي، بينما خيتص هذا األخري با 1االنتخابيةللمنازعة 

  ، إضافة غلى حتديد مواعيد الطعن، خالفا للقوانني السابقة مع تبسيط إلجراءات الطعن؛االنتخابية

الذي كان قائما بوجود القضاء اإلداري  الوالئية على صالحيات القاضي اإلداري االنتخابيةاستحواذ اللجان  - 

الغرفة اإلدارية  أمام االنتخابيةتصاص الفصل يف الطعون ، استمر احلال كذلك ببقاء اخاالستعماريةإبان الفرتة 

الوالئية، وهذا مبوجب قانون  االنتخابيةبا�لس القضائي إىل غاية ظهور جلان ذات تشكيلة قضائية تدعى باللجان 

، واستمر تكريسها يف كل القوانني اخلاصة 19693، مث قانون الوالية لسنة 19672البلدية الصادر سنة 

سواء يف عهد احلزب الواحد أو يف عهد التعددية احلزبية فيما بعدن وجتعل منها جهة قضائية بدون  باالنتخابات

احمللية دون غريها، وهذا ما أدى  االنتخاباتيف مرحلة التصويت يف  االنتخابيةمنازع خمتصة بالفصل يف الطعون 

  .إىل فقدان القاضي اإلداري ملكانته

 االنتخابيةللجان أن املشرع منحها حق النظر يف الطعون املتعلقة بصحة النتائج واملالحظ على هذه ا  

وم،  ودون رسدون متييز، مع بساطة اإلجراءات  االنتخابيةناخب مسجل يف القائمة  أيمن طرف  أمامهااملرفوعة 

يف  األمركان عليه قرارا�ا كانت حمّصنة من الطعن فيها بأي شكل من اإلشكال املعروفة، متاما مثلما   أنكما 

قرارات احملكمة، حني كانت تفصل يف منازعات القيد والرتشيح قبل التعديل ، وهذا تناقض وقع فيه املشرع، حيث 

الذي جعل من رقابة  األمر، وهو أمر صعب التصور، 4جعل من هذه اللجان مساوية للمحكمة العليا يف الدرجة

  .االنتخابيةرقابة ناقصة، أل�ا متس بكل الضمانات اليت قررها املشرع للعملية  االنتخابيةاللجان 

  مرحلة التعددية السياسية: الفرع الثاني

ن وما تبعه من تعديل دستوري سنة 1988 أكتوبر 05بعد األحداث السياسية اليت عرفتها اجلزائر يف   

وجبها يف نظام سياسي وقانوين جديد خيتلف جذريا عن إيذانا مبيالد اجلمهورية الثانية، دخلت اجلزائر مب 1989

الذي  األمرحزبا،  60من  أكثرىل ة التعددية احلزبية حىت وصل عدد إالسابقة، حيث دخلت اجلزائر مرحل الفرتة

، حيث اخذ املشرع الدستوري بنظام ازدواجية 5حّتم على املشرع اجلزائري مسايرة املرحلة بإجياد نظام قانوين جديد

، حيت أنشأ مبوجبها نظاما قضائيا جديدا يدعى بالقضاء اإلداري، خيتص 1996ازدواجية القضاء سنة 
                                                           

، ج ر رقم لالنتخابات، املتضمن القانون العضوي 1997مارس  06، املؤرخ يف 97/07، املعدل واملتمم لألمر 2004فيفري  07، املؤرخ يف 04/01القانون العضوي رقم  -1

  .11/02/2004الصادرة يف  09/2004
  .18/01/1967، الصادرة يف 06/1967، املتضمن قانون البلدية، ج ر رقم 1967جانفي  18، املؤرخ يف 67/24رقم  األمرمن  74املادة  -2
  .23/05/1969، الصادرة يف 44/1969، املتضمن قانون الوالية، ج ر رقم 1969ماي  23، املؤرخ يف 69/38رقم  األمرمن  24إىل  22املواد  -3
  .منه 92، يف مادته 97/07، املعدل واملتمم لألمر 2004فيفري  07، املؤرخ يف 04/01من القانون العضوي رقم  18املادة  -4
  .63ن 62ص  ،2014، دار اخللدونية، اجلزائر، )01في التشريع الجزائري،ط  االنتخابيةآليات ووسائل ضمان العملية (: ن مجال الدينددن -5
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باملنازعات اليت تثور بني األفراد والغدارة العامة �دف ضمان حقوق وحريات األفراد، كما كان أيضا على املشرع 

، الذي كان يتميز بالبساطة وعدم دقة اإلجراءات كما سبق ذكره االنتخاباتإدخال تعديالت جوهرية على قانون 

، الذي االنتخابات، املتعلق بنظام 1997الذي جتلى يف القانون العضوي لسنة  األمرسابقا يف هذا البحث، وهو 

من وظيفة الفصل بني السلطات، وحتول القضاء  مببدأ أخذهأسس ملرحلة جديدة وجعل من السلطة القضائية بعد 

كأصل   أمامهاملثارة  االنتخابيةإىل سلطة قائمة بذا�ا، ممثلة يف القضاء اإلداري الذي يفصل يف خمتلف الطعون 

  :متيزت يف هذه الفرتة بالسمات التالية أ�اواملالحظ على الرقابة القضائية  .عام

ريات العامة، حيث أسند له مهمة الفصل اإلداري ملكانته العادية، باعتباره حامي احلقوق واحل قاضياستعادة ال - 

، واليت أعادها املشرع إىل اختصاص االنتخابيةباستثناء منازعات القيد يف القوائم  ،االنتخابيةيف خمتلف الطعون 

  ؛1دون أن ميسها تعديل يف املواعيد واإلجراءات 2004القضاء اإلداري يف سنة 

دور يف  االنتخابية، فبعدما كان للجان إداريةالوالئية من هيئات قضائية غلى جلان  االنتخابيةحتول اللجان  - 

يف سنة  االنتخاباتبعد تعديل قانون  أصبحت، االنتخاباتبصفتها قاضي  االنتخابيةالرقابة على العملية 

كل حصريا من إذا كانت تتشف ذلك من تشكيلتها وطبيعة قرارا�ا،إىل جمرد هيئات إدارية، كما يبدو  2004

من نفس القانون، اليت  16فإن ذلك ال يعد كافيا  إلضفاء الصبغة القضائية عليها، وهذا ما أكدته املادة  القضاة

 القاضي أمامقابلة للطعن  إداريةأن قرارا�ا  أساستنص صراحة على الطابع اإلداري لقرارات هذه اللجنة، على 

وهو ما  بصورة عامة، االنتخابيةاملنازعة  ح الذي ادخله املشرع علىاإلداري، وهو ما يندرج يف نفس سياق اإلصال

، وفرض رقابة على أعمال هذه اللجان من خالل االنتخابيةيعكس نية املشرع يف إضفاء النزاهة على العملية 

  .2إخضاعها لرقابة القضاء

، مع االنتخابيةمتيزت هذه الفرتة يف أن دور القضاء اقتصر بالنظر يف الطعون املقدمة من املعنيني بالعملية  - 

إصدار قرارات غري قابلة ألي شكل من أشكال الطعن، مبعىن أن دور القضاء متوقف على شرط الصفة، أي شرط 

جهات  أمامنه أن يقلص من عدد الطعون املرفوعة ، وهذا ما من شأاالنتخابيةتقدمي الطعن من املعنيني بالعملية 

الذي يرتتب عنه التقليص من حدود الرقابة القضائية املفروضة على هذه العملية، مما  األمرالقضاء املختص، وهو 

  .3االنتخابيةيفتح ا�ال أمام إمكانية املساس بنزاهة العملية 

  

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات،  املتعلق بنظام 04/01من القانون العضوي رقم  05املادة  -1
، 13، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، العدد )اإلدارية في ظل اإلصالح القضائي الجديدمدى تماشي المعيار العضوي مع استقاللية المنازعة (: زغداوي حممد -2

  . 118، ص 2000
  .26، ص 2015عية للنشر والتوزيع، ملأل، دار ا)01في الجزائر، ط االنتخاباتاإلشراف القضائي على (: مزوزي ياسني -3
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  مرحلة اإلصالحات السياسية: الفرع الثالث

بعد حدوث ما أصبح يعرف بثورات الربيع العريب أدخل املشرع اجلزائري عدة تعديالت على الدستور   

، باعتباره ينظم عملية التداول على االنتخابات، وخاصة القانون العضوي املتعلق بنظام األخرىوخمتلف القوانني 

هذه املرحلة لعملية السياسية، وتوجت ، املشاركة يف ااالنتخابالسلطة، ومنح حقوق سياسية اكرب كحق الرتشح، 

الذي وّسع من صالحيات القاضي اإلداري يف  االنتخاباتن املتعلق بنظام 12/01ي رقم بصدور القانون العضو 

  :وذلك من خالل ،االنتخابيةرقابة على العملية جمال ال

  :يف الطعون املتعلقة ب أصبح القضاء اإلداري خيتص بالنظر - 1

التشريعية واحمللية، حيث بسط القاضي من خالهلا سلطته يف مراقبة  لالنتخاباتشيح بالنسبة قرارات رفض الرت  - 

  ؛1مدى توافر شروط الرتشح املوضوعية والشكلية

 االنتخابيةأعاد الغموض إىل اجلهة املختصة يف منازعات القيد، خاصة وأنه أبقى على الطابع اإلداري للجان  - 

البلدية املشرفة على هذه العملية، فبعد أن كانت من اختصاص القضاء اإلداري مبوجب القانون العضوي 

مصطلح احملكمة  12/01العضوي رقم  ن، عاد املشرع واستعمل يف القانو االنتخابات، املتعلق بنظام 04/01

الغموض رغم تعديل هذا القانون يف ، وبقي هذا 2املختصة اإلداريةاملختصة إقليميا بدل مصطلح اجلهة القضائية 

  ؛2016سنة 

الوايل، وهذا  أمامتظلم القاضي اإلداري بعد تقدمي  أمامالطعن يف قوائم مكتب التصويت  أمامفتح ا�ال  - 

 أماماملقدم إليه يكون قراره قابال للطعن  االعرتاضلضمان حياد أعضاء مكتب التصويت، ففي حالة رفض الوايل 

  .ة املختصة يف اآلجال احملددة قانونااحملكمة اإلداري

 االنتخاباتفيما خيص  التصويتالطعن يف صحة عمليات  االنتخابيةكما ميكن للمعنيني بالعملية   

يف حمضر مكتب التصويت الذي عرب فيه الناخب عن صوته، ويرسل  الحتجاجالتشريعية واحمللية، بعد تسجيلهم 

احملاكم اإلدارية، وهذا متاشيا مع ما جاء  أمامالوالئية للفصل فيه، وقرارا�ا تكون قابلة للطعن  االنتخابيةإىل اللجنة 

  .االنتخابات، املتعلق بنظام 04/01به القانون العضوي رقم 

  .  االنتخابيةبقاء القضاء العادي خمتصا بالنظر يف اجلرائم املالية اخلاصة بالعملية  - 2

  . داري وجعلها من اختصاص ا�لي الدستوريمن رقابة القضاء اإل ابيةاالنتخة استثناء احلمل - 3

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخاباتاملتعلق بنظام  ،12/01من القانون العضوي رقم  96، 77املادتان  -1
  ، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتضمن قانون 04/01، املعدل بالقانون 97/07من األمر  25املادة  -2
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الواسعة اليت أصبحت للقاضي اإلداري وما ترتب عنه من توسيع �ال الرقابة  االختصاصاتإضافة إىل   

رع جتاوز ، ونظر كذلك خلاصية البعدية اليت تتمّيز �ا الرقابة القضائية حاول املشاالنتخابيةعلى العملية  القضائية

، تتشكل االنتخابيةسلبيات هذه اخلاصية من خالل استحداث جلنة وطنية لإلشراف القضائي على العملية 

يف القانون العضوي  االنتخابيةن السلطة القضائية من اإلشراف على مجيع مراحل العملية حصريا من القضاة، متك

مبا هو  أسوة، االنتخابيةاإلشراف القضائي على العملية  بدأمل ا ، جتسيداالنتخابات، املتعلق بنظام 12/01رقم 

هلا رقابة قبلية على  أصبحت، حيث أهم ما اختصت به هذه اللجنة اليت  جاري به العمل يف التشريع املصري

  :ما يلي االنتخابيةالعملية 

  . نتخاباتلالالقيام بزيارات ميدانية للوقوف على مدى مطابقة العملية للقانون العضوي املنظم  - 

من خالل األجهزة التابعة هلا، واملتمثلة يف اللجان الفرعية احمللية املنتشرة  االنتخابيةتتوىل اإلشراف على العملية  - 

  . االنتخاباتت، إضافة إىل تبادل املعلومات مع اللجنة الوطنية ملراقبة على مستوى الواليا

، حيث يتمثل األسلوبنيواملالحظ على طريقة عمل جلنة اإلشراف القضائي أ�ا متارس مهامها بأحد   

جتاوز  أوخرق  أييف اإلشراف التلقائي؛ أي أن اللجنة تتحرك مباشرة وتلقائيا مبجرد مالحظة  األولاألسلوب 

األسلوب الثاين فيتمثل  أمااحلالة، ، حينها حترر حمضر يرفع إىل اجلهات املختصة حسب االنتخابيةميس بالعملية 

أو من طرف اللجنة  االنتخابيةيف اإلشراف بناءا على إخطار كتايب بقدم من طرف األطراف املعنية بالعملية 

، على أن حيتوي هذا اإلخطار على كافة البيانات املتعلقة باحملضر، وكذا كافة املعلومات االنتخاباتالوطنية ملراقبة 

  .�1ا رة بالواقعة املخطاملرتبط واألدلة

تقوم هذه اللجنة بتعيني مقرر من بني أعضائها للتحقيق يف الواقعة  مها ذكر  السالفإىل جانب األسلوبني   

مهامها، وبناءا على هذه التحقيقات تفصل يف  ألداءحمل اإلخطار، مث القيام بإجراء التحقيقات الضرورية 

احلادثة هلا  أوتتأكد أن الواقعة  أنائب العام املختص فورا مبجرد ، كما ختطر النأمامهااإلشكاالت املطروحة 

  .2وصف جزائي

وإن املالحظ على عملية اإلشراف هو أن املشرع حاول من خالل إنشاء هذه اللجنة متكني السلطة   

قابة فعالة بكافة مراحلها من خالل ممارسة ر  االنتخابيةالقضائية من بسط الرقابة القضائية الكاملة على العملية 

                                                           
  .167، 166دندن مجال، مرجع سبق ذكره ص  - : يراجع  -1

  .128 - 126مزوزي ياسني، مرجع سبق ذكره، ص  -             
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق بنظام 12/01من القانون العضوي رقم  02رة فق/ 168املادة  -2
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 االنتخابيةعلى كل جمريا�ا بشكل ميكنها من التأثري وتوجيهها الوجهة السليمة، من اجل حتقيق نزاهة العملية 

  .1ومصداقية نتائجها

، حيث قام بدمج االنتخابيةغري أننا نالحظ تراجع املشرع عن فكرة اإلشراف القضائي على العملية   

يف جلنة واحدة مساها اهليئة العليا  االنتخابيةوجلنة اإلشراف القضائي على العملية  االنتخاباتاللجنة الوطنية ملراقبة 

، وجعلها من املبادئ االنتخاباتيف القانون العضوي املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة  االنتخاباتملراقبة 

شرع حسب اعتقادي يف توحيد من امل، وهذا رغبة 2016الدستورية اليت أكد عليها التعديل الدستوري لسنة 

اجلهات الرقابية يف هيئة واحدة، ينصب اهتمامها فقط على عملية الرقابة عوض كثرة اجلهات الرقابية وتعددها، 

والتجاوزات اليت قد متسها،  اخلروقمن  االنتخابيةخاصة وإ�ا أٌنشأت لنفس الغرض واهلدف، وهو محاية العملية 

أنشأ املشرع هيئة دستورية  االنتخابيةذه الرقابة اليت تنصب على مجيع مراحل العملية ولتحقيق النتائج املرجوة من ه

، تضم يف تشكيلتها قضاة وكفاءات مستقلة، أي أ�ا جتمع بني االنتخابيةجديدة تدعى اهليئة العليا ملراقبة العملية 

عن اإلشراف القضائي  االستغناءء ذلك جلان املراقبة السياسية وهيئة اإلشراف القضائي، ولعل املشرع أراد من ورا

، نظرا للعبء الذي أصبحت تشكله على اجلهاز القضائي، خاصة يف ظل نقص عدد االنتخابيةعلى العملية 

من خرب�م، حبيث جعل نصف أعضاء هذه اهليئة من  االستفادةالقضاة وكثر األعباء امللقاة على عاتقهم، فحاول 

إبعادها عن املنتمية ألي جهة سياسية، وهذا بغرض  غري، الوطنية املستقلة القضاة والنصف اآلخر من كفاءات 

الصراعات السياسية واحلزبية اليت كانت تتخبط فيها جلان املراقبة السياسية، وما مييز هذه اهليئة أيضا أ�ا أصبحت 

 2016ل الدستوري لسنة وجب التعديهيئة دستورية توازي يف قيمتها ا�لس الدستوري وباقي اهليئات األخرى، مب

  اليتيف وقت مضى، الرقابية عكس ما كانت عليه اللجان ،  هيئة دائمة يف شكل وهي  ،منه  194يف املادة 

التفصيل الحقا شيء من كانت تٌنشأ مبناسبة كل استحقاق انتخايب وتنتهي بانتهائه، وسوف نتطرق هلذه اهليئة ب

  .االنتخابيةعند التطرق غلى أنواع الرقابة على العملية 

 االنتخابيةلية معلتعريف بالرقابة القضائية على الا: المبحث الثاني

، البد علينا يف هذا املبحث التطرق االنتخابيةبعدما تطرقنا إىل تطور نظام الرقابة القضائية على املعلية            

اليت تناولت الرقابة  فيالتعار ، وهذا من خالل استعراض خمتلف االنتخابيةغلى ماهية الرقابة املمارسة على املعلية 

من حيث التعريف واألسس  االنتخابيةالقضائية وخصائصها، واألسس اليت تستند عليها، مث التطرق إىل العملية 

                                                           
  .213عبد املؤمن عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، ص  - : يراجع  -1

، 2013، جانفي 08والقانون، العدد ، دفاتر السياسة )النيابية في ظل اإلصالحات السياسية في الجزائر االنتخاباتاإلشراف القضائي على (: محد بنيينأ  -             

  .وما بعدها 213جامعة حممد خيضر ببسكرة، ص 

  .104، 103، ص 2016، مرجع سبق ذكره، فراموش عمر فتح اهللا -             
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ة املكلفة بعملية الرقابة على هذه العملية، وهذا من خالل املطلبني املواليني اللذين حيتوي عليهما واهليئات القضائي

  .هذا املبحث

 ماهية الرقابة القضائية : المطلب األول

املفرتضني يف  االستقالليةمتثل الرقابة القضائية األصل يف تقومي العملية السياسية، وهذا نظرا للحياد و             

من التجاوزات اليت قد ترتكب هنا وهناك من طرف أو من  االنتخابيةالسلطة القضائية كضمان لنزاهة العملية 

وجب علينا التطرق أوال إىل تعريف  االنتخابيةآخر، وللوقوف أكثر على هذا النوع من أنواع الرقابة على العملية 

 . وم عليها، وذلك من خالل الفروع الثالثة املواليةالرقابة القضائية واخلصائص واألسس اليت تق

  مفهوم الرقابة القضائية:الفرع األول

تعريف شامل ومانع ملوضوع الرقابة القضائية على العملية االنتخابية البد من تعريف الرقابة  إىلللوصول            

  .وتعريف القضاء، وخنتم هذا الفرع بالتطرق  للرقابة القضائية على النحو اآليت بيانه 

  تعريف الرقابة -أوال

هر واملالحظة أو احملافظة والرقيب، وهو تعددت معاين كلمة الرقابة يف معاجم اللغة فقد وردت مبعىن الس          

، ومنها الرقابة على العملية 1احلافظ الذي ال يغيب عنه شيء واملراقب من يقوم باملراقبة على الشيء حمل الرقابة

  .االنتخابية

مصطلح الرقابة يف التعديل الدستوري لسنة  إىلأما تعريف الرقابة اصطالحا فإن املشرع اجلزائري أشار       

منه من الباب  178يف عدة مواضيع شىت نذكر منها على رقابة ا�الس الشعبية املنتخبة يف نص املادة  2016

من نفس الدستور اليت  181الثالث حتت عنوان الرقابة، ومراقبة االنتخابات ورقابة ا�لس الدستوري يف املادة 

اللتان حتدثتا عن رقابة اهليئة العليا املستقلة ملراقبة  194و 193دستورية القوانني واملادتني تكلمت على رقابة 

القانونني العضويني املتعلقني بقانون االنتخابات واهليئة  إىل، وبالرجوع 2االنتخابات ألول مرة يف النص الدستوري

ع، وخاصة يف الباب اخلامس املتعلق مبراقبة عمليات موضوع الرقابة يف عدة مواضي إىلالعليا املستقلة جند أنه أشار 

، لكن املالحظ هنا أن املشرع مل يعرف الرقابة وترك ذلك للفقه والقضاء، األمر 3االنتخابيةالتصويت واملنازعات  

اختالف التعاريف وتشعبها نظرا للزاوية اليت ينظر منها كل باحث، واهلدف املرجو منها و األجهزة  إىلالذي أدى 

اليت تكون حمال للرقابة ولعل من أهم التعاريف اليت أٌعطيت للرقابة جند تعريف الدكتور خليل هيكل الذي عرف 

                                                           
 .252بدون تاريخ نشر، ص  ، ترتيب السيد حممود خاطر، دار النهضة ، مصر، القاهرة،)مختار الصحاح(: اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي -1
  .، مرجع سبق ذكره2016مارس  06التعديل الدستوري املؤرخ يف  -2
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخاباتاملتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة  16/11، والقانون رقم االنتخابات، املتعلق بنظام 16/10القانون العضوي رقم  -3
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الرقابة بأ�ا حق دستوري خيول لصاحبه سلطة إصدار القرارات الالزمة إلجناح مشروع اخلطة، وأننا نالحظ على 

هة املشرف عليها وهذا �دف إجناح اهلدف الذي يريد هذا التعريف ركز على رقابة الرئيس اإلداري للمشروع أو اجل

  .الوصول إليه، وجند كذلك انه تعريف ناقص وركز الغاية من الرقابة

كما عرفها األستاذ عبد العزيز حممد سلمان بان الرقابة هي تلك العملية اليت عن طريقها ميكن أن جتعل           

دأ الشرعية واملالحظ كذلك على هذا التعريف أنه ركز كذلك على من تصرفات اإلدارة العامة موافقة وخاضعة ملب

 . جوهر الرقابة

كل ما تتخذه اجلهات املشرفة من "وحسب رأيي املتواضع نالحظ أن التعريف اجلامع لتعريف الرقابة          

جيمع كل أنواع ، فهذا التعريف "وسائل تفرض على األجهزة موضوع الرقابة للتأكد من مطابقة أعماهلا للقانون

حتديد اهلدف من الرقابة، واملتمثل يف مطابقة أعماهلا  إىلالرقابة املمكنة على تصرفات اجلهة موضوع الرقابة إضافة 

للقانون وال يهم اجلهة املكلفة بعملية الرقابة، واليت قد تكون اإلدارة ذا�ا متارس رقابة على أعماهلا سواء من تلقاء 

إداري من ذوي الشأن، وقد تكون رقابة دستورية ميارسها ا�لس الدستوري على القوانني  نفسها أو بناء على تظلم

اليت يصدرها الربملان بغرفتيه وكما قد تكون رقابة قضائية متارسها اجلهات القضائية على أعمال السلطة التنفيذية 

ارة يف مجيع جماالت تدخلها، والذي واملتمثلة يف القرارات ذات الطابع اإلداري الذي ميثل أحد أوجه نشاط اإلد

من أمهها إشرافها على إدارة العملية االنتخابية من حيث التنظيم والتنفيذ والتمويل والذي هو موضوع حبثنا 

  : تعريف القضاء واملقصود به يف النقطة التالية إىلمعرفة أكثر �ذا النوع من الرقابة البد من التطرق  إىلوللوصول 

  :القضاءتعريف  -ثانيا

، 1يعرف القضاء لغة بأنّه إمضاء الشيء وأحكامه ويعين احلكم والقطع، وهو انقطاع الشيء وانعدامه         

، ويرد لفظ القضاء يف الشريعة اإلسالمية على معاين كثرية منها، الوجوب والقطع كقوله 2ويأيت القضاء مبعىن احلكم

فلّما قضى موسى : "تدل أيضا على اإلمتام والكمال كقوله تعاىلكما   3"ٌقضي األمر اّلذي فيه تستفتيان" تعاىل

فقضاهن سبع :" و أخريا الصنع والتقدير، فيقال قضى عمله يف ساعة أي أ�اه فيها لقوله تعاىل. 4"األجل

  .5"مساوات

أما تعريف القضاء اصطالحا فان املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات األخرى مل يضع تعريفا للقضاء           

 .أو القاضي، وال السلطة القضائية وترك ذلك للفقه والقضاء نفسه

                                                           
  .31، 30، دار صادر، بريوت، لبنان، ص )العرب، الجزء الخامسلسان (: مجال الدين ابن منظور -1
  . 54ص  ،حممد ابن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، مرجع سبق ذكره -2
  .41القرآن الكرمي، سورة يوسف، اآلية  -3
  .29القرآن الكرمي، سورة القصص، اآلية  -4
  .12القرآن الكرمي، سورة فصلت، اآلية  -5
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م يطبق فالقضاء يف الفقه املقارن هو إقامة العدل من خالل تطبيق القانون،حيث كان القضاء يف القد          

، أما يف وقتنا 1على يد األنبياء واملرسلني،مث من رجال الدين والفقه ومن خالهلا تطبيقها ملختلف الشرائع السماوية

احلايل فأصبح القضاء كما رأينا يف املبحث األول من هذا البحث سلطة قائمة بذا�ا يتم اختيار أعضائها من بني 

واملسؤولية العظيمة امللقاة على عاتقهم، وكما يقال القاضي خليفة اهللا دارسي القانون وفق معايري حمددة تتناسب 

يف األرض حيكم بني عباده، فالقضاء إذا هو عرفه الدكتور خالد خليل ظاهر أنه موطن العدل مبضمونه وفحواه، 

ع من جور ، وهو حمور العدالة وضمان احلريات ومنع ما يق2يلوذ به كل مضطر ليصون به حقا  أو يرد عنه باطال

وتطاول، وهذا يعين أن القضاء وحده هو الذي يستقل بالفص يف اخلصومة وإنزال العقوبة على اخلارجني على 

  .3أحكام القانون

واملالحظ على هذين التعريفني أ�ما جاءا على وجه الدقة، على أساس أن اجلهة اليت يٌناط �ا الفصل يف          

، أو بينهم وبني اإلدارة العامة، وهو الذي حيكم بالعقوبات على أولئك الذين  املنازعات اليت تقع بني األفراد

، فالقضاء هنا كما نالحظ يستلزم وجود خصمني أو أكثر ألن الفصل بينهما يكون 4يقرتفون أفعاال جيرمها القانون

  .5بتطبيق القانون على سبيل اإللزام، ألنه ال قيمة لقضاء ال تنفذ أحكامه

  الرقابة القضائية تعريف -ثالثا

زيادة على الدور املنوط بالسلطة القضائية املتمثل يف الفصل يف اخلصومات اليت تكون بني األفراد وتوقيع          

العقاب على كل من تسّول له نفسه املساس بنظام ا�تمع و�ديد أمنه وسالمته، تباشر أيضا مهمة أخرى ال تقل 

على أعمال السلطة التنفيذية عن طريق القضاء اإلداري يف الدول اليت تأخذ بنظام عن املهمة األوىل  وهي الرقابة 

ازدواجية القضاء، وذلك من خالل إلزام اإلدارة العامة بإتباع مبدأ املشروعية يف تصرفا�ا كافة، فهي مبا هلا من 

املساس حبريات وحقوق األفراد، حىت  عندرات اإلدارة اليت تتذرع �ا رب امل تنظر يف خربة واسعة يف النشاط اإلداري

إذا ما وجدت أن ما استندت عليه من أسباب ال يتفق مع مبدأ املشروعية رّد�ا إىل جادة الصواب عن طريق ما 

  .6جتريه من رقابة على أعماهلا، حفاظا على حقوق وحريّات األفراد

إسناد عملية الرقابة على شرعية أعمال اإلدارة  ومما سبق قوله يتضح لنا أن املقصود بالرقابة القضائية هو        

إىل السلطة القضائية عن طريق احملاكم واهليئات القضائية املختلفة، حبيث تنظر يف شرعية العمل أو القرار اإلداري 

                                                           
  . 27، ص  1992، املركز العريب للمطبوعات، بريوت لبنان ، الطبعة الثانية )استقالل القضاء(: فاروق الكيالين -1
درية، ، كلية احلقوق، جامعة اإلسكنواالقتصادية، جملة احلقوق للدراسات القانونية )السوابق القضائية وضمانات تحقيقها للعدالة وحجيتها، دراسة مقارنة(: خالد خليل ظاهر -2

  .265، ص 2011، 02العدد 
  .925، ص 2008، مطبعة العشري، القاهرة، )السلطة بين التخاصم والتوازن(: حممد عبد احلميد أبو زيد -3
  .449، ص 1994، دار النهضة العربية، القاهرة، )مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري المصري(: زين بدر فراج -4
  .، مرجع سبق ذكره2016مارس  06ل الدستوري املؤرخ يف من التعدي 163املادة  -5
  .09، ص 2008، دار النهضة العربية، القاهرة، )استقالل القضاء اإلداري(: عبد الناصر علي عثمان حسني. د -6
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حينما ترفع إليها دعوى أو طعن من صاحب الشأن، أو من ينوب عنه قانونا، فتسري يف إجراءات نظر الطعن حىت 

ة، فإذا ثبت لديها أن العمل أو القرار املطعون فيه قد شابه عيب من عيوب العمل اإلداري مبعناه الواسع النهاي

، ولذلك متثل الرقابة 1فإ�ا تقضي بإلغائه أو تعديله، باإلضافة إىل احلكم بالتعويض عن الضرر الناشئ عنه

د وأداة يف أيديهم يٌعيدون �ا اإلدارة إىل جادة القضائية يف نظر األفراد ردعا واقيا حلماية حقوق وحريات األفرا

  .الصواب إذا احنرفت عن التطبيق الصحيح للقانون وخروجها عن حدود مبدأ الشرعية

وإن من أهم األعمال اإلدارية اليت أصبحت تباشرها اإلدارة العامة  هو اإلشراف على تنظيم العملية          

بغرض ضمان نزاهتها وحسن  االنتخابيةالذي يتطلب معه توسيع الرقابة القضائية لتشمل العملية  األمر، االنتخابية

  .املفرتضة فيهم االستقامةسريها، وهذا انطالقا من احلياد املتوافر يف أعضائها والثقة يف النزاهة و 

" ، حيث عرفها جانب منه أ�ا يف اجتاهات شىت االنتخابيةلية معب الفقه يف تعريف الرقابة على الوذه         

تلك الرقابة اليت تتسم باملوضوعية واحلياد من طرف أشخاص حمّددين مت اختيارهم وتكليفهم بشكل رمسي بالفصل 

من خالل تطبيق الدستور والقوانني واللوائح  االنتخابيةاملثارة بشأن إجراءات سري العملية  االنتخابيةيف الطعون 

  .2"الاملعمول �ا يف هذا ا�

حتديدا على أ�ا تويل القضاء الفصل يف  االنتخابيةكما عرف بعض الفقه الرقابة القضائية على العملية            

، وعّرفتها حمكمة النقض 3، وصدور أحكام وقرارات ملزمةاملرشحنيالدعاوى والطعون املرفوعة من الناخبني أو 

تقتضي توافر الرقابة بالقدر الذي يستقيم به مراد الشارع  االنتخابيةاملصرية بقوهلا أن الرقابة القضائية على العملية 

، كما عرفتها احملكمة الدستورية العليا املصرية على أ�ا إمساك أعضاء 4من ضمان صحة اإلجراء وصحة النتيجة

، فال يفلت من بني أيديهم بل ويهيمنون عليها برّمتها حبيث تتم خطوا�ا حتت االقرتاععملية  اهليئة القضائية بزمام

  .مسعهم وبصرهم

واملالحظ يف التعاريف السالفة الذكر أن كل هذه التعاريف جتمع بني الرقابة القضائية عن طريق اإلشراف          

، وهذا نظرا العتماد املشرع االنتخابيةوالرقابة من خالل الفصل يف الطعون  االنتخابيةالقضائي على العملية 

تتشكل من قضاة معّينني هلذا الغرض ويشرفون  االنتخاباتاملصري هذا النهج من خالل إشراف هيئة عليا على 

فاملشرع اجلزائري  يف اجلزائر نالحظ انه خيتلف عما هو موجود يف مصر، األمر، أما االنتخابيةعلى جمريات العملية 

األخذ �ذا النهج من خالل إنشاء جلنة  االنتخايبمبوجب التعديل الذي عرفه القانون  2012حاول يف سنة 

                                                           
  .101خليل هيكل، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .66، مرجع سبق ذكره، ص االنتخاباتدور القضاء وا�تمع املدين يف اإلشراف على : محد حممد مرجانأ -2
  .24، ص 1982، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )زء األولجالعملية الرقابة القضائية على اإلدارة العامة في الجزائر، (: عمار عوابدي -3
  .442موعة األوىل، القسم األول، ص ، ا�اخلامسة  ، السنة قضائية 13رقم  حتت  03/04/1976احلكم الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ  -4
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، 1من القضاة املنتمني إىل خمتلف احملاكم العادية واإلدارية حصراتتألف  االنتخابيةوطنية لإلشراف على العملية 

مبوجب هذا  و،20162يف سنة  االنتخاباتالذي عرفه قانون لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك يف التعديل 

  والنظر يف خمتلف اجلرائم االنتخابية  االنتخابيةدور القضاة يف مهمة الفصل يف النزاعات والطعون مت حصر التعديل 

هو انه يقصد  االنتخابيةوعلى هذا األساس أعتقد أن التعريف اجلامع املانع للرقابة القضائية على العملية           

للسلطة القضائية على أساس أ�ا  االنتخابيةإيكال مهمة الرقابة على مشروعية أعمال اإلدارة  القضائية هوالرقابة ب

سلطة مستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية، حيث تقوم احملاكم املختصة داخل السلطة القضائية بتقصي 

ون املقدمة من ذوي الشأن، فإن تبني للمحكمة املختصة عدم بناءا على الطع االنتخابيةمشروعية اإلجراءات 

،  3للقانون قضت بإلغائه أو تعديله، إضافة إىل التعويض عن الضرر الناشئ عنه االنتخابيةموافقة عمل اإلدارة 

  .إضافة إىل النظر يف اجلرائم احملالة على القاضي اجلزائي املاسة بالعملية االنتخابية 

هي الرقابة األكمل، ألن من  االنتخابيةما سبق ذكره يتبني لنا أن الرقابة القضائية على العملية  بناءا على        

عن أطراف النزاع واخلربة القانونية، مبا ميّكنه من أن يعمل على  االستقاللتتوافر فيه صفات احلياد التام و  يقوم �ا

 والرتّشح ومحايتها من تعسف اإلدارة إذا مل تراع حدود سلطتها،  االنتخابصيانة حقوق األفراد املتمثلة يف حقي 

ومن مثة جترب اإلدارة على التزام القواعد القانونية والسري وفق ما وتوقيع العقوبات املناسبة  على املساس  �ما ، 

  .يقتضيه القانون

 خصائص الرقابة القضائية: الفرع الثاني

ن غريها من أنواع الرقابة األخرى املقررة على العملية االنتخابية أ�ا أكثر تتميز الرقابة القضائية ع         

وسنحاول يف هذا الفرع . استقاللية و حيادية و موضوعية، وفعالية، ومحاية هلذه العملية من التالعب بنتائجها

  .التطرق ألهم هذه اخلصائص بشيء من التفصيل على النحو اآليت بيانه

  االستقالليةخاصية : أوال

وسيادة   االستقراريعترب استقالل القضاء إحدى الركائز اليت تقوم عليها أي دولة تريد الوصول إىل التنظيم و     

ووسائل  االستقاللية، ولدراسة هذا املبدأ البد من التطرق إىل مفهوم 4القانون و حتقيق العدالة يف أقصى صورها

  .محايتها

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق بنظام 12/01القانون العضوي رقم  -1
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخاباتاملتعلق بنظام  16/10القانون العضوي رقم  -2
  .90، ص 2011اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ، دار )القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية أو سيادة القانون(: حممد رفعت عبد الوهاب -3
  وما بعدها 30، ص 2010/2011جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  كلية احلقوق،، مذكرة ماجستري،)طبيعة نظام الحكم في الجزائر(: طييب عيسى -:يراجع  -4
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، و يقال استقل الطائرة يف طريانه، االرتفاعيقصد باالستقالل يف اللغة : القضاء التعريف بمبدأ استقاللية -1

بتدبري أموره، والدولة استكملت سياد�ا و انفردت بإدارة شؤو�ا الداخلية و اخلارجية، أي  واستقل فالن أي انفرد

  .1ال ختضع يف ذلك لرقابة دولة أخرى، و منه استقل القاضي فهو انفراد يف قضائه

القانوين يقصد به عدم خضوع القضاة يف ممارستهم لعملهم لسلطات أي  االصطالحأما االستقالل يف 

  .2جهة أخرى، وأن يكون خالصا إلقرار العدل و احلق، خاضعا ملا ميليه القانون و الضمري دون اعتبار آخر

و التشريعية، و كما يقصد به أيضا حترر سلطة القاضي من أي تدخل من جانب السلطتني التنفيذية 

عدم خضوعه لغري القانون، فواجب القاضي يف تطبيق القانون يقتضي منه معرفة إرادة املشرع على الوجه 

الصحيح، وهو ال يتأتى إال إذا كان كامل احلرية يف استخالص هذه اإلرادة، غري متأثر بفكرة معينة وغري خاضع 

يف احلكم، و لكنه يعين عدم اخلضوع يف  االستبدادتحكم أو ال االستقالللتدخل هاتني السلطتني، وال يعين هذا 

  .3استخالص كلمة القانون و تطبيقها لغري ضمري القاضي و اقتناعه احلر السليم

يف ويعترب استقالل القضاء عنصرا مهما يف شرف القضاء و اعتباره، فبدونه يفقد القضاء قيمته و جدواه 

الصادر يف  يدستور تعديل المن ال 139و  138نصت املادتني  لتأكيد على ذلك محاية احلقوق و احلريات، ول

ا رئيس اجلمهورية، ومها ضمانان أساسيان حلماية معلى أن استقالل القضاء وحصانته يضمنه 2016مارس  06

  :ولتحقيق استقالل القضاء ال بد أن يتوفر فيه أمران و مها . 4احلقوق و احلريات

  . سلطة من السلطات الثالث يف الدولة و ليس جمرد وظيفة تتوالها احملاكمأن يكون القضاء   –

استقالل القضاء كأفراد أثناء قيامهم مبهامهم، و أن يكونوا متحّررين من أي تدخل بوعد أو وعيد أو إشراف  - 

  .  5أو رقابة، وميارسون واجبهم دون تدخل أي جهة أخرى

يف حسن اختيار القضاة و  ت أخرى تتمثلالذكر ضمانا ةالّسالف ةالتقليدي تالضمانا إىلويضاف 

  .تكوينهم القانوين

                                                                                                                                                                                     
، لبنان ، للنشر  والتوزيع اجلامعية الدراسات ، املؤسسة ) الطبعة الثانيةسية الكبرى، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري واألنظمة السيا(: موريس دوفرجيه -           

  .143، ص 2014
  .756، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، اسطنبول، تركيا، ص المعجم الوسيط، الجزء الثاني(: إبراهيم أنيس -1
  .189، دار الفرقان، األردن، ص )الطبعة الثانية القضاء في اإلسالم،(: حممد عبد القادر أبو فارس -2
 24-23-22، مؤمتر العدالة العريب  الثاين حتت عنوان  حنو دعم  وتعزيز استقاللية القضاء، املنظم  يف القاهرة  أيام  )في الجزائر استقاللية القضاء(: جادي عبد الكرمي   -3

  وما بعدها   03، ص 2003فيفري  
  .13، ص 2008، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، )الطبعة الثانيةالقضاء اإلداري في الجزائر، (: عمار بوضياف -4
  16، ص مرجع سبق ذكرهاستقالل القضاء، : فاروق الكيالين -5
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هلذا املنصب إىل عدة اختبارات تثبت مؤهالته العلمية وقدرته على  املرشححسن اختيار القضاة، حيث خيضع  –

   .والسلوكية له النفسية االختباراتالتحليل و النقاش، إضافة إىل 

قضائية جيب أن يتوافر فيمن يتقّلدها التكوين املهين القانوين القضائي خاصة  التخصص، فالقضاء مهنة قانونية –

بعد تعدد فروع القانون و اختالف املوضوعات اليت تعاجلها، فضال عن تضّخم عدد التشريعات اخلاصة بكل 

و العلمية،  يةاالقتصادجمال، باإلضافة إىل ما يتطلبه حل املشكالت القانونية من اإلحاطة بكثري من املعلومات 

وغريها، وكل هذا جبانب ما يقتضيه تفسري القانون من اإلحاطة بأحكام القضاء و تعلم املنطق القانوين، وعلى 

التكوين األساسي يف كليات احلقوق عرب جامعات الوطن : هذا األساس مير تكوين القضاة بثالث مراحل

باملدرسة العليا  االلتحاقمث بواسطة اخلربة املهنية، ويسبق والتكوين املهين الذي يتم عرب املدرسة العليا للقضاء، 

، والتكوين املستمر من خالل اإلطالع الدائم على آخر 1للقضاء اجتياز مسابقة طبقا للتشريع املعمول به

املستجدات والدورات التكوينية، وتتمثل عناصر هذا التكوين يف مجيع مراحله يف امللكة القانونية اليت �يئ للقاضي 

  .2السليم االستنباطو  االستقراءمعرفة القانون ويف القدرة على احلكم طبقا للقانون، مث القدرة على 

لقد أقر املشرع عدة مبادئ دستورية حلماية استقالل السلطة القضائية : وسائل حماية مبدأ استقالل القضاء -2

  : و املتمثلة يف

  عدم القابلية للعزل و النقل إال من طرف اجلهة القضائية نفسها و مبوجب قواعد قانونية صارمة؛ - 

ب السلطة التنفيذية، ويٌعد رئيس اجلمهورية      هو محاية القاضي من مجيع أشكال التدخل يف عمله من جان - 

الضامن لذلك يف إطار القانون، فالقاضي حممي من كل أشكال الضغوط و التدخالت و املناورات اليت قد تضر 

  ؛3بأداء مهمته أو متس نزاهة حكمه، ويف املقابل على القاضي نفسه تفادي أي موقف من شأنه املساس   بنزاهته

اإلداري للقاضي فيما خيص الرتقية، النقل واإلشراف واملساءلة التأديبية، وال يسأل عن كيفية قيامة  االستقالل - 

مبهامه إال أمام ا�لس األعلى للقضاء، الذي يتوىل مهمة تعيني القضاة و نقلهم و الرقابة على انضباطهم حتت 

  . رئاسة الرئيس األول للمحكمة العليا

للقضاة من خالل منحهم راتبا حمرتما، جيعلهم يف منأى عن الشبهات، وتوفري املايل  االستقاللضمان  - 

  . يف وظيفته باالستمراراإلمكانيات املالية جلعله يشعر 

  . منح الوالية الكاملة والتامة للقضاة بالنظر مجيع الدعاوى ذات الطبيعة القضائية - 
                                                           

�ا ونظام الدراسة فيها، ج ر رقم  لتحاقاال، الذي حيدد تنظيم املدرسة العليا للقضاء وكيفيات سريها وشروط 2016ماي  30، املؤرخ يف 16/159املرسوم التنفيذي رقم  -1

33/2016 .  
  .2007، منشورات وزارة العدل، املطبعة الرمسية، 23/12/2006مدونة أخالقيات مهنة القضاة، الصادرة عن ا�لس األعلى للقضاء يف دورته الثانية، بتاريخ  -2
  .14القضاء اإلداري يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص : عمار بوضياف -3
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  .1األحزاب السياسية و العمل السياسيعدم السماح بتحزب أعضاء اهليئة القضائية، وإبعادهم عن  - 

  خـاصـية الحــيــاد -ثانيا

القضاء ميزان للعدل، و تقتضي سالمة هذا امليزان أن يكون جمردا من التأثر باملصاحل أو العواطف 

  .، وحىت نتعرف أكثر على هذه اخلاصية البد من التطرق إىل مفهوم احلياد مث وسائل محايته2الشخصية

يقصد باحلياد يف اللغة هو عدم امليل إىل طرف من أطراف اخلصومة، وحاد عن : التعريف بمبدأ الحياد - 1

حيدا و حيدانا أي مال عنه، و يقال حاد عن الطريق، حايده  حمايدة وحيادا، أي مال عنه و كف عن  –الشيء 

  .3خصومته

احملاباة لفريق دون فريق أو خصم دون  أما احلياد اصطالحا فمعناه أن يكون القاضي بعيدا عن الّتحيز و

  .5و امليول السياسي االنتماء، بعيدا عن 4آخر، مطبقا للقانون على مجيع الناس على حد سواء

و قد كفل املشرع اجلزائري مبدأ استقالل القضاء و محايته عن التأثري اخلارجي من جانب كل السلطات يف      

مل  يضمن وحده سالمة ميزان العدل ما ال االستقالللقانون، لكن هذا الدولة، لضمان عدم تأثره  بغري حكم ا

، وهذا ما يسمى باحلياد، لذلك فاحلياد يعترب عنصرا مكمال أخرى  لعوامل  يكن حكم القاضي غري خاضع 

على ، ومن ناحية أخرى فإن القيمة املوضوعية للقانون تتوقف القضاء أحكام  ؤكد الثقة يفي األمر الذيالستقالله 

  .6تطبيقه احملايد

أن أساس  باعتبارمنه  158يف املادة على هذا املبدأ  2016مارس  06وقد أكد الدستور الصادر يف 

القضاء هو الشرعية و املساواة، وأن القانون حيمي القاضي من أي تعسف أو احنراف يصدر منه حسب نص م 

  .من ذات الدستور 168

احلياد يظهر ألول مرة على أنه التزام أديب معنوي من جانب القاضي، نظرا : ضمانات حماية مبدأ الحياد - 2

لعدم إمكانية فرض رقابة واضحة حول هذه املسألة اليت تتصل بذات و ضمري القاضي، ويقتضي مبدأ احلياد على 

  :مبجموعة من الضوابط هي على النحو التايل االلتزامالقاضي 

  ا لصاحل أو يف غري صاحل شخص معني تتعلق به هذه األمور؛حلكم على األمور دون الّتحيز مسبق - 

                                                           
  .14، 13القضاء اإلداري يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص : عمار بوضياف -1
  .80شري حمند أمقران، مرجع سبق ذكره، ص وبب  -2
  .412، ص )الثالثلسان العرب، الجزء (: ابن منظور -3
  .189حممد أبو فارس، القضاء يف اإلسالم ، مرجع سبق ذكره، ص  -4
  .19القضاء، مرجع سبق ذكره، ص فاروق الكيالين، استقالل  -5
  .80شري حمند أمقران، مرجع سبق ذكره، ص وبب  -6



مفهوم الرقابة القضائية على العملية اإلنتخابية:                                                الفصل األول من الباب األول   

 

44 
 

على القاضي ممارسة إجراءاته، وأن يضع حكمه بغض النظر عن أطراف اخلصومة، وال يعتمد يف قضائه على  - 

غري ما يطرح عليه من أدلة، وعلى غري ما يقرره القانون، فميزان العدالة يهتّز اهتزازا بالغا إذا اعتمد القاضي يف 

ال على  -تعاطفا أو كرها، حتيزا أو حتكما –كمه على اعتبارات غري موضوعية تتعلق به أو باخلصوم أو غريهم ح

من مبادئ  عناصر الدعوى و حكم القانون، ومن هنا كان حياد القاضي حقا من حقوق اإلنسان ومبدأ

بوضع الضمانات العامة حلياد  3إلداريةوقانون اإلجراءات املدنية وا 2، وقد تكفل القانون األساسي للقضاء1القانون

 . القاضي يف مجيع أنواع اخلصومة القضائية

  : يرتتب على حياد القاضي نتيجتان مها االلتزاماتوبناءا على هذه 

أن يكون القضاء حمايدا، فال يتطّبع بطبع سياسي أو مذهيب، إذ ال جيوز للقاضي أن ينحاز : النتيجة األولى* 

لألحزاب السياسية متعددة كانت أو منفردة، ألن ذلك يتناىف مع حياده، وجيعله ينتصر لرأيه السياسي و يلزمه، مما 

  . االستقالليؤدي إىل فقدانه احلياد و 

أنه ال جيوز للقضاة أو احملاكم إبداء اآلراء و امليول السياسية يف احلكم، ألن طبيعة القضاء  :النتيجة الثانية* 

  .4تقتضي ارتفاعه فوق اخلصوم و فصله يف املنازعات بكل حرية

  الرقابة القضائية هي رقابة هي رقابة مشروعية: ثالثا

عية كأصل عام، فال ميلك القاضي سوى رقابة مشرو  أ�ايف ئية عن الرقابة اإلدارية تتميز الرقابة القضا

ال ميكنه يف املقابل البحث يف عنصر املالئمة الذي يدخل يف جمال ، و 5احلكم مبشروعية تصرف اإلدارة أو بطالنه

الرقابة اإلدارية الذاتية دون غريها، على أساس أن تقدير مالئمة اختاذ القرار اإلداري أو عدم اختاذه هو من 

األصيل للرقابة اإلدارية، انطالقا من تقديرها للمالبسات و الظروف اليت مت فها اختاذ القرار، كما أنه  االختصاص

ال ميكن للقاضي التدخل يف عمل اإلدارة ، واحللول حملها يف مباشرة اختصاصها، كإصدار قرارات إدارية معينة أو 

عنه، ما عدى يف احلاالت اليت  االمتناعبالقيام بعمل أو تعديلها، أو توجيه أوامر معينة إىل جهة اإلدارة بإلزامها 

  .6قررها القانون لتجنب تعسف اإلدارة ،كاألمر بالغرامة التهديدية

                                                           
  .27، ص 1976، دار النهضة العربية، القاهرة، )01، ط 01النظام القضائي المدني، ج (: حممد عبد اخلالق عمر -1
  . 51حتت رقم   20/07/2005، اجلريدة الرمسية الصادرة يف  ، املتضمن القانون األساسي للقضاء17/07/2005املؤرخ يف  05/11القانون العضوي رقم  -2
  .   21/2008، اجلريدة الرمسية رقم   ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 25/02/2008، املؤرخ يف 08/09القانون  -3
  .19ن 18مرجع سبق ذكره، ص ، عمار بوضياف،القضاء اإلداري يف اجلزائر  -: يراجع -4

  .23-20فاروق الكيالين، استقالل القضاء، مرجع سبق ذكره، ص   -             

  .83 - 81شري حمند أمقران، مرجع سبق ذكره، ص وبب  -             
  .230، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، بدون ت نشر، ص )الرقابة على أعمال اإلدارة(: سامي مجال الدين -5
    . مرجع سبق ذكره،  املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،08/09من القانون  980املادة  -6
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  الرقابة القضائية رقابة بعدية -رابعا

 1الرقابة القضائية ال تتحرك من تلقاء نفسها، وإمنا برفع دعوى قضائية من طرف ذوي الصفة و املصلحة

تسم بالبطء، األمر الذي يتسبب يف كثري من األحيان عدم إمكانية جرب الضرر الالحق باملتضرر إّال مما جيعلها ت

سيما يف األعمال املادية؛ اليت تصدر عن األمر كما كان عليه يف األول ال عن طريق التعويض، وال ميكن إعادة

املشروع، أو تقوم بتعديله وتقوميه مبا  اإلدارة، عكس الرقابة اإلدارية اليت تتدخل يف احلني وتوقف العمل غري

  . 2يتماشى و املصلحة العامة

  الرقابة القضائية رقابة إجرائية : خامسا

وذلك ملا هلا من قواعد وإجراءات منصوص عليها يف القانون لكفالة حق اخلصوم يف الدفاع عن أنفسهم 

قضائية على هذا األساس تتسم بالبطء بالفصل يف الدعاوى من جهة أخرى، فالرقابة ال االختصاصمن جهة، و 

يف النطق بأحكامها و التعقيد يف إجراءا�ا، حبيث أن ارتكاب أي خطأ يف اإلجراءات  قد ينجر عنه عدم قبول 

  .3الدعوى، و بالتايل يؤدي إىل تكريس العمل اإلداري غري املشروع

و  االستقاللتاز باحلياد و املوضوعية و وخنلص يف األخري بأن الرقابة القضائية هي الرقابة الوحيدة اليت مت

  .4النزاهة و التخصص

  االنتخابيةأساس الرقابة القضائية على العملية : الفرع الثالث

، نظرا حليادها االنتخابيةلقد سبق لنا وأن حتدثنا عن مزايا وحماسن الرقابة القضائية على العملية   

واستقالهلا التام عن السلطتني التشريعية والتنفيذية، وعدم خضوع القضاء إال للقانون، حاول الفقه إجياد أساس 

 االجتاه، وتبيان أمهية ذلك، واملربرات اليت تدفع إىل تبين هذا االنتخابيةملنح القضاء سلطة الرقابة على املعلية 

، ولقد توصل يف االنتخابية خنتلف التشريعات والقوانني املتعلقة بالعمليات �دف دفع املشرع إىل األخذ به يف

هو مبدأ الفصل بني السلطات، وهو مبدأ ال يقل أمهية  االنتخابيةاألخري إىل أن أساس الرقابة القضائية على املعلية 

فقهي إلسناد القضاة عن مبدأ استقالل وحياد القاضي، وللوقوف أكثر على مبدأ الفصل بني السلطات كأساس 

 االنتخابيةسوف نتطرق غلى األساس الفقهي للرقابة القضائية على املعلية  االنتخابيةمهمة الرقابة على العملية 

وإىل األساس القانوين هلذه الرقابة، دون أن نغفل عن موقف املشرع اجلزائري منه ومدى تبنيه هلذه الفكرة يف 

  .، وذلك من خالل النقاط املبينة أدناهاالنتخابيةية الدساتري والقوانني املنظمة للعمل

                                                           
  .231الرقابة على أعمال اإلدارة، مرجع سبق ذكره، ص : سامي مجال الدين -1
  .381، ص 1998، دار النهضة العربية، مصر، )الرقابة على أداء الجهاز اإلداري(: رمضان حممد بطيخ -2
  .231أعمال اإلدارة، مرجع سبق ذكره، ص  الرقابة على: سامي مجال الدين -3
  .381مرجع سبق ذكره، ص ،  رمضان حممد بطيخ، الرقابة على أداء اجلهاز اإلداري  -4
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  االنتخابيةاألساس الفقهي للرقابة القضائية على العملية  -أوال

من املعايري املعتمد عليها يف تقييم مدى  االنتخابيةأصبح اللجوء إىل السلطة القضائية للرقابة على العملية   

، وهذا نظرا للدور الذي أصبح يلعبه رجال القضاء يف بسط رقابتهم على هذه العملية من االنتخابيةنزاهة العملية 

واإلشراف على خمتلف مراحل هذه  االنتخابية، أو النظر يف خمتلف اجلرائم االنتخابيةخالل الفصل يف الطعون 

ية يباشرون مهمتهم انطالقا العملية، كما ذهبت إليه بعض التشريعات احلديثة، إضافة إىل أن رجال السلطة القضائ

من احلياد املتوافر فيهم والثقة والنزاهة املفرتضة فيهم، وهنا ال ميكن احلديث عن الرقابة القضائية على العملية 

باعتبارها أحد مهام السلطة التنفيذية، دون احلديث عن مبدأ الفصل بني السلطات الذي يعد السند  االنتخابية

على باقي السلطات األخرى، وهنا نتساءل عن مضمون مبدأ الفصل بني السلطات  الفقهي للرقابة القضائية

  .وتطبيقاته يف النظام الدستوري اجلزائر، واإلجابة على هذا التساؤل تكون من خالل التطرق إىل النقاط املوالية

ة على يقوم مبدأ الفصل بني السلطات على توزيع وظائف الدول :مضمون مبدأ الفصل بين السلطات -1

السلطات الثالثة، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، منفصلة عن بعضها وفق طبيعة 

اختصاصا�ا، حبيث يتم توزيع سلطات الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل منها عن األخرى يف مباشرة 

ورقابة أعمال السلطة التنفيذية، وهذه  ، حيث توجد داخل الدولة سلطة تشريعية وظيفتها وضع القوانني1مهامها

، 2األخرية توكل إليها مهمة تنفيذ القوانني، أما السلطة القضائية فتضطلع مبهمة الفصل يف النزاعات واخلصومات

  .مع فرض نوع من الرقابة على مدى احرتام السلطة التنفيذية للقواعد القانونية على النحو السليم

التام لكل سلطة؛  االستقاللم الفصل بني السلطات ال يعين الفصل املطلق و وجتدر اإلشارة إىل أن مفهو   

بأن تكون كل منها يف معزل تام عن األخرى، بل يعين هذا املبدأ عدم تركيز وظائف الدولة وجتميعها يف يد فرد أو 

، مما يتطلب 3ملتبادلةهيئة واحدة، وتوزيعها على هيئات منفصلة يربط بينها نوع من التداخل والتعاون والرقابة ا

تعاونا وتضامنا بني السلطات، حىت تتمكن الدولة من أداء مهامها والوفاء حباجات املواطنني، وإن األخذ �ذا 

  :املبدأ وتطبيقه بالشكل الصحيح يؤدي غلى النتائج التالية

ريات الفردية، فكما يقول والدكتاتورية املمارسة من طرف فرد أو هيئة، ومحاية احلقوق واحل االستبداداحلد من  - 

ة يف يد هيئة واحدة يؤدي بال ، وإذا كان تركيز السلط"أن السلطة املطلقة مفسدة"أحد كبار املفكرين اإلجنليز 

عن طريق ما متلكه كل منها إزاء  االستبداد، وأن توزيعها على هيئات متعددة حيول دون االستبدادىل إشك 

  األخرى من وسائل الرقابة؛

                                                           
  .وما بعدها  111 ، ص 2007، دار النهضة العربية، القاهرة، )03النظم السياسية في العالم المعاصر، ط (: سعاد الشرقاوي  -1
  .223، ص 1971، منشأة املعارف، اإلسكندرية، )، النظم السياسية01السياسية والقانون الدستوري، ج النظم (: حمسن خليل -2
  .251، منتدى األزبكية، عمان، األردن، دون تاريخ نشر، ص )النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة(: تامر كامل حممد اخلزرجي -3
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الشرعية، حيث أن مبدأ الفصل بني السلطات يؤدي إىل حتقيق شرعية الدولة والنظام السياسي، فهو يعد حتقيق  - 

  وسيلة فعالة لكفالة احرتام احلقوق وحسن تطبيقها؛

إن تقسيم العمل وزيادة الفاعلية، إذ أن تقسيم وظائف الدولة تبعا ملبدأ الفصل بني السلطات، يؤدي إىل  - 

  السلطات باملهام املوكلة إليها، األمر الذي يؤدي إىل إجادة كل سلطة لعملها وإتقانه؛ ختصص كل سلطة من هذه

استقالل السلطات وجعلها متساوية ومتكاملة ومتوازنة يعين وجود نوع من التعاون والرقابة املتبادلة، حبيث إذا  - 

ا من السلطات األخرى أن تردها وجتاوز اختصاصا�ا أمكن لغريه االستبدادما اندفعت إحدى هذه السلطات إىل 

  .1االحنرافعن هذا 

بعد تطرقنا غلى مضمون مبدأ الفصل بني  :موقف المشّرع الجزائري من مبدأ الفصل بين السلطات -2

السلطات وفحواه، سنحاول يف هذه النقطة فحص موقف املؤسس الدستوري اجلزائري من هذا املبدأ، وذلك يف 

، والنقطة الثانية خنصصها للفرتة املعروفة بالتعددية 1976إىل  1963ة املمتدة من نقطتني، األوىل خنصصها للفرت 

  .2016إىل  1989السياسية املمتدة من 

مل يتبىن املشرع الدستوري مبدأ الفصل  :1976و  1963مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستوري  -أ

، سبق اإلشارة إليها يف املبحث 2جيةألسباب سياسية وإيديولو  1976و  1963بني السلطات يف دستوري 

األول من هذا الفصل، واملتمثلة يف رؤية أن هذا املبدأ فيه جتزئة للسيادة الوطنية، حيث مت جعل يف ظل هذين 

الدستورين جل السلطات بيد رئيس اجلمهورية، وأطلق على باقي السلطات اسم الوظيفة وليس سلطة، االمر 

التنفيذية كامل السلطات يف ظل وحدة القيادة اليت جيسدها رئيس اجلمهورية،  الذي ترتب عليه احتكار السلطة

  . 3وهو ما ينفي وجود ملفهوم السلطة القضائية القائمة بذا�ا

عرفت اجلزائر  :2016و  1996المعدل سنتي  1989مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور  -ب

وما تاله من تعديالت، متثلت يف التحول من سيطرت احلزب الواحد إىل  1989حتوالت عميقة يف ظل دستور 

التعددية السياسية، وإعادة توزيع وظائف الدولة املختلفة على األجهزة املكونة للدولة، واملتمثلة يف الربملان 

صراحة مبدأ الفصل بني السلطات يف 2016و  1996املعدل سنيت  1989، حيث تضمن دستور 4والقضاء

  .5ديباجته

                                                           
  .252بق ذكره، ص تامر كامل حممد اخلزرجي، مرجع س - : يراجع  -1

  .224، جامعة حممد خيضر ببسكرة، ص 04، جملة اإلجتهاد القضائي، العدد )مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية(: فريد علواش -             
  .07، ص 2002، دار رحيانة، اجلزائر، )الدستور الجزائري، نشأته، أحكامه(: عبد اهللا بوقفة -2
  .25، ص 2002، دار األمل، اجلزائر، السلطة القضائية في الجزائر(: د أمقرانشري حمنوبب  -3
  .42، ص 2001، دار الفرقان، )02دراسات دستورية والعولمة، الجزائر نموذجا، ط (: فوزي أوصديق -4
  .، مرجع سبق ذكره2016مارس  06من التعديل الدستوري املؤرخ يف  12الفقرة  -5
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وتكريسا هلذا املبدأ جند أن املشرع الدستوري نص يف الباب الثاين منه حتت عنوان تنظيم السلطات على    

غلى  112منه، أما السلطة التشريعية فنص عليها يف املواد  111إىل  84كال من السلطة التنفيذية يف املواد من 

، واملالحظ هنا  أن الدستور أكد صراحة 177إىل  156ريا السلطة القضائية اليت نظمتها املواد ، و أخ155

، واسند هلا مهمة محاية حقوق وحريات ا�تمع من 1على استقاللية السلطة القضائية اليت متارس يف إطار القانون

  .2لسلطات بتنفيذ أحكام القضاءخالل النظر يف الطعون ضد القرارات اإلدارية، وألزم يف املقابل باقي ا

 األمرمن  02ويؤكد هذا املنحى أيضا موقف ا�لس الدستوري حني ٌأخطر عن مدى دستورية املادة   

اعتبار املؤسس "، حيث أعلن أنه االنتقايلاملتعلق بالتقسيم القضائي املصادق عليه من قبل ا�لس الوطين 

كمبدأ أساسي لتنظيم السلطة العمومية، وقد عمد إىل حتديد الدستوري باعتماده مبدأ الفصل بني السلطات  

اختصاص كل منها، واليت ال ميكن أن متارسه إال يف ا�االت ووفق الكيفّيات اليت حددها الدستور 

  .3....."صراحة

وهنا جتدر بنا اإلشارة إىل أن املؤسس الدستوري مل يتبع املنهج األمريكي واإلجنليزي اللذين يأخذان   

، بل اتبع يف ذلك املنهج الفرنسي الذي يأخذ برقابة ا�لس الدستوري االنتخابيةرقابة القضائية على العملية بال

على هذه العملية لضمان أفضل احرتام ملبدأ الفصل بني السلطات، وهنا نتساءل هل الرقابة القضائية على العملية 

  تتناىف مع مبدأ الفصل بني السلطات؟ االنتخابية

على املفهومني التقليدي واحلديث للمبدأ وارتباط الرقابة القضائية  باالعتمادعلى هذا التساؤل  سنجيب  

  . مبدى استقاللية السلطة القضائية

يقوم مبدأ الفصل بني السلطات يف الفقه التقليدي على أساس أن كل : على المفهوم التقليدي االعتماد* 

على هذا املبدأ  باالعتمادسلطة جيب أن تكون مستقلة يف ممارسة اختصاصها املخول هلا دستوريا، حيث انه و 

ياز للغرف الربملانية امت االختصاصومع وجود عالقة وطيدة بني رقابة السلطات وتركيبة الربملان، سيعطي حتما 

رقابة انتخاب أعضائها، ألنه سيكون خمالفا ملبدأ الفصل بني السلطات السماح لسلطة أخرى التدخل يف تشكيلة 

  .سلطة أخرى، ضمانا لالستقاللية العضوية لكل سلطة

على هذا املفهوم أن مبدأ الفصل بني السلطات يرفض رقابة  باالعتمادومن هذا املنطلق نستخلص أنه          

، سواء كانت تشريعية أو رئاسية، ألنه تعدي صارخ للسلطة القضائية على االنتخابيةالقضائية على العملية السلطة 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكره2016مارس  06التعديل الدستوري، املؤرخ يف من  156املادة  -1
  .133، ص املرجع السابق التجربة الدستوري يف اجلزائر، : حمفوظ لعشب -2
 االنتقايلا�لس الوطين  املتعلق بالتقسيم القضائي، املصادق عليه من قبل األمرمن  02ول دستورية املادة ح 19/12/1997، رأي ا�لس الدستوري املؤرخ يف 04رأي رقم  -3

  .06/01/1997بتاريخ 
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سلطة تصنع القانون و أخرى " سيما وأن بعض الفقه يعرتف بسلطتني فقط سلطتني التشريعية والتنفيذية، الال

فة القانون أو الفصل يف النزاع، وهذا تطبيق أما دور السلطة القضائية يكون فقط من اجل حتديد جزاء خمال" تطبقه

، وهذا يعّد تأكيدا ملا أتى به منتسيكيو حينما أدرج 1للقانون وضمان تنفيذه، وهي أصال مهمة السلطة التنفيذية

السلطة القضائية ضمن السلطات الثالث، إال أنه سرعان ما أدرك أن احلوار ثنائي بني السلطة التنفيذية 

السلطة القضائية بأي شكل من األشكال معدومة، ويف اجلزائر على غرار باقي الدول العربية ال والتشريعية، وأن 

زال القضاء فيها تابعا لتوجيهات وزير العدل، خاصة فيما يتعلق جبهاز النيابة، وهذا رغم النصوص الدستورية 

  .والقانونية اليت تؤكد على استقاللية السلطة القضائية

يقوم هذا املبدأ على أن السلطات الثالث تستمد سياد�ا من الشعب،  :على المفهوم الحديث االعتماد* 

والشعب هو مصدر كل سلطة، وعليه فإن القول أن سيادة الربملان مثال ال تعين أبدا سلطة الربملان يف رقابة 

لوقت مساس مببدأ الفصل انتخاب أعضائه، بل إن إعطاء الربملان حق رقابة صحة انتخاب أعضائه هو يف نفس ا

التشريعية مرتبطة مبرحلة تكوين الربملان،  االنتخاباتبني السلطات؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن رقابة 

حبيث ال جمال للحديث عن السلطة وسياد�ا مبفهوم اجلهاز إال حينما يتشّكل، وقبل هذه املرحلة هو غري موجود 

مبدأ الفصل بني  باالعتماد االنتخاباتيتحول اختصاص الرقابة على  وأنه يف مرحلة التشكيل، ونتيجة لذلك

، ولكن بعد تطور استقاللية القضاء يف فرنسا خاصة أصبح الفقه 2السلطات من منطق قانوين إىل فن سياسي

ة، وأن التشريعية هو أصال من اختصاص احملاكم العادية واإلداري االنتخاباتاحلديث يعترب أن الرقابة القضائية على 

  .3التشريعية للربملان نفسه هو مساس مببدأ الفصل بني السلطات االنتخاباتالرقايب على  االختصاصمنح 

  االنتخابيةاألساس القانوني للرقابة القضائية على العملية  -ثانيا

أساسها،  االنتخابيةبعد استعراض اجلانب الفقهي  الذي تستند غليه الرقابة القضائية على املعلية           

سنحاول يف هذه النقطة  التطرق غلى موقف املشرع اجلزائري من مبدأ الفصل بني السلطات من خالل النصوص 

القانونية األساسية، وبعد التعرض ملوقف املشرع الدستوري الذي تبىن هذا املبدأ صراحة والذي سبق وأن تطرقنا 

امها الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية بصفة عامة، إليه، وعلى هذا األساس فإن السلطة القضائية تستمد مه

بصفة خاصة، حيث أن الرقابة القضائية تستمد أساسها وسندها القانوين  االنتخابيةوكيفية إدارة وتنظيم العملية 

، 4"ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات السلطة اإلدارية" اليت جاء فيها  2016من دستور  161من نص املادة 

هذا النحو تعطي هذه املادة حق رقابة نشاط اإلدارة بصفة عامة من خالل الدعاوى املرفوعة أمامها للفصل  وعلى

                                                           
1- Charnay (J- P): le control le régularité des élections parlementaires, L, G, D, J, paris, 1964, p 25, 26.  
2- Ibid, p 27, 28. 

 .29 -25، ص 1999، دار رحيانة، اجلزائر، )الوجيز في القانون اإلداري(: عمار بوضياف -3
  .، مرجع سبق ذكره2016مارس  06من التعديل الدستوري، املؤرخ يف  161املادة  -4
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فيها، وهو ما يؤكد وجود قضاء إداري خيتص بالنظر يف الطعون املتعلقة بالقرارات الصادرة عن اإلدارة العامة 

، وحتديد دور كل جهة قضائية مبوجب املادة 1اءمبفهومها الواسع، خاصة بعد إتباع املشرع لنظام ازدواجية القض

متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال ا�الس القضائية، ميثل "اليت تنص على أنه  2016من دستور  171

، و�ذا يكون املشرع قد فصل صراحة يف إنشاء 2"جملس الدولة اهليئة املقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية

  .3ية مستقلة عن احملاكم العادية اليت تفصل يف املنازعات اإلدارية دون سواهاحماكم إدار 

من خالل استعراض املواد السالفة الذكر ، جند أن املشرع أعطى احلق للسلطة القضائية يف الرقابة على            

اليت تقوم �ا على أساس املادة  االنتخابية، خاصة إدارة العملية 4أعمال السلطة التنفيذية ممثلة يف اإلدارة العامة

، اليت تعطي للسلطة التنفيذية حق غدارة االنتخاباتن املتعلق بنظام 2016من القانون العضوي  لسنة  164

حتت رقابة أجهزة رقابية أٌنشأت هلذا الغرض، وبالرجوع إىل أحكام القانون العضوي السالف  االنتخابيةالعملية 

منه ، جند أ�ا خولت لصاحب الصفة واملصلحة الطعن يف  170، 116، 98، 78، 30الذكر سيما املواد 

أو الوايل باعتباره ممثل اإلدارة احمللية على املستوى احمللي أمام احملاكم اإلدارية، ويف  االنتخابيةقرارات اللجان 

، فيما 5قابلة ألي طعنمبوجب أحكام �ائية غري  االنتخابيةاآلجال احملددة قانونا، أين تتوىل الفصل يف الطعون 

التشريعية إضافة إىل الطعن يف تشكيلة مكاتب  لالنتخاباتاحمللية  ومنازعات الرتشح  باالنتخاباتيتعلق 

التصويت، ومنح جهات احملاكم العادية حق الفصل يف منازعات القيد والنظر يف خمتلف اجلرائم اليت متس العملية 

بنا التساؤل ملاذا منع املشرع على السلطة القضائية اختصاص الرقابة على صحة عمليات  جدر، وهنا االنتخابية

 االستفتاءاتالرئاسية وعمليات  باالنتخاباتالتشريعية والفصل يف الطعون املتعلقة  لالنتخاباتالتصويت بالنسبة 

ي  ما دام أ�ا ال تتناىف مع املفهوم ؟، ومنحها للمجلس الدستور  االنتخابية؟ والرقابة على جمريات احلملة  الشعبية

احلديث ملبدأ الفصل بني السلطات، فهل يرجع ذلك إىل التشكيك يف استقاللية السلطة القضائية ملمارسة 

الوطنية؟، خاصة وأن املشرع يؤكد يف أكثر من موضع؛ سواء يف الدستور أو  االنتخاباتاختصاص الرقابة على 

السلطة القضائية على مبدأ استقاللية هذه السلطة، وخصص هلا فصال كامال هو  القوانني العضوية املنظمة ملعل

  .6الفصل الثالث من الباب الثاين املتعلق بتنظيم السلطات، وإنشاء جهات القضاء اإلداري كما سبق اإلشارة إليه

  .6إليه

                                                           
  .123، 122مرجع سبق ذكره، ص : حمفوظ لعشب -1
  .، مرجع سبق ذكره2016مارس  06ن املؤرخ يف 2016من التعديل الدستور لسنة  171املادة  -2
  .139، 138دعوى اإللغاء، مرجع سبق ذكره، ص : عمار بوضياف -3
  .123مرجع سبق ذكره، ص : حمفوظ لعشب -4
  .85ص ،  ، جملة الفكر، العدد اخلامس، جامعة حممد خيضر، بسكرة)االنتخابيةالرقابة على العملية (: فريدة مزياين -5
  .، مرجع سبق ذكره2016مارس  06التعديل الدستوري املؤرخ يف  -6
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ت البعد الوطين ذا االنتخاباتوحسب رأيي أن املشرع الدستوري تبىن رقابة ا�لس الدستوري على          

متفاديا يف ذلك الرقابة القضائية رغم أ�ا ال ختالف مبدأ الفصل بني السلطات باملفهوم احلديث يعود إىل طبيعة 

  :القرار اإلداري موضوع الرقابة القضائية، وهذا على النحو التايل

 باالنتخاباتعون املتعلقة التشريعية والط االنتخاباتفيما خيص الطعون املتعلقة بصحة عمليات التصويت يف  - 

اليت تنتهي بتعيني أعضاء ا�الس املنتخبة الوطنية ورئيس  االنتخابيةالرئاسية يعود إىل أمهية وطبيعة هذه العمليات 

بالتشريعات املقارنة، خاصة  أسوةاجلهاز التنفيذي، أين أسند مهمة الفصل يف هذه الطعون غلى ا�لس الدستوري 

را لقيمته الدستورية كجهاز من أجهزة الرقابة على دستورية القوانني، والنظر يف صحة العمليات املشرّع الفرنسي، نظ

ذات البعد الوطين حتتاج غلى هيئة وطنية مركزية تتوفر هلا كافة  االنتخاباتالسالفة الذكر، إضافة إىل أن  االنتخابية

ن، وهي األمور اليت ال تتوفر عليها احملاكم اإلمكانات والصالحيات اليت متكنها من النظر يف مثل هذه الطعو 

اإلدارية أو جملس الدولة، كما أن النزاعات املتعلقة �ا ذات طابع دستوري وليس نزاع قضائي، حيث يفصل فيها 

  ؛1ا�لس الدستوري وفقا ملا ميليه الدستور وما يقرره القانون

الشعبية فإنه بالرجوع إىل طبيعة هذه العملية هو أ�ا تتعلق باستشارة الشعب يف  االستفتاءاتفيما خيص  - 

موضوع خيص األمة، وذلك بتصويتهم على هذا املوضوع املعروض عليهم باملوافقة من عدمها، وهو بذلك اللجوء 

، وتعبري عن االستفتاءل إليه وإعطاءه  قوة إلزامية ومشروعية شعبية للمشروع أو القانون حم االحتكامإىل الشعب و 

الدميقراطية املباشرة، وإن إخضاعه لرقابة السلطة القضائية يعترب مساس مببدأ الفصل بني السلطات على أساس أن 

حتصل املشروع أو القانون مشروعية شعبية، جيعله فوق كل رأي أو طعن يف صحته سواء من السلطة القضائية أو 

  من ا�لس الدستوري؛

، فقد استبعدها املشرع  من رقابة القضاء االنتخابيةوتقسيم الدوائر  االنتخابيةراسيم استدعاء اهليئة فيما خيص م - 

على أساس أن طبيعة هذه القرارات صادرة عن رئيس اجلمهورية باعتبارها من اختصاصاته األصيلة، اليت خترج 

لطعون ضد القرارات الصادرة عن اجلهات اإلدارية بطبيعتها عن رقابة احملاكم اإلدارية اليت ختتص قانونا بالنظر يف ا

، إضافة إىل أن هناك اجتاه من الفقه يٌرجع أساس استبعادها من رقابة القضاء إىل كو�ا من أعمال السيادة، 2احمللية

اليت خترج عن رقابة القضاء بطبيعتها، نظرا للهدف الذي تصبو إليه وهو حتقيق املصلحة العامة على حساب 

، إذ جيوز التضحية �ذا احلق االنتخاباخلاصة، وأن احلفاظ على سري املرافق العامة مقدم على احلق يف  املصلحة

، إضافة إىل موقف جملس الدولة الذي اعترب أن رفض ملفات الرتّشح 3من أجل احلفاظ على مصلحة راجحة

                                                           
، املؤرخة يف 32/1989املتعلق بالقواعد العامة للمجلس الدستوري والقانون األساسي لبعض موظفيه، ج ر رقم  ،1989أوت  08، املؤرخ يف 89/143املرسوم الرئاسي رقم  -1

07/08/1989.  
  . 96ص  2013، جملة ا�لس الدستوري العدد األول ، اجلزائر ، ) ، قاضي انتخابالقاضي الدستوري(: مسعود شيهوب -2
  .136، ص 2016، 02والقانونية، ا�لد األول، العدد  االقتصادية، جملة جامعة دمشق للعلوم )القضائي االختصاصأعمال السيادة و (: حممد واصل -3
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، و الذي سوف نفصل 1نظر فيهاالنتخابات رئاسة اجلمهورية يعد من أعمال السيادة اليت ال جيوز للقضاء ال

  . احلديث فيه عند دراسة حجية قرارات ا�لس الدستوري يف هذا البحث

  االنتخابيةالتعريف بالعملية : المطلب الثاني

ميكن تقسيم وسائل إسناد السلطة إىل نوعني أساسيني، ينصب النوع األول على الوسائل غري الدميقراطية 

أو  االستخالفاحلكام، سواء عن طريق القوة أو الوراثة أو  الختيارأو الذاتية، واليت تشتمل على الطرق الذاتية 

، االنتخابناد السلطة، وينحصر يف وسيلة واحدة هي الّتعيني، أّما النوع الثاين فيتضمن الوسائل الدميقراطية إلس

 االنتخابو الدميقراطية، وذلك بالنظر إىل أن  االنتخابحيث استقر يف العصر احلديث أن هناك ارتباط وثيق بني 

أصبح الوسيلة األساسية إلسناد السلطة بواسطة اإلرادة الشعبية، و هو األداة اليت تسمح للشعب باإلسهام يف 

رار السياسي بصورة تتالءم مع مقتضيات العصر، كما يعترب أفضل وسيلة لتحقيق الّتطابق املنشود بني صنع الق

إرادة احلاكم و احملكومني، و للوصول إىل هذه النتيجة البّد من املرور بعدة مراحل و إجراءات تدعى بالعملية 

نتطرق إىل األسس اليت تقوم عليها هذه ، وحىت نتعرف على هذه العملية سنحاول التعريف �ا، مث االنتخابية

، وذلك االنتخابيةالعملية، وخنتم هذا املطلب بالتطرق إىل  اهليئات القضائية املكلفة بعملية الّرقابة على العملية 

  . من خالل الفروع املوالية

  االنتخابيةتعريف العملية : الفرع األول

وذلك  االنتخايبوالنظام  االنتخابقبل التطرق إىل تعريف العملية االنتخابية سنحاول أوال حتديد مفهوم          

  :على النحو اآليت 

  االنتخابمفهوم  -أوال

، ففي لسان العرب اِنتخب الشيء أي اختاره، و االنتقاءو  االختيارلغة على أنه  االنتخابيعرف  

أي  –، و الٌنخبة تعين املنتخبون من طرف الناس، املنتقون و هي االنتزاعو  االنتقاءو  االختياريعين  االنتخاب

  .2اجلماعة اليت ٌختتار من الرجال فٌتنتزع منهم –النخبة

من ناحية الفقه الّدستوري بأنه الطريقة أو اآللية اليت يساهم �ا أعضاء ا�تمع يف  االنتخابو يعرف 

  .3العامة، سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة اختيار احلكام وتكوين السياسة

                                                           
  .01/11/1942الذين مل يثبتوا شرط املشاركة يف ثورة التحرير الوطنية بالنسبة للمولودين قبل تاريخ  املرشحنيقرار جملس الدولة املشار إليه مبلف أحد  -1
  .79و ص  14ذكره، ص  سبقلسان العرب، مرجع : ابن منظور - : يراجع  -2

  .353، ص 2003، دار احلديث، القاهرة، )المصباح المنير(: أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري -             
  .58املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، األنظمة السياسية الكربى، مرجع سبق ذكره، ص : موريس دوفرجيه -3
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هو عبارة عن اختيار لشخص أو عدة أشخاص لتويل مهمة أو  االنتخابوذهب بعض الفقه إىل أن 

؛ وفقا للقواعد القانونية املنظمة لذلك، االنتخاببواسطة أفراد الشعب الذين يتمتعون حبق  االختيارمنصب، ويتم 

  .1تيار األشخاص الذين سيعهد إليهم اّختاذ القرارات و رسم السياسة العامة للدولةفهو وسيلة يتّم بواسطتها اخ

على أنه اإلجراء الذي مبقتضاه يقوم أفراد الشعب الذين تتوافر فيهم الشروط اليت  االنتخابكما يٌعرف 

سية السائدة فيها الدستورية و السيا االجتاهاتحددها الدستور و القانون يف كل دولة تبعا لظروفها اخلاصة و 

باختيار ممثلني عنهم؛ ممن تكون أعماهلم وتصرفا�م و أهدافهم متوافقة مع رغبات الشعب، حيث يباشر هؤالء 

على أنه سلطة قانونية يقررها  االنتخابالّنواب السلطة نيابة عنهم، كما جند أنه هناك من ذهب إىل تعريف 

ات العامة يف الدولة، فالسلطة القانونية مقررة من أجل اجلماعة و املشرّع للمواطنني للمشاركة يف اختيار الّسلط

  .ليس من أجل الفرد، و للمشرّع سلطة تعديل مضمو�ا و طرق استعماهلا

، بدءا بالناخب و مرورا باملرشحني، وانتهاء  االنتخابيةنرى أن هذا التعريف قد مجع كل عناصر العملية  

" احمللية، التشريعية والرئاسية"العامة  االنتخاباتة املختلفة، كما مجع كل أنواع و سلطات الدول االنتخابيةباإلدارة 

مبدأ العدل و املساواة و  االنتخاباتوحدد هيئة الّناخبني، وهم املواطنني مبعناه الدستوري، وأبرز ضرورة أن يسود 

التعريفات السابقة ملصطلح  ومن خالل. و سلطات الدولة املختلفة االنتخابيةتكافؤ الفرص و حياد اإلدارة 

  :االنتخاب سواء يف اللغة أو عند فقهاء القانون الدستوري يتضح ما يلي

أو التصويت، فالناخب خيتار شخصا أو  االختيار، فهو االصطالحيمع املعىن  لالنتخابتطابق املعىن اللغوي  - 

  حزبا ليمثله يف السلطة؛

يفّوض الناخبون الرئيس املنتخب أو النائب أو أعضاء ا�الس  االنتخابيعين التفويض، فعن طريق  االنتخاب - 

 ؛2احمللية ممارسة السلطة بامسهم

، ذلك على االشرتاكيةالدميقراطية عنه يف األنظمة  الليرباليةووظيفته خيتلف يف األنظمة  االنتخابإن مفهوم  - 

واطنني للحكام استنادا إىل حقهم يف ممارسة هو تعيني امل الليرباليةيف ظل األنظمة  االنتخاباعتبار أن اهلدف من 

 . 3السيادة، يف حني أنه يف األنظمة االشرتاكية يعد وسيلة ملصادقة الشعب على اختيارات احلكام و تكريسها

أما فيما يتعلق بالتعريف القانوين فإن املشرّع خبالف بعض الّتشريعات اليت عرفته مل يقم يذلك، و ترك األمر  - 

 .ضاءللفقه و الق

                                                           
  .08، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، )االنتخابيةالرقابة القضائية على تمويل الحملة (: عبد اهللا حنفي -1
  .19، ص 2007، جامعة املنصورة، يف القانون ، رسالة دكتوراه)الحماية الجنائية النتخابات مصر(: ممدوح حممود عبد الرزاق  -2
  .     213، 212، ص 1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )نون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنةالوجيز في القا(: األمني شريط -3
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   االنتخابيمفهوم النظام : ثانيا

يعرف النظام االنتخايب بأنه الطريقة اليت يتم مبقتضاها احتساب األصوات املدىل �ا يف انتخاب عام،           

وذلك من أجل تبيان املرشحني الفائزين باملقاعد املتنافس عليها، فسواء كان النظام أكثريا أو نسبيا فإنه يهدف 

هذا النظام بشكل كبري بالعوامل اإلدارية املرافقة  لوضع الصيغة الرياضية املستعملة حلساب ختصيص املقعد، و يتأثر

مثل توزيع الناخبني وآلية تسجيلهم على لوائح القيد، أو وضع قيود على املرشحني أو تقسيم  االنتخابيةللعملية 

اخل، هذه األمور ذات .....و آليات الفرز، واحتساب األصوات  االنتخابية، وإدارة العملية االنتخابيةالدوائر 

تقويض النظام االنتخايب إذا مل تكن موافقة فيما بينها، و متالئمة مع الوضع  إىلمهية اخلاصة قد تؤدي األ

  .1و السياسي القائم االجتماعي

بأنه ترمجة األصوات اليت يتم اإلدالء �ا إىل مقاعد تفوز �ا األحزاب و  االنتخايبكما يعرف النظام         

املستعملة؛ من حيث كون  االنتخابيةات تفسر هذه العملية، أوهلا املعادلة املرشحون، و هناك ثالث متغري 

تعددية أو أغلبية، و كذلك املعادلة احلسابية املستعملة حلساب ختصيص التقاعد، أما املتغري الثاين  االنتخابات

نه يقوم باختيار  فينصب على هيكلة االقرتاع، حيث تظهر لنا ما إذا كانت املنتخب يصّوت ملرشح أو حزب، أو أ

واحد، أو يقوم بسلسلة من التفصيالت، أما املتغري الثالث فريتكز على حجم املنطقة، وال يعتّد بعدد الناخبني، 

  .2وإمنا العربة بعدد املمثلني املنتخبني عن املنطقة

، وبسبب تعدد األنظمة السياسية و االنتخايبو بالنظر إىل انعكاسات النظام السياسي على النظام          

على املستوى الدويل أو على  االنتخابيةاختالف نوايا و تطلعات أهل السلطة، كان من الصعب توحيد القواعد 

مستوى الدولة الواحدة، حيث يالحظ تغري هذه القواعد حسب تغّري الزمان و املكان، األمر الذي يؤدي إىل 

األمثل ملمثلي الشعب، فغالبا ما تبدو العملية  االختيارستوصلنا إىل  تخابيةاالناستحالة القول بأن القواعد 

املتعارضة، وهلذا جرى تعريف  اإليديولوجياتبني ن التسويات بني القوى السياسية و بأ�ا سلسلة م االنتخابية

النظام الذي نستطيع مقاعد، و هو  إىلاآللية اليت تستخدم لرتمجة األصوات املدىل �ا "بأنه  االنتخايبالنظام 

حجم الدائرة و  االقرتاعو طريقة  االنتخابيةبواسطته حتديد نتائج انتخابات معينة، وهو يرتكز على الصيغة 

 انتخابية ائي مشروع إدارة حرا و عادال وضع مشروع األمم املتحدة اإلمن االنتخايب، ولكي يكون النظام االنتخابية

  : 3جمموعة من الشروط  نوجزها يف ما يلي  وفق

                                                           
 ،2005، منشورات احلليب احلقوقية،  بريوت، )االنتخابيدراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام  االنتخابيةالنظم (: عبدو سعد؛ علي مقلد؛ عصام نعمة إمساعيل -1

  .27ص 
، جملة دفاتر السياسة والقانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة )في الجزائر، دراسة في المفهوم واألنماط والفواعل االنتخابيالسلوك (: بارة مسري؛ اإلمام سلمى -2

  .50، ص 2009، جوان 01قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
  .28ن 27عبدو سعد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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  . و املشاركة يف الشؤون العامة االقرتاعأن يتمتع مجيع املواطنني حبق  - 

 . ضمان التداول على السلطةام احلقوق األساسية للمواطنني و بصورة دورية، لضمان احرت  االنتخاباتأن جترى  - 

 . التصويت، صحة الفرز، سرية االختيارحرية  االقرتاعأن تضمن إجراءات  - 

 .هيئة مستقلة عن بقية سلطات الدولة االنتخابيةأن تٌراقب العمليات  - 

املقيد،  االنتخاب: تتعدد لتصل إىل عشرة أنواع هي االنتخابيةويف األخري نشري إىل أن األنظمة          

 االنتخابالفردي، االنتخاب بالقائمة،  االنتخابغري املباشر،  االنتخاباملباشر،  االنتخابالعام،  االنتخاب

، أنظمة التمثيل النسيب، األنظمة )الفائز األول، نظام اجلولتني (باألغلبية  االنتخابالعلين،  االنتخابالسري، 

  .1املختلطة

   االنتخابيةتعريف العملية  -ثالثا

مرّده اختالف الزاوية اليت  االختالف، وهذا االنتخابيةهناك اختالف كبري بني الفقه يف تعريف العملية          

فظهرت يف هذا الصدد عدة تعريفات نذكر منها ما ذهب إليه الدكتور   االنتخابيةينظر �ا كل فقيه إىل العملية 

جمموعة اإلجراءات واألعمال اليت فرضها املشرع خالل قانون "عمار بوضياف بقوله أنه يقصد بالعملية االنتخابية 

بإعداد القوائم االنتخابية و مراجعتها إىل غاية الفرز و إعالن النتائج، وما تثريه هذه العملية من بدءا  االنتخابات

  .2"منازعات

كما ٌعرفت العملية االنتخابية بأ�ا عبارة عن جمموعة  من اإلجراءات واألعمال والتصرفات القانونية و           

  . 3م من قبل أفراد الشعباملادية اليت تؤدي بصورة رئيسية إىل تعيني احلكا

جانبان، جانب  االنتخابيةإىل القول بأن للعملية  االنتخابيةوهناك جانب من الفقه ذهب تعريفه للعملية          

وفقا للجانب املتعلق باإلجراءات  االنتخابيةمتعلق باإلجراءات و جانب متعلق بالسياق العام، فيقصد بالعملية 

من الناحية اإلجرائية ابتداء من إعداد اجلداول  االنتخابيةلوائح اليت تنظم سري العملية أ�ا جمموعة القوانني و ال

، و يقصد �ا وفقا للسياق العام أ�ا  جمموعة اخلصائص و السمات 4وصوال إىل الفرز و إعالن النتائج االنتخابية

                                                           
  .وما بعدها 144، ص 1976، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، )القانون الدستوري(: ماجد راغب احللو  -1
  .241مرجع سبق ذكره، ص   الوجيز يف القانون اإلداري،: عمار بوضياف - : يراجع  -2

  .57، ص 2004جلزائر، ، دار العلوم، ا)قانون اإلدارة المحلية الجزائرية(: حممد الصغري بعلي  -           
  .168مفتاح عبد اجلليل، مرجع سبق ذكره، ص  -3
، ص 2010، جامعة حممد خيضر ببسكرة، 06القضائي، العدد  االجتهاد، جملة )- المراحل التحضيرية- االنتخابيةدور اإلدارة المحلية في مراقبة العملية (: حسينة شريون -4

125 .  
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و  االنتخاباتناخ السياسي الذي جتري فيه وترتبط �ا، وتؤثر فيها كامل االنتخابيةو املمارسات اليت حتيط بالعملية 

  .1طبيعة النظام السياسي

هي عبارة عن منافسة سياسية بني أحزاب تتسابق  االنتخابيةوعليه ميكن القول يف األخري أن العملية           

على الوصول إىل السلطة، فتقدم براجمها للمواطنني الذين عليهم اختيار الربنامج األصلح، مع اقتصار دور اإلدارة 

جتسيدا  ، 2و الرأي العام و القضاء املرشحنيعلى  التأطري املادي هلذه العملية حتت رقابة األحزاب السياسية و 

من القانون  02املتبع من طرف املشرع داخل الدولة، و قد بني املشرع اجلزائري يف املادة  االنتخايبظام للن

العام املباشر و السري كأصل  االقرتاعاملتبع هو نظام  االنتخايبأن النظام  3العضوي املتعلق بنظام االنتخابات

غري املباشر و السري من  االقرتاعألمة عن طريق أعضاء جملس ا )2/3(ينتخب ثلثا "، واستثناءا من ذلك   4عام

، وذلك حبسب ما جاء يف الفقرة الثانية من املادة "طرف أعضاء ا�الس الشعبية البلدية و ا�الس الشعبية الوالئية

  :قسمني إىلمبجموعة  من املراحل اليت ميكن تقسيمها  االنتخابيةو متر العملية . 5من الدستور 118

   .االنتخابيةمرحلة ما قبل التصويت، و تشمل املرحلة التحضريية أو التمهيدية للعملية  - 

 . االنتخابيةمرحلة التصويت و ما بعده، و تشمل املرحلة املعاصرة و الالحقة للعملية  - 

لّرتشح وإعداد ، مث ااالنتخابيةوتتضمن كل مرحلة جمموعة من اإلجراءات اليت تبدأ بالتسجيل يف القوائم          

 .6االنتخابيةو الفرز و إعالن النتائج و تقدمي الطعون  االقرتاعقوائم مكاتب التصويت، مث عملية 

، و هو األمر الذي أدى إىل االنتخابيةوالعملية  االنتخابونالحظ يف هذا الصدد العالقة الوثيقة ما بني          

و باملفهوم الّسالف الذّكر تعترب الوسيلة و اآللية اليت  االنتخابيةصعوبة إجياد احلدود الفاصلة بينهما، فالعملية 

 االنتخاب�ذا املعىن تعترب أساس  االنتخابيةفالعملية . مبوجبها يتم التوصل إىل تعيني احلكام من قبل الشعب

  .7وسيلته و آليته اليت جتسدهو 

  

  

                                                           
  .366ذكره، ص  قوجيل نبيلة؛ حبة عفاف، مرجع سبق -1
  .77مقارنة حول آليات اإلصالح السياسي يف العامل العريب، مرجع سبق ذكره، ص : مسعود شيهوب  -2
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق بنظام 16/10القانون العضوي رقم  -3
  .174، 173ص  ،عبد اجلليل مفتاح، مرجع سبق ذكره -4
  . مرجع سبق ذكره   ،2016رس ما 06التعديل الدستوري املؤرخ يف  -5
  .126، 125مرجع سبق ذكره، ص : حسينة شريون -6
، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة احلاج خلضر، باتنة، )في النظام القانوني الجزائري االنتخابيةاإلجراءات المعاصرة والالحقة على العملية (: بولقواس ابتسام -7

  .15، ص 2012/2013
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  االنتخابيةأسس العملية : الفرع الثاني

؛ ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها، جتعلها مبثابة الركيزة االنتخابيةهناك أسس و مبادئ حتكم العملية          

  :  األساسية اليت تقوم عليها الدميقراطية، وهذه املبادئ واألسس تتمثل يف

   المرشحينمبدأ المساواة بين الناخبين و : أوال

من  32ار كل الدساتري احلديثة مبدأ املساواة أمام القانون، فتنص املادة أقر الدستور اجلزائري على غر          

و هو األمر الذي كرسته ....." كل املواطنني سواسية أمام القانون "على أن  2016التعديل الدستوري لسنة 

يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية "بقوهلا أنه  2016لسنة  االنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق بنظام  03املادة 

، وهو بذلك يعطي احلق يف "، وكان متمتعا حبقوقه املدنية و السياسيةاالقرتاعبلغ من العمر مثاين عشرة سنة يوم 

لكل أفراد ا�تمع ومل يفرق بني املرأة والرجل، إّال أن تطبيق هذا املبدأ ال يكون على طالقة حاله، فهناك  االنتخاب

على سبيل  االنتخابات، و قد عددهم قانون االنتخابفئات تستثنيها كل التشريعات املقارنة من ممارسة حق 

  .1احلصر

باإلضافة إىل ذلك يقتضي مبدأ املساواة متكني مجيع املواطنني بدون استثناء من الرتشح النتخابات           

الوالئي، وهو املبدأ الذي ترد عليه بعض و  ، بلدي، وأعضاء ا�لس الشعيب الأعضاء ا�لس الشعيب الوطين

االستثناءات اليت تقضي حبرمان طائفة من املواطنني العاملني يف الدولة خشية استغالل نفوذها الوظيفي طبقا 

، و هذه الضوابط البد منها، حبيث ال تعد مساسا مببدأ املساواة االنتخاباتمن قانون  91و  83و  81للمواد 

   .2االنتخابيةموضوعية تأخذ به خمتلف التشريعات  أل�ا ضوابط

كما يقتضي مبدأ املساواة أيضا وجوب أن يكون لكل ناخب صوت واحد يتم اإلدالء به يف دائرة            

  :  انتخابية واحدة، ويرتتب على هذا املبدأ نتائج أبرزها

  أن يكون هناك تناسب بني عدد الناخبني و النواب الذين ميثّلو�م يف الدوائر املختلفة؛  - 

حىت تكون معربة بصدق عن واقع اهليئة  االنتخابيةضرورة  حتّري الدقة عند القيام بعملية إعداد القوائم  - 

  . 3االنتخابية

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق بنظام  16/10القانون العضوي رقم  من 05املادة  -1
، كلية احلقوق، جامعة احلاج خلضر، ماجستري ، مذكرة )واألحزاب السياسية في دمقرطة السلطة في النظام السياسي الجزائري االنتخاباتدور (: سي موسى عبد القادر -2

  .20، 19، ص 2008/2009باتنة، 
  .26، ص 2013/2014، مذكرة ماجستري يف احلقوق، جامعة احلاج خلضر، باتنة، )وتأثيره على األداء البرلماني في الجزائر االنتخابيالنظام (: بوراوي أمساء - : يراجع  -3

  . 311، 310، ص 2011، سوريا، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع)01الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط (: نعمان أمحد اخلطيب  -           
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 خاصية السرية: ثانيا

يقصد �ذه اخلاصية إدالء الناخب برأيه يف خلوة بعيدا عن األنظار، و بكل حرية؛ فال يعرف أحد ملن          

 االنتخابية، وعلى اإلدارة  1السري التزامات على الناخب أوال االقرتاعأعطى هذا الناخب صوته و هلذا يفرض 

اليت توفرها له اإلدارة، مث الذهاب إىل املعزل وبيده  ثانيا، فبالنسبة للناخب وجوب استخدامه لألظرف غري الشفافة

أوراق التصويت، ويضع حسب اختياره ورقة التصويت يف الظرف املخصص لذلك بعيدا عن أنظار الناخبني 

 101لقد كفل املشرع هذا احلق يف نص املادة . االقرتاعوأعضاء مكتب التصويت، و يضعها شخصيا يف صندوق 

، إضافة إىل أن االنتخاباتو املادة الثانية من القانون العضوي املتعلق بنظام  2016 من الدستور املعدل يف

من القانون السالف الذكر تؤكد على مبدأ سرية التصويت، وألزم يف املقابل اإلدارة  42، 36، 34أحكام املواد 

منه حتت أي  االنتقاصبتوفري كافة اللوازم اليت تضمن محاية هذا املبدأ الذي ال جيوز املساس به أو  االنتخابية

  .3، وعلى السلطة القضائية محايته من أي اعتداء و بأي صورة2مربر

  خاصية الشخصية : ثالثا

وته أو رأيه بنفسه يف يقوم بنفسه باإلدالء بص االنتخابإن مبدأ شخصية التصويت يعين أ ن عضو هيئة         

وهو املبدأ  ، 4، فال  جيوز أن يقوم أحد بدال عنه �ذه املمارسة و هذا بعد إثبات هويته  بوثيقة  رمسيةاالنتخاب

التصويت شخصي و سري "بقوهلا ن  34يف املادة  االنتخاباتالذي أكد عليه القانون العضوي املتعلق بنظام 

، حيث أن املواطن الذي ال تسمح له ظروفه بالتنقل إىل مكتب االستثناءات، ولكن يرد على هذا املبدأ بعض .."

من القانون السالف الذكر  53التصويت لإلدالء برأيه بصفة شخصية ميكنه التصويت بالوكالة طبقا لنص املادة 

  :على سبيل احلصر، واملمثلة يف االستثناءاتاليت حددت 

  عاجلون يف منازهلم؛املرضى املوجودون باملستشفى أو الذين ي - 

 ذووا العطب الكبري أو العجزة؛  - 

العمال املستخدمون الذين يعملون خارج إقامتهم، أو الذين  هم يف تنقل أو الذين يالزمون أماكن عملهم يوم  - 

 . االقرتاع

                                                           
  .327، ص 2012، دار الكتاب والوثائق القومية، مصر، )01، ط االنتخابالحق في (: صاحل حسني عبد اهللا - :يراجع -1

  .309نعمان أمحد اخلطيب، مرجع سبق ذكره، ص  -             
  .24بوراوي أمساء، مرجع سبق ذكره، ص   -2
  .309، 308، مرجع سبق ذكره، ص نعمان أمحد اخلطيب -: يراجع -3

  .332، 331صاحل حسني علي عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص  -             
  .25بوراوي أمساء، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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 . الطلبة اجلامعيون الذين يدرسون خارج واليتهم األصلية - 

 املواطنون املوجودون مؤقتا يف اخلارج؛ - 

أفراد اجليش الوطين الشعيب واألمن الوطين، احلماية املدنية ومستخدمو اجلمارك الوطنية و مصاحل السجون؛  - 

 . االقرتاعالذين يالزمون أماكن عملهم يوم 

أنه ميارس الناخبون املقيمون يف اخلارج حقهم يف  لالنتخاباتمن القانون العضوي  54وتنص املادة         

لدى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية اجلزائرية يف  االستفتاءاتالرئاسية و التشريعية و  خاباتاالنتالتصويت يف 

بلدان إقامتهم،  وميكن للناخبني املذكورين يف املادة السالفة الذكر ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم إذا 

من  55، ونصت املادة 1سية و القنصلية اجلزائريةتعذر عليهم أداء واجبهم يوم االقرتاع لدى التمثيليات الدبلوما

  ".ال متنح الوكالة إال لوكيل واحد يكون متمتعا حبقوقه املدنية و السياسية "القانون السالف الذكر أنه 

  خاصية الحرية : رابعا

الغالب  االجتاه، عما إذا كان يعد حقا أو وظيفة، إال أن االنتخاببالرغم من اجلدل الفقهي حول طبيعة          

بني التشريعات املقارنة تقضي بضرورة إجبار الناخب على القيام باإلدالء بصوته، و ذلك باعتبار أن الطبيعة 

تتمثل يف أنه حق سياسي ميارسه الفرد ملصلحة اجلماعة، ووظيفة سياسية جيب أداؤها، و بعض  لالنتخابالغالبة 

لف عن التصويت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى توجد هناك الدول تتجه إىل عدم ترتيب مسؤولية على التخ

مربرات عملية   أدت ألن تتجه أغلب الدساتري املعاصرة إىل جعل التصويت ذو طابع إجباري، وتتمثل أهم تلك 

، خاصة االنتخاباملربرات يف رغبة املشرع يف احلد من ظاهرة عزوف الناخبني عن املشاركة يف اإلدالء بأصوا�م يف 

ا بلغت معدالت مرتفعة يف اآلونة األخرية حىت يف بعض الدول املتقدمة، لذلك عمدت الكثري من الدول إىل وأ�

   .2وضع عقوبات جزائية على الناخب املتخلف عن أداء واجبه اإلنتخايب مثل اسرتاليا و بلجيكا

اس عدم وجود عقوبات تفرض أّما يف اجلزائر جعل املشرع التصويت اختياري و ليس إجباري، على أس          

 االنتخابعلى من ال يديل بصوته، وهذا راجع إىل تبين املشرع لنظرية سيادة الشعب اليت تقوم على أساس أن 

   .4، واملواطن حر يف ممارسة هذا احلق من عدمه دون ترتيب أي جزاء على ذلك3حق شخصي لصيق بالشخصية

ناخبني و إجبارهم على التصويت لصاحل شخص معني، من وعلى هذا األساس مينع الضغط على ال         

خالل الرتهيب والوعيد، أو من خالل الرتهيب الوعد بتحقيق إجنازات خاصة للناخبني يف املستقبل، وهو األمر 
                                                           

  .مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، ، املتعلق بنظام 16/10من القانون العضوي رقم  56املادة  -1
  .23بوراوي أمساء، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .مرجع سبق ذكره، 2016مارس  06من التعديل الدستوري املؤرخ يف  11املادة  -3
  .23بوراوي أمساء، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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و  االنتخابيةالذي بدأ يتالشى شيئا فشيئا مع زيادة الوعي الثقايف و السياسي و تعدد وسائل الرقابة على العملية 

  . قرار مفهوم الدولة القانونيةاست

كما ٌمينع أيضا الضغط واإلكراه على املرّشحني من خالل وضع العراقيل أمامهم ملنعهم من الرتّشح                      

�م، يف املقابل مت منح كل التسهيالت ألنصار القائمني على العملية  االجتماعأو من الوصول إىل الناخبني و 

  .1االنتخابية

   االنتخابيةمبدأ دورية العملية : خامسا

من املبادئ اليت نص عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة  االنتخابيةيعد مبدأ دورية العملية          

الواحدة و العشرين الفقرة الثالثة منه، و العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية يف مادته اخلامسة و 

  .2ين الفقرة الثانيةالعشر 

بصورة دورية تضمن احلقوق األساسية للمواطن يف جمال  االنتخاباتويقصد �ذا املبدأ ضرورة إجراء          

ألعضاء  االنتخابيةاملشاركة السياسية، ومل خيرج املشرع اجلزائري عن هذا املبدأ حني أكد على حتديد العهدات 

من التعديل الدستوري لسنة  119و  88رئيس اجلمهورية طبقا للمواد  ا�لس الشعيب الوطين و جملس األمة و

  .2016لسنة  االنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق بنظام  135، 107، 84، 65و املواد  2016

يؤدي إىل تفعيل الرقابة الشعبية؛ اليت تدفع النائب ملمارسة  االنتخابيةو على هذا األساس فإن دورية العملية   

بانشغاالت الناخبني و خدمتهم، حرصا منه على إعادة انتخا�م له، كما  االهتمامدوره يف التشريع والرقابة و 

 دالعهيؤكد أيضا هذا املبدأ شرعية النظام السياسي، لذلك ينبغي حتصني النصوص القانونية املتعلقة بتحديد 

على حنو ال جيعلها عرضة للتعديل أو التأجيل ألسباب تصب يف مصلحة السلطة التنفيذية أو احلزب  االنتخابية

  .20163مارس 06احلاكم، وهو ما حاول املؤسس الدستوري تداركه يف التعديل األخري للدستور الصادر يف 

   االنتخابيةلية الهيئات القضائية المكلفة بعملية الرقابة على العم: الفرع الثالث

أمرا بالغ األمهية من أجل فرض  االنتخابيةيعترب تدخل اهليئات القضائية يف عملية الرقابة على العملية         

، و سنحاول يف هذا الفرع التطرق إىل خمتلف االنتخابيةرقابتها على خمتلف فعاليات وأنشطة وقرارات اإلدارة 

، وذلك من الرقابة، واملعيار املعتمد يف حتديد اهليئة القضائية املختصة بذلكاهليئات القضائية املختصة بعملية 

  .خالل النقاط املوالية
                                                           

  .313، 312نعمان أمحد اخلطيب، مرجع سبق ذكره، ص  -:يراجع -1

  .326صاحل حسني علي عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص  -           
  .98، ص 2008، عربية للطباعة والنشر، مصر، )النيابية، الطبعة األولىالمجالس ( :حممد إبراهيم بيسوين -2
  "إعادة انتخاب رئيس اجلمهورية مرة واحدة فقط...... ال ميكن أي تعديل دستوري أن ميس" تنص على أنه  2016مارس  06من التعديل الدستوري املؤرخ يف  212املادة  -3
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  تحديد الهيئات القضائية المكلفة بعملية الرقابة : أوال 

من قبل قضاة يتمتعون خبربة يف ا�ال القضائي و املتواجدون  االنتخابيةمتارس الرقابة القضائية على العملية        

  : يف احملاكم العادية واإلدارية، وسوف نتطرق إىل كال منها بنوع من التفصيل

من التعديل الدستوري  171تستمد احملاكم اإلدارية وجودها القانوين من نص املادة : المحاكم اإلدارية -1

جملس الدولة "ى صعيد التنظيم القضائي نظام ازدواجية القضاء، إذ جاء فيها ، اليت تبنت صراحة عل2016لسنة 

،  و بإنشاء املشرع للمحاكم اإلدارية يكون قد فصل بني جهة "اهليئة املقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية

نازعات اإلدارية، حىت القضاء العادي و القضاء اإلداري، فجعل من احملاكم اإلدارية صاحبة الوالية بالفصل يف امل

يتمكن القاضي اإلداري من التخصص أكثر فأكثر و التفرغ لنوع معني و حمدد من املنازعات والقضايا؛ �دف 

فرض رقابة فعالة على أعمال اإلدارة و محاية األفراد من اعتداءا�ا، والتوفيق بني حقوق األفراد و مقتضيات 

  .1املصلحة العامة

جنده قد منح احملاكم اإلدارية سلطة  االنتخابية أحكام القانون العضوي املنظم للعملية و بالرجوع إىل        

، واليت سوف نتطرق هلا بالتفصيل يف الفصل األول من الباب الثاين من 2االنتخابيةالفصل يف بعض املنازعات 

  : هذا البحث  و نقتصر يف هذا الفرع بذكر أمهها على سبيل املثال

  ملتعلقة بأعضاء مكاتب التصويت؛ املنازعات ا - 

 احمللية؛ االنتخاباتاملنازعات املتعلقة بعملية التصويت و إعالن النتائج فيما حيص  - 

  .للمجالس احمللية و التشريعية بالرتشيحاملنازعات املتعلقة  - 

األصيل بالفصل يف مجيع النزاعات اليت  االختصاصتعترب احملاكم العادية هي احملاكم ذات : المحاكم العادية -2

حتدث بني األفراد فيما بينهم، أو بينهم و بني اإلدارة العامة، وال استثناء إال ما استثناه نص خاص، و بالرجوع إىل 

جند أنه منح احملاكم  العادية سلطة الفصل يف اجلرائم املاسة مبختلف  االنتخاباتأحكام القانون املتعلق بنظام 

، أو من الغري و احملالة إليها من طرف االنتخابيةاملرتكبة من طرف أحد أطراف العملية  االنتخابيةالعملية مراحل 

النيابة العامة طبقا لإلجراءات العادية املنظمة للدعوى العمومية، واليت سوف نتطرق هلا يف الفصل األخري من هذا 

 .البحث بنوع من التفصيل

 

                                                           
  . 140، 139، ص 209جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر،   ،)ألولىدعوى اإللغاء، الطبعة ا(: عمار بوضياف  -1
  .115، 114، ص 2014، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، )الطبعة األولىدروس في المنازعات اإلدارية، (: عادل بوعمران -2
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  القضائي  االختصاصالمعيار المعتمد في تحديد  -ثانيا

جلهات القضاء  االختصاصلقد اعتمد املشرع اجلزائري يف حتديده ملاهية النزاع اإلداري، و يف إسناد          

، إذ تكفل املشرع 1اإلداري على املعيار العضوي، خمالفا بذلك نظريه الفرنسي الذي توجه للعمل باملعيار املادي

زائري ببيان القواعد اليت تتحدد انطالقا منها توزيع االختصاص، تاركا للقاضي مهمة التطبيق؛ يف حني ترك اجل

املشرع الفرنسي للقضاة سلطة حتديد املعيار الذي جيري على أساسه متييز املنازعة اإلدارية من املنازعة العادية، 

وسنحاول يف هذه النقطة حتديد مدلول مفهوم املعيار وذلك من خالل حبثه يف طبيعة اخلصومة املعروضة أمامه، 

  .االنتخابيةالعضوي و تطبيقاته يف جمال املنازعة 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أن احملاكم هي  800تنص املادة : مفهوم المعيار العضوي -1

يف مجيع القضايا  لالستئنافول درجة حبكم قابل زعات اإلدارية، ختتص بالفصل يف أجهات الوالية العامة يف املنا

من  801اليت تكون الدولة أو الوالية أو البلدية طرفا فيها، و ختتص كذلك احملاكم اإلدارية طبقا لنص املادة 

القانون السالف الذكر بدعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والّدعاوى التفسريية و دعاوى فحص املشروعية للقرارات 

عن الوالية و املصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية و البلدية و املصاحل اإلدارية األخرى للوالية،  الصادرة

  .و دعاوى القضاء الكامل و القضايا املخولة مبوجب نصوص خاصة

عيار واملالحظ هنا أن املشرع قد أخذ مبعيار بسيط يف حتديد نطاق اختصاص القضاء اإلداري، وهو امل         

، حيث أنه يرتكز على صفة أطراف النزاع يف حتديده لطبيعة النزاع؛ بصرف النظر عن طبيعة النشاط، إذ 2العضوي

جلهات القضاء اإلداري إال إذا كان أحد أطرافه من األشخاص العامة  االختصاصال يكون النزاع إداريا وال ينعقد 

من قانون  07ما استقر عليه املشرّع سابقا يف نص املادة املذكورة يف النصوص املشار إليها أعاله، وهو نفس 

  .اإلجراءات املدنية امللغى 

للجهات اإلدارية بعدة  االختصاصيتميز املعيار العضوي الذي أخذ به املشرع اجلزائري يف حتديد نطاق            

  :مزايا من أمهها

أطراف النزاع، األمر الذي ال يثري إشكاال يف أنه معيار يتسم بالبساطة و السهولة لكونه يعتمد على صفة  - 

على خالف املعايري األخرى اليت تعتمد على طبيعة النزاع، واليت تتسم بالتعقيد و الغموض، و  االختصاصحتديد 

اليت الحظنا إشكاال�ا الكبرية يف فرنسا سواء على مستوى حتديد املفهوم أو على مستوى عدم استقرار القضاء 

  ؛3حدعلى معيار وا

                                                           
  .09، ص 2009اجلامعية، اجلزائر، ، ديوان املطبوعات )05المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ط (: مسعود شيهوب -1
  .36، ص 2012، دار هومة، اجلزائر، )قانون اإلجراءات اإلدارية، دراسة قانونية تفسيرية(: حلسن بالشيخ أث ملويا -2
  .11املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص : مسعود شيهوب -3
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  بني جهات القضاء العادي واإلداري؛ االختصاصإن العمل �ذا املعيار من شأنه التقليل من حاالت التنازع يف  - 

بإمكان املتقاضي انطقا من هذا املعيار حتديد جمال اختصاص القاضي اإلداري بصفة مستقلة، حبيث يكفي أن  - 

لتوجيه دعواه أمام القضاء اإلداري، وهو ما جينبه يكون خصمه أحد األشخاص العامة الواردة يف تلك النصوص 

 .مشقة البحث عن القاضي املختص لرفع دعواه أمامه 

حرصا من املشرع على كفالة احلقوق السياسية : االنتخابيةتطبيقات المعيار العضوي في مجال المنازعة  -2

يله لرقابة القضاء اإلداري على كل والرتشح، أوالها عناية خاصة من خالل  تفع االنتخابلألفراد، وخاصة حق 

؛ ابتداء باملراحل التحضريية وصوال إىل إعالن النتائج، ومن الطبيعي أن ينعقد االنتخابيةمراحل العملية 

للقضاء اإلداري عمال باملعيار العضوي، ذلك أن اإلدارة هي دوما طرفا يف املنازعة حبكم كو�ا املعين  االختصاص

و إدار�ا، و على هذا األساس و بالنظر إىل أحكام القانون العضوي  االنتخابيةالعملية  األول و األخري بتنظيم

 بالرتشيحخيتص بالنظر يف املنازعات املتعلقة بأعضاء مكتب التصويت، وتلك املتعلقة  االنتخابيةاملنظم للعملية 

 .نتائج احملليةو إعالن ال االقرتاعللمجالس احمللية و التشريعية، واملتعلقة أيضا بعملية 

خبصوص اجلهة املختصة  مستقراو  بتا يكن ثاأّما فيما يتعلق مبنازعات القيد و التسجيل فإن املشرع مل          

كانت اجلهة املختصة هي القضاء العادي، وحتديدا احملكمة   97/07رقم  األمربالنظر يف هذه املنازعة، ففي ظل 

الذي عدل أحكام األمر  04/01املختصة إقليميا، ولكن تغري الوضع بعد صدور القانون العضوي رقم  االبتدائية

مرة أخرى من خالل  االنتخايبحيث أصبحت اجلهة املختصة هي احملكمة اإلدارية، مث عاد املشرع  97/07

منه  21ين نص يف املادة ، أاالنتخاباتاملتعلق بنظام  16/10ومن بعده القانون  12/01القانون العضوي رقم 

أن الطعن ضد القرارات الصادرة عن جلان القيد االنتخايب يقدم أمام احملكمة املختصة إقليميا، و هو ما قد يبعث 

جلهة القضاء العادي ممثال يف احملكمة العادية حسب ما ذهب إليه الدكتور عمار  االختصاصعلى إسناد  االعتقاد

  .1االنتخاباتاملتعلق بنظام   12/01ن العضوي رقم بوضياف يف شرحه ألحكام القانو 

، و 2016ولكن هذا الطرح حسب رأيي ال يستقيم يف ظل نظام ازدواجية القضاء املكرس يف دستور         

، إضافة إىل أن اإلدارة قد استخدمت يف إصدار 1998الثابت أيضا مبوجب قوانني عضوية و عادية صدرت سنة 

نون العام، وظهرت مبظهر السلطة العامة يف النزاع، مما جيعل من عملها يف هذه احلالة عمل قرارها     وسائل القا

، وباإلضافة إىل كل ما سبق فإننا نالحظ أيضا أن اللجان 2بشأنه للقضاء اإلداري االختصاصإداري وينعقد 

أيت جتسيدا إلحدى صور أو اإلدارية تصدر قرارا�ا املتعلقة بالقيد أو الشطب باسم البلدية، وهذه األخرية ت

                                                           
  .58، 57، ص 2012للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، جسور 01قانون اإلنتخاب، ط (: عمار بوضياف -1
  .124، ص 1992، جملة ملتقى قضاة الغرف اإلدارية، وزارة العدل، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، )90/29المادة السابعة من القانون (: هرطاحممد بن ال -2
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السالف الذكر، و  08/09حاالت املعيار العضوي املنصوص عليه يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رقم 

  .1يف املنازعات اليت تكون البلدية طرفا فيها إىل احملاكم اإلدارية االختصاصالذي مبوجبه يؤول 

  االنتخابيةاألنواع األخرى للرقابة على العملية : المبحث الثالث 

، وما تبعه من قوانني أخرى كالقانون العضوي املتعلق باهليئة العليا 2016أشار التعديل الدستوري لسنة   

، النتخابيةاغلى أنواع أخرى من الرقابة على العملية  لالنتخاباتوكذا القانون العضوي  االنتخاباتاملستقلة ملراقبة 

على نفسها، واليت تعرف بالرقابة الذاتية، من خالل  االنتخابيةتتمثل يف الرقابة اإلدارية اليت متارسها اإلدارة 

، إضافة إىل هيئة رقابية أخرى االنتخابيةأو إىل القائمني على اإلدارة  االنتخابيةالتظلمات اليت ترفع إىل اللجان 

 االنتخاباتذات البعد الوطين، مثل  االنتخابيةتنصب رقابته على العمليات تتمثل يف ا�لس الدستوري، الذي 

التشريعية  االنتخاباتواملنازعات الناشئة عن عملييت التصويت والفرز، إضافة إىل  الرتشيحالرئاسية، فيما خيص 

الشعبية ، كما مت إنشاء هيئة موازية للمجلس الدستوري  االستفتاءات وفيما خيص منازعات التصويت والفرز، 

من تاريخ استدعاء اهليئة  االنتخابية، اليت تسهر على نزاهة العملية االنتخاباتتدعى باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

هذا  الناخبة إىل غاية اإلعالن املؤقت عن النتائج، وللتعرف أكثر على هذه اهليئات ، سوف يتم التطرق يف

  .املبحث إىل هذه اهليئات بنوع من التفصيل وذلك من خالل املطالب الثالثة اليت حيتويها هذا املبحث

  االنتخابيةالرقابة اإلدارية على العملية : المطلب األول

على نفسها �دف التأكد  االنتخابيةالرقابة اإلدارية هي تلك الرقابة اليت متارسها اإلدارة املكلفة بالعملية   

من مدى مطابقة أعماهلا للشرعية بقواعدها املختلفة وبالتدرج املعروف بدءا بالدستور ومرورا بالقانون، مث التنظيم 

و انتهاء بالقرار اإلداري، وذلك للتأكد من أن قرارا�ا �دف إىل حتقيق الصاحل العام، وللوقوف أكثر على ماهية 

اع الرقابة األخرى؛ سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف هذه هذه الرقابة وخصائصها اليت متيزها عن بقية أنو 

  .الرقابة وإىل أنواعها وذلك من خالل الفروع املوالية

  االنتخابيةالتعريف بالرقابة اإلدارية على العملية : الفرع األول

ا، وذلك كما لإلملام بالرقابة اإلدارية من كل اجلوانب البد من التطرق أوال إىل تعريفها مث إىل خصائصه  

  :يلي

  

                                                           
بني ب ص ضد اللجنة اإلدارية البلدية لبلدية محام الدباغ الذي قامت بشطبه بسبب سلوكه  13/03/2004املؤرخ يف  01/04قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء قاملة بتاريخ   -1

  . ، والذي انتهى بإلغاء قرار هذه األخرية على أساس أن هذا القرار معيب بعيب خمالفة القانون  1954املعادي لثورة نوفمرب 
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  تعريف الرقابة اإلدارية  -أوال

أحد أنواع الرقابة املقررة قانونا وفقها على هذه العملية  االنتخابيةتعترب الرقابة اإلدارية على العملية 

مبختلف مراحلها، ولقد اختلف الفقه يف تعريف هذه الرقابة، حيث عرفها بعض الفقه بأ�ا رقابة ذاتية متارسها 

املوجودة هلذا الغرض، وتستند يف وجودها إىل  االنتخابيةعلى نفسها، من خالل اللجان  االنتخابيةالغدارة 

، كما عرفها الدكتور عمار بوضياف على أ�ا الرقابة اليت تباشرها اإلدارة من طرف ٌمصّدر القرار 1لدستور والقانونا

ذاته، أو من طرف جهة إدارية خارجية عادة ما تكون سلطة الوصاية اليت قد تبادر إىل سحب القرار أو تعديله أو 

  .2تعليق سريانه

ما قد بّينا اجلهة اليت تتوىل هذا النوع من الرقابة، وهي جهة اإلدارة واملالحظ على هذين التعريفني أ�  

املخالف  االنتخايبذا�ا، يف صورة الرقابة الرئاسية أو الرقابة بناء على تظلم من الشخص املتضرر من اإلجراء 

  . 3استنادا إىل حكم القانون كما سنرى االنتخابيةللقانون، واليت ختتص به اللجان 

باختالف الدور املناط لإلدارة يف كل مرحلة من  االنتخابيةور الرقابة اإلدارية على اإلجراءات وخيتلف د  

يف كل مراحل العملية  االنتخابية، فإذا كانت اإلدارة مكلفة قانونا بإدارة اإلجراءات االنتخابيةمراحل العملية 

كس صحيح، وهنا ال جمال للقول بوجود الرقابة فإن دور الرقابة اإلدارية يتعاظم يف هذه احلالة، والع االنتخابية

، ومن مثة فالرقابة االنتخابيةإذا انعدم دور اإلدارة يف املراحل املختلفة للعملية  االنتخابيةاإلدارية على اإلجراءات 

، وختتلف الدول يف األخذ بالرقابة 4لالنتخاباتاإلدارية ترتبط ارتباطا وثيقا بدور اإلدارة يف اإلعداد والتنفيذ 

ن اجلزائري أ االنتخايبمن حيث املقدار واجلهة اليت تقوم �ا، فنجد يف النظام  االنتخابيةاإلدارية على العملية 

املشرفة على هذه العملية، إضافة إىل رقابة ا�لس  االنتخابيةاملناط �ا عملية الرقابة هي خمتلف اللجان  اجلهات

من التعديل الدستوري لسنة  194و  182طبقا للمادتني  االنتخاباتاهليئة العليا املستقلة ملراقبة الدستوري و 

، االنتخاباتاملتعلق بنظام 16/10من القانون العضوي رقم  156، 153، 116، 15، واملواد 2016

اجلهات إضافة إىل ، 16/11لرقم احلامل  االنتخاباتوأحكام القانون العضوي املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

اليت  باالنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق  164طبقا للمادة  االنتخابيةاملكلفة بالتحضري املادي للعملية 

  ....."حتت مسؤولية اإلدارة االنتخابية االستشاراتجتري "تقضي بأن 

                                                           
  .09، 08، ص 2014/2015، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، جامعة حممد خيضر، بسكرة، )في الجزائرالرقابة على أعمال اإلدارة العمومية (: محد السويقاتأ -1
  .30، ص 2009، مرجع سبق ذكره دعوى اإللغاء،: عمار بوضياف -2
، رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم )في القرار اإلداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية االختصاص(: عبد اهللا بن أمحد بن حممد الشريف -3

  .93، ص 2012األمنية، الرياض، 
  .151، 150، ص 2015، دار النهضة العربية، القاهرة، )01العامة، ط  االنتخاباتالرقابة على (: علي بن حممد حممد حسني الشريف -4
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الرقابة الداخلية على العملية من خالل النصوص املشار إليها أعاله يتبني لنا أن مهمة اإلشراف و   

، اليت أوكل القانون رئاستها للقضاة، أما الرقابة اخلارجية االنتخابيةاللجان خمتلف هي من مهام  االنتخابية

، وهذا ما سوف نتطرق له بنوع من التفصيل يف صلب هذا االنتخابيةفتمارسها اهليئة العليا املستقلة ملراقبة العملية 

  . البحث

  مميزات الرقابة اإلدارية -ثانيا

  :1تتميز الرقابة اإلدارية عن الرقابة القضائية بعدة ميزات ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية

الرقابة اإلدارية تقوم �ا اإلدارة ذا�ا خبالف الرقابة القضائية اليت تقوم �ا جهتان يف الدول اليت تأخذ بنظام  - 

، فالقضاء من الواضح أنه هيئة بعيدة عن اإلدارة هلا ضما�ا - ضاء العاديالقضاء اإلداري والق - القضاء املزدوج

  واستقالهلا؛

الرقابة اإلدارية تقوم �ا اإلدارة من تلقاء نفسها أو بناءا على رفع التظلم من ذوي الشأن، أما بالنسبة للرقابة  - 

  ل البد من رفع الدعوى من ذوي الشأن؛القضائية  فإن القضاء ال يستطيع مباشرة مهمة الرقابة من تلقاء نفسه، ب

الرقابة اإلدارية ال حتتاج غلى إجراءات أو مواعيد خبصوص التظلمات اليت ترفع إليها، أما الرقابة القضائية  - 

  فتتطلب إتباع إجراءات معينة ومواعيد حمددة يبينها القانون؛

ة، ألن التظلم سواء كان والئيا أو رئاسيا قد يستند تتسم الرقابة اإلدارية بالبساطة والسرعة يف إجراءا�ا واملرون - 

نبين إال على أسس قانونية قانونية، أما الطعن القضائي فال يإىل أسباب اجتماعية وإنسانية فضال عن األسباب ال

  ؛  2حبتة

لذي متتاز الرقابة اإلدارية على أ�ا ال تكلف املتظلم أية نفقات، وذلك على العكس يف الطعن القضائي، ا - 

  يكلف الكثري من اجلهد واملال؛

الرقابة القضائية تقتصر على حبث مدى مشروعية أعمال السلطة اإلدارية ومطابقتها ألحكام القانون، وال يصح  - 

أن تتجاوز هذا النطاق خبالف الرقابة اإلدارية اليت تضيف لذلك مراقبة ذاتية للمالئمة، فتستطيع يف جمال ممارستها 

تبدال التصرف القانوين بتصرف آخر، كما أن الرئيس لرقابتها على أعماهلا إلغاء أو سحب أو تعديل أو اس

اإلداري ميارس األعمال اإلدارية ويستطيع مبقتضى سلطته الرقابية أن يصدر توجيهات أو أن حيل حمل املوظف 

                                                           
  .265، 264أمحد السويقات، مرجع سبق ذكره، ص  -: يراجع -1

  .97، 96عبد اهللا بن أمحد بن حممد الشريف، مرجع سبق ذكره، ص  -             
  .97، 96عبد اهللا بن أمحد بن حممد الشريف، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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التابع لرئاسته، ويقوم بالعمل مباشرة، وكل ذلك ليس من حق القضاء أن ميارسه يف نطاق الرقابة القضائية احملدد، 

  تكون الرقابة اإلدارية أوسع نطاقا من الرقابة القضائية؛وبذلك 

من ناحية رفع دعوى النزاع اإلداري إىل جهة اإلدارة ورفعه إىل اجلهة القضائية، فإن جهة اإلدارة بوسعها  - 

ال السكوت جتاه الدعوى وال يلزمها البث فيها أل�ا ستتحول غلى جهة التظلم القضائية، أما اجلهة القضائية فإنه 

  .1يسعها السكوت، والبد من الفصل يف النزاع اإلداري

ويف األخري فإنه بالرغم من املميزات اليت تتميز �ا الرقابة اإلدارية، غال أنه يشو�ا العديد من العيوب، لعل   

ة أمهها عدم وجود سياسة عامة رقابية طويلة األجل وحمدودة األهداف، ويعيبها كذلك عدم توافر السلطة الكافي

ملعظم الرؤساء اإلداريني للقيام �ذه املهمة، وكذا عدم التحديد الدقيق ملستويا�م، كما يعاب عليها الضعف العام 

  .والتدريب والتأهيل الالزم هلم االختياريف مستوى كفاءة املوظفني، ويرجع ذلك إىل عدم حسن 

  االنتخابيةأنواع الرقابة اإلدارية على العملية : الفرع الثاني

تتخذ الرقابة اإلدارية عدة صور، فقد تكون رقابة داخلية أو رقابة خارجية بواسطة هيئة خاصة، والرقابة   

الداخلية قد تكون تلقائية تقوم �ا اإلدارة من تلقاء نفسها أو بناءا على تظلم صاحب الشأن، كما قد تستند 

لية، وتسمى الرقابة الوصائية، وتتمثل يف رقابة الرقابة إىل جهة وصائية تكفل مراقبة عمل اهليئات اإلدارية احمل

  .السلطة املركزية على القرارات اليت تصدرها السلطات الالمركزية

  الرقابة الداخلية على أعمال اإلدارة -أوال

، وهذا ما سوف نتطرق إليه 2تأخذ هذه الرقابة صورتني، غما صورة رقابة تلقائية أو رقابة بناءا على تظلم  

  .فصيل يف النقاط املواليةبنحو من الت

يتحقق هذا النوع من الرقابة اإلدارية عندما تقوم الغدارة ببحث ومراجعة تصرفا�ا، لفحص  :الرقابة التلقائية -1

مشروعيتها ومدى موافقتها للقانون و مالئمتها للهدف املرجو منها من تلقاء نفسها، فتعمد إىل تصحيح تصرفا�ا 

ارس هذه الرقابة املوظف أو اجلهة اليت أصدرت القرار، أو ميارسها الرئيس اإلداري مبا له إلغاءا أو تعديال، وقد مي

، كما تتم بناءا على تقارير 3من سلطة رئاسية عليا أو اهليئة املركزية مبا هلا من وصاية إدارية على اهليئات الالمركزية

على إلغاء قرارا�ا غري املشروعة، أو إبالغ الرئيس  جلنة أو هيئة إدارية أخرى مهمتها مراقبة أعمال اإلدارة، فتعمل

                                                           
  .97، ص السابق نفس املرجع -1
  .156علي بن حممد حممد حسنب الشريف، مرجع سبق ذكره، ص  - : يراجع  -2

  .138، ص 2002، دار العلوم للنشر والتوزيع، )اإلداري التنظيم اإلداريالقانون (: حممد الصغري بعلي -           
  .131أمحد السويقات، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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اإلداري مبا يٌكتشف هلا من خمالفات قانونية، ليتخذ اإلجراء املناسب  خبصوصها، وقد تبىن املشرع هذه اآلليات  

، اليت جاء 04/07/1988، املؤرخ يف 88/131من املرسوم رقم  33من خالل النص عليها يف أحكام املادة 

على املواطن أن يسهم يف حتسني سري اإلدارة عن طريق تقدمي اقرتاحات بناءة من خالل دفاتر جيب "فيها 

  ".املالحظات والتنظيمات املفتوحة لدى كل مصلحة عمومية، وعرب كل وسيلة أخرى موضوعة حتت تصرفه

أو عدم مالئمته  دارة عدم مشروعية تصرفهاارس هذه الرقابة عندما تكتشف اإلمت :الرقابة بناءا على تظلم -2

نتيجة تظلم يقدم غليها من صاحب الصفة واملصلحة، وختتلف هذه التظلمات حبسب األمهية اليت مينحها إياه 

املشرع، فتكون إجبارية أحيانا عندما يلتزم األفراد بإتباعها قبل اللجوء إىل الطعن القضائي، إذ تكون شرطا لقبول 

  .هلا التظلم فقد يكون التظلم والئيا أو جلنة إدارية متخصصةدعوى اإللغاء، أما من اجلهة اليت يقدم 

وهو التظلم الذي يقدم إىل نفس اجلهة اليت أصدرت القرار، وطلب منها إلغائه أو تعديله أو  :التظلم الوالئي -

ات سحبه لعدم مشروعيته أو لعدم مالئمته وتقوم اإلدارة بعد ذلك بالتأكد وفحص مدى مشروعيته واختاذ اإلجراء

  .الالزمة لتفادي ما شابه من عيوب

وهو التظلم الذي يقدم من صاحب الصفة واملصلحة إىل رئيس من صدر منه القرار حمل  :التظلم الرئاسي -

التظلم، وقد يلجأ غليه صاحب الشأن بعد استنفاذ طريق التظلم الوالئي، إذا ما أصرت اجلهة اليت أصدرت القرار 

  .على رأيها ورفضت تظلمه

ويكون هذا النوع من التظلم عندما يشرتط املشرع أن يقدم التظلم إىل جهة  :لتظلم إلى جهة متخصصةا -

إدارية خاصة يتم تشكيلها وفق شروط معينة، يناط �ا النظر يف مدى مشروعية ومالئمة القرارات الصادرة عن 

  . اإلدارة اليت يٌتظلم منها

  الرقابة الخارجية -ثانيا

ن الرقابة بالرقابة اخلارجية ألنه يتم بواسطة جلان أو هيئات إدارية خاصة، ال يتضمنها يسمى هذا النوع م  

التنظيم اإلداري لإلدارات حمل املراقبة، فهي هيئات خاصة أناط هلا القانون مهمة التفتيش من تلقاء نفسها على 

وميثل هذا النوع من الرقابة أكثر أعمال السلطة اإلدارية ومراقبة ما يقومون به من أعمال خالل أداء وظائفهم، 

جدية يف الرقابة على أعمال اإلدارة نتيجة عدم إشراك مصّدري القرارات املعيبة أو رؤسائهم يف تشكيل هذه 

  .اللجان؛ اليت تفصل يف التظلم دون الرجوع إىل الرئيس اإلداري
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  االنتخابيةرقابة المجلس الدستوري على العملية : المطلب الثاني

إىل إحدى اهليئات الدستورية املستقلة عن  االنتخابيةجيري العمل على إسناد مهمة الرقابة على العملية   

باقي السلطات يف الدولة، ولعل من أهم هذه اهليئات الدستورية جند ا�لس الدستوري الذي يتوىل إىل جانب 

ئح واملعاهدات يف اجلزائر، مهمة السهر على صحة مهمته األساسية املتمثلة يف الرقابة على دستورية القوانني واللوا

، يف هذا املطلب سنحاول التطرق إىل التعريف با�لس الدستوري وطبيعته، إضافة إىل 1االنتخابيةالعملية 

وكذلك حجية قرارات هذا ا�لس واآلثار املرتتبة عليها وذلك من خالل  االنتخابيةاختصاصاته يف جمال املنازعات 

  .ربعة اليت حيتويها هذا املطلبالفروع األ

  التعريف بالمجلس الدستوري: الفرع األول

، اهليئة اليت تسهر على 2016من التعديل الدستوري لسنة  182يعترب ا�لس الدستوري طبقا للمادة   

 وانتخاب رئيس اجلمهورية، ويعلن نتائج هذه العمليات ، وملعرفة طبيعة هذا النوع من االستفتاءصحة عملية 

  .الرقابة البد من التطرق إىل تعريف هذه اهليئة وتشكيلتها وطبيعة الرقابة اليت متارسها، ناهيك عن صالحيا�ا

  تعريف المجلس الدستوري -أوال

يعترب ا�لس الدستور ذلك اجلهاز املختص يف مراقبة مدى احرتام قواعد الشرعية الدستورية، ورقابة صحة   

  .االستفتاءات، وكذا )انتخابات رئاسية وتشريعية( االنتخابيةالعملية 

ال أن هذا ، إاالنتخابيةدون أية صالحيات يف جمال املنازعة  1963مت إنشاء هذا ا�لس يف دستور   

، 1965جوان  19ا�لس مل جيد تطبيقه على أرض الواقع نتيجة تعليق العمل بأحكام الدستور بعد أحداث 

، الذي أغفل هذه النقطة حبجة وجود أجهزة مراقبة شعبية 1976اية صدور دستور وبقي هناك فراغ قانوين إىل غ

سياسية كافية للقيام �ذه املهمة، وبالتايل ال جدوى من إنشاء جهاز آخر للمراقبة، وبعد أن قام املشرع اجلزائري 

، 1996نة املعدل يف س 1989، جاء دستور 1988بإدخال إصالحات يف كل ا�االت بعد أحداث أكتوبر 

مت إنشاء ا�لس الدستوري الذي ٌخول له اختصاص مراقبة سالمة العملية  2016ناهيك عن التعديل لسنة 

 .2ومدى دستورية القوانني مع تعديل طفيف يف عدد أعضاءه من تعديل إىل آخر االنتخابية

 

  

                                                           
  . 67، ص  2006، منشأة املعارف باإلسكندرية  )03، الطبعة القضاء اإلداري(: عبد الغين بسيوين عبد اهللا -1
2

  ما بعدهاو  88مرجع سبق ذكره، ص ، ا�لس الدستوري قاضي انتخابات: مسعود شيهوب -



مفهوم الرقابة القضائية على العملية اإلنتخابية:                                                الفصل األول من الباب األول   

 

70 
 

  تشكيل المجلس الدستوري -ثانيا

الدولة اليت هلا متثيل لكل السلطات يف تشكيلته، فهو يتشكل إن ا�لس الدستوري من األجهزة القليلة يف   

من الرئيس األول للمحكمة العليا ورئيس الغرفتني املدنية واإلدارية يف  1963من دستور  63حسب نص املادة 

 1989، واحتفظ دستور 1احملكمة العليا، وثالث نواب يعينهم ا�لس الوطين، وعضو يعّينه رئيس اجلمهورية

، فقد أصبح يتكون من سبعة 1963مبا كان موجودا يف سنة  االختالف، ولكن مع شيء من لتشكيلة بنفس ا

، وعضوان 1963أعضاء، اثنان ميثالن السلطة التنفيذية يعينهم رئيس اجلمهورية بدال من عضو واحد يف دستور 

ن ميثالن السلطة التشريعية ينتخبهم ميثالن السلطة القضائية تنتخبهم اجلمعية العامة لقضاة احملكمة العليا، واثنا

  .2الربملان من بني أعضاءه، والعضو السابع وهو رئيس ا�لس الدستوري يعني من قبل رئيس اجلمهورية

، حبيث ٌأضيف للتشكيلة السابقة عضوان ممثالن �لس األمة، 1996وتغريت التشكيلة يف ظل دستور   

ء هذا ا�لس، كما أٌعيد توزيع ممثلي السلطة القضائية بني احملكمة من بني أعضا االنتخابيتم تعيينهما عن طريق 

، وذلك بتحويل عضو واحد ميثل جملس الدولة واإلبقاء 1996العليا وجملس الدولة، الذي أٌنشأ مبوجب دستور 

  .19893على العضو اآلخر ممثال للمحكمة العليا بدل عضوين اثنني ممثلني هلا يف دستور 

عضو آخر ممثال عن احملكمة العليا وعضو ممثال �لس الدولة،  2016الدستوري لسنة وأضاف التعديل   

  .4ويف املقابل يعني رئيس اجلمهورية أربعة أعضاء من بينهم رئيس ا�لس ونائبه

سنة كاملة يوم ) 40(ويشرتط يف أعضاء ا�لس الدستوري املنتخبني أو املعينني بلوغ سن األربعني   

ا�م، والتمتع خبربة مهنية مد�ا مخسة عشر سنة على األقل يف التعليم العايل يف جمال العلوم تعيينهم أو انتخ

القانونية واإلدارية أو يف القضاء أو يف مهنة احملاماة لدى احملكمة العليا أو لدى جملس الدولة أو وظيفة عليا يف 

فون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو ، ومبجرد انتخاب أعضاء ا�لس الدستوري أو تعيينهم يتوق5الدولة

  .6تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة

من الدستور بأن مدة العضوية بالنسبة لألعضاء يف ا�لس الدستوري هي مثاين  183وقد نصت املادة   

  .7سنوات غري قابلة للتجديد، على أن يتجدد نصف عدد األعضاء كل أربع سنوات

                                                           
  .مرجع سبق ذكره، 1963من دستور  63املادة  -1
  .مرجع سبق ذكره، 1989من دستور  154املادة  -2
  .مرجع سبق ذكره، 1996من دستور  164املادة  -3
  .مرجع سبق ذكره، 2016من دستور  183املادة  -4
  .مرجع سبق ذكره، 2016 مارس 06الدستوري املؤرخ يف من التعديل  184املادة  -5
  .مرجع سبق ذكره، 2016مارس  06الدستوري املؤرخ يف من التعديل  183املادة  -6
  .نفس املرجع، نفس املادة -7
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فيه أن املشرع اجلزائري أراد أن تكون مدة العضوية طويلة نسبيا، وذلك للحفاظ على هيبة  ومما الشك  

ا�لس، وحتقيقا جلدية أعماله، كما أراد املشرع عدم جتديد مدة العضوية لضمان استقالل أعضاء ا�لس حىت 

ن عدم جتديد العضوية يعد يتوىل كل عضو ممارسة أعماله دون أن يسعى إلرضاء السلطة اليت قامت بتعيينه، أل

احد مظاهر استقاللية أعضاء ا�لس الدستوري، وجيوز لعضو ا�لس الدستوري أن يقدم استقالته وفقا ملا نصت 

إىل ا�لس الدستوري  االستقالة، وأن يوجه خطاب 1لنظام احملدد لقواعد ا�لس الدستوريمن ا 08ليه املادة ع

إىل رئيس اجلمهورية، وحسب احلالة إىل رئيس ا�لس الشعيب الوطين أو رئيس  الذي جيري مداولة تبلغ نسخة منها

  .جملس األمة، أو رئيس احملكمة العليا أو رئيس جملس الدولة

 03فقرة / 183يعني رئيس ا�لس الدستوري ونائبه عن طريق رئيس اجلمهورية وفقا ملا نصت عليه املادة   

ما أثار خماوف جانب من الفقه من تأثري هذا الوضع على استقاللية  ، وهو2016من التعديل الدستوري لسنة 

من طرف  االنتخابأنه كان من األفضل أن يتم اختيار رئيس ا�لس عن طريق  االجتاه، ويرى أنصار هذا 2ا�لس

  .مبا هو متبع يف العديد من النظم القانونية األخرى أسوةأعضاء ا�لس أنفسهم، 

  المفروضة على أعضاء المجلس الدستوري االلتزامات -ثالثا

طيلة مدة عهد�م با�لس، وهذه  االلتزاماتيتعني أن يلتزم رئيس ا�لس الدستوري واألعضاء ببعض   

  :تتمثل يف االلتزامات

يظل حىت بعد انتهاء مدة والية العضو  االلتزاماحملافظة على سرية املداوالت وسرية التصويت با�لس، وهذا  - 

  سيؤثر ذلك على عمل ا�لس؛ طاملا

من النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري، اليت توجب على  76بالتحفظ طبقا لنص املادة  االلتزام - 

بواجب التحفظ، وعدم تبين أي موقف عام حيال بعض املسائل اليت ختضع  االلتزامأعضاء ا�لس الدستوري 

كيلة ا�لس بعض األعضاء الذين ميارسون مهنة التدريس الختصاص ا�لس، حيث يوجد أحيانا ضمن تش

بواجب التحفظ حيال  االلتزامباجلامعة، والذين يتعرضون لبعض املسائل اليت تطرح على ا�لس، فيتعني عليهم 

  تلك املسائل وأال يتم تناوهلا أو إبداء الرأي فيها خارج نطاق ا�لس؛

من النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري  77ملادة قطع الصلة مع أي حزب سياسي، حيث نصت ا - 

  على عدم شغل عضو ا�لس الدستوري ألية وظائف أو مناصب قيادية يف حزب سياسي طيلة عهدته؛

                                                           
  . 11/05/2016، املؤرخة يف 29/2016رقم  اجلريدة الرمسية من النظام احملدد لقواعد سري عمل ا�لس الدستوري،  82املادة  -1
  .وما بعدها 05، ص 2005،  07، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، العدد)المجلس الدستوري؛ تشكيل وصالحيات(: العام رشيدة -2
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عدم ذكر األمساء والصفات الرمسية ألعضاء ا�لس الدستوري على أية وثائق قابلة للنشر، حيث ألزمت املادة  - 

د لقواعد عمل ا�لس الدستوري عضو ا�لس احلصول على ترخيص من رئيس ا�لس من النظام احملد 78

الدستوري قبل املشاركة يف األنشطة العلمية والفكرية، إذا كان هلذه املشاركة عالقة مبهام ا�لس، وجيب أن ال  

  .يكون هلا أي تأثري على استقالله ونزاهته

  يالدستور الطبيعة القانونية للمجلس : الفرع الثاني

يقتضي منا حتديد الطبيعة القانونية  االنتخابيةإن حتديد مكانة ا�لس الدستوري كهيئة رقابية على العملية   

له، خاصة أن املشرع الدستوري اجلزائري مل حيدد طبيعته القانونية، وإمنا حدد النصوص القانونية املنظمة له و 

، ولعل ما زاد األمر غموضا هو تبنيه للموقف االنتخابيةاملمنوحة له يف جمال الرقابة على العملية  االختصاصات

الفرنسي الذي أطلق فيه تسمية جملس دستوري ومل يطلق عليه اصطالح احملكمة الدستورية، كما فعلت بعض 

ذ أنه فضل إع الفرنسي له ما يربره، التشريعات األخرى على غرار التشريع املصري، ولعل املوقف الذي اختذه املشر 

لفظ ا�لس ألن طبيعته غري حمددة، أما اصطالح حمكمة فيعطي االنطباع خبضوع الربملان للقضاة، وهو ما يتعارض 

  .مع مبدأ الفصل بني السلطات، يف حني أن اصطالح جلنة يفيد بأ�ا ختضع لسلطة أعلى

فرنسي، الذي عرف جمالس سياسية مثل جملس اجلمهورية، يتفق مع التاريخ ال" جملس"املهم أن اصطالح   

، شبه قضائية  أووجمالس قضائية مثل جملس الدولة، بينما اصطالح جملس يصدق على هيئة سياسية أو قضائية 

، وهنا نتساءل عن طبيعة ا�لس الدستوري، فهل هو هيئة قضائية ف  املشرعني  الفرنسي  واجلزائريموقحسب 

  .هيئة سياسية، أو هو هيئة شبه قضائيةأو هو جمرد 

  المجلس الدستوري هيئة قضائية -أوال

النظام احملدد كل من اجته جانب من الفقه إىل أن ا�لس الدستوري هو جهة قضائية على أساس أن    

ه طابع الفقهاء املختلقة تبني أن ا�لس الدستوري لبعض وآراء  االنتخاباتلقواعد عمله والقانون العضوي لنظام 

  :قضائي، وهذا باالستناد إىل ثالثة مبادئ أساسية هي

  توفر عنصر الوظيفة القضائية: المبدأ األول -أ

، وهو عضو سابق يف ا�لس الدستوري الفرنسي، "Walineفالني "من ابرز املؤيدين هلذا الرأي األستاذ   

، حيث استند يف رأيه إىل 1975ة سنة الذي أورد وجهة نظره املؤيدة العتبار ا�لس الدستوري هيئة قضائي

معيارين يتميز �ما العمل القضائي، ومها تطبيق القانون، وحجية الشيء املقضي به، فعند حتليله لكلمة القضاء 

                                                           
 -  حلوار، يف حني أن تعين التشاور وايقول األستاذ يلسن شاوش بشري أن املشرع الدستوري اجلزائري مل يستعمل كلمة حمكمة بسبب التحفظ من إثارة احلساسيات، ألن كلمة ا�لس

  .جملس قضائي تعين الردع والرقابة، وهو ما مل تتعود عليه السلطات العامة يف البالد، وعدم تقبلها أن تكون حمل رقابة أوحمكمة 
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أكد أ�ا تعين اجلهة اليت تقول كلمة القانون بشكل علين وباسم الدولة، واملعيار الثاين املميز للعمل القضائي هو 

ن حائزة للحجية، حبيث تكون قراراته واجبة التطبيق بطريقة آمرة على طريف اخلصومة، وعلى الغري أن أحكامه تكو 

 مسعود شيهوب حني االجتاه، وأيد هذا 1من املؤسسات العمومية والقضائية، وغري قابلة ألي وجه من أوجه الطعن

  .  2ي انتخاباتاعترب أن ا�لس الدستوري هو قاض

  االنتخاباتفي مجال الرقابة على : المبدأ الثاني -ب

التشريعية، وذلك  االنتخاباتيف هذا ا�ال يظهر جليا الطابع القضائي للمجلس الدستوري، ال يسما يف   

  :من خالل ثالث نقاط هي

  ؛3االنتخاباتونتائج  االقرتاعالنقطة األوىل أن يكون هناك شخص ينازع صحة  - 

، والنظام احملدد لقواعد عمل باالنتخاباتالنقطة الثانية تستشف من صياغة بعض مواد القانون العضوي املتعلق  - 

و  االنتخابات، حيث أن قرارات ا�لس الدستوري حال فصلها يف صحة 2016ا�لس الدستوري لسنة 

  .، أي أ�ا ذات طبيعة قضائية4ة قانوناهي أحكام �ائية غري قابلة ألي وجه من أوجه الطعن احملدد االستفتاءات

النقطة الثالثة هي أن للمجلس الدستوري كتابة ضبط، اليت ال تكون موجودة إال يف احملاكم وا�الس القضائية،  - 

إضافة إىل شكل قراراته اليت تشبه إىل حد كبري القرارات القضائية، أل�ا حتتوي على بيان للقرار، تسبيب القرار، 

خري منطوق القرار، الذي حيتوي على النص الدستوري أو القانون املؤسس عليه للوصول إىل الفصل، مع مث يف األ

التأكيد على أن هذا الفصل يكون يف الشكل ويف املوضوع، كما يصدر ا�لس الدستوري قراره مع ذكر أعضاءه 

الذي اعرتض على انتخابه ليقدم دفاعه  املرشحاحلرص على تطبيق مبدأ الوجاهية، حينما يقوم بتبليغ مع املشاركني 

  .كتابيا

  استقاللية المجلس الدستوري: المبدأ الثالث -ج

، فهو هيئة مستقلة عن السلطتني االستقالليةيعترب ا�لس الدستوري ذو طبيعة قضائية على أساس فكرة   

أساس وجود هيئات مستقلة ، لكن هذا الرأي كان حمال لالنتقاد من طرف الفقهاء على 5التشريعية والتنفيذية

، ومن جهة أخرى فإن احلجة املستمدة من اختصاص ا�لس 6أخرى مثل سلطات الضبط إال أ�ا ليست قضائية

                                                           
، 132ن ص 2014القاهرة،  ،دار الكتاب احلديث ،)01الرئاسية والتشريعية دراسة مقارنة، ط  االنتخاباتالمجلس الدستوري ودوره في الرقابة على (: بلغول عباس  -1

133.  
  .وما بعدها 88، ص مرجع سبق ذكرها�لس الدستوري قاضي انتخابات، : مسعود شيهوب  -2

3- Rousseau Dominique: Droit du contentieux constitutionnel, MT, paris, 1990, p47. 
  .، مرجع سبق ذكره2016ا�لس الدستوري لسنة من النظام العام احملدد لقواعد  71املادة  -4
  .160، 159حمفوظ لعشب، مرجع سبق ذكره، ص  -5
  .،179ص  ،مرجع سبق ذكره، )إسهامات المجلس الدستوري في المادة اإلدارية(: شرايرية حممد -6
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الدستوري غري مقنعة أيضا، فمجلس الدولة ميارس وظيفة قضائية واستشارية، وال تثبت له الطبيعة القضائية إال 

لتفادي اعتبار ا�لس الدستوري سلطة رابعة ليس هلا وجود يف أية حينما يفصل يف نزاع، وإن هذه احلجج جاءت 

  .دولة

واملالحظ حسب رأيي هو أن ا�لس الدستوري ليس ذو طبيعة قضائية، على أساس أن املشرع الدستوري   

لذي ، ااالستشارية، واملؤسسات االنتخاباتنص على ا�لس الدستوري يف الباب الثالث املتعلق بالرقابة ومراقبة 

يتضمن يف الباب األول حتت عنوان الرقابة، اهليئات الدستورية املكلفة بالرقابة، ومن ضمنها ا�لس الدستوري 

، بينما مت التطرق إىل اهليئات القضائية يف الفصل الثالث حتت عنوان السلطة 1منه 182املنصوص عليه يف املادة 

يم السلطات، وهذا ما يعين أن ا�لس الدستوري ليس هيئة القضائية من الباب الثاين الذي ورد حتت عنوان تنظ

قضائية، وإال مت إدراجه مع الفصل اخلاص بالسلطة القضائية، إضافة إىل أن تشكيلته يغلب عليها الطابع السياسي 

ألن لرئيس اجلمهورية حق تعيني رئيس ا�لس ونائبه، إضافة إىل عضوين آخرين، وينتخب ا�لس الشعيب الوطين 

من بني أعضائه عضوين، وكذلك احلال بالنسبة �لس اآلمة، أما جملس الدولة واحملكمة العليا فيتم انتخاب 

أعضاء  08عضوين لكل منهما، وهذا ما يدل على الطابع غري القضائي  هلذا ا�لس، ألن تشكيلته حتتوي على 

ي، وهو الرأي الذي يطابق رأي األستاذ قضاة، وهو ما يغلب عليه الطابع شبه القضائي حسب اعتقاد 04مقابل 

سعيد بوشعري، الذي يرى أن ا�لس الدستوري جيمع بني الصفة السياسية والقانونية، ألنه يفصل بصفته قاضيا يف 

  . 2املنازعات املتعلقة باجلانب القانوين مع مراعاة املالئمة السياسية، أي أن هذا ا�لس ذو طبيعة شبه قضائية

  الدستوري هيئة سياسية المجلس -ثانيا

دهب جناح من الفقه الفرنسي إىل إضفاء الصبغة السياسية على ا�لس الدستوري، وهذا بالنظر غلى   

طريقة تعيني أعضاءه واختصاصاته، وعدم وجود دعوى أمامه، وأن اإلجراءات املتبعة أمامه ختتلف عن اإلجراءات 

ني حمامي للدفاع عنهم، كما أن  جلساته سرية، وهي على حنو القضائية، فال يشرتط فيها حضور األطراف أو تعي

ة كما هو الشأن بالنسبة للقوانني خمالف للقضاء، إضافة إىل أنه ميارس رقابة دستورية سابقة وبطريقة وجوبيّ 

أن ا�لس الدستوري هو جهاز قانوين سياسي باعتباره يفصل من  Coste Floretالعضوية، وقد عرب األستاذ 

، االستثنائيةة السياسية، ويظهر ذلك من خالل استشارته لرئيس ا�لس الدستوري قبل إعالن قيام الظروف الناحي

، وهي اليت 3االستثنائيةمن الدستور الفرنسي، املتعلقة حبالة إعالن رئيس اجلمهورية الظروف  16طبقا للمادة 

، واليت تشرتط تقدمي ا�لس الدستوري لرأيه يف يف اجلزائر 2016من التعديل الدستوري لسنة  107تقابلها املادة 

                                                           
  .مرجع سبق ذكره ،2016مارس  06الدستوري املؤرخ يف من التعديل  182املادة  -1
  .426، ص 1993، دار اهلدى، اجلزائر، )02ط  ،النظام السياسي الجزائري(: ريسعيد بوشع  -2

3- Rousseau Dominique: Droit du contentieux constitutionnel, op- cit, p 49, 50. 
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أن ا�لس الدستوري ليس حمكمة باملعىن الدقيق، رغم متتعه باالستقاللية فإنه مع  Hamonذلك، ويرى األستاذ 

  .1ذلك يفتقد غلى تنظيم اخلصومة وعدم متكني اإلطراف من إحاطة القاضي بتفاصيل النزاع

السائد يف فرنسا، واملنكر للطبيعة القضائية للمجلس  االجتاهوقد تأثر بعض الفقهاء اجلزائريني �ذا   

الدستوري، وهكذا يرى األستاذ عبد القادر بن هين بأن ا�لس الدستوري ال يقوم بالفصل يف دعوى األطراف يف 

عقون بأن مصطلح األطراف وكذا مصطلح املواجهة ، كما يرى األستاذ وليد ال االنتخابيةمنازعة باستثناء املنازعات 

بني اخلصوم غري معروفني يف القضاء الدستوري، وال توجد جلسة وال أطراف اخلصومة، وال توجد مواجهة بني 

  .2املدعي واملدعى عليه

كما أيد األستاذ قزو حممد أكلي هذا الطرح، الذي يرى أن اهلدف من إنشاء ا�لس الدستوري هو دعم   

ء جمتمع دميقراطي تعدد مزود مبؤسسات قوية، يكمل بعضها البعض ضمن قواعد حمددة وواضحة، وذلك بنا

بتكليف ا�لس الدستوري بالسهر على إنشاء مؤسسات شرعية وضمان استمراريتها وحتقيق التوازن بني 

  .3السلطات، واختصاصاته القضائية ثابتة مبقتضى نص الدستور

على أساس أن أعضاء ا�لس الدستوري ليسوا مبمثلني للشعب،  االنتقادن حىت هذا الطرح مل يسلم م  

وليسوا مبنتخبني، فكيف ميارسون السلطة السياسية ، فأربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم رئيس اجلمهورية 

ن الثلث املنتخب، باإلضافة إىل عضوين من ا�لس الشعيب الوطين وعضوين عن جملس األمة اللذين قد يكونان م

، كما أن واالجتماعية واالقتصاديةالرئاسي املتكون من الكفاءات الوطنية يف ا�االت العلمية والثقافية واملهنية 

ىل ليا، وعضوان من جملس الدولة، ضف إالسلطة القضائية ممثلة بأربعة أعضاء، عضوان ينتخبان من احملكمة الع

بيد أن أعضاء ا�لس الدستوري غري مسؤولني أمام أي  ذلك أن كل جهاز سياسي له سلطة مسؤول أمامها،

جهة، فبمجرد تعيينهم ال ميكن فصلهم أو جتديدهم، وبالتايل فإن مشاركة ا�لس الدستوري كسلطة سياسية 

  .بقراراته اليت ختضع هلا كل السلطات األخرى يتناىف متاما مع مبدأ املسؤولية السياسية

س الدستوري الشبه القضائية، على أساس تركيبته املختلطة، اليت جتمع وهذا ما يظهر لنا طبيعة ا�ل  

أعضاء السلطات الثالث، ميارس سلطات دستورية ذات طابع سياسي وقضائي بقرارات وآراء ذات حجية مطلقة 

ري جهة �ائية غري قابلة ألي وجه من أوجه الطعن العادية وغري العادية، ويف األخري ميكن القول أن ا�لس الدستو 

  .4شبه قضائية قريبة يف تنظيمها وسريها وعملها من جملس الدولة

                                                           
1- Lu chaire F: Le conseil constitutionnel est- il, une juridiction ? RDP n 01, 1979, p49, 50. 

  .140مرجع سبق ذكره، ص : بلغول عباس -: يراجع -2

   183، ص  يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره االنتخايبالنظام : عبد املؤمن عبد الوهاب -           
  .، حماضرة أٌلقيت على أعضاء ا�لس الشعيب الوطين)الممارسة الدبمقراطية للسلطة واإلصالحات الدستورية في الجزائر(: قزو حممد اكلي -3
  .07ا�لس الدستوري تشكيل وصالحيات، مرجع سبق ذكره، ص : العام رشيدة -:يراجع -4
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  اختصاصات المجلس الدستوري: الفرع الثالث

طبقا ملا نص عليه الدستور اجلزائري، وهي تتنوع ما  االختصاصاتميارس ا�لس الدستوري العديد من   

عند وجود  األمةوالنزاعات املتعلقة �ا وكذا قانونية انتخاب النواب وأعضاء جملس  االنتخابيةبني النظر يف الطعون 

، كما يتوىل ا�لس الدستوري اجلزائري الرقابة على مدى دستورية القوانني والقوانني العضوية األمرنزاع يتعلق �ذا 

  .األخرى االختصاصاتواملعاهدات، وبعض 

و  االنتخاباتالدستوري هو ما يتعلق منها بالرقابة على صحة  ولعل ما يهمنا مت اختصاصات ا�لس  

  :نتناوهلا كما يلي االختصاصات، وهذه االنتخابية، وأيضا الطعون املتعلقة بالعملية 1وإعالن النتائج االستفتاءات

  اإلشراف على انتخاب رئيس الجمهورية -أوال

على أن ا�لس  2016مارس  06املؤرخ يف  من التعديل الدستوري 182نص املشرع اجلزائري يف املادة   

الدستوري هو املختص بالسهر على صحة عملية انتخاب رئيس اجلمهورية، والنظر يف الطعون حول النتائج املؤقتة 

  .وإعالن النتائج النهائية

عد يف الباب الثالث منه، ونصوص النظام احملدد لقوا باالنتخاباتوطبقا ملواد القانون العضوي املتعلق   

  :املعدل واملتمم فإن ا�لس الدستوري خيتص مبا يلي 2016أفريل  06عمل ا�لس الدستوري الصادر يف 

  تقرير املانع النهائي لرئيس اجلمهورية وإعالن خلو منصب الرئاسة؛ - 

  تلقي طلبات الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية؛ - 

  الرئاسية؛ االنتخاباتتقرير تأجيل  - 

  ؛للمرشحنياعتماد القائمة النهائية  - 

  وفرز األصوات؛ االقرتاعرقابة صحة إجراءات  - 

  ؛لالنتخاباتإعالن النتيجة النهائية  - 

  .باالنتخاباتفحص الطعون اخلاصة  - 

                                                                                                                                                                                     
وما  81، ص 2004/2005، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، )المجلس الدستوري الجزائري؛ تنظيمه وطبيعته(: أبو سامل رابح -           

  .بعدها
  .08، 07ص  ،ذكرهالعام رشيدة، مرجع سبق  -1



مفهوم الرقابة القضائية على العملية اإلنتخابية:                                                الفصل األول من الباب األول   

 

77 
 

وبناءا على ذلك فإن ا�لس الدستوري يتوىل مهمة رقابة صحة إجراءات انتخاب رئيس اجلمهورية، حيث   

الرتشيح للمجلس الدستوري، ويقوم ا�لس بالتحقق من صحة توقيعات املواطنني املؤيدين للمرشح تقدم طلبات 

واملستندات األخرى املرفقة مع طلب الرتشيح، ويعلن ا�لس الدستوري عن اسم وصفة املواطنني الذين أيدوا 

، ولتسهيل 1طلوب لصحة الرتشيحاملرشحني املدرجني على القائمة يف اجلريدة الرمسية، وذلك يف حدود العدد امل

دور ا�لس يف رقابة توافر شروط الرتشيح يف حالة حدوث خالل حول مقرتحي الرتشيح يتوىل ا�لس الدستوري 

فحص مدى توافر الشروط املوضوعية اخلاصة بالرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية، من حيث السن واجلنسية وأداء 

يف أعمال مناهضة  1942جوان  01املولود بعد  املرشحت، وعدم تورط أبوي اخلدمة الوطنية والتصريح باملمتلكا

، والقيد القائمة 1942جوان  01لثورة التحرير الوطنية، أو شهادة مشاركته يف الثورة إذا كان مولود قبل 

من طرف من عدمه، باإلضافة إىل الشروط الشكلية اخلاصة بضمانات جدية الرتشيح مثل تزكية املرشح  االنتخابية

والية على األقل حسب ما  25عدد معني من املواطنني أو املنتخبني يف ا�الس البلدية و الوالئية أو الربملانية عرب 

، إضافة إىل ذلك يتحقق 2إعالن القائمة النهائية للمرّشحنيو  العضوي املتعلق بنظام االنتخابات نص القانون 

وعلى أوجه اإلنفاق  االنتخابيةا�لس الدستوري من توافر بيان الذمة املالية لكل مرشح واإلشراف على احلمالت 

بدءا من التصويت مرورا بالفرز  االقرتاعاملايل لكل مرشح حسب ما ينص عليه القانون، ورقابة صحة عملية 

والتأكد من سرية  االنتخابيةن توافر طل الضمانات الالزمة لتامني املعملية وانتهاء حبصر النتائج، وذلك للتأكد م

  .3التصويت

أو  املرشحنيالرئاسية يف حالة وفاة أحد  االنتخاباتوجيوز للمجلس الدستوري أن يعلن متديد آجال   

يف الدور األول، و  االنتخاباتيوما السابقة على التاريخ احملدد لتنظيم  15حدوث مانع لديه خالل مدة أقضاها 

  . 4يوما إذا كنا بصدد الدور الثاين 60

ويقوم أخريا ا�لس الدستوري بفحص الطعون املقدمة من طرف املرشحني حول النتائج املؤقتة   

، دون حتديد مدة معينة اليت جيب على ا�لس الدستوري أن يبت يف الطعن خالهلا، ولكن 5الرئاسية لالنتخابات

، وترك مسألة االنتخاباتقول بأن ينظر ا�لس يف جوهر الطعون طبقا ألحكام الدستور وقانون املشرع اكتفى بال

  .، وإن كان من األفضل حتديد ميعاد البت يف الطعون6حتديد املدة غلى التنظيم

  

                                                           
  .115، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ص  املنتدى القانوين، العدد اخلامس ، جملة)االختصاصاتالمجلس الدستوري الجزائري، التنظيم و (: فريد علواش -1
   .مرجع سبق ذكره،  االنتخابات، املتعلق بنظام 16/10من القانون العضوي رقم  139املادة  -2
  وما بعدها 39ا�لس الدستوري اجلزائري، تنظيمه وطبيعته، مرجع سبق ذكره، ص : بوسامل رابح -3
  .مرجع سبق ذكره، االنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق بقانون  146، 144املادتني  -4
  .مرجع سبق ذكره، االنتخابات، املتعلق بنظام 16/10من القانون العضوي رقم  172املادة  -5
  .44لس الدستوري اجلزائري، تنظيمه وطبيعته، مرجع سبق ذكره، ص بوسامل رابح، ا� -6
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  على انتخاب أعضاء البرلمان -ثانيا

على أن ا�لس الدستوري يسهر على صحة  2016من التعديل الدستوري لسنة  182نصت املادة   

، وينظر يف جوهر الطعون اليت يتلقاها حول النتائج املؤقتة هلا، االنتخاباتالتشريعية ويعلن نتائج هذه  االنتخابات

احملدد لقواعد سري ا�لس الدستوري  وما بعدها من النظام الداخلي 47ويعلن النتائج النهائية، ونظمت املادة 

  :واليت تتمثل يف االنتخاباتعلى اختصاصات ا�لس الدستوري بشأن هذه 

الوالئية، وحماضر نتائج انتخابات أعضاء جملس  االنتخابيةتلقي حماضر تركيز النتائج املعدة من طرف اللجان  - 

  األمة؛

  ضبط النتائج النهائية؛ - 

  النتخابات أعضاء ا�لس الشعيب الوطين على القوائم طبقا ألحكام قانون اإلنتخابات؛ توزيع املقاعد بالنسبة - 

النظر يف الطعون املتعلقة بنتائج انتخاب أعضاء الربملان، تلك املتعلقة بصحة عمليات التصويت وفق األشكال  - 

  ؛االنتخاباتاحملددة يف قانون 

  .االنتخابيةه من عهدته اإلعالن عن شغور مقعد  عضو الربملان أو جتريد - 

واملالحظ أن مهمة ا�لس الدستوري يف انتخابات أعضاء الربملان تنحصر يف مراقبة مدى صحة عمليات 

 113، 96، بينما تبقى منازعات الرتشح من اختصاص احملاكم اإلدارية طبقا للمادتني 1التصويت وإعالن النتائج

  .باالنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق 

  االستفتاءرقابة صحة عمليات  -ثالثا

من التعديل  182، وذلك طبقا للمادة االستفتاءأسند الدستور اجلزائري مهمة مراقبة صحة عمليات   

  :وما بعدها من النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري وهذا من خالل 62، واملادة 2016الدستوري لسنة 

  للمقيمني باخلارج ودراستها؛ االنتخابيةالوالئية، واللجان  و االنتخابيةاستالم حماضر اللجان  - 

  الفصل يف الطعون املتعلقة بصحة عمليات التصويت يف اآلجال احملددة يف القانون؛ - 

  . 2ضمن اآلجال املنصوص عليها قانونا لالستفتاءإعالن النتائج النهائية  - 

                                                           
  .43بوسامل رابح، ا�لس الدستوري اجلزائري، تنظيمه وطبيعته، مرجع سبق ذكره، ص  -:يراجع -1

  .وما بعدها 83، ص  2009/2010اجلزائر، ، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة )المجالس الدستورية في دول المغرب العربي( :بلمهدي إبراهيم -           
  .43بوسامل رابح، ا�لس الدستوري اجلزائري، تنظيمه وطبيعته، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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  االنتخابيةرقابة حسابات الحملة  -رابعا

املتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية  االنتخابيةخيتص ا�لس الدستوري مبهمة رقابة حسابات احلملة   

، باالنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق  209، وذلك طبقا للمادة 1وانتخاب أعضاء ا�لس الشعيب الوطين

  :من خالل وما بعدها من النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري وهذا 58واملادة 

  املعدة من طرف حماسب خبري او حماسب معتمد بعد نشر النتائج النهائية؛ االنتخابيةتلقي حسابات احلملة  - 

من خالل رقابة طبيعة اإليرادات املربرة قانونا، والنفقات املدعمة بالوثائق  االنتخابيةالبت يف حسابات احللمة  - 

  .الثبوتية

  المجلس الدستوري واآلثار المترتبة على ذلكحجية قرارات : الفرع الرابع

  حجية قرارات المجلس الدستوري -أوال

من النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري  71تعترب قرارات ا�لس الدستوري طبقا لنص املادة   

لقضائية، وغري قابلة �ائية وحائزة لقوة الشيء املقضي فيه، ونافذة يف مواجهة كافة السلطات العمومية، اإلدارية وا

يف قرار جملس الدولة الذي رفض طعنا  االجتاهألي وجه من أوجه الطعن احملددة قانونا، وأيد القضاء اإلداري هذا 

يف القضية املتعلقة برفض ملف مرشح حركة جمتمع السلم حمفوظ حنناح، الذي قدم طعنا  االختصاصقضائيا لعدم 

على  االختصاصبقرار رفض ترشحه، ولقد حكم جملس الدولة حينها بعدم أمام جملس الدولة، وذلك بعدما بٌلغ 

، وأن قرارات ا�لس الدستوري تندرج ضمن األعمال  2أساس أن قرارات جملس الدولة تعترب من األعمال الدستوري

  .3الدستورية للمجلس الدستوري، واليت ال ختضع نظرا لطبيعتها ملراقبة جملس الدولة

الفقهاء ذهبوا غلى القول بقابلية القرارات اليت تصدر عن ا�لس الدستوري يف املادة  إال أن هناك بعض  

للطعن أمام جهة أعلى وهي جملس الدولة، من منطلق أن ا�لس الدستوري يعترب مبثابة جهة قضائية من  االنتخابية

 171ائية اإلدارية طبقا للمادة أول وآخر درجة،  وجملس الدولة يعترب هيئة قضائية مقّومة ألعمال اجلهات القض

املتعلق مبجلس الدولة،  08/01من القانون العضوي رقم  02، واملادة 2016من التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
  .83بلمهدي إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص  -1
جملس الدولة، العدد  01/11/1942الذين مل يثبتوا شرط املشاركة يف ثورة التحرير الوطنية بالنسبة للمولودين قبل تاريخ  املرشحنيقرار جملس الدولة املشار إليه مبلف أحد   -2

  .منه 142، ص 2002األول، الصادر يف 
  ، ص مرجع سبق ذكره مسعود شيهوب ، ا�لس الدستوري قاض انتخاب، ، -3
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يعترب أمرا منطقيا  االنتخابيةوبالتايل فإن خضوع ا�لس الدستوري لرقابة جملس الدولة بصفته جهة خمتصة يف املادة 

  .1وموافقا للدستور

لسببني، األول أن ا�لس الدستوري ليس هيئة  االجتاها نرى من وجهة نظرنا عدم وجاهة هذا غري أنن  

حىت ميكن إخضاع قراراته للمراجعة أمام جملس الدولة، والسبب الثاين  االنتخابيةقضائية إدارية خمتصة يف املنازعات 

ر متارس وظيفة سياسية بالدرجة هو أنه ال ميكن إخضاع مؤسسة دستورية مكلفة بالسهر على أحكام الدستو 

األوىل وهي رقابة دستورية القوانني إىل رقابة مؤسسة دستورية عليا أخرى مثل جملس الدولة الذي ميارس وظيفة 

  .قضائية

  اآلثار المترتبة على قرارات المجلس الدستوري -ثانيا

رئيس اجلمهورية وأعضاء ا�الس يعترب ا�لس الدستوري هيئة خمولة بالفصل يف الطعون املتعلقة بانتخاب   

 االنتخابالشعبية، كما منحه املشرع الدستوري بناءا على ذلك سلطة إلغاء  االستفتاءاتالشعبية الوطنية و 

، 2، وإما رفض الطعون غري املؤسسة وهذا بناءا على قرار معللاالنتخاباملتنازع فيه أو إعادة صياغة وتعديل نتائج 

  :الشأنفا�لس ميلك يف هذا 

إذا رأى أن الوقائع املدعى  االنتخابيةميكن للمجلس الدستوري تأكيد صحة العملية  :االنتخابإلغاء نتائج  -1

إذا رأى أن  االنتخاب�ا غري قائمة أو أنه ليس من شا�ا تغيري النتيجة، كما خوله القانون يف املقابل إلغاء نتائج 

، ويف هذا االنتخابية، حبيث أ�ا ال ترتجم إرادة اهليئة االنتخابيةجة العملية الوقائع ثابتة ومن شأ�ا التأثري على نتي

ال يتوفر على  مرشحيف والية البيض بسبب كون  االنتخاباتالصدد جند أن ا�لس الدستوري قام بإلغاء نتيجة 

ن ميالد املعين مميز سنة، بالنظر إىل كو  40شرط السن املطلوبة قانونا للرتشح لعضوية جملس األمة واحملددة ب 

ديسمرب من السنة املعتربة، وهو ما اعتربه ا�لس الدستوري امرأ خمال  31جانفي و  01على احتمال والدته بني 

، وهلذا السبب قام بإلغاء جتديد نصف االنتخابيةمببدأ املساواة بني املواطنني أمام القانون ومساسا بصحة العملية 

يف الوالية املعنية خالل  االنتخابوقضى بوجوب قيام السلطات املختصة بإعادة  أعضاء جملس األمة املنتخبني،

  .3اآلجال احملددة قانونا

كما ميكن أيضا للمجلس الدستوري إلغاء نتائج األصوات املعرب عنها يف مكاتب التصويت إذا الحظ   

  :ى احلاالت التاليةا�لس عدم احرتامها للشروط القانونية احملددة، وذلك حتت طائلة توافر إحد

                                                           
  .168، ص 2006، اجلزائر ر الفجر للنشر والتوزيع، ، دا)المجلس الدستوري الجزائري(: رشيد العام -1
  .، مرجع سبق ذكره2016من النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري لسنة  52املادة  -2
املتضمن  06/03/1997ر  املؤرخ  يف  املتعلق  مبراقبة مطابقة القانون  العضوي  املعدل  واملتمم  لألم،  04/01/2004، املؤرخ يف 04قرار ا�لس الدستوري / 01قرار رقم  -3

  .11/02/2004الصادرة  يف   09رقم  اجلريدة الرمسية القانون العضوي  املتعلق  بنظام االنتخابات  للدستور 
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  ؛االنتخابيةالتوقيع من طرف أشخاص غري ناخبني يف القائمة  - 

  استعمال قائمة إضافية للناخبني؛ - 

  ؛االنتخابيةختلف توقيع الناخبني يف القائمة  - 

  ؛االنتخايبعدم تطابق عدد التوقيعات مع عدد األظرف املوجودة يف الصندوق  - 

  ؛االنتخايبفة  ألحكام القانون التصويت بعدة وكاالت بصفة خمال - 

، ويف هذا الشأن قام ا�لس الدستوري بإلغاء االنتخابيةختلف توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة  - 

املتعلقة بالتجديد النصفي ألعضاء جملس األمة بوالية البليدة بناءا على طعن تقدم به أحد  االنتخاباتنتيجة 

املمضى عليها بعد �اية  االنتخابيةبسبب عدم قيام أعضاء مكتب التصويت بالتوقيع على القائمة  املرشحني

، وهو ما اعتربه االنتخابات، املتضمن قانون 97/07رقم  األمرمن  52، خالفا ملا تقتضيه أحكام املادة االقرتاع

قضى بوجوب النتائج املرتتبة عن هذه ، وهلذا االقرتاعا�لس الدستوري امرأ من شأنه املساس بصحة عمليات 

  .1وإعادة إجرائها من جديد االنتخابات

إذا ظهر أن املخالفات أو األخطاء املادية قد أثرت على حساب  :االنتخاباتإعادة صياغة وتعديل نتائج  -2

تائج األصوات وستؤدي حتما إىل إعالن فوز مرشح مكان مرشح آخر ميكن للمجلس الدستوري إعادة صياغة الن

وإعالن فوز املرشح، كما ميكنه إعادة توزيع املقاعد على القوائم املشاركة بعد التحقق من الطعون املرفوعة أمامه 

وإعادة إجرائها من جديد، ويف هذا الصدد جند أن ا�لس الدستور قام  االنتخاباتدون أن حيكم بإلغاء نتائج 

، املتعلقة 02/01/2007اليت مت إجرائها بتاريخ  االنتخابئج بإعادة صياغة حمضر النتائج املعد دون إلغاء نتا

بالتجديد النصفي ألعضاء جملس األمة لوالية املسيلة، وهذا بعد اإلطالع على ملف الطعن الذي تقدم به أحد 

املرشحني، وثبت له بعد التحقيق وجود مخسة أوراق اعتربت صحيحة، يف حني أ�ا متثل تشطيبات على األمساء 

، و على اعتبار أن هذه األوراق اخلمسة تعد غري نظامية مما يتعني اعتبارها ملغاة، فإن هذا اثر )×(من عالمة بدال 

، وعلى اعتبار أن هذا التعديل ال يؤثر على صحة املرشحنيعلى عدد األصوات اليت حتصل عليها كل طرف من 

ع تصحيح نتائج والية املسيلة الواردة يف إعالن الفائز أصال فقد قرر ا�لس الدستوري رفض الطعن، م املرشحفوز 

، املتضمن نتائج جتديد نصف أعضاء جملس 01/01/2007، املؤرخ يف 07/د. م.أ/01ا�لس الدستوري رقم 

  .2اآلمة املنتخبني

  

                                                           
  .08/01/2004، املؤرخ يف 04قرار ا�لس الدستوري / 02قرار رقم  -1
  .05/01/2007، املؤرخ يف 07قرار ا�لس الدستوري / 03قرار رقم  -2
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  االنتخاباتتأكيد نتائج  -ثالثا

تأكيد النتائج، بعد رفض ميلك ا�لس الدستوري باإلضافة إىل سلطة إلغاء النتائج أو تعديلها سلطة   

سيما شرطي الصفة واآلجال، أو ها للشروط والشكليات املطلوبة الالطعون املقدمة أمامه، على أساس عدم احرتام

عدم إدراج حمضر الفرز أو على أساس عدم كفاية احلجج واألدلة، أين يتم رفض الطلب لعدم التأسيس، ويف هذه 

طعن مت رفعها  107لى هذا األساس قام ا�لس الدستوري برفض احلالة حيكم بصحة عمليات التصويت، وع

  .10/05/2012التشريعية يف  االنتخاباتأمامه مبناسبة إجراء 

من جهتنا نرى أن ا�لس الدستوري ورغم كل السلطات والصالحيات املمنوحة له يف إطار بسط رقابته   

جند أنه ميارس هذه املهمة يف نطاق ضيق،  1الشعبية االستفتاءاتعلى انتخابات رئاسة اجلمهورية والربملان و 

حيث يقتصر دوره على دراسة الطعون املقدمة له يف مرحلة التصويت من خالل تقدير مشروعيتها والتدقيق يف 

، اليت 2016من التعديل الدستوري لسنة  182، وهذا ما يتعارض مع روح املادة االنتخابيةحسابات احلملة 

، لذلك كثريا ما أٌعيب على رقابة االنتخابو  االستفتاءلس الدستوري على صحة عمليات تقضي بأن يسهر ا�

هذا ا�لس بأ�ا رقابة من خالل الوثائق وليست مراقبة وقائع يف عني املكان، وهذا ما يؤثر على مهامه عند 

  . االنتخابيةالفصل يف املنازعات 

  االنتخابيةرقابة الهيئة العليا المستقلة على العملية : المطلب الثالث

تغّزز من الرقابة على هذه  االنتخابيةبآلية جديدة ملراقبة العملية  2016جاء التعديل الدستوري لسنة   

من التعديل  194يف نص املادة  االنتخاباتالعملية، وذلك من خالل استحداث هيئة عليا مستقلة ملراقبة 

، املتعلق 16/11، وجاء القانون العضوي رقم االنتخاباتحتدث هيئة عليا مستقلة ملراقبة " الدستوري بنصها 

الذي حيدد تشكيلتها وصالحيا�ا وتنظيمها، وتعد هذه اهليئة منوذجا  االنتخاباتباهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

يف جلنة واحدة، تضم يف  االنتخاباتواللجنة املستقلة ملراقبة  االنتخابيةلى العملية يدمج بني جلنة اإلشراف ع

عضوا، نصفهم قضاة والباقي كفاءات مستقلة، ختتار من ا�تمع املدين، ويرأس اهليئة شخصية  410تشكيلتها 

وف نتناول هذه اهليئة وطنية معينة من طرف رئيس اجلمهورية بعد استشارة األحزاب السياسية، يف هذا املطلب س

من حيث التعريف والتنظيم، ناهيك عن املهام املسندة هلا، وخنتم هذا املطلب بالتطرق إىل حجية قرارات هذه 

  .اهليئة وذلك من خالل الفروع املوالية

                                                           
  .، مرجع سبق ذكره06/03/216من التعديل الدستوري املؤرخ يف  182املادة  -: يراجع   -1

احملدد لتشكيلة وسري اللجنة اخلاصة املكلفة بإقرتاح أعضاء اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات ،     29/10/2016املؤرخ يف  16/270املرسوم التنفيذي رقم  -              

  . 30/10/2016الصادرة يف  63/2016ا �ذه الصفة ، ج ر رقم بعنوان الكفاءات املستقلة من ضمن ا�تمع املدين ، وكذا كيفيات الرتشيح لعضوية اهليئة العلي

  



مفهوم الرقابة القضائية على العملية اإلنتخابية:                                                الفصل األول من الباب األول   

 

83 
 

  االنتخاباتالتعريف بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة : الفرع األول

، وأخذا مببدأ الرقابة على العملية االنتخابيةل محاية العملية رغبة من املشرع يف إضفاء ضمانات تكف  

كإطار جديد يضم مجيع اللجان الرقابية اليت كانت موجودة   االنتخاباتمت استحداث اهليئة العليا ملراقبة  االنتخابية

ر على هذه اهليئة جيب السابقة يف هيئة عليا واحدة، تقوم بعملية الرقابة، وبغية التعرف أكث االنتخابيةيف القوانني 

  .علينا التطرق إىل اإلطار القانوين الذي حيكمها، وكذا طبيعتها القانونية وتنظيمها

  االنتخاباتاإلطار القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة  -أوال

  :جلملة من النصوص القانونية التالية االنتخاباتخيضع تنظيم وعمل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة   

حيث يعترب الدستور أٌب القوانني واإلطار الذي يضبط  :2016مارس  06التعديل الدستوري المؤرخ في  -1

مت استحداث فصل كامل ضمن التعديل الدستوري  االنتخابيةتنظيم السلطات يف أي دولة، ونظرا ألمهية العملية 

منه على استحداث هيئة عليا مستقلة  194، الذي نص يف املادة النتخاباتاحتت عنوان مراقبة  2016لسنة 

الذي يتعني معه على كافة اهليئات اإلدارية والسياسية  األمر، وحدد تشكيلتها ومهامها بدقة، االنتخاباتملراقبة 

  . 1ر�ذه اهليئة الدستورية، وعدم التدخل يف صالحيا�ا احملددة بنص الدستو  االعرتافوالقضائية 

تطبيقا للمادة  :االنتخاباتالمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  16/11القانون العضوي رقم  -2

الدستورية املشار إليها أعاله، اليت أحالت تنظيم اهليئة وصالحيا�ا على القانون العضوي، مت صدور القانون 

ة اهليئة العليا وضمانات استقاللية ، الذي حيدد تشكيل2016أوت  25، املؤرخ يف 16/11العضوي رقم 

  .، ناهيك عن تنظيم هذه اهليئة وسريهااالنتخابيةأعضائها والصالحيات املخولة هلا خالل مجيع مراحل العملية 

املتعلق  16/10تضمن القانون العضوي رقم  :االنتخاباتالمتعلق بنظام  16/10القانون العضوي رقم  -3

على تسهيل عمل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة  االنتخابيةاد اليت تلزم فيها اإلدارة على بعض املو  االنتخاباتبنظام 

، أو أثناء 2االنتخابية، وتسليمها نسخ عن اإلجراءات اليت تتخذها، سواء يف مرحلة مراجعة القوائم االنتخابات

  .3عملية التصويت والفرز

  

  

                                                           
  .ن مرجع سبق ذكره2016مارس  06من التعديل الدستور املؤرخ يف  194املادة  -1
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق بنظام 16/10من القانون العضوي رقم  22املادة  -2
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخاباتتعلق بنظام ، امل16/10من القانون العضوي رقم  51املادة  -3
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  االنتخاباتطبيعة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  -ثانيا

من  03و  02سيما املادتني ، الاالنتخاباتمن خالل النصوص املنظمة للهيئة العليا املستقلة ملراقبة   

القانون العضوي املتعلق �ا يتضح أّ�ا هيئة خاصة ودائمة ذات تشكيلة شبه قضائية، مت وضعها من اجل مراقبة 

  .ضمن احلدود واألطر اليت حددها القانون االنتخابيةالعملية 

السابقة، وهي حتاول االقرتاب  االنتخابيةوبالتايل فإن هذه اهليئة ختتلف عن اللجان اليت عرفتها العمليات   

من الشكل املعروف يف بعض الدول، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه اهليئة دائمة وتسهر على شفافية 

مبختلف أنواعها، وهذا ما من شأنه أن يزيد من احرتافية ومهنية هذه اهليئة من  نتخابيةاال االستحقاقاتونزاهة 

خالل الرتاكم الكمي للخربات لدى أعضائها، عكس ما كان عليه احلال يف اللجان املستقلة اليت كانت مؤقتة، 

من خالهلا ميكن اعتبارها هيئة  ، باإلضافة إىل تشكيلتها شبه القضائية اليت1وجيدد أعضائها يف كل مناسبة انتخابية

حمددة من  أنواعشبه قضائية ذات اختصاص شبه قضائي، على أساس أن املشرع خّوهلا اختصاصا حمددا يف 

اخلصومات اليت تفصل فيها بقرارات غري قابلة ألي شكل من أشكال الطعن، كما ميكنها الطلب من النائب العام 

  .2لتنفيذ قرارا�ااملختص إقليميا تسخري القوة العمومية 

  االنتخاباتتشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  -ثالثا

، سواء كانت االنتخابيةانطالقا من أمهية الدور املناط �ذه اهليئة يف القيام باإلشراف والرقابة على العملية   

، فقد أوىل املشرع االنتخابيةانتخابات رئاسية أو تشريعية أو حملية أو استفتاء عام، ويف كل مراحل تلك العمليات 

، 2016مسالة تشكيل اهليئة واختصاصا�ا اهتماما خاصة وافرد هلا فصال كامال يف التعديل الدستوري لسنة 

من هذا القانون العضوي لتشكيل هذه اهليئة،  11ىل إ 04ا �ا، وخصص حتديد املواد من وقانونا عضويا متعلق

م بالتساوي بني قضاة يقرتحهم ا�لس األعلى للقضاء وكفاءات مستقلة عضوا يتم تعيينه 140واليت تتشكل من 

  .3يتم اختيارها من ضمن أفراد ا�تمع املدين بقرار من رئيس اجلمهورية

فيما  واالجتماعي االقتصاديورغم وضوح املواد املتعلقة بتشكيل هذه اهليئة ودور رئيس ا�لس الوطين   

خيص الدور املناط به وهو ترشيح أعضاء اهليئة من الكفاءات املستقلة من ضمن ا�تمع املدين، غال أنه أغفل 

املتعلقتني  08و  07الكيفية أو املعايري اليت يتم مبوجبها اختيار تلك القائمة، باستثناء الشروط الواردة يف املادتني 

لعليا بعنوان الكفاءات املستقلة، ويعد هذا اإلغفال يف نظرنا قصورا بالشروط الواجب توافرها يف عضو اهليئة ا

                                                           
  .235، 234، ص 2005، دار الكتب القانونية، مصر )القادمة نزيهة أم مزورة االنتخابات(: إبراهيم حممد حسنني -1
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  21املادة  -2
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  04املادة   -:  يراجع     -3

  .   01/2017ابات  ج ر املتضمن نشر التشكيلة االمسية  ألعضاء اهليئة املستقلة ملراقبة االنتخ 04/01/2017املؤرخ يف   17/07املرسوم الرئاسي رقم  -                   
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تشريعيا جيب تالفيه، نظرا ألمهية وحساسية الدور الذي تضطلع به هذه اهليئة يف اإلشراف والرقابة على انتخاب 

وطنية واحمللية، أهم سلطات الدولة، وهي السلطة التنفيذية ممثلة يف انتخاب رئيس اجلمهورية وا�الس املنتخبة ال

  .مبختلف أنواعها االستفتاءوكذا عمليات 

ونرى أيضا أن اختيار رئيس اهليئة من طرف رئيس اجلمهورية أمرا ميس حبياد هذه اهليئة ونزاهتها، وهو   

الذي كان على املشرع جتنبه، إذ كان األجدر ترك أمر اختيار رئيس هذه اهليئة ألعضائها من خالل انتخاب  األمر

نهم لرئاستها، ويكون أمر تعيينه لرئيس اجلمهورية باعتباره رئيسا هليئة دستورية تسهر على نزاهة العملية عضو م

اليت ميكن أن توجه هلذه اهليئة من طرف األحزاب السياسية  االنتقاداتورقابتها، ومن جهة أخرى جتنب  االنتخابية

  . اليت قد تطعن يف مصداقيتها

  االنتخاباتئة العليا المستقلة لمراقبة شروط العضوية بالهي -رابعا

يف هذه اهليئة مجلة من الشروط الواجب  اعضو اشرتط املشرع اجلزائري يف الكفاءات املستقلة اليت تكون   

  :توفرها فيهم، واليت تتمثل يف

  أن يكون منتخبا؛ - 

تثناء اجلنايات واجلنح غري أن ال يكون حمكوما عليه حبكم �ائي الرتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية، باس - 

  العمدية ومل يٌرد اعتباره؛

  أن ال يكون منتميا حلزب سياسي؛ - 

  .أن ال يكون شاغال لوظيفة عليا يف الدولة - 

  .1ومما جتدر اإلشارة إليه أنه ال بد من مراعاة التمثيل اجلغرايف جلميع الواليات وكذا اجلالية الوطنية باخلارج  

ويف قراءة سريعة لتلك الشروط جند أن الشرط األول معقول من حيث ألن عضو اهليئة يتمتع حبق   

سنة كاملة ومتمتعا حبقوقه  18ومسجل يف قائمة انتخابية، ويدخل ضمن هذا الشرط بلوغه سنة  االنتخاب

  .2املدنية والسياسية، وأن يكون جزائري اجلنسية

بأخالق وسلوك عضو هذه اهليئة فهو شرط مهم، باعتبار أن عضو أما الشرط الثاين وهو الشرط اخلاص   

اليت ينتج عنها انتخاب  االنتخابيةاهليئة العليا يتوىل والية عليا وهي العمل يف اجلهاز الذي يٌناط به مراقبة العملية 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  08و  07املادتني  -يراجع    -1

  01/2017يئة املستقلة ملراقبة االنتخابات  ج ر املتضمن تعيني   الكفاءات املستقلة لعضوية  اهل 04/01/2017املؤرخ يف   17/06املرسوم الرئاسي رقم   -             
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  07، 05، 03املواد  -2
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وجنايات عمدية  أعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية، فهل من املعقول أن يتوالها من اشتهروا بارتكا�م جنح

سالبة للحرية، وقد ٌوفق املشرع اجلزائري باشرتاط هذا الشرط، وفيما خيص الشرطني الرابع واخلامس املتعلقني 

السياسي أو العمل يف احلقل السياسي، فإ�ما سيكونان حمل خالل وجدل بني فقهاء القانون، وحىت بني  باالنتماء

ملعني دائما خيضع ملن قام بتعيينه ولو كان هذا اخلضوع معنويا، ومن الفعاليات السياسية على أساس أن الشخص ا

جهة أخرى فإن هذين الشرطني وحنن نؤيد هذا الرأي يشكالن ضمانة قوية حلياد اهليئة، وذلك بسبب قيام كل 

الواقع  عضو بالرقابة على اآلخر ومنعه من القيام بأية جتاوزات ملصلحة أيا كان، وهذه الرقابة أثبتت جدواها يف

ال ، وإن كان يف بعض األحيان تؤدي إىل اخلالف بني األعضاء؛ إ االنتخاباتاللجان السابقة ملراقبة  يفالعملي 

أنه أهون من تدخل طرف سياسي معني يف اهليئة وانفراده بتسيريها حسب هواه، أيا كان ذلك الطرف سواء كان 

  .حزبا حاكما أو معارضا

 أننا نٌوقف ذلك التأييد على شرط ضرورة فرض التزامات؛ بل حىت عقوبات ورغم تأييدنا هلذا الرأي إال  

قانونية صارمة على أعضاء اهليئة جتعلهم ميارسون عملهم فيها بكل استقاللية وحياد بعيد عن أي تأثريات 

 االنتخابيةت عدم املشاركة يف النشاطات السياسية واحلزبية اليت تنظم أثناء احلمال االلتزاماتسياسية، وأول تلك 

�م أو التعامل معهم إال يف احلدود اليت يرمسها القانون أثناء  االتصالأو يف غريها من املناسبات، وضمان عدم 

من القانون العضوي  11الذي حاول املشرع جتسيده من خالل نص املادة  األمرممارسة املهام الرقابية مثال، وهو 

  .ري كافية ما مل تقرر نصوص جزائية تقابلهااملتعلق �ذه اهليئة، غال أ�ا ضمانة غ

أّما خبصوص الشرط اخلامس واخلاص مبنع اإلطارات السامية والوظائف العليا من العضوية يف هذه اهليئة،   

فإن هذا الشرط شكلي على أساس أنه ال جيوز اجلمع بني الوظائف العليا يف الدولة يف وقت واحد، ومن جهة 

لى قرارات اهليئة من خالل استغالل الّشاغلني للوظائف العليا النفوذ والسلطة اليت أخرى ضمان عدم التأثري ع

  .يتمتعون �ا، وبالتايل ضمان استقاللية وحياد قرارات اهليئة ونفاذها يف مواجهة الكافة

ايف واشرتط املشرع يف املادة الثامنة من القانون العضوي املتعلق �ذه اهليئة ضرورة ضمان التمثيل اجلغر   

جلميع واليات الوطن وكذا اجلالية باخلارج، على أساس مبدأ التوازن اجلهوي يف التمثيل والرقابة، وإن كان هذا 

الشرط شرطا بديهيا إال أنه من األفضل لو مت إغفاله ملا قد يشكله من حساسية و جهوية اليت متس بالوحدة 

  .الرتابية للبالد

ا مجيعا تتجه حنو هدف واحد، وهو حرص املشرع على ضمان واملتأّمل يف الشروط السابقة جيد أ�  

 .من خالل مدة عملهم االنتخاباتاستقالل وحياد أعضاء اهليئة العليا ملراقبة 
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  االنتخاباتتنظيم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  -خامسا

من الرئيس أوال، وا�لس ثانيا، واللجنة  االنتخاباتيتشكل التنظيم اهليكلي للهيئة العليا املستقلة ملراقبة   

  .الدائمة ثالثا، واملداومة اليت تشكل وحدة عضوية قصد التنسيق وتوحيد اجتهاد اهليئة على املستوى الوطين

وكذا القانون العضوي املتعلق باهليئة إىل رئيس هذه  2016لقد أشار التعديل الدستوري لسنة  :رئيس الهيئة -1

يينه، دون حتديد الشروط الواجب توفرها فيه باستثناء كونه شخصية وطنية، يتم تعيينها بعد اهليئة وكيفية تع

سنوات قابلة للتجديد مرة  05استشارة األحزاب السياسية مبوجب مرسوم رئاسي من طرف رئيس اجلمهورية ملدة 

  :2، ويتوىل رئيس اهليئة تنسيق أعماهلا من خالل1واحدة

أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي بني القضاة والكفاءات املستقلة، واستخالفه يف حالة  تعيني نائبني له من بني - 

  غيابه أو حدوث مانع له؛

  تعيني أعضاء مداومات اهليئة بالتساوي بني القضاة والكفاءات املستقلة؛ - 

  يف دورة عادية، ورئاستها وإدارة املناقشات؛ االجتماعاتدعوة األعضاء إىل  - 

  ى قرارات اهليئة وتبليغ هذه القرارات إىل اجلهات املعنية بذلك؛التوقيع عل - 

  متابعة تنفيذ هذه القرارات؛ - 

، كما يعمل على صرف االنضباطممارسة السلطة السلمية على مجيع مستخدمي اهليئة والسهر على فرض  - 

  .نفقات اهليئة وتنفيذ ميزانية تسيريها، و اإلعتمادات املالية اخلاصة �ا

سنوات قابلة  05يتشكل ا�لس من جمموع أعضاء اهليئة الذين يتم تعيينهم لعهدة مد�ا  :س الهيئةمجل -2

للتجديد مرة واحدة، ويف حالة تزامن �اية العهدة مع استدعاء اهليئة الناخبة متدد عهدة اهليئة إىل غاية اإلعالن 

كل استحقاق انتخايب بناءا على طلب من رئيسه أو ، وجيتمع هذا ا�لس يف دورة عادية مبناسبة  االقرتاععن نتائج 

األعضاء، وذلك كلما دعت الضرورة لذلك، ) 2/3(يف دورة استثنائية بناءا على استدعاء من رئيسه أو ثلثي 

  :3ويتوىل جملس اهليئة القيام مبا يلي

  انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي بني القضاة والكفاءات املستقلة؛ - 

                                                           
  ، مرجع سبق ذكره؛2016من التعديل الدستوري لسنة  194املادة  -: يراجع -1

  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  05املادة  -             
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  49و  87املادتني  -2
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخاباتملتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة ، ا16/11من القانون العضوي رقم  35املادة  -3
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  املصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا؛ - 

  املصادقة على برنامج العمل الذي تٌعده اللجنة الدائمة؛ - 

  الذي تعرضه اللجنة الدائمة؛ االنتخابيةاملصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات  - 

  .اليت يعرضها الرئيس االنتخابيةمناقشة املسائل ذات الصلة بالعمليات  - 

أعضاء بالتساوي بني القضاة والكفاءات املستقلة، ) 10(تتكون اللجنة الدائمة من عشرة : اللجنة الدائمة -3

  :1يتم انتخا�م من طرف أعضاء جملس اهليئة، وتتوىل هذه اللجنة القيام مبا يلي

  ؛االنتخابيةاإلشراف على عمليات مراجعة اإلدارة للقوائم  - 

عرب وسائل اإلعالم  االنتخابيةاألحرار املشاركني يف العملية  املرشحنيزاب و توزيع احلصص الزمنية على األح - 

  الوطنية واخلاصة السمعية البصرية املرّخص هلا بالنشاط؛

  ؛االنتخابيةإعداد توصيات بغرض حتسني النصوص التشريعية والتنظيمية اليت حتكم العملية  - 

  وصياغة الطعون؛ االنتخاباتة حول مراقبة تنظيم دورات تكوينية لفائدة التشكيالت السياسي - 

  تنسيق أعمال املداومات ومتابعتها حتت سلطة رئيس اهليئة؛ - 

، وتقدم إىل جملس اهليئة للمصادقة عليها مبناسبة  االنتخابيةإعداد تقارير مرحلية، وأخرى �ائية لتقييم العمليات  - 

  . كل اقرتاع

أعضاء بالتساوي بني القضاة والكفاءات املستقلة، ويرأسها منسق  تتكون املداومات من مثانية :المداومات -4

يعينه رئيس اهليئة، وتنتشر على مستوى الواليات واخلارج مبناسبة كل عملية انتخابية، وتتوىل هذه املداومات القيام 

  :2مبا يلي

مبناسبة كل موعد انتخايب، منذ تاريخ تنصيبها إىل غاية اإلعالن عن النتائج املؤقتة  االنتخابيةمراقبة العمليات  - 

  ؛لالنتخابات

  القيام بالتحقيقات الضرورية، وطلب أي وثيقة أو معلومة تراها ضرورية يف التحقيق؛ - 

  بضباط عموميني يف عملية الرقابة، يعملون حتت إشراف منسق املداومة؛ االستعانة - 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  39، 37، 36املواد  -1
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11قانون العضوي رقم من ال 46ىل إ 43املواد من  -2
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املنازعات واإلشكاالت املطروحة عليها مبوجب مداولة وحبضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قرارا�ا  البت يف - 

  هو املرجح يف حالة التساوي؛) املنّسق(باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين، ويكون صوت الرئيس 

ويرسل نسخا منها إىل رئيس يقوم املنسق بتنفيذ املداوالت مبوجب قرارات يٌوقّعها ويبلغها لألطراف املعنية،  - 

  .اهليئة فور التوقيع عليها

  االنتخاباتاختصاصات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة : الفرع الثاني

، وبعد اقرتاح أعضائها من الكفاءات االنتخاباتفور انتهاء إجراءات تشكيل أعضاء اهليئة العليا ملراقبة   

، ومن القضاة من طرف ا�لس األعلى للقضاء، وصدور جتماعيواال االقتصادياملستقلة من طرف رئيس ا�لس 

املقررة هلا قانونا أو جب  االختصاصاتقرار رئيس اجلمهورية بتسمية أعضائها وتعيني رئيسها، وقبل أن متارس 

املشرع على أعضائها تأدية اليمني القانونية أمام رئيس اجلمهورية، وعقب ذلك يتم مباشرة ممارسة مهام عملها 

إىل نوعني مها اختصاصات أدارية داخلية  االختصاصاتواختصاصا�ا احملددة هلا قانونا، وميكن تقسيم تلك 

، هذا ما سوف نتناوله يف هذا الفرع بنحو من التفصيل كما هو مبني واختصاصات انتخابية داخلية وخارجية

  .أدناه

  التنظيمية الداخلية االختصاصات -أوال

التنظيمية  االختصاصاتمجلة من الصالحيات و  االنتخاباتحدد املشرع للهيئة العليا املستقلة ملراقبة   

  :الداخلية اليت ميكن أن جنملها فيما يلي

من اجل تنظيم عمل اهليئة بأسلوب علمي وإداري سليم ألزم  :للجنة الدائمة بالتساويانتخاب أعضاء ا -1

املشرع اهليئة العليا أن تقوم يف أول اجتماع هلا بانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة، واليت تعترب كهيئة مداولة للهيئة 

  .1العليا

ية إعداد النظام الداخلي املنظم لعمله منح املشرع اهليئة العليا صالح :إعداد النظام الداخلي للهيئة -2

  .واملصادقة عليه يف أول اجتماع هلا ونشره يف اجلريدة الرمسية

  باالنتخاباتالمتعلقة  االختصاصات -ثانيا

 االنتخابيةن املشرع الدستوري والعادي قد منح اهليئة العليا مهام الرقابة على إجراء كل العمليات عرفنا أ  

ويف كل مراحل تلك العملياتـ وبالتايل فإن التفصيل يف اختصاصات اهليئة يف هذه اجلزئية من البحث كاملة غري 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  35و  33املادتني  -1
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، وحىت ال نقع يف التكرار نكتفي بإيرادها االنتخابيةممكن، وذلك أ�ا كثرية جدا وموزعة على كل مراحل العمليات 

 جانب أنواع الرقابة األخرى، وخاصة القضائية منها، وميكن إجياز هنا بإجياز، باعتبارها هيئة من اهليئات الرقابية إىل

  :فيما يلي االنتخايبيف اجلانب  االنتخاباتمهام اهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

تتوىل اهليئة العليا يف إطار  :ألحكام القانون االنتخابيةالتأكد من مطابقة اإلجراءات التمهيدية للمعلية  -1

اليت تشرف عليها اإلدارة  االنتخابيةأكد من مدى مطابقة اإلجراءات التحضريية للعملية اختصاصا�ا الت

جتاه كافة املرّشحني، ومطابقة إجراءات  االنتخابية، وذلك من خالل معاينة مدى حياد أعوان اإلدارة االنتخابية

حرتام ترتيبات إيداع ملفات الرتّشح ، ومدى ااالنتخاباتألحكام القانون العضوي لنظام  االنتخابيةمراجعة القوائم 

األحرار واألحزاب السياسية يف تعيني ممثليها  املرشحني، واحرتام حق االنتخابيةوعمليات اإلشهار يف احلمالت 

أو حزب سياسي يف وسائل  مرشحقصد مراقبة عملية التصويت، والتوزيع املنصف للحّيز الزمين املخصص لكل 

البلدية طبقا  االنتخابيةوطنية املرخص هلا بالنشاط، وأخريا تعيني أعضاء اللجان اإلعالم السمعية البصرية ال

  .للقانون

ومدى مطابقتها للقانون، وإرسال املالحظات أو  االنتخابيةكما تسهر اهليئة على متابعة جمريات اجلملة   

  .1االقتضاءية عند املخالفات إىل كل حزب سياسي أو مرّشح تصدر عنه، إضافة إىل إخطار السلطة القضائ

تقوم اهليئة العليا ضمن املهام احملددة هلا  :التأكد من مطابقة إجراءات عمليتي التصويت والفرز للقانون -2

املؤهلني قانونا من  املرشحنيقانونا يف هذه املرحلة من الـتأكد أنه مت اختاذ كافة التدابري قصد السماح للمثلي 

حضور عمليات التصويت والفرز يف مجيع مراحلها، وأنه مت تعليق أمساء قائمة مكاتب التصويت، واحرتام الرتتيب 

سيما الصناديق الضرورية ال االنتخابيةاملعتمد ألوراق التصويت وتوفر العدد الكايف منها، إضافة إىل العتاد والوثائق 

  .االختتامو  االفتتاحقب مدى تطابق عمليات التصويت م القانون واحرتام مواقيت الشفافة والعوازل، كما ترا

كما تتوىل اهليئة أيضا مراقبة مدى احرتام إجراءات الفرز واإلحصاء والرتكيز وحفظ أوراق التصويت املعّرب   

رز، وتسليم نسخ واألحزاب السياسية من تسجيل احتجاجا�م يف حماضر الف املرشحنيعنها، ومدى متكني ممثلي 

  .2منها لذوي الشأن

وبإلقاء نظرة فاحصة مستقلة وحمايدة على الصالحيات املمنوحة للهيئة العليا ميكن القول أ�ا جهة رقابية   

فقط تقتصر مهمتها على املالحظة واملعاينة، دون إمكانية التدخل واإلشراف والتوجيه واملنصبة على إجراءات 

، مع توجيه املالحظات وإخطار اجلهات املعنية االنتخاباتكد من مدى مطابقتها لقانون ، والتأاالنتخابيةالعملية 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخاباتباهليئة العليا املستقلة ملراقبة  ، املتعلق16/11من القانون العضوي رقم  12املادة  -1
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  14و  13املادتني  -2



مفهوم الرقابة القضائية على العملية اإلنتخابية:                                                الفصل األول من الباب األول   

 

91 
 

بذلك، وهو األمر الذي حيد من فعالية هذا النوع من الرقابة، خاصة مع عدم توفر العدد الكايف من األعضاء 

  .    االنتخابيةلتغطية كافة الرتاب الوطين ومراقبة كل مراحل العمليات 

  االنتخاباتآليات عمل الهيئة العليا لمراقبة  -ثالثا

، وكيفيات باالنتخاباتحدد املشرع طرق تدخل اهليئة يف سبيل فرض احرتام أحكام القانون العضوي املتعلق       

  .حجية تلك األعمال أو القرارات ال القانونية الصادرة عنها والفصل يف املسائل اليت تعاجلها، ومضمون األعم

يف نص  16/11نظم القانون العضوي رقم  :االنتخاباتأشكال تدخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  -1

تتدخل اهليئة العليا يف حالة خمالفة أحكام " منه على أشكال تدخل اهليئة العليا للقيام مبهامها بقوهلا  16املادة 

اليت ختطر �ا بعد التأكد  االحتجاجاتعلى العرائض و  تلقائيا أو بناءا االنتخاباتالقانون العضوي املتعلق بنظام 

  .، وقد فصل النظام الداخلي للهيئة يف كيفية تطبيق هاتني اآلليتني"منها

انطالقا من صالحية اهليئة يف القيام بزيارات ميدانية للوقوف على مدى تنفيذ أحكام  :التدخل التلقائي -أ

االنتقال  االنتقالصه التطبيقية، يقرر منسق املداومة مدى مالئمة ونصو  باالنتخاباتالقانون العضوي املتعلق 

وزمانه أو مكانه بعد استشارة بقية األعضاء، ويتم إبالغ رئيس اهليئة والتنسيق معه يف حالة وقائع هلا عالقة 

األماكن ، حيث عادة ما ينتقل أعضاء املداومة إىل االنتشار،وبناءا على ذلك يتم إعداد خمطط 1بالنظام العام

القريبة من مقرها الحتمال ظهور احلاجة الجتماع طارئ، بينما ينتقل مساعدو املداومة إىل املناطق البعيدة 

  .2جغرافيا

يقوم املعاينون بتحرير تقرير مفصل يتضمن  االنتخابيةوعند معاينتها ألي خرق ميس مبصداقية العملية   

املالحظات املعاينة مرفوعة باألدلة وكل املعلومات اليت من شأ�ا إىل املكان املزار، وأهم  االنتقالتاريخ وساعة 

  .إفادة املداومة يف اختاذ قرار مناسب، ويرفع التقرير بعد املصادقة عليه من طرف باقي األعضاء إىل رئيس اهليئة

ل فضال عن التدخل التلقائي ألعضاء املداومة، ويف سبيل التصدي لكل املمارسات اليت خت :اإلخطار -ب

خّول القانون للغري إخطار اهليئة بكل خرق للقانون العضوي املتعلق بنظام  االنتخابيةمبصداقية ونزاهة العملية 

  .االنتخابيةأو النصوص التنظيمية املنظمة للعملية  االنتخابات

من القانون العضوي املتعلق باهليئة العليا من هلم حق إخطار اهليئة، حيث  18و  17حددت املادتني   

، وأضافت "االنتخاباتختطر اهليئة العليا من قبل كل األطراف املشاركة يف "املشار إليها تنص على أنه  18املادة 

ل اهليئة العليا ضمن احرتام اآلجال القانونية تؤه"من القانون السالف الذكر يف الفقرة األوىل منها  17املادة 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخاباتملراقبة  ، املتعلق باهليئة العليا املستقلة16/11من القانون العضوي رقم  43و  15املادتني  -1
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  44املادة  -2
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، أو كل ناخب حسب احلالة، وهنا االنتخاباتالستالم كل عريضة تتقدم �ا األحزاب السياسية املشاركة يف 

سيما توفر صفة الناخب يف حالة إلخطار ومدى توفر الصفة لديه، اليتعني على اهليئة التأكد من هوية صاحب ا

  .إللكرتونية يف اإلبالغاستعماله الوسائل ا

املشار إليها أعاله والنظام الداخلي للهيئة ميكن أن نستخلص مجلة من  17وبالرجوع إىل نص املادة   

  :الشروط الواجب توافرها يف إخطار اهليئة، واليت تتمثل يف

  أن يكون موضوع اإلخطار يندرج ضمن الصالحيات واملهام املخولة للهيئة؛ - 

  كتابيا؛أن يكون اإلخطار   - 

خطر ولقبه وصفته وعنوانه الذي قد يبلغ فيه، وتوقيعه الشخصي، وبناءا على  - 
ٌ
جيب أن يتضمن اإلخطار اسم امل

  ذلك فإن اهليئة ال تعتد باإلخطارات جمهولة املصدر وذلك حفاظا على مصداقية العملية؛

خطر �ا، واليت حيتمل أ - 
ٌ
ن تشكل خرقا للقانون العضوي املتعلق جيب أن يتضمن اإلخطار عرضا كافيا للوقائع امل

  أو نصوصه التطبيقية؛ باالنتخابات

أن يرفق اإلخطار باألدلة وعناصر اإلثبات اليت تؤكد صحة الوقائع املخطر �ا، وتودع اإلخطارات حسب احلالة  - 

  .بأمانة اهليئة العليا أو بأمانة إحدى املداومات املنتشرة عرب الواليات

تنظر اهليئة العليا فيما يعرض عليها من إخطارات وفق سلسلة من  :ي اإلخطاراتإجراءات الفصل ف -2

  :اإلجراءات تتمثل يف

بعد إيداع اإلخطار بأمانة اهليئة أو املداومة يتوىل منسق املداومة تعيني عضو للتحقيق يف  :إجراء التحقيق -أ

من القانون العضوي  43ة طبقا لنص املادة الوقائع حمل اإلخطار، حيث يتوىل مجع املعلومات والوثائق الضروري

، وأن يطلب كل االنتخابيةاملتعلق باهليئة، كما خوله القانون مساع أي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة يف العملية 

بضباط عموميون يعملون حتت إشرافه ومساعدته يف  االستعانةاملعلومات اليت يراها ضرورية، وميكن ملنسق املداومة 

  .وبعد انتهاء التحقيق حيرر املقرر تقريرا حول امللف احملقق فيه، يعرضه حسب احلالة على أعضاء املداومة. التحقيق

جتتمع املداومة بدعوة من رئيسها للفصل يف امللف الذي مت التحقيق فيه، وتتداول  :المداولة وإصدار القرار -ب

حبضور عضوين على األقل، وتصدر  االقرتاعيف جلسة مغلقة حبضور أغلبية األعضاء، وميكن أن تتداول يوم 

  .1قرارات املداومة باألغلبية املطلقة ألعضائها احلاضرين، ويف حالة التساوي يرجح صوت الرئيس

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  45املادة  -1
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ساعة من تاريخ إخطارها، وتفصل فورا يف اإلخطارات  72تفصل املداومة يف امللفات يف اجل أقصاه   

طرف منسق املداومة ويتم تسجيلها وحفظها يف أرشيف املداومة، وترسل ، توقع القرارات من االقرتاعالواردة يوم 

  .1نسخة منها إىل رئيس اهليئة العليا فور التوقيع عليها

تعمل املداومة على تبليغ قرارا�ا بكل الوسائل اليت تراها مناسبة مبا فيها  :تبليغ القرارات ومتابعة تنفيذها -ج

اهلاتف أو عن طريق النشر يف املوقع اإللكرتوين للهيئة العليا، وميكن للمداومة الوسائل اإللكرتونية أو الفاكس أو 

  .2االقتضاءيف سبيل تنفيذ قرارا�ا الصادرة عنها اللجوء إىل النائب العام من أجل تسخري القوة العمومية عند 

  .كل إبالغ أو قراربتفحص أعمال اهليئة جندها تتخذ ش :أشكال األعمال القانونية التي تصدرها الهيئة -3

خول املشرع للهيئة العليا صالحية إبالغ النيابة العامة من خالل رئيسها فورا بشأن  :إبالغ النيابة العامة -أ

  .3الوقائع اليت تعاينها أو ختطر �ا واليت يتبني أ�ا حتمل وصفا جزائيا

ر الوثائق، أو الوقائع املرمة مبوجب ويشمل ذلك كل الوقائع ا�رمة مبوجب قانون العقوبات، املتعلقة بتزوي  

  .واملصنفة كجرائم انتخابية واملنصوص عليها يف الباب السابع منه، حتت عنوان أحكام جزائية االنتخاباتقانون 

فضال عن الوقائع اليت تبلغ �ا اهليئة النائب العام ليتخذ ما يراه مناسبا، هناك العديد من  :قرارات الهيئة -ب

قائع املعاينة اليت يتعني على اهليئة النظر فيها والفصل فيها مبوجب قرار معلل، وميكن تقسيم هذه اإلخطارات والو 

  .القرارات تبعا ملضمو�ا إىل قسمني

ميكن للهيئة رفض اإلخطار وذلك لعدة أسباب ميكن إمجاهلا فيما  :قرارات تتضمن رفض اإلخطار -1 -ب

  :يلي

عن املهام احملددة للهيئة العليا، إعماال لنص املادة الثالثة من القانون  إذا كان موضوع اإلخطار بوقائع خترج - 

العضوي املتعلق باهليئة، وبالتايل فهي تدخل ضمن صالحيات هيئات أخرى كا�لس الدستوري أو احملاكم 

تكتفي برفض ، ألن قرارا�ا ذات صبغة غري قضائية، وبالتايل األخصاصاإلدارية، وهنا ال تصدر اهليئة قرار بعدم 

  ؛4اإلخطار

  إذا مل يقدم املخطر أدّلة تثبت مزاعمه؛ - 

  ؛االنتخاباتعندما ال تشكل الوقائع املخطر �ا خرقا ألحكام قانون  - 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  46و  45املادتني  -1
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  21املادة  -2
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11قم من القانون العضوي ر  23املادة  -3
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 16/11من القانون العضوي رقم  21املادة  -4
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  إذا مل يثبت التحقيق الذي قام به عضو املداومة صحة ما ورد يف اإلخطار؛ - 

  قائمة؛إذا أصبح اإلخطار دون جدوى نظرا لتسوية املخالفة اليت كانت  - 

  ؛االنتخاباتإذا مل يتم حتديد هوية املنتهك لقانون  - 

  .وإذا كانت عدة إخطارات حتمل نفس املوضوع تصدر اهليئة قرارها بضّم امللف إىل ملف آخر - 

يف حالة ثبوت  االنتخابيةتصدر اهليئة العليا أوامر إىل األطراف املعنية بالعملية  :قرارات تتضمن أوامر - 2 -ب

، أو نصوصه التطبيقية، وتتضمن األوامر عموما الكف عن املخالفات أو لالنتخاباتأي خرق للقانون العضوي 

وميكن  .لالنتخاباتوفق ما تقتضيه أحكام القانون العضوي  االنتخابيةالقيام بإجراء معني لتصحيح مسار العملية 

  .1نية مصحوبا بإبالغ النائب العام حول موضوع اإلخطارللهيئة أن تصدر قرار يتضمن أمرا لألطراف املع

 باخلروقويتضح مما سبق أن إصدار األوامر واإلشعارات هو جوهر عمل اهليئة إضافة إىل إبالغ النائب   

اجلسيمة اليت حتتمل وصفا جزائيا، ومن هنا يتضح الدور الذي تقوم به اهليئة العليا هو أ�ا هيئة رقابية تسهر على 

من خالل املعاينة واملالحظة فقط دون حق اإلشراف واإلعداد، كما هو عليه احلال يف  االنتخابيةالعملية  نزاهة

باملالحظة أو النقص أو التقصري الذي مت معاينته  املرشحنيأو  االنتخابيةالتشريع املصري مثال، مث إشعار الغدارة 

بالنائب العام قصد تسخري القوة  االستعانةالنقطة من خالل األوامر اليت تصدرها، وخول هلا املشرع يف هذه 

العمومية لتنفيذ قرارا�ا، وهنا نالحظ أن اهليئة العليا تعد كجهة حتقيق أيضا تساعد اجلهات القضائية خاصة 

القاضي اجلزائي يف تكوين قناعته والفصل يف اجلرائم اليت تعرض عليه، وكذلك ختفف العبء عن اجلهات القضائية 

كل هلا املشرع مهمة الفصل يف املنازعات واإلشكاالت ذات الطابع القانوين فقط، واملتعلقة أساسا حبماية اليت أو 

  .حق الرتشح أو التصويت، أما الفصل يف األمور التنظيمية والشكلية ترك أمرها للهيئة العليا

  وحجيتها االنتخاباتطبيعة قرارات الهيئة العليا لمستقلة لمراقبة  -رابعا

من القانون  01ف /21ليا، حيث نصت املادة يفصل املشرع يف طبيعة القرارات اليت تصدرها اهليئة العمل   

العضوي املتعلق باهليئة أن اهليئة تفصل يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصها بقرارات غري قابلة ألي طعن، فاهليئة 

ة قضائية، وإمنا حسب رأيي هي قرارات ورغم تشكيلتها شبه القضائية ال تصدر أحكاما أو قرارات ذات صبغ

إدارية معللة، وهذا على أساس أن القرارات اإلدارية هي الوسيلة القانونية لتدخل اهليئة بالسرعة اليت تقتضيها 

تسخري القوة العمومية، وهذا على شاكلة  األمرهلا، ولو اقتضى  االمتثالضرورة التدخل، واليت توفر كذلك أمكانية 

، واليت كانت االنتخابية به يف اهليئات الرقابية السابقة، مثل هيئة اإلشراف القضائي على العملية ما كان معموال

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخاباتالعليا املستقلة ملراقبة ، املتعلق باهليئة 16/11من القانون العضوي رقم  23، 22، 20، 19املواد  -1
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قرارا�ا إدارية رغم تشكيلتها القضائية، واليت رفض القضاء اإلداري قبول الدعاوى املتضمنة الطعن يف قرارات جلنة 

، وهو املوقف الذي 1طعن، وهي مبثابة أحكام �ائيةاإلشراف القضائي حبجة أن قرارات هذه األخرية غري قابلة لل

دعمه القضاء يف احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية بورقلة، اليت قضت بعدم قبول الدعوى شكال مبناسبة دعوى 

  .تتضمن طعنا ضد قرار جلنة اإلشراف القضائي، على أساس أن قرارات هذه األخرية هي قرارات �ائية

ذا الفراغ وفصل يف األمر من خالل نصه يف املادة السابقة الذكر على أن قرارات وقد تدارك املشرع ه  

  .2اهليئة العليا �ائية غري قابلة ألي طعن

من القانون العضوي املتعلق باهليئة العليا جند أن قرارات هذه اهليئة  21، 20، 19بالرجوع إىل املواد   

باملالحظات اليت تبديها هذه األخرية، وتصحيح  االلتزام، واليت عليها االنتخابيةنافذة يف مواجهة أطراف العملية 

اخللل املبلغ عنه بسرعة ويف أقرب اآلجال، مع وجوب إعالم اهليئة العليا كتابيا بالتدابري واملساعي املتخذة يف سبيل 

ئة أو الطعن فيها أمام أية مناقشة قرارات اهلي االنتخابيةتصحيح اخللل موضوع اإلخطار، وال جيوز ألطراف العملية 

جهة أخرى، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هل تعترب قرارات هذه اهليئة نافذة يف مواجهة اجلهات القضائية أو 

ا�لس الدستوري، وقد رأى ا�لس الدستوري أن قرارات جلنة اإلشراف امللغاة ال تسري يف مواجهة اهليئات 

ا ذلك مساسا بالدستور ومبدأ الفصل بني السلطات، وهذا حسب رأيي أن القضائية وا�لس الدستوري، معترب 

، حني أكدت على أن تلتزم اهليئة العليا يف مهامها االجتاهتسري يف هذا  14، 13، 12مضمون املواد 

الرئاسية السيما يف  االنتخاباتبالصالحيات املخولة هلا، وهذا ما جيعل نطاق عمل هذه اهليئة ضيقا مبناسبة 

  .، اعتبارا للدور الذي يضطلع به ا�لس الدستوري فيهاالرتشيححلة مر 

 املرشحنيغري أن عدم سريان قرارات اهليئة العليا يف مواجهة ا�لس الدستوري واهليئات القضائية ال مينع   

ات اليت أصدر�ا النتخابات ا�الس الشعبية الوطنية أو احمللية أو األحزاب املشاركة فيها من تدعيم طعو�م بالقرار 

 .اهليئة ذات الصلة مبوضوع الطعن

 

 

 

  

                                                           
  .126، ص 2012/2013، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، جامعة حممد خيضر، بسكرة، )المنازعات اإلنتخابية، دراسة مقارنة(: مساعني لعبادي -1
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات ، املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة16/11من القانون العضوي رقم  21املادة  -2
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    :خالصة الفصل

باالستناد إىل األحكام والقوانني اليت تنظم هيكلة وعمل السلطة القضائية ، واملتعلقة بالعملية االنتخابية، 

يف إطار ما يسمى بالرقابة القضائية على أعمال اإلدارة االنتخابية أو حتديد مفهوم العملية االنتخابية، جند أ�ا 

لعدة أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، واليت مرت مرت بعدة مراحل يف إطار عملية تطورها، وهذا نظرا 

مبرحلتني أساسيتني، متيزت املرحلة األوىل بنظام سياسي يقوم على وحدة النظام القضائي، ووحدة السلطة التنفيذية 

، أما املرحلة الثانية 1989، أي بعد أحداث أكتوبر 1989يف إطار احلزب الواحد، واليت امتدت إىل غاية �اية 

إىل غاية يومنا هذا، واليت عرفت عدة تطورات نتيجة أحداث سياسية على  1989ليت بدأت بصدور دستور ا

الصعيد الوطين ، أو الدويل، خاصة ما عرف بالربيع العريب، اليت تدخل فيها املشرع ملواكبة خمتلف التطورات على 

رضة ،أو جمتمع مدين ، وعلى الصعيد الصعيدين الوطين من خالل االستجابة ملطالب القوى الوطنية من معا

الدويل، من خالل االستفادة من جتارب الدول األخرى خاصة فرنسا ومصر، وعلى هذا األساس فإن رقابة اجلهاز 

القضائي على العملية االنتخابية، كانت شبه منعدمة يف البداية نظرا لغياب اإلطار القانوين، أو حملدودية الوعي 

املدين نتيجة حداثة ا�تمع باالستقالل، فالسلطة القضائية كانت جهاز تابع للسلطة الثقايف لدى ا�تمع 

التنفيذية، وعمل الطبقة السياسية  يكون يف إطار حزب جبهة التحرير الوطين ، كحزب وحيد يهيمن على الساحة 

، الذي 2016، 2008، 1996املعدل واملتمم سنوات  1989السياسية، ولكن األمر تغري بعد صدور دستور 

متيز بربوز اجلهاز القضائي كسلطة قائمة بذا�ا مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، واملتكون من قضاء 

عادي، وآخر إداري خيتص باملنازعات اليت تكون اإلدارة طرفا فيها، وعلى األخص أعمال اإلدارة االنتخابية 

تخايب، حيث كان يصدر مبوجب مرسوم رئاسي، مث مبوجب قانون موضوع حبثنا هذا، ويف املقابل تطور القانون االن

يصدر عن السلطة التنفيذية يف غياب كلي للسلطة التشريعية، الذي يتضمن بعض األحكام املتعلقة بالعملية 

االنتخابية اليت اتسمت بالبساطة وعدم التعقيد، وغياب كلي ألي نوع من أنواع الرقابة املعروفة حاليا، وخاصة 

ائية منها، ما عدى بعض املنازعات املتعلقة بعملية القيد يف القوائم االنتخابية، أما بعد صدور دستور القض

، حاول املشرع نظام قانوين يتعلق بالعملية االنتخابية مستوحى من الفلسفة القانونية والسياسية اليت 1989

وجب قانون عن السلطة التشريعية، أو بأمر من اعتنقها املشرع يف هذه املرحلة ، فكان القانون االنتخايب يصدر مب

رئيس اجلمهورية يصادق عليه الربملان، ليتطور بعد ذلك إىل قانون عضوي ختتص هذه األخرية بإصداره ، دون 

باقي السلطات األخرى، كما أنه وسع من صالحيات اجلهات الرقابية من رقابة سياسية ختتص �ا فعاليات ا�تمع 

السياسية، ممثلة يف خمتلف اللجان املستقلة السياسية لرقابة االنتخابات، إضافة إىل رقابة ممثلي  املدين واألحزاب

األحزاب، وتطورت هذه الرقابة  لتمارس فيما بعد  من خالل  هيئة دستورية  جتمع خمتلف فعاليات ا�تمع املدين  

قية، ورقابة إدارية متارسها اإلدارة االنتخابية على وأعضاء السلطة  القضائية  إلعطاء  هذه اهليئة  نوعا  من املصدا

أعماهلا مبوجب ممارسة الرقابة الرئاسية الذاتية، أو بناء على تظلمات أصحاب الشأن قبل اللجوء إىل القضاء، كما 
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أن جهاز اإلدارة االنتخابية عرف نوعا من التطور البسيط، الذي يضم يف عضويته الوايل، ورؤساء اللجان 

ابية على املستوى احمللي، والوزير األول، ووزراء الداخلية والعدل واخلارجية على املستوى املركزي، مث جند االنتخ

الذي خيتص بالرقابة على العمليات االنتخابية ذات  1989الرقابة اليت ميارسها ا�لس الدستوري الذي جاء بعد 

تاءات، ومنازعات التصويت فيما خيص انتخاب أعضاء البعد الوطين املتمثلة يف االنتخابات الرئاسية، واالستف

ا�الس الوطنية، وهذا كله يف إطار قانون انتخايب جيمع يف طياته كل األحكام املتعلقة بالعمليات االنتخاب اليت 

 يتضمنها قانون االنتخابات، إضافة إىل قانون عضوي يتعلق برقابة اهليئة العليا املستقلة لرقابة االنتخابات، وال

ننسى أحكام الدستور املتعلقة باعتباره أعلى وثيقة تنظم عمل السلطات الثالثة يف الدولة وعلى رأسها السلطة 

القضائية، إضافة إىل عمل ا�لس الدستور، ويف األخري نالحظ أن الرقابة على العملية االنتخابية تطورت من 

سايرة ما هو حاصل يف العامل ، إضافة إىل وفاء املشرع حيث املفهوم ومن من حيث التنظيم والتطبيق ، يف حماولة مل

بالتزاماته الدولية يف ترقية احلقوق السياسية خاصة حقي االنتخاب ، والرتشح ، واملشاركة يف احلياة السياسية ، 

لدول وتسيري الشأن العام، مع ممارسة الرقابة الفعالة على أداء املنتخبني يف مجيع املستويات، وهذا حال مجيع ا

  .احلديثة االستقالل، والسائرة يف طريق النمو
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حدود العملية اإلنتخابية 

  الخاضع للرقابة القضائية
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  :تمهيد الفصل

قبل التطرق إىل آليات القضائية ملمارسة رقابة القضاء على هذه العملية يف الباب الثاين من هذا البحث؛    

نتخابية اخلاضعة لرقابة السلطة القضائية، خاصة وان احلديث عن لينا التطرق إىل حدود العملية االكان لزاما ع

من فقهاء القانون ورجال السياسة وكذا عامة املواطنني الذين نزاهة هذه العملية أصبح حديث العام واخلاص 

ذه العملية أدخل نتخاب، وسعيا من املشرع إلعطاء مصداقية أكرب هليعزفون عن املشاركة يف عملية اال أصبحوا

وللتعرف على . نتخابيةزاعات اليت تثور بشأن العملية االعله حكما على بعض اإلجراءات والنجهاز القضاء وج

نتخابية الذين خيّول هلم القضاء اللجوء العملية اال أطرافجراءات اخلاضعة لرقابة القضاء ال بد من التطرق إىل اإل

جراءات اليت متر �ا العملية إليه كما سنتطرق إليه يف هذا الفصل، إضافة إىل ذلك سوف نتطرق إىل خمتلف اإل

اجلهات القضائية املختصة، وعلى هذا األساس فإننا سوف نتخابية واليت ستكون موضوع الدعاوى املرفوعة أمام اال

نتخابية من حيث األشخاص واألطراف، مث من حيث صل من البحث على نطاق العملية االنرّكز يف هذا الف

  :املوضوع، وهذا ما جيعلنا نتناول هذا الفصل من خالل املبحثني التاليني

  األطراف؛نتخابية من حيث نطاق العملية اال: األولالمبحث 

  .نتخابية من حيث الموضوعنطاق العملية اال: المبحث الثاني
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  نتخابية من حيث األطراف؛نطاق العملية اال: المبحث األول

إىل أطراف العملية  أواللتطرق نتخابية اخلاضع لرقابة القضاء اعي منا البحث عن نطاق العملية االيستد  

نتخابية إن نطاق العملية اال. ن هذا الفصلسوف نتناوله يف املبحث الثاين منتخابية، مث إىل موضوعها الذي اال

 اهليئة حسب التعريفات املشار إليها سابقا من حيث األطراف أو األشخاص الفاعلني والرئيسيني ينحصر يف

اخبة باعتبارها طرفا أو نتخابية، واهليئة النيطلق عليها يف الغالب اإلدارة االنتخابية، وهو ما املشرفة على العملية اال

، وأخريا االنتخابيةلتويل املناصب موضوع العملية  املرشحونركنا من أركا�ا إن صح القول وأخريا اهليئة املنتخبة أو 

نتخابية واليت نستبعدها من أنواع الرقابة على العملية االاهليئة الرقابية واليت سبق التطرق إليها عند احلديث عن 

من خالل  االنتخابيةاملبحث لتفادي التكرار، وعليه سوف تكون دراستنا ألطراف العملية الدراسة يف هذا 

  . املطالب الثالثة املتناولة أدناه

  االنتخابيةاإلدارة : المطلب األول

تقوم على جمموعة من اإلجراءات اليت هلا ارتباط وثيق بعملية  االنتخابيةانطالقا من كون العملية   

حرة ونزيهة يف إطار تشريعي وتنظيمي بعيد عن املؤثرات السياسية، وعلى  االنتخاباتالتصويت، وحىت تكون 

 ابيةاالنتخيوكل عادة إىل اإلدارة العامة، فإنّنا نتساءل عن مفهوم اإلدارة  االنتخابيةأساس أن اإلعداد للعملية 

  .واألساس الفقهي هلا، لذا يتم تناول هذا املطلب من خالل الفروع املوالية

هم إىل حزب معني أو غريه،  نظرا النتمائ املرشحني وأساسها الفقهي االنتخابيةالتعريف باإلدارة : األولالفرع 

واحلد من فرص التالعب والتزوير، فضال عن  اإلطرافكما تسهم هذه اإلدارة يف حتقيق تكافؤ الفرص بني مجيع 

  .االنتخابيةيف املسامهة بدور إجيايب يف العملية  االنتخايب الذين يعزفون عن ممارسة حقهم تشجيع املواطنني

املالحظ أن مطلب إشراف حكومة حمايدة يربز من   :إسناد مهمة اإلدارة االنتخابية إلى حكومة محايدة -1

ونتائج غري معقولة لصاحل احلزب احلاكم، غري أن  لالنتخاباتالعامل الثالث اليت تشهد تزييفا قبل املعارضة يف دول 

هذا املطلب سرعان ما يصبح مطلبا غري مستساغ إذا ما وصلت املعارضة إىل احلكم وأصبحت هي احلزب 

ته مصر يف فيفري إىل حكومة حمايدة ما عرف االنتخابيةاحلاكم، ومن تطبيقات إسناد اإلشراف على العملية 

، كما 1961يف من دستورها الصادر  109، كما أخذت �ا تركيا طبقا لنص املادة 1944، ونوفمرب 1938

   .1983يف عام  االجتاهأخذت اململكة املغربية �ذا 

أن يتم السماح بإسناد مهمة اإلدارة  االجتاهيرى هذا  :إلى جهة دولية االنتخابيةإسناد مهمة اإلدارة  -2

أو  واإلشراف إىل مراقبني دوليني، سواء كانوا من العاملني حتت مظلة األمم املتحدة أو جلنة القانونيني الدوليني
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، وقد تتعمد بعض الدول نتيجة لظروف خاصة إىل منظمات حقوق اإلنسان، أو حىت الشخصيات العامة العاملية

  .االنتخاباتلدوليني لإلشراف ومراقبة دعوة بعض املراقبني ا

املتحدة يف سعيها ملساعدة الشعوب  األممإىل ما بدأته  االنتخاباتترجع فكرة اإلشراف الدويل على   

من حكم عنصري إىل نظام دميقراطي متعدد الثقافات  االنتقال، أو عند االستقاللاملستعمرة يف حصوهلا على 

املتحدة يف  األمم، حيث أسهمت 1992واألعراف، مثلما كان عليه احلال يف انتخابات جنوب إفريقيا عام 

وكذا جمموعة القواعد اليت حتكم سلوك األحزاب؛ مما أدى إىل قبول نتائجها من طرف  االنتخاباتوضع قانون 

  .اجلميع

 أدى�ذا الشكل ينطوي على مساس بسيادة الدولة، مما  االنتخاباتة اإلشراف الدويل على غري أن فكر   

الدولية  تواهليئاالغالب حاليا هو مستوى آخر من التعاون بني الدولة  االجتاهإىل استبعاد هذا الطرح؛ حيث أن 

لرصد العملية ) اخل...اإلحتاد األورويباألمم املتحدة، جامعة الدول العربية، (يقوم على طلب الدولة مراقبني دوليني 

دون تدخل يف شؤون الدولة، وينتهي عملهم  االنتخابية، حيث يعمل هؤالء املراقبون على متابعة املعلية االنتخابية

، وهو األمر الذي حرصت على تطبيقه اجلزائر يف العديد من املواعيد االنتخابيةبوضع تقرير وصفي �ريات املعلية 

  .ةاالنتخابي

بوجوب إسناد إدارة  االجتاهيرى أصحاب هذا  :إسناد مهمة اإلدارة واإلشراف إلى الحكومة القائمة -3

إىل احلكومة القائمة، إما عن طريق السلطة التنفيذية ممثّلة يف وزارة الداخلية، أو عن طريق جلنة  االنتخابيةالعملية 

، وختتلف االنتخابيةلة لتحقيق نزاهة وسالمة املعلية ، مع إحاطة هذه العملية بالضمانات الكفيوطنية مستقلة

  :نتناوهلا فيما يلي االجتاهاتالدول يف طبيعة األخذ �ذا النظام، ويف هذا اإلطار ظهرت العديد من 

 االنتخابيةإىل إسناد أمر تنظيم وتسيري املعلية  االجتاهيذهب هذا  :إسناد مهمة اإلدارة إلى السلطة التنفيذية -أ

إىل السلطة التنفيذية ممثلة يف إحدى الوزارات وهي يف الغالب ما تكون وزارة الداخلية، ويعرف هذا النموذج 

 ، ومن البلدان اليت تعتمد علىاالنتخابات، حيث �يمن احلكومة على تنظيم وتنفيذ لالنتخاباتباإلدارة احلكومية 

بواسطة السلطات احمللية رغم وجود جلنة انتخابية  االنتخابات، حيث يتم تعيني مسؤويل بريطانياالشكل جند 

  .لالستفتاءات، يف حني تعمل هذه اللجنة املشكلة كإدارة مستقلة االنتخابيةولكنها تعمل كمراقب فقط للعملية 

للحكومة يقدم العديد من اإلجيابيات أمهها  االنتخابيةعلى الرغم من أن إسناد اإلشراف على املعلية   

اليت تديرها احلكومات أقل  االنتخابات، إال أن املمارسات املختلفة كشفت أن لالنتخاباتكلية خفض التكلفة ال

إىل  االنتخابيةاملنادي بإسناد اإلشراف على العملية  االجتاه، ومن مثة ظهر االنتهاكاتمصداقية بسبب العديد من 

  .هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية
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ملية جتهت العديد من الدول إىل إسناد مهمة اإلشراف على العا :مستقلةإسناد مهمة اإلشراف إلى هيئة  -ب

وهلا ميزانية إىل هيئة مستقلة، حيث تعمل هذه اهليئة كمؤسسة منفصلة كليا عن السلطة التنفيذية  االنتخابية

بشكل مستقل، وتكون غالبا مسؤولة أمام القضاء والسلطة التشريعية ، وميتاز  االنتخاباتخاصة �ا وتقوم بإدارة 

والتيارات السياسية  األحزابواستقالهلم التام عن  واالستمرارية االحرتافيةمن  أعلىأعضاء اهليئة املستقلة بدرجة 

الدستور اهلندي مبوجب املادة وتطبيقا لذلك جند . سيما السلطة التنفيذية والربملانالوالسلطات العامة يف الدولة 

خّوهلا سلطة الرقابة واإلدارة واهليمنة  االنتخاباتقد أنشأ جلنة تعرف باسم جلنة  1949الصادر يف سنة  324

  .االنتخابات، فضال عن تعيني حماكم للفصل فيما يثار من دعاوى ومنازعات يف االنتخاباتعلى سري أعمال 

هازا انتخابيا يضّم تركيبة مزدوجة تتكون من هيئة مستقلة عن ويف املقابل جند بعض الدول تعرف ج  

وذلك  االنتخابيةالسلطة التنفيذية أو أي هيئة حكومية، حيث تعمل هذه األخرية على تنظيم وتنفيذ العمليات 

 بإشراف من اهليئة املستقلة، وختتلف سلطة هذه اهليئة من دولة إىل أخرى؛ إذ ال يتعدى دورها يف بعض احلاالت

تضطلع اهليئة املستقلة بدور إشرايف خيّوهلا متابعة  أخرى، ويف حاالت االنتخابيةدور املراقب الرمسي للفعاليات 

املختلطة أو  االنتخابيةوكذا جتميع وإعالن النتائج، ويعرف هذا النوع باإلدارة  االنتخابيةوتدقيق كافة الفعاليات 

  .االنتخابيةالفرنسي على أنه اهليئة املستقلة ضمن اإلدارة  النموذج الفرنسي، حيث يعترب ا�لس الدستوري

اتري بعد ما يعرف بالثورات العربية، فقد نصت دسواملالحظ أن دساتري عدة دول عرفت حتوالت خاصة   

، الذي نص على استحداث هيئة 2014ت على غرار الدستور املصري لسنة هذه الدول على مثل هذه اهليئا

ت القضائية، وتضطلع دون جملس مكون من عشرة أعضاء من اهليئايقوم على إدار�ا  لالنتخاباتوطنية مستقلة 

  . إىل غاية إعالن النتائج االنتخابيةبدءا من إعداد القوائم  االنتخابية االستشاراتغريها بإدارة خمتلف 

تسند إليها مهمة  نتخاباتلالقلة وكذلك األمر بالنسبة للدستور التونسي الذي أنشأ اهليئة العليا املست  

واإلشراف عليها يف مجيع مراحلها، وتتكون هذه اهليئة من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة  االنتخاباتدارة إ

  .والنزاهة

إىل  االنتخابيةاجتاه آخر بضرورة إسناد العملية  نادى :إسناد مهمة اإلدارة واإلشراف إلى السلطة القضائية -ج

السلطة القضائية، وحجتهم يف ذلك تعّذر وجود الشخصيات املستقلة الذين ليس لديهم اجتاها سياسيا معّينا، 

فضال عن عدم توافر سند قانوين هلم، كما أن منح هذه املهمة للسلطة القضائية اليت يكفل الدستور حيادها 

  .بعا ملا يتمّيز به القضاة من حياد وروح العدالةت االنتخاباتواستقالهلا من شأنه أن يوّفر رقابة فّعلة على 
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سوف جيره دون أن يدري  االنتخابيةأّن إقحام القضاء يف العملية  االجتاههذا   معارضوويف املقابل يرى   

، كما أن هذه الوظيفة من شأ�ا إثقال كاهل القضاء بأعباء إضافية ، ه الذي هو ممنوع من إىل العمل السياسي

  .بعض الصعوبات اليت تعيق تطبيق هذه املعلية بشكل كامل فضال عن وجود

النموذج املصري  االنتخابيةومن أبرز النماذج اليت أخذت بفكرة اإلشراف القضائي على جوانب العملية   

ت القضائية وفقا لنص املادة من اهليئا أعضاءحتت إشراف  االقرتاع، حيث ألزم الدستور أن يتم 1971يف دستور 

 االنتخابيةهو ما فتح باب النقاش الفقهي واسعا حول مضمون اإلشراف القضائي على العملية منه، و  88

يقضي  2000ونطاقه، حيث مل يعرف التطبيق السليم إال بعد صدور حكم شهري للمحكمة الدستورية سنة 

تعيني رؤساء  من قانون تنظيم مباشرة احلقوق السياسية فيما تضّمنته من جواز 24بعدم دستورية نص الفقرة 

ت القضائية ألنّه قاصر على الوفاء مبا يتطّلبه الدستور من إشراف قضائي، إال ضاء اهليئااللجان الفرعية من غري أع

، غري أنه بعد 2007أن املشرّع الدستور املصري عدل عن تطبيق هذا املبدأ، إذ تبّىن تعديالت دستورية يف مارس 

من اإلعالن  39عاد إىل اإلشراف القضائي الكامل طبقا لنص املادة  2011الّتحّوالت اليت عرفتها مصر عام 

يف دستور  االجتاه، ومت تبين هذا 2011مارس  30 الدستوري الصادر من ا�لس األعلى للقوات املسلحة يف

2014 .  

  االنتخابيةتنظيم اإلدارة : الفرع الثاني

بني هياكل مركزية وأخرى غري مركزية يف توزيع  االنتخابيةتتباين اهلياكل املكلفة بإدارة العملية   

يتبعه أجهزة فرعية  االنتخابية، فقد يكون هناك هيكل مركزي خيتص جبميع عناصر وإدارة العملية االختصاصات

ما بني أجهزة وهياكل إلدارة  االنتخاباتعلى املستوى احمللي، وقد يتم تقسيم اختصاصات وعناصر إدارة 

يف  االنتخابيةات خمتلفة، سنحاول يف هذا الفرع التطرق إىل تنظيم اإلدارة املكلفة بالعملية على مستوي االنتخابات

  .التشريع اجلزائري على النحو املوايل

  على المستوى المركزي االنتخابيةاإلدارة هيئات : والأ

يطلق مصطلح اإلدارة املركزية عادة على املصاحل اإلدارية املوجودة يف قمة اهلرم اإلداري، وعلى وجه   

يف هيئة رئاسة اجلمهورية، الوزارة األوىل،  2016التحديد املوجودة بالعاصمة، واملتمثلة حسب دستور مارس 

وهو األمر الذي يهمنا يف حبثنا  االنتخايبا�ال ، واليت تكّون السلطة اإلدارية املتخذة للقرارات، وخاصة يف الوزارة

  .ت السالفة الذكروسنركز على مهام كل هيئة من اهليئاهذا، 
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مكلف باإلدارة العليا  األولباعتباره رئيسا للدولة فإن رئيس اجلمهورية إىل جانب الوزير  :رئاسة الجمهورية -1

يتمتع بسلطات وصالحيات واختصاصات واسعة تبعا للمركز ، وهذا ما جيعله للسلطة التنفيذية يف أعلى مستويا�ا

  .1املمتاز الذي منح إياه الدستور، باإلضافة إىل سلطاته يف ا�االت األخرى

حيث ميارس رئيس اجلمهورية سلطته اإلدارية من خالل إصدار قواعد قانونية عامة وجمّردة يف شكل   

فئة معّينة منهم دون حتديد ذوا�م، وتسمى هذه القرارات بالقرارات قرارات إدارية تطبق على مجيع األفراد أو على 

  .2الّتنظيمية، واليت ختتلف عن القرارات اإلدارية الفردية اليت تتخذها نفس السلطات اإلدارية

إن السلطة التنظيمية لرئيس اجلمهورية تشمل ا�ال الذي خيرج عن اختصاص السلطة التشريعية، وتعّد   

األساسي للسلطة التنفيذيّة واليت من مهامها اّختاذ اإلجراءات التنفيذية واإللزامية  االختصاصي هذه السلطة ه

بالّنسبة لإلدارة واملواطنني، وعلى هذا فإّن امليدان التنظيمي يبدو واسعا جدا، ويسمح للرئيس بالّتدخل يف كل 

شروط إحداث وتنظيم عمل  حيدد مثال مكان ويف أّي وقت، فهذا التدخل عن طريق القرار اإلداري التنظيمي

، فإن هذا القرار التنظيمي يظهر يف شكل مراسيم 3خمتلف املرافق العمومية وسريها العادي من وجهة نظر قانونية

وتنشر يف اجلريدة  2016من التعديل الدستوري لسنة  06الفقرة  91رئاسية تتخذ يف جملس الوزراء طبقا للمادة 

  .4جلمهوريةالرمسية بتوقيع رئيس ا

، 1989يعترب الوزير األول الشخصية الثانية يف السلطة التنفيذية حسب الدستور الصادر سنة  :الوزير األول -2

وهو ، 5، حيث أعطاه صالحيات دستورية شأنه يف ذلك شأن رئيس اجلمهورية2016و  1996واملعدل سنيت 

 لكن دون ل مصطلح الوزير األول، استعملذي ، ا1976من هذه الزاوية خيتلف عما كان سائدا يف دستور سنة 

من نفس الدستور اليت تنص  114أي صالحيات، ألن احلكومة يديرها رئيس اجلمهورية وفقا ملا جاء يف املادة 

ر مل حسب املادة السالفة الذك األول، فالوزير "متارس احلكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس اجلمهورية:" على

يكن يتمتع بصالحيات دستورية، وملا كان يستمد صالحياته من تفويض رئيس اجلمهورية فقد كان هذا الوزير 

شأنه شأن بقية الوزراء حتت املسؤولية املباشرة لرئيس اجلمهورية الذي يعني ويعزل منهم من شاء، وحيدد  األول

صالحيات  األولفقد منح للوزير  2016و  1996املعدل سنيت  1989، أما دستور 6مهامهم كما يشاء

إىل  93، وهذا ما أشارت إليه املواد من دستورية واضحة ومستقلة عن الصالحيات اليت يتمتع �ا رئيس اجلمهورية

                                                           
  .69، ص 2002، دار العلوم للنشر والتوزيع، )-التنظيم اإلداري –القانون اإلداري (: حممد الصغري بعلي  -1
  .102، 101، ص 2007الّسلوكية والدراسات القانونية،  ، خمرب الّدراسات)الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الثانية(: ناصر لّباد  -2
  .102الوجيز يف القانون اإلداري، مرجع سبق ذكره، ص : ناصر لّباد -:يراجع -3

  .197، 196الوجيز يف القانون اإلداري، مرجع سبق ذكره ، ص : عمار بوضياف -           
  .102ذكره، ص الوجيز يف القانون اإلداري، مرجع سبق : ناصر لّباد -4
  .206، 205الوجيز يف القانون اإلداري، مرجع سبق ذكره، ص : عمار بوضياف  -5
  .244، ص 2009 اجلزائر، ، دار هومة،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري(: عبد اهللا بوقفة -6
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يندرج تطبيق القوانني يف ا�ال التنظيمي : " واليت تنص على أنه 02فقرة  143و  136إضافة إىل املادتني  99

أصبح يتمتع بسلطة مل تكن موجودة له يف الدساتري  األول، وهذا ما معناه أن الوزير "لالذي يعود للوزير األو 

اجلزائرية السابقة وهي سلطة التنظيم، أي له احلق يف إصدار قرارات إدارية عامة وجمردة لتنفيذ سياسة احلكومة عن 

  .1طريق تطبيق القوانني اليت تصدر عن السلطة التشريعية

، حيث خصصت الفقرة )الوظيفة التنظيمية( يشارك رئيس اجلمهورية يف هذه الوظيفة  األولفالوزير   

لرئيس اجلمهورية، وهي تتحدث يف ظاهرها عن التنظيم يف معناه املستقل، يف حني خّص  143من املادة  األوىل

ألنه يستند يف وجوده على  يف الفقرة الثانية من نفس املادة بإصدار التنظيم الذي يبدو انه غري مستقل األولالوزير 

وجود القوانني أو تنفيذها، يف حني أن التنظيم الذي يصدره رئيس اجلمهورية ال حيتاج هلا يف وجوده، ألن مهمته 

األساسية ليست التنفيذ أو التفسري بقدر ما هو تكملة وسّدا للفراغ الذي تركه املؤسس الدستوري عندما حدد 

وترك الباب واسعا أمام اللوائح التنظيمية املستقلة، غري أن ذلك ال يعين أن رئيس  ،هلذا األخري  ا�ال التشريعي

اجلمهورية ال حيق له إصدار التنظيمات بغرض تنفيذ القوانني اليت يصدرها الربملان يف حاالت معينة ال سيما تلك 

لذي حدده له الدستور، وهو جمال ، يف حني أنه ال حيق للوزير األول جتاوز ا�ال التنظيمي ا2املتعلقة بالسيادة

  .3والتوقيع على املراسيم التنفيذية اليت تندرج يف إطار  تنفيذ القوانني والتنظيماتتنفيذ القوانني 

وزارة ومن وزراء الذين يشرفون على قطاعات وزارية، وتعترب كل  األولوزير تتكون احلكومة من ال :الوزير -3

تشمل كامل و  ،يف جمال اختصاصها، تصدر قرارات متخصصةمستقلة عن بقية الوزارات وحدة إدارية مركزية 

  .4الرتاب الوطين

، وهو األولالوزير  لطة سياسية يعترب مسؤوال عنها أمامويعد الوزير رجال سياسيا، و�ذه الصفة ميارس س  

أيضا رئيس إداري عندما يكون يف الوزارة، وهو �ذه الصفة ميارس نشاطا إداريا واسعا، فهو املمثل القانوين للدولة 

خرى أيساهم يف السلطة التنفيذية عن طريق املشاركة يف إعداد نصوص املراسيم التنفيذية، وإصدار قرارات إدارية 

 التعليمات واملناشري  الصادرة منه لتنظيم ميادين وجماالت خمتلفة يف لتنفيذ برنامج احلكومة يف قطاعه، إضافة إىل

  .5قطاعه أو وزارته

                                                           
  .105، 104الوجيز يف القانون اإلداري، مرجع سبق ذكره، ص : ناصر لّباد  -1
  .46، 45، ص 2012 - 2011، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، )2008السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة (: كيواين قدمي   -2
  . مرجع سبق ذكره،  2016مارس  06من التعديل الدستوري املؤرخ يف  99املادة  -3
  .89، 88، مرجع سبق ذكره، ص -نظيم اإلداريالت –القانون اإلداري : حممد الصغري بعلي -4
  .213، 212الوجيز يف القانون اإلداري، مرجع سبق ذكره، ص : عمار بوضياف  -5
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 االنتخابيةجند وزير الداخلية هو املخول له بإدارة وقيادة العملية  االنتخابيةأما فيما يتعلق بإدارة العملية   

إىل كونه عضوا يف جلنة التحضري  وكذا التخطيط والتحضري القانوين و املادي هلا، وهو �ذه الصفة إضافة

  : 1على املستوى املركزي ميلك سلطات واسعة منها لالنتخابات

  االنتخابية؛ترأس اللجنة الفرعية املكلفة بتحضري وتنظيم العملية  - 

  االنتخابات؛ترأس اللجنة الفرعية املكلفة باألمن خالل  - 

  ؛الرئاسية باتلالنتخاتلّقي إعالنات الّرغبة عن تكوين ملف الرتشح  - 

، وكذا حتديد مكان املرشحنيالتوقيعات الشخصية لصاحل  الكتتابحتديد املواصفات التقنية للمطبوع الفردي  - 

  ؛وتاريخ سحب هذه املطبوعات

  ؛أو تأخري ساعة اختتامه االقرتاعالرتخيص للوالة تقدمي ساعة افتتاح  - 

  ؛باخلارج االقرتاعالرتخيص بقرار وزاري مشرتك تقدمي تاريخ افتتاح  - 

  ؛للمقيمني يف اخلارج االنتخابيةتعيني بقرار وزاري مشرتك أعضاء اللجنة  - 

  .للمقيمني باخلارج االنتخابيةتلقي نسخة من حماضر اللجنة  - 

  على المستوى المحلي االنتخابيةاإلدارة  -ثانيا

شكال هرميا، رأسه رئيس اجلمهورية والوزير األول، ومتتد قاعدته لتشمل  يتخذ جهاز اإلدارة االنتخابية   

على املستوى احمللي املكلفة بالسهر على  االنتخابيةالوالة ورؤساء ا�الس الشعبية البلدية، وكذا خمتلف اللجان 

إىل هيكلة اإلدارة ، سنحاول من خالل هذه النقطة التطرق االنتخابيةالتحضري والتنظيم ملختلف مراحل العملية 

 االنتخابيةوكذا اللجان  االنتخابيةت اإلدارية  لإلدارة احمللي من خالل التطرق إىل اهليئا على املستوى االنتخابية

  .وذلك كما هو مبني أدناه

  :على المستوى المحلي االنتخابيةت اإلدارية المكلفة بإدارة العملية الهيئا -1

على املستوى احمللي على وحدتني إداريتني مها وايل  االنتخابيةتقوم اإلدارة احمللية املكلفة بإدارة العملية   

  .الوالية ورئيس ا�لس الشعيب البلدي

                                                           
  .69، 68، ص 2012/2013، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة احلاج خلضر بباتنة، )الضمانات القانونية النتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر(: بوزيد بن حممود -1



للرقابة القضائية ةالعملية اإلنتخابية الخاضعحدود :                                             من الباب األول الفصل الثاني  

 

107 
 

أن  على 21/02/2012املؤرخ يف بالوالية املتعلق 12/07القانون  من 113تنص املادة  :والي الوالية -أ

، وعلى هذا "الوايل يسهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات، وعلى احرتام رموز الدولة وشعارا�ا على إقليم الوالية"

، وقد مّيز 1فالوايل بصفته ممثال للدولة فهو يتوىل تنفيذ القوانني والتنظيمات والتعليمات الصادرة من الوزراء األساس

ات، رغم أن التنفيذ اختصاص مرتبط، وال جند أي نص تنظيمي أو تعليمة النص بني القانون والتنظيم والتعليم

وزارية ال تستند إىل نص أعلى منها تطبيقا للمبدأ القاضي بتدرج القوانني، أي مطالبة القانون األدىن بأحكام 

  :كلف ب، وهلذا فهو م2القانون األمسى الذي جيب أن خيضع بدوره إىل الدستور

يف خمتلف ا�االت  األوامربنوعيها العادية والعضوية، وكذا  :الصادرة عن السلطة التشريعيةتنفيذ القوانين  -

، والوايل على عالقة دائمة بكل 3وذلك بعد نشرها يف اجلريدة الرمسية ومضي يوما من وصوهلا إىل مقر الدائرة

  .السلطة العامة على صعيد الواليةالقوانني القدمية واجلديدة وهو ملزم بالسهر على حسن تنفيذها بصفته مندوب 

ت الصادرة عن هيئا) قرارات التنظيميةال( يلتزم الوايل بتنفيذ خمتلف التنظيمات واللوائح :تنفيذ التنظيمات -

اإلدارة املركزية سواء متثلت يف مراسيم رئاسية أو مراسيم تنفيذية، أو قرارات تنظيمية صادرة عن الوزراء إعماال 

رة الثانية من قانون الوالية واليت تنص على أن ينفذ الوايل التنظيمات، وجتسيدا لسلطته يف تنفيذ الفق 113باملادة 

، حيث 4القوانني والتنظيمات يعمد الوايل إىل اختاذ قرارات والئية تدرج يف مدونة القرارات اإلدارية اخلاصة بالوالية

عنيني �ا دون املساس بآجال الطعون املنصوص عليها يف أوجب قانون الوالية نشر القرارات التنظيمية وتبليغها للم

  .5القوانني املعمول �ا

ا�لس الشعيب البلدي و رئيس  :حيث أن البلدية تديرها هيئتان مها :رئيس المجلس الشعبي البلدي -ب

ا�لس الشعيب البلدي، إال أن هذا ال يعين أنه هناك تساوي بني اهليئتني، حيث أن تفوق رئيس ا�لس الشعيب 

البلدي يظهر على باقي أعضاء ا�لس التنفيذي وأعضاء ا�لس ككل، فهو وحده ميلك صالحيات اختاذ القرارات 

، فهو �ذه الصفة 6تباره هيئة تنفيذية، وتنفيذ القوانني والتنظيمات باعتباره ممثال للدولةاخلاصة بتنفيذ املداوالت باع

موظف خاضع للسلطة السلمية للوايل وإشرافه، فهو يصدر توجيهاته وتعليماته لتنفيذ أي عمل، ويف حالة عدم 

                                                           
  .155، ص 2011/2012كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد،    ماجستريرسالة ، )مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم اإلداري الجزائري(: علي حممد -1
  .93، 92، ص 2010/2011مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة،  ،)المركز القانوني للوالي في النظام اإلداري الجزائري(: بلفتحي عبد اهلادي -2
، اجلريدة الرمسية 20005جوان  20املؤرخ يف  05/10، املعدل واملتمم بالقانون رقم 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/58من القانون املدين الصادر باألمر رقم  04املادة  -3

  .44رقم 
  ؛161، مرجع سبق ذكره، ص -التنظيم اإلداري -القانون اإلداري: ليحممد الصغري بع - : يراجع  -4

  .91 -89، ص 2006دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  ،)والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري، الطبعة األولى(: عالء الدين عيشي -             
  . 12/2012حتت رقم  29/02/2012الصادر باجلريدة الرمسية بتاريخ   ، املتعلق بالوالية2012فيفري  21 ، املؤرخ يف12/07من القانون رقم  125املادة  -5
  .77، 76، ص 2002/2003، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، )دور صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري(: بلعباس بلعباس -6
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ويظهر من . س الشعيب البلدييتخذ قرارات تنفيذية أو تنظيمية تصل إىل حد احللول حمل رئيس ا�ل االستجابة

  .1خالل هذا كله هيمنة دور الوايل على دور رئيس ا�لس الشعيب البلدي

  :االنتخابيةاللجان المكلفة بإدارة العملية  -2

على املستوى احمللي، تنشأ  االنتخابيةيف إدارة العملية إضافة إىل الوالة ورؤساء ا�الس الشعبية البلدية   

جهزة احمللية للسهر على التحضري والتنظيم ملختلف مراحل انتخابية جمموعة من اللجان واألة غداة كل استشار 

  .، وهذا ما سنحاول التطرق إليه بنحو من التفصيل أدناهاالنتخابيةالعملية 

صفة ، فإن التحكم فيها وباالنتخابيةانطالقا من األمهية القصوى للقوائم  :البلدية االنتخابيةاللجنة اإلدارية  -أ

، وهلذا أسندت مهمة اإلشراف عليها إىل هيئة خاصة االنتخابيةدائمة يعترب من العناصر األساسية يف إدارة العملية 

  .2تتوافر فيها النزاهة والصرامة واحلياد

تتشكل هذه اللجنة من قاض يعينه رئيس ا�لس القضائي املختص إقليميا، رئيس ا�لس الشعيب البلدي   

تقوم هذه اللجنة . 3من البلدية يعينهما رئيس اللجنة كعضوين اثنانلعام للبلدية عضوا، ناخبان عضوا، األمني ا

ومراجعتها يف كل بلدية، وتتلقى الشكاوى من املواطنني، وكذا اعرتاضات التسجيل  االنتخابيةبإعداد القوائم 

  .4والشطب، وتصدر قرارات إدارية قابلة للطعن أمام احملاكم املختصة، ويف اآلجال احملددة قانونا

ها جتتمع هذه اللجنة مبقر البلدية بناءا على استدعاء من رئيسها، وتوضع حتت تصرف كتابة دائمة ينشط  

اللجنة أعماهلا يف الثالثي األخري من كل سنة يف إطار املراجعة  يف البلدية، وتبدأ االنتخاباتاملوظف املسؤول عن 

لة هذه اللجنة أنه يغلب عليها الطابع اإلداري رغم يكحظته من تشوما ميكن مال. االنتخابيةالعادية للقوائم 

  .ترأسها من طرف قاض

شرع اجلزائري على غرار ما قامت به العديد من التشريعات املقارنة بإسناد لقد قام امل :مكتب التصويت -ب

  .5عملية التصويت إىل جلان إدارية تتشكل مبعرفة من السلطة التنفيذية

الرئاسية واحمللية وانتخابات أعضاء  لالنتخاباتتتشكل اللجنة املكلفة بإدارة عملية التصويت بالنسبة   

ئيس، نائب الرئيس، كاتب، مساعدين اثنني، وعضوين اثنني إضافيني بقرار من وايل ا�لس الشعيب البلدي من ر 

                                                           
  .136، 135، مرجع سبق ذكره، ص -التنظيم اإلداري -القانون اإلداري: الصغري بعليحممد  - : يراجع  -1

  .295الوجيز يف القانون اإلداري، مرجع سبق ذكره، ص : عمار بوضياف -             
  .221، ص 1999ائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلز )الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة(: األمني شريط  -2
  . مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  15املادة  -3
  .272، ص 1984، شركة رأفت للطباعة والنشر، مصر، )العام في مصر االنتخاباتفي الميزان، بحث تحليلي مقارن لنظام  االنتخابينظامنا (: مصطفى حممود عفيفي -4
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  27املادة  -5
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ما بالنسبة ، أ1يف اخلارج االنتخابيةرة الوالية املختص إقليميا، أو املمثل الدبلوماسي والقنصلية التابعة لإلدا

فتتشكل اللجنة من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنني، وأربعة أعضاء إضافيني   األمةالنتخابات أعضاء جملس 

  .2كلهم قضاة يعينهم وزير العدل حافظ األختام

ومما جتدر اإلشارة إليه أن القانون مل حيدد كيفية اختيار واقرتاح أعضاء اللجنة، فللوايل واسع احلرية يف   

يف أحسم مرحلة هلا، وهي  االنتخابيةتعيني الرئيس وباقي األعضاء مما جيعل لإلدارة سلطة كبرية على العملية 

من القانون العضوي  164ي أكدت عليه املادة الذي يعترب جتسيدا للمبدأ العام الذ األمرعملية التصويت، 

  .3االنتخاباتاملتعلق بنظام 

ويسهر أعضاء مكاتب التصويت على عمليات التصويت والفرز، وإعداد حماضر الفرز من خالل   

  . الصالحيات املمنوحة لكل عضو من أعضاء مكتب التصويت

اليت تشرف  االنتخابيةاجلزائري هي اللجان  االنتخايبالنوع الثاين من اللجان يف القانون  :االنتخابيةاللجان  -ج

، ويتم اللجوء إىل هذا النوع من اللجان نظرا ملا تتميز به من النزاهة واحلياد، وخلق االنتخابيةعلى تسيري العملية 

مع اهليئات اإلدارية رحبا لثقة األطراف الفاعلة يف العملية  االنتخاباتنوع من التوازن يف اإلشراف على إدارة 

ة العملية صح على مستوى كل بلدية، وجلان انتخابية على مستوى كل والية، تتوىل السهر على االنتخابية

، كل هذا ما سوف أن نتناوله بنحو االنتخاباتوإعالن النتائج والفصل يف املنازعات النامجة عن هذه  االنتخابية

  .ن التفصيل أدناهم

، إال أنه االنتخابيةمل يتعرض املشرع اجلزائري لتعريف هذه اللجان يف القوانني  :البلدية االنتخابيةاللجنة  -1-ج

على النصوص القانونية العديدة اليت بينت دور  االعتمادميكن الوصول إىل حتديد املفهوم املشار إليه عن طريق 

البلدية هي تلك اللجان اليت يتم تشكيلها على  االنتخابية، وبالتايل فإن اللجان يةاالنتخابهذه اللجان يف العملية 

مستوى كل بلدية من بلديات الوالية بغرض القيام باإلحصاء العام ألصوات الناخبني يف مراكز ومكاتب التصويت 

الئية املختصة، كما يناط �ا أيضا توزيع الو  االنتخابيةالتابعة للبلدية، مث رفع النتيجة النهائية بعد إعال�ا إىل اللجنة 

، وليس هلا االنتخاباتوفقا لألحكام املنصوص عليها يف قانون  املقاعد يف انتخابات ا�الس الشعبية البلدية

صالحية تغيري النتائج املسجلة يف املكاتب مهما كان األمر، مما يعين بطالن أي إجراء قد تتخذه هذه اللجان قبل 

                                                           
  .مرجع سبق ذكره، نتخاباتام االاملتعلق بنظ 16/10وي رقم من القانون العض 29املادة  -1
  مرجع سبق ذكره، نتخاباتاملتعلق بنظام اال 16/10وي رقم من القانون العض 118املادة  -2
  ."نتخابية حتت مسؤولية اإلدارةستشارات االجترى اال" تخابات على أنهنلقانون العضوي املتعلق بنظام االا من 164تنص املادة  -3
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، وكذا بطالن أي تغيري قد يطال النتائج املسجلة يف مراكز أو مكاتب التصويت، دون أن االقرتاعية أو أثناء عمل

  .1يعين ذلك صحتها وعدم قابليتها للطعن أمام اجلهات القضائية املختصة

تتشكل هذه اللجان من قاض يعينه رئيس ا�لس القضائي املختص إقليميا، ونائي رئيس ومساعدين   

أو املنتمني إىل أحزا�م وأقار�م وأصهارهم إىل غاية  املرشحنياثنني يعينهم الوايل من بني ناخيب البلدية، ماعدا 

ى مثار للشك باعتبار أن القانون أعطى رغم ترأس هذه اللجنة من طرف قاض فإن حيادها يبق. 2الدرجة الرابعة

  .3سلطة كبرية للوايل يف تعيني األعضاء الثالثة اآلخرين

يف الرقابة على القيام بإحصاء األصوات حسب احملاضر اليت  أوىلينحصر دور هذه اللجنة باعتبارها درجة   

لقيام بأي تغيري يف حماضر تسلم هلا من قبل مكاتب التصويت، وهو نوع من الرقابة، حبيث تدون حمضر دون ا

إضافة إىل نشر النتائج املسلمة هلا قبل وصوهلا إىل اللجنة الوالئية،  لتصويت، أي تثبيت النتائج األوىلمكاتب ا

لإلحصاء العام عن طريق التعليق لكي يطلع عليها الناخبون، كما أ�ا تشكل حلقة وصل بني مكاتب   األوىل

   . 4الئيةالو  االنتخابيةالتصويت واللجنة 

الوالئية بالنظر إىل دورها احملوري يف   االنتخابيةميكن حتديد مفهوم اللجان  :الوالئية االنتخابيةاللجنة  -2-ج

تلك  االنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق بنظام  154كل عملية انتخابية على حدى، فهي طبقا للمادة 

البلدية، مث تقوم بتوزيع املقاعد طبقا  االنتخابيةاللجان اليت تتوىل معاينة وتركيز النتائج النهائية اليت سجلتها اللجان 

 النتخاباتا بالنسبة مّ ، أ5ا�الس الشعبية الوالئية النتخاباتبالنسبة  االنتخاباتمن قانون  69غلى  66للمواد 

الرئاسية، فيتم إرسال النتائج النهائية إىل ا�لس الدستوري ليتوىل  االنتخابات مة وا�لس الشعيب الوطين وجملس األ

  .6بنفسه إعالن النتائج النهائية، كما تتوىل قبول أو رفض التصريح بالرتشيح يف انتخابات جملس األمة

أن تشكيلتها  ، واملالحظ أنه رغم7تتشكل هذه اللجان من ثالثة قضاة يعينهم وزير العدل حافظ األختام  

القضاء اإلداري، األمر الذي يفقدها  ممابلة للطعن فيها أتشكيلتها قضائية حبتة إال أ�ا تصدر قرارات إدارية قا

                                                           
ئر ، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اجلزانتخابات العامة في اليمن والجزائرالنظام القانوني للمشاركة السياسية من خالل اال(: أمحد صاحل أمحد العميسي -1

  .120، 119، ص 2011/2012، 01
  .مرجع سبق ذكره، نتخاباتاملتعلق بنظام اال 16/10وي رقم من القانون العض 152املادة  -2
  .67، ص 2012/2013، املرجع السابق : بوزيد بن حممود -3
، 2006/2007رسالة ماجستري يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة،  ،)نتخابي في التجربة الدستورية الجزائريةالنظام اال(: بد املؤمن عبد الوهابع -4

  .62ص 
، 2004/2005، مذكرة ماجستري يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، )ومبدأ حياد اإلدارة 1997نتخابات انطالقا من دور اللجان الوطنية لمراقبة اال(: سكفايل رمي -5

  .76ص 
  .124، 123مرجع سبق ذكره، ص : احل أمحد العميسيأمحد ص -6
  .مرجع سبق ذكره، تخاباتناملتعلق بنظام اال 16/10وي رقم من القانون العض 154املادة  -7
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وفرض رقابة كسمة  االنتخابيةنية املشرع يف إضفاء النزاهة على العملية  اجتاهالصفة القضائية، وهو أمر يسجل يف 

  .1من مسات دولة القانون

  االنتخابيةمهام اإلدارة : الفرع الثالث

واهليئة املكلفة بذلك، وهذا ما سنحاول  االنتخابيةباختالف مراحل العملية  االنتخابيةتتعدد مهام اإلدارة   

  .التطرق إليه بنحو من التفصيل يف هذا الفرع

  :االنتخابيةوضع اإلطار القانوني للعملية  -أوال

األصيل  االختصاصعلى أساس  االنتخابيةاإلطار القانوين لسري العملية  بوضع االنتخابيةختتص اإلدارة   

، واليت تنص على أن رئيس 216من التعديل الدستوري لسنة  143املمنوح لرئيس اجلمهورية طبقا لنص املادة 

لها الدستور اجلمهورية بإمكانه اختاذ قرارات مهمة لتنظيم املسائل غري املخصصة للقانون، أي املسائل اليت مل يدخ

يف اختصاص الربملان، وبالتايل ميكن أن تطال التدابري اليت يتخذها رئيس اجلمهورية مواضيع مل يتناوهلا الربملان قبال 

، كما يعود للوزير األول مهمة تنفيذ القوانني والتنظيمات املستقلة اليت خيتص �ا رئيس اجلمهورية، وهذا 2بالتشريع

 ، ومن ضمن هذه األدوات نذكر مااالنتخابيةمن استعمال األدوات والوسائل القانونية للتعبري عن إرادة اإلدارة 

  :يلي

سلطته التنظيمية من خالل إصداره للمراسيم الرئاسية طبقا ميارس رئيس اجلمهورية  :توقيع المراسيم الرئاسية -1

، عند إنشاء وتنظيم املرافق العامة وهذا نظرا ألمهيتها، لذلك 2016من التعديل الدستوري لسنة  91للمادة 

جعل إصدارها منوطا بأعلى جهاز على رأس السلطة التنفيذية؛ وهو رئيس اجلمهورية، ومن أهم القرارات اليت 

اهليئة العليا املستقلة  تعيني أعضاء ، 3االنتخابيةاستدعاء اهليئة  االنتخايبال هذا األخري فيما يتعلق با�أصدرها 

  .5، إصدار تعليمات رئاسية4ملراقبة االنتخابات 

اختصاص الوزير األول يف ا�ال التنظيمي مرتبط بالقوانني اليت يصدرها الربملان،  :إصدار المراسيم التنفيذية -2

يندرج تطبيق القوانني يف "على أنه  2016مارس  06من الدستور املعدل يف  02فقرة / 143حيث تنص املادة 

                                                           
  .33، ص 2013/2014بباتنة، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة احلاج خلضر ،)دور القضاء في انتخابات المجالس المحلية في الجزائر(: سليم طواهري - : يراجع  -1

  .137، 136مرجع سبق ذكره، ص : عبد املؤمن عبد الوهاب -             
  .159، ص 2009، مكتبة الوفاء القانونية، اجلزائر، )ختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومةاال(: عز الدين بغدادي - : يراجع  -2

  .مرجع سبق ذكره، 2016مارس  06الدستوري املؤرخ يف من التعديل  143املادة  -             
  .مرجع سبق ذكرهبات، تخاناملتعلق بنظام اال 16/10وي رقم من القانون العض 14ملادة ا -3
  .مرجع سبق ذكرهت، باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابااملتعلق  16/11وي رقم من القانون العض 04ملادة ا -4
  .، املتعلقة بانتخابات رئيس اجلمهورية2004فيفري  07التعليمة الرئاسية املؤرخة يف  -5
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تأيت بقواعد عامة حتتاج ، أي يتوىل الوزير األول تنفيذ القوانني اليت "ا�ال التنظيمي الذي يعود للوزير األول

  .لتنفيذها لوائح تفصيلية، ويتم ذلك مبوجب مراسيم تسمى باملراسيم التنفيذية

، "راسيم التنفيذيةامل األوليوقع الوزير " من الدستور  04و  02فقرة / 99وهذا ما نصت عليه املادة   

تنفيذ أي قانون من جزئيات مبا حيتاجه  على دراية ختصاص للحكومة أل�ا حبكم موقعها التنفيذي ويرجع هذا اال

فيختص الوزير األول مثال بإصدار  االنتخايبما فيما يتعلق با�ال دقيقة والزمة لتنفيذ أي تشريع، أ وتفصيالت

أعضاء ا�لس الشعيب الوطين  النتخابمراسيم تنفيذية فيما يتعلق بشروط تصويت املواطنني املقيمني باخلارج 

، شروط 3نتخاباتروط إعداد الوكالة للتصويت يف اال، شكل وش2كيفية إشهار الّرتشيحات،  1وكيفيات ذلك

عرتاض تب التصويت وكيفيات ممارسة حق اال، شرط تعيني أعضاء مكا4نتخاباتتسخري املستخدمني خالل اال

 17ية ليوم نتخابات لرئاسة اجلمهور التصويت اليت تستعمل يف اال ، نص أوراق5أو الطعن القضائي بشأ�م/ و

، كيفية أداء اليمني من طرف 7، كيفيات الطعن يف صحة عمليات التصويت6ومواصفا�ا التقنية 2014أفريل 

  .9نتخابيةاعد سري اللجنة اإلدارية اال، قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها، قو 8أعضاء مكاتب التصويت

  .9نتخابيةاال

نتخابية؛ طبقا لنص ثلة يف الوايل إدارة العملية االإلدارة احمللية مملقد أوكل املشرع ل :نتخابيةإدارة العملية اال -ثانيا

، ويساعده يف ذلك رؤساء 10نتخابات باعتباره ممثال للدولةالقانون العضوي املتعلق بنظام االمن  164املادة 

هام ، واليت له دور 11ا�الس الشعبية البلدية التابعة إلقليم واليته، والعاملني حتت إشرافه بصفتهم ممثلني للدولة

وخمتلف التنظيمات املتعلقة به نلمس الدور  25/08/2016نتخابات الصادر يف وبالرجوع إىل قانون اال. فيها

  :نتخابات وصوال إىل عملية التصويت، وهذه املهام تتمثل يفك بداية من العملية التحضريية لالالقوي له، وذل
                                                           

املؤرخة يف  75/2016اجلريدة الرمسية رقم ( ، احملدد لشروط تصويت املواطنني اجلزائريني املقيمني يف اخلارج،  19/12/2016املؤرخ يف  16/335املرسوم التنفيذي رقم  -1

21/12/2016 .(  
  ) 21/12/2016املؤرخة يف   75/2016اجلريدة الرمسية رقم ( شيحات، ، احملدد لكيفيات إشهار الرتّ  19/12/2016املؤرخ يف  16/338املرسوم التنفيذي رقم  -2
  ) 21/12/2016املؤرخة يف  75/2016اجلريدة الرمسية رقم ( نتخابات،دد لشروط الوكالة  للتصويت يف اال، احمل 19/12/2016املؤرخ يف  16/337املرسوم التنفيذي رقم  -3
املؤرخة يف  04/2017اجلريدة الرمسية رقم (نتخابات، بشروط تسخري املستخدمني خالل اال ، املتعلق  17/01/2017، املؤرخ يف 17/20املرسوم التنفيذي رقم  -4

25/01/2017 .(  
املؤرخة يف  04/2017اجلريدة الرمسية رقم ( .لقواعد تنظيم وسري مركز ومكتب التصويت  ، احملدد  25/01/2017يف  ، املؤرخ17/23املرسوم التنفيذي رقم  -5

25/01/2017 .(  
اجلريدة الرمسية رقم (، أعضاء ا�لس الشعيب الوطين نتخابات الأوراق التصويت اليت تستعمل يف ، احملدد لنص 2017فيفري  04، املؤرخ يف 17/58املرسوم التنفيذي رقم  -6

  )05/02/2017، املؤرخة يف 06/2017
، املؤرخة يف 11/2014اجلريدة الرمسية رقم (، املتعلق بكيفيات الطعن يف صحة عمليات التصويت، 2014فيفري  20، املؤرخ يف 14/80املرسوم التنفيذي رقم  -7

26/02/2014(  
املؤرخة يف  04/2017اجلريدة الرمسية رقم (،  ب التصويتاحملدد لكيفيات أداء اليمني من طرف أعضاء مكات،   17/01/2017املؤرخ يف ، 17/21املرسوم التنفيذي رقم  -8

25/01/2017 .(  
  ).18/01/2017يف ؤرخة ، امل03/2017اجلريدة الرمسية رقم (نتخابية، ة اإلدارية اال، احملدد لقواعد سري اللجن 17/01/2017املؤرخ يف  17/12املرسوم التنفيذي رقم  -9

  .159، 158، ص  مرجع سبق ذكره، علي حممد -10
  .90،91ص ، مرجع سبق ذكره، بلفتحي عبد اهلادي -11
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  .لفات الرتشح املراحل اآليت بيا�اوتشمل عملية دراسة م :دراسة ملف الترشح -1

ختتص املصاحل الوالئية باستقبال طلبات الرتشح للمجالس الشعبية البلدية  :تلقي ملفات الترشح والنظر فيها -أ

من  72الوالئية والفصل فيها بالقبول أو الرفض مبوجب قرار معلل من طرف وايل الوالية، حيث نصت املادة  و

على يعترب إيداع القائمة اليت تتوفر فيها الشروط املطلوبة قانونا " نتخابات على أنهبنظام اال القانون العضوي املتعلق

، ومنه يتبني أن مصاحل الوالية اخلاضعة للسلطة السلمية املباشرة للوايل هي اجلهة "مستوى الوالية تصرحيا بالرتشح

  .املختصة بتلقي تصرحيات الرتشح للمجالس الشعبية احمللية

بقرار معلل  مرشحنييكون رفض ترشيح أو قائمة "من القانون السالف الذكر على أنه  78املادة نصت   

والفصل يف مدى أحقيتهم  املرشحني، يتضح جليا أن الوالية هي اجلهة املختصة بدراسة ملفات "قانونيا تعليال

نيني جيب أن تبلغ مصاحل الوالية األطراف املع ترشيح بالرتشح من عدمها، ويف حالة رفض ترشح شخص أو قائمة 

مام احملكمة ، ويكون قرار الرفض قابال للطعن أمن تاريخ إيداع التصريح بالرتشح خالل أجل عشرة أيام؛ ابتداء

نتخابية يف ر القاضي عند الفصل يف الطعون االاإلدارية املختصة إقليميا، وهذا ما سنتناوله عند تطرقنا إىل دو 

  .ثاين من هذا البحثالباب ال

الوالية باستقبال طلبات ختتص مصاحل  :النظر في ملفات الترشح النتخابات المجلس الشعبي الوطني -ب

القانون من  93نتخابات ا�لس الشعيب الوطين؛ والفصل فيها بالقبول أو الرفض، حيث نصت املادة الرتشح ال

ثها عن كيفية الرتشح لعضوية ا�لس الشعيب الوطين يف معرض حدي من نظام االنتخابات  16/10العضوي رقم 

من هذا القانون العضوي عن طريق إيداع  84يتم التصريح بالرتشح حسب الشروط احملددة يف املادة " على أنه

 املرشحالذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف  املرشحلدى الوالية من طرف  املرشحنيقائمة 

، ومنه يتبني لنا أن مصاحل الوالية اخلاضعة للسلطة السلمية املباشرة للوايل هي اجلهة "ة يف الرتتيبالذي يليه مباشر 

من ذات القانون على أنه  98املختصة بتلقي تصرحيات الرتشح النتخابات ا�لس الشعيب الوطين، ونصت املادة 

، فالوالية هي اجلهة املختصة بدراسة "ونيابقرار معلل تعليال قان مرشحنيأو قائمة  مرشحجيب أن يكون رفض أي "

والفصل يف مدى أحقيتهم  بالرتشح من عدمه، ويف حالة الرفض جيب أن تبلغ مصاحل الوالية  املرشحنيملفات 

من تاريخ التصريح بالرتشح، ويكون قرار الرفض قابال للطعن أمام احملكمة  داءاملعنيني خالل أجل عشرة أيام ابت

  .اإلدارية املختصة

على عكس انتخابات ا�الس الشعبية احمللية وا�لس  :األمةتلقي ملفات الترشح النتخابات مجلس  -ج

، دون األمةالشعيب الوطين، تكتفي الوالية بتلقي التصرحيات بالرتشح النتخابات التجديد النصفي ألعضاء جملس 
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يف هذه احلالة يكون من  يحالرتشأن يتعدى ذلك إىل دراسة طلبات الرتشح، حيث أن الفصل يف صحة 

  .1الوالئية االنتخابيةصالحيات اللجنة 

معرفة أن الشخص  االقرتاعإن بطاقة الناخب تسهل على اجلهة القائمة على عملية  :إعداد بطاقة الناخب -2

لذلك ، لالنتخاب، وبالتايل مستويف جلميع الشروط املوضوعية االنتخابيةاملتقدم إىل التصويت مسجل بالقائمة 

من القانون العضوي  24، وقد نصت املادة 2تتضمن بطاقة الناخب البيانات املساعدة على التحقق من شخصه

؛ وتسلم االنتخابية االستشاراتتعد إدارة الوالية بطاقة الناخب اليت تكون صاحلة لكل "على أنه  لالنتخابات

  ".االنتخابيةلكل ناخب مسجل يف القائمة 

 االنتخابيةحيظى الوايل بصالحية تعيني نائب رئيس اللجنة  :البلدية االنتخابيةاللجنة تعيين بعض أعضاء  -3

املتعلق بنظام  16/10من القانون العضوي رقم 152البلدية، باإلضافة إىل اثنني من أعضائها حسب نص املادة 

  .االنتخابات

 27اكز التصويت طبقا لنص املادة يتمتع الوايل بصالحية تعيني رؤساء مر  :تعيين رؤساء مراكز التصويت -4

عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت "، حيث نصت على أنه باالنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق 

  ".يف نفس املكان فهي تشكل مركز تصويت يوضع حتت مسؤوليته رئيس مركز ويعني ويسخر بقرار من الوايل

اتب التصويت، وكذلك بالنظر يف  بتعيني أعضاء مكخيتص الوايل :تعيين أعضاء مكاتب التصويت -5

من  30، حيث نصت املادة حول هذه القوائم املرشحونحتجاجات اليت يقدمها ممثلو األحزاب السياسية اال

من ، رون بقرار من الوايل ضافيون ويسخّ أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإليعني "نتخابات على أنه قانون اال

وأقار�م وأصهارهم إىل غاية الدرجة الرابعة، واألفراد  املرشحنيبني الناخبني املقيمني يف إقليم الوالية، باستثناء 

  .2"املنتمني إىل أحزا�م باإلضافة إىل األعضاء املنتخبني

القوائم املشاركة يف وميكن أن تكون هذه القوائم حمل اعرتاض من طرف األحزاب السياسية أو   

عرتاض مكتوبا ومعلال من الناحية القانونية خالل مخسة أيام املوالية ، ويف هذه احلالة جيب أن يقدم االنتخاباتاال

ثالثة أيام من تاريخ تبليغه  حتجاج خاللني على الوايل أن يفصل يف هذا االلتاريخ نشر وتسليم القوائم، ويتع

  .حتجاجباال

يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام احملكمة اإلدارية وفق اآلجال واإلجراءات  االحتجاجففي حالة رفض   

  .اليت سنوضحها يف الباب الثاين من هذا البحث

                                                           
  .مرجع سبق ذكره، نتخاباتاملتعلق بنظام اال 16/10وي رقم القانون العضمن  116، 114املادتني  -1
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10من القانون العضوي رقم  30،  27املادتني  -2
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لألحزاب  لالنتخاباتلقد كفل القانون العضوي  :حين داخل مكاتب التصويتتلقي قائمة ممثلي المترشّ  -6

داخل مكاتب  االنتخابيةاألحرار احلق يف مراقبة العملية  املرشحنيوكذلك قوائم  االنتخاباتالسياسية املشاركة يف 

 ، كيفيات وآجل تعيينهم  لالنتخاباتالتصويت، من خالل ممثلني عنهم؛ مؤهلني قانونا، حدد القانون العضوي 

ة قبل يوما كامل) 20(وما يهمنا هنا هو أن قائمة هؤالء املراقبني جيب إيداعها لدى مصاحل الوالية خالل عشرين 

  . نتخاباتمن قانون اال 161طبقا لنص املادة ، من أجل دراسة هذه القوائم وإعطاء املوافقة عليها االقرتاعتاريخ 

املتعلق بنظام  16/10القانون العضوي رقم من  182نصت املادة  :االنتخابيةالرقابة على الحملة  -7

شيحات، توزع مساحتها عمومية إللصاق الرتّ  نتخابية أماكنعلى أنه ختصص داخل الدوائر اال  نتخاباتاال

، وأنه مينع استعمال أي شكل آخر لإلشهار خارج املساحات املخصصة هلذا الغرض، املرشحنيبالتساوي بني 

، وعادة ما يقوم الوايل �ذه املهمة من خالل التنسيق مع ويسهر الوايل على تطبيق األحكام املذكورة أعاله

  .البلديات املعنية

تبدأ على  االقرتاعاملبدأ العام هو أن عملية  :أو تأخير اختتامه االقتراعصالحية طلب تأخير ساعة بدء  -8

الساعة الثامنة صباحا وختتتم يف نفس اليوم على الساعة السابعة مساءا، وتدوم هذه العملية يوما واحدا، إال أنه 

جل تقدمي ساعة بدأ قدمي طلب لوزير الداخلية من أاستثناءا على هذه القاعدة أعطى املشرع للوالة صالحية ت

اختتامه يف بلدية من البلديات من اجل تسهيل ممارسة الناخبني حقهم يف التصويت، أو  أو تأخري االقرتاععملية 

ساعة على األكثر يف البلديات اليت يتعذر فيها إجراء عملية ) 72(وسبعني  باثنني االقرتاعطلب تقدمي افتتاح 

  .1يف اليوم نفسه ألسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان أو ألي سبب استثنائي عاالقرتا 

من  117مة اليت جتري يف مقر الوالية، حيث نصت املادة احلال يف انتخابات أعضاء جملس األوكذلك   

ميكن للوايل بعد ترخيص من الوزير "مة على أنه معرض حديثها عن انتخابات جملس األيف  االنتخاباتقانون 

  ".واختتامه االقرتاعاملكلف بالداخلية أن يصدر قرارا بتقدمي أو تأخري توقيت افتتاح 

يوجد على مستوى كل مكتب من مكاتب  :تلقي نسخة من محاضر الفرز في كل مكاتب التصويت -9

 تائج، حمرر ومكتوب حبرب ال ميحى، وبعد �اية عملية فرزحمضرا لفرز الن االنتخابيةالتصويت على مستوى الدائرة 

رئيس مكتب : األصوات حيرر احملضر يف ثالث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت وتوزع على عدة جهات هي

ومنه . 2للبلدية املعنية ونسخة إىل الوايل أو رئيس املركز الدبلوماسي أو القنصلي االنتخابيةالتصويت، رئيس اللجنة 

  .لالنتخاباتح أن الوايل يكون أول من حيصل على النتائج األولية يتض

                                                           
  مرجع سبق ذكره، نتخاباتاملتعلق بنظام اال 16/10وي رقم القانون العضمن  35املادة  -1
  .مرجع سبق ذكرهت، نتخابااملتعلق بنظام اال 16/10وي رقم من القانون العض 51املادة  -2
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على  16/10من القانون العضوي رقم  153نصت املادة  :االنتخابيةتلقي نسخة من محضر اللجنة  -10

البلدية تقوم بإحصاء نتائج التصويت احملصل عليها يف كل مكاتب التصويت على مستوى  االنتخابيةأن اللجنة 

البلدية وتسجيلها يف حمضر رمسي يف ثالث نسخ، وتوقع هذه احملاضر من طرف أعضاء اللجنة، وتعلق إحدى هذه 

الوالئية، ونسخة  تخابيةاالنجنة النسخ يف مقر البلدية املعنية ليطلع عليها اجلمهور، بينما ترسل نسخة إىل الل

  .1خرى إىل الوايل ليحفظها يف أرشيف الواليةأ

 االنتخاباتمن قانون  119نصت املادة  :مةمجلس األ النتخاباتلهيئة الناخبة إعداد قائمة أعضاء ا -11

ن طرف يف معرض حديثها عن انتخابات جملس األمة على أنه يتم إعداد قائمة الناخبني املكونني هليئة الناخبني م

الوايل حسب الرتتيب األجبدي يف شكل قائمة التوقيع اليت تتضمن أمساء الناخبني وألقا�م وا�لس الذي ينتمون 

حني، وكذا اهليئة إليه، وجيب أن تعد هذه القائمة قبل أربعة أيام من تاريخ التصويت، وتوضع حتت تصرف املرتشّ 

  .الناخبة وتودع نسخة منها يف مكتب التصويت

على أنه  االنتخاباتمن قانون  27نصت املادة  :توزيع أعضاء الهيئة الناخبة على مكاتب التصويت -12

  .2يوزع الناخبون بقرار من الوايل على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف احمللية ويتطلبه عدد الناخبني

حتت إشراف الوايل من  االنتخابيةويف املقابل جند أن رئيس ا�لس البلدي يتجلى دوره يف إدارة العملية   

  :من خالل القيام مبا يلي االنتخابيةللقوائم  االستثنائيةخالل التحضري للمراجعة العادية أو 

  االنتخابية؛للقوائم  االستثنائيةإصدار القرار املتضمن فتح املراجعة السنوية العادية أو  - 

  ؛ت املتكررة داخل نفس القائمة أو بني البلديات، وذلك بالبحث عن التسجيالاالنتخابيةتصحيح القوائم  - 

  االنتخابية؛تعليق اجلدول املصحح للقائمة  - 

  االنتخابية؛البطاقية  حتيني - 

  االنتخابية؛واليت تدرس من طرف اللجنة اإلدارية  االنتخابيةتعليق نتائج املراجعة  - 

  .واإلعالن عنه بامللصقات وكل وسائل اإلشهار املتوفرة االستثنائيةو ر غلق املراجعة السنوية العادية أإصدار قرا - 

املعنية،  االنتخابيةللدائرة  االنتخابيةفإن دورها يف مراقبة شروط املراجعة  االنتخابيةما اللجنة اإلدارية أ  

وخاصة الشروط املتعلقة بتسجيل ناخيب البلدية وشطبهم، حيث أنه تستقبل التظلمات اليت يودعها املواطنون 

                                                           
  ".يسهر الوايل على حفظ أرشيف الدولة والوالية والبلديات"املتعلق بالوالية تنص على أن  12/07من القانون  120املادة  -1
  .مرجع سبق ذكره، نتخاباتاملتعلق بنظام اال 16/10وي رقم من القانون العض 27املادة  -2
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، كما تستقبل اللجنة الطلبات اليت يقدمها 1لدى الكاتب الدائم للجنة االنتخابيةاملغفلون من التسجيل يف القائمة 

لشطب شخص مسجل بغري حق أو تسجيل مغفل يف نفس الدائرة  االنتخابيةالناخبون املسجلون يف القائمة 

يف حالة رفض اللجنة للطلبات و  .2ثالثة أيام يف أجل أقصاه االحتجاجات تبّت يف هذه الطلبات و ، واالنتخابية

لألشخاص املعنيني  االنتخابيةالشعيب البلدي أن يبلغ قرار اللجنة اإلدارية  املرفوعة أمامها جيب على رئيس ا�لس

  .3املختصة إقليميا االبتدائيةخالل ثالثة أيام، وتكون قرارات هذه األخرية قابلة للطعن أمام احملكمة 

بإحصاء  16/10العضوي رقم  من القانون 153البلدية طبقا لنص املادة  االنتخابيةوختتص اللجنة   

يف ثالث نسخ  النتائج احملصل عليها يف كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها يف حمضر رمسي

بلدي ال تكتفي بإحصاء النتائج ما فيما يتعلق بانتخابات ا�لس الشعيب الحني، أنا للمرتشّ حبضور املؤهلني قانو 

من القانون العضوي  70إىل  66فقط؛ بل تتعدى ذلك إىل توزيع املقاعد على القوائم الفائزة طبقا للمواد من 

حني، ونسخة من نفس احملضر ، وتسلم عدة نسخ مصادق عليها من حمضر النتائج إىل ممثلي املرتشّ لالنتخابات

  .االنتخاباتبة إىل اهليئة العليا املستقلة ملراق

 االنتخابيةالوالئية فتقوم بعد استالمها للمحاضر املرسلة إليها من طرف اللجان  االنتخابيةأما اللجنة   

على مستوى الوالية، ففيما خيص انتخابات ا�الس  االنتخابيةالبلدية؛ مبعاينة وجتميع النتائج النهائية للعملية 

ما انتخابات أعضاء ا�لس الشعيب الوطين ، أاالنتخاباتالقوائم الفائزة يف بني الشعبية الوالئية تقوم بتوزيع املقاعد 

والقيام بإحصاء عام لألصوات،  وانتخاب رئيس اجلمهورية فتقوم اللجنة جبمع نتائج البلديات التابعة للوالية املعنية

، كما تتمتع 4الدستوريا�لس نسخا منها لدى أمانة ضبط  على مستوى الوالية، وتودع االنتخاباتوحتديد نتائج 

املقدمة هلا من طرف الناخبني حول صحة عمليات التصويت يف  االحتجاجاتاللجنة أيضا بصالحية البت يف 

   .5االحتجاجمن استالمها  ة يف اجل أقصاه عشرة أيام ابتداءانتخابات ا�الس الشعبية البلدية و الوالئي

التجديد النصفي ألعضاء جملس األمة طبقا لنص  النتخاباتوتفصل اللجنة أيضا يف طلبات الرتشح 

، 6، وتعترب قرارا�ا إدارية ميكن الطعن فيها أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميااالنتخاباتمن قانون  116املادة 

  .وهذا ما سنتناوله بنوع من التفصيل يف الباب الثاين من هذا البحث

                                                           
  .ه مرجع سبق ذكر ، نتخاباتظام االاملتعلق بن 16/10وي رقم من القانون العض 15املادة   -:  يراجع  -1

  .ه مرجع سبق ذكر ،  نتخابيةة اإلدارية اال، احملدد لقواعد سري اللجن 17/01/2017املؤرخ يف  17/12التنفيذي رقم  من املرسوم 03املادة   -              
  .ع سبق ذكرهمرج، نتخاباتاملتعلق بنظام اال 16/10وي رقم من القانون العض 20املادة  -: يراجع   -2

  .ه مرجع سبق ذكر ،  نتخابيةة اإلدارية اال، احملدد لقواعد سري اللجن 17/01/2017املؤرخ يف  17/12التنفيذي رقم  من املرسوم 08املادة  -              
  مرجع سبق ذكره، نتخاباتاملتعلق بنظام اال 16/10وي رقم القانون العض من 21املادة  -3
  . مرجع سبق ذكرهت، نتخابااملتعلق بنظام اال 16/10وي رقم من القانون العض 160 ، 159 ادتني امل -4
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  158املادة  -5
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  116املادة  -6
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  الهيئة الناخبة: المطلب الثاني

الفقهية،  االجتاهات يرجع إىل اآلراء و كما يرى بعض الفقهاء ال  االنتخابيةإن تكوين اهليئة الناخبة أو   

واألمنية وكذا  واالقتصاديةالسياسية  االجتاهات وإمنا إىل الواقع وتقدير املشرع لثقافة الشعب وظروف الدولة و

، وفيما يلي سنتناول 1الظروف الداخلية واخلارجية، وهذه كلها مسائل ختتلف باختالف الزمان واملكان واألحوال

  .وذلك يف الفرع الثاين االنتخابيةوذلك يف الفرع األول، كما نتناول شروط عضوية اهليئة  االنتخابيةتعريف اهليئة 

  بيةاالنتخاتعريف الهيئة : الفرع األول

 املقيد وكذا االنتخابات، كما نتطرق إىل نظام االنتخابيةسوف نتطرق يف هذا الفرع إىل تعريف اهليئة   

  .العام وذلك يف النقاط املوالية االنتخاباتنظام 

  :االنتخابيةتعريف الهيئة  -أوال

بأ�ا جمموعة من اإلفراد هلم حق املشاركة يف احلياة السياسية بعد أن  االنتخابيةعرف بعض الفقه اهليئة   

السياسية يف كل بلد،  االجتاهات تتوافر فيهم شروط معينة تتطلبها احلقوق السياسية يف كل بلد تبعا للظروف و

شروط مزاولة  الدولة الذين تتوفر فيهم الناخبني هم مواطنو بينما يرى جانب آخر من الفقه الدستوري بأن هيئة

  .االقرتاعاحلقوق السياسية، وعرفها آخرون بأ�ا جمموع األشخاص الذين يتمتعون حبق 

هي كل املواطنني الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية ملمارسة احلقوق  االنتخابيةمن جهتنا نرى أن اهليئة   

  :، ويظهر ذلك من خاللاالجتاهاتمن كل  االنتخابيةالسياسية، ونعتقد أن هذا التعريف قد أحاط اهليئة 

والذي تتجسد  االنتخابيةيف األشخاص الذين هلم حق املشاركة يف العملية  االنتخابيةحصر هذا التعريف اهليئة  - 

  .2الذي يفيد اإلحاطة والتعميم" كل"فيه السيادة بلفظ 

سني حديثا واملقيمني لدولة أو املتجنّ باملواطنني إلخراج من ال حيمل جنسية ا االنتخابيةهذا التعريف حصر اهليئة  - 

  .داخل حدود الدولة

أبرز هذا التعريف املواطنني الذين هلم حق ممارسة احلقوق السياسية، وهذا القيد خيرج بقية املواطنني من مفهوم  - 

  .االنتخابيةاهليئة 

                                                           
  .209النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سبق ذكره، ص : الّطماوي سليمان حممد  -1
  ..268، 267، ص 2007، مكتبة كلية القانون، جامعة صالح الدين، أربيل، العراق، )نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن(: مولود مراد حمي الدين -2
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ثلو�م يف ممارسة السلطة وفقا للتعريفات السابقة  بانتخاب من مي االنتخابيةبقيام اهليئة  االنتخابويتحقق   

  .عنهم يف إحدى سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية

بشرطي النصاب املايل أو الكفاءة العلمية أو كليهما معا هو السائد حىت   االنتخابلقد كان تقييد حق   

اخلصوص بعد  ، وعلى1العام مت تعميمه يف معظم دول العامل يف الوقت الراهن االنتخابوقت قريب، غري أن مبدأ 

  :فيما يلي لالنتخاباتوميكن التعرف على كال من النظام املقيد والنظام العام . 2احلرب العاملية الثانية

   :المقيد االنتخاباتنظام  -ثانيا

املقيد هو ذلك النظام الذي يشرتط يف الناخب توافر نصاب مايل معني أو  االنتخابواملقصود بنظام 

الذي يقيد ممارسة  االنتخايب، أو هو ذلك النظام 3االنتخابدرجة علمية حمددة أو كليهما معا لكي يتمتع حبق 

   .فر الشرطني معابضرورة توافر شروط معينة يف الناخب كشرط القدرة املالية والكفاءة العلمية أو توا االنتخابحق 

خذت �ذا النظام الدول الدميقراطية التقليدية خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، وحىت بداية أوقد   

 االنتخاب العام بسبب منافاة نظام االنتخابالقرن العشرين، مث ما لبثت تلك الدول أن حتولت إىل األخذ مببدأ 

  .املساواة بني املواطنني وتكافؤ الفرص املقيد ملبدأ

  : العام االنتخابنظام  -ثالثا

: العام بتعريفني أحدمها إجيايب، ويعرف من خالله على أنه  االنتخابدرج الفقه الدستوري على تعريف 

ذي ال االقرتاعالذي خيول كل مواطن بلغ سن الرشد السياسي  حق التصويت، أو أنه ذلك  االنتخايبذلك النظام 

  .4"االستثناءمينح حق التصويت من حيث املبدأ، وال يكون استبعاده للقاصرين وعدميي األهلية إال على سبيل 

تصب يف كونه أنه تعريف غري واضح وغري دقيق،  االنتقاداتوقد وجه الفقهاء هلذا التعريف العديد من   

العام تعريفا سلبيا معاكسا للتعريف املقدم لنظام  االنتخابوعلى ذلك فقد اجته الفقه الدستوري حنو تعريف نظام 

النظام الذي ال يشرتط يف الناخب النصاب املايل أو "العام على أنه  االنتخاباملقيد، فتم تعريف نظام  االنتخاب

العام  االنتخابهو انتخاب مقيد، كما يعرف نظام  االقرتاع، فإن نص عليهما أو على أحدمها كان "شرط التعليم

  .5أنه ذلك النظام الذي ال يستبعد منه إي شخص بسبب ثروته أو أصله أو تعليمه أو جنسيتهعلى 

                                                           
  .154التقليدية، مرجع سبق ذكره، ص األنظمة السياسية : خليل هيكل -1
  .209النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سبق ذكره، ص : سليمان الّطماوي  -2
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  .154النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سبق ذكره، ص : حمسن خليل  -5
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بعتها فرنسا عام ، مث ت1830العام وذلك يف سنة  االنتخابلقد كانت سويسرا أول دولة تبنت مبدأ   

زائر مل خترج عن ، واجل1ذلك الدول يف تطبيق هذا املبدأ حىت أصبح سائدا يف كل دول العامل ، وتوالت بعد1884

 االنتخاباتوهذا ما قرره املشرع اجلزائري يف املادة الثانية من قانون  لالنتخابهذا اإلطار فقد مت تبين النظام العام 

  .2عام، مباشر وسري االقرتاع، حيث قرر أن يكون االنتخابالذي حدد طريقة 

ي حال من األحوال عدم وضع أي شروط العام لعموم املواطنني ال يعين بأ االنتخابغري أن تقرير مبدأ   

اقرتاعا مقيدا، ذلك  االقرتاع، ودون أن يعترب هذا االنتخابأخرى من شأ�ا حرمان الكثري من املواطنني من حق 

أنه ليس من املقبول أن مينح هذا احلق لكل ساكن يف إقليم الدولة بغض النظر عن سنه أو جنسيته، أو متتعه 

العام، وإمنا هي شروط تنظيمية  االنتخابباألهلية العقلية واألدبية، أو غريها من الشروط اليت ال تتناىف مع مبدأ 

  .3ية األدبية والعقلية للناخبفقط تتعلق باجلنسية والسن واألهل

  االنتخابيةشروط عضوية الهيئة : الفرع الثاني

العام ال يعين فسح ا�ال أمام أفراد  االقرتاعأمجع الفقه الدستوري التقليدي واحلديث على أن تقرير مبدأ   

منه  62املشرع الدستوري اجلزائري يف املادة  وهو نفس االجتاه الذي سلكه. الشعب ملمارسة هذا احلق دون شروط

على هذه  05، 04ن 03أن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب، ونصت املواد 

  .دناهنوع من الشرح يف النقاط املبينة أالشروط، وهذا ما سوف حناول التطرق إليه ب

  شرط الجنسية -والأ

مقصور على املواطنني املتمتعني جبنسية  االنتخابعادة على أن حق  ابيةاالنتختنص الدساتري والقوانني   

ولو كانوا مقيمني يف إقليمها،   االنتخابالدولة، وبالتايل ال حيق لألجانب من غري مواطين الدولة ممارسة حق 

يتوىل من  يعترب أهم احلقوق السياسية على اإلطالق، فهو يقرر مصري االنتخابوهذا شرط هام ومعترب ألن حق 

ن يكون الناخب على عالقة وثيقة برتاث وطنه حىت يفرح لفرحه وحيزن حلزنه، السلطات يف الدولة، فالبد أ

  .ويستشعر حبه جيري يف دمه، ولن يكون ذلك إال فيمن ولد ونشأ وترعرع فوق تراب هذا الوطن

الدستور صراحة، حيث وهذا ما أكده املشرع اجلزائري فقد جاء النص على شرط اجلنسية يف صلب   

، فكان هذا أول "و ينتخبشروط القانونية أن ينتخب ألكل مواطن تتوفر فيه ال"منه على أنه  62نصت املادة 

يعد ناخبا كل "بقوله  االنتخاباتوأكد عليه املشرع يف القانون العضوي املتعلق بنظام  االنتخابشرط للتمتع حبق 

                                                           
  .164النظم السياسية، مرجع سبق ذكره، ص : عبد اهللا  عبد الغين بسيوين -1
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لكل جزائري وجزائرية دون متييز بني  االنتخابشرع اجلزائري منح حق ، ويالحظ أن امل....."جزائري وجزائرية

املتعلق  05/01من األمر  115اجلنسية األصلية و اجلنسية املكتسية، وهذا األمر الذي يفهم من نص املادة 

من  بتداءا بقانون اجلنسية بتمتع الشخص الذي يكتسب اجلنسية اجلزائرية جبميع احلقوق املتعلقة بالصفة اجلزائرية

  .1تاريخ اكتسا�ا

سار عليه املشرع الفرنسي الذي منح لألجانب املتمتعني باجلنسية الفرنسية املكتسبة احلق  االجتاهونفس   

  .2يف التصويت دون قيد أو شرط

  شرط السن -ثانيا

بديهي ويتماشى مع املنطق، وإمنا  أمروهذا  يف أي دولة من دول، االنتخابال يتمتع األطفال حبق   

يف حتديد سن الرشد  االنتخابيةوختتلف القوانني  ،3تشرتط القوانني للتمتع �ذا احلق بلوغ الشخص سن معينة

، فبعضها تشرتط بلوغ سن الثماين عشر سنة  االنتخابالذي يسمح للمواطن مبوجبه ممارسة حقه يف  االنتخايب

، خبالف سن الرشد املدين احملدد يف القانون املدين بتسعة عشرة سنة  4اجلزائري كاملة كما هو احلال يف القانون

، األمر الذي يفهم منه أن املواطن االنتخايب، ونعتقد أن املشرع كان موفقا يف حتديد هذه السن للرشد 5كاملة

  .قبل نضجه مدنيا اجلزائري يفرتض نضجه سياسيا

واملدين، كالتشريع الفرنسي الذي  االنتخايبني سن الرشد يف حني جند أن بعض التشريعات قد وحدت ب  

جعل سن الرشد اجلنائي واملدين والسياسي  مثاين عشر عاما كاملة، وهذا ما منيل إليه ونؤيده، ألن سن مثاين عشر 

يف سنة هو السن الذي يكون الشخص قد جتاوز فيه مرحلة الطفولة واملراهقة وبدأ مرحلة اإلدراك السياسي  والثقا

  .7، كما أن خفض السن يؤدي إىل زيادة عدد الناخبني وتوسيع جمال املشاركة السياسية6عموما

  شرطي األهلية العقلية واألدبية -ثالثا

أن يكون الناخب سليم اإلرادة واإلدراك؛ متمتعا بقواه العقلية، وأن  االنتخابيةتشرتط معظم التشريعات   

بسبب اإلدانة يف جرائم معينة، ألن مثل هذه املوانع تؤدي إىل  االعتبارال يتواجد يف حالة من حاالت فقدان 

                                                           
   15/05، اجلريدة الرمسية رقم  29/02/2005املؤرخ يف  05/01، املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية، واملعدل باألمر 1970ديسمرب  15املؤرخ يف  70/86رقم  األمر -1

2- Hervé Andres : le droit de vote des étrangers, thèse pour le doctorat de sciences juridique et politiques, spécialité 

de philosophie politique, université paris 07 Denis Diderot ,2006- 2007, p 88.   
  .82مرجع سبق ذكره، ص : موريس دوفرجيه -3
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم  من  03املادة  -4
  .2007منشورات وزارة العدل، املطبعة الرمسية، ، املعدل واملتمم  القانون املدين اجلزائرياملتضمن  26/09/1975املؤرخ  يف    75/58األمر  من  05املادة  -5
  .174، 173القانون الدستوري، مرجع سبق ذكره، ص : حللوراغب اماجد   -6
  .32، ص 1994ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، )03الجزء  الوافي في شرح القانون الدستوري، (: فوزي أوصديق  -7
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؛ حىت ولو بلغ السن القانونية املطلوبة وكان حامال للجنسية، وهو ما االنتخابحرمان الشخص من ممارسة حق 

  .يعرب عنه باألهلية بشقيها العقلية واألدبية

نطق الصحيح لألشياء أن يشرتط يف الناخب األهلية من الطبيعي ومبقتضيات امل :هلية العقليةشرط األ -1

يف أغلب دول العامل على حرمان أو وقف  االنتخابية، ولذلك تنص التشريعات االنتخابالعقلية ملمارسة حق 

على املصابني باألمراض العقلية والنفسية كاجلنون والعته، واملضطرب نفسيا أو أي مرض  االنتخاباتممارسة حق 

  . 1آخرعقلي أو نفسي 

واليت تنص  باالنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق ) 03(وهذا ما أكده املشرع اجلزائري يف املادة الثالثة   

  .2"ال يوجد يف إحدى حاالت فقدان األهلية احملددة يف التشريع املعمول به"على أن 

إدارة الدولة من ال وقد أحسن املشرع صنعا �ذا النص، ألنه من العبث أن يشرتك يف شؤون احلكم و   

  .3تتوافر فيهم الصالحية العقلية لذلك

فضال عن التمتع باحلقوق املدنية ملمارسة احلقوق  االنتخاباتتشرتط الدساتري وقوانني  :شرط األهلية األدبية -2

أن يكون الفرد متمتعا باحلقوق األدبية، أي أن ال يكون ممن فقد اعتباره وشرفه؛  االنتخابالسياسية ومنها حق 

، حبيث ال يصلح معها دعوته للمسامهة يف إدارة االعتبار بأن ال يكون قد ارتكب جرمية معينة ختل بالشرف و

) 05(املادة اخلامسة شؤون احلكم بالدولة أو ينال شرف التمتع �ا، وهذا ما أكد عليه املشرع اجلزائري يف نص 

كل من سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير   االنتخابيةال يسجل يف القائمة "اليت نصت على أن  االنتخاباتمن قانون 

مضادا ملصاحل الوطن، أو احلكم عليه يف جناية ومل يرد اعتباره، أو حكم عليه من اجل جنحة بعقوبة احلبس 

من قانون  14و  02مكرر  09ح للمدة احملددة تطبيقا للمادة والرتش االنتخابواحلرمان من ممارسة حق 

  .4"، أو أٌشهر إفالسه ومل يرد اعتبارهالعقوبات

، االنتخابويرتتب عن صدور األحكام باإلدانة يف تلك اجلرائم حرمان احملكوم عليه من ممارسة حق   

يات فإنه يرتتب عليه حرمان مؤقت عن وخيتلف احلرمان باختالف الفعل املرتكب، فإن كان احلكم صادرا يف اجلنا

ما إذا كان احلكم صادرا يف جنحة فإن احلرمان يكون مرتبطا له، أ االعتباراسية إىل غاية رّد ممارسة احلقوق السي

، أو ضمن اجلرائم اليت نص عليها االعتبار بنوع اجلنحة املرتكبة واليت تدخل ضمن نطاق اجلرائم املاسة بالشرف و
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  .175القانون الدستورين مرجع سبق ذكره، ص : ماجد راغب احللو -3
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  05املادة  -4
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كثر من من ممارسة حق أو أبنص خاص، ويتم يف هذا الصدد حرمان الشخص املرتكب جلنحة  املشرع وخّصها

  .1سنوات 05والرتشح ملدة ال تتجاوز  االنتخابحقوقه السياسية، كاحلق يف 

حسن املشرع �ذا املسلك من جانب وجانبه الصواب من جانب آخر، فأما موضع اإلحسان فيبدوا أوقد   

مانة بشكل عام وذلك حىت يكونوا عربة لكل من تسول له نفسه اجلرائم املخلة بالشرف أو األيف حرمان مرتكيب 

على احلقوق واحلريات املكفولة قانونا، أما ما يؤخذ على املشرع مسلكه يف حرمان  االعتداء اخرتاق القوانني و

من التصويت مبوجب حريرية ثناء الثورة التسلوكيات مضادة ملصاحل الوطن أبارتكاب  ااألشخاص الذين قامو 

، وهي االستقاللسنة من احلصول على  18؛ أي بعد مرور 1980من سنة  وانني االنتخابية الصادرة ابتداءالق

املدة اليت يرى الدكتور أمحد بنيين أ�ا كافية لسقوط هذه العقوبة بالتقادم إن وجدت، إضافة إىل أ�ا تعد إخالال 

  .2لذي ال ميكن املساس به حتت أي ذريعةمببدأ املساواة أمام القانون ا

  االنتخابيشرط التسجيل بالموطن  -رابعا

وليس شرطا  االنتخابملمارسة حق شرطا شكليا وأساسيا  نتخابيةاإلمسه يف القوائم قيد الناخب اليعد   

يسمح له ، مبعىن أنه لو توافرت يف الناخب كافة الشروط املوضوعية السابق ذكرها فلن 3كتساب هذا احلقال 

حرص على  وهذا ما. 4مقيدا يف جداول الناخبني امسهيكن  للهيئات املنتخبة ما مل لالنتخابقه مبمارسة ح

جيب على  " تنص على أنه  لالنتخاباتمن القانون العضوي ) 07(املادة السابعة  دتأكيده املشرع اجلزائري ، فنج

مة انتخابية أن والسياسية والذين مل يسبق هلم التسجيل يف قائكل اجلزائريني واجلزائريات املتمتعني حبقوقهم املدنية 

نصت عليه املادة إجباريا طبقا ملا  االنتخابيةالقيد يف القوائم املشرع اجلزائري جعل لقد ". يطلبوا تسجيلهم

 نتخابااليعد شرطا الزما ملمارسة حق  االنتخابية، فالقيد يف القوائم 5من القانون السالف الذكر) 06(السادسة 

  .6يف أي انتخابات

 االنتخايبن يكون التسجيل يف الدائرة التابع هلا جغرافيا، وهذا ما يسمى باملوطن يشرتط أيضا أكما   

مث بعد ذلك  االنتخايبباعتباره شرطا ملمارسة حق التصويت، لذا من الضروري التطرق إىل تعريف املوطن 

  .االنتخابيةنستعرض موقف املشرع اجلزائري من ظاهرة القيد املتكرر يف القوائم 

                                                           
  .2007منشورات وزارة العدل، املطبعة الرمسية،  ، املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم 1966يونيو  08املؤرخ يف  66/156األمر رقم  من 14املادة  -1
  .وما بعدها 51، ص 2005/2006، أطروحة دكتوراه، جامعة احلاج خلضر، باتنة، )في الجزائر االنتخابيةاإلجراءات الممهدة للعملية (: أمحد بنيين  -2
  .216النظم السياسية، مرجع سبق ذكره، ص : سليمان الّطماوي  -3
  .172مرجع سبق ذكره، ص : خليل هيكل  -4
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم  من 06املادة  -5
  .32مصطفى عفيفي، مرجع سبق ذكره، ص   -6
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الدائرة اليت يقّيد اسم الناخب يف جداوهلا، واليت يقوم  االنتخايبيقصد باملوطن  :االنتخابيتعريف الموطن  -1

: اجتاهان مهايتنازعه  االنتخايبيد املوطن احملددة هلا، وحتد االنتخاباتيف نطاقها اجلغرايف وأمام جلنة  االنتخاب

  .1أو احلكمي للشخص واملوطن احلقيقي أو الواقعي االفرتاضياملوطن 

املقارنة على ضرورة أن يكون  االنتخابيةاتفقت التشريعات  :موقف المشرع الجزائري من القيد المتكرر -2

ك أن يكون الفرد مقيدا مرتني أو مرة واحدة، وحظرت يف مقابل ذل االنتخابيةالناخب مقيدا يف سجل القوائم 

كثر، ويف هذا اإلطار ذهب املشرع اجلزائري إىل اشرتاط أن يكون الناخب مسجال يف قائمة الناخبني بالبلدية اليت أ

ل الذي يوجد تبعا لذلك  احمل االنتخايب، ويقصد باملوطن �2ا إقامته، مع عدم إمكانية تسجيله يف أكثر من قائمة

فيه مقر سكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكن يقوم حمل اإلقامة العادي مقام املوطن، وال جيوز أن يكون 

، أما خبصوص اجلزائريني املقيمني باخلارج واملسجلني لدى 3للشخص أكثر من موطن واحد يف نفس الوقت

 النتخاباترع بني حالتني عند طلب التسجيل، فبالنسبة املمثّليات الدبلوماسية والقنصلية اجلزائرية، فقد مّيز املش

بلدية مسقط رأس املعين أو بلدية آخر موطن للمعين، أو بلدية  االنتخايبا�الس الشعبية البلدية فيكون املوطن 

للممثّليات  االنتخابيةالتشريعية فيتم التسجيل يف القائمة  لالنتخاباتأما بالنسبة . مسقط رأس أصول املعين

، وكذلك احلال بالنسبة ألعضاء اجليش الوطين 4لدبلوماسية والقنصلية اجلزائرية املوجودة يف بلد إقامة الناخبا

الشعيب واألمن الوطين واحلماية املدنية وموظفي اجلمارك، ومصاحل السجون الذين ال تتوفر فيهم الشروط احملددة يف 

إلحدى البلديات املنصوص عليها  االنتخابيةهم يف القائمة أعاله، حيث يتعني عليهم أن يطلبوا تسجيل 04املادة 

  . 5أعاله 09يف املادة 

  المرشحون: المطلب الثالث

ممارسة الدور املنوط �ا يف اختيار ممثليهم يف ا�الس املنتخبة؛ احمللية أو  االنتخابيةحىت تستطيع اهليئة   

الوطنية أو لرئاسة اجلمهورية، فإن ذلك يستلزم تقدمي هؤالء ألنفسهم مرّشحني لتويل هذه املناصب عن طريق آلية 

على أنه ذلك  املرشحكن تعريف ، ومياالنتخابيةالرتشيح اليت سبق اإلشارة إليها يف املبحث املتعلق بنطاق العملية 

الشخص الذي يسعى لكي يٌنتخب ليتوىل منصب ما وتتوافر فيه جمموعة من الشروط املوضوعية والشكلية، 

                                                           
ة احلقوق، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، السنة ، جمل)المتعلقة بانتخابات مجلس األمة االنتخابيةاتجاهات القضاء الكويتي في الطعون (: يليفد حسني الحمم  -1

  .39، ص 1997، سبتمرب 03احلادية والعشرون، عدد 
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  08املادة  -2
 20املؤرخ يف  05/10من القانون رقم  19اجلزائري، املعدل واملتمم مبقتضى املادة  ، املتضمن القانون املدين1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/58من األمر رقم  36املادة  -3

  ).44/2005ج ر رقم ( ، 2005سبتمرب 
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  09املادة  -4
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  10املادة  -5
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كتساب هذه الصفة ال بد من توافر جمموعة من الشروط املوضوعية واإلجرائية، ويكون إيداع ترشيحه مقبوال، وال 

  .من خالل الفروع املواليةوهذا ما سوف نتطرق إليه يف هذا املطلب 

  المرشحالشروط الموضوعية الواجب توافرها في : الفرع األول

نتخابات التشريعية واحمللية والرئاسية، يف هذا الفرع سنحاول املشرع شروط وإجراءات الرتشيح لالحدد   

ق إىل الشروط اخلاصة ، كما سنتطر مرشحالتطرق إىل أهم الشروط املوضوعية العامة اليت يتطلبها القانون يف كل 

  .السالفة الذكر، وذلك ما يظهر يف النقاط املوالية أدناه االنتخابية االستشاراتبكل نوع من أنواع 

  الشروط الموضوعية العامة -أوال

احمللية أو النيابية أو  لالنتخاباتوهي الشروط اليت جيب أن تتوفر يف أي مواطن يرغب يف ترشيح نفسه   

وط تأخذ �ا خمتلف التشريعات وهي بصدد تنظيم حق الرتشح، وتتمثل هذه الشروط يف الرئاسية، هذه الشر 

وف نتطرق اخلدمة العسكرية، كل هذه النقاط س أداءالتمتع باحلقوق املدنية والسياسية، اجلنسية وشرط السن وكذا 

  .دناهإليها بنوع من التفصيل أ

يعترب شرط التمتع باحلقوق املدنية والسياسية شرطا مرتتبا عن صفة  :التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -1

  .الناخب باعتبار أن املواطن ال يتمتع حبقه يف أن يكون منتخبا إال إذا كان له احلق يف أن يكون ناخبا

اسية احمللية أو التشريعية أو الرئ لالنتخاباتوعلى هذا األساس قّيد املشرع حق املواطن الراغب يف الرتّشح   

بضرورة متتعه حبقوقه املدنية والسياسية، مبا يضمن متتعه يف النهاية حبسن السرية والسلوك؛ وهذا من خالل تأكيده 

من أية أحكام قضائية يكون قد ٌحكم �ا عليه سواء يف مادة اجلنايات أو اجلنح املنصوص يف  املرشحعلى خلو 

بالنظر . ومل يٌرد إليه اعتباره باالنتخاباتاملتعلق  16/10من القانون العضوي رقم  111، 92، 79، 05املواد 

لعضوية منصب نيايب أو لتقيد منصب رئيس اجلمهورية هو مرآة عاكسة للمنصب ذاته من وقار  املرشحإىل أن 

  .1وهيبة  ومكانته املرموقة بني سلطات الدولة املختلفة

اكرب سنا من الناخب، ولعل السبب يف رفع  املرشحاملقارنة أن يكون  االنتخابيةتشرتط القوانني  :شرط السن -2

مة نظرا ألمهية الدور والوظيفة صفات البد من توافرها يف ممثل األهذه السن هو ضمان النضج واخلربة، وكل هذه ال

  .2اليت تضطلع �ا املناصب املراد شغلها وخطور�ا

                                                           
  .185 - 182يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص  االنتخابيةاإلجراءات املمهدة للمعلية : أمحد بنيين -1
  .290، ص 2007، 09، العدد 19، ا�لد ، جملة املنارة)ردنيحق الترشح وأحكامه األساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع األ(: فيصل الّشطناوي -2
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سنة كاملة  40من العمر  املرشحالرئاسية أن يبلغ  االنتخاباتويف هذا السياق اشرتط املشرع اجلزائري يف   

سنة   25 املرشحفيجب أن يكون سن أعضاء ا�لس الشعيب الوطين  النتخاباتما بالنسبة ، أ1االنتخاباتيوم 

ما خبصوص ، أ3مةبالنسبة لعضوية جملس األ االقرتاعسنة كاملة يوم  35، و2االقرتاعكاملة على األقل يوم 

سنة على األقل  23لعضوية ا�لس الشعيب البلدي أو الوالئي أن يكون بالغا  املرشحاحمللية فيشرتط يف  باتاالنتخا

  .4االقرتاعيوم 

، فحّبذا لو أن املشرع تدخل املرشحخرى فكما مت حتديد احلد األدىن لسن من جهة ومن جهة أهذا   

، على أساس أن التقدم يف العمر حيول دون سنة كما فعل املشرع التونسي 70وحدد سن أقصى للرتشح، وهو 

ل مرة، وهو ما أعلنت عنه ملكة هولندا وّ تقدم ألي املرشحالقيام بأعباء هذه الوظائف اخلطرية، خاصة إذا كان 

سيدرك كل من يتقدم يف " عندما تنازلت عن العرش يف عيد ميالدها احلادي والسبعني بقوهلا  - جوليانا–السابقة 

جال أن عليه مواجهة حقيقة أّن ٌقوته تتالشى، وأّن استمراره يف املسؤولية يدل على عدم الشعور السن آجال أم عا

  .5"باملسؤولية

املختلفة باعتبارها رابطة  االنتخاباتيعترب شرط اجلنسية من الشروط الضرورية للرتشح يف  :شرط الجنسية -3

، وإذا كانت أغلب التشريعات تشرتط يف املواطن أن يكون متمتعا جبنسية الدولة 6انتماء ووالء بني الفرد ودولته

، فإنه من باب أوىل أن يتم التأكيد على هذا الشرط بالنسبة للفرد الذي يرغب يف االقرتاعليسمح له ممارسة حق 

أنه من غري  ملنتخبة، غذعلى رأس السلطة التنفيذية  أو على مستوى ا�الس ا لرتشح لتمثيل مواطين الدولة سواءا

جنيب هذا احلق يف دولة غري دولته، وإذا كانت التشريعات تكاد جتمع على إقرار هذا احلق املنطقي أن ميارس األ

سني من حيث املدة احملددة اليت ميكنهم من خالهلا املتمتعني جبنسيتها، إال أ�ا اختلفت بشأن املتجنّ ملواطنيها 

  .ة املراد الّرتشح هلاممارسة هذا احلق وكذا املهم

ا�لس الشعيب الوطين أو ا�الس احمللية أو  النتخابات املرشحفبالنسبة للمشرع اجلزائري فقد فرض على   

مة أن يكون ذا جنسية جزائية دون متييز بني اجلنسية األصلية واجلنسية املكتسبة، ويف ذلك نبذ لنظرية جملس األ

ما ، أ7ة معينة تكون اختبارا ملدى والئه وتعلقه مبوطنه اجلديدس مرور فرتة زمنيالتفرقة اليت تشرتط بالنسبة للمتجنّ 

لرئاسة اجلمهورية فقد حصر حق الرتشح يف حامل اجلنسية اجلزائرية األصلية فقط له ولزوجته  للمرشحبالنسبة 

                                                           
  .مرجع سبق ذكره ،2016مارس  06من التعديل الدستوري، املؤرخ يف  87املادة  -1
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم  من  92املادة  -2
  مرجع سبق ذكرهات، املتعلق بنظام االنتخاب 16/10القانون العضوي رقم من  111املادة  -3
  مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من ا 92املادة  -4
  .173، ص 2000دار النهضة العربية، القاهرة،  ،)القانون الدستوري، الكتاب الثاني(: فتحي فكري -5
  .932مرجع سبق ذكره، ص : عفيفي كامل عفيفي -6
  .139، ص كرهالقانون اإلداري، مرجع سبق ذ : حممد الصغري بعلي -7
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وذلك  1جلنسية بلد آخر املرشحسني من الرتشح هلذا املنصب، إضافة إىل عدم محل ولوالديه، ومت استبعاد املتجنّ 

  .3واملصري 2باملشرعني التونسي أسوة

للمجالس  للمرشحنيمما تقدم ميكننا القول أن املشرع اجلزائري قد تساهل بشأن شرط اجلنسية بالنسبة   

سني احلق يف الرتشح ووصوهلم إىل الربملان، مما ميكنهم اإلطالع النيابية، هذا التساهل قد يؤدي إىل منح املتجنّ 

على أدق التفاصيل املتعلقة بسياسية الدولة، ولذلك ال بد على املشرع اجلزائري أن يعيد النظر فيما خيص شرط 

 االستقرار ن ومة باعتباره صمام األماوصا جملس األباجلنسية اجلزائرية من الرتشح ملقاعد الربملان، وخص املرشحمتتع 

  .ملؤسسات الدولة

من غري املنطقي أن يستدعى للخدمة الوطنية رئيس  :الخدمة الوطنية أو اإلعفاء منها نهائيا أداءشرط  -4

، مما جيول بينه وبني القيام بواجباته، لذلك تشرتط اجلمهورية أو عضو الربملان خالل فرتة رئاسته أو عهدته النيابية

ى اخلدمة الوطنية أو أٌعفي منها، ويرجع السبب يف تأكيد القوانني على دّ قد أ املرشحون أن يك االنتخابني قوان

 أداءهذا الشرط إىل ضرورات األمن واملصلحة العليا للبالد اليت جيب تقدميها على غريها من الواجبات، وشرط 

، 3ف/07 يف مواده 07/97 لالنتخاباتاخلدمة الوطنية هو شرط جديد جاء به القانون العضوي 

، وتبعا لذلك ميكن القول أن املشرع 4، ومت تبنيه يف بقية التعديالت الالحقة على هذا القانون09ف/157

لعضوية الربملان أن يستويف اخلدمة العسكرية دون  املرشحاجلزائري ساير نظريه الفرنسي الذي اشرتط على 

  .5األخرى االنتخابية االستحقاقات

  الخاصةالشروط الموضوعية  -ثانيا

يف هذا املقام جيب التفرقة بني حاالت عدم القابلية للرتشح وحاالت التنايف مع الرتشح أو عدم اجلمع،   

ما الثانية فتقتضي باستقالة العضو مجيع الشروط القانونية للرتّشح، أفاٌألوىل تقتضي عدم قبول الرتّشح رغم توافر 

ا لقاعدة عدم اجلمع بني العضوية ووظيفة أخرى، وعلى هذا تطبيق االنتخاباتاملنتخب من وظيفته بعد فوزه يف 

  .6األساس سوف نركز على عدم القابلية للرتّشح

  .املراد الرتّشح له االقرتاعميكن يف هذا اإلطار أن منّيز بني فئات خمتلفة، حبسب نوع   

                                                           
  .مرجع سبق ذكره،  2016 مارس  06من التعديل الدستوري، املؤرخ يف  63املادة  -1
  .03، ف1998من قانون اإلنتخابات التونسي، املعدل سنة  76الفصل  -2
  .1972لسنة  38قانون جملس الشعب املصري رقم  -3
  .43، ص 1984، مطبعة دار النشر للثقافة، مصر، )النظام اإلنتخابي في مصرمشكلة إصالح (: عبد احلميد متويل -4

5- Voir le décision ducatel C.Krivine, Ferdinand mélin soucramanien, devenir candidat, quels filtres ? revue 
pouvoirs N 138, 2001, p 22  

  .48، ص 2002ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،)03، ط -سلطات الثالثال-قانون الدستوري الوافي في شرح ال(: وصديقأفوزي  -6
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يالحظ عليها أ�ا تشرتك يف فئات واحدة، حيث  :الوالئية المجالس الشعبية البلدية و النتخاباتبالنسبة  -1

، حيث االختصاصخالل ممارسة وظائفهم وملدة سنة بعد التوقف عن العمل يف دائرة  لالنتخابقابال غري يعد 

الوالة؛ رؤساء الدوائر؛ األمناء العاّمون للواليات؛ أعضاء (أو سبق هلم أن مارسوا فيها وظائفهم كل من ميارسون 

ون أسالك األمن؛ الكّتاب العامّ  عيب؛ موظفوفراد اجليش الوطين الشأفيذية للواليات؛ القضاة؛ ا�الس التن

مجالس بالنسبة لل لالنتخابغري قابلة  واملراقب املايل للبلديات كفئتنيمستخدمي البلدية باستثناء ) للبلديات

، إضافة إىل املراقب املايل ، وأمني خزينة رؤساء املصاحل بالوالية واملديريات التنفيذية ، و التابعة هلم  الشعبية البلدية

    .التابعة الختصاصهم  1بالنسبة للمجالس الشعبية الوالئية لالنتخابغري قابلة  كفئات  ةالوالي

خالل ممارسة وظائفهم وملدة سنة  لالنتخابيعد غري قابلني  :المجلس الشعبي الوطني النتخاباتبالنسبة  -2

الوالة، األمناء ( حيث ميارسون أو سبق هلم أن مارسوا فيها وظائفهم  االختصاصبعد التوقف عن العمل يف دائرة 

يب، موظفو أسالك األمن، ون للواليات، أعضاء ا�الس التنفيذية للواليات، القضاة، أفراد اجليش الوطين الشعالعامّ 

عليا خارج الدائرة  وظائفسبق أن املسؤولني الذين يشغلون  ، ويفهم من خالل ما2)اليةموال الو حماسبو أ

، ويكون 3قدر�م على التأثري يف إرادة الناخب النتفاءأو وظائف سامية يف الدولة ال يشملهم احلظر  االنتخابية

ص من حق الرتشح خشية بالتايل املشرع �ذا الشرط قد سعى لتحقيق حياد اإلدارة باستبعاد هؤالء األشخا

  .4االنتخابيةاستعمال نفوذهم للتأثري على العملية 

  الشروط اإلجرائية الواجب على المترشح القيام بها: الفرع الثاني

إن اخلوض يف إجراءات الرتّشح يرتبط مببدأ إلزامية إعالن الرتشح الذي يقوم على أساس حتديد نية املرّشح   

خالل وقت معّني، مع خضوع هذه العملية لعدد مطلوب من اإلمضاءات أو دفع مبلغ  االنتخاباتبالتنافس يف 

مايل، وقد أّطر املشرع هذه اإلجراءات ، حيث منّيز خالهلا بني اإلجراءات املتبعة يف الرتشح لعضوية ا�الس 

ن نتطرق كل هذا ما سوف حناول أالرئاسية،   باالنتخاباتخريا املتعلقة املتعلقة با�الس الربملانية وأ احمللية، وتلك

  .إليه يف هذا الفرع وذلك من خالل النقاط املوالية

  

  

  

                                                           
  . مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  83و  81املادتني  -1
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  91املادة  -2
  .87، ص 2012ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  )،01، ج-دراسة مقارنة –النظام القانوني لعضو البرلمان (: بركات حممد -3
  238مرجع سبق ذكره، ص : عمار بوضياف -4
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  إجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية -أوال

أو ممثليهم وصل إيداع، وهو اإلجراء الشكلي  للمرشحنيعلى مستوى الوالية يسلم  الرتشيحبعد إيداع   

  .1احمللية لالنتخاباتالذي ميثل الضمانة اليت تؤكد املشاركة يف الرتشيح 

البلدية،  النتخابات بالرتشيحعملية دراسة امللفات من طرف جلنتني أنشأتا هلذا الغرض، تعىن األوىل  وتبدأ  

دراسة امللفات من طرف إطارات ذات كفاءة، يوضع حتت تصرفهم الوالئية، وتكون  لالنتخابات بالرتشيحوالثانية 

سجلني مرقمني وموقعني من طرف وايل الوالية، تدّون يف هذه السجالت مجيع املعلومات املتعلقة بسري عملية 

الرتشح، وتتوىل هاتيت اللجنتني مراقبة توفر الشروط القانونية املتطلبة للرتشح وكذا عدم وجود أية حالة من 

من القانون العضوي  78وكذا قوائم الرتشيح، وتلزم املادة  املرشحنيالت التنايف املنصوص عليها قانونا يف حا

كافيا وقانونيا، وتكون القرارات املتخذة أو قائمة ترشح بقرار معلال تعليال   مرشحأن يكون رفض أي  2لالنتخابات

ه حسب التعليمة الوزارية املشرتكة بني وزاريت بشأن ملفات الرتشيح صادرة عن الوايل شخصيا وحتت مسؤوليت

، ويبلغ هذا القرار للمعنيني حتت طائلة 20023جويلية  10املؤرخة يف  02/1510الداخلية والعدل، رقم 

  .من تاريخ إيداع التصريح بالرتشح أيام كاملة ابتداء) 10(الل عشرة البطالن خ

  مةالوطني ومجلس األة المجلس الشعبي إجراءات الترشح لعضوي -ثانيا

على مستوى املصاحل املعنية بالوالية من طرف  املرشحنيإن التصريح بالرتشح يتم عن طريق إيداع قائمة   

املتصدر القيام بذلك، ويسلم إىل  املرشحالذي يليه يف الرتتيب إذا تعّذر على  املرشحمتصدر القائمة، أو  املرشح

يوما كاملة قبل تاريخ ) 60(ستني  املرشحنيهي أجل إيداع قوائم املصرحني بالرتشح وصل إيداع على أن ينت

  .4االقرتاع

يكون  مرشحنيأو قائمة  مرشحي لالنتخابات على أن رفض أمن القانون العضوي  98تنص املادة  و  

القرار للمعنيني تعليال كافيا وقانونيا، ويبلغ هذا لية الدبلوماسية أو القنصلية معلال بقرار من الوايل أو رئيس املمثّ 

  .من تاريخ إيداع التصريح بالرتشح أيام كاملة ابتداء) 10(الل عشرة حتت طائلة البطالن خ

الوالئية  االنتخابيةجملس فقد أٌوكلت مهمة دراسة ملفات الرتشح للجنة  النتخاباتا بالنسبة للرتشح مّ أ  

من  112، وأضافت املادة لالنتخاباتمن القانون العضوي  116املنصوص على كيفية تشكيلها يف املادة 

القانون السالف الذكر أنه توضع حتت تصرف اللجنة أمانة يشرف عليها موظف يعّينه الوايل، ويتم التصريح بإيداع 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  72املادة  -1
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10القانون العضوي رقم   -2
  .، نفس املرجع السابق   لالنتخابات، املتعلق باستمارات التصريح بالرتشح 1997مارس  15املؤرخ يف  97/69املرسوم التنفيذي رقم  -3
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  95و  94املادتان  -4
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نسختني من استمارة التصريح تسلمها له اإلدارة بعد ملئها والتوقيع عليها على مستوى الوالية، ويسجل  املرشح

خاص يفتح هلذا الغرض، ويسلم للمصرح وصل إيداع، كما جيب أن يودع هذا التصريح هذا التصريح يف سجل 

من القانون  114ن 113، 112وهذا طبقا للمواد  االقرتاعيوما قبل تاريخ ) 20(يف اجل أقصاه عشرين 

  .لالنتخاباتالعضوي 

  رشح لرئاسة الجمهوريةإجراءات التّ  -ثالثا

رسالة إىل اإلدارة املركزية بوزارة الداخلية للحصول على  املرشحقدم بالنسبة للرتشح لرئاسة اجلمهورية ي  

  :، حيث1الوثائق الالزمة

  ختتص اإلدارة املركزية بوزارة الداخلية بتسليم الوثائق املتعلقة بتكوين ملف الرتشح؛ - 

  التوقيعات؛ الكتتابختصص منوذج  - 

  والية على األقل؛) 25(وعشرين عة عرب مخسة وقيعات أن تكون موزّ يشرتط يف اكتتاب التّ  - 

توقيع فردي  600و ، أتوقيع 1500تشرتط أن ال يقل احلد األدىن عن التوقيعات املطلوبة يف كل والية عن  - 

  ؛االنتخابات ألعضاء منتخبني يف ا�الس البلدية أو الوالئية أو الربملانية، وهذا حىت ٌتضمن جدية 

  دق عليه ضابط عمومي؛وقيعات يف مطبوع فردي يصان التّ تدوّ  - 

  التوقيعات؛ الكتتابحتدد البيانات الواجب توافرها يف املطبوع الفردي  - 

  .2مانة العامة للمجلس الدستوريالرئاسية لدى األ لالنتخاباترتشح تودع الطلبات لل - 

ت ا�لس من خالل ما تقدم يتبني لنا أن عملية قبول ملفات الرتشح هي عملية إدارية حبتة باستثناء قرارا  

؛ 3احمللية والتشريعية االنتخابات، تتوالها مصاحل والئية كأصل عام يف مجيع 3الرئاسية االنتخاباتالدستوري بشأن 

  مرشحنيأو قائمة  ملرشحالوالئية، وكل رفض  االنتخابيةماعدا انتخابات جملس األمة، حيث ختتص �ا اللجنة 

جيب أن يكون بقرار إداري معلل يبلغ للمعنيني خالل اآلجال احملددة قانون، ومن أجل ضمان عدم تعسف 

القضاء اإلداري، وذلك يف  أمامفقد مّكن القانون األطراف املعنية من الطعن  املرشحنياإلدارة يف قبول أو رفض 
                                                           

  .03/1999التوقيعات الشخصية، ج ر رقم  الكتتابوعات الفردية ب، احملدد لتاريخ ومكان سحب املط1999  جانفي 09الوزاري املؤرخ يف القرار  -1
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  140املادة  : يراجع  -2
  .73، 72، ص 2004، ديسمرب 13، جامعة عنابة، العدد )التواصل( واإلنسانية  االجتماعية، جملة العلوم المحلية االنتخابيةالمنازعات (: حممد الصغري بعلي -3

3-   
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من القانون  116، 98، 78جاء يف املواد  وهذا حسب ما ،قرار الرفضصدور من تاريخ  ابتداءأجل ثالثة أيام 

 .لالنتخاباتالعضوي 

 من حيث الموضوع االنتخابيةنطاق العملية : المبحث الثاني

، فإن االنتخابيةانطالقا من التعريفات اليت سبق اإلشارة إليها يف املبحث األول من هذا الفصل للعملية   

تشكل اإلطار الكلي والوعاء  االنتخابيةهذه العملية أو النظام كما جاء يف القانون العضوي املنظم للعملية 

والرتشيح املنصوص عليها يف كل التشريعات والنظم القانونية، على غرار الدستور  االنتخابالقانوين ملمارسة حق 

من حيث املوضوع،  االنتخابيةبحث التطرق غلى نطاق العملية والتشريع اجلزائري، وعليه فإننا سنحاول يف هذا امل

من بداية استدعاء اهليئة الناخبة إىل غاية اإلعالن النهائي للنتائج  االنتخابيةالذي ينحصر يف اإلجراءات 

، وذلك من خالل تقسيمه غلى ثالث مراحل أو فرتات أساسية واليت ستكون على النحو اآليت بيانه يف االنتخابية

  .املطالب املوالية

  االنتخابيةاإلجراءات التمهيدية للعملية : المطلب األول

واليت يقصد �ا كل ما تتخذه السلطة  االنتخابيةتقوم هذه املرحلة أو الفرتة على إجراءات متهيدية للعملية   

يف كافة أحناء الرتاب  االنتخابالتنفيذية من إجراءات وقرارات وما توفره من ضمانات لتسهيل إجراء عمليات 

من ممارسة حقه، وهو ما يطلق عليه  االنتخابالوطين، ويف اخلارج، وذلك لتمكني كل من تتوافر فيه شروط 

، إضافة إىل التحضري املادي املتمثل يف توفري الغالف املايل لتمويل هذه االنتخابيةباإلطار القانوين املنظم للعملية 

، االنتخابية العملية و تأطري اجلانب البشري املتمثل يف السهر على تكوين اإلطار البشري املشرف على العملية 

ذلك بنوع من واهليئة الناخبة مع ما يتطلبه كل ذلك من معدات وعتاد، يف هذا املطلب سنحاول التطرق لكل 

  .التفصيل وذلك من خالل الفرع الثالثة املوالية

  استدعاء الهيئة الناخبة: الفرع األول

عملية مركبة وحتتاج إىل عدد ضخم من األفراد واإلجراءات لضمان إجرائها وتنفيذها،  االنتخابيةالعملية   

هي اجلهة املخولة للقيام بكافة وجرت العادة يف أغلب األنظمة السياسية على أن تكون السلطة التنفيذية 

، وعلى رأسها صالحية إصدار قرار دعوة اهليئة االنتخابيةاإلجراءات التمهيدية أو التحضريية إلجراء العملية 

، سنتناول فيما يلي األساس الدستوري والقانوين هلذه الدعوة واجلهة 1االنتخابيةالناخبة للمشاركة يف العملية 

  .مث بعد ذلك نتطرق غلى مضمون وآجال إصدار هذا القرار وكذا اآلثار املرتتبة عنه املختصة بإصدار القرار،

                                                           
 .262مولود مراد حمي الدين، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 األساس الدستوري والقانوني لمرسوم دعوة الهيئة الناخبة والجهة المختصة بإصداره -أوال

 على إسناد مهمة دعوة اهليئة الناخبة إىل السلطة التنفيذية باعتبارها االنتخابيةتقتضي اغلب التشريعات 

برمتها بصفة عامة، وإجراءا�ا التمهيدية بصفة خاصة، خبالف السلطة  االنتخابيةاهليئة املشرفة على العملية 

التشريعية اليت ال متلك من وسائل الوقت واخلربة لشؤون التنفيذ والتطبيق ما ميّكنها من حتديد األحكام التفصيلية 

  .1للمبادئ العامة

الذي وسع من صالحيات  1958فرنسي للجمهورية اخلامسة سنة ففي فرنسا بعد صدور الدستور ال  

السلطة التنفيذية باعتبارها األقدر على معرفة التفصيالت الالزمة لوضع املبادئ العامة اليت تقررها السلطة التشريعية 

العامة و  لالنتخاباتموضع النفاذ، حيث ٌأسندت مهمة إصدار قرار دعوة الناخبني لإلدالء بأصوا�م 

اجلزئية أو التكميلية أسندت مهمة إصدار قرار بشأ�ا  لالنتخاباتلرئيس اجلمهورية، أما الدعوى  الستفتاءاتا

  .لوزير الداخلية

 االنتخاباتاملتضمن نظام  16/10من القانون العضوي رقم  164أما يف اجلزائر فإنه طبقا لنص املادة   

من القانون  136و  25حتت مسؤولية اإلدارة، وتقضي املادتني  االنتخابية االستشاراتفإ�ا تقضي بأنه جتري 

مبرسوم رئاسي، وبذلك فإن املشرع اجلزائري درج على إسناد  االنتخابيةالسالف الذكر  على أن تستدعى اهليئة 

 مهمة استدعاء هيئة الناخبني للسلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس اجلمهورية، وضمن اختصاصاته اليت ال جيوز له

املعدل، كما درج أيضا على استئثاره جبميع  2016من التعديل الدستوري لسنة  101تفويضها طبقا للمادة 

، واختص كذلك حبل ا�الس االنتخابية االستحقاقاتاملراسيم اخلاصة بدعوة الناخبني يف مجيع املستويات و 

اخلاصة �ذه  االنتخاباتت، وكذا متديد أو تأجيل املنتخبة البلدية و الوالئية وا�لس الشعيب الوطين لنفس اإلجراءا

ا�الس، هذا وجتدر اإلشارة إىل أن قرار دعوة هيئة الناخبني جيب أن ينشر يف اجلريدة الرمسية، على اعتبار أن 

يعترب قرارات السلطة املركزية ال تدخل حيز التنفيذ إال بنشرها يف اجلريدة الرمسية مثلها مثل القوانني، ذلك أن النشر 

إجراءا شكليا يقصد به إعالم الكافة بالقرار حىت ميكن أن يسري يف حق الناخبني حبسب أحكام املادة الرابعة من 

  . القانون املدين

  االنتخابيةمضمون مرسوم دعوة الهيئة  -ثانيا

أي يف ظل  بالرجوع إىل ما صدر من مراسيم يف املرحلة السابقة عن التعددية احلزبية بشأن دعوة الناخبني،  

مرحلة احلزب الواحد جند أ�ا تتضمن أربعة عناصر أساسية جيمعها هدف واحد هو حتديد تاريخ إجراء 

  :وهي االنتخابات

                                                           
  .89 - 87مرجع سبق ذكره، ص اإلجراءات املمهدة  للعملية  االنتخابية ، أمحد بنيين،  -1



للرقابة القضائية ةالعملية اإلنتخابية الخاضعحدود :                                             من الباب األول الفصل الثاني  

 

133 
 

  ؛االنتخابات حتديد ميعاد إجراء  - 

  ؛االنتخابية للقوائم  االستثنائيةميعاد إجراء املراجعة  - 

  ؛ تاريخ إيداع الّرتشيحات - 

  .االنتخابية لة تاريخ بدء وانتهاء احلم - 

ن 2016و 1996، املعدل يف سنة 1989أّما يف املرحلة الالحقة اليت عرفتها اجلزائر بعد دستور   

والنصوص التشريعية والتنظيمية اليت صدرت تطبيقا هلما، حيث أصبحت هذه املراسيم ال حتتوي سوى على 

  :نقطتني مها

  ؛االنتخابات حتديد ميعاد إجراء  - 

  .االنتخابية للقوائم  االستثنائيةراجعة تاريخ إجراء امل - 

وانتهائها،  االنتخابية ويعود سبب ذلك إىل صدور نصوص صرحية ملواعيد الرتشح، وتاريخ بداية احلملة   

  .األمر الذي أدى إىل صدور مراسيم دعوة الناخبني خالية من النص على ذلك

  االنتخابيةآجال إصدار مرسوم استدعاء الهيئة  -ثالثا

) 90(بتسعني  االقرتاعقبل تاريخ  االنتخابيةاألصل أن يصدر املرسوم الرئاسي املتضمن استدعاء اهليئة   

، مع مراعاة األحكام األخرى باالنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق  136و  25يوما حسب نص املادتني 

  .املنصوص عليها القانون السالف الذكر

ا أن هناك حاالت أخرى تتغري فيها آجال إصدار املرسوم الرئاسي بناءا على ما سبق ذكره يتبني لن  

التجديد النصفي ألعضاء جملس األمة  النتخابات االستدعاء، واملتمثلة يف حالة االنتخابيةاملتضمن استدعاء اهليئة 

ن املشار إليه من القانو  109يوما، وهذا ما نصت عليه املادة ) 45(خبمسة وأربعون  االقرتاعاملنتخبني قبل تاريخ 

  .1االقرتاع يوما قبل تاريخ ) 45(مبرسوم رئاسي مخسة وأربعون  االنتخابية تستدعى اهليئة "أعاله بقوهلا 

الرئاسية، حيث انه إذا مل حيصل أحد  لالنتخاباتكما أن هناك آجال أخرى تتعلق بالدور الثاين   

جيري دور ثان بني  االنتخاباتالدور األول من على األغلبية املطلقة من األصوات املعرب عنها يف  املرشحني

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم  من  109املادة  -1
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من القانون  146، وقد نصت املادة 1املرّشحني اللذان حصال على اكرب نسبة من األصوات يف الدور األول

بعد إعالن ) 15(باليوم اخلامس عشر  لالقرتاعحيدد تاريخ الدور الثاين "على أنه  باالنتخاباتالعضوي املتعلق 

  .يوما) 30(ا�لس الدستوري نتائج الدور األول، على أن ال تتعدى املدة القصوى بني الدور األول والثاين ثالثني 

، ويعود االنتخابية  باالستشاراتمما تقدم يتضح لنا جليا استئثار رئيس اجلمهورية جبميع املراسيم املتعلقة   

، ألن مصدرها الرئيس اإلداري 2القرارات من جهة، ومن جهة أخرى إلعطائها قوة معنوية أكرب ذلك ألمهية هذه

خصوصا يف حاالت حل الربملان أو  االنتخاباتاألعلى وهو رئيس اجلمهورية، كما أن املواعيد احملددة إلجراء 

  .3إجراء انتخابات مسبقة تتمّيز بأ�ا أطول من مثيلتها يف فرنسا

  االنتخابية تحديد الدوائر : الفرع الثاني

هي حتديد النطاق املكاين إلطار الرتشيح الذي  االنتخابيةمن اإلجراءات املمهدة للمشاركة يف املعلية   

، 4فيها االنتخابية يرغب املرشح يف متثيله يف ا�الس النيابية، واليت حتدد مساحة جتوال املرشح ملمارسة احلملة 

وأساليب تقسيمها  االنتخابيةال بد من التعرض أوال إىل تعريف الدوائر  النتخابيةاولإلحاطة مبوضوع الدوائر 

  .واملعايري املعتمدة يف ذلك

  االنتخابيةتعريف الدوائر  -أوال

الواحدة تلك الوحدة اجلغرافية القائمة بذا�ا، حيث يقوم األفراد املقيدين  االنتخابيةيقصد بالدائرة   

وذلك طبقا للقواعد واإلجراءات ) الربملانية، احمللية( ب ممثل هلا أو أكثر يف ا�الس النيابية انتخا االنتخابيةجبداوهلا 

عملية تقسيم إقليم إىل أجزاء أو  االنتخابية، كما يقصد بتحديد الدوائر 5االنتخابات املعمول �ا يف قانون 

طارها مجيع األفراد املقيمني فيها حقهم وحدات جغرافية معينة، تكون كل واحدة منها قائمة بذا�ا ليمارس يف إ

  وتكمن أمهية تقسيم الدولة إىل دوائر انتخابية فيك. 6السياسي من ترشح وانتخاب ممثليهم يف ا�الس املنتخبة

تعيني احلدود لكل منطقة جغرافية أو إدارية داخل إقليم الدولة بصورة واضحة ليتسىن متثيل قطاعات السكان يف  - 

  النيابية بعدد معني يتناسب والقوة الّتصويتية لكل منهما؛ا�الس 

                                                           
، ص 2014/2015، رسالة ماجستري يف احلقوق، جامعة احلاج خلضر بباتنة، )في الجزائر االنتخابيةدور الهيئات القضائية واإلدارية والسياسية في العملية (: الّدراجي جواد -1

61 ،62.  
  .311، ص 1990، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 05في المؤسسات اإلدارية، ط محاضرات (: أمحد حميو -2
  .97مرجع سبق ذكره، ص اإلجراءات  املمهدة  للعملية  االنتخابية، امحد بنيين،  -3
  .263مولود مراد حمي الدين، مرجع سبق ذكره، ص  -4
  84، ص 2011، دار األملعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، )01ط في الجزائر،  االنتخابيالنظام (: عبد املومن عبد الوهاب -5
  .09، ص 2009/2010، مذكرة ماجستري يف احلقوق، جامعة اجلزائر، في التشريع الجزائري االنتخابيةآليات ووسائل ضمان المعملية (: دندن مجال الدين -6

وما  17ص   ،2013/2014، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، جامعة حممد خيضر، بسكرة، )ب العربيالطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغر (: يعيش متام -3

  .بعدها 
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بسهولة، وبالتايل حتقيق انتخابات حرة وعادلة، لذا  االنتخايبالتمكني الصحيح هليئة الناخبني من ممارسة حقها  - 

حسب مقتضيات عدد السكان ومساحة اإلقليم،  االنتخابيةيستوجب تقسيم البلد إىل جمموعة من الدوائر 

  ؛ املعمول به االنتخايباة النظام ومراع

، ذلك أن التقسيم استغل منذ االنتخابية تقسيم الدولة إىل دوائر انتخابية يعد ضمانة من ضمانات العملية  - 

  ؛االنتخايب واستبعاد فئة معينة يكون هلا التمثيل املتناسب لثقلها  االنتخابيةأمد بعيد لتشويه املشاركة 

، األمر الذي قد ال يكون متاحا عندما تكون الدولة دائرة املرشحني األمثل بني  ختياراالمتكني الناخبني من  - 

  ؛ انتخابية واحدة

تتجلى أمهية تقسيم الدولة إىل دوائر انتخابية يف احلصول على نتائج جّدية يف اختيار ممثلني يعربون حقيقة عن  - 

  .اهليئة الناخبة اليت وضعت ثقتها فيهم

  االنتخابية يم الدوائر أساليب تقس -ثانيا

الواحدة، وأسلوب تعدد  االنتخابيةمها أسلوب الدائرة  االنتخابيةتتبىن الدول أسلوبني يف تقسيم الدوائر   

  .، وسوف نتطرق إىل كال األسلوبني يف النقاط املبينة أدناهاالنتخابية الدوائر 

ادرة أو القليلة، والذي يقضي بأن يكون يعترب هذا األسلوب من األساليب الن :أسلوب الدائرة الواحدة -1

إقليم الدولة كله دائرة انتخابية واحدة، وعرف هذا األسلوب أول تطبيقاته يف إيطاليا الفاشية بواسطة قانون 

نائب لعضوية جملس  400، الذي جعل مجيع الدولة دائرة انتخابية واحدة النتخاب 1928لعام  االنتخاب

أشبه باستفتاء سياسي، إال أن  االنتخابمة واحدة غري قابلة للتجزئة، فكان الفاشيست األعلى من خالل قائ

 االنتخابيةالربتغال قد أخذت بنظام الدائرة  أن، كما 1938منذ سنة  االنتخابإيطاليا عدلت عن ذلك النمط 

الواحدة، إال أ�ا أتاحت للناخب انتخاب أعضاء الربملان من خالل قائمة يشكلها من جمموع قوائم انتخابية 

  .1تعّدها األحزاب السياسية

فرضته زيادة عدد السكان و ازدياد حجم اهليئة  االنتخابيةإن تعدد الدوائر  :االنتخابيةأسلوب تعدد الدوائر  -2

ه تقسيم إقليم الدولة إىل عدد معترب من الدوائر، حسب ما حيدده القانون مع مراعاة الناخبة، حبيث أصبح لزاما مع

 االنتخابيةمبدأ املساواة يف منح املقاعد للدائرة الواحدة، غري أن ذلك ال يعين بالضرورة أن تتساوى هذه الدوائر 

                                                           
  .304، 303نعمان أمحد اخلطيب، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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ن جهة، وتسهيل حركة التنقل من دائرة بعدد ممثليها يف الربملان، ألن متثيل الدوائر عادة ما يتأثر بعدد السكان م

  .1من فرتة ألخرى من جهة ثانية االنتخايبإىل أخرى مما يرتتب عليه تغيري املوطن 

  االنتخابيةالمعايير المعتمدة في تقسيم الدوائر  -ثالثا

  .، وميكن حصرها أساسا يف ثالث طرقاالنتخابيةتتعد األساليب املتبعة بصدد حتديد الدوائر   

الدستور أو القانون هو الذي حيدد عدد أعضاء الربملان، حيث يكون عددهم ثابت ويوزع  :قة األولىالطري* 

، حبيث خيصص لكل دائرة انتخابية عدد ثابت من االنتخابيةعلى دوائر تتفق بصفة عامة مع األقسام اإلدارية 

  ؛2النواب ال يتأثر وال يتغري بعدد السكان

ور أو القانون نائبا لعدد معني من السكان، مث يأيت تقسيم الدولة إىل دوائر انتخابية حيدد الدست :الطريقة الثانية* 

  يتغري عددها تبعا لتغري عدد السكان زيادة ونقصانا؛

جتمع هذه الطريقة بني الطريقتني السابقتني واملشار إليهما أعاله، مبقتضاها يتم حتديد أعضاء  :الطريقة الثالثة* 

السكان بشرط أن ال يتجاوز هذا العدد احلد األقصى لعدد أعضاء الربملان املنصوص عليه يف الربملان تبعا لعدد 

  .3الدستور

ومن بني هذه الطرق أمجع الفقه الدستوري بأن طريقة حتديد الدستور أو القانون لعدد أعضاء الربملان تبعا   

من جهة، كما أ�ا تعمل على مراعاة الكثافة  االنتخابيةلعدد السكان يعترب الطريقة األكثر ضمانا لنزاهة العملية 

   4السكانية واحرتام التواصل اجلغرايف من جهة أخرى

خبصوص املشرع اجلزائري جند أنه يف ظل التعددية احلزبية قد اعتمد على طريقتني يف عملية تقسيم الدوائر   

  :التشريعية ومها االنتخاباتفيما خيص  االنتخابية

وهي الطريقة اليت اعتمد عليها يف أول انتخابات  :معيار تقسيم الحدود الجغرافية على االعتمادطريقة  -1

إىل وحدات جغرافية دون مراعاة  االنتخابيةعلى تقسيم الدوائر ) 1992-1990( تعددية عرفتها اجلزائر 

ملناطق اآلهلة الذي ترتب عنه إعطاء مناطق سكانية صغرية قوة تصويتية اكرب من ا األمرالسكانية،  االعتبارات

بالسكان، مما أدى إىل إضعاف القوة الّتصويتية لبعض املناطق ذات الكثافة السكانية الكبرية، وأهم ما ميز هذا 

                                                           
  .305نعمان أمحد اخلطيب، مرجع سبق ذكره،، ص  -1
  . 24، 23ريب، مرجع سبق ذكره، ص الطعون يف انتخابات ا�الس النيابية يف دول املغرب الع: شوقي يعيش متام -2
  .23، ص نفس املرجع -3
  .305نعمان أمحد اخلطيب، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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املعيار أنه مل حيقق املساواة بني اجلميع، حيث أعطى لسكان اجلنوب بالرغم من حمدودية السكان فيها أكثر من 

  .ارا جمحفا وغري عادلسكان الشمال، كما تعترب هذه الطريقة معي

استدرك  االنتخايببعد توقيف املسار  :على معيار الحدود اإلقليمية والكثافة السكانية االعتمادطريقة  -2

الذي من خالله حصن بعض القوانني وعلى رأسها قانون  1996املشرع اجلزائري مبوجب التعديل الدستوري لسنة 

مبوجب  االنتخابيةضوي الذي أكد على أن حتديد الدوائر ، الذي أصبح يصدر مبوجب قانون عاالنتخابات

املؤرخ  97/08إلصدار األمر  1996من دستور  124، لكن الواقع أن رئيس اجلمهورية استند إىل املادة 1قانون

وعدد املقاعد املطلوب شغلها يف انتخابات أعضاء ا�لس  االنتخابيةالذي حيدد الدوائر  1997مارس  06يف 

، مع إمكانية تقسيم االنتخابيةفاملشرع اعتمد احلدود اإلقليمية للواليات كمعيار لتقسيم الدوائر . 2طينالشعيب الو 

الواليات إىل دائرتني انتخابيتني وأكثر وفقا للكثافة السكانية واحرتام التواصل اجلغرايف، حيث أصبح اعتماد املعيار 

ر مسألة تطور السكان، وهو ما تبناه املشرع يف كل السكاين كأصل عام لتوزيع املقاعد أخذا بعني اإلعتبا

املؤرخ  12/01، وهو املالحظ أيضا يف األمر )2012 - 2007، 2007- 2002( التشريعية  االستحقاقات

بالنسبة النتخاب  االنتخابيةحتدد الدوائر " ، حيث نصت املادة الثانية منه على أن 20123فيفري  13يف 

، كما نصت "1984فيفري  04املؤرخ يف  84/09د اإلقليمية للوالية وفقا للقانون ا�لس الشعيب الوطين باحلدو 

حيدد عدد " السالف الذكر أن توزيع املقاعد لكل دائرة انتخابية حبسب سكان كل والية،  األمراملادة الثالثة من 

نسمة، على أن املقاعد يف كل دائرة انتخابية على أساس ختصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن مثانني ألف 

 االنتخابيةخيصص مقعد إضايف لكل حصة متبقية تشمل أربعني ألف نسمة، غري أنه خيصص مقعد إضايف للدوائر 

املؤرخ يف  97/08 األمراليت ال تتوفر إال على أربعة مقاعد، وللدوائر اليت مل يتغري فيها عدد املقاعد منذ تنفيذ 

  . 4"، متثل اجلالية اجلزائرية باخلارج بثمانية أعضاء1997مارس  06

مل يفرد هلا املشرع قانون مستقل بذاته على غرار ما ) الوالئية والبلدية( احمللية  باالنتخاباتأما فيما يتعلق 

يف صلب القانون  االنتخابيةالربملانية، وإمنا نص على معيار التقسيم وحدود الدائرة  االنتخابيةفعل بالنسبة للدوائر 

، وهذا ما يدفعنا إىل االنتخابات، على أساس أ�ا جزء ال يتجزأ من نظام االنتخاباتالعضوي املتعلق بنظام 

  ؟5الربملانية االنتخاباتاحمللية تفوق يف أمهيتها  االنتخاباتالتساؤل هل 

                                                           
  .176، جملة املفكر، كلية احلقوق، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ص )في الجزائر االنتخابيةالتنظيم القانوني للدوائر (: يعيش شوقي متام -1
  . 1997مارس  06املؤرخة يف  12/1997وعدد املقاعد املراد شغلها يف انتخابات الربملان، ج ر  االنتخابية، احملدد للدوائر 1997مارس  06املؤرخ يف  97/08األمر رقم  -2
فيفري  15املؤرخة يف  08/2012انتخابات الربملان، ج ر رقم وعدد املقاعد املطلوب شغلها يف  االنتخابيةالذي حيدد الدوائر  2012فيفري  13املؤرخ يف  12/01األمر رقم  -3

2012.  
  .وعدد املقاعد املطلوب شغلها يف انتخابات الربملان، مرجع سبق ذكره االنتخابيةالذي حيدد الدوائر  2012فيفري  13املؤرخ يف  12/01من األمر رقم  03املادة  -4
  .178، 177يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص  نتخابيةاالالتنظيم القانوين للدوائر : يعيش شوقي متام -5
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 االنتخابيةذ املشرع اجلزائري عن قاعدة املعيار السكاين وذلك فيما يتعلق بضبط حجم الدوائر ومل يش  

من القانون العضوي املتعلق  82و  80احمللية بنوعيها البلدية و الوالئية، طبقا لنص املادتني  االنتخاباتمبناسبة 

ادتني الّسالفيت الذكر أن عدد أعضاء ، ويالحظ يف هذا الصدد بعد استقراء امل16/10رقم  االنتخاباتبنظام 

ا�الس الشعبية البلدية و الوالئية تتغري حسب تغري عدد السكان الناتج عن عملية اإلحصاء الوطين للسكان، وأن  

، ويبدو من خالل ما تقدم أن املشرع اجلزائري قام برفع احلدين 1كل دائرة انتخابية متثل بعضو واحد على األقل

و  12/01القانونني العضويني رقم ( فيما يتعلق بعدد املقاعد داخل ا�لس الشعيب البلدي  األدىن واألقصى

، عندما كان احلد األدىن 97/07رقم  االنتخاباتوذلك مقارنة مع ما كان سائدا يف ظل قانون ) 16/10

الس الشعبية احمللية يف األخري ميكن القول أن حجم العضوية با�. مقعد 43، واحلد األقصى هو 07للمقاعد هو 

 االعتدالكما هو احلال يف النظامني الفرنسي واملصري، مع اإلشارة إىل أن هذا   االعتداليف اجلزائر مييل إىل 

  .2السياسية واإلدارية االعتباراتضروري لتحقيق التوازن بني 

 االنتخابيةإعداد القوائم : الفرع الثالث

يف كل استشارة انتخابية هو إعداد القوائم  االقرتاعمن أهم املستلزمات الضرورية يف ممارسة حق   

، فتسجيل أمساء الناخبني بشكل كامل ودقيق وصحيح هو عنصر حاسم وهام يف هذه العملية، فهو االنتخابية

 هذه السجالت، كما تسهل بعد قيده يف االنتخايبميّكن كل مواطن مستويف للشروط املوضوعية من ممارسة حقه 

من التوقف عند كل ناخب والتدقيق يف هويته والتأكد من استيفاءه  االنتخابيةعلى األجهزة املشرفة على العملية 

، وملعرفة املزيد عن هذه السجالت والقوائم فإننا سوف نتطرق إىل تعريف 3لكافة الشروط املطلوبة يوم التصويت

  .واآلثار املرتتبة عليها وذلك من خالل النقاط املواليةوطبيعتها  االنتخابيةالقوائم 

  والمبادئ التي تحكمها االنتخابيةتعريف القوائم  -أوال

أ�ا تلك الوثيقة اليت حتصي الناخبني، وترتب فيها أمساؤهم ترتيبا هجائيا،  االنتخابيةيقصد بالقوائم   

تاريخ امليالد ومكانه، وحمل اإلقامة أو السكن بالدائرة الشخصي والعائلي و  باالسموحتتوي كافة البيانات املتعلقة 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10من القانون العضوي رقم  82،  80املادتني  -1
دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة منتوري بقسنطينة،  أطروحة، )المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري(: فريدة مزياين -2

  .107، ص 2005
  .264، 263مولود مراد حمي الدين، مرجع سبق ذكره، ص  - : يراجع  -3

  .306نعمان امحد اخلطيب، مرجع سبق ذكره، ص  -             
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عبارة عن جمموعة الفهارس اليت حتتوي على أمساء الناخبني وعددهم يف كل دائرة  االنتخابية، فالقوائم 1االنتخابية

  .2على أساسها االنتخابانتخابية، واليت جيري 

من جهة، ومن  االنتخابط شكلي ملمارسة حق هو شر  االنتخابيةوعليه ميكن القول أن القيد يف القوائم   

جهة أخرى هي قوائم تتصف بالرمسية ال تقبل إثبات العكس إال بتقدمي الدليل على أن الناخب أو الناخبة مل تعد 

حمتفظة  االنتخابية، وتبقى القوائم االنتخابتستويف شروط اكتساب صفة الناخب املنصوص عليها يف قانون 

  :اخباصيتني أساسيتني مه

ثابتة ال تتغري وال متس إال يف املواعيد احملددة يف القانون،  االنتخابيةويقصد �ا أن القوائم  :خاصية العمومية -1

أو من حيث القيود املفروضة للتسجيل �ا، أو من حيث إضافة أمساء جديدة يف مواعيد دورية حمددة بنص قانوين 

يتم من خالهلا تسجيل من مل يسجل بغري وجه حق، وحذف او شطب من فقد أحد الشروط القانونية 

�ا قرينة على استمرار تسجيله، إذ يستحيل  امسهن مثة فإن الناخب املسجل بالقائمة يتضمن قيد ، وم3للتسجيل

، االنتخابيةإال بتقدمي الدليل على أنه يف حالة من احلاالت اليت ال تسمح ببقائه مسجال بالقائمة  امسهحذف 

  .4االنتخابيةقاء على تسجيله يف القائمة وعدم إمكانية مطالبته بالدليل على استمرار توافر شروط الناخب فيه لإلب

وقد قرر املشرع اجلزائري مبدأ الدميومة أو العمومية بإعدادها مقدما وليس مبناسبة كل انتخاب، إذ ال جيوز   

املساس �ا يف غري احلاالت اخلاصة باملراجعة الدورية أو السنوية املنصوص عليها قانونا يف حاالت استثنائية طبقا 

  .5االنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق بنظام  14ة لنص املاد

يقصد مببدأ الوحدة أن القوائم ال تكون مقيدة يف إعدادها بانتخاب حمدد، بل تتم على  :خاصية الديمومة -2

، أو من حيث تسجيل 6احمللية أو الوطنية االنتخابية االستشاراتحنو جيعلها صاحلة لالستخدام يف مجيع أو كل 

، إذ يلزم املشرع كل من اإلدارة واملواطن بعدم التسجيل يف أكثر من قائمة انتخابية، وذلك �دف منع أي املواطنني

تزييف أو تالعب قد يطرأ عليها من تضخيم لعدد الناخبني، ومن مث تتعدد أصوات الناخب الواحد مبا ميس بنزاهة 

  .7االنتخابية تكرار التسجيل بالقوائم  ، األمر الذي دفع باملشرع إىل جترمي عمليةاالقرتاعومصداقية 

                                                           
1- Charl Debbeche et Jean Pontier, Jacques Bourdon et Jean Claude ricci: droit constitutionnel et institution 
politique, Economica, paris, 1983, p 465. 

، مذكرة ماجستري يف احلقوق، جامعة احلاج خلضر بباتنة، )في النظام القانوني الجزائري االنتخابيةاإلجراءات المعاصرة والالحقة على العملية (: بولقواس ابتسام -2

 .69، ص 2012/2013
    741، ص 2009، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، )األحزاب السياسية والحريات العامة(: حسن البدراوي -3
  .73، مرجع سبق ذكره، ص االنتخابيةفريدة مزياين، الرقابة على العملية  -4
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  14املادة  -5
  .41مرجع سبق ذكره، ص اإلجراءات  املمهدة للعملية  االنتخابية، أمحد بنيين،  -6
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  167املادة  -7



للرقابة القضائية ةالعملية اإلنتخابية الخاضعحدود :                                             من الباب األول الفصل الثاني  

 

140 
 

تتسم بالدقة بالقدر الذي ينعكس على دقة التعبري عن رأي  االنتخابيةبناءا على ما تقدم فإن القوائم   

األمة، هلذا حيرص املشرع على إحاطتها بسياج من املواد القانونية اليت حتدد شروط التسجيل فيها، وإجراءا�ا 

  . عن حتديد اإلطار الذي حيكم كيفية وضوابط الطعن ضدهاوكيفيات مراجعتها، فضال

  االنتخابيةالطبيعة القانونية للقوائم  -ثانيا

حجر األساس يف بناء النظام  االنتخابيةمبا هلا من تأثري مباشر يف سري العملية  االنتخابيةتعترب القوائم   

برمته، لذلك حرص املشرع على وضع عدة ضوابط حتكم عملية إعداد هذه القوائم واملراحل اليت متر �ا،  االنتخايب

  .وهذا ما سنحاول التطرق إليه أدناه

إىل  االنتخابيةلقد أسند املشرع اجلزائري مهمة إعداد القوائم  :الهيئة المكلفة بعملية اإلعداد والمراجعة -1

توى كل بلدية، تتكون هذه اللجنة من قاض يعينه رئيس ا�لس القضائي املختص جلنة إدارية تتواجد على مس

ويتوىل رئاسة اللجنة، رئيس ا�لس الشعيب البلدي واألمني العام للبلدية كأعضاء، إضافة إىل عضوين من الناخبني 

  .يعينهما رئيس اللجنة

  :مير بعدة مراحل تتمثل يف االنتخابية إن إعداد ومراجعة القوائم :االنتخابيةمراحل إعداد القائمة  -2

  ؛االنتخايب تشكيل اللجان اإلدارية املكلفة بالقيد  - 

إجراء مراجعة عادية خالل الثالثي األخري من كل سنة ميالدية، ومراجعة استثنائية بعد صدور املرسوم الرئاسي  - 

  ؛االنتخابية املتضمن استدعاء اهليئة 

  يف األماكن احملددة هلا قانونا؛ يةاالنتخابعرض وإعالن القوائم  - 

فتح مرحلة الطعون اإلدارية، وبعدها القضائية كنوع من الرقابة بغرض عالج أي سهو أو خطا وقع أثناء مرحلة  - 

  اإلعداد؛

بعد �اية كل املراحل السابقة تكتسب البيانات املقيدة يف تلك القوائم احلجية املطلقة غري قابلة إلثبات  - 

بوضع نسخة من هذه القائمة حتت  االنتخابيةم بناء على ذلك السلطات املكلفة بتنظيم العملية العكس، وتلز 

، ونسخة حتت تصرف اهليئة العليا االنتخابيةاألحرار املشاركني يف العملية  املرشحنيتصرف األحزاب السياسية و 

، وحيق لكل ناخب اإلطالع االنتخابيةرية ، ونسخة حتفظ باألمانة العامة للجنة اإلدااالنتخاباتاملستقلة ملراقبة 

  .1على القائمة اليت تعنيه، إضافة إىل إيداع نسخة بأمانة ضبط احملكمة املختصة إقليميا، ونسخة مبقر الوالية

                                                           
  .ذكرهمرجع سبق املتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  23، 22، 20، 18إىل  14املواد من  -1
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وثيقة رمسية وحجة يف مواجهة الكافة، فال يستطيع  االنتخابيةبناءا على ما سبق ذكره يتبني لنا أن القائمة   

و  االنتخاباتأن يديل بصوته يف مجيع  االنتخابن مستوفيا جلميع الشروط الالزمة حلق أي مواطن ولو كا

، وذلك أن التسجيل �ا يعد شرطا ملمارسة احلقوق االنتخابيةما مل يكن امسه مدرجا بالقائمة  االستفتاءات

أو الرتشح وإمنا  االنتخاباتليس منشئا للحق يف  االنتخابيةالسياسية وليس شرطا الكتسا�ا، فالتسجيل بالقوائم 

  .   1هو حق مقرر وكاشف حلق سبق وجوده

  االنتخابيةاآلثار المترتبة على إعداد القوائم  -ثالثا

هو حصول الناخب على بطاقة  االنتخابيةمن عملية إعداد القوائم  االنتهاءمن اآلثار املرتتبة على   

  .االنتخابيةاخب وكذا ضوابط تسليم وتوزيع البطاقات ، وسوف نتطرق فيما يلي إىل مفهوم بطاقة الناالنتخاب

ذلك الدليل املقدم من طرف اللجان  االنتخابيةيقصد بالبطاقة  :ومفهومها االنتخابيةتعريف البطاقة  -1

إىل كل ناخب مسجل بشكل قانوين وصحيح، وحتمل هذه البطاقة  االنتخايباإلدارية املشرفة على عملية القيد 

جمموعة من البيانات اخلاصة بالناخب كاالسم واللقب، تاريخ امليالد، العنوان الشخصي، رقم التسجيل يف القائمة 

، عنوان مركز التصويت، رقم مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب، وجتدر اإلشارة إىل أن كل االنتخابية

، ذلك أن الناخب ملزم بتقدمي بطاقته أو االنتخابقة انتخابية معنونة للناخب تكون صاحلة لكل أنواع بطا

  .2باالقرتاعإظهارها إىل رئيس مكتب التصويت الذي ميهرها خبامت يثبت قيام الناخب 

لعدة ضوابط وأحكام،  االنتخابخيضع تسليم وتوزيع بطاقة  :االنتخابيةضوابط تسليم وتوزيع البطاقات  -2

بعد أن كانت املصاحل البلدية هي املسؤولة حتت إشراف رئيس ا�لس الشعيب البلدي عن توزيع بطاقة الناخب 

، أضحت املصاحل الوالئية ومصاحل املمثّلية الدبلوماسية هي اليت تشرف على 3على الناخبني يف مواطن سكناهم

، على االقرتاعم بطاقة الناخبني قبل مثانية أيام على األكثر من تاريخ التوزيع، وهذا كله مع وجوب أن ينتهي تسلي

أن تودع البطاقات اليت مل يتسىن تسليمها إىل أصحا�ا لدى املصاحل الوالئية أو مصاحل املمثّلية الدبلوماسية 

  .4االنتخابوالقنصلية، وتبقى حمفوظة يف متناول أصحا�ا حىت ليلة 

مبركز التصويت، حيث ميكن سحبها من طرف  االقرتاعبني تودع البطاقات يوم و�دف التيسري على الناخ  

وعند  االقرتاعأصحا�ا باستظهار ما يثبت اهلوية، فضال عن اإلمضاء يف سجل ينشأ هلذا الغرض، وإذا جرى 

ختصة يف انتهائه توضع البطاقات اليت مل يتسىن تسلمها من طرف أصحا�ا يف ظرف خمتوم وحيفظ لدى املصاحل امل

                                                           
  .39مرجع سبق ذكره، ص اإلجراءات  املمهدة للعملية  االنتخابية، أمحد بنيين،  -1
  .80، 79مرجع سبق ذكره، ص اإلجراءات  املمهدة للعملية  االنتخابية، أمحد بنيين، . د -2
  . 75/2016مها ومدة صالحيتها، ج ر رقم ، احملدد لكيفية إعداد بطاقة الناخب وتسلي19/12/2016املؤرخ يف  16/336املرسوم التنفيذي رقم  -3
  .، مرجع سبق ذكره   ، احملدد لكيفية إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صالحيتها16/336من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة  -4
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الوالية أو املمثّلية الدبلوماسية والقنصلية، وحىت ال تتهرب اجلهة املسؤولة عن تسليم بطاقة الناخب من التزاما�ا إذا 

أو أصا�ا تلف، كان على اجلهة ذا�ا أن تسلم له بطاقة جديدة مقابل تصريح  االنتخابيةضّيع الناخب بطاقته 

  .1بالشرف على الضياع أو التلف

بضوابط قانونية صرحية  االنتخابيةويف األخري ميكن القول أن اهلدف من إحاطة عملية تسليم البطاقات   

يتمثل يف ضمان حق الناخب من جهة، وضمان حسن سري عملية التصويت من جهة أخرى مبا يؤكد ويضمن 

  .2فرنسي، وهو اهلدف الذي أكد عليه جانب من الفقه الاالنتخابيةمصداقية إجراءات العملية 

  تكوين الهيئة المنتخبة: المطلب الثاني

كما سبق اإلشارة إليه، من استدعاء للهيئة الناخبة   االنتخابيةمن التحضريات األولية للعملية  االنتهاءبعد   

لية وإعدادها، باملوازاة مع ذلك تقوم اإلدارة املشرفة على العم االنتخابية، مراجعة القوائم االنتخابيةوحتديد الدوائر 

أيضا بتكوين اهليئة املنتخبة من خالل فتح باب الّرتشيحات لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية  االنتخابية

تأيت املرحلة  املرشحنيملمارسة هذا احلق، وتقدمي ملفا�م أمام اجلهات املختصة، وبعد اإلعداد النهائي لقائمة 

هم و أفكارهم على اهليئة الناخبة من اجل اختيار األفضل الثانية، املتمثلة يف السماح للمرتّشحني بطرح براجم

،سواء كانت رئاسة اجلمهورية أو عضوية ا�الس املنتخبة احمللية االنتخابيةواألجدر بتقلد املناصب موضوع العملية 

، النتخابيةاأو الوطنية يف إطار النظام احملدد هلذه العملية، حيث تعد هذه الفرتة األكثر إثارة ألطراف العملية 

خاصة مع ما حتدثه من صدى إعالمي وتفاعل مجيع األطراف الفاعلة فيهان وهلذا سنركز يف هذا املطلب على 

يف الفرع الثاين، وذلك على النحو اآليت  االنتخابيةتعريف الرتشيح وأمناطه يف الفرع األول، مث الدعاية أو احلملة 

  .بيانه

  الّترشيح: الفرع األول

العامة هو البوابة الرئيسية اليت ال يستطيع أحد الوصول إىل رئاسة اجلمهورية أو  لالنتخاباتيعد الرتشيح   

 62عضوية الربملان أو ا�الس احمللية إال إذا قام بذلك، لذلك فإن املشرع اجلزائري كفل هذا احلق يف نص املادة 

نية أن ينتخب ويٌنتخب، وحىت نتمكن املعدل، حيث انه لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانو  2016من دستور 

الرتّشح  أنظمةمن دراسة هذا احلق السياسي ال بد من التطرق إىل تعريف الرتّشح، واملبادئ اخلاصة به، إضافة إىل 

  .وطرقه وذلك من خالل النقاط املوالية

  

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرها، احملدد لكيفية إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صالحيته16/336من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة  -1

2- Raymond Geint, jaques ballon: Gide pratique du bureau de vote (Organisation, gestion, contentieux) Edition 
du papyress, 2007, p 43,44. 
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  رشيحتعريف التّ  -أوال

ى لكي يٌنتخب لتويل منصب ما يقصد بالرتشيح تلك اآللية اليت يقوم من خالهلا الشخص الذي يسع  

عدة إعالنا منه املرشحنييف قوائم  امسهوتتوافر فيه الشروط املطلوبة قانونا بتسجيل 
ُ
، كما يقصد به أيضا إتاحة 1امل

الفرصة على قدم املساواة أمام كل املواطنني الراغبني يف احلصول على أصوات الناخبني للفوز لعضوية الربملان أو 

أو الوصول ملنصب رئاسة اجلمهورية، وهو عمل قانوين يعرب به الشخص بطريقة صرحية وبصفة أي جملس نيايب، 

  .2رمسية أمام اجلهة املختصة عن إرادته يف التقدم القرتاع ما

فهو إذا حق كل شخص تتوافر فيه شروط يوجبها القانون يف إعالن رغبته الصرحية للمشاركة يف   

، أو هو ذلك اإلجراء من إجراءات العملية 3أو وطنية أو نيابية أو رئاسية بغرض تويل مناصب حملية االنتخابات

والسعي للحصول على  االنتخابيةالذي مبقتضاه يتم اكتساب صفة املرّشح املؤهل لدخول املنافسة  االنتخابية

أصوات الناخبني من اجل الفوز باملنصب املطلوب شغله، سواء كان ذلك بصفة فردية كمرّشح مستقل، او من 

  .4خالل احد األحزاب السياسية كمرّشح حزيب

مما سبق يتبني لنا أن وجود املرّشحني هو مثرة انعكاس فعلي لعملية احلرية السياسية وجتسيدا حلق دستوري   

أركان وكان الناخب أحدها، فإن املرشح هو الركن الثاين هلا بال  االنتخابيةق الرتّشح، فإذا كان للعملية هو ح

  .االنتخابية جدال إلجناح العملية 

  رشيحمبادئ وضوابط حق التّ  -ثانيا

ة امجع الفقه الدستوري على وجوب توفر جمموعة من املبادئ اليت تعد مبثابة البنية األساسية يف عملي  

  :الرتشح، وهذه املبادئ هي

 االنتخاباتيعد هذا املبدأ من أهم املبادئ اليت تعمل الدول الدميقراطية على إرسائها يف  :مبدأ حرية الترّشح -1

العامة، إذ مبوجب هذا املبدأ يتم فتح باب الرتّشح أمام اكرب عدد من املتنافسني الراغبني يف احلصول على وظيفة 

ى الوطين أو احمللي، غري أن هناك شروط قانونية تنظمه مثلما هو احلال بالنسبة حلق الرتّشح متثيلية على املستو 

، وعليه فإن مبدأ حرية الرتّشح صعب التطبيق، وهذا 5الذي كفله املشرع بضبطه مبا يتوافق مع مضمونه ودالالته

                                                           
  .135، 134، ص 2012الشريعة، اجلامعة العراقية، ، أطروحة دكتوراه، كلية )أسس عمل البرلمان في ضوء الشريعة والقانون(: عبد الكرمي علي ياسني السامرائي -1
  . 47عبدو سعد ، علي مقلد ، عصام نعمة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
السنة اجلامعية ، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية احلقوق يف جامعة العقيد احلاج خلضر  بباتنة ، )المنظومة الدستورية والقانونية لإلدارة االنتخابية في الجزائر(: بن لطرش بشري -3

  .135، ص 2014/2015
  . 131مساعني لعبادي، مرجع سبق ذكره، ص  -4
  .43، ص مرجع سبق ذكرهبن خليفة خالد،  -5
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القانونية فتكمن يف  لالعتباراتبة بالنس أما، 1راجع إىل عدة اعتبارات منها ما هو قانوين، ومنها ما هو عملي

إىل تقسيم الدوائر  االنتخايبوعدد املقاعد النيابية، حيث يعمد النظام  املرشحنيالواقع بني عدد  االرتباط

إقصاء بعض  أخرىمع حتديد عدد املرّشحني  الذين ميثلون كل دائرة انتخابية، كما يتم من جهة  االنتخابية

العملية  لالعتباراتبالنسبة  أماح أو اشرتاط احلصول على عدد معني من التوقيعات، الفئات من ممارسة حق الرتشّ 

تكمن يف إقصاء األحزاب السياسية لبعض أعضائها  االنتخابيةاليت غالبا ما تستمد من الواقع العملي واملمارسات 

من الرتّشح بالرغم توافرهم على الشروط القانونية الالزمة للقيام بذلك حبكم استفاد�م من عهدة نيابية سابقة، 

وبالتايل فتح ا�ال أمام بقية مناضلي احلزب لتويل تلك املناصب تطبيقا ملبدأ التداول على املناصب احلكومية 

  . 2مثيليةوالت

يقصد مببدأ إلزامية إعالن الرتشح إلزام كل من يرغب يف الرتّشح بتقدمي طلب يفصح  :مبدأ إعالن الترّشح -2

إىل اجلهات املختصة بدراسة امللف خالل مدة زمنية حيددها  االقرتاعفيه عن رغبته يف الرتّشح قبل إجراء عملية 

تلف التشريعات املعاصرة على ضرورة تقدمي املرّشح طلب يعلن فيه القانون، وكان من نتائج هذا املبدأ النص يف خم

  .3بفرتة زمنية حمددة قانونا االقرتاععن رغبته يف الرتّشح قبل تاريخ 

اليت يتطلبها  املرشحيقصد �ذا املبدأ توافر الشروط املوضوعية والشكلية يف الشخص  :مبدأ أهلية الترّشح -3

  .4إىل أخرىالقانون، واليت ختتلف من دولة 

إضافة إىل املبادئ السالفة الذكر اليت حتكم هذا احلق فإن املشرع يفرض عدة ضوابط على األحزاب   

  :السياسية عند إعداد قوائم مرّشحيها وفقا ملا يقتضيه القانون من خالل ما يلي

يف  املرشحنيمن  إن املشرع يفرض على األحزاب السياسية التقيد بعدد معني :تحديد نصاب قوائم الترّشح -1

القائمة الواحدة، مع مراعاة التوازن اجلغرايف يف كل دائرة انتخابية، بربط عدد السكان بعدد ممثليهم حبسب 

، وقد سبق اإلشارة إىل هذا عند التطرق إىل املعايري املعتمدة يف تقسيم 5االنتخايب االستحقاقاختالف نوع 

  .ن هذا املبحثوذلك يف املطلب األول م االنتخابيةالدوائر 

تعترب تزكية قوائم الرتّشح ضرورية يف أغلب التشريعات املقارنة، على غرار التشريع  :تزكية قوائم الترّشح -2

على ضرورة  االنتخابات، املتعلق بنظام 16/10من القانون العضوي رقم  73اجلزائري، حيث تنص املادة 

                                                           
  . 48عبدو سعد، علي مقلد ، عصام نعمة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .43بن خليفة خالد، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .43ص  نفس املرجع، -3
  .136ذكره، ص ، مرجع سبق بن لطرش بشري -4
  .44بن خليفة خالد، مرجع سبق ذكره، ص  -5
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، أو بصفة مستقلة مع ضمان فكرة 1عدة أحزاب سياسيةإخضاع الرتّشح لضابط التزكية الصرحية من حزب أو 

  .2نظام الرعاية القائم على أساس التوقيعات

  أنظمة الترشيح -ثالثا

  :يوجد نوعان من أنظمة الرتشيح يف التشريعات املقارنة وهي على النحو التايل  

يقصد �ذا النظام أن تقسم الدولة إىل دوائر انتخابية، حبيث يقوم كل ناخب باختيار  :نظام الترّشح بالقائمة -1

بالقائمة من  االنتخابات، ويرى البعض أن االنتخابيةقائمة تضم أكثر من فرد من بني القوائم املرّشحة يف الدائرة 

اليت ينتمون إليها،  االنتخابيةثلني للدائرة بني املرّشحني بواسطة الناخبني ليصبحوا نوابا عنهم يف ا�الس املنتخبة مم

، وهلذا النظام عدة صور 3ومن أجل ذلك تقسم الدولة إىل دوائر انتخابية تتمّيز بكرب مساحتها وكثرة عدد الناخبني

  .  ميكن إمجاهلا يف ثالثة أنواع

رّشحة بكاملها دون مبوجب هذا النوع جيب أن يصوت الناخب على القائمة احلزبية امل :القائمة المغلقة -أ

باإلضافة أو احلذف، مبعىن آخر عليه اختيار القائمة  املرشحنيإمكانية إجراء أي تعديل عليها يف ترتيب 

  .4بأكملها

يف هذا النظام يكون للناخب أن خيتار قائمة حمددة يف القوائم املتنافسة يف  :القائمة المغلقة مع التفضيل -ب

يف القائمة حسب تصور  املرشحنيمع أحقيته يف إعادة ترتيب أمساء  مرشحنين مبا فيها م االنتخابيةالدائرة 

من قائمة أخرى، وبذلك ميارس  مرشحنيداخل القائمة فقط، وال يتعدى ذلك إىل  للمرشحنيالناخب وتفضيله 

  .5بالقوائم املغلقة االنتخاباتالناخب قدرا من احلرية ال يتمتع به الناخب يف ظل نظام 

يتمكن الناخب يف هذه احلالة من املزج بني القوائم احلزبية املختلفة، فهذا األخري ال  :وائم مع المزجنظام الق -ج

يتقيد بقائمة انتخابية واحدة، كما له احلق يف تقدمي قائمة من عنده بأمساء املرّشحني الذين خيتارهم من بني خمتلف 

ديد النتائج صعبة وحتتاج إىل وسائل القوائم املقدمة إليه، غري أن هذه العملية معقدة جتعل عملية الفرز وحت

  .6وإمكانيات ال تتوفر لدى أغلب الدول

                                                           
  .االنتخابات، مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام  16/10القانون العضوي رقم من  142، 94، 73املواد  -1
توقيع على األقل عن كل  200املعنية، و  االنتخابيةتوقيع من ناخيب الدائرة  50البلدية و الوالئية ضرورة إيداع  االنتخاباتاشرتط املشرع اجلزائري لقبول استمارات الرتشح يف  -2

لقائمة توقيع فردي على األقل لناخبني مسجلني يف ا 60000توقيع فردي ألعضاء ا�الس املنتخبة، و  600املعنية، و االنتخابيةمقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخيب الدائرة 

  .توقيع 1500والية على األقل، على أال يقل العدد األدىن من التوقيعات املطلوبة يف كل والية من الواليات املقصودة عن  25عرب  االنتخابية
  .229، 228صاحل حسني علي عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص  -3
  .32بولقواس ابتسام، مرجع سبق ذكره، ص  -4
  .232، 231، مرجع سبق ذكره، ص صاحل حسني علي عبد اهللا -5
  .232صاحل حسني علي عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص  - : يراجع  -6
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يقصد �ذا النظام أن تقسم الدولة إىل دوائر انتخابية صغرية، حيث يقوم كل ناخب  :نظام الترشح الفردي -2

، كما يعرف 1دبنائب واح االنتخابيةواحد فقط، وهو ما ينتج عنه متثيل كل دائرة من الدوائر  ملرشحبالتصويت 

الذي يقوم من خالله الناخبون يف كل دائرة انتخابية بانتخاب نائب واحد  االنتخايبهذا النظام على أنه النظام 

فإنه يتم تقسيم  االنتخابيةمن بني املرّشحني لكي يتوىل مهمة متثيلهم، وبناءا عليه فإنه وفقا هلذا النوع من األنظمة 

  .2ة بقدر عدد النواب املراد انتخا�مالدولة إىل دوائر انتخابية صغري 

بالقائمة خنلص إىل القول أن املفاضلة بني  االنتخابالفردي ونظام  االنتخابيف ختام دراستنا لنظام   

هذين النظامني يتوقف على طبيعة نظام احلكم، ومدى إميانه بالدميقراطية، غلى جانب الوعي السياسي لدى 

  .الناخبني

  رشيحطرق التّ  -رابعا

الشعب حر يف اختيار ممثّليه، وال حدود " على أن  2016من التعديل الدستوري لسنة  11تنص املادة   

، ومن خالل هذه املادة جند أن ممارسة حق الّرتشح "االنتخاباتلتمثيل الشعب إال ما نص عليه الدستور وقانون 

  .املواليةيتم وفق أساليب وطرق معينة واليت ميكن أن جنملها يف النقاط 

وهي الطريقة األكثر شيوعا وانتشارا يف العامل، وتعتمده الدول اليت  :الترشيح من قبل األحزاب السياسية -1

تعمل بنظام التمثيل النسيب، خصوصا النتخاب أعضاء ا�الس املنتخبة، ومن بني تلك الدول اليت أخذت �ذا 

من قانون  94و  73وذلك ما يتجلى من خالل املادتني  النظام جند أملانيا واليابان، كما أخذت به اجلزائر

، وتذهب بعض األنظمة بصدد هذا األسلوب ولتأمني الفوز بأغلبية أصوات الناخبني إىل إجازة إقامة االنتخابات

  .3بقائمة واحدة تكون مشرتكة بني جمموعة من األحزاب االنتخاباتالتحالفات وخوض 

على الشروط املطلوبة قانونا،  املرشحا األسلوب يف احلالة اليت يتوفر فيها يتم هذ :ترشيح األفراد ألنفسهم -2

فيتقدم بطلب خطي موقع إىل اجلهات املختصة إلعالن ترشحه، وتشرتط بعض التشريعات أن يتضمن الطلب 

، 72توقيع شاهدين يكفالنه، حيث يقومان بتزكية مقّدم الطلب، يف حني أن املشرع اجلزائري اشرتط يف املواد 

إرفاق التصريح بالرتّشح تزكية طلب الرتّشح بعدد معني من  االنتخاباتمن قانون  139، 94، 93، 73

                                                                                                                                                                                     
  . 33حممد بوفرطاس، مرجع سبق ذكره ، ص  -              

  . 151و  150سعاد شرقاوي ، املرجع السابق ، ص  -1
  .32بولقواس ابتسام، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .172، ص الطعون االنتخابية ، املرجع السابق : شوقي يعيش متام -3
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، وخيتلف عدد هذه التوقيعات باختالف نوع العملية االنتخابيةتوقيعات الناخبني املسجلني يف القائمة 

  .1االنتخابية

األسلوب برتشيح من يٌودون أن ميثّلهم يف ا�الس يقوم الناخبون يف هذا  :الترشيح من طرف الهيئة الناخبة -3

يف حتديد العدد األدىن للناخبني، ففي فرنسا ناخب واحد، ويف كندا  االنتخابيةاملنتخبة، وقد اختلفت التشريعات 

  .ناخب 500وبلجيكا ال يقل العدد عن ناخبني اثنني، أما يف بلغاريا فال يقل العدد عن 

عادة ما يتم هذا األسلوب يف الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية يف  :لبرلمانالترشيح من طرف أعضاء ا -4

أسلوب الرتشيح عن طريق ا�اميع العمالية الكبرية، وذلك بتزكية مرّشح  االشرتاكيةالصني، وقد عرفت الدول 

  .2الربملانية االنتخاباتاحلزب إىل 

  االنتخابيةالحملة : الفرع الثاني

 املرشحون، واليت عن طريقها يتمكن االنتخابيةمن املراحل اهلامة يف العملية  االنتخابيةتعترب احلملة   

املقبولة ملفات ترشحهم من تعريف اهليئة الناخبة بأنفسهم وقدرا�م ومؤهال�م وبراجمهم السياسية واإلقتصادية 

مع  االنتخابيةائل املسموح �ا يف احلملة ، بكل الوساالنتخابيةوالثقافية اليت ينوون تطبيقها يف حال تزكية براجمهم 

ومبادئها، وكذا أساليب  االنتخابية، يف هذا الفرع سوف نتطرق إىل تعريف احلملة مرشحمراعاة اجلانب املايل لكل 

  :، ناهيك عن متويل هذه احلملة وذلك على النحو التايلاالنتخابية الدعاية 

  ومبادئها االنتخابيةتعريف الحملة  -أوال

جيب اإلشارة أوال إىل حتديد املقصود بلفظ احلملة يف معناه اللغوي  االنتخابيةحديد مفهوم احلملة لت  

  .تعريفا دقيقا االنتخابيةا�رد، متهيدا إلعطاء احلملة 

 فامحلجاء يف لسان العرب البن منظور محله على أمر، حيمله محال،  :االنتخابيةالتعريف اللغوي للحملة  -1

  .3وحتامل عليه أي كّلفه ماال يٌطيق أي أغراه به،

، محلت على بين فالن إًذا : وجاء يف معجم الّصحاح للجوهري محل عليه يف احلرب محلة، قال أبو زيد  

  .4ومحل على نفسه يف السري أي أجهدها فيه

                                                           
  ؛42بن خليفة خالد، مرجع سبق ذكره، ص  - : يراجع  -1

  .   137مرجع سبق ذكره، ص بلطرش بشري ،  -             
  ؛42ليفة خالد، مرجع سبق ذكره، ص بن خ -2
  .784، دار صادر، بريوت، ص )، الجزء األوللسان العرب(: ابن منظور -3
  .1677، ص 1987القاهرة،  محاد اجلوهري،إلمساعيل ابن  )04، ج 04، ط تاج اللغة وصحاح العربية(: معجم الصحاح -4
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وحامل عليه أن احلملة الكرّة يف احلرب، وما حيمله احلامل دفعة واحدة، "أّما معجم حميط احمليط جاء فيه   

  .1"كرّ : يف احلرب

هي جمموع األنشطة السياسية اليت تسبق عملية  االنتخابيةاحلملة  :االنتخابيةللحملة  االصطالحيالتعريف  -2

، أو كالمها، وذلك بعقد )أحزاب أو قوى سياسية(التصويت، واليت يقوم �ا املرّشحون فرادى أو مجاعات 

خطبهم الدعوية، واستخدام التجمعات واملواكب والصحف والتلفزيون واإلذاعة وتنظيم حمافل  االنتخابيةمؤمترا�م 

واإلعالنات والنشرات والوسائط اإللكرتونية مبختلف أنواعها، من اجل عرض أفكارهم ووعودهم وإطالع الناخبني 

  2وعدم التصويت ملنافسيهم االقرتاععلى سياسا�م وبراجمهم �دف احلصول على أصوا�م يوم 

على أ�ا جمموعة األنشطة اليت يقوم �ا احلزب أو املرشح السياسي �دف  االنتخابيةتعرف احلملة  كما  

إمداد مجهور الناخبني باملعلومات عن برناجمه السياسي وأهدافه وحماولة التأثري فيهم بكل الوسائل واألساليب 

الناخبني وحتقيق الفوز  أصواتالوصول إىل واإلقناع، �دف  االتصالواإلمكانيات املتوفرة من خالل مجيع قنوات 

  .3االنتخاباتيف 

أو احلزب �دف  املرشحهي جمموعة من األعمال اليت يقوم �ا  االنتخابيةوهناك من يرى أن احلملة   

إعطاء صورة حية هليئة الناخبني من خالل برنامج انتخايب، بقصد تكوين رأي عام موحد ميثل اجتاها سياسيا 

  .4حمددا للحزب و أنصاره، ويستطيع احلزب أو املرّشح الوصول عن طريق هذا الرأي إىل السلطة

جمموع الفعاليات السياسية مبا فيها  على أنه االنتخابيةمن خالل ما سبق ذكره ميكننا تعريف احلملة   

اللقاءات اجلماهريية واملؤمترات واخلطابات وعمليات البث واحلوار وجلسات املناظرة، والفعاليات اإلعالمية األخرى 

وحشد التأييد هلا، أو أي من  االنتخابيةاملصممة إلطالع الناخبني على برامج املرشحني أو األحزاب السياسية 

روحة يف أي من وسائل الدميقراطية املباشرة، وتبدأ بعد إعالن الكشوفات النهائية للمرّشحني، اخليارات املط

  .مباشرة االقرتاعوتتوقف قبل بداية 

  :مبادئ أساسية ينبغي أن ال حتيد عنها، واليت سنتناوهلا على النحو اآليت بيانه االنتخابيةوحتكم احلمالت   

                                                           
  .195مكتبة لبنان، بريوت، بدون تاريخ نشر، ص  قاموس مطّول للغة العربية،، )محيط المحيط( :معلم بطرس البستاين -1
  .140، ص 2009رام للنشر والتوزيع، القاهرة، ، األهاالنتخابيةموسوعة املفاهيم واملصطلحات  -2
، 01، مذكرة ماجستري، فرع القانون العام، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر )لمرّشح رئيس الجمهورية في الجزائر االنتخابيةالنظام القانوني للحملة (: حسني عبد الرزاق األمني -3

  . 20، ص 2009/2010
  .96، ص ، مرجع سبق ذكرهحممد بوفرطاس -4
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وصدق تعبريها عند الرأي العام جيب   االنتخاباتمان نزاهة وشفافية لض :المرشحينتحقيق المساواة بين  -1

كفالة املساواة يف منح الفرص املتكافئة للمرّشحني للتعبري عن أفكارهم واجتاها�م، وشرح براجمهم بالكلمة املرئية 

  :، ويتجسد مبدأ املساواة من خالل1واملسموعة والشعارات والرموز

  ؛بية  االنتخاحتديد مدة احلملة  - 

  بني املرشحني يف خمتلف أحناء الوطن لعرض أفكارهم؛ االنتخابيةاملساواة يف منح اإلذن بتنظيم التجمعات  - 

، لالنتخاباتتكافؤ الفرص يف استعمال وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية بتخصيص أوقات لكل مرّشح  - 

  .لتمكينه من تقدمي برناجمه للناخبني بطريقة عادلة

 05املؤرخ يف  02/85ملشرع اجلزائري مبدأ املساواة من خالل أحكام املرسوم التنفيذي رقم وقد كرس ا  

  ، الذي حيدد كيفيات إشهار الّرتشيحات، من عرض لقوائم املرشحني أو امللصقات أو 2002مارس 

  

  .2، واملساواة يف حتديد األماكن املخصصة لذلك حتت إشراف اإلدارة)وسائل اإلعالم التقليدية( الالفتات  

لذلك ينبغي أن تتحقق املساواة يف الوقت املخصص لكل حزب أو مرشح عرب وسائل احلملة املسموعة   

ذاعتان من اكرب وسائل اإلعالم تأثريا يف اجلما
ٌ
  .3هريواملرئية، ذلك أن الكلمة والصورة امل

يف مجيع مراحلها مبا فيها التنظيم  االنتخابيةمن املعلوم أن مهمة اإلشراف على املعلية  :تحقيق حياد اإلدارة -2

املادي والسعي إىل توفري شروط جناحها أسندها املشرع اجلزائري غلى السلطة اإلدارية، وألزمها يف نفس الوقت 

عن التعاطف واحملاباة لبعض جهات التنافس املنتمني  واالبتعاد باحلياد وعدم التمييز بني األطراف املتنافسة،

ألحزاب أو املرّشحني املستقلني، كما تلتزم اإلدارة باحلياد التام اجتاه وسائل اإلعالم السمعية والبصرية، طبقا لنص 

من  187 و 177، اليت تقضي بأن عدم حتّيز اإلدارة يضمنه القانون، واملادتني 2016من دستور  25املادة 

  .4االنتخاباتالقانون العضوي املتعلق بنظام 

املعاصرة يف الوقت احلاضر  االنتخابيةأصبحت احلمالت  :االنتخابيةصحة الوسائل المستعملة في الحملة  -3

للناخبني ومنهج تفكريهم  االجتماعيعملية فنية معقدة، تعتمد على استخدام أساليب متطورة يف دراسة السلوك 

                                                           
  .77فريدة مزياين، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .75/2016، احملدد لكيفيات إشهار الّرتشيحات، ج ر رقم  19/12/2016املؤرخ يف   16/338من املرسوم التنفيذي رقم  04و  03املواد  -2
  .97حممد بوفرطاس، مرجع سبق ذكره، ص  -3
  .، مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق بنظام 16/10من القانون العضوي رقم  178، 177، 164املواد  -4
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، وذلك كله بقصد تكوين اجتاها�م والتأثري يف إراد�م العتناق مبادئ املرشح او واالقتصاديةلسياسية ورغبا�م ا

  .1تعتمد على التنظيم والتخطيط والتوّقع االنتخاباحلزب، لذا أصبحت عملية 

وعلم النفس والعلوم السلوكية واإلدارة  االقتصادأي تعتمد على العلم احلديث بكل معطياته وفروعه يف   

وتأثريها يف حق  االنتخابيةالعامة املمزوجة بأحدث الوسائل للتأثري يف إرادة الناخب، ومما يؤكد خطورة احلملة 

  .املشاركة يف حال عدم وضع ضوابط تشريعية لتنظيمها

منا هناك وسائل غري مشروعة هذا وفضال عن أن هذه العملية ال تعتمد على الوسائل املشروعة فقط، وإ  

، 2تعتمد على اخلداع واألساليب غري األخالقية، �دف الوصول إىل السلطة وتزييف الرأي العام جلمهور الناخبني

إىل 180، واملواد 175، 174يف املواد  االنتخابيةلذا جند املشرع اجلزائري قرر جمموعة من احملظورات يف احلملة 

، على أن تتضمن هذه القواعد حتديد االنتخابيةعند وضع القواعد املنظمة للحملة  االنتخاباتمن قانون  186

واستعمال اللغات األجنبية، منع استعمال أي طريقة إشهارية جتارية، إضافة إىل منع نشر  االنتخابيةمدة احلملة 

شكل من األشكال، ويبدو  وبث سرب اآلراء، وكذا منع استعمال املمتلكات العامة أو أماكن العبادة والتعليم بأي

لذا أصبح من . 3أن هذا احلظر قد تقرر للمحافظة على الوحدة الوطنية ومنع استعمال الدين ألغراض سياسية

، وال بد أن ختضع االنتخايبالضروري وضع ضوابط دستورية أو تشريعية تنظم األساليب املستخدمة يف احلملة 

  .وير أو مساس �ذه العمليةلرقابة فعالة تٌعد سياجا واقيا ملنع أي تز 

  االنتخابيةأساليب الدعاية  -ثانيا

منه  182و  179، 177، خاصة املواد االنتخاباتبالرجوع إىل أحكام القانون العضوي املتعلق بنظام   

جند أ�ا نصت على األساليب اليت يسمح للمرشحني استعماهلا بغرض الوصول إىل الناخبني واستقطاب أصوا�م، 

، وعليه تنقسم االنتخابية  االجتماعاتة يف وسائل اإلعالم السمعية واملرئية، واإلشهار عن التجمعات و واملتمثل

  .هذه األساليب إىل أساليب تقليدية وأخرى حديثة

بالناخبني من  لالتصالتتمثل يف الوسائل واألساليب التقليدية  :االنتخابيةاألساليب التقليدية للحملة  -1

  .خالل استخدام التلفزيون واإلذاعة والتجّمعات واإلعالنات

تلعب وسائل اإلعالم الدور الرئيسي يف تكوين الرأي العام  :وسائل اإلعالم الّتلفزية واإلذاعية والمكتوبة -أ

واملسموعة، لذلك نظرا الرتباطها الدائم واليومي باجلماهري، بشكل مرتب ومنظم، وعلى رأسها الصحافة املرئية 

جند أن احلكومات تعمل على استغالل هذه الوسائل للتأثري يف الرأي العام  يف حماولة منها الستمالته إلتباع 
                                                           

  . 225، اهليئة القومية لدار الكتب والوثائق املصرية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص )الرئاسية االنتخاباتشرح قوانين (: عبد الفتاح مراد -1
  .78فريدة مزياين، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .142، 141صاحل حسني علي عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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اخلاصة برئاسة اجلمهورية و  االنتخابيةسياستها؛ ومن مثة تأييدها، ونظرا ألمهية هذه الوسائل يف احلمالت 

، وقد عمل املشرع اجلزائري على املساواة بني 1رتشحون يعتمدون عليها كثرياالتشريعية واحمللية جند أن امل االنتخابات

املرّشحني بتخصيص وقت مماثل هلم للظهور على شاشات التلفزيون أو موجات اإلذاعة، مع جعل هذه األوقات 

  :تايلمناسبة لظروف كل مرّشح، ونظم املشرع اجلزائري الدعاية من خالل اإلذاعة والتلفزيون على النحو ال

تتم هذه العملية من خالل تسجيل احلصص الدعائية قبل عرضها  :التسجيل والبث اإلذاعي و التلفزي - 1-أ

بصفة مباشرة وشخصية، أو عن طريق من ميثله، ويتم بطريقة  االنتخايبأو بثها، أين يقوم املرّشح بشرح برناجمه 

سئلة مباشرة إىل شخصه، أو أشخاص مشاركني التصريح أو عن طريق األسئلة يف شكل حوار من خالل توجيه األ

يف احلصة أو عن طريق مناقشة موضوع من طرف عدة أشخاص، وللمرشح احلرية يف اختيار أي الطريقة من 

الطرق الثالثة اليت يريد إتباعها، شريطة أن يتم الكشف عن قائمة املشاركني والضيوف احملتملني إىل املديرية العامة 

ممثليهم مباشرة جيب  أو، وبعد كل تسجيل من قبل املرشحني 2يلة يوم التسجيل على األكثرللمؤسسة املعنية ل

، وبعد مساعها أو مشاهد�ا من طرف املتدخل واملدير العام لإلذاعة و 3عليهم التوقيع على وصل اإلذن بالبث

متناع املتدخل عن التأشرية يعترب يف ، ويف حالة ا4االنتخاباتالتلفزيون وحتت مراقبة اهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

  .حكم املتخلي عن حصته ويسقط حقه يف بّثها

وتتم عملية برجمة التواريخ واملواقيت املخصصة للبث عن طريق القرعة اليت جتري علنية، وحتت إشراف   

، ويتم حتديد املدة االنتخابيةخالل مثانية أيام على األقل قبل بدأ احلملة  االنتخاباتاهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

الزمنية لكل حزب سياسي أو جمموعة مرّشحني أحرار حسب القوائم املعتمد من طرفها، على أن يكون البث قبل 

، وتستعمل احلصص 5االنتخابيةالنشرات اإلخبارية األساسية األربعة لقنوات اإلذاعة والتلفزيون طيلة أيام احلملة 

نفاذ الرصيد الزمين اإلمجايل املتاح لكل واحد من املرشحني، وعندما ال يستعمل املرشح من قبل املرشحني إىل غاية 

  .مبحض إرادته كل الوقت املخصص له أو بعضه يفقد حقه فيما تبقى منه

                                                           
  .262، 261مرجع سبق ذكره، ص اإلجراءات  املمهدة  للعملية االنتخابية، امحد بنيين،  -1
، احملدد لشروط إنتاج املؤسستني العموميتني للتلفزيون والبث اإلذاعي السمعي البصري 1995أوت  07، املؤرخ يف 95/304من املرسوم التنفيذي رقم  09املادة  -:يراجع -2

  .85/1995املباشر، املتعلق حبملة اإلنتخابات الرئاسية وبرجمتها وبثها، ج ر رقم  حصص التحدث

  

، ج ر رقم 1997التشريعية لالنتخابات االنتخابية، احملدد لشروط إنتاج التعبري املباشر باحلملة 1997أفريل  28، املؤرخ يف 97/138املرسوم التنفيذي رقم  -           

26/1997.  
، احملدد لشروط إنتاج املؤسستني العموميتني للتلفزيون والبث اإلذاعي السمعي البصري حصص التحدث املباشر، املتعلق حبملة 95/304ن املرسوم التنفيذي رقم م 14املادة  -3

  .مرجع سبق ذكره اإلنتخابات الرئاسية وبرجمتها وبثها 
  .بات، مرجع سبق ذكرهاالنتخااملتعلق بنظام  16/10القانون العضوي رقم من  23املادة  -4
  .150 -148حممد بوفرطاس، مرجع سبق ذكره، ص  -5
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املدة الزمنية لتغطية  99/62من املرسوم التنفيذي رقم  19حددت املادة  :تغطية نشاطات المرّشحين -2 -أ

عرب وسائل اإلعالم، وذلك بالتساوي بني كل املرّشحني ملدة دقيقتني  االنتخابيةأثناء احلملة  نشاطات املرّشحني

ساعة  48أثناء النشرات اإلخبارية الرئيسية لكل مرّشح حزيب أو مستقل، وبناءا على طلبه بالتغطية املقدم قبل 

  .1ة على األكثرساع 48على األقل من انعقاد النشاط أو املهرجان، على أن يتم بثه خالل 

أّما بالنسبة للصحف العمومية أو احلزبية فإ�ا تلعب دورا هاما يف تكوين الرأي العام لدى الناخب وإثارته   

الختيار مرّشح معني، فإ�ا ختصص مساحات لتغطية هذه النشاطات واملهرجانات بصفة عادلة ومتساوية بني 

  .2وما يفرزه من نتائج االنتخاب، ومن مثة االنتخابيةاملرّشحني كضمان أساسي حلسن سري احلملة 

يف جمال حتديد امللصقات واإلعالنات  االنتخابيةختضع عملية احلملة  :تعليق الملصقات وتوزيع المناشير -ب

لعملية اإلشراف اإلداري من حيث توزيع األماكن املخصصة لذلك ورقابتها، وتضّمن القانون العضوي  االنتخابية

والوثائق اإلشهارية املتعلقة �ا، وذلك  االنتخابيةواملراسيم التنظيمية له تنظيم عملية نشر القوائم  اتلالنتخاب

دارة البلدية حتت إشراف الوايل ، وأسند إىل إ3بتخصيص وتوزيع األماكن املخصصة هلا بالتساوي بني املرّشحني

عها على مستوى كل بلدية قبل انطالق احلملة وتوزي الرتشيحاتورقابته مهمة حتديد األماكن املخصصة إلشهار 

يوما، واليت جيب أن يراعى يف حتديد عددها على مستوى كل بلدية نسبة الكثافة السكانية،  15ب  االنتخابية

، املؤرخ يف 16/338حدد املرسوم التنفيذي رقم  2017التشريعية لعام  االنتخاباتعلى سبيل املثال ومبناسبة 

احملدد لكيفيات اإلشهار وفرتة اإللصاق العدد األقصى لألماكن املخصصة لعملية إشهار ،  19/12/2016

 :4الّرتشيحات على النحو التايل

  نسمة أو يقل عنها؛ 20.000مكانا يف البلديات اليت يكون عدد سكا�ا يساوي ) 15(مخسة عشرة  - 

  نسمة؛ 40.000و  20.001مكانا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكا�ا بني ) 20(عشرون  - 

  نسمة؛ 100.000و  40.001مكانا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكا�ا بني ) 30(ثالثون  - 

  نسمة؛ 180.000و  100.001مكانا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكا�ا بني ) 35(مخسة وثالثون  - 

  .نسمة 180.000سكا�ا عن نسمة يف البلديات اليت يزيد عدد  10.000لكل ) 02(إضافيان  موقعان  - 

                                                           
، الصادرة عن اللجنة الوطنية العليا املستقلة 1999مارس  07املؤرخة يف  97، املتعلق بنشر املداولة رقم 1999مارس  13، املؤرخ يف 99/62من املرسوم التنفيذي  19املادة  -1

  .18/1999، ج ر رقم االنتخابية، واملتعلق بتوزيع حصص التعبري املباشر املتعلقة باحلملة االنتخاباتملراقبة 
  60بن خليفة خالد، مرجع سبق ذكره، ص  -:يراجع -2

  .، مرجع سبق ذكره99/62من املرسوم التنفيذي رقم  21إىل  19املواد  -           
  .بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكرهاملتعلق  16/10القانون العضوي رقم من  182املادة  -3
  .75/2016، احملدد لكيفيات إشهار الّرتشيحات، ج ر رقم 16/338من املرسوم التنفيذي رقم  04املادة  -4
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يقوم رئيس ا�لس الشعيب البلدي بتوجيه دعوة غلى املرّشحني أو ممثليهم، بتخصيص جلسة معهم قصد   

فيما بينهم على توزيع األماكن املخصصة إلشهار ترشيحا�م، فإن تعّذر ذلك جترى عملية القرعة  االتفاق

قعه املرّشحني مع تسليم نسخة منه لكل مرّشح أو ممثله حبضورهم لتوزيع هذه األماكن، وحيرر حمضر بذلك يو 

  .1االنتخابيةالقانوين، على أن تنهي مصاحل البلدية العملية يف غضون مثانية أيام اليت تسبق تاريخ افتتاح احلملة 

 وطبقا للمراسيم املتعلقة بكيفية إشهار الّرتشيحات، تبدأ عملية اإلشهار أو اإللصاق لإلعالنات الدعائية  

، االقرتاع، وتنتهي بنهايتها، أي يومني قبل تاريخ االنتخابيةمن قبل املرّشحني أو من ميثلهم مع انطالق احلملة 

وتبدأ عملية اإللصاق �ارا من السابعة صباحا إىل غاية السابعة ليال، حىت يتاح للجهات اإلدارية املختصة برقابة 

  .2سري هذه العملية

يف اخلارج فقد أسند القانون مهمة حتديد وختصيص أماكن اإلشهار  تخابيةاالنأّما بالنسبة للدوائر   

، ويف 3االنتخاباتواإللصاق إىل مصاحل مراكز الدبلوماسية والقنصلية، بالتشاور مع اهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

  . 4ومناشري وملصقات مجيع األحوال جيب أن تستعمل اللغة العربية يف مجيع وسائل اإلشهار التقليدية من الفتات

يلجأ املرّشحون واألحزاب إىل تنظيم لقاءات مجاهريية  :والّتجمعات االنتخابيةالعمومية  االجتماعات -ج

، وتردد الشعارات والصيحات واهلتافات لرتويج روح االنتخابيةموسعة، تلقى فيها اخلطب وتعرض فيها الربامج 

التأييد واملناصرة لكسب أصوات الناخبني، ولذلك من الضروري أن جييد املرّشح مهارة اخلطابة يف اجلماهري، 

 االرجتالويكون قادرا على إنتاج الكالم الصحيح واملؤثّر لغة وبالغة وإقناعا، كما جيب أن تكون له القدرة على 

ألمثلة و االستشهاد بالقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف والكالم املأثور جلذب انتباه السامعني والتأثري وضرب ا

  .5يف آرائهم

من املبادئ اهلامة اليت جيب أن ال ختضع لقيود إال يف أضيق احلدود، كما ال يتوقف  االجتماعإن حرية   

وال جيوز رفضها أو منع انعقادها إال إذا كانت تشكل خطرا انعقادها على إذن أو تصريح مسبق من جهة اإلدارة، 

  .على األمن العام، وبناءا على أسباب جّدية من قبل اإلدارة املختصة

ألحكام القانون املتعلق بالتجمعات والتظاهرات  االنتخابيةوقد أحال املشرع اجلزائري تنظيم التجمعات   

لقد . 19916ديسمرب  02املؤرخ يف  91/19بالقانون ، املعدل 1989ديسمرب  31العمومية الصادر يف 
                                                           

  .ت، مرجع سبق ذكرهاحملدد لكيفيات إشهار الّرتشيحا، 12/29من املرسوم التنفيذي رقم  05املادة  -1
  ، مرجع سبق ذكره، احملدد لكيفيات إشهار الّرتشيحات12/29 من املرسوم التنفيذي رقم 03املادة  -2
  ، مرجع سبق ذكره، احملدد لكيفيات إشهار الّرتشيحات12/29من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة  -3
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  175املادة  -4
  . 138ذكره، صبوفرطاس حممد، مرجع سبق  -5
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  179املادة  -: يراجع -6

  .واملظاهرات العمومية، املعدل واملتمم باالجتماعات، املتعلق 1989ديسمرب  31املؤرخ يف  89/28القانون رقم  -           
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جتمع مؤقت ألشخاص متفق عليه ينظم خارج " العمومي على أنه  االجتماععرفت املادة الثانية من هذا القانون 

الطريق العمومي ويف مكان مغلق، يسهل لعموم الناس االلتحاق به قصد تبادل األفكار أو الدفاع عن املصاحل 

ا نص ذات القانون على جمموعة من الشروط واإلجراءات اليت جيب اختاذها للحصول على اإلذن ، كم"املشرتكة

  :واليت تتمثل يف االجتماعلعقد 

تقدمي طلب التصريح باالجتماع إىل الوايل أو من ميثله على مستوى البلديات يف أجل ثالثة أيام قبل التاريخ  - 

مساء املنظمني وألقا�م وعناوينهم الشخصية، وأرقام بطاقات هويتهم، ، مع إرفاق التصريح بأاالجتماعاحملدد لعقد 

  وتاريخ ومكان إصدارها؛

وساعته  االجتماعوعدد األشخاص املنتظر حضورهم، مع ذكر تاريخ ومكان  االجتماعحتديد اهلدف من  - 

  .ومدته

ح الرتخيص أو رفضه، وكذلك و�دف احملافظة على النظام العام منح املشرع السلطة التقديرية للوايل يف من  

كلما استدعت املصلحة العامة ذلك، مع تقييده بوجوب إخطار املعنيني بذلك   االجتماعحق تعيري مكان عقد 

ومن شانه أن يؤدي  االجتماعات، مث محل املنظمني املسؤولية عن كل تصرف يرتتب عن هذه 1ساعة 24خالل 

  .2إىل املساس باألمن العام أو النظام العام

أجاز القانون للمنظمني تقدمي طلب إىل الوايل  االجتماعاتولضمان مسامهة اإلدارة يف تسيري هذه   

  إذا الحظ أي مظهر من االجتماع، مع منحه صالحية التدخل لتوقيف االجتماعاتإليفاد ممثل عنه حلضور هذه 

يف أماكن العبادة  االنتخابية االجتماعات، كما منع املشرّع عقد 3مظاهر الفوضى أو اإلخالل بالسري احلسن له 

، كذلك نّص املشرع صراحة على حظر استعمال 4أو املباين العمومية غري املخصصة لذلك وكذا الطرقات العامة

  . 5خطابات متس برموز الثورة وثوابت األمة وبالنظام العام واآلداب العامة

بالثورة  االنتخابيةليب املستعملة يف احلمالت تأثرت األسا :االنتخابيةاألساليب الحديثة للحملة  -2

يف  االتصالية، وهذا يعود للقوة التأثريية اليت متّيزت �ا هذه الوسائل االتصالالتكنولوجية احلديثة اليت عرفتها وسائل 

  .كتقنية سرب اآلراء واستطالع الرأي  االنتخايبتوجيه الرأي والسلوك 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكره1989 ديسمرب 31املؤرخ يف  89/28ن رقم املادة السادسة من القانو  -1
  .نفس املرجع، املادة الثالثة منه -2
  .مرجع سبق ذكره .1989ديسمرب  31املؤرخ يف  89/28من القانون رقم  28املادة  -3
  .نفس املرجع، املادة الثامنة منه -4
  .نفس املرجع، املادة التاسعة منه -5
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على توجيه األسئلة لشرحية حمددة من ا�تمع، يطلق عليها اصطالحا يعرف سرب اآلراء بأنه حتقيق يعتمد   

تسمية النموذج، وهو يهدف غلى معرفة رأي هذه الفئة حول املشكلة القائمة، ويف ا�ال السياسي جنده يأخذ 

عن طريق ، ألن اهلدف منها يتحول إىل التكهن بنتائجها االنتخابيةطابعا ممّيزا، خاصة إذا تعلق األمر باملسائل 

  .1يف الظفر مبقعد انتخايب مرشحيف حتديد حظوظ كل  الستغالهلاحماولة استكشاف نوايا التصويت لدى الناخبني 

كما يسهم أسلوب استطالع الرأي يف التأثري على الرأي العام مبجرد اإلفصاح عن النتائج اليت توّصل   

ا تربز أمهيته كأسلوب من األساليب اليت ميكن استعماهلا إليها، مما يشكل مساسا مببدأ املساواة بني املرّشحني، وهن

، وهو ما أدى مبعظم الدميقراطيات احلديثة إىل تنظيمه بكثري من الصرامة، كما هو احلال االنتخابيةأثناء احلملة 

اليت تفصح عن نوايا  االستطالعاتبالنسبة للمشرع الفرنسي الذي وضع ضوابط تتحكم يف نشر التحقيقات و 

، �دف أخلقة استعماله االقرتاعنع عرضها على الرأي العام خالل األسبوع الذي يسبق إجراء اليت ميالناخبني 

  .2اليت تتشكل من قضاة االستطالعاتوبسط الرقابة عليه، حيث مت إنشاء هيئة مستقلة تدعى جلنة 

لى هذه الوسيلة قبل صدور القانون العضوي رقم أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فنالحظ إغفاله النص ع  

، ويعود ذلك إىل عدم رواج استعمال هذه الطريقة من جهة، وعدم تعّود اجلمهور باالنتخابات، املتعلق 12/01

عليها من جهة ثانية، إال أن هذا ال ينفي الوجود الفعلي هلذه التقنيات، وهو ما يربّر التفاتة املشرع إليها من خالل 

، املتعلق بنظام 16/10من القانون العضوي رقم  181و  12/01من القانون العضوي رقم  194تني املاد

ساعة من تاريخ  72اللتان تؤكدان على منع نشر وبث سرب اآلراء واستطالع نوايا الناخبني قبل  االنتخابات

عدم صدور نصوص تنظيمية تؤطر  ، ومخسة أيام بالنسبة للجالية اجلزائرية باخلارج، و األمر املالحظ هواالقرتاع

  .هذه الوسيلة يف خمتلف جوانبها من حيث اإلعداد والنشر والتبليغ

  ضوابط استخدام وسائل الدعاية -ثالثا

املشرع اجلزائري على غرار التشريعات املقارنة وضع جمموعة من الضوابط اليت جيب على املرّشحني التقّيد   

سواء من حيث املدة املخصصة للدعاية أو حمتوى امللصقات والالفتات  �ا أثناء استعماهلم لوسائل الدعاية

  :3واملناشري واألقوال واألفعال على النحو التايل

  ؛االنتخابية احرتام املواعيد املقررة قانونا للحملة  - 

  احرتام املرّشح للربنامج املقدم يف ملف الرتشح؛ - 

                                                           
  .103، 102ذكره، ص  ، مرجع سبقالدين  دندن مجال -1
  .62بن خليفة خالد، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  186، 185، 184، 183، 180، 176، 173املواد  -3
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  عدم استعمال اللغات األجنبية؛ - 

  ؛االنتخابية عدم استعمال اإلعالنات التجارية ألغراض الدعاية  - 

عدم استعمال أماكن العبادة والتعليم على خمتلف مستوياته أو التكوين وكذا املؤسسات أو اهليئات العمومية،  - 

  وكذا املمتلكات والوسائل التابعة للشخص املعنوي العام أو اخلاص؛

أو املساس برموز الثورة التحريرية، أو النظام العام واآلداب  االنتخابيةدعاية حظر استعمال رموز الدولة يف ال - 

  العامة؛

عن أي سلوك أو موقف أو عمل غري مشروع أو مهني أو شائن أو غري قانوين أو ال أخالقي، وأن  االمتناع - 

  .االنتخابية يسهر على حسن سري احلملة 

  : االنتخابيةتمويل الحملة  -رابعا

سيما البلدان األكثر دميقراطية، نظرا لتزايد موال كبرية يف كل دول العامل، الأل االنتخابيةلعملية حتتاج ا  

النفقات يف سبيل حتقيق محلة ناجحة الستقطاب الناخبني من خالل صرف املبالغ يف املنشورات وامللصقات 

 االنتخابيةه العملية، ومن مثة العملية أمهية بالغة لضمان سري هذ االنتخابية، هلذا يكتسي متويل احلملة 1وغريها

، وأخريا األحكام اخلاصة االنتخابية، وهلذا وجب الرتكيز على مصادر التمويل، مث تسقيف النفقات 2بصفة أمشل

  .على النحو اآليت بيانه االنتخابيةبتعويض النفقات 

، إال أ�ا االنتخابيةرغم تفاوت الدول يف حتديد مصادر متويل احلمالت  :االنتخابيةمصادر تمويل الحملة  -1

  :3ال خترج عن املصادر التالية

 أموال املرّشح نفسه؛ - 

 أموال احلزب الذي ينتمي إليه املرّشح أو املرّشحني؛ - 

 إعانات وتربعات األفراد املوالني واملؤيّدين؛ - 

 .مساعدات وتسهيالت الدولة ينظمها القانون - 

 16/10من القانون العضوي رقم  190شرع اجلزائري مل خيرج عن هذه القاعدة، وحدد يف نص املادة وامل  

ومسامهة الدولة، غري أنه يف   املرشح مدا خيل، واملتمثلة يف مسامهة األحزاب السياسية و االنتخاباتاملتعلق بنظام 
                                                           

  .151د بنيين، مرجع سبق ذكره، ص أمح  -1
2- Michel Guenaire en collaboration avec David Bizioi et Bruno Quentin: le cadre juridique des compagnes électorales, 2eme édition, 2000, p 
11.  

  .155بوفرطاس حممد، مرجع سبق ذكره، ص  - : يراجع  -3

  .271مرجع سبق ذكره، ص اإلجراءات  التمهيدية  للعملية االنتخابية،  امحد بنيين،  -             
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سواء من حيث مقدار مسامهة الدولة وكيفية  االنتخابيةاملقابل مل يويل اهتماما كبريا هلا خبالف أغلب التشريعات 

توزيع هذه املسامهة بني املرّشحني، أو من حيث ماهية األسس املعتمدة يف ذلك، كما أنه مل ينظم عملية التربعات 

ا، اليت تقدم للمرّشحني مبناسبة أي عملية انتخابية، سواء من حيث احلد األقصى لتربعات األفراد أو طريقة تقدميه

على خالف ما هو معمول به يف التشريعات املقارنة، وبذلك يبدو القصور والنقص يف التشريع اجلزائري الذي 

، األمر الذي قد يؤدي إىل سيطرة أصحاب االنتخابيةتطرق فقط إىل العموميات يف جمال تنظيم متويل احلمالت 

ار أو ذات املوارد املالية احملدودة، وقد مت السيطرة رؤوس األموال الكبرية على متويل هذه احلمالت للمرّشحني األحر 

  :على مقاليد احلكم وحتقيق أهدافهم، لذلك نعتقد انه يتوجب على املشرع إضافة نصوص قانونية تتضمن

  تنظيم وحتديد املسامهة املقدمة من طرف الدولة، وذلك بوضع معايري واضحة ودقيقة هلا؛ - 

ت واهلبات من قبل املرّشحني، بتحديد احلد األقصى املقدم من طرف تنظيم عملية احلصول على التربعا - 

، وكذلك األموالاملواطنني وطريقة تقدميه، وذلك بغرض ختليص النواب والرؤساء من سيطرة أصحاب رؤوس 

  .1لتسهيل عملية الرقابة على إيرادات املرّشحني من جهة أخرى

قصد حتقيق املساواة يف  االنتخابيةقف حمدد للنفقات عادة ما تلجا الدول إىل وضع س :تسقيف النفقات -2

يف احلمالت  األموالالناتج عن اإلفراط يف صرف  االنتخايباإلنفاق بني كافة املرّشحني، وكذا ملنع الفساد 

  بصفة عامة االنتخابات، والذي يؤثر على نزاهة ومصداقية االنتخابية

بغية استبعاد  االنتخابيةعندما حرص على تسقيف نفقات احلملة  االجتاهواملشرع اجلزائري سار يف هذا 

من  194و  192املال من احلياة السياسية، وفتح ا�ال أمام الكفاءات العلمية، وذلك ما جاء يف املادتني 

 االنتخابية، حيث حدد احلد األقصى لنفقات احلملة االنتخاباتاملتعلق بنظام  16/10القانون العضوي رقم 

الرئاسية مبائة مليون دينار جزائري يف الدور األول، ويرفع إىل مائة وعشرون مليون دينار  لالنتخاباتسبة بالن

التشريعية فاحلد األقصى املسموح به لإلنفاق على احلملة  لالنتخابات، أما بالنسبة 2جزائري يف الدور الثاين

 االنتخابات، ومل خيص املشرع 3مرّشح يف القائمةيقّدر مبليون ومخسمائة ألف دينار جزائري عن كل  االنتخابية

باخلواص لتمويل محال�م  االستعانةاحمللية بالتسقيف، ما يفتح الباب أمام الساعني للمجالس الشعبية احمللية 

، كما أنه مل يقرر املشرع أي جزاء على جتاوز املرّشح 4االنتخاباتلقاء صفقات ومزايا بعد النجاح يف  االنتخابية

، كما هو احلال بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي قّرر حرمان املرشح من االنتخابيةللحد األقصى لنفقات احلملة 

                                                           
  .155بوفرطاس حممد، مرجع سبق ذكره، ص  - : يراجع  -1

  .274امحد بنيين، مرجع سبق ذكره، ص  -             
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  192املادة  -2
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  194املادة  -3
  .158، 157خليفة خالد، مرجع سبق ذكره، ص  بن -4
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تعلقة ، وبذلك كان لزاما على املشرع اجلزائري أن يتطرق إىل اجلزاءات املاالنتخابيةاجلزايف لنفقات احلملة  االسرتداد

لضمان الرقابة الالزمة على نفقات هذه احلملة، وتفادي  االنتخابيةبتجاوز املرّشح للحد األقصى لنفقات احلملة 

  .1الرقابة على إيرادات املرّشح غياب

 االنتخابيةنظم املشرع اجلزائري عملية تكفل الدولة بتغطية بعض نفقات احلملة  :االنتخابيةتعويض النفقات  -3

 باالعتماد، كما هو حال الرّئاسيات، االنتخاباتمن دون متييز من حيث الطبيعة، مع مراعاة نوعية  للمرشحني

جلميع املرّشحني بغض النظر عن النتائج احملققة، والثاين يشمل  %10على منح التعويض اجلزايف املقدر ب 

من  %20تعويض ، حيث تبلغ نسبة ال%20و  %10املرّشحني الذين حصلوا على نسبة ترتاوح بني 

  .2 30%حيصل على تعويض قدره  %20التعويضات احلقيقية، ويف حال ما حصل املرّشح على نسبة تتجاوز 

من النفقات العمومية لقوائم  %25التشريعية فيغطي التمويل العمومي نسبة  باالنتخاباتأّما فيما يتعلق   

، مينح هذا التعويض إىل احلزب السياسي الذي أٌودع الرتّشح 3أو أكثر %20املرّشحني املتحّصلني على نسبة 

جند أن املشرع اجلزائري استبعد القوائم احلرة من  باالنتخاباتحتت رعايته، وباستقراء مواد القانون العضوي املتعلق 

إعالن ا�لس من نسبة التعويض اجلزافية، وجتدر اإلشارة إىل أن عملية التعويض اجلزافية متوقفة على  االستفادة

  . 4الدستوري للنتائج النهائية اخلاصة بكل عملية انتخابية

  مرحلة التصويت وإعالن النتائج: المطلب الثالث

تأيت مرحلة التصويت، واليت متارس فيها اهليئة الناخبة حقها يف اختيار املرشح  االنتخابيةبعد �اية احلملة   

بعدها تأيت املرحلة األهم املتمثلة يف عملية الفرز وإحصاء األصوات اليت املؤهل لتويل املنصب املراد الوصول إليه، و 

له، وبالتايل  املرشححتصل عليها كل مرّشح، و أخريا إعالن النتائج و ترسيم الفائز بصفة قانونية يف املنصب 

ونية ملمارسة اكتساب املرّشح صفة النائب أو ممثل اهليئة الناخبة، ومنحه كامل الصالحيات و السلطات القان

  .مهامه احملولة له قانونا، هذا ما سنحاول التطرق إليه يف هذا املطلب من خالل الفروع الثالثة املوالية

  مرحلة التصويت: الفرع األول

برمتها، لذلك سعى املشرع  االنتخابيةأهم واخطر مراحل العملية  االقرتاعتعترب مرحلة التصويت أو   

ة بسياج من الضمانات القانونية والتنظيمية والرقابية �دف محاية هذه املرحلة اهلامة جاهدا إىل إحاطة هذه املرحل

من التجاوزات اخلارجة عن القانون، ومتكني املواطن من إبداء رأيه أو اختيار النواب املمثّلني له، وملعرفة املزيد عن 

                                                           
  .64، 63بوفرطاس حممد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  . املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم  من 193املادة  -2
  املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  195املادة  -3
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  196، 195، 193املواد  -4
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كذا النظام القانوين الذي حيكمه، وذلك التطرق إىل تعريف التصويت وأساليبه، و  األمرهذه املرحلة يتطلب منا 

  .على النحو اآليت بيانه

  تعريف التصويت وأساليبه -أوال

بني البدائل، ففي  باالختياريعرف التصويت على أنه أحد آليات صنع القرار من خالل اقرتاع يرتبط   

تستخدم اهليئة الناخبة الختيار ممثليها من بني مرشحني عدة أفراد أو أحزاب للفوز، ومن جهة ثانية  االنتخابات

هو آلية تستخدمها اهليئة الناخبة للتعبري عن دعمها أو عدم دعمها لفوز مرّشحني مبقاعد يف جمالس انتخابية، ويف 

  .يتم التصويت دعما أو رفضا لقرار أو لشخص االستفتاءات

التصويت من الناحية الفنية على أنه عملية إدالء الناخبني بأصوا�م اليت تبدأ من دخول الناخب  ويعرف  

  .إىل مكتب التصويت ومروره بكافة اإلجراءات اليت متكنه من ممارسة حقه وواجبه يف احلياة السياسية

 االنتخابوكذا السري،  االنتخابوتتعدد أساليب التصويت من بلد إىل آخر، فمنها ما يطلق عليه   

  .املباشر وغري املباشر، وسنتناول تناول كل أسلوب على حدى االنتخابالعلين، و 

العلين هو املبدأ الغالب حىت أواخر العصور  االنتخابكان مبدأ   :الّسري االنتخابالعلني و  االنتخاب -1

نية التصويت متتاز بالوضوح والصراحة الوسطى، ويستند هذا املبدأ يف األساس إىل العديد من املربرات أمهها أن عال

واإلحساس باملسؤولية لدى أفراد ا�تمع، وقد طبق هذا املبدأ يف فرنسا حىت مت العدول عنه مبوجب دستور السنة 

  . 1الثالثة للثورة الفرنسية الذي نص صراحة على هذا املبدأ

ح الذي وقع عليه اختياره أمام ويعين مبدأ التصويت العلين أن يقوم الناخب بالكشف عن اسم املرشّ   

، ويعاب على هذا األسلوب أنه جيعل من السهولة التأثري وممارسة الضغوط والتدّخالت يف حرية االنتخابيةاللجنة 

الناخبني على اختيار مرّشحيهم، ذلك أنه قد يوجد من الناخبني من يفتقدون اجلرأة والشجاعة على اجلهر يف 

تقام وبطش املرّشحني األقوياء ذوي النفوذ والسلطة، وهو ما قد يضطرهم يف النهاية اختيار مرّشحيهم خوفا من ان

  . 2، األمر الذي يؤدي غلى تقويض النظام الدميقراطي برمتهاالنتخابيةإىل اإلحجام عن املشاركة يف العملية 

يت العين، يف خمتلف الدول إىل العدول عن أسلوب التصو  االنتخابيةومن هنا اجتهت غالبية النظم   

، وال جيوز االنتخابيةالسري الذي يديل الناخب فيه برأيه يف غري عالنية أمام اللجنة  االقرتاعوالتحول إىل أسلوب 

باختاذ كل ما من شأنه  االنتخابيةألحد مطالبته باإلفصاح عن املرّشح الذي اختاره، ومن اجل ذلك تقوم النظم 

                                                           
1 -Fréderic Connes: la sécurité de systèmes de vote, école doctoral de droit public, thèse de doctorat, université 
panthéon- Assas, paris 02, France, 2009, p 10-13. 
2 -Pierre Martin: les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Montchrestien, EJA, paris, France, 3eme 
édition,2006, p 19, 20. 
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إعداد أماكن مستورة يف كل مركز انتخايب إلدالء الناخبني فيها بأصوا�م ، حيث يتم االنتخابحتقيق مبدأ سرية 

اليت يضع عليها أصحا�ا أي إشارات أو  االنتخابية، لذلك يقتضي مبدأ السرية تقرير بطالن األوراق 1بكل حرية

بدأ سرية ، باإلضافة إىل النص على جترمي وعقاب كل من يساهم يف اإلخالل أو املساس مب2عالمات تدل عليهم

  .3االنتخابات

السري، وكونه أكثر دميقراطية من مبدأ العالنية مبا  االقرتاعبناءا على ما سبق ونظرا للمزايا العديدة ملبدأ   

حريته،  االنتخابيكفله للناخب من حرية يف اختيار مرشحيه، لدى يرى البعض أن التصويت إذا فقد سريته فقد 

، هذا فضال عما حيققه هذا املبدأ من محاية االنتخابارتباطا وثيقا حبرية  يرتبط االقرتاعذلك أن مبدأ سرية 

، وهو ما 4اليت قد ال خيلو منها مبدأ التصويت العلين االنتخابيةللمجتمع من املشاحنات واملنازعات والرشاوى 

اجلزائري لسنة  دفع املشرع الدستوري اجلزائري إىل تبين هذا املبدأ، ومت النص عليه صراحة يف صلب الدستور

العام املباشر السري،  االقرتاعينتخب أعضاء ا�لس الشعيب الوطين عن طريق " بقوله  118يف املادة  2016

  ".غري املباشر والسري االقرتاعأعضاء جملس األمة عن طريق  2/3ينتخب ثلثا 

  ".عام مباشر وسري االقرتاع" منه أن  02قد قرر يف املادة  االنتخايبوجدير بالذكر أن القانون   

املباشر أن يقوم الناخبون مباشرة باختيار  باالنتخابيقصد  :غير المباشر االنتخابالمباشر و  االنتخاب -2

من يريدون من املرّشحني دون أي وساطة من أحد، وبعبارة أخرى فهو انتخاب يتم بطريقة مباشرة على درجة 

، وقد 5غري املباشر االنتخابممثليهم كما هو احلال يف أسلوب واحدة دون اختيار مندوبني للقيام مبهمة اختيار 

  .االنتخابيةأخذ املشرع اجلزائري �ذا األسلوب وجعله األصل يف مجيع العمليات 

بالغة الصعوبة، إن مل تكون مستحيلة نظرا لزيادة  االنتخاباتإن إتباع هذا األسلوب جيعل مسالة تزوير   

غري املباشر الذي يكون فيه عدد املمثلني  االنتخابإعداد هيئة الناخبني يف ظل هذا النظام، على عكس أسلوب 

 املباشر يؤدي إىل زيادة وعي واهتمام املواطنني االنتخابقليل، وبالتايل ميكن التأثري فيهم بسهولة، وأخريا فإن مبدأ 

بالشؤون السياسية واملسائل العامة لتأثريهم املباشر يف اختيار ممثليهم با�الس املنتخبة ودوائر صناعة القرار 

  .السياسي

                                                           
  . 210، ص 2003، أكادميية الدراسات العليا، ليبيا، )01الديمقراطية، ط  االنتخابات(: سليمان الغويل -1
  . املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  50املادة  -2
  املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  206املادة  -3
  .319، ص 1943، مكتبة عبد اهللا وهبة، )المبادئ الدستورية العامة(: عثمان خليل عثمان -4
  .وما بعدها 287مان، مرجع سبق ذكره، ص عثمان خليل عث -:يراجع -5

  .12عبد احلكيم فوزي سعودي، مرجع سبق ذكره، ص  -           
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غري املباشر فيقصد به اقتصار دور الناخبني على اختيار ممثلني عنهم لتويل مهمة  االنتخابأما أسلوب   

نتخاب على درجتني، ولذلك يطلق على هذا يطلق عليه اال املرّشحني، وهو ما اختيار أعضاء جملس األمة من

، وقد اخذ 1املباشر  الذي يكون على درجة واحدة االنتخابعلى درجات متييزا له عن  االنتخابالنظام نظام 

املشرع الدستوري �ذا املبدأ كاستثناء فيما خيص انتخاب أعضاء جملس األمة،  كما رأينا ذلك يف نص املادة 

أعضاء جملس األمة عن طريق  2/3ينتخب ثلثا " بقوهلا  2016من التعديل الدستوري لسنة  02 فقرة/ 118

اليت  االنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق بنظام  02فقرة / 02، وكذلك املادة "غري املباشر السري االقرتاع

من الدستور وفق  118املادة  من 02غري املباشر يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة  االقرتاعنصت على أن 

  . 2الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون

  االقتراعالتنظيم القانوني لعملية  -ثانيا

 االنتخابأو التصويت بأسلوب حمكم ودقيق يضمن مبادئ حرية  االقرتاعتناول املشرع اجلزائري مسائل   

واستقالهلا بقرارا�ا  االنتخابيةوسريته وشخصيته، والدقة واإلحكام يف إجرائه، وأهم من ذلك كله حياد اإلدارة 

، وفيما يلي نتناول 3االنتخابيةحتت رقابة السلطة القضائية وا�لس الدستوري؛ واهليئة العليا املستقلة ملراقبة العملية 

  .ي إلجناح عملية التصويتأهم املسائل اليت نظمها املشرع اجلزائر 

فيما خيص قرار حتديد موعد وزمان إجراء التصويت فقد قرر  :قرار تحديد موعد وزمان إجراء التصويت -1

يعود لرئيس اجلمهورية الذي يدعو الناخبني لإلدالء بأصوا�م يف خمتلف  االختصاصاملشرع اجلزائري أن هذا 

ليوم واحد من الثامنة  االنتخاباتمن قانون  93بقا لنص املادة مبوجب مرسوم رئاسي ط االنتخابية االستشارات

فتتم بقرار من  االختتامأو  االفتتاحصباحا إىل غاية السابعة مساءا، أما فيما خيص تقدمي أو تأخري موعد ساعة 

 ةاالنتخابيالوايل بعد حصوله على ترخيص من وزير الداخلية يف بعض البلديات أو يف سائر أحناء الدائرة 

  . 4الواحدة

وفقا ملا قرره املشرع اجلزائري تشكل مكاتب التصويت إلدارة عملية  :تعيين أعضاء ومكاتب التصويت -2

والفرز بقرار من الوايل، ويتكون من رئيس ، نائب الرئيس، كاتب ومساعدين اثنني من بني الناخبني  االقرتاع

�م وأصهارهم إىل غاية الدرجة الرابعة، واألفراد املنتمني غلى املقيمني يف إقليم الوالية، باستثناء املرّشحني وأقار 

  .أحزا�م، باإلضافة إىل األعضاء املنتخبني

                                                           
  .18، 17عبد احلكيم فوزي سعودي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق  16/10القانون العضوي رقم من  02فقرة /02، و املادة 2016مارس  06من التعديل الدستوري، الصادر يف  02فقرة / 118املادة  -2

  .ذكره
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  164املادة  -3
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  33، 32املادتني  -4
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، ويوزع الناخبون بقرار من الوايل على مكاتب التصويت االنتخابيةيف الدائرة  االقرتاعوقرر املشرع أن يتم   

ويتم إنشاء مركز انتخاب عندما يوجد مكتبان أو عدة بقدر ما تقتضيه الظروف احمللية ويتطلبه عدد الناخبني، 

  .1مكاتب  تصويت يف نفس املكان، وتعيني املركز يكون بقرار من الوايل

دارة كافة إجراءات عملية التصويت، مبا يف ذلك حفظ األمن والنظام يتوىل رئيس مكتب التصويت إ  

حالة اإلخالل اجلسيم بنظام عملية  داخل مكتب التصويت، وله أيضا صالحية تسخري أعوان األمن يف

، كما يتوىل رئيس املركز ضمان إعالم الناخبني، والتكفل �م إداريا داخل املركز، ومساعدة أعضاء 2التصويت

مكاتب التصويت يف سري عملية التصويت، واحملافظة على النظام خارج مكاتب التصويت من خالل تسخري القوة 

  . 3طهالعمومية داخل املركز ويف حمي

كما أجاز املشرع لكل مرّشح أو قائمة مرّشحني حق تعيني ممثلني عنهم حيضرون مجيع مراحل عملية   

التصويت من بدايتها إىل �ايتها، وجعل ذلك من املستلزمات األساسية، حىت تكون عملية اإلقرتاع تصنع أمام 

  .4أعينهم، ويكونوا عليها شهودا

وضع املشرع اجلزائري أسس وقواعد متينة ودقيقة لتنظيم عملية التصويت  :التنظيم الفني لعملية التصويت -3

 ابتداء، حبيث تكون مرآة عاكسة إلرادة هيئة الناخبني دون زيادة أو انتقاص هلا، حيث أوجب االنتخاباتيف 

تم عد على رئس مكتب التصويت التأكد أوال من أن املظاريف املعدة للتصويت غري شفافة وموحدة احلجم، وأن ي

 االنتخابيةتلك املظاريف قبل بدأ عملية التصويت، حبيث يكون عددها مطابقا لعدد الناخبني املقّيدين يف القائمة 

، كما ألزم املشرع رئيس مكتب التصويت بالتأكد من شفافية الصندوق وخلوه من أية بطاقة 5يف مكتب التصويت

عضاء املكتب وممثلي املرّشحني بقفلني خمتلفني تكون مفاتيح اقرتاع، مث القيام بغلقه قبل بدأ التصويت وحبضور أ

وألزم الناخب أن يثبت شخصيته ألعضاء . 6أحدمها عند رئيس مكتب التصويت واآلخر عند املساعد األكرب سنا

ألعضاء مكتب التصويت عن طريق تقدمي بطاقة الناخب وأي وثيقة رمسية مطلوبة هلذا الغرض، وأن بأخذ الظرف 

، ونسخة من أوراق التصويت والذهاب إىل املعزل واإلدالء بصوته، مث يتم وضع الظرف يف  اخلاص بالتصويت

                                                           
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  29، 27املادتني  - : يراجع    -1

  .احملدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها ، مرجع سبق ذكره  17/23من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة              
  .نتخابات، مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام اال 16/10القانون العضوي رقم من  39املادة   -:   يراجع    -2

  .احملدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها ، مرجع سبق ذكره  17/23من املرسوم التنفيذي رقم  07املادة    -                
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره  16/10القانون العضوي رقم من  39املادة  -3
  املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10العضوي رقم  القانونمن  166املادة  -4
  املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من   44و   43 تني املاد  -يراجع    -5

  .ا ، مرجع سبق ذكره احملدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمه 17/23من املرسوم التنفيذي رقم  05املادة             
  .احملدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها ، مرجع سبق ذكره  17/23من املرسوم التنفيذي رقم   14و  06تني  املاد -6
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الصندوق ويوقع على الكشف اخلاص بذلك حبرب ال ميحى ويضع بصمة سبابته اليسرى، مث يقوم عضو مكتب 

مكتب التصويت التوقيع ، كما ألزم املشرع أعضاء 1مبينا فيه تاريخ إجراء العملية االنتخابيةالتصويت خبتم بطاقته 

  .2ة على قائمة التوقيعات املصّوت

وما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري وضع كل إجراءات عملية التصويت حتت سلطة وسيادة السلطة   

التنفيذية املمثلة يف وايل الوالية، وبالتايل عّرضها ألعمال التشويه ورمبا التزوير، رغم السماح ملمثلي املرّشحني 

، وهذا بسبب عدم إمكانية األطراف السالفة الذكر تغطية كافة االنتخاباتوأعضاء اهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

  .مكاتب التصويت املفتوحة هلذا الغرض

  عملية فرز األصوات: الفرع الثاني

، تأيت مرحلة جديدة الحقة عليها االنتخابيةبعد انتهاء عملية التصويت باعتبارها أهم مرحلة يف العملية   

تعرف مبرحلة الفرز، واليت من خالهلا تقوم اهليئة املكلفة بعملية الفرز بفرز أصوات الناخبني اليت تعترب األساس يف 

وبالنظر غلى أمهية هذه املرحلة فقد حرص املشرع اجلزائري على إحاطتها جبملة من . االنتخاباتحساب نتائج 

صل أوال لضمان إجرائها وفقا للقواعد املنصوص عليها، وثانيا حلماية إرادة الناخبني من الضمانات بغية التو 

عليها وتزييفها، وقبل التطرق إىل أهم هذه الضمانات املقررة قانونا ال بد من تعريف عملية الفرز وشروط  االعتداء

  .اط املواليةصحتها، مت التطرق غلى التنظيم القانوين لعملية الفرز وذلك من خالل النق

  تعريف عملية الفرز وشروط صحتها -أوال

املؤشر عليها من  االقرتاعمن بطاقات  االقرتاعيعرف الفرز بأنه تلك العملية اليت تقوم على إفراغ صناديق   

لية اليت ، كما يعرف أيضا على أنه العم3قبل الناخبني وتصنيفها وحتديد صحتها من عدمها، ووضع بيان هلا

، كما ٌعرفت عملية الفرز على 4االنتخاباتحصر عدد األصوات اليت حيصل عليها كل مرّشح يف  مبوجبها يتم

، أي تلك اليت حتدد الفائز يف املنافسة، وما حتّصل عليه  االقرتاعأساس الغاية منها بأ�ا املرحلة األخرية من عملية 

من تنافس  االنتخابيةاآلخرين، وهناك من عرّفها أيضا بأ�ا املرحلة املفصلية اليت تفرز كل ما شهدته العملية 

  .5يف شكل نتائج �ائية االنتخابيةوتصويت، وحتالفات وإشراف على العملية 

                                                           
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  46املادة   - : يراجع  -1

  .احملدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها ، مرجع سبق ذكره  17/23ا من املرسوم التنفيذي رقم  18و  17و  16و  15املواد  -             
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره  16/10القانون العضوي رقم  من 47املادة  -:يراجع  -2

  .احملدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها ، مرجع سبق ذكره  17/23من املرسوم التنفيذي رقم  22املادة   -             
  . 823،  ص 1998، دار النهضة العربية، )نظم وإجراء  انتخاب أعضاء المجالس  المحلية  في ضوء الفقه والقضاء(: حممد فرغلي  حممد علي  -3
  126،  ص  2005، ، بريوتمنشورات احلليب احلقوقية ،)النظم االنتخابية(: عبدو سعد  وعلي مقلد -4
  . 126نفس املرجع، ص  -5
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ليت تقوم على إحصاء وجود خمتلف أوراق التصويت املتواجدة داخل صناديق وميكن تعريفها بأ�ا العملية ا  

للتأكد من صحتها وسالمتها يف مرحلة أوىل، مث توزيعها على الفائزين يف مرحلة الحقة، بغية حتديد  االقرتاع

  .1من هذه األوراق مرشحنصيب كل 

جب توفرها لضمان ثقة اجلمهور يف ونظرا ألمهية هذه العملية اشرتط املشرع جمموعة من الشروط الوا  

  :واحلفاظ عليها، ومن هذه الشروط نذكر ما يلي االنتخابيةالعملية 

ضرورة أن يتوىل القيام بعملية الفرز ناخبون مسجلون يف مكتب التصويت كقاعدة عامة، واستثناءا أعضاء  - 1

  ؛2كن من النزاهةمكتب التصويت يف حالة عدم كفاية الفارزين، وهذا بغية ضمان أكرب قدر مم

، 3املمضى عليها االنتخابيةضرورة اختتام عملية التصويت وتوقيع مجيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة  - 2

إذ أنه ال ميكن البدء يف عملية الفرز وعملية التصويت ما تزال سارية ومل تنتهي بعد، وتعترب عملية التصويت منتهية  

ة السابعة مساءا، باستثناء احلاالت اليت يتم فيها متديد هذه املدة مبوجب قرار كما سبق اإلشارة إليه حبلول الساع

  ، ومبجرد اختتام هذه املعلية يتم البدء مباشرة يف عملية الفرز من قبل الفارزين؛4من الوايل

نها، م االنتهاءجيب أن تتم عملية الفرز مباشرة عقب اختتام عمليات الفرز وبسرعة دون انقطاع إىل غاية  - 3

، األمر الذي يهدد سالمة االقرتاع ألن تأخري عملية الفرز من شأنه أن يؤدي إىل العبث والتالعب بصناديق 

  ؛االنتخابية ونزاهة العملية 

  ؛5جيب أن يتم الفرز داخل مكاتب التصويت واستثناءا داخل مركز التصويت - 4

 للمرشحاملشرع اجلزائري على غرار باقي التشريعات  حضور املرّشح أو ممثله القانوين لعملية الفرز، فلقد كفل - 5

، ومراقبتها من تصويت وفرز وإعالن نتائج مجيع املكاتب االنتخابية أو ممثله القانوين حضور مجيع مراحل العملية 

  .6اليت تتم فيها هذه العمليات، وتدين كافة مالحظا�م أو املنازعات املتعلقة بسري هذه العملية

  م القانوني لعملية الفرزالتنظي -ثانيا

نظرا ألمهية عملية الفرز وخطور�ا أحاطها املشرع بإجراءات تنظيمية خاصة ودقيقة، وهو ما سوف نتطرق   

  .إليه أدناه

                                                           
  278، دار الدجلة، عمان، األردن، ص  )االنتخابات وضمانات  حريتها ونزاهتها ، دراسة مقارنة، الطبعة األولى(: سعد العبديل -1
احملدد لقواعد تنظيم مركز  17/23من املرسوم التنفيذي رقم  23، املادة مرجع سبق ذكره .املتعلق بنظام االنتخابات،  16/10القانون العضوي رقم من  49املادة : يراجع  -2

  .ومكتب التصويت وسريمها ، مرجع سبق ذكره 
  .املتعلق بنظام االنتخابات،  مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  47املادة  -3
  .املتعلق بنظام االنتخابات،  مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  32املادة    -4
احملدد لقواعد تنظيم مركز  17/23من املرسوم التنفيذي رقم  23املادة  ا ، واملتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  48املادة : يراجع  -5

  .ت وسريمها ، مرجع سبق ذكره ومكتب التصوي
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم  من 166املادة  -6
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ذهب املشرع اجلزائري إىل إيكال مهمة وإدارة عملية الفرز إىل اجلهة  :الهيئة المكلفة بإجراء عملية الفرز -1

اليت أدارت عملية التصويت، خمالفا املشرع الفرنسي الذي أوكل هذه املهمة إىل جلان خاصة يتم اختيارها عن 

عنه يتم ، واليت ال يقل عددها عن أربعة أشخاص لكل طاولة، ولكل مرّشح حق اختيار مندوب االقرتاعطريق جلنة 

  .1توزيعهم على طاوالت الفرز لإلشراف على عمليات التصويت والفرز

فإنه يعّني أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بني  االنتخاباتمن قانون  49وطبقا لنص املادة   

ايف ، ويف حالة عدم توفر العدد الكاملرشحنيأو قوائم  املرشحنيالناخبني املسجلني يف هذا املكتب، حبضور ممثلي 

  . من الفارزين ميكن جلميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا يف عملية الفرز

، وإفراغها من حمتواها مث االقرتاعيقوم الفارزون املعّينون هلذا الغرض بفتح صناديق  :تنظيم إجراءات الفرز -2

ها وعّدها، وبعد فتح القيام بتصفيف املظاريف املتواجدة بداخلها إىل جمموعات حىت يسهل إفراغها من حمتوا

، ويتم تدوين اسم املرّشح الذي حاز على 2املظاريف يتم إخراج أوراق التصويت وتالوة حمتواها من األصوات علنا

 االقرتاعصوت الناخب يف كشوفات معدة لذلك، وهكذا حىت �اية عملية الفرز، وتفصل يف صحة أوراق 

ة أو املمزقة أو اليت وجدت داخل الصندوق دون ظرف خارجي، الصحيح منها والباطل، حيث تعترب الورقة املزدوج

، مث يقوم الكاتب بتسجيل تلك النتائج يف 3أو اليت حتمل إشارات ورموز أو اليت حتوي ألفاظا أو غريها ملغاة

  .احملضر بعد إعال�ا على املأل

ى األصوات املعرب عنها من عملية الفرز يتم حترير حمضر فرز األصوات، والذي حيتوي عل االنتهاءوبعد   

تشمل الباطلة والصحيحة منها واملتنازع فيها، واليت متكن من معرفة عدد األصوات اليت حصل عليها كل مرشح يف 

أو ممثليهم، ويوقع احملضر من طرف  املرشحني، وباإلمكان تدوين أي حتفظات يبديها الناخبون أو االنتخابات

 االنتخابيةخة تعلق داخل مكتب التصويت، نسخة إىل رئيس اللجنة أعضاء مكتب التصويت من ثالثة نسخ، نس

البلدية، ونسخة إىل الوايل أو رئيس املمثّلية الدبلوماسية أو القنصلية يسّلمها رئيس مركز التصويت، ونسخ طبق 

راقبة ملاملستقلة مقابل وصل استالم، ونسخة إىل ممّثل اهليئة العليا  املرشحنياألصل تسلم إىل كل ممثّلي 

  .4االنتخابات

  إعالن النتائج: الفرع الثالث

تعترب عملية إعالن النتائج آخر مرحلة قبل فرتة الطعون اإلدارية والقضائية اليت ميكن أن ترتتب على هذه   

العملية، ونظرا ألمهية هذه املرحلة جند أن املشرع قد أطرها وأحاطها مبجموعة من الضمانات اليت من شأ�ا تعزيز 

                                                           
  .762، 761ص علي بن حممد حسني الشريف، مرجع سبق ذكره،   -1
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  50، 49املادتني  -2
  املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  52املادة  -3
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  51املادة  - : يراجع    -4

  .احملدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها ، مرجع سبق ذكره  17/23من املرسوم التنفيذي رقم  25املادة   -                
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، واعتبارا ملا سبق سوف نتطرق يف هذا الفرع إىل تعريف عملية إعالن النتائج، مث االنتخابيةمصداقية العملية 

  .إجراءات اإلعالن عن هذه النتائج

  تعريف عملية إعالن النتائج وأساليبها -أوال

، وتشمل نتخاباتااليقصد بعملية إعالن النتائج أ�ا عملية اإلعالن الرمسي كتابة أو  شفاهة عن نتائج   

على جمموعة األصوات اليت حصل عليها كل مرشح أو حزب سياسي، وأمساء الفائزين باملقاعد التمثيلية، اليت يتم 

، أو جمموع األصوات اليت حصل عليها كل خيار من اخليارات املطروحة من االنتخاباتانتخا�ا استنادا إىل قانون 

  . 1إحدى وسائل الدميقراطية املباشرة

كما عرفت عملية اإلعالن عن النتائج  على أ�ا تلك العملية اليت تقوم أساسا على توزيع األصوات   

، وهناك من .، وبيان النتيجة اليت حتصل عليها كل واحد منهماملرشحنيعلى  االنتخاباتالصحيحة املعرب عنها يف 

  .االنتخابات وب الذي متت على أساسه عّرفها بأ�ا تلك العملية الفنية الدقيقة اليت ختتلف باختالف األسل

والنسبة اليت حتّصل  االنتخابيةفمرحلة إعالن النتائج �ذا املعىن تساهم يف حتديد املرّشح الفائز يف العملية   

  .عليها ، فضال عن مسامهتها يف الفصل يف كثري من املشاكل واملسائل املرتبطة بعمليات فرز األصوات

واليت  االنتخابيةنة يف األسلوب املتبع يف حتديد النتائج اليت أسفرت عنها العملية وختتلف التشريعات املقار   

  :ال خترج عن احد النظامني ومها

وأبسطها، ومبقتضاه يتقرر فوز  االنتخابيةباألغلبية من أقدم النظم  االنتخاباتيعد نظام  :نظام األغلبية -1

، فطبقا لنظام االنتخابيةصوات الصحيحة للناخبني يف الدائرة املرّشح أو املرّشحون الذين حصلوا على أغلبية األ

املرّشح الذي حصل على أغلبية عدد األصوات، ويف  االنتخابيةللدائرة  االنتخايبالفردي يفوز باملقعد  االنتخاب

 االنتخابيةبالقائمة تفوز القائمة اليت حصلت على أغلبية األصوات الصحيحة جبميع املقاعد  االنتخابات

بالقائمة، وهو ما  االنتخابالفردي و  االنتخابهذا النظام يصلح للتطبيق مع نظام . االنتخابيةاملخصصة للدائرة 

  .يأخذ صورتني مها نظام األغلبية املطلقة ونظام األغلبية النسبية

يت حتصل على املرّشح أو القائمة ال االنتخاباتمبقتضى هذا النظام يعد فائزا يف  :نظام األغلبية المطلقة -أ

مهما كان عدد املرّشحني، فإن مل حيصل أحد  االنتخاباتاألغلبية املطلقة من األصوات الصحيحة املعرب عنه يف 

                                                           
  . 291سعد العبديل، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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بني املرّشحني بشروط خاصة، ويكفي يف الدور الثاين احلصول  االنتخاباتاملرّشحني على هذه األغلبية أعيدت 

  .يه باألغلبية على دورين أو جولتني، وهذا ما يطلق عل1على األغلبية النسبية للفوز

من  138، 137الرئاسية يف نص املادتني  لالنتخاباتوقد أخذت اجلزائر بنظام األغلبية املطلقة بالنسبة   

جيري انتخاب رئيس "على أنه  137ذ تنص املادة االنتخابات، إ، املتعلق بنظام 16/10القانون العضوي رقم 

من  138، وتضيف املادة "حد يف دورين باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنهاعلى اسم وا باالقرتاعاجلمهورية 

على األغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها يف الدور األول  مرشحإذا مل حيوز أي "القانون السالف الذكر على أنه 

أكرب عدد من األصوات يف ينظم دور ثان؛ ال يشارك يف هذا الدور الثاين سوى املرّشحني االثنني اللذين أحرزا 

  ".  الدور األول

يتطلب نظام األغلبية النسبية وهو انتخاب من دور واحد فوز املرّشح أو القائمة اليت  :نظام األغلبية النسبية -ب

حتصل على اكرب عدد من األصوات الصحيحة، دون النظر إىل جمموع األصوات اليت حتصل عليها بقية املرّشحني 

، وقد اخذ 2ائم األخرى، حىت ولو جتاوزت مجيعها أكثر من نصف عدد األصوات الصحيحةاآلخرين أو القو 

 االنتخاباتمن قانون  108املشرع اجلزائري بنظام األغلبية النسبية النتخاب أعضاء جملس األمة طبقا لنص املادة 

املتعدد األمساء يف دور  رتاعاالقينتخب أعضاء جملس األمة املنتخبون باألغلبية حسب منوذج " اليت تنص على أنه 

  . 3..."واحد على مستوى الوالية من طرف هيئة انتخابية

باألغلبية بشقيه  االنتخابالعديدة اليت وجهت إىل نظام  واالنتقاداتنظرا للمساوئ : نظام التمثيل النسيب - 2

ا ميتاز به من العدالة يف توزيع النسيب واملطلق، فقد اجتهت الكثري من الدول إىل األخذ بنظام التمثيل النسيب، مل

  .، رغم ما يكتنف تطبيقه من صعوبات وعيوباالنتخاباتاألصوات على القوى السياسية املشاركة يف 

مبقدار ما  االنتخاباتويقصد بنظام التمثيل النسيب حصول كل قائمة سياسية أو حزبية شاركت يف   

، وهذا يعين بالضرورة تالزم اقرتان نظام التمثيل النسيب االقرتاعحصلت عليه من أصوات الناخبني الذين شاركوا يف 

الواحدة، حبيث ميكن توزيعها على قوائم األحزاب  االنتخابيةبالقائمة وتعدد املقاعد يف الدائرة  االنتخاببنظام 

ستقلني، وعدم ، ونسبة عدد األصوات اليت حاز�ا كل قائمة من القوائم احلزبية أو حىت املاالنتخاباملشاركة يف 

  .4الفردي االنتخابصالحيته للتطبيق مع نظام 

                                                           
  .241صاحل حسني علي عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .38ص  ،حلكيم فوزي سعودي، مرجع سبق ذكرهعبد ا -2
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10العضوي رقم  القانونمن  108املادة  -3
  .111 -109علي بن حممد حسني الشريف، مرجع سبق ذكره، ص   -4
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كبرية   االنتخابيةوجيري تطبيق هذا النظام من خالل تقسيم مساحة الدولة إىل عدد قليل من الدوائر   

املساحة، وميّثل كل منها عدد من النواب يتم انتخا�م وفقا لنظام القائمة، مث توزع املقاعد احملددة للدائرة 

، و�ذا يكفل نظام 1على تلك القوائم كل منها حبسب عدد األصوات الصحيحة اليت حصلت عليها خابيةاالنت

التمثيل النسيب إشراك كافة القوى السياسية يف السلطة، ويعتمد هذا النظام على قواعد حسابية خاصة لتوزيع 

  :وهي املرشحنياملقاعد على 

الل تقسيم جمموع األصوات املعرب عنها على عدد املقاعد يف والذي يتم حسابه من خ :االنتخابيالمعامل  -أ

  ؛االنتخايب ، والنتيجة احملصل عليها تسمى املعامل االنتخابية الدائرة 

يف هذه الطريقة يتدخل املشرع ليحدد عن طريق القانون ما هو عدد األصوات  :طريقة العدد الواحد -ب

  ؛االنتخابية  الواجب احلصول عليها للفوز مبقعد يف الدائرة

والذي يتم حسابه من خالل األصوات املعرب عنها على املستوى الوطين على عدد  :طريقة المعامل الوطني -ج

املقاعد يف كل الوطن، وبعد معرفة املعامل الوطين تقوم كل دائرة انتخابية بتقسيم عدد األصوات املعرب عنها على 

، أما بالنسبة لتوزيع تخابية االناملستوى الوطين، فيتم احلصول على عدد املقاعد اليت تعود لكل قائمة يف الدائرة 

األصوات املتبقية الناجتة عن توزيع املقاعد على األحزاب أو القوائم املشاركة واليت متثل بقايا مقاعد، فهناك عدة 

  :طرق لتوزيعها، فيمكن أن تتم على املستوى الوطين أو على مستوى كل دائرة انتخابية وذلك كما يلي

مجع بقايا األصوات يف كل الوطن لكل حزب، مث تقسم جمموع هذه يتم  :على المستوى الوطني -1-ج

األصوات على العدد املوحد الذي حدده املشرع، والنتيجة تعطينا عدد املقاعد اليت يكون قد حصل عليها كل 

  .حزب على املستوى الوطين، يضاف إىل عدد املقاعد اليت حتصلت عليها القائمة على مستوى كل دائرة انتخابية

حسب هذا النمط هناك عدة طرق من خالهلا يتم احتساب البواقي  :على مستوى كل دائرة انتخابية -2-ج

  :وحتويلها إىل مقاعد، ويتم ذلك كما يلي

أو ما يعرف بالباقي األقوى، ففي هذه احلالة يتم ترتيب األصوات املتبقية لكل حزب من اكرب  :الباقي األكبر* 

غر، وننظر إىل احلزب الذي له باقي أكرب من غريه، يضاف إليه مقعد حىت تكتمل عدد لألصوات املتبقية إىل األص

  املقاعد املتبّقية؛

                                                           
  .250، 249ص  ،سني علي عبد اهللا، مرجع سبق ذكرهصاحل ح  -1
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وهنا يتم تقسيم عدد األصوات اليت حصل عليها كل حزب على عدد املقاعد اليت أخذها  :المعّدل األقوى* 

واحلزب الذي يكون له املعّدل  زائد مقعد من املقاعد املتبقية، فنحصل على معّدل األصوات النسبية لكل حزب،

  . 1األقوى من غريه يأخذ مقعد

بالتمثيل النسيب على غريه القائم على األغلبية بنوعيها،  االنتخابونظرا هلذه امليزة اليت يتمتع �ا نظام   

  .فقد انتشر انتشارا واسعا يف كثري من الدول على غرار بلجيكا، سويسرا، السويد، فرنسا

زائري فقد اخذ �ذا النظام بالنسبة النتخابات أعضاء ا�الس الشعبية الوالئية و أعضاء أّما املشرع اجل  

 االنتخايببالقائمة، ونظام التمثيل النسيب، وطريقة املعامل  االنتخاب، من خالل تبنيه نظام 2ا�لس الشعيب الوطين

خابية، وهنا ال بد من التمييز بني انتخابات والباقي األقوى يف حالة عدم اكتمال املقاعد املخصصة يف كل دائرة انت

  .احمللية االنتخاباتأعضاء ا�لس الشعيب الوطين و 

 االقرتاعيتم انتخاب أعضاء ا�لس الشعيب الوطين بطريقة  :انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني -1

بة عدد األصوات اليت حتصل النسيب على القائمة، مما يرتتب على اعتماد هذه الطريقة توزيع املقاعد حسب نس

عليها كل قائمة، مع تطبيق قاعدة الباقي األقوى، ال يأخذ يف احلسبان عند توزيع املقاعد اليت مل حتصل على 

الذي يؤخذ يف احلسبان يف توزيع املقاعد  االنتخايبعلى األقل من األصوات املعرب عنها، يكون املعامل  05%

انتخابية هو حاصل قسمة عدد األصوات املعرب عنها منقوصة منه عند املطلوب شغلها بالنسبة لكل دائرة 

األصوات اليت حصلت عليها القوائم اليت مل حتصل على احلد املطلوب قانونا على عدد املقاعد املطلوب  االقتضاء

  :شغلها، ويتم توزيع املقاعد على كل قائمة حسب الكيفّيات التالية

من القانون العضوي رقم  87يف كل دائرة انتخابية، حسب ما نصت عليه املادة  االنتخايبحيدد املعامل  - 

  ؛االنتخابات  املتعلق بنظام  16/10

  ؛االنتخايب حتصل كل قائمة على عدد املقاعد بقدر عدد املرات اليت حصلت فيها على املعامل  - 

ترّتب األصوات الباقية اليت حصلت عليها  االنتخايببعد توزيع املقاعد على القوائم اليت حصلت على املعامل  - 

القوائم غري الفائزة مبقاعد حسب أمهية عدد األصوات اليت حصلت عليها كل قائمة، ويوزع باقي املقاعد حسب 

الرتتيب، وعندما تتساوى األصوات اليت حصلت عليها قائمتان أو أكثر مينح املقعد األخري للمرّشح األكرب سنا، 

  .3وفقا للرتتيب الوارد يف القائمة املرشحنيد على ويتم توزيع املقاع

                                                           
  .53-51عبد احلكيم فوزي سعودي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  . املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10من القانون العضوي رقم  02املادة  -2
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم من  88املادة  -3
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يتم توزيع املقاعد املطلوب شغلها بالنسبة للمجالس  :انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الوالئية -2

الشعبية البلدية و الوالئية بني القوائم بالتناسب حسب عدد األصوات اليت حتصلت عليها كل قائمة، مع تطبيق 

عند توزيع املقاعد القوائم اليت مل حتصل على نسبة  االعتبارباقي األقوى، ونشري أنه ال تأخذ بعني قاعدة ال

  :، ويتم توزيع املقاعد على كل قائمة حسب الكيفّيات التالية07%

من القانون العضوي  67يف كل دائرة انتخابية، وفق الشروط احملددة مبوجب املادة  االنتخايبحيدد املعامل  - 

  ؛باالنتخابات تعلق امل

  ؛االنتخايب حتصل كل قائمة على عدد املقاعد بقدر عدد املرات اليت حصلت فيها على املعامل  - 

ترّتب األصوات الباقية اليت حصلت عليها  االنتخايببعد توزيع املقاعد على القوائم اليت حصلت على املعامل  - 

القوائم غري الفائزة مبقاعد حسب عدد األصوات اليت حصل القوائم الفائزة مبقاعد واألصوات اليت حصلت عليها 

عليها كل منها، وتوزع باقي املقاعد حسب هذا الرتتيب، مينح املقعد األخري عندما تتساوى األصوات اليت 

  .1حصلت عليها قائمتان أو أكثر للقائمة اليت يكون معّدل سن مرّشحيها هو األصغر

    إجراءات إعالن النتائج -ثانيا

مبرحلتني أساسيتني، تبدأ أوالها يف إحصاء النتائج احملّصل عليها من  االنتخابيةمتر عملية إعالن النتائج   

للدوائر الدبلوماسية والقنصلية، مث  االنتخابيةالوالئية، واللجان  االنتخابيةالبلدية واللجان  االنتخابيةطرف اللجان 

ائج املؤقتة من طرف وزير الداخلية، والنتائج النهائية من طرف ا�لس تأيت املرحلة الثانية واملتمثلة يف إعالن النت

  .، كما سنرى ذلك أدناهاالنتخابية الدستوري حسب طبيعة العملية 

اليت  االنتخابيةتبدأ مرحلة إحصاء النتائج بعد �اية عملية الفرز، وتسلم اللجان  :مرحلة إحصاء النتائج -1

واليت سبق وأن تطرقنا غليها يف املبحث األول من هذا الفصل،  باالنتخاباتحددها القانون العضوي املتعلق 

وختتص بإحصاء النتائج احملصل عليها يف كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة الختصاصها على مستوى 

أو  للمرشحنيالبلدية أو القنصلية ، وتسجيلها يف حمضر رمسي من ثالث نسخ، حبضور املمثلني املؤهلني قانونا 

، وال ميكن بأي حال من األحوال تغيري النتائج املسجلة يف كل مكتب تصويت واملستندات 2املرشحنيقوائم 

الوالئية أو  االنتخابيةامللحقة �ا، ويوقع من طرف أعضاء اللجنة، مث ترسل نسخة من هذه احملاضر إىل اللجان 

من  االنتخابيةميع األصوات على مستوى الدائرة للمقيمني يف اخلارج، اليت ختتص حبصر وجت االنتخابيةاللجان 

، مث ترسل نسخا من احملاضر إىل ا�لس الدستوري خالل 3البلدية االنتخابيةخالل مجع ما احتوته حماضر اللجان 
                                                           

  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم  من ا 68املادة  -1
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم  68املادة  -2
  .، مرجع سبق ذكرهخاباتنتاملتعلق بنظام اال 16/10القانون العضوي رقم  من 159املادة  -يراجع     -3
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التشريعية  االنتخابات، دون إمكانية تعديلها، هذا فيما خيص االقرتاعساعة املوالية الختتام ) 72(وسبعني  االثنني

احمللية فيجب أن تنتهي أشغاهلا يف ظرف مثاين  باالنتخاباتالشعبية، أّما فيما يتعلق  االستفتاءاترئاسية و وال

الوالئية بتوزيع املقاعد بالنسبة النتخاب ا�الس الشعبية  االنتخابيةساعة، وتقوم من خالهلا اللجنة ) 48(وأربعني 

حملررة إىل الوزير املكلف بالداخلية، وإرسال نسخ طبق األصل إىل الوالئية، كما عليها تسليم النتائج مع احملاضر ا

، وأخرى إىل وزير العدل حافظ األختام، ونسخة إىل كل من الوايل االنتخاباتممثلي اهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

  . 1، وحتفظ نسخة يف أرشيف ا�لس القضائياالنتخابيةوممثلي املرّشحني والقوائم 

النتائج املؤقتة اليت : تتم عملية إعالن النتائج يف التشريع اجلزائري من طرف جهتني مها :إعالن النتائجمرحلة  -2

الوالئية  االنتخابيةيعلن عليها وزير الداخلية واجلماعات احمللية، والنتائج النهائية اليت خيتص �ا رئيس اللجنة 

التشريعية والرئاسية و  االنتخاباتلس الدستوري فيما خيص ا�الس الشعبية احمللية، أو ا� النتخاباتبالنسبة 

  .الشعبية االستفتاءات

خيتص وزير الداخلية بتجميع النتائج املرسلة إليه وحتليلها  :إعالن النتائج المؤقتة من طرف وزير الداخلية -أ

ير الداخلية بغية اإلعالن عنها بشكل رمسي يف مرحلة الحقة، وجيب أن يتضمن اإلعالن الصادر عن وز 

، االنتخابية ، نسبة املشاركة يف العملية االنتخابيةواجلماعات احمللية عدد الناخبني املسجلني واملصّوتني يف العملية 

عدد األصوات املعرب عنه وامللغاة، وكذا عدد املقاعد اليت حتصلت عليها األحزاب السياسية بصورة عامة، واحلصة 

 األمراحمللية والتشريعية، أّما إذا تعلق  باالنتخاباتوهذا إذا تعلق األمر  اآليلة منها للنساء بصفة خاصة،

والنسبة اليت  االنتخابيةالفائز يف العملية  املرشحالرئاسية فإن اإلعالن عن النتائج يتضمن حتديد  باالنتخابات

  .2حتصل عليها

ئج النهائية يف التشريع اجلزائري باختالف نوع ختتلف اهليئة املكلفة باإلعالن عن النتا :إعالن النتائج النهائية -ب

�يئة معينة تتوىل مهمة إعالن  االنتخاب، إذ جند أن املشرع اجلزائري قد خص كل نوع من أنواع االنتخابات

  :النتائج النهائية، وعلى العموم فاهليئات املكلفة بإعالن النتائج النهائية نتناوهلا فيما يلي

بعد أن تعني وتركز اللجنة  :نتخابات المحليةن النتائج النهائية بالنسبة لالالالهيئة المكلفة بإع -1-ب

حتجاجات اليت سجلتها وأرسلتها اللجان االنتخابية البلدية، تفصل يف االنتخابية الوالئية النتائج النهائية اال

إيداع احتجاجه املقدمة إليها واملسلمة من طرف كل ناخب اعرتض على صحة عمليات التصويت من خالل 

حتجاج يف حمضر مكتب التصويت، وتصدر اللجنة صويت الذي صّوت فيه، يدون هذا االعلى مستوى مكتب الت

                                                                                                                                                                                     
  .احملدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها ، مرجع سبق ذكره  17/23من املرسوم التنفيذي رقم  25املادة  -              

  .، مرجع سبق ذكرهخاباتنتاملتعلق بنظام اال 16/10القانون العضوي رقم  من 160املادة  - يراجع   -1

  .احملدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها ، مرجع سبق ذكره  17/23من املرسوم التنفيذي رقم  25املادة   -             
  .، املتضمن حتديد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية1994وت أ 10، املؤرخ يف 94/247قم نفيذي ر من املرسوم الت 04فقرة / 07املادة  -2
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حتجاج، وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أيام ابتداء من تاريخ إخطارها باال) 05(أجل أقصاه مخسة قرارا�ا يف 

للمعين، ويكون هذا الطعن أمام احملكمة اإلدارية املختصة واليت من تاريخ تبليغها  أيام ابتداء) 03(ة يف اجل ثالث

  .1أيام حبكم �ائي غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن) 05(تبت يف الطعن يف اجل أقصاه مخسة 

كما   :ستفتاءاتوالرئاسية و اال نتخابات البرلمانيةالن النتائج النهائية بالنسبة لالالهيئة المكلفة بإع -2-ب

شارة إليه حول رقابة ا�لس الدستوري يف الفصل األول من هذا الباب، أن ا�لس الدستوري يقوم سبقت اإل

وانتخاب رئيس اجلمهورية، وكذا نتخابات أعضاء الربملان بغرفتيه، ن عن النتائج النهائية بالنسبة الباإلعال

نتخابية الوالئية سلمه حماضر اللجان االأيام ابتداء من تاريخ ت) 10(صاها عشرة ستفتاءات الشعبية يف مدة أقاال

ض، ، وهذا بعد فصله يف الطعون املرفوعة إليه سواء بقبوهلا أو رفضها بعد تبيان أسباب الرف2واملقيمني باخلارج

من تبليغ املعرتض بتقدمي مالحظاته الكتابية، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء  أيام ابتداء ) 03(وهذا يف أجل ثالثة 

الطعون املتعلقة بصحة نتخابات الرئاسية فإن ا�لس الدستوري يفصل يف يب الوطين، أّما خبصوص االلس الشعا�

، 3حتجاج للنظر فيه بقرار �ائي غري قابل ألي شكل من أشكال الطعنالعملية االنتخابية بعد إخطاره �ذا اال

  .4وملزمة جلميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهخاباتنتاملتعلق بنظام اال 16/10من القانون العضوي رقم  170املادة  -1
  .مرجع سبق ذكره، خاباتنتاملتعلق بنظام اال 16/10من القانون العضوي رقم  151،   148،  101املواد   -2
  .، مرجع سبق ذكرهخاباتنتاملتعلق بنظام اال 16/10من القانون العضوي رقم  171املادة  -3
  .، مرجع سبق ذكره2016من النظام احملدد لقواعد ا�لس الدستوري، سنة  71املادة  -4
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  :خالصة الفصل

من خالل استعراضنا ملختلف املراحل اليت متر �ا العملية االنتخابية ، واألعمال والقرارات اليت تقوم �ا 

اإلدارة االنتخابية  تبني لنا أن نطاق الرقابة القضائية  على هذه العملية  ينحصر فقط يف جمال حمدد وضيق مقارنة  

أ�ا  تنحصر يف بسط رقابة القضاء على عملية املراجعة العادية واالستثنائية للقوائم بالتشريعات املقارنة  فوجدنا  

االنتخابية واليت ختص خمتلف العمليات االنتخابية اليت تعرفها املنظومة التشريعية الوطنية، إضافة  إىل رقابة القضاء 

بة الوطنية واحمللية اليت ميكن أن تكون على قرارات رفض ملفات الرتشيح بالنسبة النتخاب أعضاء ا�الس املنتخ

حمل منازعة قضائية أمام جهات القضاء اإلداري املختص، كما أن جمال الرقابة ميتد أيضا إىل إمكانية االعرتاض 

على قوائم أعضاء مكاتب التصويت من طرف الناخبني، أو املرشحني فيما خيص مجيع العمليات االنتخابية اليت 

خابية بإدار�ا واإلشراف عليها، وأما فيما خيص مرحلة احلملة االنتخابية فإن املشرع استبعدا من  تكلف اإلدارة االنت

نطاق رقابة  القضاء، ويف األخري جند أن رقابة القضاء على صحة عمليات التصويت تكون على االنتخابات 

ع إىل ا�لس الدستوري حتت عدة مربرات احمللية فقط دون غريها من أنواع العمليات االنتخابية  واليت أسندها املشر 

مل يفصح  عنها، واليت حاول الفقه استخالصها ، دون الوصول إىل موقف حمدد وفاصل  كما سبق بيانه ، وعلى 

هذا األساس فإن رقابة القضاء على العملية االنتخابية ضيق ونسيب ، ال ميتد إىل مجيع أعمال اإلدارة االنتخابية، 

ه العملية، وهذا قصور من املشرع مقارنة مبا هو جاري به العمل خاصة لدى التشريعني أو مجيع مراحل هذ

  .الفرنسي واملصري 

  

   

    

   

  

  

  

  

 



 خالصة الباب األول

 

  
 

 

 خالصة 

 الباب األول



االنتخابية العملية على القضائية للرقابة المفاهيمي اإلطار                                                          األول الباب  

 

175 
 

  :خالصة الباب األول

من خالل استعراضنا ملفهوم  الرقابة القضائية على العملية االنتخابية تبني لنا أن الرقابة القضائية قد مرت 

قبل أن تصل إىل الصورة اليت هي عليها اليوم وهذا بالنظر إىل االعتبارات السياسية مبرحلتني أساسيتني 

واالجتماعية والقانونية اليت سبق اإلشارة إليها ، واليت حاول املشرع من خالل التعديالت اليت عرفتها املنظومة 

، حيث قام بوضع نظام أنواع الرقابةالتشريعية اليت عرفتها اجلزائر وضع إطار قانوين واضح املعامل هلذا النوع من 

، واستحداث جهاز اعتناقه مبدأ الفصل بني السلطات قانوين للجهاز القضائي املكلف بعملية الرقابة من خالل

قضائي خيتص بالفصل يف املنازعات اليت تكون اإلدارة طرفا فيها ، ومنها املنازعات االنتخابية على أساس تكليف 

، وكذلك وضع قانون انتخايب جيمع يف طياته مجيع األحكام املتعلقة مبختلف ملية االنتخابيةلعهذه األخرية بإدارة ا

، أطرافها، االنتخابيةوهذا بتبيانه ملراحل العملية ، يعرفها النظام الدستوري اجلزائريالعمليات االنتخابية اليت 

ديد أنواع ، إضافة إىل حترة العملية االنتخابيةلفة بإدا، واإلدارة املكاملنتخبة أو، وإجراءات تكوين اهليئة الناخبة

ليا املستقلة ملراقبة ، أو اهليئة العل فيها سواء كان ا�لس الدستوري، واجلهات املختصة بالفصالقرارات الصادرة عنها

قانون  اليت ختتلف من ،ف احملاكم اإلدارية، أو العادية، أو اجلهات القضائية املختصة املتمثلة يف خمتلاالنتخابات

يف طعنه  ، وهذا من شأنه التسهيل على املتقاضي من خالل استعمال حقه يف اللجوء إىل القضاء والفصلآلخر

، كما أنه تسهل على القاضي الرجوع إىل اجلرائم االنتخابية اليت يالحظها، أو التبليغ عن االنتخايب الذي تقدم به

قوانني قبل الفصل ، وعدم تشتيت ذهنه بالبحث يف خمتلف الالنصوص الواجبة التطبيق على النزاع املعروض عليه 

ائية أصبح واضح املعامل واألهداف، يسهل ممارستها وبالتايل القول أن اإلطار العام للرقابة القض، يف موضوع الطعن

أو اليت متارسها اإلدارة من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم ،  اإلدارية غرار بقية أنواع الرقابة األخرى ، علىوتفعيلها

، وإن املالحظ ليا املستقلة ملراقبة االنتخاباتاملتمثلة يف ا�لس الدستوري  أو اهليئة العالشبه قضائية رقابة اهليئات 

باملقارنة مع جمال  ،نتخابات يتميز بضيق نطاقه وجمالهيف األخري أن نطاق العملية االنتخابية اخلاضع لرقابة اال

العرتاض على قوائم مكاتب ، أو اقتصر على النظر يف منازعات القيداهليئات الرقابية األخرى ، وجعلها ت

الس ، إضافة إىل منازعات الرتشيح فيما خيص انتخاب أعضاء ا�لنسبة جلميع العمليات االنتخابية، باالتصويت

صحة عمليات التصويت النتخاب أعضاء ا�الس احمللية ، إضافة إىل  ، واالعرتاض علىاملنتخبة احمللية أو الوطنية

ملراقبة االنتخابية بالفصل  استبعاده ملختلف أعمال اإلدارة احمللية ذات الطابع املادي اليت ختتص اهليئة العليا املستقلة

بة القضاء أخرج من نطاق رقا ، كما أنهتص ا�لس الدستوري بالفصل فيها، أو قرارات اإلدارة املركزية اليت خيفيها

يف ، وهذا من شأنه تقزمي دور اجلهاز القضائي ليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، واهليئة العقرارات ا�لس الدستور

، يف اجتاه خيالف فيه، جمال الرقابة على العملية االنتخابية ، خاصة وأن استبعد جملس الدولة من هذا ا�ال

، وعلى هذا األساس فيمكن القول أن الرقابة القضائية تتمثل يف تلك الرقابة اليت رنسياملشرعني املصري والف

متارسها اجلهات القضائية املتمثلة يف احملاكم اإلدارية على أعمال  هيئات اإلدارة االنتخابية على املستوى احمللي 
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لنسبة جلميع العمليات ، باالعرتاض على قوائم مكاتب التصويت، أو افيما خيص النظر يف منازعات القيد

، إضافة إىل منازعات الرتشيح فيما خيص انتخاب أعضاء ا�الس املنتخبة احمللية أو الوطنية ، واالعرتاض االنتخابية

أساس نستبعد رقابة ممثلي اجلهاز هذا على صحة عمليات التصويت النتخاب أعضاء ا�الس احمللية ، وعلى 

، على أساس ليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، أو اللجان االنتخابية، أو اهليئة العالقضائي  يف ا�لس الدستوري 

، مما جيعلها يف مركز سكت عن حتديد طبيعتها القانونية كم أن املشرع، حبا اإلدارية، أو مركزها القانوينطبيعته

  .اهليئات الشبه قضائية حسب ما اتفق عليه الفقه املقارن 

 



االنتخابيةآليات الرقابة القضائية على العملية :                                                                   البـاب الثـانـي  
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   :تمهيد الباب الثاني

الباب األول من هذا البحث على ماهية الرقابة القضائية على العملية االنتخابية من خالل  يف طرقنات

استعراض تعريف كل من الرقابة القضائية، والعملية االنتخابية وخصائص كل منهما يف الفصل األول منه مث 

ن حيث املوضوع من خالل التطرق إىل نطاق العملية االنتخابية اخلاضع لرقابة القضاء من حيث األشخاص، مث م

التطرق إىل مراحل العملية، األمر الذي يسمح لنا بتكوين فكرة على العملية االنتخابية والرقابة املفروضة عليها من 

طرف اجلهات القضائية املختصة يف ظل التشريع االنتخايب اجلزائري ومقارنته بالتشريعات املقارنة األخرى، خاصة 

تبارمها املرجع التارخيي للقانون اجلزائري، أما يف هذا الباب باعتباره يهتم باجلانب التطبيقي الفرنسي واملصري منه باع

من البحث سوف نتطرق فيه إىل اآلليات القانونية اليت متلكها السلطة القضائية لبسط رقابتها على هذه العملية 

ة يف الفصل يف خمتلف الطعون االنتخابية من خالل ممارسة اختصاصا�ا األصلية والطبيعية املخولة هلا واملتمثل

املرفوعة إليها، والنظر يف اجلرائم اليت ميكن أن تقع خالل مراحل العملية االنتخابية، وللحديث عن هذين اآلليتني 

  :بالتفصيل اليت هي حمور الدراسة يف هذا الباب سوف نقسمه إىل فصلني على النحو اآليت

 ؛نتخابية الطعون االالفصل يف: الفصل األول  

 النظر يف اجلرائم االنتخابية: الفصل الثاين. 

 



 الفصل في الطعون اإلنتخابية                                                     :             ثانيالفصل األول من الباب ال

 

  
 

 

 :األول الفصل

 اإلنتخابية الطعون في الفصل
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  :تمهيد الفصل 

من القانون العضوي  164حىت يتسىن لإلدارة اإلنتخابية إدارة العملية اإلنتخابية وتنظيمها طبقا للمادة 

املتعلق بنظام اإلنتخابات أعطاها املشرع صالحية إصدار قرارات ذات صيغة إدارية خالل مراحل العملية 

وفرز األصوات وإعالن النتائج املرتتبة عنها، ويف املقابل  شيحات إىل غاية التصويتاإلنتخابية بدءا من باب الرتّ 

يتمتع أطراف العملية اإلنتخابية بسلطة اللجوء إىل اهليئات القضائية املختصة للطعن يف تلك القرارات طبقا 

لآلجال والشروط احملددة قانونا، �دف إلغائها أو تعديلها، األمر الذي يتيح للقضاء فرض رقابته على هذه 

للدور الذي يلعبه القضاء يف بسط رقابته على العملية اإلنتخابية خالل  ة، ويف هذا الفصل سوف نتطرقعمليال

 : لقضائية، كل هذا سوف نتطرق إليه من خالل املبحثني املوالينيمرحلة الفصل يف الطعون ا

 ماهية الطعون اإلنتخابية : املبحث األول 

 تبة على قبول الفصل يف الطعون اإلنتخابية اآلثار القانونية املرت : املبحث الثاين  
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  ماهية الطعون اإلنتخابية   : المبحث األول

ح أو ملا كان حق الطعن يف قرارات اإلدارة اإلنتخابية وسيلة هامة وضعها املشرع يف يد الناخب أو املرتشّ 

 البحث يف جوهر هذه اآللية القانونية يقتضيإن من مقتضيات . ال ونشاطات اإلدارة اإلنتخابيةالغري ملواجهة أعم

إىل ضوابط ممارسة  التطرق، مث ية وبيان أنواعهاحتديد ماهيتها من خالل استعراض تعريف الطعون اإلنتخاب األمر

  .وذلك من خالل املطلبني املوالينيالطعن اإلنتخايب يف جمال املنازعة اإلنتخابية 

  ية اإلنتخابية التعريف بالطعون القضائ: المطلب األول

ا حىت يتسىن لنا اإلحاطة بفكرة الطعون القضائية يف جمال املنازعات اإلنتخابية ال بد أوال من ضبط مدلوهل

، وذلك من تطرق إىل أهم تطبيقا�ا يف التشريع اجلزائرين، مث من الناحية اللغوية واإلصالحية وبيان وخصائصها

  . خالل الفرعني املواليني

  :ريف الطعن اإلنتخابيتع: فرع األولال

نتناول خصائص الطعون اإلنتخابية، ، مث اصطالحا لغة و سنتناول يف هذا الفرع تعريف الطعن اإلنتخايب

  . وذلك ما يبدو من خالل النقاط املوالية

  :واصطالحاتعريف الطعن اإلنتخابي لغة  -أوال

ا من حيث أمّ  .1عبت وطعنت فيه بالقول أي قدمت و  اللغة من معانيه طعن فيه أي ضحالطعن يف

ة التشريعات األخرى مل يعرف الطعن اإلنتخايب، وترك ذلك للفقه على غرار بقي ع اجلزائرياملشرّ  فإنّ  اإلصطالح

هذه ، وسنورد أهم رغم اشتمال هذه التعاريف على نفس العناصر املكونة للطعن اإلنتخايب تعاريفه الذي عّدد

  :ما يليكعاريف  الت

هذا  يف احلقيقة فإنّ  .2الطعون اإلنتخابية هي تلك الطلبات أو الشكاوى اليت تدور حول النتائج اإلنتخابية - 

صر الطعن اإلنتخايب بذلك التنازع الواقع على نتائج العملية اإلنتخابية، يف حني أن الطعن اإلنتخايب التعريف ح

                                                           
1
  ، ص  مرجع سبق ذكرهحممد بن أيب بكر الرازي،  - 

  .857، ص2000اإلسكندرية،  ،، املطبوعات اجلامعية)األحزاب السياسية والحريات العامة( :حسن البدراوي  -  2
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توصف بأ�ا عملية مركبة تنطلق من قرار استدعاء اهليئة الناخبة أوسع من هذا الطرح من منطلق أن هذه العملية 

  .إىل غاية إعالن النتائج، وعليه فإن الطعون اإلنتخابية قد تظهر قبل عملية التصويت

وقد توسع اجتاه آخر يف تعريف الطعون اإلنتخابية حيث عرفت بأ�ا ذلك النزاع يثار بشأن صحة وشرعية  - 

 ذلك العمليات السابقة لتلك العملية مثل النزاعات املتعلقة بالقوائم اإلنتخابية والعملية اإلنتخابية، وك

  .1شيحاتالرتّ 

كما عرفت الطعون اإلنتخابية أيضا تلك املنازعة حول صحة تعبري نتيجة اإلنتخابات عن اإلرادة احلقيقية - 

شابه غش وتدليس، أو إكراه أو للناخبني، كأن ينازع شخص أو أكثر يف صحة إجراءات التصويت بأن يزعم أنه 

  .2غريه من عيوب اإلرادة، واستعمال وسائل الضغط أو سالمة إجراءات الفرز ودقتها

املالحظ على هذين التعريفني أ�ما توسعا يف تعريف الطعون اإلنتخابية، لكن أغفال التطرق إىل اجلهات و 

ملتعلقة �ا وكذلك شروط ممارسة هذه اآللية القانونية املختصة بالنظر يف تلك الطعون، ومراحل العملية اإلنتخابية ا

العرائض اليت يرفعها من له  هو ما حاول هذا اإلجتاه من الفقه تداركه حيث عرف الطعون اإلنتخابية بأ�ا تلكو 

وفقا مصلحة قانونية أمام اهليئات املختصة قانونا طالبا فيها إدراج أمساء الناخبني يف جدول الناخبني أو حذفها 

للقانون، أو يطعن فيها بقرارات اللجان األساسية بشأن طلب اإلدراج أو احلذف أمام احملاكم اإلبتدائية أو احملاكم 

اإلستثنائية، أو الطعن يف إجراءات ونتائج اإلقرتاع والفرز يف اإلنتخابات النيابية واحمللية أمام احملكمة العليا، أو 

شيح أمام الدائرة الدستورية، أو الطعن رئاسة جملس النواب والشورى على الرتّ اإلعرتاضات والتظلمات أمام هيئيت 

رئيس اجلمهورية، أو الطعن يف إجراءات ونتائج اإلستفتاء يف الدوائر أمام  النتخاباتيف إجراءات اإلقرتاع والفرز 

احملكمة العليا، أو الطعن املتعلق  أو الطعن املتعلق بالنتيجة العامة لإلستفتاء أمام اإلستئناف احملاكم اإلبتدائية و

  .3مبخالفة اللجنة العليا للدستور والقانون أمام اجلهات القضائية بكافة درجا�ا

كما عرفت الطعون اإلنتخابية أيضا بأ�ا تلك الطعون املرفوعة من صاحب املصلحة والصفة والذي ينصب على - 

جراءات املتصلة �ا مثل صحة القرارات املتعلقة مبواعيد ف التأكد من شرعية اإلدالعملية اإلنتخابية برمتها �

حني، وتعيني مراكز اإلقرتاع وجلان الفرز، وإعالن اإلنتخابات والقوائم اإلنتخابية، وتوافر شروط الرتشيح يف املرتشّ 

                                                           
    348،  347علي بن حممد حممد حسني الشريف، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
  .49ص  ،1998سبتمرب  03العدد  22، جملة احلقوق، السنة )القضاء الدستوري الكويتي بشأن الطعون اإلنتخابية إتجاهات( :حممد عبد احملسن املقطع -  2
3
ن علي بن حممد حممد حس. عن رئاسة اللجنة العليا لإلنتخابات واإلستفتاء يف اجلمهورية اليمنية أشار إليه د 2002دليل الطعون اإلنتخابية الصادر مبوجب قرار صدر سنة  - 

  .348الشريف، املرجع السابق ص 
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روعية عمليات ا ينسجم مع إرادة اهليئة الناخبة، وميكن أن ميس الطعن اإلنتخايب مشالنتائج وحتديد الفائزين حتديد

  .1التصويت

برغم العيوب الشكلية واملوضوعية اليت تكتنف هذين التعريفني إال أن مضمو�ما يفي بالغرض املطلوب يف 

هذه الدراسة، رغم طول التعريفني وعدم حتديد الطعون اإلنتخابية اخلاضعة لرقابة القضاء بدقة، واإلشارة إىل 

العام، وبناء على ما تقدم من تعاريف ميكن القول أن الطعون اإلنتخابية تلك اآلجال احملددة واليت تعترب من النظام 

الشكاوى والعرائض اليت تقدم من صاحب الشأن الذي صدر القرار يف مواجهته إىل اإلدارة اإلنتخابية اليت أصدرته 

أحدث ضررا مبركزه أو اجلهات القضائية املختصة خالل اآلجال احملددة قانونا بغرض إعادة النظر فيه، والذي 

ح لكي تقوم بتعديله، أو إلغائه، بصورة جتعله متفقا مع روح القانون اإلنتخايب الساري القانوين كناخب أو مرتشّ 

على كل العناصر اليت  الشتمالهمن مجلة التعاريف السابقة فإننا نرجع التعريف األخري نظرا  وانطالقااملفعول، 

أمام اجلهة اليت أصدرته، أو أمام اجلهات القضائية املختصة بالفصل فيه، مع ينطوي عليه الطعن اإلنتخايب سواء 

اإلشارة إىل الشروط الواجب توافرها يف الطعن اإلنتخايب حىت ميكن قبوله شكال مث النظر فيه من حيث املوضوع 

تائج، وعلى هذا األساس على مجيع مراحل العملية اإلنتخابية إىل غاية إعالن الن اشتمالهطبقا للقانون، إضافة إىل 

تعترب الطعون اإلنتخابية إحدى الوسائل واآلليات القانونية اليت ميتلكها املتضرر من قرارات اإلدارة اإلنتخابية، واليت 

وهنا متكن يف املقابل السلطة القضائية من مراقبة العملية اإلنتخابية وتطهريها من العيوب واملمارسات املشبوهة، 

  ل عن األساس القانوين هلذه الطعون يف التشريع اإلنتخايب اجلزائري؟التساؤ  جيدر بنا

املتعلق بنظام  16/10إن املرجع القانوين للطعون اإلنتخابية جيد أساسه يف القانون العضوي رقم 

ل اليت ختول لك 3املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة اإلنتخابات 16/11، والقانون العضوي رقم 2اإلنتخابات

ح ، وكل متضرر من قرارات اإلدارة اإلنتخابية الطعن يف تلك القرارات سواء أمام اهليئات اإلدارية ناخب أو مرتشّ 

اليت أصدرته، أو اهليئة العليا املستقلة ملراقبة اإلنتخابات كجهة رقابية، أو أمام اجلهات القضائية املختصة إقليميا، 

املقدمة أمام هيئات اإلدارة اإلنتخابية كدرجة أوىل من درجات الطعن مث وما يهمنا يف حبثنا هذا هو تلك الطعون 

  .املختصة، واليت هي موضوع حبثنا تلك املقدمة أمام اجلهات القضائية

  

                                                           
  . 35ص  2004، دار النهضة العربية سنة )دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون اإلنتخابية( :رأفت خودة -  1
  . مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام اإلنتخابات  16/10القانون العضوي رقم  -  2
  .مرجع سبق ذكرهاملتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة اإلنتخابات،  16/11القانون العضوي رقم  -  3
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  :خصائص الطعون اإلنتخابية -ثانيا

تتميز الطعون اإلنتخابية �موعة من اخلصائص اليت متيزها عن غريها من الطعون األخرى من حيث 

  :الشكل، ومن حيث املضمون وهذا ما سنحاول التطرق له بشيء من التفصيل على النحو اآليت

تتميز الطعون اإلنتخابية مبجموعة من اخلصائص املتعلقة  :خصائص الشكلية للطعون اإلنتخابيةال -1

  : ثل يفتتم ، هذه اخلصائصبالشكليات الواجب توافرها لقبول دعوى الطعون اإلنتخابية

يقصد بالرسوم واملصاريف القضائية تلك املبالغ املالية اليت يتعني  :اإلعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية -أ

من قيد  ابتداءعلى أطراف الدعوى دفعها مقابل التكاليف النامجة عن اإلجراءات املتخذة أثناء سري الدعوى 

احملكمة للمعاينة وحترير األحكام وتسليمها  وانتقالالدعوى إىل إجراءات التحقيق ومساع الشهود، وإجراءات اخلربة 

  .2من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 418طبقا لنص املادة  1وأتعاب احملامني، ومصاريف التنفيذ

تحمل الدعوى ي رخسكر أن اخلصم الذي من القانون السالف الذّ  419ولقد جاء يف نص املادة 

عليها، ما مل يقرر القاضي حتميلها كليا أو جزئيا خلصم آخر مع تسبيب ذلك وتتم املصاريف القضائية املرتتبة 

  .3تصفيتها مبوجب أمر يصدره القاضي ويرفق مبستندات الدعوى

أو احملاكم  توى احملاكم أو ا�الس القضائيةوإن املنازعة القضائية اليت تنطلق بإيداع العريضة على مس

يضة بالدمغة التسجيل، بل قد يشرتط القانون أحيانا أن تصحب العر ف ورسوم اإلدارية ترفق بوصل إيداع مصاري

ألن األشخاص املعنوية  ،منازعة إدارية مرفوعة من طرف األشخاص ذات الطبيعة اخلاصة ال سيما إذا كانت

  .4البلديات والواليات سجيل والطابع على غرارالعمومية معفية من رسوم التّ 

سجيل من شرط دفع رسوم التّ  املرفوعة أمام احملاكم فإ�ا تعفى طعون اإلنتخابيةأما العرائض املتعلقة بال

سوة مبا فعلته عضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات، إمن القانون ال 187ملادة ألحكام اومصاريف التقاضي طبقا 

                                                           
  .70، صادرة عن مديرية الدراسات القانونية والوثائق بوزارة العدل الصفحة 2006لسنة  58، نشرة القضاة العدد )المصاريف القضائية( :مجال جنيمي  -  1
  .املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  25/02/2008صادر يف ال 08/09القانون رقم  -  2
  .مرجع سبق ذكرهاملتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،  08/09من القانون  421و  419املادتني  -  3
  .مرجع سبق ذكره املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 08/09من القانون  821املادة  -  4
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الوثيق باملصلحة العامة  التصاهلامعظم التشريعات اإلنتخابية املقارنة، وهذا نظرا لطبيعة هذه الطعون وحساسيتها 

  .1من جهة، وإىل السرعة اليت تتميز �ا من حيث تقدمي الطعن اإلنتخايب أو إصدار األحكام املرتتبة عنها

إن مجيع املنازعات أمام ا�الس القضائية أو احملاكم اإلدارية، يشرتط فيها على  :اإلعفاء من توكيل محام -ب

من قانون  826و  10ب على ذلك احلكم بعدم قبول الدعوى طبقا توكيل حمامي، وإال ترت رافع الدعوى

من  800اإلجراءات املدنية واإلدارية، وبعض من هذا الشرط أشخاص القانون العام املشار إليهم يف املادة 

  .2من نفس القانون 827القانون السالف الذكر، طبقا لنص املادة 

أمام اجلهات القضائية فإ�ا معفاة من وجود توكيل حمامي، وهو أما فيما يتعلق بالطعون اإلنتخابية املودعة 

ما يفهم من األحكام املتعلقة بشروط رفع الدعاوي اإلنتخابية أمام احملاكم املختصة، خاصة وأ�ا نصت على 

شرط اآلجال وطبيعة احلكم الصادر يف الدعوى دون التطرق إىل وجوب التمثيل مبحامي ويف هذا يقول األستاذ 

، وبناء على ما 3احلكيم فودة أن عريضة الطعن يف املواد اإلنتخابية ال يشرتط أن تكون موقعة من طرف حمام عبد

يرتك أمر تقديرها لصاحب الطعن، وال تعد  اختياريةسبق فأن توكيل حمام يف املنازعات اإلنتخابية يبقى مسألة 

  .حسب رأيي من األمور اجلوهرية اليت يرتتب عليها عدم القبول 

ة الفصل فيها، حيث اختلفت عات اإلنتخابية بقصر آجاهلا، وسرعتتميز املناز : قصر اآلجال وسرعة الفصل -ج

رئاسية أو تشريعية أو حملية  بانتخاباتمتعلقة مواعيد رفع الطعون والدعاوي اإلنتخابية ما بني منازعات انتخابية 

أن الطعن اإلنتخايب جيب أن حياط برعاية تضمن "وي أو استفتاءات شعبية ويف هذا يقول الدكتور سليمان الطما

 الوثيق باملصلحة العامة ألن تأخري الفصل قد يضع األمور العامة بني أيدي من ال التصالهسرعة الفصل فيه 

  .4" يصلحون هلا أو من شابه ماضيهم أو حاضرهم إجرام أو غري ذلك مما يكون له أثر يف تلك الشؤون 

ونضيف أيضا إىل أن النطاق الزمين للعملية اإلنتخابية حمدد، وال جيوز جتاوزه، لذلك كان على املشرع وضع 

آجال ومواعيد تتناسب وطبيعة هذه العملية، خاصة إذا علمنا أن هذه اآلجال واملواعيد من النظام العام ال جيوز 

                                                           
  .228ص 2005 ،، ديوان املطبوعات اجلامعية)03، طالمبادئ العامة للمنازعات اإلدارية الجزء الثاني( :سعود شيهوبم - 1 

2
  . مرجع سبق ذكره املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 08/09من القانون  827و  826و  800و  10املواد  - 

، 2005 ، اإلسكندرية،، منشأة املعارف)في المواد المدنية والجنائية واإلدارية على ضوء الفقه وأحكام القضاءضوابط اإلختصاص القضائي (:عبد احلكيم فودة -  3

  . 890ص
  .890ص نفس املرجع،  -  4
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بعدم قبول الدعوى، دون النظر يف املوضوع، وهذا كله  خمالفتها، وإال ترتب عنه التصريح خمالفتها أو اإلتفاق على

  .حسب رأيي حتقيقا ملبدأ استقرار املراكز القانونية اليت ينظمها قانون اإلنتخابات يف أقرب وقت

وهنا جيدر بنا التساؤل عن الطبيعة القانونية للطعون اإلنتخابية بإعتبارها إحدى اخلصائص اليت متيزها عن 

ى فهي هل تدخل يف نطاق فضاء اإللغاء أم أ�ا تدخل يف إطار القضاء على الكامل، وهذا بقية الطعون األخر 

  .سنتعرف عليه يف النقطة املوالية بشيء من التفصيل 

من حيث املوضوع عن بقية الطعون  ون اإلنتخابيةتتميز الطع :الخصائص الموضوعية للطعون اإلنتخابية -2

  :نورد أمهها على النحو اآليت ص،قضائية األخرى مبجموعة من اخلصائال

لقد وزع املشرع اإلنتخايب اجلزائري على غرار بقية التشريعات املقارنة  :الطعون اإلنتخابية هي طعون قضائية -أ

املنازعات اإلنتخابية على ثالثة هيئات دستورية كما سبق اإلشارة إليه يف املطلب املتعلق بأنواع الرقابة على العملية 

، واملتمثلة يف ا�لس الدستوري فيما يتعلق بالطعون اخلاصة بصحة عمليات التصويت يف اإلنتخابات اإلنتخابية

التشريعية والرئاسية، وخمتلف اإلستفتاءات، واهليئة العليا املستقلة ملراقبة اإلنتخابات فيما خيص النزاعات والطعون 

ا�لس الدستوري و اجلهات القضائية، أما احملاكم القضائية فقد خصها  اختصاصالبسيطة واليت خترج عن نطاق 

مبهمة الفصل يف الطعون املتعلقة بالعمليات التحضريية للعملية اإلنتخابية، ومنازعات الرتشيح لإلنتخابات احمللية 

ابية، وهذا النوع األخري والتشريعية وصحة التصويت بالنسبة لإلنتخابات احمللية ومنازعات القيد يف القوائم اإلنتخ

من الطعون هو موضوع حبثنا واليت سنتطرق هلا بالدراسة املفصلة الحقا، وعلى هذا األساس يعترب هذا النوع من 

الطعون ذات طبيعة قضائية ختتص احملاكم بالفصل فيها مبوجب أحكام ابتدائية �ائية غري قابلة ألي طعن من 

  .أوجه الطعن املقررة

الفقهية مل تفصل أمرها يف حتديد  األحباثإذا كانت  :طبيعة خاصة اإلنتخابية هي طعون ذاتالطعون  -ب

طبيعة الطعون اإلنتخابية، فهناك فريق أحلقها بدعوى اإللغاء، ويف املقابل هناك من أدخلها يف إطار القضاء 

 أمام القضاء اإلداري، وهذا ما اإلختالف بينها وبني الدعاوي القضائية املثارة الكامل مربزين أوجه التشابه و

  :يدفعنا إىل دراسة كل اجتاه على حدى

ضاء عن دعوى اإللغاء ختتلف الطعون اإلنتخابية املرفوعة أمام الق :الطعون اإلنتخابية هي دعوى إلغاء -1 -ب

هات فقد حرص املشرع اجلزائري على ذكر الطعون اخلاصة بالعملية اإلنتخابية اليت ختتص اجلمن عدة جهات، 
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القضائية بالفصل فيها يف القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات ليؤكد إختالف طبيعة الطعن اإلنتخايب عن 

من قانون  800دعوى اإللغاء اليت يرفعها األفراد واهليئات ضد القرارات اإلدارية النهائية املنصوص عليها يف املادة 

ف يف طبيعة الطعن اإلنتخايب عن دعوى اإللغاء يعود إىل اختالف هذا اإلختال .اإلجراءات املدنية واإلدارية

يتعلق الطعن اإلنتخايب بالعملية اإلنتخابية، ونتائجها املعربة عن حني ميثل القرار النهائي مضمون كل منهما، إذ 

  .الصادر عن اإلدارة العامة وفقا للقانون موضوع دعوى اإللغاء

الصواب إذ أن األخذ �ذا الرأي يؤدي إىل حصر الطعون يف  لكن حسب رأيي أن هذا اإلجتاه جانبه

باملفهوم  انتخايبالنتائج اإلنتخابية، وهو طعن ميس مرحلة معينة من مراحل العملية اإلنتخابية، وبالتايل فهو طعن 

ابقة الضيق يقتصر على إجراءات التصويت والفرز وإعالن النتائج دون أن ميتد إىل حبث ومراقبة اإلجراءات الس

تطبيقه تلقائيا، خاصة وأن املشرع مع كل تعديل يوسع من عن العملية اإلنتخابية، وهذا ال جيوز القول بصحة 

صالحيات اهليئات الرقابية، وخاصة القضائية منها يف الرقابة على العملية اإلنتخابية ليشمل ذلك مجيع مراحلها، 

 أن الطعن اإلنتخايب هو طعن يف صحة عضوية العضو وهو األمر الذي أدى إىل ظهور اجتاه فقهي ثاين يعترب

املنتخب بالنظر إىل كونه ينصرف أساسا إىل فحص الوضع القانوين للمنتخب منذ تقدميه لطلب الرتشح، وإجرائه 

للحملة اإلنتخابية، وصوال إىل التصويت وإعالن النتائج اليت أسفرت عنها العملية اإلنتخابية، فهو طعن يتعلق 

مرحلة القيد يف القوائم اإلنتخابية، لكن املالحظ هنا أن هذه العملية تبدأ  باستثناءاحل العملية اإلنتخابية جبميع مر 

من تاريخ استدعاء اهليئة الناخبة إىل غاية اإلعالن النهائي للنتائج اإلنتخابية، وهذا ما يعد قصورا يف هذا الرأي، 

 افتتاحهات القضائية الفصل يف الطعون اإلنتخابية من تاريخ وخاصة إذا علمنا أن املشرع اإلنتخايب أعطى للج

 انتخابيةمراجعة القوائم اإلنتخابية إىل غاية إعالن النتائج مع بعض اإلختالفات اليت تعود إىل طبيعة كل عملية 

  .على حدى

يف ظل اإلنتقادات املوجهة للرأي األول ظهر  :الطعون اإلنتخابية هي طعون دعوى القضاء الكامل - 2 -ب

اجتاه آخر من الفقه يقول أن الطعون اإلنتخابية تنتمي إىل دعاوي القضاء الكامل، ويف هذا السياق يرى الفقيه 

Odent  بأن الطعون اإلنتخابية تدخل ضمن منازعات القضاء الكامل حيث يكون للقاضي سلطة مراقبة عملية

، ففي ظل القضاء الكامل يتمتع 1شيح وتوزيع األصوات، وتقرير عدد األصوات الصحيحةسري اإلنتخابات والرت 

القاضي بسلطات واسعة اجتاه اإلرادة اإلنتخابية إذ جيوز له أن يفرض عليها السلوك القومي الذي جيب أن تنتهجه 

                                                           
1
  .121ص  ،1998 ، مصر،دار النشر عامل الكتاب ،)دور القضاء في المنازعة اإلدارية( :حسن السيد البسويت  - 
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نتخابية ضمن موضوعات سواء كان قياما بعمل أو امتناعا عن عمل، وقد أدخل جملس الدولة الفرنسي الطعون اإل

، كما أن حمكمة القضاء اإلداري املصري 1القضاء الكامل شأ�ا يف ذلك شأن دعاوي العقود، ودعاوي التعويض 

اعترب الطعون املتعلقة بالعملية اإلنتخابية سواء املتعلقة باإلجراءات املمهدة هلا أم املصاحبة هلا، أم تلك املتعلقة 

عالن النتائج، فهي تفحص عملية اإلنتخاب، وتعمد إىل مراقبة إحصاء األصوات اليت بفرز األصوات أم اخلاصة بإ

ح، ومراجعة النتائج املعلنة فعال فإذا وجدت مثة أخطاء فإ�ا ال تكتفي بإلغاء إعالن الفائز، بل ناهلا كل مرتشّ 

العملية اإلنتخابية  مىت مسحت هلا بإبطال 2تقضي يف حكمنها بأن الطاعن هو الفائز وهو الذي يعترب عضوا

وحممد الصغري  ي، وعلى رأسهم مسعود شيهوبوهذا املوقف الذي تبناه فقهاء القانون اإلداري اجلزائر برمتها، 

أن الطعون القضائية اإلنتخابية تعترب نوع من أنواع القضاء الكامل بعد اإلصالحات اليت عرفتها  باعتبارهمبعلي 

املتضمن قانون اإلنتخابات  06/03/1997املؤرخ يف  97/07ل األمر رقم املنازعات اإلنتخابية من خالل تعدي

والتعديالت اليت تلته فيما بعد، حيث أصبح  07/02/2004املؤرخ يف  04/01مبوجب القانون العضوي رقم 

  .3للقاضي اإلداري البحث عن احلل الكامل للنزاع، وال يكتفي فقط بإبطال قرار اإلدارة أو تعديله

إن املالحظ من خالل استعراض خمتلف التعريفات واخلصائص املتعلقة بالطعون اإلنتخابية املرفوعة أمام 

ق حالقضاء يف جمال املنازعات اإلنتخابية هو أن هذا النوع من الطعون يعد دعاوي قضائية تستهدف محاية 

ل اللجوء إىل القضاء بفرض يه، من خالموضوعي عام يستمد وجوده من القوانني أو القواعد العامة مت اإلعتداء عل

 التمثيل فيها صاحب الدعوى من فصل، يعفىوفق إجراءات تتسم بالبساطة وقصر اآلجال وسرعة ال محايته

  .أداء الرسوم، يتوىل القضاء من خالهلا بسط رقابته على العملية اإلنتخابية مبحامي و 

  .قابة القضاءتطبيقات الطعون اإلنتخابية الخاضعة لر : الفرع الثاني

مراحل العملية اإلنتخابية، إذ ينعقد اإلختصاص  باختالفتتنوع الطعون اإلنتخابية اخلاضعة لرقابة القضاء 

للقضاء بالفصل يف الطعون اإلنتخابية املتعلقة باملراحل التحضريية وصوال إلعالن النتائج حبكم كونه املعين األول 

                                                           
   .وما بعدها 101، ص 2006 ،، منشأة املعارف اإلسكندرية)القضاء اإلداري( :اعبد العزيز شيخ إبراهيم -1
   .14، السنة القضائية 982حتت رقم  17/06/1986الصادر يف  ،)حكم محكمة القضاء اإلداري المصري( -:يراجع -2

  .284، ص2005 ،منشورات احلليب احلقوقية ،)01، طالقضاء اإلداري( :حممد رفعت عبد الوهاب -           
  .بعدها وما 210ص ، 2005 ،....، البلد، دار العلوم للنشر والتوزيع)الوجيز في المنازعات اإلدارية( :حممد الصغري بعلي -: يراجع -3

  . بعدها وما 447ص  ،1999 ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،)03المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ج( :مسعود شيهوب -             
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، ويف هذا اإلطار سنحاول التطرق إىل خمتلف النزاعات اليت 1املعروضة عليهواألخري بالفصل يف خمتلف الطعون 

  :، وذلك كما يليخيتص القضاء بالفصل فيها

  :الطعون اإلنتخابية المتعلقة بالمرحلة التحضيرية -أوال

ل من قرارات اإلدارة اإلنتخابية خال بالرجوع إىل أحكام القانون اإلنتخايب جند أن املشرع منح لكل متضرر

هذه املرحلة اللجوء إىل اجلهات القضائية للطعن فيها خالل اآلجال احملددة قانونا وإن املالحظ على هذه املرحلة 

  :أن الطعون اليت تنشأ عنها تتعدد وتتنوع بتعدد اإلجراءات اليت تطبع هذه املرحلة، وتأخذ األشكال اآلتية

ويقصد �ا تلك الطعون الناشئة أثناء إعداد ومراجعة القوائم  :الطعون المتعلقة بمراجعة القوائم اإلنتخابية -1

اإلنتخابية، حيث يتعلق األمر باإلعرتاضات املقدمة من طرف املواطنني أمام القضاء بصدد التسجيل الغري قانوين 

  .2ألحد الناخبني، أو الرفض غري املربر للتسجيل يف القوائم اإلنتخابية

اإلعرتاضات املقدمة إليها من طرف املواطنني نكون  قرارها يف الطعون و فعندما تصدر اللجنة اإلنتخابية

 من القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات 21أمام قرار إداري حيتاج إىل طعن قضائي، حيث نفس املادة 

يعات من طرف األطراف املعنية أسوة مبا قامت به خمتلف التشر  3على إمكانية الطعن أمام احملكمة املختصة

من قانون اإلنتخابات املصري على مسألة الطعن اإلنتخايب يف اجلداول  17األخرى، حيث نصت املادة 

  .4اإلنتخابية أمام القضاء اإلداري

وجتدر اإلشارة هنا إن أن املشرع اجلزائري جعل اإلختصاص بالفصل يف الطعون املتعلقة بالقوائم اإلنتخابية 

 97/07من القانون املعدل لألمر 25ادة القضاء اإلداري خيتص به طبقا لنص املللقاضي العادي بعدما كان 

كما سبق اإلشارة إليه يف الباب األول من هذا البحث، وهو اإلجتاه الذي يؤيده الدكتور   املتعلق باإلنتخابات

  حبالته املدنية،  على أساس أن القوائم اإلنتخابية حتتوي على بيانات شخصية للناخب، واملرتبطة 5عمار بوضياف

                                                           
1

  .446ص  مرجع سبق ذكره،، )03المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج ( :مسعود شيهوب -
  .116، 115ص  مرجع سبق ذكره، عادل بوعمران،  -:يراجع -2

  .447، ص مرجع سبق ذكرهمسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية،  -           
  .املتعلق بنظام اإلنتخابات، املرجع السابق 16/10من القانون العضوي رقم  20املادة  -3
  . 212، ص 2005سنة  ،1، إعداد قسم الدراسات احلليب احلقوقية ط)قوانين اإلنتخاب في الدول العربية( -4
  . 80،81ص  ، مرجع سبق ذكره،ق بنظام اإلنتخاباتعمار بوضياف إصالح القانون العضوي املتعل -:يراجع -5

  .210ص، مرجع سبق ذكرهلي، عحممد الصغري ب -  
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  .1لقضاء اإلداريالقاضي العادي منه ل الختصاصوبالتايل فهي أقرب 

ال ترتيب أن خيتص القاضي اإلداري أو العادي، فاملهم هو بسط  وبناء على ما تقدم فإنه ميكن القول أنه

الناخب إذا علمنا أن رقابة القضاء على هذه املرحلة من العملية اإلنتخابية، خاصة وأن ذلك ال يؤثر على حقوق 

  .القرارات الصادرة عنها �ائية وغري قابلة للطعن فيها

يعترب هذا النوع من املنازعات يدخل : المنازعات المتعلقة باإلعتراض على قائمة أعضاء مكتب التصويت -2

التحضري ليوم يف إطار اإلعداد والتحضري للعملية اإلنتخابية، وبالتايل ميكن تسمية هذه املنازعات مبنازعات 

اإلقرتاع، حيث يقوم الوايل حسب ما سبق اإلشارة إليه يف الباب األول يف هذا البحث يقوم بتعيني أعضاء مكتب 

حني، وميكن أن يوما من قفل قائمة املرتشّ  15التصويت بقرار من الوالية، وتنشر مبقر الوالية والبلديات املعنية بعد 

حني األحرار املرتشّ  ة اإلعرتاض املقبول عليها من طرف األحزاب السياسية وتكون هذه القائمة حمل تعديل يف حال

أيام  03املشاركني يف العملية اإلنتخابية، ويف حالة الرفض ميكن لألطراف املعنية تقدمي طعن أمام القضاء يف أجل 

 طعنه أن هذا العضو أن يثبت يف، وعلى الطاعن  2من تاريخ تبليغ قرار الرفض أمام احملكمة اإلدارية املختصة

ح أو منتخب، أو قريب من موضوع اإلعرتاض ليس ناخبا أو أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الوالية، أو أنه مرتشّ 

وعلى احملكمة الفصل يف  ،3حنيحني أو أنه عضو يف حزب سياسي ألحد املرتشّ الدرجة الرابعة ألحد املرتشّ 

سجيل الطعن، ويبلغ القرار مبجرد صدوره إىل األطراف املعنية وإىل أيام من تاريخ ت 05موضوع الطعن خالل أجل 

أن املشرع جعل  ، حيث4من القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات  30الوايل قصد تنفيذه طبقا لنص املادة 

ليت تعتمد على من قرار احملكمة غري قابل ألي طعن بغرض عدم اإلطالة يف النزاع الذي يتناىف والعملية اإلنتخابية ا

  .5السرعة يف اإلجراءات لتمكني املواطنني من ممارسة حقهم الدستوري يف اإلنتخاب

  الخاصة بأعضاء المجالس المنتخبة منازعات الترشيح -ثانيا

  :تنقسم منازعات الرتشيح لعضوية أحد ا�الس املنتخبة إىل نوعني أساسيني ومها على التوايل

                                                           
  254ص مرجع سبق ذكره، ،ملنازعات اإلدارية، املرجعا ،عمار بوضياف  -  1
2

، والصادر 12/32حتت رقم  06/02/2012املرسوم التنفيذي املتعلق بشروط تعيني أعضاء مكتب التصويت وكيفية ممارسة حق اإلعرتاض أو الطعن القضائي بشأ�م املؤرخ يف  -

  .15/02/2012يف  املؤرخ 08يف ج ر 
  . همن 03املادة نفس املرجع،  -3
  .املتعلق بنظام اإلنتخابات، املرجع السابق 16/10من القانون العضوي رقم  30املادة  -4
  .447ص  ، مرجع سبق ذكره،)03جالمنازعات اإلدارية، ( :مسعود شيهوب -:يراجع -5

  .213، 212، ص مرجع سبق ذكرهمزوزي ياسني،  -           
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تعترب ا�الس الشعبية احمللية  :الوالئية بأعضاء المجالس الشعبية البلدية ومنازعات الترشيح الخاصة  -1

املتمثلة يف ا�لس الشعيب البلدي وا�لس الشعيب الوالئي أساس الالمركزية اإلدارية ومبدأ دميقراطية اإلدارة العامة 

اع النسيب يف القائمة كما سبق سنوات، بطريق اإلقرت  05أعضائهما ملدة  انتخابومبدأ املشاركة الشعبية، يتم 

  . 1العهدة اجلارية انقضاءاإلشارة إليه، وجتري يف ظرف ثالثة أشهر اليت تسبق 

من نفس  74يوما قبل تاريخ اإلقرتاع طبقا لنص املادة  60ويف هذا اليوم جيب تقدمي التصرحيات بالرتشيح 

الوايل يبلغ إىل األطراف املعنية يف أجل القانون، وجيب أن يكون رفض أي ترشيح مبوجب قرار معلل من طرف 

أيام من تاريخ إيداع التصريح بالرتشيح، أين يكون هذا القرار قابال للطعن فيه أمام احملكمة اإلدارية يف أجل  10

أيام من تاريخ رفعه حبكم �ائي غري قابل ألي شكل  05أيام من تاريخ التبليغ، وتفصل فيه احملكمة خالل  03

، وحسنا ما فعل املشرع هنا 2عن، ويبلغ تلقائيا إىل األطراف املعنية وإىل الوايل املختص قصد تنفيذهمن أشكال الط

إذ مكن القضاء اإلداري من الفصل يف الطعون اإلنتخابية بدال من القضاء العادي أسوة مبا تأخذ به الدول اليت 

  .3أخذت مببدأ ازدواجية القضاء

شيح اخلاصة بأعضاء الربملان بدورها إىل تنقسم منازعات الرتّ  :ضاء البرلمانة بأعرشيح الخاصّ منازعات التّ  - 2

  :صنفني ومها

يتم انتخاب أعضاء ا�لس الشعيب الوطين  :منازعات الترشيح الخاصة بأعضاء المجلس الشعبي الوطني -أ

كل دائرة انتخابية يف قوائم حون بالرتتيب يف  ملدة مخسة سنوات بطريق اإلقرتاع النسيب على القائمة ويسجل املرتشّ 

  .4حني إضافينيحني بقدر عدد املقاعد املطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثالثة مرتشّ تشتمل على عدد من املرتشّ 

العهدة النيابية اجلارية، وجيب تقدمي التصريح  النقضاءجتري اإلنتخابات يف ظرف األشهر الثالثة السابقة 

رعاية حزب سياسي أو أكثر حتصل خالل اإلنتخابات التشريعية األخرية  حني إما حتتبالرتشح ضمن قائمة مرتشّ 

منتخبني  10ح فيها، وإما أن يتوفر على من األصوات املعرب عنها يف الدائرة اإلنتخابية املرتشّ   %4على أكثر من 

ح فيها، وإذا كان احلزب يشارك ألول مرة أو ال تتوفر فيه الشروط السابقة أو كان على األقل يف الدائرة املرتشّ 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي  65املادة  -1
2

  .املتعلق بنظام اإلنتخابات املرجع السابق 16/10قم ر قانون العضوي من ال 78املادة  -:يراجع -

  .219، 218ص  مرجع سبق ذكره،اسني، مزوزي ي -           

  .122ص  سبق ذكره،، مرجع بن داود ابراهيم -           
  . 213، ص مرجع سبق ذكره حممد الصنغري بعلي، -3
  ، مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام اإلنتخابات 16/10 من القانون العضوي رقم 84املادة  -4



 ل في الطعون اإلنتخابيةصالف                                            :                        من الباب الثاني الفصل األول

 

192 
 

توقيع على األقل من ناخيب الدائرة اإلدارية املعنية فيما خيص كل  250حرة، عليه تدعيمها بـ الرتشح بعنوان قائمة 

رفض أي مرتشح أو قائمة  ، ويودع هذا التصريح لدى مصاحل الوالية، ومن الواجب أن يكون1مقعد مطلوب شغله

أيام كاملة ابتداء  10انتخابية مبوجب قرار معلل تعليال كافيا وقانونيا، يبلغ هذا القرار حتت طائلة البطالن خالل 

اإلدارية املختصة للفصل فيه  من تاريخ إيداع التصريح بالرتشح، ويكون هذا القرار قابال للطعن فيه أمام احملكمة

كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويبلغ هذا القرار تلقائيا فور صدوره إىل األطراف   بقرار خالل مخسة أيام

  .2املعنية وإىل الوايل قصد تنفيذه، ويكون غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن

 06األمة املنتخبني ملدة يتم انتخاب أعضاء جملس  :منازعات الترشيح الخاصة بأعضاء مجلس األمة -ب

نصف أعضائه املنتخبني كل ثالثة سنوات، وينتخب أعضائه املنتخبني حسب منوذج اإلقرتاع املتعدد سنوات جيدد 

 3األمساء يف دور واحد على مستوى الوالية من طرف اهليئة اإلنتخابية، أي عن طريق اإلقرتاع غري املباشر والسري

  .حسب ما مت اإلشارة إليه يف الباب األول من هذا البحث

اإلنتخابية الوالئية املتشكلة من ثالثة قضاة، يعينهم وزير العدل أن ترفض مبوجب قرار معلل ميكن للجنة 

 ح يف مهلةأي ترشح مل تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون، وجيب أن يبلغ قرار الرفض إىل املرتشّ 

أيام كاملة  03فض قابال للطعن فيه خالل ح، ويعد قرار الر يومني كاملني ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالرتشّ 

أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن،  05ابتداء من تاريخ تبليغه، وتفصل احملكمة اإلدارية املختصة خالل 

، وعمد 4ويبلغ احلكم تلقائيا وفور صدوره إىل األطراف املعنية وحسب احلالة اللجنة اإلنتخابية الوالئية قصد تنفيذه

إىل جعل قرار احملكمة اإلدارية غري قابل ألي طريق من طرق الطعن بغرض عدم اإلطالة يف العملية لتشكيل املشرع 

  .5جملس األمة

  منازعات اإلعتراض على صحة عملية التصويت -ثالثا

فسح املشرع اإلنتخايب إمكانية اإلعرتاض على صحة عمليات التصويت على انتخاب أعضاء ا�الس 

احمللية أمام القضاء اإلداري، وذلك عن طريق الطعن القضائي يف مدى مشروعية خمتلف إجراءات وتدابري العملية 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  94املادة  -:يراجع -1

  .118ص ،  ، مرجع سبق ذكرهرانعادل بوعم -             
  . املتعلق بنظام اإلنتخابات، املرجع السابق 16/10من القانون العضوي رقم  98املادة  -2
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  108و  02املادتني   -3
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  لقاملتع 16/10من القانون العضوي رقم  116و  98املادتني  -4
  .213ص،  مرجع سبق ذكره حممد الصغري بعلي،  -5
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إمكانية ام خصائصها، فباإلضافة إىل اإلنتخابية، سواء تعلق األمر بعملية اإلقرتاع أو الفرز من حيث ضمان وإحرت 

من قانون اإلنتخابات اليت تعد ضمانة أوىل لنزاهة  30الطعن يف قائمة أعضاء مكاتب التصويت طبقا لنص املادة 

حني، ويتم الفرز يف نفس مكتب عملية التصويت، تأيت بعدها إجراءات التصويت حبضور ممثلني عن املرتشّ 

حسب ما مت اإلشارة إليه يف الباب األول من هذا البحث، وإذا الحظ  1نيالتصويت علنيا وحبضور الناخب

اض على الناخبون أي إخالل به املبادئ أثناء عملية التصويت أو الفرز أعطى هلم املشرع احلق يف تسجيل اعرت 

يداع احتجاج يف مكتب التصويت نفسه على أن يسجل على حمضر الفرز يف صحة هذه العملية من خالل إ

ورها إىل اللجنة اإلنتخابية الوالئية إلنتخابية البلدية اليت ترسله بدانة املخصصة هلذا الغرض، ويرسل إىل اللجنة ااخل

واليت تكون قابلة داء من تاريخ أخطارها باإلحتجاج، أيام ابت 05اليت تفصل فيه مبوجب قرار إداري يف أجل 

أيام ابتداء من تاريخ تبليغها، واليت تفصل فيه يف  03يف أجل للطعن فيها أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا 

  . 2أيام، ويكون هذا احلكم �ائي غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن 03أجل 

وإن املالحظ هنا أن املشرع استبعد القضاء من الفصل يف الطعون املتعلقة بصحة عمليات التصويت 

، إضافة إىل اإلستفتاءات الشعبية ومنح سلطة الفصل فيها إىل ا�لس بالنسبة لإلنتخابات الرئاسية، والربملانية

اهليئة املستقلة عن بقية السلطات الثالث متأثرا مببدأ الفصل بني السلطات كما سبق اإلشارة  باعتبارهالدستوري 

إليه يف الباب األول من هذا البحث، وكان من األجدر باملشرع على غرار بقية التشريعات األخرى منح اختصاص 

  .ة إىل جملس الدولةالفصل الطعون املتعلقة بصحة عمليات التصويت بالنسبة لإلنتخابات الربملاني

كما أن املشرع مل يبني معيار توزيع اإلختصاص بالفصل يف الطعون اإلنتخابية بني اجلهات القضائية 

املختصة واهليئة العليا املستقلة ملراقبة العملية اإلنتخابية، خاصة وأننا نالحظ أن إختصاص هذه األخرية أوسع جماال 

حمدودا، األمر الذي يؤدي إىل تقزمي دور هذه السلطة واستبعاده من من اختصاص اجلهات القضائية الذي يبقى 

  .الفصل يف الطعون اإلنتخابية

 

 

                                                           
  .229، صمرجع سبق ذكرهمزوزي ياسني،  -:يراجع -1

  .216، 215، ص مرجع سبق ذكرهحممد الصغري بعلي،  -           
  .سبق ذكرهمرجع لق بنظام اإلنتخابات، املتع 16/10من القانون العضوي رقم  170املادة  -2
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  ارسة الطعون القضائية اإلنتخابيةضوابط مم: المطلب الثاني

من خالل استعراضنا ملاهية الطعون اإلنتخابية من خالل تعريفها وتطبيقا�ا يف التشريع اجلزائري يف املطلب 

اول التطرق يف هذا املطلب إىل أهم الشروط الواجب توافرها لقبول اهليئات القضائية والنظر فيها، واليت األول سنح

تتعلق سواء بالطاعن نفسه من خالل اشرتاط توافر كل من الصفة واملصلحة واألهلية فيه أو من حيث الشروط 

عن لطعون أمام اجلهات اإلدارية مصدرة القرار واملتمثلة يف وجوب إثبات تقدمي الطا ،املتعلقة باإلجراءات الشكلية

آلجال واملواعيد احملددة لذلك، كما مصدرة القرار حمل الطعن، واحرتام اللجهة حمل الطعن، واحرتام اآلجال 

  . وذلك من خالل الفروع املوالية إىل طبيعة هذا الشروط وتأثري غيا�ا على مصري الطعن القضائي، سنتطرق

  الشروط المتعلقة بالطاعن: األول الفرع

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت جاءت بعنوان األحكام املشرتكة  13بالرجوع إىل نص املادة 

جلميع اجلهات القضائية أنه ال جيوز ألي شخص التقاضي ما مل تكن له صفة ومصلحة قائمة أو حمتملة يقرها 

من نفس القانون اليت اشرتطت أهلية اخلصوم اليت يرتتب على ختلفها بطالن  64القانون، إضافة إىل نص املادة 

  :اإلجراءات، وسنتوىل شرح هذه الشروط بشيء من التفصيل، مع تبيان موقف القضاء على النحو اآليت بيانه

  شرط الصفة في الطاعن -أوال

رفتها اجلزائر ووصوال عند القانون استقر املشرع اإلنتخايب اجلزائري من خالل القوانني اإلنتخابية اليت ع

هيئات اإلدارة  إحدىح أن ينازع يف القرار الذي أصدرته يف الطعن لكل ناخب أو مرتشّ على منح احلق  16/10

ويعترب هذا التوجه سليما وصائبا جاء لينسجم مع املبادئ العامة اليت جاء �ا قانون اإلجراءات املدنية  ،1اإلنتخابية

ضافة إىل املصلحة السالفة الذكر، ومع استقر عليه أحكام القضاء اليت تشرتط إ 13واإلدارية يف نص املادة 

أي بالسند الذي مينحه القدرة على اإلدعاء،  تملة فمن يدعي أمام القضاء التمتع بصفة التقاضيالقائمة أو احمل

  :وبناء على ما سبق فإن الصفة يف قانون اإلنتخابات تثبت لكل من .2مبعىن الرتخيص

                                                           
1

  .81، ص2011 ،اليمني ،جامعة عدن ،، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات املاجستري يف القانون العام، كلية احلقوق)م القانوني للمنازعات اإلنتخابيةظاالن( :سهام ميهوب -
  .63، 62، ص2009 ،اجلزائر، ، موقع للنشر والتوزيع)قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد(: عبد السالم ذيب -2
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، 1تثبت هذه الصفة لكل مواطن مسجل يف القائمة اإلنتخابية التابعة إلحدى الدوائر اإلنتخابية: الناخب -1

هذه الصفة إال من توفرت فيه شروط اإلنتخاب وقدم ملفا لتسجيل نفسه ضمن أحد  وال ميكن أن يكتسب

القوائم اإلنتخابية، ومت تسليمه بطاقة الناخب حيث ختوله هذه الصفة مصلحة الطعن يف بعض قرارات اإلدارة 

لناخب، أو اإلنتخابية، كاإلعرتاض مثال على تسجيل مواطن أو شطبه من قائمة انتخابية ينتمي إليها هذا ا

من القانون العضوي املتعلق بنظام  19اإلعرتاض على شطبه من القائمة اإلنتخابية بغري وجه حق طبقا للمادة 

بعد، بسبب رفض اللجنة ، واستثناءا فقد أعطى املشرع للناخب الذي مل يكتسب هذه الصفة 2اإلنتخابات

أعطى هذه الصفة ، كما 3الشروط القانونية املطلوبة فيه اإلدارية البلدية تسجيله يف القائمة اإلنتخابية، رغم توافر

أيضا للهيئة العليا ملراقبة اإلنتخابات أو اإلدارة اإلنتخابية احلق يف تقدمي طعن يف حالة التسجيل املكرر لنفس 

 الناخب يف قائمتني انتخابيتني خمتلفتني، أو أن التسجيل يف القائمة اإلنتخابية مث بناء على استعمال طرق

  .4ة أو بناء على تزوير يف حمررات رمسية أو وثائق إداريةاحتيالية، أو تدليسيّ 

لكن يف املقابل جند أن املشرع قصر الصفة ضمن يريد الطعن يف صحة التصويت مثال يف الناخب الذي 

اض من قانون اإلنتخابات اليت تعطي احلق لكل ناخب اإلعرت  170طبقا لنص املادة  5استعمل حقه يف التصويت

، حيث أنه ال ميكن للناخب الذي 6على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه يف املكتب الذي صوت فيه

مل يصوت لسبب من األسباب تقدمي طعن ضد نتائج التصويت، إذ يتم رفض الكثري من الطعون مىت ثبت للجان 

، وهذا بغرض تفادي 7لتصويتاإلنتخابية الوالئية عدم تسجيل اإلحتجاج من طرف املعين يف حمضر مكتب ا

الطعون غري املؤسسة على سند، فكيف ملن ال ميارس حقه يف التصويت ويعايش ظروفه ويتتبع جمراه من الطعن يف 

صحته، وال ننسى يف األخري إىل أن صفة الناخب املسجل بشكل قانوين وصحيح ميكنه من تقدمي ملف ترشيحه، 

                                                           
  .805، ص2006، منشأة املعارف، اإلسكندرية، )03، ط القضاء اإلداري( :عبد الغين بيسوي عبد اهللا -1
  .، مرجع سبق ذكرهتخاباتاملتعلق بنظام اإلن 16/10من القانون العضوي رقم  19املادة  -2
، 26، جملة الشريعة والقانون، كلية احلقوق، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، السنة  )نيمجلس النواب البحري القيد في الجداول اإلنتخابية ألعضاء( :بدر حممد عادل حممد -3

  .295، ص2012، 51العدد 
  .، مرجع سبق ذكرهظام اإلنتخاباتاملتعلق بن 16/10من القانون العضوي رقم  21املادة  -4
5

  .  172، ص مرجع سبق ذكرهسهام ميهوب،  -
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  170املادة  -6
، موضوعها النتخابية الوالئية لوالية قاملةواللجنة ا بني ممثل حزب العمال 00829/12م حتت رق 11/12/2012، الصادر يف قرار احملكمة اإلدارية بقاملة، القسم اإلستعجايل -7

  .2012النتخابات احمللية التصويت لنتائج يف  الطعن
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و ا�لس الشعيب الوطين، وختوله صفة تقدمي طعن يف قرار رفض قبول ملف ا�الس احمللية املنتخبة ألعضوية أحد 

  .1من قانون اإلنتخابات 98و  78ترشيحه أمام احملكمة اإلدارية املختصة طبقا لنص املادتني 

تثبت هذه الصفة لكل ناخب توافرت فيه مجيع الشروط القانونية لإلنتخاب، وتقدم مبلفه أمام  :حالمترشّ  -2

ح ال حيمل املختصة، ومث قبول ترشيحه بصفة رمسية مبوجب قرار صادر عن الوايل املختص إقليميا، فاملرتشّ اجلهات 

هذه الصفة كما سبق اإلشارة إليه ما مل يكن حامال لصفة الناخب، وهذه الصفة متكنه من اإلعرتاض على قائمة 

من قانون اإلنتخابات،  30بقا لنص املادة ح فيها، طأعضاء مكتب التصويت التابع للدائرة اإلنتخابية املرتشّ 

نتخابات ا�الس احمللية بعد تسجيل على صحة عملية التصويت فيما خيص اوختوله أيضا صفة اإلعرتاض 

ح فيها طبقا للمادة احتجاجه على حمضر الفرز على مستوى مكتب التصويت التابع للدائرة اإلنتخابية املرتشّ 

  .2من نفس القانون 168

  شرط المصلحة في رافع الطعن -ثانيا

حا، بشرط يف هذا األخري باإلضافة إىل وجوب اشرتاط الصفة يف الطاعن سواء كان ناخبا أو مرتشّ 

املصلحة، فالصفة ال تندمج يف املصلحة يف الطعون اإلنتخابية، حيث تعد املصلحة شرط لقبول الدعوى يف حني 

فقد يكون للطاعن يف الدعاوي اإلنتخابية مصلحة من الطعن أن الصفة شرط ملباشرة هذه الدعوى أمام القضاء، 

، وبالتايل ال تقبل دعواه كما سبق اإلشارة إليه، 3يف العملية اإلنتخابية لكن ال تكون له الصفة يف مثل هذه احلالة

  :وذلك على النحو اآليت القواعد الضابطة لهإىل ولإلحاطة �ذا الشرط سوف حناول التطرق إىل معناه، مث 

ميكن تعريف املصلحة بأ�ا احلاجة إىل محاية القانون أو هي الفائدة اليت تعود على : تعريف شرط المصلحة -1

أما بالنسبة لتحقق شرط املصلحة يف دعوى اإللغاء ال يشرتط أن يكون هناك حق مسه القرار ، 4رافع الدعوى

عىن ذلك أنه يكتفي بأن يكون الطاعن يف املطعون فيه، بل يكفي أن يكون للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة، وم

حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار املطعون فيه، من شأ�ا أن تؤثر تأثريا مباشرا يف مصلحة ذاتية له، أي أن القرار 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخاباتاملتعلق  16/10القانون العضوي رقم  -1
  .، مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام اإلنتخابات 16/10من القانون العضوي رقم  168، 30املادتني  -2
  .64، ص مرجع سبق ذكرهعبد السالم ذيب،  -3
  .85، ص مرجع سبق ذكرهياف، دعوى اإللغاء، عمار بوض -: يراجع -4

  .2009عمر زودة، حماضرات يف اإلجراءات املدنية واإلدارية، ألقيت على طلبة املدرسة العليا للقضاة، اجلزائر،  -             
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أما فيما ، 1املطعون فيه حالة قانونية خاصة برافع الدعوى جتعل له مصلحة شخصية مباشرة يف الطعن باإللغاء

اإلرتباط بني شرطي الصفة واملصلحة يف نطاق الطعون اإلنتخابية حيتم علينا  ازعات اإلنتخابية فإنّ يتعلق باملن

الرتكيز على عنصر الضرر لقياس مدى جدية الدعوى املرفوعة، ومن هنا يتعني الفصل بني املصلحة والطعن واليت 

اب، وبني الصفة يف الطعن وإن توافرت مناطها الضرر الذي حلق الشخص نتيجة لعيب أو خمالفة يف إجراء اإلنتخ

  .يف الشخص فليس بالضرورة أن تكون متصلة باملصلحة فيه كما سبق اإلشارة إليه أعاله

إن ما سبق يدفعنا إىل أن نتساءل فيما إذا كانت املصلحة يف الطعن املقدم مبناسبة نتائج اإلنتخاب تتميز 

  .اليت يشرتطها املشرع والقضاء يف القانون اخلاصةخبصوصية أو استقاللية جتعلها ختتلف عن املصلحة 

اإلجابة على التساؤل السابق تنطلق من القول أن توافر الصفة فقط ملن له احلق يف تقدمي الطعون 

املصلحة متوافرة، نظرا ألن املصلحة احملمية هي مصلحة عامة توسع بشكل عام من دائرة  العتباراإلنتخابية يكفي 

وهو األمر الذي يرتتب عليه حتما أن املصلحة املرفوعة من قبل  2هم محاية هذه املصلحةاألشخاص الذين �م

الناخب واملرشح متحققة يف الدعوى املرفوعة، ما دام أ�ا مقدمة من ناخيب أو مرشحي الدائرة املطعون بصحة 

لدى الناخب مصلحة يف ن انتخابا�ا، وقوام ذلك كله، أنه كما أن للمرشح مصلحة يف الفوز يف اإلنتخابات، فإ

، وبناء عليه فال جيب أن يتعدى األمر 3نتخابات سليمة تعرب بشكل صحيح عن إرادة الناخبنياحلصول على ا

البحث عن املنفعة العملية العائدة على الشخص وهو ما يكون أمرا الزما يف شأن الدعاوي اليت ترفع يف نطاق 

  .4القانون اخلاص

دعاوي اإلنتخابية على سائر الدعاوي القضائية األخرى خاصة يف جمال القانون إن اخلصوصية اليت متيز ال

اخلاص، جترنا إىل القول أن الطعون اإلنتخابية تقرتب إىل حد كبري من دعاوي احلسية يف الشريعة اإلسالمية اليت 

مال بالقاعدة الشرعية �دف إىل محاية حمارم اهللا من أن تنتهك واحملافظة على أمن وحقوق ا�تمع، وذلك كله ع

  .5القائلة بوجوب األمر املعروف والنهي عن املنكر

                                                           
1

  .380، 379، ص مرجع سبق ذكرها، القضاء اإلداري، عبد العزيز شيح إبراهيم -: يراجع -

  .138، 137ص  عة احلاج خلضر باتنة،جام كلية احلقوق  ،يف القانون رسالة دكتوراه )خصوصية المنازعات اإلدارية،( :بونعاس نادية -             
  .66، ص ، مرجع سبق ذكرهعبد احملسن املقاطعحممد  -2
  .37، ص2001، ديسمرب 04ملحق العدد  ،25، جملة احلقوق، جملس النشر العلمي، الكويت السنة )خصوصية في الطعون اإلنتخابية( :حممد الفيلي -3
  .72، ص مرجع سبق ذكره بد احملسن املقاطع،حممد ع -4
جملة اإلجتهاد القضائي، خمرب أثر اإلجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية احلقوق، جامعة بسكرة، ، )دور الحسبة في الوقاية من الفساد ومنعه( :شهرزاد بوسطلة -:يراجع -5

  .154ص ،2009سبتمرب  05العدد 
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مل اإلنتخابية الوالئية يف اجلزائر  واجلدير باإلشارة أنه من خالل تتبعنا �مل القرارات الصادرة عن اللجان

ا وذاتيتها، نعثر ضمنها على موقف حاسم بشأن شرط املصلحة واخلصوصية اليت متيزها أو باألحرى استقالليته

وهذا األمر يدفعنا إىل القول أن الفضاء اإلنتخايب حياكي املشرع فيما ذهب إليه الذي ال يركز كثريا على عنصر 

الضرر يف الطعن كأساس لقبوله من الناحية الشكلية، وإمنا يشرتط يف مقدم الطعن الصفة القانونية اليت تعكس 

  .لعملية اإلنتخابية وضمان صحتهامصلحته املباشرة أو عن املباشرة يف محاية ا

وأمام سكوت املشرع والقضاء يف اجلزائر حول هذه املسألة جاز لنا القول أنه من الطبيعي أن يصدر الطعن 

غالبا ضمن تضرر من اإلنتخاب أو باألحرى اخلاسر فيها بشكل مباشر وهو يف هذه احلالة املرشح عن دائرة 

تتحقق بعدم فوز ا الطعن من فئة الناخبني رغم خسار�م احملتملة واليت انتخابية معينة ، ونادرا ما يصدر هذ

مرشحهم، وميكن أن يعزى السبب يف ذلك حسب اعتقادي إىل قلة وعي الناخبني بأمهية اإلنتخاب من جهة، 

  .وبضرورة محاية اإلرادة الناخبة من مظاهر التشويه، والتكديس من جهة أخرى

للمصلحة يف املنازعة اإلنتخابية كما سبق اإلشارة إليه أعاله عدة  :المصلحةالشروط الواجب توافرها في  -2

  :واليت من أمهها ،األخرى حة يف الدعاوىخصائص متيزها عن غريها من اخلصائص املطلوبة يف شرط املصل

اء حبق جيب أن تكون املصلحة حممية قانونا أي مشروعة واملقصود بقانونية املصلحة اإلدع :أن تكون مشروعة -أ

أو مركز حيميه القانون، وهذا يتماشى مع وظيفة القضاء يف محاية النظام القانوين يف الدولة فإذا كان الناخب مثال 

مقيدا يف اجلداول اإلنتخابية بسبب سهو من اإلدارة اإلنتخابية أو بسبب حتايل منه أو تدليس إىل غري ذلك، فإنه 

ئمة اإلنتخابية ألن هذا القرار جاء ليصلح الوضعية أو يسحب منه صفة ال حيق له أن يطعن يف قرار شطبه من القا

 باحرتام، فإنه ال جيوز لشخص أن يطالب 1الناخب يف هذه الدائرة اإلنتخابية حىت وإن كان القرار غري مشروع

  .قواعد املشروعية بينما مركزه هو غري مشروع

األصل أن تكون املصلحة املربزة لقبول الدعوى خمففة أي قائمة وحالة، ولكن  :أن تكون حالة ومحققة -ب

أحيانا توجد مصلحة حمتملة للطاعن ينبغي محايتها من وراء رفعه لدعواه، وبناء على ذلك جيوز رفع دعوى بطلب 

صاحل مرشح قيامه بتزوير نتائج اإلنتخاب ل احتمالاستبدال عضو من أعضاء مكتب التصويت، ما دام أن هناك 

                                                                                                                                                                                     
  . 486، 485، ص مرجع سبق ذكره بيسوين عبد اهللا، عبد الغين -           

1
  .وما بعدها  383، ص مرجع سبق ذكرهعبد العزيز شيخا،  إبراهيم -: يراجع -

  .624، 623، ص 2004اإلسكندرية،  ،املعارفمنشأة ، )01دعوى إلغاء القرار اإلداري األسباب والشروط، ط( :عبد العزيز عبد املنعم خليفة -             
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من املرشحني، لدرجة القرابة اليت تربطهما أو عالقة التبعية اليت خيضع هلا هذا العضو من طرف املرشح، وهذا طبقا 

، فاملشرع أجاز للمرشح أو ممثله الطعن يف قائمة 1من القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات 30للمادة 

 احتمالحمتملة للطاعن يف إلغاء هذا القرار، واملتمثلة يف  أعضاء مكاتب التصويت ما دامت أن هناك مصلحة

وقوع حتيز أو تزوير يف نتائج التصويت، وهذا حسب رأيي ضمانة إضافية من املشرع حلماية العملية اإلنتخابية من 

رقابته  املساس �ا، وحتيز اإلدارة اإلنتخابية ألحد املرشحني دون اآلخر، واليت ميارس من خالهلا القاضي احتمال

  .على عملية التصويت

  شرط األهلية في الطاعن -ثالثا

إن احلديث عن األهلية شرط من شروط رفع الطعون اإلنتخابية أمام القضاء يقتضي منا تعريف هذا 

  . الشخص الطبيعي مث الشخص املعنوي، وذلك ما يظهر من خالل النقاط املوالية الشرط، مث التمييز بني أهلية

أمام القضاء، واألهلية لدى بعض ) التصرف القانوين( يقصد باألهلية هنا أهلية األداء  :األهليةمفهوم شرط  -1

الدعوى، وإمنا هي شرط لصحة إجراءا�ا فإذا باشر الدعوى من هو ليس أهال الفقهاء ليست شرطا لقبول 

إذا كان الطاعن متمتعا ملباشر�ا كانت دعواه صحيحة مقبولة، ولكن إجراءات اخلصومة تكون باطلة، وعليه ف

بأهلية التصرف عند رفع الدعوى مث طرأ أثناء سري اإلجراءات ما أفقده هذه األهلية، كتوقيع احلجر عليه، أو 

من القانون العضوي من نظام اإلنتخابات  05ح ألحد األسباب املذكورة يف املادة فقدانه صفة الناخب أو املرتشّ 

النظر يف اخلصومة إىل أن تستأنف يف مواجهة من له احلق يف مواصلتها  فإن الدعوى تظل صحيحة، ولكن يوقف 

  .حكاحلزب السياسي الذي ينتمي إليه املرتشّ 

من ق أ م إ ضمن الدفع ببطالن  64ويبدوا أن املشرع قد أخذ �ذا الرأي فقد نص على األهلية يف املادة 

املشار إليها أعاله من قانون  05فسه، واملادة اإلجراءات وجعلها من النظام العام يثرها القاضي من تلقاء ن

ح أو الناخب اإلنتخابات اليت يفهم منها اإلشارة إىل شرط األهلية لإلنتخاب والرتشيح وأهلية التقاضي لدى املرتشّ 

  .2فيما خيص الطعون اإلنتخابية

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهق بنظام اإلنتخاباتاملتعل 16/10من القانون العضوي رقم  30املادة  -1
  .488، 487عبد الغين بيسوين عبد اهللا، مرجع سبق ذكره ، ص - : يراجع  -2

  .53، 52ص  ، اجلزائر،اهليئات واإلجراءات ديوان املطبوعات اجلامعية ،)1ج، المبادئ العامة في المنازعات اإلدارية( :مسعود شيهوب -                
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جتمع من حيث  ملا كانت املنازعة اإلنتخابية :تمييز بين أهلية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي -2

  .أطرافها شخص طبيعي وآخر معنوي اقتضى األمر التطرق ألهلية الشخص الطبيعي واملعنوي

سنة  19يشرتط قانونا ملمارسة حق التقاضي بالنسبة للشخص الطبيعي بلوغ سن  :أهلية الشخص الطبيعي -أ

كامل األهلية ملباشرة حقوقه، أما فيما من القانون املدين، وأن يتمتع بقواه العقلية وأن يكون   40طبقا لنص املادة 

من القانون العضوي يعد ناخبا كل  03خيص أهلية اللجوء إىل القضاء يف الطعون اإلنتخابية فإنه طبقا للمادة 

حدى املدنية والسياسية ومل يوجد يف إ سنة كاملة يوم اإلقرتاع وكان متمتعا حبقوقه 18جزائري وجزائرية من بلغ 

  .1من هذا القانون 05لية احملددة يف نص املادة حاالت فقدان األه

ح يف الدعاوي املتعلقة بالرتشح أو صحة عمليات التصويت فإن كتساب األهلية بالنسبة للمرتشّ أما ا 

قانون اإلنتخابات وعدم من  79سنة طبقا للمادة  23ح ألحد ا�الس الشعبية احمللية تكون ببلوغه سن املرتشّ 

ح لعضوية من هذا القانون أما بالنسبة للمرتشّ  80حاالت التنايف املنصوص عليها يف املادة وجوده يف حالة من 

، وعدم وجود حالة من حاالت التنايف 92سنة طبقا للمادة  25ا�لس الشعيب الوطين تكون ببلوغه سن 

سنة،  35بلوغه سن من نفس القانون، أمام بالنسبة لعضوية جملس األمة فتكون ب 91املنصوص عليها يف املادة 

  . 2من قانون اإلنتخابات  111وعدم وجود حالة من حاالت فقدان األهلية، طبقا للمادة 

سنة مقارنة بالسن احملدد يف القانون  18املالحظ على املشرع اإلنتخايب ختفيضه لسن الرشد السياسي إىل و 

زائري نضجه ووعيه يف ا�ال السياسي مبكرا سنة كاملة، وهذا نظرا ملا يفرتض يف الشاب اجل 19املدين املقدر بـ 

ح وما يرتتب عنها من حق اللجوء إىل القضاء حلماية هذا احلق فنجد أن هذا السن أما فيما يتعلق بأهلية املرتشّ 

سنة، وعلى أساس أمهية املنصب الذي  25و  23خيتلف حسب طبيعة العملية اإلنتخابية فهو يرتاوح ما بني 

  .اإللتزامات اليت سيتحملها يف مقابل ذلك و حشّ سيتواله العضو املرت 

ميكن و  ة اإلنتخابية كثرية ومتنوعة،إن األشخاص اإلعتبارية املتدخلة يف العملي: أهلية الشخص المعنوي -ب

  :تقسيمها إىل

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهق بنظام اإلنتخاباتاملتعل 16/10من القانون العضوي  05و  03املادتني  -1
2

  .، مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخاباتاملتعلق  16/10من القانون العضوي رقم  111، 92، 91، 80، 79املواد  -
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 تتمثل من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 828طبقا لنص املادة  :األشخاص اإلعتبارية العامة -1-ب

يف البلدية والوالية والدولة، حيث جند األشخاص املؤهلني قانونا لتمثيلهم أمام القضاء  األشخاص اإلعتبارية العامة

فذكر النص الوزير املعين بالنسبة ملنازعات الدولة، والوايل بالنسبة ملنازعات الوالية، ورئيس ا�لس الشعيب البلدي 

  .1قابل هلؤالء األشخاص تفويض من ميثله أمام القضاءبالنسبة ملنازعات البلدية، وميكن يف امل

وفيما يتعلق بأهلية تقدمي الطعون اإلنتخابية أمام القضاء فإنه حسب ما سبق وأن مّر معنا يف احلديث عن 

اإلدارة اإلنتخابية، فإن الوايل هو من ميثل اإلدارة اإلنتخابية على املستوى احمللي ورؤساء اللجان اإلنتخابية، فيما 

ة يف صحة عمليات اإلقرتاع بالنسبة لإلنتخابات احمللية، فيمكن يتعلق بالطعون املتعلقة بالقيد أو الشطب، واملنازع

  .انتخابيةألي منهم أن يكون طاعنا أو مدعى عليه يف منازعة 

صية أعطى املشرع لألحزاب السياسية صفة الكيان أو التجمع الذي يتمتع بالشخ: األحزاب السياسية -2-ب

من طرف وزير الداخلية يف اجلريدة الرمسية  اعتمادهيخ نشر من تار  ،واإلستقاللية املعنوية واألهلية القانونية

  .2من القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية 31و  32و  04و  03للجمهورية اجلزائرية طبقا للمواد 

فاحلزب السياسي مبجرد اعتماده من طرف وزارة الداخلية يصبح له األهلية القانونية يف اللجوء إىل القضاء 

عن مصاحله، وحقوقه خاصة فيما يتعلق بالطعون اإلنتخابية، إذ ميكن له التقدم بطعن فيما خيص قائمة للدفاع 

من قانون  98و  94و 78و  72طبقا للمواد  �ا يف اإلنتخابات احمللية أو التشريعات شيحات اليت تقدمالرتّ 

  .3اإلنتخابات

اإلنتخابية شرط يف مباشرة الدعاوي اإلنتخابية أمام وبناء على ما تقدم فإن شرط األهلية يف رفع الطعون 

وتقدر  ،أو حزب سياسي مشارك يف العملية اإلنتخابية حاجلهات القضائية املختصة، من طرف الناخب أو املرتشّ 

  .  4هذه األهلية حسب ما هو معمول به يف القانون العام

 

 

                                                           
  .مرجع سبق ذكره، ص  ى اإللغاء، عمار بوضياف، دعو  -1
  . 15/01/2012املؤرخة يف  02املتعلق باألحزاب السياسية، ج ر  20/07/2012املؤرخ يف  12/04من القانون العضوي رقم  32،31، 04، 03املواد  -2
  . ت، املرجع السابقاملتعلق بنظام اإلنتخابا 16/10من القانون العضوي رقم  98، 94، 78، 72املواد  -3
4

  . 39، ص1992املستشار باحملكمة العليا لعرويب دعوى اإللغاء أو الطعن بالبطالن ملتقى قضاء الغرف اإلدارية، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية  -
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  الشروط المتعلقة بالطاعن  بانعدامطبيعة الدفع  -رابعا

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أن القاضي يثري تلقائيا مسألة انعدام الصفة لدى  13تنص املادة 

على وجوب توفر الصفة  عليا وجملس الدولة الذي يؤكد دائمااملدعي واملدعي عليه، وهذا مسايرة ملوقف احملكمة ال

 من ذات املادة املوضوع، كما ذكرت الفقرة األخرية إثارته من قبل اخلصوم أمام قضاةواملصلحة يف املدعي، وجيب 

وعلى هذه الوترية سارت أحكام حماكم ، 1مرحلة كانت عليها الدعوىأن القاضي يثري تلقائيا هذا الدفع يف أية 

يؤثر يف هذا الدفع التأخر يف إبدائه إىل ما بعد مواجهة موضوع  ال"القضاء اإلداري يف مصر إذ حكمت بأنه  

، 2فوع اليت ال تسقط بالتكلم يف املوضوع، وجيوز إبداؤه يف أية حالة تكون عليها الدعوىنه من الدّ الدعوى، أل

أن األشخاص الذين " قرارا�ا إحدىودائما يف سياق هذا املعىن قضت احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء من خالل 

هذه  ة اإلنتخابية، وانتقاءنتيجة العمليتكون هلم الصفة لرفع الدعوى اإلنتخابية هم أولئك الذين أضرت �م 

   .3الصفة يؤدي إىل عدم قبول الدعوى

  :الشروط المتعلقة بموضوع الطعن اإلنتخابي: الفرع الثاني

يقصد بشروط قبول الطعن اإلنتخايب تلك الشروط الواجب توافرها لكي ينظر فيها القضاء أي قبوهلا، أل�ا 

تفحص من حيث املوضوع حبيث إذا ختلف واحد أو أكثر من هذه الشروط أصبح الطعن غري صاحل للنظر يف 

ا، بل حىت ولو كان لشخص موضوعه، حىت ولو كان هذا املوضوع مما يدخل يف اختصاص القاضي املعين بنظره

 على القاضي التحقق يف موضوع الطعن قبلأنه الطاعن املصلحة والصفة لذلك، األمر الذي يعين يف هذه احلالة 

بعدم القبول دون أن  وافرة يف القرار حمل الطعن، وإال يقضيمن أن كافة الشروط مت البدء يف فحصه ودراسته

كان القرار املطعون فيه ظاهر البطالن، وهلذا توصف هذه الشروط بأ�ا يتطرق إىل حبث موضوع النزاع، حىت ولو  

يئات اإلدارة اإلنتخابية، هذه شروط شكلية وتتمثل يف أن يكون هذا القرار إداري و�ائي، وصادر عن أحد ه

  :كما يلي  الشروط سوف نتناوهلا على حنو مستقل
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  أن يكون موضوع الطعن قرار إداري -أوال

من  164دارة اإلنتخابية القيام بعملية تنظيم وإدارة العملية اإلنتخابية طبقا لنص املادة حىت يتسىن لإل

القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات خوهلا املشرع إصدار قرارات ذات طابع إداري، ويف مقابل ذلك أعطى 

خرى كا�لس الدستوري، أو اهليئة العليا للمتضرر صالحية الطعن فيها أمام اجلهات القضائية، أو اهليئة الرقابية األ

املستقلة ملراقبة العملية اإلنتخابية وسنركز يف هذه النقطة على القرارات اليت تكون موضوع الطعن فيها أمام اجلهات 

  .القضائية وقبل التطرق إىل مواصفات هذا القرار نقوم أوال بتعريفه، مث بيان أهم خصائصه 

وأقره يف مكانه، فاستقر، وقيل فعل يفعل  يقصد بالقرار لغة قرره: واصطالحالغة  تعريف القرار اإلداري -1

أما تعريف القرار اصطالحا، فقد اعرتف الفقه بصعوبة إعطاء تعريف للقرار اإلداري، وهذا نظرا للجهات  .1قرارا

لإلدارة بقصد إحداث أثر  بإصدار قرارات إدارية، فقد عرفه العميد هوريو بأنه إعالناإلدارية الكثرية املختصة 

  .2قانوين إزاء األفراد يصدر عن سلطة إدارية يف صورة تنفيذية أو يف صورة تؤدي إىل التنفيذ املباشر

إن هذا التعريف يوضح أبرز ميزة للقرار اإلداري كونه يتمتع بالطابع التنفيذي، إال أنه خال من اإلشارة ملا 

ملنفردة، أي أنه عمل إداري انفرادي، حىت منيزه عن غريه من األعمال يدل أن القرار اإلداري يتخذ باإلرادة ا

اإلدارية األخرى، كما أن هذا التعريف حصد القرارات اإلدارية يف كو�ا وسيلة خطاب بني اإلدارة واألفراد مبعدا 

ني من القرارات بذلك القرارات املوجهة لإلدارات العمومية ، وبذلك يكون قد قلل من دائر�ا وحصرها يف نوع مع

  . 3دون األخرى

كما عرفه الدكتور فؤاد مهنا بأنه عمل قانوين من جانب واحد يصدر بإرادة أحد السلطات اإلدارية يف 

، ويبدوا أن هذا 4الدولة، وحيدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوين جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوين قائم

بالعميد هوريو، األمر الذي أدى إىل تزكيته من العديد من الفقهاء واألساتذة التعريف استفاد من التعريف اخلاص 

  .على رأسهم الدكتور عمار عوابدي وحممد الصغري بعلي

                                                           
1
  .بعدها وما 691حتقيق عبد اهللا العاليلي، ا�لد ق، ص مجال الدين ابن منظور، لسان العرب،  - 

2 - Jean François Brisson Aude neuyeré, droit administratif . Université de Bordeux 2004. P 15.  
   14، 13ص ،  2007 اجلزائر،  ،دار جسور للنشر والتوزيع ،)01ط القرار اإلداري،( :عمار بوضياف -: يراجع -3

  .91ص ،  2002 ، اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية، ) 2ج ،القانون اإلداري( :عمار عوابدي -             
4

   670، ص1973، مؤسسة شباب اجلامعة، القاهرة )مبادئ وأحكام القانون اإلداري( :حممد فؤاد مهنا -:يراجع -

  . 92ص  مرجع سبق ذكره، القانون اإلداري، عمار عوابدي، -           
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أما فيما يتعلق مبوقف القضاء من تعريف القرار اإلداري، فقد استقرت أحكام احملكمة اإلدارية العليا يف 

الذي يتطلبه القانون عن إراد�ا امللزمة مبا هلا من سلطة عامة شكل اإلدارة املختصة يف ال إفصاح" مصر بأنه 

  .1مصلحة عامة  ابتغاءمبقتضى القوانني واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوين معني يكون ممكنا وجائزا 

وبالعودة إىل القرارات الصادرة عن هيئات اإلدارية اإلنتخابية جند أن بعضها طابع القرار اإلداري طبقا ملواد 

منه اليت ختول لإلدارة  170، 157، 116، 98، 78، 30، 20القانون املتعلق باإلنتخابات والسيما املواد 

ابلة للطعن أمام احملاكم اإلدارية، يف اآلجال احملددة ممارسة مهامها، على أن تكون ق إصدار قرارات مبناسبة انتخابية

يف القانون وعلى هذا األساس ميكن تعريف القرار الصادر عن أحد اهليئات اإلنتخابية بأنه عمل قانوين يصدر عن 

سلطة تستهدف إحداث أثر قانوين بإراد�ا امللزمة مىت كان ذلك ممكنا وجائزا وقت  باعتبارها انتخابيةهيئة 

، وحنن منيل إىل اإلعتقاد بصحة وسالمة هذا التعريف ألنه يشتمل على كافة مقومات وعناصر تعريف ارهإصد

  .القرار اإلنتخايب

من التعاريف السابقة نستخلص أهم خصائص القرار اإلداري الصادر : خصائص القرار اإلداري اإلنتخابي -2

  :عن اإلدارة اإلنتخابية وهي على الوجه التايل

القرار الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية هو عمل قانوين خيلق آثارا : القرار اإلداري هو عمل قانوني نهائي -أ

كز قانوين قائم قانونية عامة أو خاصة مل تكن قائمة من قبل أو تعديل أو إلغاء ملر قانونية عن طريق إنشاء مراكز 

. 2انوين هو جمموعة من احلقوق والواجبات قد يكون عاماو إلغاء ملركز قانوين قائم واملركز القمن قبل أو تعديل أ

فيكون بالنسبة لكل من متاثلت ظروفهم كما هو الشأن بالنسبة للناخب يف القانون اإلنتخايب حيث ميكن لكل 

من توافرت فيه الشروط احملددة يف القانون، وقم بتسجيل نفسه ميكنه ممارسة حقه السياسي املتمثل يف حل 

، وقد يكون املركز 3اإلستفتاءات الشعبية دون أن يتغري مركزه القانوين مجيع العمليات اإلنتخابية واإلنتخاب يف 

ختالف العمليات اإلنتخابية اليت يود املشاركة تلف مضمونه من شخص آلخر، وهذا باالقانوين شخصي حبيث خي

  .4فيها، واملنصب النيايب الذي يريد الوصول إليه

                                                           
عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دار الفكر اجلامعي . ، نقال عن د33للسنة القضائية  3413حتت رقم  26/11/1988قرار احملكمة العليا اإلدارية الصادر يف  -:يراجع -1

  .30، 29، ص2008اإلسكندرية 

  .246، 245، ص مرجع سبق ذكرهناصر لباد،  -           
  .22ص  ، مرجع سبق ذكره،هابفعت عبد الو حممد ر  -2
  .، مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق  05، 04، 03املواد  -3
  .، مرجع سبق ذكرهق بنظام اإلنتخاباتمن القانون العضوي املتعل 139، 111، 92، 79املواد   -4
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القرار اإلداري عمل قانوين يؤثر سلبا أو إجيابا يف املراكز القانونية فإنه، جيب رفض وصف  اعتباروينتج عن 

القرار بالنسبة لألعمال املادية، إضافة إىل األعمال اليت تسبق أو الالحقة لصدور القرار اإلداري من أجل تنفيذه 

عامة، وليس كجهة إدارية، واليت سنفصل فيها أو تفسريه، إضافة إىل استبعاد أعمال اإلدارة املركزية بوصفها سلطة 

  :على النحو اآليت

إن الوقائع واألعمال املادية هي  :عدم جواز الطعن في األعمال المادية لإلدارة اإلنتخابية أمام القضاء -1 -أ

و تلك األعمال اليت تصدر من جانب اإلدارة، وال تقصد من ورائها ترتيب آثار قانونية متس مبركز الناخب أ

، ويعد من قبيل األعمال املادية اليت تقوم �ا اإلدارة اإلنتخابية اليت ال تقبل الطعن فيها أمام القضاء قبل 1حاملرتشّ 

جتمعات احلملة اإلنتخابية، أو أماكن إشهار حتضان هلياكل املعنية من قبل اإلدارة العملية التصويت مثال توزيع ا

ح يف وسائل اإلعالم، م أعضاء مكاتب التصويت، توزيع احليز الزمين لكل مرتشّ حني، القيام بتعليق قوائقوائم املرتشّ 

حني حبضور عمليات التصويت، أو فتتمثل يف السماح ملمثلي املرتشّ أما األعمال املادية اليت تكون خالل عملية 

أما تلك األعمال اليت  الفرز، احرتام ترتيب أوراق التصويت، تويف العدد الكايف من هذه األوراق، احرتام املواقيت

مثلي فرز، تسليم نسخ من حماضر الفرز ملتقوم �ا اإلدارة عقب عملية التصويت فتتمثل يف احرتام إجراءات ال

  .حني، والسماح هلم بتسجيل احتجاجا�ماملرتشّ 

ليا هذه األعمال املادية ال تصلح أن تكون موضوعا للطعن القضائي، طبقا ملا قررت احملكمة اإلدارية الع

واليت جاء يف قرارها أن حمل العمل املادي الذي ال خيتص بع القضاء اإلداري يكون دائما واقعة مادية أو إجراء 

، 2" مثبتا هلا دون أن يقصد حتقيق آثار قانونية معينة، إال ما كان منها وليد إرادة املشرع مباشرة ال إرادة اإلدارة

ية اإلنتخابية فقد أنشأ هيئة دستورية عليا كما سبق اإلشارة إليه يف الباب ولكن املشرع اإلنتخايب نظرا ألمهية العمل

األول من هذا البحث ختتص بالنظر يف الطعون املتعلقة مبثل هذه األعمال املادية اليت ال تقبل الطعن أمام القضاء 

  . 3من القانون العضوي املتعلق �ذه اهليئة 15، 14، 13طبقا للمواد 

كذلك ال خيتص  :الطعن في األعمال السابقة أو الالحقة للقرارات اإلدارية اإلنتخابيةعدم جواز  -2 -أ

 و اآلراءالقضاء بنظر األعمال التمهيدية اليت تسبق صدور القرارات اإلدارية اإلنتخابية والتحضري له، واملتمثلة يف 
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  .مرجع سبق ذكرهراقبة العملية اإلنتخابية، املتعلق باهليئة العليا املستقلة مل 16/11من القانون العضوي رقم  15، 14، 13املواد  -3
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والتحقيقات اإلدارية اليت تستعني �ا اإلدارة يف التحقق من صدق الوثائق واملعلومات املقدمة من  1اإلقرتاحات

وكذلك بيان االستعالمات وردود اإلدارة على اإلستفسارات اليت تطلب منها، واألعمال  حطرف الناخب أو املرتشّ 

واألعمال املتعلقة بإثبات حالة معينة   اليت تكشف فيها اإلدارة عن نيتها أو رغبتها بصدد مسألة من املسائل

كاألمر بإجراء كشف طيب على أحد املرشحني، فهذه األعمال ال تؤثر مباشرة على املراكز القانونية للمرشحني 

، ومن مث فهي ال تتمتع بوصف القرار، وعلى هذا األساس ال جيوز التزامامثال، فهي ال تنشأ أو تعدل حقا أو 

منفردة، وإمنا ميكن اإلستناد إليها يف إثبات دعواه مبناسبة الطعن يف القرار األصلي  2ءالطعن فيها أمام القضا

  .3موضوع الطعن

كما ال جيوز الطعن أيضا يف األعمال الالحقة على صدور القرار اإلداري اإلنتخايب، واليت تتمثل أساسا يف 

مثل التصديق عليه، تبليغه إىل  اري اإلنتخايبالتصرفات واألعمال اليت تقوم �ا اإلدارة بعد إصدار القرار اإلد

املعنيني به، ونشره يف الفرتة الرمسية للقرارات اإلدارية، أو تعليقه حىت يطلع عليه العامة فهذه ال تعترب أيضا قرارات 

  .4باملعىن الصحيح أل�ا ال تضيف جديدا بالزيادة أو النقص على املراكز القانونية انتخابيةإدارية 

ال تعترب التوجيهات الداخلية :عدم جواز الطعن في األعمال التنظيمية الداخلية لإلدارة اإلنتخابية -3 -أ

لإلدارة اإلنتخابية مثل األوامر واملنشورات واإلرشادات قرارات إدارية، وال جيوز الطعن فيها، وهي يف احلقيقة أعمال 

معني يف مواجهة األفراد وإمنا يقتصر أثره على اإلدارة تقوم �ا اإلدارة، وال تقصد من ورائها إحداث أثر قانوين 

  .وحدها

فاملنشورات والتعليمات هي عبارة عن بيانات أو تفسريات أو توجيهات يصدرها رئيس املصلحة إىل 

مرؤوسيه قصد إعالمهم بالقوانني اجلديدة أو املراسيم التنظيمية اخلاضعني هلا يف عملهم أو تفسريها، أو حتديد  

وطاعة ما فيها من أوامر والنظر  باحرتامهااإلنتخابية، وبالتايل ختص املوظفني، وهم ملزمون  نفيذ القراراتكيفية ت

ويقتصر أثرها على ذلك، وال حتدث أية تغيريات يف أوضاعهم  تفسري الصحيح للقوانني واملراسيمال باعتبارهاإليها 

، ومثال ذلك املراسيم اليت تنظم سري 5قانونية جتاه األفراد التزاماتالقانونية، فهي جمرد توضيحات وال حتتوي على 

                                                           
  .40،41، ص مرجع سبق ذكره، عمور سالمي،  276 ،275، ماجد راغب احللو، املرجع السابق ص 129حممد الصغري بعلي، املرجع السابق ص : يراجع -1
2

  .55، ص مرجع سبق ذكرهف، القرار اإلداري، عمار بوضيا -
  .205، 204، ص مرجع سبق ذكرهفتاح، علي عبد ال -:يراجع -3

  .56ص مرجع سبق ذكره، ،داري، عمار بوضياف، القرار اإل -           
  .مرجع سبق ذكرهعبد املنعم خليفة،  ، نقال عن عبد العزيز2، السنة القضائية 72حتت رقم  14/07/1960ملصري يف القرار الصادر عن حمكمة القضاء اإلداري ا -4
  .204، ص مرجع سبق ذكرهعلي عبد الفتاح،  -5
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، أو تلك التعليمات اليت حتث 2التصويت مكاتبأو  1عمل اللجان اإلدارية اإلنتخابية أو اللجان اإلنتخابية

رية وقد قضت حمكمة القضاء اإلداري املص ،3حنياملوظفني على واجب اإللتزام باحلياد يف مهمتهم جتاه مجيع املرتشّ 

ممثلي العمال مبجالس اإلدارة ال تعدوا أن تكون  انتخاباتبأن التعليمات الصادرة من وزارة العمل يف خصوص 

عليه يتعني عدم قبول ال ترقي إىل مرتبة القرار الذي يصدر برتتيب مراكز معينة، و  يمات داخليةتوجيهات وتعل

اليت تصدرها الوزارة ال تقوم مقام القرار الوزاري وال  ات، وقررت أيضا أن التعليم4اء القرار اإلداريالدعوى إلنتف

تسري لذلك على األفراد، فال يتعدى أثرها واحلالة هذه املوظفني املطلوب منهم تنفيذها بوصفها تعليمات داخلية 

  .5صرفة أصدر�ا الوزارة بقصد تنظيم األعمال املنوط �م القيام �ا

حىت تتمكن اإلدارة املركزية  :سلطة حاكمة باعتبارهايئات المركزية عدم جواز الطعن في قرارات اله -4 -أ

جوء إىل مراسيم تنظيمية من طرف رئيس اجلمهورية و للّ من الدستور  125طبقا للمادة من أداء مهامها تلجأ 

حسب ما مت اإلشارة إليه يف الباب األول من هذا البحث، واليت تعترب قرارات إدارية تتضمن قواعد  ،الوزير األول

على قواعد  باحتوائهعامة وجمردة وال ختص مركزا قانونيا حمدد بذاته، وهو مشابه للعمل التشريعي الذي ميتاز بدوره 

يم وسري اللجنة الوطنية لإلشراف على احملدد لتنظ 12/68عامة جمردة ومثال ذلك املرسوم الرئاسي رقم 

التعيني يف الوظائف السامية للدولة يف جمال  اختصاصفهي تتعلق بسلطة  ، أما املراسيم الرئاسية الفرديةاإلنتخابات

إىل قرارات رئاسية فردية ختص مراكز شخصية معنية وحمددة ختص الشخص مبفرده  استنادامثال  ،اإلدارة اإلنتخابية

املتعلق بتعيني رئيس  16/284مثل املرسوم  ،ص عليها بقواعد املرسوم الرئاسي اخلاص باحلالة الفرديةمن خالل الن

وهنا يثور التساؤل هل ميكن الطعن يف املراسيم الرئاسية أو التنفيذية أمام  6ملراقبة اإلنتخاباتاهليئة العليا املستقلة 

  .القضاء اإلداري يف مثل هذه احلالة 

املدنية واإلدارية اليت من قانون اإلجراءات  901املادة  هذا السؤال نعود إىل أحكام على جلوابمن أجل ا

ومعىن ذلك ات الصادرة عن اإلدارات املركزية، جملس الدولة بالفصل باإللغاء على القرار  اختصاصنصت على 

لإلدارة املركزية، كانت له نية حسب رأيي أن املشرع ملا ساق فكرة القرارات اإلدارية ومسى �ا األعمال اإلدارية 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهدارية اإلنتخابية، احملدد لقواعد سري اللجنة اإل 14/02/2012املؤرخ يف  12/81املرسوم التنفيذي رقم   -1
  .، مرجع سبق ذكرهاء مكاتب التصويتاملتعلق بشروط تعيني أعض 06/02/2012املؤرخ يف  12/32املرسوم التنفيذي  -2
  . 09/2009حتت ج ر  07/02/2009التعليمة الصادرة عن رئيس اجلمهورية بتاريخ  -3
  .205، ص مرجع سبق ذكرهعن علي عبد الفتاح، نقال  45، السنة القضائية 8441حتت رقم  21/01/1991قرار حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف  -4
  .268ا�موعة األحكام القضائية ص  01رقم  68لسنة القضائية  68حتت رقم  27/01/1948قرار احملكمة اإلدارية الصادر يف  -5
6

  .06/11/2016الصادر يف  65/16ج ر  ،ة ملراقبة اإلنتخاباتاملتضمن تعيني رئيس اهليئة العليا املستقل،  03/11/2016املؤرخ يف  16/284املرسوم الرئاسي رقم  -
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واإلدارية مغايرة ملا يقصد به يف مضمون املراسيم الرئاسية والتنفيذية الذي جاء به مشروع قانون اإلجراءات املدنية 

خيتص جملس الدولة بالفصل يف دعاوي اإللغاء والتفسري وتقدير : "على ما يلي منه 901حيث تنص املادة 

وعليه فإن املشرع غري فيها التعبري عن املعيار املوضوعي  ،1..." الدرجة األوىل واألخرية املشروعية ضد املراسيم يف

من املراسيم إىل القرارات فهو ال يطبق عليها واليت مل تنل حقها من اإلختصاص بالرقابة القضائية، والدليل على 

ء أو التفسري، ورمبا يعود ذلك إىل ذلك عدم وجود أي حكم قضائي يتناول مرسوما تنفيذيا بالرقابة ال باإللغا

امتيازات اإلدارة تصنيف املراسيم سواء كانت رئاسية أو تنفيذية يف خانة األعمال السيادية اليت تعترب من أخطر 

على اإلطالق، ألن إقرار القضاء لعمل من أعمال اإلدارة بأنه من قبيل أعمال السيادة أو احلكومة يقتضي 

  .يعترب عمال مضرا بسيادة القضاء 2إطالقاإخراجه من رقابة القضاء 

كل فيما   ؛فإن لكل وزير سلطة إصدار قرارات إدارية تنظيمية أو فردية ا فيما يتعلق بالقرارات الوزاريةأم

صدر القرارات الوزارية يف شكل مجاعي تسمى القرارات الوزارية املشرتكة لصدورها يتعلق بقطاع وزارته، وجيوز أن تٌ 

وحىت تكتسب القرارات الوزارية األثر القانوين يف التطبيق والتنفيذ فال بد من نشرها يف النشرة ن وزيرين أو أكثر، م

الرمسية للوزارة، فأعمال الوزير وتصرفاته اليت تكون يف شكل قرارات إدارية هي وحدها اليت ختضع للرقابة القضائية 

األخرى اليت يقوم �ا الوزير ال تكون مرتبة آلثار قانونية كما  أمام جملس الدولة، وما عدى ذلك من التصرفات

 واألنظمة واإلجراءات الداخلية لإلدارة وسبق ذكره لعدم اتصافها بالطابع التنفيذي مثل املنشورات والتعليمات 

اليت تكون يف أما بالنسبة لألعمال الوزارية ، 3اإلقرتاحات، فهذه األعمال ال تكون خاضعة لرقابة القضاء اإلداري

من القانون العضوي �لس الدولة ويف هذا  09شكل قرارات إدارية فهي خاضعة للرقابة اإلدارية طبقا لنص املادة 

على اختصاصه بالفصل  14/01/2006املؤرخ يف  027544اخلصوص قضى جملس الدولة يف امللف رقم 

نصب حول إن الطعن احلايل مٌ : "سبيب التايلالتّ التشغيل، ويتضح ذلك من باإللغاء يف القرار الصادر من وزارة 

املتضمن إنشاء اللجنة القطاعية التحضريية املشرتكة للجمعية العامة اإلنتخابية للهالل  05إلغاء املقرر الوزاري رقم 

  .4 "الصادر عن وزير التشغيل والتضامن الوطين 14/01/2005األمحر اجلزائري املؤرخ يف 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهاملدنية واإلدارية، املتعلق بقانون اإلجراءات  08/09من القانون  901املادة  -1
 الشمس العدد القانونية واإلقتصادية، مطبعة جامعة عني سليمان حممد الطماوي، مشكلة استبعاد املشرع لبعض القرارات اإلدارية من رقابة القضاء اإلداري، جملة العلوم -:يراجع -2

  .05ص  1961سنة  01

  17/01/1984مؤرخ يف  36437احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية قرار رقم  -           
  .130ص مرجع سبق ذكره، ،غري بعلي، حممد الص -3
4

  وما بعدها  238ص  2006سنة  08جملة جملس الدولة ع  027554حتت رقم  14/02/2006قرار جملس الدولة الصادر يف  -
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يقتصر نطاق الطعون اإلنتخابية على ما تصدره اإلدارة  :في األعمال التشريعيةعدم جواز الطعن  -5 -أ

اإلنتخابية من قرارات إدارية دون سواها من أعمال قانونية صادرة عن السلطة التشريعية، فطبقا للقوانني املنظمة 

، حيث خيضع فحص 1هذه اجلهات ال ختتص بإلغاء القانون أو التعويض عنه اهليئات القضائية فإنّ  الختصاص

، ويرجع عدم اختصاص 2ا�لس الدستوري للتأكد من مدى تطابقها مع الدستور الختصاصمشروعية القوانني 

ائية ال أساسيني، يتمثل األول يف أن اجلهات القض العتبارينالتشريعية  اجلهات القضائية بالرقابة على األعمال

نظر يف املنازعات اإلدارية ومن مث فال اختصاص هلا برقابة ختصاص هلا سوى التراقب سوى أعمال اإلدارة وال ا

نشاط السلطات األخرى، كالسلطة التشريعية طاملا تصرفت بصفتها هذه، وهذا ما ميليه مبدأ الفصل بني 

 يعتربعن إرادة الشعب الذي  ةعرب بطريق غري مباشر اإلعتبار الثاين يتمثل يف أن السلطة التشريعية تٌ  و ،السلطات

كل سلطة ومصدر كل سيادة لذلك خترج رقابة أعماهلا عن اختصاص اجلهات القضائية دون رقابة أعماهلا   مصدر

  .3عن اختصاص اجلهات القضائية دون حاجة إىل نص يقتضي بذلك

وعلى هذا األساس فال خيضع القوانني العضوية املتعلقة بنظام اإلنتخابات وتلك املتعلقة باهليئة العليا 

عن أمام اجلهات القضائية ملراقبة العملية اإلنتخابية للرقابة القضائية، فال ميكن أن تكون موضوع طاملستقلة 

  .املختصة

عن نطاق رقابة خترج األعمال التشريعية  كما رأينا أعاله فإن :عدم جواز الطعن في األعمال القضائية - 6 - أ

 األحكام والقرارات القضائية الصادرة عن احملاكم على األعمال القضائية، حيث خترج فاألمر ذاته يسريالقضاء، 

وجملس الدولة واحملكمة العليا بصفتها جهة حكم عن رقابة القضاء من حيث  ئيةالقضا وا�الس )العادية واإلدارية(

، طبقا لقرار حمكمة القضاء 4تطلب وقف تنفيذها أو إلغائها أو التعويض عنها احرتامها ملبدأ الفصل بني السلطا

اإلداري الذي ذهبت فيه إىل أن القرار القضائي هو الذي تصدره احملكمة مبقتضى وظيفتها القضائية، وحيسم على 

، وتتعلق مبركز قانوين عام أو خاص، وال ينشئ هذا القرار أساس قاعدة قانونية خصومة قضائية تقوم بني خصمني

جود حق ألي اخلصمني أو عدم وجوده، ويكون القرار مركزا قانونيا جديدا وإمنا يقرر حقيقة قانونية تتمثل يف و 

إليها  سندتأٌ قضائيا حىت اشتمل على هذه اخلصائص وإن صدر عن هيئة ال تتكون من عناصر قضائية، وإمنا 

                                                           
  .564ص ،  مرجع سبق ذكره عبد املنعم خليفة،  نقال عن الدكتور عبد العزيز 19السنة القضائية  1719حتت رقم  24/12/1924قرار حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف  -1
  .، مرجع سبق ذكره 06/03/2016ؤرخ يف من التعديل الدستوري امل 186ادة امل -2
  . 281، 280، ص مرجع سبق ذكره، ماجد راغب احللو، 565، 564عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى اإللغاء القرار اإلداري، املرجع السابق، ص -3
  .100ص  ، مرجع سبق ذكره2القانون اإلداري جعمار عوابدي  .مرجع سبق ذكره، 06/03/2016يف من التعديل الدستوري املؤرخ  171و  161املادتني  -:يراجع -4
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سلطة قضائية استثنائية للفصل فيما يناط �ا من خصومات، وطبيعة احلكم القضائي أنه حيوز قوة الشيء احملكوم 

  .1قة فيما قضى بهترب عنوانا للحقيائيا فيعفيه، مىت أصبح �

أما بالنسبة لقرارات ا�لس الدستوري فيما يتعلق باإلنتخابات الرئاسية أو صحة عمليات التصويت بالنسبة 

لإلنتخابات التشريعية إضافة إىل قرارات جلان اإلشراف القضائي على العملية اإلنتخابية، ومن بعدها اهليئة العليا 

 2ملراقبة العملية اإلنتخابية ال ميكن الطعن فيها أمام القضاء ثارة على أساس مبدأ الفصل بني السلطاتاملستقلة 

  .3وثارة أخرى على أساس أ�ا تندرج ضمن األعمال الدستورية اليت تعد غري قابلة لرقابة جملس الدولة

 هو اإلداريالقرار  بق أنفيما س رأينا :القرار اإلداري عمل صادر باإلرادة المنفردة لإلدارة اإلنتخابية -ب

، ولكن ليس كل عمل قانوين تقوم به اإلدارة 4عمل قانوين، أي أنه حيدث تغيريا مباشرا يف املراكز القانونية القائمة

يعترب قرارا إداريا، ألن العقود اليت تربمها اإلدارة اإلنتخابية بغرض توفري لوازم التصويت مثال هي األخرى تعترب 

وهنا يربز العنصر الثاين يف القرار القابل للطعن فيه هو أن يصدر باإلرادة املنفردة لإلدارة اإلنتخابية  ،ال قانونيةأعما

، ونشري هنا إىل 5أو عمال يصدر من جانب واحد، وهذا العنصر هو الذي مييز القرار اإلداري عن العقد اإلداري

ز بأنه عمل يصدر باإلرادة املنفردة أو من جانب واحد إال أن أنه إذا كان القرار اإلداري يتمي نقطة هامة وهي

ذلك ال يعين بالضرورة أن يصدر حتما من شخص واحد، ذلك أن اإلدارة اإلنتخابية اليت ختتص بإصدار القرارات 

 لشخص واحد كالوايل، ولكن أحيانا قد تكون اهليئة اإلنتخابية ذات تكوين اإلدارية قد تكون سلطة فردية معطاة

تلك السلطة اإلدارية  اختصاصمجاعي أن تتكون من عدة أشخاص، وحيدد القانون أن إصدار القرار اإلداري من 

ة الوالئية، ففي مثل هذه احلاالت يعترب أو اللجان اإلنتخابي مثل اللجان اإلدارية اإلنتخابية 6اجلماعية التكوين

شكيل اجلماعي لإلدارة اإلنتخابية، باإلرادة املنفردة لإلدارة أو من جانب اإلدارة وحدها، برغم التّ  القرار صادرا

   .7عرب عن إرادة واحدة هي إرادة اللجنة كوحدة يف ذا�ا برغم تعدد أعضائهاذلك ألن القرار الصادر يٌ 

 

                                                           
1

  .  182السنة القضائية األوىل، جمموعة أحكام السنة األوىل ص  115حتت رقم  06/01/1948حكم احملكمة اإلدارية املصرية الصادر يف  -
  .14/01/2012املؤرخة يف  01/2012املتعلق مبراقبة القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات ج ر العدد  22/12/2011املؤرخ يف  03/11رأي ا�لس الدستوري رقم  -2
  .82، ص مرجع سبق ذكرهياف، دعوى اإللغاء، نقال عن الدكتور عمار بوض 12/11/2011بتاريخ  082871القرار الصادر عن الغرفة الثانية مبجلس الدولة حتت رقم  -3
  .93ص  مرجع سبق ذكره،النشاط اإلداري،  2جوما بعدها، عمار عوابدي، القانون اإلداري  53، ص مرجع سبق ذكرهار اإلداري، عمار بوضياف القر  -: يراجع -4
  .203، ص2009 األردن، دار وائل للنشر، ،)1الطبعة،  القانون اإلداري( :لي خطار شنطاويع -5
  وما بعدها 26ص،  مرجع سبق ذكرهرفعت عبد الوهاب،  حممد -: يراجع -6

  .131، 130، صمرجع سبق ذكرهمد الصغري بعلي، حم -             
  .مرجع سبق ذكرهدارية اإلنتخابية، احملدد لقواعد سري اللجنة اإل 14/02/2012املؤرخ يف  12/81املرسوم التنفيذي رقم  -7
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  وطنية انتخابيةأن يكون القرار اإلداري صادرا عن إدارة  -ثانيا

اخلاصية الثالثة  هة إدارية وطنية، وهذا الشرط يعدأن يصدر القرار اإلنتخايب موضوع الطعن من ججيب 

اليت يقصد �ا أن يصدر عن جهة إدارية مكلفة بإدارة وتنظيم العملية اإلنتخابية  ؛املميزة للقرار اإلداري اإلنتخايب

نتيجة  هألن نصر اجلوهريابات، وهذا هو العمن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخ 164طبقا لنص املادة 

جيب رفض وصف القرارات اإلدارية بالنسبة للقرارات اليت تصدر من شخص من أشخاص القانون اخلاص  لذلك

القرارات اليت تصدر من أشخاص القانون اخلاص ال ميكن ف ،)منظمة ،نادي ،مجعية(مثل األفراد واهليئات اخلاصة 

وبالتايل ال تكون موضوع طعن أمام اجلهات القضائية، واجلهات أو السلطات املخولة  اعتبارها قرارات إدارية،

بإدارة العملية اإلنتخابية هي تلك السلطات اليت نص عليها القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات واليت سبق 

واللجان اإلنتخابية الوالئية، اليت أعطاها  اإلشارة إليها يف اهليئات اإلدارية التابعة للسلطة التنفيذية كوزير الداخلية،

  .1أمام اجلهات القضائية انتخابيةاملشرع صفة إدارة عمومية، وبالتايل تكون قرارا�ا موضوع طعون 

إضافة إىل هذا الشرط ال بد أن تكون هذه اجلهة اإلدارية وطنية، حيث أنه يقصد �ذا الشرط أن يكون 

وطنية، وذلك بصرف النظر عن مكان  انتخابيةتخايب صادرا من سلطة إدارية القرار اإلداري موضوع الطعن اإلن

وترتيبا  2وجود هذه السلطة، أي سواء كانت تعمل داخل الدولة أم خارجها، بل وبصرف النظر عن مكان رفعها

لعربية، اإلنتخابية الصادرة من هيئات أو منظمات دولية مثل اجلامعة اعلى ذلك ال تقبل الدعاوي ضد القرارات 

منظمة األمم املتحدة أو إحدى هيئا�ا، منظمة الوحدة اإلفريقية حىت ولو كانت كجهة رقابية على العملية 

، وعلى 3القناصلة اإلنتخابية، كما ال تقبل الدعاوي الصادرة من دول أجنبية أو من ممثلي هذه الدول كالسفراء و

الصادرة عن اإلدارة اإلنتخابية الوطنية حىت ولو كانت تعمل العكس من ذلك تقبل دعاوي اإللغاء ضد القرارات 

خارج الدولة كاللجان اإلنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، أو اللجان اإلنتخابية للمقيمني يف اخلارج طبقا 

  .4من القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات 163و  162للمادتني 

 

                                                           
  .28،29، ص مرجع سبق ذكرهد رفعت عبد الوهاب، حمم -:يراجع -1
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  اري نهائياأن يكون القرار اإلد -ثالثا

لكي يقبل القاضي الطعن اإلنتخايب ال يكفي أن يكون القرار موضوع الطعن قرارا إداريا، على التفصيل 

السابق، بل جيب أن يكون �ائيا أي أن يكون قرارا إداريا �ائيا، قابال للتنفيذ دون حاجة إىل أي إجراء الحق، 

 16/06/2002كم احملكمة اإلدارية املصرية الصادر يف وهذا ما استقر عليه القضاء اإلداري املصري وأكده ح

  .واهألفاظه ومبانيه، ولكن مبضمونه وفحالعربة يف حتديد طبيعة القرار اإلداري ليس ب"والذي قررت فيه ما يلي 

ال تتقيد احملكمة يف تكييف القرار بعباراته، وإمنا باألثر القانوين املرتتب عليه فتعطيه وصفه القانوين 

 ، وبالتايل جيب أن يكون القرار بطبيعته قابال أن ينفذ، وحىت يكون للقرار اإلداري طبع تنفيذي ال بد1الصحيح

  .2أن ميس باملركز القانوين للمخاطب مثل قرار رفض الرتشيح ، قرار الشطب أو رفض التسجيل

الذي جاء فيه، حيث أنه  22/11/1983وهو ما قررته احملكمة اإلدارية بتونس يف حكمها الصادر يف 

توجه إال إىل القرارات التنفيذية، فال بد من أن تكون مثة قرار  ال وقضاًءا أن دعوى اإللغاءمن املسلم به فقها 

ن يؤثر يف املركز القانوين لرافع الدعوى أو صادر من جهة إدارية صرحيا كان أو ضمنيا له صبغة تنفيذية من شأنه أ

واإلقرتاحات والتصرحيات والتنظيمات  اآلراء، وعلى هذا األساس ال تعد " يلحق ضررا به لكي تقبل هذه الدعوى

، أل�ا ال حتدث تغيريا يف املركز القانوين للطاعن وبالتايل فهي 3الداخلية قرارات إدارية قابلة لإللغاء كما سبق بيانه

عد غري �ائية ومن مث ال تقبل دعوى من سلطة متلك حق إصدارها، أو كانت قابلة للتنفيذ مبجرد صدورها، وهذا ت

ما يستفاد من التعريف السابق للقرار اإلداري موضوع الطعن اإلنتخايب بأنه إفصاح اإلدارة عن إراد�ا امللزمة 

  .4قانوين معني مىت كان ممكنا وجائزا قانونابسلطتها العامة، حينما تتجه هذه اإلدارة إىل إحداث أثر 
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  نتخابيةأن يكون القرار اإلداري قابال لإلنفصال عن العملية اإل: رابعا

 انتخاباتومة التشريعية اإلنتخابية تتنوع ما بني يات اإلنتخابية اليت تعرفها املنظسبق وأن ذكرنا أن العمل

رئاسية وتشريعية وحملية، يضاف إليها اإلستفتاء ومتر مبراحل عديدة وتتخذ خالهلا إجراءات كثرية، وتصدر 

مبناسبتها قرارات خمتلفة، وتقدم فيها طعون عدة، ولكل نوع من هذه العمليات جهة خمتصة تفصل يف صحتها 

ملية التصويت بالنسبة لإلنتخابات فيختص ا�لس الدستوري باإلنتخابات الرئاسية واإلستفتاءات، وصحة ع

التشريعية، أما القضاء اإلداري بالنسبة لإلنتخابات التشريعية فيما خيص منازعات الرتشح، إضافة إىل اإلنتخابات 

والعملية اإلنتخابية مبا �دف إليه من تأمني مشاركة املواطنني يف عملية اإلقرتاع وفق األسس احملددة يف . 1احمللية

دء من صدور قرار حتديد املواعيد اإلنتخابية إىل غاية إعالن النتائج، فإن املالحظ هنا أن اإلجراءات القانون، ب

القابل لإللغاء املعيب، ومع ذلك فإن القرارات  هلا نفس خصائص القرار اإلداري 2املمهدة للعملية اإلنتخابية

لغاء إال إذا كانت قابلة لإلنفصال حبيث أن األعمال املتخذة يف إطار العملية اإلنتخابية املركبة ال تقبل الطعن باإل

  .3املنفصلة غري املتصلة بالعملية اإلنتخابية وحدها اليت ختضع ملراجعة الطعن أمام قاضي اإللغاء

يستعني الفقه يف سبيل حتديد القرارات القابلة لإلنفصال عن العملية اإلنتخابية بكل من املعيار املادي 

بينهما وفقا ملوضوع القرار بذاته، واملعيار الشخصي الذايت الذي يأخذ بعني اإلعتبار قدرة  املوضوعي الذي مييز

وتطبق هذه املعايري على كل أنواع العمليات ، 4رافعها اللجوء إىل مراجعة ثانية للوصول إىل نتيجة أفضل من األوىل

 :و ما نبينه ضمن النقاط اآلتيةرئاسية أو تشريعية أو حملية و ه انتخاباتاإلنتخابية سواء كنا أمام 

إن  :تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية القابلة لإلنفصال في عملية اإلنتخابات الرئاسية أو التشريعية -1

اإلدارية املشرفة على اإلنتخابات الرئاسية أو الربملانية أو اإلستفتاءات  األعمال التمهيدية اليت تتخذها السلطات

  .5الدستوري املكلف بالسهر على صحة هذه العملياتا�لس  اختصاصهي من 

ويقرر القضاء اإلداري يف القانون املقارن أن القرارات اإلدارية املكونة للعملية اإلنتخابية التشريعية تعترب 

قرارات مركبة متصلة يف مجيع األحوال، وال ميكن فصلها عن العملية اإلنتخابية بأية وسيلة من الوسائل، وعليه ال 

                                                           
، أفريل 49، جملة البحوث القانونية واإلقتصادية العدد)مدى قبول الطعن باإللغاء في القرارات القابلة لإلنفصال في النظامين الفرنسي والمصري( :عةحممد مسري حممد مج -1

  236، ص2011
  . 34ص مرجع سبق ذكره،لعملية اإلنتخابية، أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة ل -2
  .457، ص مرجع سبق ذكرهلمنازعات اإلدارية، عمار عوابدي، النظرية العامة ل -3
  . 236ص مرجع سبق ذكره ،، مد مسري حممد مجعةحم -4
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ميكن قبول دعوى اإللغاء ضد القرارات اإلدارية واملركبة واملتعلقة بالعملية اإلنتخابية التشريعية، وتبقى هذه القرارات 

خاصة لنفس الرقابة اليت ختضع هلا العملية األصلية ومن ذلك مثال مرسوم استدعاء اهليئة الناخبة وقرارات تسجيل 

  .1الناخبني

أقر القضاء اإلداري يف القانون املقارن بوجود قرارات إدارية منفصلة يف  أما فيما خيص اإلستفتاءات فقد

جمال عملية اإلستفتاءات العامة حيث اعترب جملس الدولة الفرنسي قرار رفض مشاركة حزب من األحزاب 

لة، غري أن صبة عليه بصورة مستقلة ومنفصنالسياسية يف محلة اإلستفتاء قرار إداريا منفصال، وقبل دعوى اإللغاء امل

اختصاصه بالنظر يف األعمال التحضريية لإلستفتاء على الدستور جملس الدولة تراجع عن هذا املوقف وقرر عدم 

  .األورويب، على أساس أ�ا قرارات متصلة ال ميكن فصلها عن العملية األصلية

خمتص للفصل يف صحة  أما فيما خيص اإلنتخابات الرئاسية فإن جملس الدولة الفرنسي كان يعترب نفسه غري

ومشروعية األعمال التحضريية لإلنتخابات الرئاسية، غري أنه وأمام رفض ا�لس الدستوري فحص هذه القرارات 

لعدم اختصاصه، وجدت حالة فراغ قانوين، مما حكم على جملس الدولة التصدي هلا، لكنه قرر أنه غري خمتص 

ت الرئاسية متوافقا مع رأي ا�لس الدستوري الذي أقر مبوجبه بنظر الطعن املوجه ضد مرسوم الدعوى لإلنتخابا

  .2أنه صاحب اإلختصاص للفصل يف هذا املرسوم

خيتص القضاء  :تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية القابلة لإلنفصال في عملية اإلنتخابات المحلية - 2

احمللية، وميكن للقاضي الفصل بصحة القرارات اإلداري بنظر املنازعات اليت تثور بشأن العمليات اإلنتخابية 

  .التحضريية للعملية اإلنتخابية اليت ال ميكن فصلها عنها، وله يف ذلك اختصاص موسع ينتمي للقضاء الكامل

إال أنه هناك من القرارات التحضريية لإلنتخابات احمللية قد أمكن فصلها عن العملية األصلية، وبالتايل 

لغاء بشكل مستقل عن العملية اإلنتخابية األصلية مثل القرارات املتعلقة بتحديد عدد أعضاء قبول الطعن فيها باإل

ا�الس احمللية، قرارات رفض الرتشيح، قرار رفض إعادة رسم الرتشيح، فهكذا يعترب القضاء اإلداري القرارات 

نفصلة عن العملية اإلنتخابية ويقبل ضدها ا�الس احمللية واملمهدة هلا قرارات م انتخابالتنظيمية املكونة لعملية 

 .3دعوى اإللغاء بصورة مستقلة ومنفصلة عن الدعوى اإلنتخابية األصلية املقررة أمام القضاء الكامل

                                                           
  .458، ص مرجع سبق ذكره لمنازعات اإلدارية،عمار عوابدي، النظرية العامة ل -1
  .209، ص مرجع سبق ذكرهمد مسري حممد مجعة، حم -2
  .460، ص مرجع سبق ذكرهضائي اجلزائري، عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام الق -:يراجع -3
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  الشروط الشكلية لقبول الفصل في الطعون القضائية: الفرع الثالث

صل يف الطعون اإلنتخابية أمام اجلهات اشرتط املشرع اإلنتخايب على غرار بقية التشريعات املقارنة لقبول الف

القضائية املختصة وجوب توافر جمموعة من اإلجراءات الشكلية واملتمثلة يف اإلعرتاض على القرار الصادر عن 

اإلدارة اإلنتخابية قبل اللجوء أمام القضاء، إضافة إىل شرط أن تكون عريضة الطعن مكتوبة، وإال كان مصري 

على النحو  احرتام الشكليات أو اآلجال، وسوف حناول يف هذا الفرع التطرق ألمههاالطعن الرفض شكال لعدم 

  .اآليت بشيء من التفصيل 

  ةشرط اإلعتراض على قرار اإلدارة اإلنتخابي وجوب استنفاذ -أوال

الطاعن على حق أو غري حمق فيه،  مكفول جلميع الناس، سواء كان حق اللجوء إىل القضاء حق دستوري

يف بعض املنازعات وجوب تقدمي اعرتاض أو طعن ضد القرار املطعون فيه أمام اجلهة اليت لكن املشرع قد يشرتط 

سوف نتطرق أدناه إىل   أصدرته قبل اللجوء إىل القضاء، وهذا ما يعرف بالتظلم اإلداري أو الطعن اإلداري، 

  .شروط الواجبة توافرها فيه  وإىل كيفية الفصل فيهال، إضافة إىل هأنواعو  تعريف الطعن اإلداري

مل يعرف املشرع الطعن أو التظلم اإلداري وترك ذلك للفقه والقضاء، وإمنا استعمل :تعريف الطعن اإلداري - 1

اإلحتجاج والطعن للداللة على هذا القيد، وأما فيما خيص التعريفات الفقهية، فقد عرفه  مصطلح اإلعرتاض و

األستاذ عبد الغين بيسوي بقوله أن الطعن اإلداري أو التظلم ينصرف إىل تقدمي صاحب الشأن الذي صدر القرار 

زه القانوين لكي يقوم بتعديله أو إىل اإلدارة بإعادة النظر يف قرارها الذي أحدث أضرارا مبرك التماسايف مواجهته 

فقد عرفه بأنه الطلب أو الشكوى اليت يقدمها الشخص املتظلم ، أما األستاذ بومحيدة عطا اهللا 1سحبه أو إلغاءه

، ومعىن ذلك أنه يتخذ شكل رسالة مكتوبة 2إىل اجلهة اإلدارية املختصة ينازع فيها عمل قانوين أحلق به أذى

طابع وتاريخ، عنوان وموضوع، ومرفقات، كما يتعني على املتظلم أن يقدم موضوع  مستوفية لكل بيانا�ا من

الطلب بكل مميزاته من موضوعية وبساطة ووضوح وعرفه الدكتور عمار عوابدي بقوله أن الطعن اإلداري هو 

اسية والوصائية، الوالئية والرئ اإللتماس أو الشكوى اليت يقدمها أصحاب الصفة واملصلحة إىل السلطات اإلدارية و

وإىل اللجان اإلدارية طاعنني يف قرارات وأعمال بعدم الشرعية ومطالبني بإلغاء أو سحب أو تعديل هذه األعمال 

                                                                                                                                                                                     
  .237، ص مرجع سبق ذكرهد مسري حممد مجعة ، حمم -           

1
   541 مرجع سبق ذكرهعبد الغين بيسوين،  -

  .541، ص 2011 ، اجلزائر،، دار هومة)في القضاء اإلداري الوجيز( :بومحيدة عطا اهللا  -2
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املصري ، كما عرفته حمكمة القضاء اإلداري 1مع مبدأي الشرعية واملالئمة اتفاقاغري املشروعة مبا جيعلها أكثر 

أن جهة اإلدارة  باعتبارتخالص ذوي الشأن حلقوقهم، ورفع الظلم عنهم التظلم هو األصل يف جمال اس" بقوهلا 

دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته، ويؤكد ذلك  ألصحابهوهي اخلصم الشريف يتعني عليها أن تعطي احلق 

بعض  أن املشرع حرصا منه على حتقيق العبء على املضرور وجتنبه أعباء التقاضي اشرتط لقبول دعوى اإللغاء يف

من مجلة  وانطالقا، 2األحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب املصلحة حيقق طلباته دون طرح املنازعة على القضاء

تماله على كل العناصر اليت ينطوي به األستاذ عمار عوابدي نظرا إلش التعريف الذي جاء فإننا منيل إىلالتعاريف 

  .عليها الطعن اإلداري

القاعدة العامة يف هذا ا�ال أن الطعن اإلداري اختياري أو جوازي، أي أن صاحب  :أنواع الطعون اإلدارية -2

الشأن حر يف تقدمي الطعن أو التظلم من عدمه، حسبما يراه حمققا ملصلحته، إال أن املشرع أوجب يف حاالت 

مباشرة دون استيفاء  أن يتقدم صاحب الشأن �ذا الطعن قبل رفع دعواه أمام القضاء، فإذا قام برفع الدعوى معينة

  :القيد فإن القضاء حيكم بعد قبول الدعوى، وهكذا فإن الطعن اإلداري ينقسم إىل نوعني ومها

وهو التظلم الذي يتقدم به صاحب الشأن من تلقاء نفسه دون اشرتاط من املشرع خالل  :الطعن اإلختياري -أ

مدة معينة حتتسب من تاريخ تبليغه القرار سواء بالنشر أو التبليغ الشخصي، وتقدمي التظلم اإلختياري ال حيول بني 

مه برفع الدعوى ال مينعه من لرد جهة اإلدارة على تظلمه، كما أن قيا انتظارصاحب الشأن وبني رفع دعواه دون 

صاحب الشأن إىل أحد الطريقني  جلوء، طبقا ملا قررته حمكمة القضاء اإلداري من أن 3تقدمي التظلم خالل امليعاد

  ".4إىل الطريق اآلخر على أن تراعي مواعيد الطعن القانونية جلوئهال حيول دون 

يف املادة  ال ينص إلجراءات املدنية واإلداريةقانون ا جلزائري من هذا الطعن فإنأما عن موقف املشرع ا

من قانون اإلجراءات املدنية  275منه إال على الطعن اإلختياري، عكس ما كان عليه احلال يف املادة  830

امللغى اليت تؤكد على وجوب تقدمي طعن مسبق أمام السلطة اإلدارية اليت تعلوا مباشرة اجلهة اليت أصدرت القرار، 

  .5فأمام من أصدر القرار نفسه فإن مل توجد

                                                           
  . 366، ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر )2ج ؛نظرية الدعوى اإلدارية؛ الجزائريالنظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي ( :عمار عوابدي -1
2

  .61، السنة القضائية 30983حتت رقم  23/01/2010يف القرار الصادر عن احملكمة القضاء اإلداري املصري  -
  .543، ص مرجع سبق ذكرهعبد الغين بيسوين،  عبد اهللا -3
  .3، السنة القضائية 261حتت رقم  12/06/1951القرار الصادر عن حمكمة القضاء اإلداري املصري يف  -4
  42، ص ذكره، مرجع سبق و الطعن بالبطالنالعرويب ، دعوى اإللغاء أ -:يراجع -5

  .110، ص مرجع سبق ذكرهعمر زودة،  -           
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وهو التظلم الذي جيب أن يقدمه صاحب الشأن يف حاالت حمددة قانونا كشرط سابق  :الطعن الوجوبي -ب

، فاألصل أن التظلم اختياري أمام 1قبل تقدميه تكون غري مقبولة على رفع دعوى اإللغاء حبيث إذا رفعت الدعوى

اإلدارة، وله أن يلجأ إىل القضاء مباشرة، غري أن املشرع قد يستلزم يف صاحب الشأن، فله أن يعرتض على قرار 

حاالت معينة البدء بالتظلم إىل اإلدارة قبل اللجوء إىل القضاء، وإال حكمت احملكمة بعدم قبول الدعوى وقد 

ارية اليت من القانون العضوي لنظام اإلنتخابات بوجوب التظلم إىل اهليئة اإلد 170، 30، 19،20نصت املواد 

  :أصدرت القرار يف املواعيد املقررة للبث يف اإلعرتاض بالنسبة ملا يأيت

يقدمه كل مواطن مسجل يف إحدى القوائم اإلنتخابية بشأن تسجيل أو شطب بغري حق يف  اإلعرتاض الذي - 

 املذكور أعاله؛ من القانون 20، 19نفس القائمة اإلنتخابية اليت ينتمي إليها هذا الطاعن طبقا لنص املادتني 

 من نفس القانون؛ 30ت طبقا للمادة اإلعرتاض الذي يقدمه صاحب على قائمة أعضاء مكتب التصوي - 

ناحب يف املكتب الذي اإلعرتاض على صحة عمليات التصويت بالنسبة لإلنتخابات احمللية من طرف كل  - 

 .من القانون املشار إليه أعاله 170طبقا للمادة صوت فيه 

ويتضح لنا من عرض هذه احلاالت أ�ا تتعلق جبانب من املنازعات اإلنتخابية، وال تشمل مجيع املنازعات 

املرفوعة أمام القضاء، وإمنا هي مقصورة فقط على هذه احلاالت احملددة على سبيل احلصر، وينتج عن ذلك أنه ال 

  .2ثل يف كون التظلم اإلداري أو الطعن اختياريواملتم ،على األصل العام استثناء باعتبارهاجيوز القياس عليها 

من شأن اللجوء إىل التظلم أو الطعن الوجويب يف املنازعات اإلنتخابية التقليل من : أهمية الطعن اإلداري -3

ح واإلدارة اإلنتخابية، وإظهار هذه األخرية يف حالة قبوهلا للطعن املرفوع إليها فرص الصدام بني الناخب أو املرتشّ 

مبظهر من حيرتم القانون ويعمل أحكامه، ولو ترتب على ذلك سحبها للقرار الذي أصدرته، ويف هذا إعالء لشأن 

يؤدي إىل إضفاء املزيد من  اإلدارة اإلنتخابية لدى األفراد واستشعارهم حلسن نيتها يف التعامل معهم، األمر الذي

الشفافية والنزاهة على العملية اإلنتخابية، مما حيقق املصلحة العامة، ومن الواضح أن إ�اء املشكلة �ذه الصورة 

                                                           
  .546، ص مرجع سبق ذكرهعبد الغين بيسوين،  عبد اهللا -  1
2

  .681، ص مرجع سبق ذكره، األسباب والشروط، عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار اإلداري  -
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النزاع يف مرحلته األولية حبيث ال يتطور األمر إىل منازعة قضائية تطرح أمام القضاء، ويف هذا توفري للوقت،   يسوي

  .1واقع على عائق القضاء من ناحية أخرىوختفيف للعبء ال

ة للطعن اإلداري جعل منه املشرع اإلنتخايب آلية من آليات التسوية الودية ري ونتيجة هلذه األمهية الكب

للمنازعات اإلنتخابية اليت من شأ�ا إ�اء النزاع يف مهده، اليت على الطاعن اللجوء إليها قبل إقامة الدعوى أمام 

  .2عدم قبول دعواه احرتامهاتب على عدم القضاء، وإال تر 

ال يشرتط يف التظلم اإلختياري شكل خاص، فال تشرتط الكتابة كما جيوز التظلم  :شكل الطعن وإثباته -4

بعريضة عادية أو بإنذار على يد حمضر قضائي، كما تعد الربقية املتضمنة بيان القرار املطعون فيه وأوجد الطعن 

، خاصة وأن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مل يبني  3يؤدي كامل األثر الذي ينتجه التظلماملوجهة إليه تظلما 

كيفية تقدميه، وال صيغته اليت يرد فيها، ويف هذا اخلصوص صدر قرار عن الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء قسنطينة 

يكون هذا األخري مقبوال ال بد  جاء فيه أن الربقية ال تشكل تظلما إداريا مسبقا وحىت 07/02/1973بتاريخ 

أن حيتوي على وقائع القضية واإلشارة إىل النصوص اليت هلا عالقة باملوضوع، واإلشارة فيه إىل اللجوء إىل القضاء 

  .4"يف حالة يف حالة عدم استجابة اإلدارة يف األجل القانوين

ل يف املنازعات اإلنتخابية يتطلب فيه أما التظلم الوجويب الذي يتميز بطبيعة استثنائية كما هو عليه احلا

الكتابة والتعليل من قانون اإلنتخابات تتمثل يف  170، 30، 20مواصفات معينة حددها املشرع يف املواد 

على حمضر الفرز بالنسبة  احتجاجالقانوين لإلعرتاض، مع اشرتاط اإليداع يف مكتب التصويت إضافة إىل تسجيل 

، إضافة إىل املواصفات اليت حددها قرار جملس 5صويت بالنسبة لإلنتخابات احمللية لإلعرتاض على صحة عملية الت

أنه من املسفر عليه أن يكون التظلم اإلداري املسبق " الذي قرر املبدأ التايل  31/10/2006الدولة الصادر يف 

أصدرته والغرض الذي يريده املتظلم واضحا يف مضمونه مبينا تاريخ القرار املتظلم فيه، ورقمه، وتارخيه واجلهة اليت 

، وبناء على ما 6من اإلدارة، وال تقبل الدعوى اإلدارية اليت خيتلف مضمو�ا عن مضمون التظلم اإلداري املسبق

سبق بيانه فإنه يشرتط يف التظلم ضد قرار اإلدارة اإلنتخابية اسم املتظلم، وتاريخ صدور القرار املتظلم منه وتاريخ 

                                                           
  .683، 682، صنفس املرجع -1
  . منه 08ص  ،باململكة املغربية 11/07/2005ندوة القضاء اإلداري املقامة يف الرباط يف  ط قبول دعوى اإللغاء مد بطيخ شرو رمضان حم -2

  .550، صمرجع سبق ذكرهعبد الغين بيسوي،  عبد اهللا -  3
4
  . 43، 42، ص 1992الرتبوية، لعرويب، دعوى اإللغاء أو الطعن بالبطالن، ملتقى قضاة الغرف اإلدارية ، الديوان الوطين لألشغال  - 

  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  20،30،170املادة  -  5
  .212، ص2006لسنة  08جملة جملس الدولة اجلزائري العدد  -  6
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عالن عنه إىل املتضمن، وموضوع القرار املتظلم منه واألسباب اليت بين عليها التظلم، مع إرفاق تبليغه أو اإل

املستندات اليت تكون يف حوزة املتظلم، ويرسل أو يودع لدى اإلدارة اإلنتخابية صاحبة القرار املتظلم منه واملتمثل 

رط تسجيل جنة اإلدارية اإلنتخابية البلدية، إضافة إىل شأو الل يف الوايل، أو اللجان اإلنتخابية البلدية أو الوالئية

ح الوارد امسه يف ذلك حتجاج حمضر الفرز وإيداع التظلم يف مكتب التصويت الذي صوت فيه الناخب، أو املرتشّ ا

داء إلبدارية اإلنتخابية حسب احلالة املكتب، وبعدها ذلك يقوم الوايل أو اللجنة اإلنتخابية الوالئية، أو اللجنة اإل

أيام بالنسبة للطعون املتعلقة بالقيد، وثالثة أيام فيما خيص باقي الطعون املشار  05رأيها فيه يف مدة ترتاوح بني 

  .إليها أعاله، ويبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر يف تظلمه، واألسباب اليت بين عليها، بكل وسيلة قانونية

نتخابية إىل هذا التظلم بوصفه شرطا الزما لقبول الدعوى، رجع احملكمة املختصة بالفصل يف الطعون اإلوت

حبيث يرتتب على عدم تقدميه قبل رفعها عدم قبول الدعوى، كما أن اشرتاط هذه البيانات واألسباب اليت جيب 

أن يشتمل عليها التظلم يقصد منه متكني اإلدارة من اإلحاطة بكافة عناصر القرار املتظلم منه، وبالتايل إصدار 

أهم الشروط الواجب توافرها يف التظلم أو الطعن اإلداري  استخالصبناء على ما سبق بيانه ميكن  .رارها بشأنهق

  : املسبق يف املنازعة اإلنتخابية واليت تتمثل فيما يأيت

و من ينوب عنه خالل ميعاد أن يقدم التظلم من صاحب الشأن، ممن مس القرار مصاحله أو ممثلة القانوين، أ - 

  .عنالط

ل به وإتاحة حىت تتمكن من اإلتصا ،الطعنصدرة القرار موضوع أن يقدم التظلم للهيئة اإلدارية اإلنتخابية مٌ  - 

  .1ختاذ قرارها بقبوله أو رفضهالفرصة هلا لفحصه، وا

صدور أن يقدم التظلم بعد صدور القرار موضوع الطعن وليس قبله، أي جيب أن يكون التظلم يف ميعاد الحق ل - 

يكون من القرارات اإلدارية النهائية وهي اليت جيوز املطالبة بإلغائها أو سحبها أو تعديلها،  القرار املتظلم منه، فهو

نت معامله وحتددت أوضاع، وهذا شرط يف قرار تبيّ وهذا حىت تستطيع اجلهة اإلدارية اليت أصدرته إعادة النظر 

                                                           
بدر أمحد سالمة، الدعوى اإلدارية يف مصر ودول . ، أشار إليه د36ضائية للسنة الق 1316حتت رقم  26/06/1993حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  -: يراجع -1

  .165ص 2008اخلليج، دار النهضة العربية القاهرة، ط

  .226، 225ص  1989سنة  1عن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا، ا�لة القضائية ع  12/06/1982الصادر يف  28892القرار رقم  -             
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، وهنا 1لم صاحب الشأن بصدوره ال يبدأ ميعاد الطعن بإلغائهبديهي فالقرار الذي مل يصدر بعد أو صدر ومل يع

  .نستبعد األعمال املادية اليت تقع من اإلدارة أثناء عمليات التصويت واليت ال يتم إفراغها يف قالب قانوين معني

يف واه، وحامسا املتضمن منه، قاطعا يف مضمونه وفحأن يكون التظلم حمددا، أي واضحا يف حتديده للقرار  - 

حتديد هدفه سواء بسحب القرار أو إلغائه أو تعديله، فإذا كان التظلم مستويا بالغموض وعدم الوضوح، مصاغا 

بعبارات عامة ال تبني القصد منها ودون حتديد للقرار املعرتض عليه، فال ميكن أن ينطبق عليه وصف التظلم 

  .2ليت تقدرها يف ضوء كل حالة على حدىاإلداري، وهذه املسائل تدخل يف نطاق تقدير حمكمة املوضوع ا

أن يكون التظلم جمديا أي أن يقدم ضد قرار �ائي قابل للتظلم منه، وليس ضد املراسيم والتعليمات أو املراسيم  - 

الوزارية اليت ال متلك اإلدارة العدول عنها أو تعديلها، وبالتايل فإن التظلم ال ينتج أثره القانوين املتمثل يف استيفاء 

ال "رط إذ قضت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر بأن التظلم السابق القيد، وقد أكد القضاء اإلداري هذا الش

إىل ما كان قابال للسحب من هذه القرارات، فإذا امتنع على اإلدارة إعادة النظر يف القرار يصدق إال بالنسبة  

رته، فإن التظلم واليتها بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئاسية متلك التعقيب على اجلهة اإلدارية اليت أصد الستنفاذ

  .3"يف هذه احلالة غري جمد وال منتج

 ثيقا بطبيعة وشكل التظلم، وميكن القوله يرتبط ارتباطا و أما فيما يتعلق مبسألة إثبات تقدمي هذا الطعن فإنّ 

أن األصل العام هو خلو الطعن اإلداري من أي قيد شكلي سوى أن يكون مكتوبا، وحيتوي على كافة البيانات 

 اإلثباتوتطبيقا للقواعد العامة لإلثبات، فإن عبء  .كرها أعاله، ويرسلها إىل اجلهة اإلدارية املختصةالسالف ذ 

يف حالة إشارة  ، وذلكعكس ما يدعيه الطاعن إىل اإلدارةبيقع على صاحب الشأن، وينتقل عبء اإلثبات 

  .4ا تقدمي ما ينفي صحة وجود هذا الرقمالطاعن إىل رقم قيد الطعن لدى اجلهة املختصة وتارخيه، واليت يتعني عليه

ذا الشأن عند تقدمي أي طلب، حيث حيرص هاألعراف اإلدارية يف  مراعاةوعليه فإنه جيب على الطاعن 

مع توقيع املوظف املكلف باإلستالم وتاريخ ذلك، على أن يتم قيده يف السجل املعد لذلك، وحيصل على وصل 

  .لربيد فالعربة يف ذلك بتاريخ وروده الفعلي إىل اإلدارةأما إذا كان تقدمي الطعن عن طريق ا

                                                           
1

ة دار النهض ،)شروط قبول دعوى اإللغاء( :حممد عبد اهللا الفالح، أشار إليه 26لسنة القضائية  984حتت رقم  17/01/1984مة اإلدارية العليا الصادر يف حكم احملك -

  .274، ص 2011العربية، القاهرة 
،  مرجع سبق ذكرهقضاء جملس الدولة،  عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار اإلداري يف ،أشار إليه 21/12/1950ادر يف حكم احملكمة اإلدارية العليا الص -2

  .756ص
  .553، ص مرجع سبق ذكرهعبد الغين بيسوين،  عبد اهللا، أشار إليه 1692حتت رقم  17/03/1962حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  -  3
  .690ص ،  مرجع سبق ذكرهء القرار اإلداري، ، دعوي إلغاعبد العزيز عبد املنعم خليفة -  4
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أوجب املشرع اإلنتخايب اجلزائري رفع الطعن اإلداري إىل اجلهة مصدرة القرار : ميعاد تقديم الطعن اإلداري -5

  :من القانون املتعلق بنظام اإلنتخابات على النحو اآليت 170، 30، 20يف حدود األجل احملدد لذلك يف املواد 

عملية املراجعة  اختتامأيام املوالية لتعليق إعالن  10تقدمي اإلعرتاضات على التسجيل أو الشطب خالل  - 

املذكور  20بقا لنص املادة أيام يف حالة املراجعة اإلستثنائية ط 05العادية للقوائم اإلنتخابية وختفض املدة إىل 

 أعاله؛

أيام املوالية لتاريخ التعليق والتسليم األويل  05يت خالل تقدمي اإلعرتاض على قائمة أعضاء مكاتب التصو  - 

 ؛1السالفة الذكر 30للقائمة وفقا ملا هو مقرر يف نص املادة 

تقدمي اإلعرتاض على صحة عملية التصويت فيما خيص اإلنتخابات احمللية يف مكتب التصويت مع تسجيل  - 

اإلحتجاج على حمضر الفرز، وإن املالحظ على هذه احلالة هو أن املدة قصرية جدا تقدر بالساعات فقط أي 

سجيل اإلحتجاج على حمضر على الطاعن تقدمي الطعن مع املستندات املرفقة، وتخالل مدة الفرز، حيث جيب 

ووسائل  ح تقدمي دفوعهالفرز يف وقت قصري، ويف رأي أن املدة احملددة معدومة متاما، وال ميكن للناخب أو املرتشّ 

اإلثبات اليت يستند إليها يف هذه املدة، األمر الذي يفوت عليه فرصة استعمال هذا احلق مدة أطول نسبيا حىت 

مام اإلدارة، أو اجلهة القضائية فيما بعد، ويف هذا يقول الدكتور مسعود شيهوب أن نسمح له جبمع أدلة اإلثبات أ

 .هذه املدة غري كافية للناخب حىت يكتشف عدم  مشروعية اإلنتخاب ومجع أدلته

عن اجلهات ن اإلدارية ال بد من احلديث الفصل يف الطعو  قبل التطرق إىل :الفصل في الطعون اإلدارية -6

  :مث طريقة وكيفية معاجلة هذه الطعون والقرارات الصادرة عنها على النحو اآليت ،ر يف هذه الطعوناملختصة بالنظ

إذا كان الطعن اإلداري املسبق بشكل عنصرا من عناصر  :الجهات المختصة بالفصل في الطعون اإلدارية -أ

 اختصاصاإلجراءات اإلدارية ال القضائية ويستهدف حل النزاع دون تدخل القاضي، فإن املشرع اإلنتخايب أسند 

النظر فيه إىل اجلهة اإلدارية اليت أصدرته والذي ميثل صورة من صور الطعن الوالئي ملا هلذه األخرية من حماسن 

وئ أين كان من األحرى به إحالة هذا اإلختصاص إىل جهة مستقلة تفاديا ملا ميكن أن تتصف به هذه ومسا

  .اجلهات من عدم احلياد واإلستقاللية عند نظرها يف الطعون

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  20،30املادتني  -  1
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نتخايب فإن اجلهات املختصة بالنظر يف الطعون اإلدارية هي الوايل، واللجنة اإلدارية وبالرجوع إىل التشريع اإل

اإلنتخابية، فيما خيص النزاعات السالفة الذكر قبل اللجوء إىل اجلهات القضائية املختصة عن القرارات الصادرة 

لية، فإنه طبقا للمادتني عنهما، أما فيما خيص اإلعرتاض على صحة عمليات التصويت بالنسبة لإلنتخابات احمل

تص اللجنة اإلنتخابية الوالئية يف الطعون املتعلقة بعملية التصويت إضافة من قانون اإلنتخابات خت 170و  152

إعطاء  الفرز، ونالحظ هنا املشرع ورغبة منه يفإىل اختصاصها بعملية مجع وتركيز النتائج الواردة إليها يف حماضر 

يت أعطى اختصاص النظر يف هذه الطعون إىل جهة مستقلة تتشكل حصرا من قضاة تصو مصداقية أكرب لعملية ال

  .يعينهم وزير العدل قبل اللجوء إىل الطعن أمام احملكمة اإلدارية

يتوسع املشرع اإلنتخايب يف مقتضيات وضوابط الفصل يف الطعن  مل :ضوابط الفصل في الطعن اإلداري -ب

وعليه فإنه  .اإلداري بل اكتفى بتحديد آجال الفصل والتبليغ إىل األشخاص املعنيني باألمر بكل وسيلة قانونية

خيص جيب على اجلهة اإلدارية ا�ال عليها الفصل يف الطعن اإلداري قبوال أو رفضا قبل مضي ثالثة أيام فيما 

أيام فيما خيص  05الطعن املتعلق بالتسجيل أو الشطب، أو اإلعرتاض على قائمة أعضاء مكتب التصويت، و

أعضاء ا�الس احمللية من تاريخ إيداع الطلب أو إخطارها  النتخاباإلعرتاض على صحة عمليات التصويت 

إلدارة تسبيب أو تعليل الرفض، إال باإلحتجاج، ورفض الطلب قد يكون صرحيا يف هذه احلالة يتعني على جهة ا

أن خمالفة اإلدارة لذلك ال يبطل قرارها، ألن رفض التظلم دليل على إصرارها على التمسك بذات األسباب اليت 

     .1بنت عليها قرارها املتظلم منه

  بول الفصل في الطعون اإلنتخابية شرط الميعاد لق -ثانيا

بصفة خاصة ليست كلها مقيدة بشرط امليعاد كدعاوي التفسري  الدعاوي القضائية بصفة عامة واإلدارية

دة بأجل إال آلجال تقادم احلق الذي غري مقيدة �ذا الشرط بسبب طبيعتها، أما دعاوي القضاء الكامل غري مقي

شبعها نطالقا من أمهيتها، وتاإلنتخابية مقيدة بآجال ومواعيد احتميه، أما دعاوي اإللغاء فإ�ا على غرار الدعاوي 

مقارنة بالدعاوي األخرى، وهذا بغرض استقرار القرارات اإلدارية وعدم بقائها طويال عرضة للطعن فيها أمام 

القضاء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الرغبة يف اإلستقرار للمراكز القانونية لألفراد املستفيدين القرار خاصة يف 

املسؤوليات واملناصب إىل الفائزين فيها، وهو األمر الذي تقتضيه العمليات اإلنتخابية، اليت يرتتب عليها إسناد 

                                                           
1
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املصلحة العامة، وللبحث أكثر يف هذا املوضوع علينا تعريف هذا الشرط وخصائصه مث طبيعته، وكيفية حسابه 

  :على النحو اآليت انقضائهوأخريا اآلثار املرتتبة على 

هذا الشرط، وترك ذلك للفقه، حيث عرفه األستاذ علي  ف املشرع اجلزائريعرّ مل يٌ :تعريف شرط الميعاد -1

، كما 1ار شنطاوي بأنه الفرتة الزمنية اليت حيق للشخص خالهلا تقدمي الدعوى ملخاصمة القرار موضوع الطعنخطّ 

، 2عرفه األستاذ فؤاد العطار بأنه امليعاد الذي جيب أن يتم العمل خالله فإذا انقضى هذا األجل امتنع إجراء العمل

وبناء على ما سبق ذكره من تعريفات ميكننا القول أن شرط امليعاد يتمثل يف تلك املدة اليت حيق للشخص خالهلا 

  .الطعن باإللغاء يف القرار اإلداري

جند أن املشرع قد خص املنازعات اإلنتخابية مبواعيد خاصة جيوز اجلزائري وبالرجوع إىل التشريع اإلنتخايب 

درة عن هيئات اإلدارة اإلنتخابية، على أن تفصل فيها احملكمة املختصة يف هذا رارات الصاالطعن خالهلا يف الق

الطعن على وجه اإلستغالل تبدأ من تاريخ تبليغ القرار حمل الطعن إىل صاحب الشأن، وعليه فإن مواعيد الطعن 

املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات  ريا عن املواعيد احملددة يف القواعد العامةيف املنازعات اإلنتخابية ختتلف جذ

  :د يف هذا النوع من املنازعات وهيا سبق ميكن استخالص أهم اخلصائص اليت متيز املواعياملدنية واإلدارية، و مم

تتميز مواعيد رفع الطعون اإلنتخابية بالقصر وذلك خالفا للقواعد العامة، واحلكمة من ذلك  :مواعيد قصيرة -أ

القانونية وحسن سري العملية اإلنتخابية يقتضيان سرعة البت يف مصري القرارات اإلدارية املتعلقة �ا، استقرار املراكز 

فضال عن أن فكرة املواعيد القصرية تقلل من عدد الدعاوي وختفف من العبء امللتقى على عاتق كل من اإلدارة 

  .3لرقابة القضائيةاإلنتخابية واجلهات املكلفة بالرقابة خاصة القضاء فيما يتعلق با

يتبني أ�ا مواعيد كاملة بعد استقراء أحكام التشريع اإلنتخايب املتعلقة باملواعيد واآلجال  :إنها مواعيد كاملة -ب

وأيام الراحة  ويوم انقضاء األجل، ويعتد بأيام العطل الرمسية الذي مت فيه التبليغيتم احتساب اليوم حيث ال

عمل كليا أو جزئيا ميدد  محسا�ا، وإذا كان اليوم األخري من األجل ليس يو  ضمن هذه اآلجال عند األسبوعية

، 30، 21من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واملواد  405طبقا لنص املادة  األجل إىل أول يوم عمل موايل

  .تبليغحتساب املواعيد كاملة ابتداء من يوم القانون اإلنتخابات اليت تؤكد على امن  170، 98، 78

                                                           
  . 433، ص2004، اء اإلداري، دار الثقافة عمان، موسوعة القض)01، ط 01، جموسوعة القضاء اإلداري(:خطار الشنطاوي -1
  .511ص،  1962، دار النهضة العربية، القاهرة دون ذكر الطبعة )القضاء اإلداري( :فؤاد العطار -2
3
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معىن ذلك أن هذه املواعيد ال ميكن تعديلها إال إذا نص املشرع على ذلك  :مواعيد تتعلق بالنظام العام -ج

حبيث ال ميكن اإلتفاق على إطالتها أو تقصريها بني اإلدارة اإلنتخابية واألفراد، وللمحكمة إشار�ا من تلقاء 

إشارة هذا الدفع يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ويف  نفسها، يف أية مرحلة من مراحل الدعوى، كما لألفراد

أن امليعاد احملدد قانونا لرفع دعاوي اإللغاء متعلق بالنظام العام، ذلك "هذا تقول حمكمة القضاء اإلداري يف مصر 

وقتا أن املشرع فد راعى يف حتديده ضرورة استقرار القرارات اإلدارية، وعدم استهدافها للطعن بدعوى اإللغاء 

طويال، ومن مث يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة هذا امليعاد متعلق بالنظام العام جائزا تقدميه يف أي 

    . 1مرحلة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا رفعت بعد هذا امليعاد

اعيد الطعن القضائي بالرجوع إىل أحكام قانون اإلنتخابات جند أن سريان مو  :تحديد سريان ميعاد الطعن -2

 98، 78، 30، 21بالنسبة للمنازعات اإلنتخابية يبدأ منذ تاريخ تبليغ صاحب الشأن �ذا القرار طبقا للمواد 

حيث تنقل به جهة اإلدارة اإلنتخابية قرارها إىل فرد بعينه أو أفراد بذوا�م من مجهور من قانون اإلنتخابات، و 

من قانون  406لشكلية معنية، فقد يتم التبليغ عن طريق حمضر طبقا للمادة الناخبني، وال خيضع إجراء التبليغ 

وللتبليغ ، اإلجراءات املدنية واإلدارية، أو بأية وسيلة قانونية أخرى كالتبليغ عن طريق موظف تعينه اإلدارة لذلك

يوجهه إىل ذوي مقومات أساسية واجبة التوافر فيه، حيث جيب أن يشتمل على اسم اجلهة الصادر عنها، وأن 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، كما جيب أن ينطوي التبليغ على  407الشأن شخصيا طبقا ألحكام املادة 

مجيع عناصر القرار اإلداري حىت يتمكن صاحب الشأن من حتديد موقفه من هذا القرار قبوال أو رفضا على ضوء 

  .2مدى تأثري القرار يف مركزه القانوين

 05تاريخ سريان ميعاد الطعن اإلنتخايب فيما خيص الطعون املتعلقة بعملية القيد حددت بـ  نّ ولإلشارة فإ

اإلعرتاض على حالة عدم التبليغ، أما خبصوص أيام ابتداء من تاريخ اإلعرتاض يف  08أيام من تاريخ التبليغ و 

ح خ التبليغ، أما بالنسبة لقرارات رفض الرتشّ أيام من تاري 03أعضاء مكاتب التصويت فإن ميعاد الطعن حدد بـ 

 05املدة إىل رفع أيام ابتداء من تاريخ تبليغه، و ت 03نتخابات ا�الس احمللية أو الوطنية حددت مدة الطعن بـ ال

  .نتخابات أعضاء ا�الس الوطنية ابتداء من تاريخ التبليغيف اخلارج فيما خيص ا حنيمرتشّ لأيام بالنسبة ل

                                                           
كر ، دار الف)ميعاد رفع دعوى اإللغاء( :عامر فؤاد أمحد، أشار إليه 04السنة القضائية  408حتت رقم  06/02/1951حكم حمكمة القضاء اإلداري املصري الصادر يف  -1

  18، ص 2001، سنة اجلامعي اإلسكندرية
مرجع سبق اإلداري، اء القرار عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغ، أشار إليه 29لسنة القضائية  567حتت رقم  15/12/1985حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  -2

  .708، صذكره
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للطعون اإلنتخابية  حدد املشرع اجلزائري :ار القانونية المترتبة على انقضاء مواعيد الطعن القضائياآلث -3

بني املصلحة العامة اليت آجاال وازن فيها بني مصلحة صاحب الشأن يف الطعن على القرار املاس مبصلحته، و 

لعملية اإلنتخابية، فإذا انقضت املدة احملددة املتعلق با هذا القرارستقرار املراكز القانونية اليت أنشأها تتحقق با

  :ب النتائج التاليةللطعن فإن ذلك يرتّ 

ن القرار اإلداري املتعلق بالعملية اإلنتخابية هو عدم جواز املساس يقصد بتحصّ  :ن القرارات اإلنتخابيةحصّ ت -أ

اليت ختاطب فردا بذاته، فإذا انقضى �ا سواء باإللغاء أو السحب، والقرارات املقصودة هنا هي القرارات الفردية 

كتساب ذلك القرار حصانة �ائية ضد نه يرتتب على ذلك نتيجة مهمة هي ا امليعاد احملدد من تاريخ التبليغ فإ

اإللغاء أو التعديل، ولو كان خمالفا للقانون فإن فوات فرصة الطعن يف القرار يف امليعاد القانوين يصبح مبوجبه القرار 

جهة نعدام القرار املتمثلة يف صدوره من إذا قام القرار على وجه من أوجه الغري احرتام ذلك، إال حصينا على ا

، وقد أطرد قضاء 1ةتدليسيّ  إدارية غري خمتصة، أو كان القرار مبين على وثائق مزورة أو استعمال طرق احتيالية و

اإلدارية العليا املصرية على تأكيد عدم تقيد الطعن على تلك القرارات مبيعاد، وذلك حني قضت بأن  احملكمة

القرار املعدوم ال تلحقه أية حصانة، فيجوز سحبه أو إلغاؤه يف أي وقت، دون تقيد يف ذلك كقاعدة عامة 

قرار اإلداري فإنه حيمل على الصحة فمىت حتصن ال 2باملواعيد واإلجراءات املنصوص عليها يف قانون جملس الدولة 

ويصبح حجة على ذوي الشأن، حبيث ال تقبل أية دعوى يكون القصد منها جتريده من قوته التنفيذية يف 

مواجهتهم، وإال انطوى األمر على إلغاء ضمين للقرار وإخالل باإلستقرار الذي استهدفه القانون للمراكز واآلثار 

  .3نقضاء مواعيد الطعن فيهااملشار إليها بعد االقانونية 

إذا انقضى امليعاد احملدد فإنه يرتتب عليه سقوط احلق يف الدعوى، وأي دعوى ختالف  :عدم قبول الدعوى -ب

وقد استقر قضاء احملكمة العليا وجملس الدولة يف  4ذلك يتم رفضها شكال ويف أية مرحلة كانت عليها الدعوى

 .العديد من األحكام على ذلك

 

 

                                                           
1

  466، ص 2006، ، دار الفكر العريب، القاهرة)07، طالنظرية العامة للقرارات اإلدارية( :سليمان حممد الطماوي -
  . 730ص  ، مرجع سبق ذكره،عبد العزيز عبد املنعم خليفة، أشار إليه 26/06/1976صادر يف حكم احملكمة اإلدارية العليا ال -2
  .353ص  مرجع سبق ذكره ، عامر فؤاد أمحد، ، أشار إليه24السنة القضائية ، 466حتت رقم  19/05/1984حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  -3
  .166، 165، صمرجع سبق ذكره، النشاط اإلداري،  2عمار عوابدي، القانون اإلداري ج -4
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 اآلثار القانونية المترتبة على قبول الفصل في الطعون اإلنتخابية: الثاني المبحث

ة اخلاصة بالطعن من حيث الشكل عدة آثار قانونية سواء كان ذلك يرتتب على قبول العريضة اإلفتتاحيّ 

قبل الفصل يف موضوعها أو بعده، حيث يتوجب على القاضي املعروض أمامه النزاع النظر يف موضوع الطعن 

والتحقيق يف صحة األسباب الواردة يف العريضة اإلفتتاحية طبقا ملا تنص عليه القواعد العامة يف قانون اإلجراءات 

املدنية واإلدارية الذي يعد الشريعة العامة، مع وجوب مراعاة خصوصيات هذه املنازعة واملعايري املطلوبة يف ذلك،  

صل فيه عدة آثار قانونية على احلق موضوع الطعن اإلنتخايب كما يرتتب أيضا على النظر يف موضوع الطعن والف

  . من خالل املطالب املواليةأو على العملية اإلنتخابية برمتها، وهذا ما سنحاول التطرق له بشيء من التفصيل 

  قبول الفصل في الطعون اإلنتخابيةاآلثار المترتبة على : المطلب األول

املتعلقة بالنظر يف موضوع و  تأيت املرحلة الثانية، الطعن موضوع الطلبط الشكلية يف بعد توافر كافة الشرو 

من يوم إيداع الطعن بأمانة ضبط احملكمة إىل غاية  ؛الطعن اإلنتخايب من حيث مباشرة إجراءات املنازعة اإلنتخابية

الذي أتى به الطاعن و أوجه الطعن يف قرار اإلدارة اإلنتخابية إضافة يف سلطة التحقيق يف أسباب النطق باحلكم 

  . وهذا ما سوف نتطرق إليه يف هذا املطلب من خالل الفروع املوالية ،تعديلهإلغاء قرار هذه األخرية أو بغرض 

  إجراءات رفع الدعوى اإلنتخابية: الفرع األول

جعة نعلم أن الطعون اإلنتخابية املرفوعة أمام احملاكم املختصة هي دعاوي إنتخابية الغرض منها طلب مرا

شاركة يف العملية حني أو أحزاب سياسية مقرار صادر عن اإلدارة اإلنتخابية واملقدم من طرف الناخبني أو املرتشّ 

ستعمال هذا احلق على الطاعن مراعاة بعض الشروط والشكليات نص عليها القانون العضوي اإلنتخابية، وإل

نصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واملتمثلة املتعلق بنظام اإلنتخابات، إضافة إىل القواعد العامة امل

يف وجوب تقدمي عريضة مكتوبة أمام كتابة ضبط احملكمة املختصة، إضافة إىل القرار موضوع الطعن الصادر عن 

ة يف ختصاص هذه األخري اأو احملاكم العادية إذا سلمنا ب اإلدارة اإلنتخابية سواء كان ذلك أمام احملاكم اإلدارية

منازعات القيد ويف املقابل على احملكمة القيام مبجموعة من اإلجراءات طبقا لقانون اإلنتخابات وعلى هذا 

  :األساس سوف نقسم هذا الفرع إىل نقطتني أساسيتني
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  :الشروط العامة المتعلقة بعريضة الدعوى اإلنتخابية -أوال

ومها، وجوب تقدمي عريضة بيانا�ا األساسية، والثانية تنقسم هذه الشروط واإلجراءات إىل مرحلتني رئيستني 

  .تتمثل يف تبليغ هذه العريضة إىل اإلدارة اإلنتخابية اليت أصدرت القرار موضوع الطعن

أكد املشرع اإلنتخايب على وجوب تسجيل العريضة اإلنتخابية أمام كتابة ضبط  :تقديم العريضة اإلفتتاحية -1

من قانون  16، 15، 14جيب أن حتتوي طبقا للقواعد العامة الواردة يف املواد ، واليت 1احملكمة املختصة

، جمموعة من البيانات اخلاصة بالطاعن واإلدارة 2اإلجراءات املدنية واإلدارية حتت طائلة عدم القبول شكال

  :اإلنتخابية مصدرة القرار موضوع الطعن واملواطن، إضافة إىل بعض الشروط اآلتية

العريضة ملخص املوضوع ومستندات الطلب، ألنه بدون عرض الوقائع وحتليلها، وتقدمي أسانيد أن تتضمن  - 

الطلب، ال ميكن للخصم أن يقدم وسائل دفاعه ومناقشة طلب الطاعن، وال ميكن للقاضي من اإلحاطة بعناصر 

  ؛من القانون السالف الذكر 15ادة النزاع والفصل فيه طبقا لنص امل

وهذا  املرفوعة أمام احملاكم العادية،  ىالدعاو  خبصوصعة من طرف الطاعن أو حماميه ة موقأن تكون العريض - 

ص نمي أمام احملاكم اإلدارية طبقا لحما توكيل، ووجوب قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  14طبقا للمادة 

قانون اإلجراءات املدنية من  821سوم حسب املواد ، مع اإلعفاء من دفع الرّ ذات القانونمن  826املادة 

  .4من قانون اإلنتخابات 197املادة و 3واإلدارية

تودع هذه العريضة بأمانة ضبط احملكمة املختصة وتقيد يف سجل خاص حسب ترتيب ورودها مع ذكر تاريخ  - 

، 823، 22، 21 ورودها، والتأثري على الوثائق املرفقة بامللف، وتسليمه وصال يثبت إيداع العريضة طبقا للمواد

  .قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  824

إليداع  170، 98، 78، 30، 21احرتام شرط اآلجال احملددة يف القانون العضوي لإلنتخابات طبقا للمواد  - 

  .5العريضة اإلفتتاحية حتت طائلة عدم القبول

                                                           
1

 .343، 342، ص مرجع سبق ذكرهماجد راغب احللو،  -
  .مرجع سبق ذكرهاملدنية واإلدارية، املتعلق باإلجراءات  08/09من القانون  16، 15، 14املواد  -2
  .، مرجع سبق ذكرهاملدنية واإلدارية املتعلق باإلجراءات 08/09من القانون  826، 15، 14املواد  -3
  .ع سبق ذكرهمرجبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  187املادة  -4
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات، املتعلق  16/10القانون العضوي رقم  -5
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وجوب إيداع نسخة من القرار املطعون على من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  819و  21نصت املادتني  - 

إذا ثبت أن هذا فيه، أو املستند الذي يثبت إيداع هذا الطعن، حتت طائلة عدم القبول ما مل يوجد مانع مربر، و 

متناع اإلدارة من متكني املدعي من القرار املطعون فيه، أمرها القاضي املقرر بتقدميها يف أول ااملانع يعود إىل 

النتائج القانونية املرتتبة على هذا اإلمتناع، وبالرجوع إىل أحكام القانون العضوي املتعلق  ، ويستخلص1جلسة

لقرار حتت طائلة البطالن، أي أن بنظام اإلنتخابات جند أن بداية احتساب آجال الطعن تكون من تاريخ تبليغ ا

ترتب عليه البطالن املقرر لصاحل هذا األخري، أما لتزام اإلدارة اإلنتخابية بتبليغ القرار يف األجل احملدد للطاعن وإال ا

أيام من تاريخ  08فيما خيص اإلعرتاضات املقدمة بشأن عمليات القيد والتسجيل فتقدم العريضة يف أجل 

اإلعرتاض أمام اللجنة اإلدارية اإلنتخابية وعلى هذا األساس يتبني لنا وجوب تقدمي القرار املطعون فيه أمام احملاكم 

، وجواز تقدميه يف أول جلسة فيما خيص الطعون املتعلقة بالشطب أو التسجيل أمام احملاكم العادية طبقا 2يةاإلدار 

من القانون املتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية ، وعلى  21واملادة  3من قانون اإلنتخابات 2ق 21للمادة 

النتائج القانونية  الستخالصنحه السلطة التقديرية القاضي إجبار اإلدارة على تقدميه بأول جلسة كما أن املشرع م

  . 4املرتقبة على هذا اإلمتناع

إيداع نسخة من الطعن أو اإلعرتاض أمام اإلدارة اإلنتخابية املصدرة للقرار اإلداري موضوع الطعن فيما خيص  - 

ضاء مكتب التصويت، أو قرار الطعون املتعلقة بعمليات القيد يف القوائم اإلنتخابية، أو اإلعرتاض على قائمة أع

اللجنة اإلنتخابية الوالئية ونسخة من حمضر مكتب التصويت الذي عرب فيه الناخب عن صوته فيما خيص 

اإلعرتاض على صحة عمليات التصويت بالنسبة لإلنتخاب أعضاء ا�الس الشعبية احمللية، وهذا حىت يتمكن 

لى دفوع الطاعن، واليت متكنه من استخالص احلل القانوين القاضي من التعرف على رد اإلدارة اإلنتخابية ع

  .والفصل يف النزاع املطروح أمامه

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،  838، 19، 18طبقا ملا جاء يف املواد : تبليغ العريضة اإلنتخابية -2

فإنه بعد تسجيل العريضة اإلفتتاحية يتوجه الطاعن إىل حمضر قضائي ليقوم بالتبليغ الرمسي للمدعى عليه باحلضور 

سمى حمضر التكليف للجلسة احملددة مرفقا بنسخة من العريضة، حيرر احملضر القضائي حمضرا �ذا اإلجراء ي

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهاملدنية واإلدارية، املتضمن قانون اإلجراءات  08/09من القانون  819، 21املادتني  -1
  . 282، ص ذكره مرجع سبقد رفعت عبد الوهاب، ، حمم152عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق ص -2
  .مرجع سبق ذكرهق بنظام اإلنتخابات، املتعل 16/10من القانون العضوي رقم  21املادة  -3
  .مرجع سبق ذكرهاملدنية واإلدارية، املتعلق باإلجراءات  08/09من القانون  21املادة  -4
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ويتوىل احملضر القضائي بعد مباشرة إجراءات التبليغ تسليم املعين أو حماميه وثيقة خمتومة وموقعة من . باحلضور

واستنادا للمادة املذكورة ، من القانون املشار إليه أعاله 18ملادة لنص ايسمى التكليف باحلضور طبقا  ،1جانبه

  :البيانات التالية وجب أن يتوافر يف التكليف باحلضور

  ؛ه وتوقيعه وتاريخ التبليغ وساعتهاسم ولقب احملضر القضائي القائم بالتبليغ وختم - 

  ؛اسم ولقب الطاعن وموطنه - 

كلف اسم ولقب الشخص املكلف باحلضور وموطنه وطاملا تعلق األمر بأحد هيئات اإلدارة اإلنتخابية فامل - 

ي ممثال لإلدارة اإلنتخابية على املستوى احمللي، أو رئيس ا�لس الشعيب البلدعتباره اب الوايلباحلضور إما أن يكون 

ارية اإلنتخابية البلدية هي من قرارات البلدية، وبالتايل تعترب قرارات إدارية دعلى أساس أن قرارات اللجنة اإل

قرارات الوالية، وجيوز لألشخاص لامن نة اإلنتخابية الوالئية اليت تعد قرارا�ا وكذلك األمر بالنسبة لقرارات اللج

  ؛فويض الغري لتمثيلهم أمام القضاءاملذكورين أعاله ت

  .تاريخ اجللسة وذكر الساعة، ومن حق املدعي عليه حتضري دفاعه كما يف أي دعوى أخرى - 

املالحظ على أن املشرع يف قانون اإلنتخابات مل حيدد طريقة التبليغ وال كيفية ذلك، كما مل حيدد آجال و 

حتديد اجللسة بإستثناء حتديده للمدة اليت على احملكمة الفصل يف النزاع املعروض أمامها ويف هذا خلل على املشرع 

ون إال من تاريخ التبليغ من طرف الطعن إىل اإلدارة نعقاد اخلصومة اإلدارية ال يكاتداركه خاصة إذا علمنا أن 

اإلنتخابية صاحبة القرار املطعون فيه، إضافة إىل أن املشرع وضع آجاال قصرية جدا ال ميكن األطراف من مجع 

ا على فوع اليت ترد �ا اإلدارة اإلنتخابية وهذا ما يؤثر سلبفوع اليت يتقدم �ا الطاعن، أو الدّ األدلة اليت تؤسس للدّ 

أطراف اخلصومة، وعلى ضمان رقابة قضائية فعالة على العملية اإلنتخابية، وأمام هذا الفراغ نلجأ إىل القواعد 

  .را خلصوصية املنازعات اإلنتخابيةالعامة لسري الدعاوي القضائية، واليت يصعب تطبيقها نظ

  لتزامات المحكمة الفاصلة في موضوع الطعن اإلنتخابيا -ثانيا 

يف موضوع النزاع تبليغ اإلدارة اإلنتخابية املعنية بالعريضة اإلفتتاحية تصبح احملكمة خمتصة بالفصل  إذا مت

من خالل دراسة ملف املوضوع والسري يف إجراءات الدعوى اإلنتخابية، وعلى هذا  ،القبولسواء بالرفض أو 

                                                           
  .وما بعدها 310، ص مرجع سبق ذكرهد رفعت عبد الوهاب، حمم -1



 ل في الطعون اإلنتخابيةصالف                                            :                        من الباب الثاني الفصل األول

 

230 
 

اليت نص عليها القانون العضوي املتعلق  األساس يرتب املشرع على هذه األخرية جمموعة من اإللتزامات القانونية

  :  كما يليتطرق هلا بشيء من التفصيل  دنية واإلدارية، واليت سنبنظام اإلنتخابات، إضافة إىل قانون اإلجراءات امل

حيدد رئيس احملكمة املعروض أمامها النزاع تاريخ وتشكيلة احملكمة يف أجل يومني من تاريخ  :جدولة القضية -1

يضة اإلفتتاحية نظرا خلصوصية هذه املنازعة وسرعة الفصل فيها واملدة القصوى املمنوحة للمحكمة كي تسجيل العر 

  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 879تفصل يف هذا النزاع طبقا للمادة 

ع يفوضه للفصل يف املوضو على رئيس احملكمة العادية أو أي قاض  :تسمية القاضي الفاصل في الموضوع -2

نهم، وهو ماديا لفصلهم يف طعون ضد قرارات تكون صادرة مل يشاركوا يف رئاسة اللجان اإلدارية البلدية تفن مم

عتباره سلطة مستقلة عن مصدر القرار، وما دام أن رئاسة اىف ومبدأ حق اللجوء إىل القضاء باألمر الذي يتنا

تعيني قاض مل يشارك  يتملقضائي كما سبق بيانه، فإنه ا اللجان اإلدارية البلدية موكلة لقضاة يعينهم رئيس ا�لس

على رئيس فأما فيما يتعلق ببقية الطعون اإلنتخابية األخرى  ،يف رئاسة هذه اللجان للفصل يف قرارات هذه األخرية

إليها من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية تعيني التشكيلة اليت يؤول  844احملكمة اإلدارية طبقا لنص املادة 

والذي  عني رئيس هذه التشكيلةالفصل يف الطعون اإلنتخابية مبجرد قيد الدعوى بأمانة ضبط احملكمة، كما يٌ 

القضايا املطروحة على احملاكم  ألن، يف الطعن له تاريخ بداية واختتام التحقيق يؤوليدعى بالقاضي املقرر الذي 

إجراء هو ق دقيق يهيئها للفصل من قبل هذه اجلهات، فاإلدارية ال تكون موضوع حكم إال إذا كانت حمل حتقي

عليه احلال يف القضايا املطروحة على القاضي العادي، فال جيوز هو ، وهو عكس ما إجباري املنازعات اإلدارية 

  .1هلذا األخري احللول حمل اخلصوم يف اإلتيان ببيانا�م ووسائل إثبا�م، فالقاضي مهمته الفصل بني خصمني فقط

يقع تبادل العرائض والردود والوثائق أثناء اجللسات حتت إشراف  :تبادل المذكرات تحت إشراف قضائي -3

الم الردود والوثائق واملستندات واإلحتفاظ بنسخة منها يف امللف أن رئيس اجللسة هو من يتوىل است أي ،قضائي

تتم متابعة العملية و  طريق املمثل القانوين،ا عن يف الرد والدفاع، وهذ حقه الستعمالوتسليم اخلصم نسخة مماثلة 

أنه ميكن افتتاح الدعوى بعريضة خمتصرة شريطة  قضاءعليه فمن املستقر  .2إىل غاية اكتفاء األطراف�ذا الشكل 

استيفائها الشكل املطلوب قانونا، أما املذكرات املتبادلة بني أطراف الدعوى، فاملذكرة األوىل اليت يتقدم �ا الطاعن 

 الدعوى يطلق عليها باملذكرة الشارحة أما املذكرة اليت يتقدم �ا املدعي عليه ردا على مذكرة املدعي فتسمى يف

                                                           
  .بعدها وما 316، صمرجع سبق ذكرهد رفعة عبد الوهاب، ، حمم 207، ص مرجع سبق ذكرهنادية بونعاس،  -:يراجع -1
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باملذكرة املضادة، ويرفق �ذه املذكرات ما يدعمها من املستندات، كما أنه من واجب احملكمة اليت تنظر يف 

يقدمها الطرف اآلخر، كما أنه من املبادئ األساسية الدعوى أن تقوم بإبالغ اخلصم باملذكرات واملستندات اليت 

يف املنازعات اإلدارية خاصة أنه ال ميكن النطق باحلكم يف القضية املنظورة أمامه إال بعد املرور مبرحلة التحقيق يف 

  .، وهذا ما سنتناوله يف النقطة املوالية1الدعوى

اءات املدنية واإلدارية على من قانون اإلجر  76و  75تقرر املادتني  :إجراء تحقيق حول إدعاءات الخصوم -4

و القاضي من تلقاء نفسه عليه أ ىطلب من املدعي أو املدعسواء ب ،التحقيق بعد إيداع العريضة اإلفتتاحية مباشرة

وجويب يف املنازعات  يف أية مرحلة من مراحل الدعوى، فالتحقيق جوازي يف املواد املدنية كما سبق بيانه، و

وجتدر اإلشارة إىل الدور اإلجيايب للقاضي العادي خيوله السهر على حسن سري اخلصومة ومينح اآلجال،  .2ةاإلداري

و  27من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وأن املادتني  24ويتخذ ما يراه الزما من إجراءات طبقا لنص املادة 

قدمي بتالذي جيريه فله أن يأمر اخلصوم تحقق من نفس القانون تبينان السلطات املمنوحة للقاضي أثناء ال 28

الغرض، كما له أن التوضيحات اليت يراها ضرورية حلل النزاع، كما له أن يأمر شفهيا بإحضار أي وثيقة لنفس 

ستغالل هذه السلطات ا، فالقاضي العادي ميكنه 3ختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق اجلائزة قانوناايأمر تلقائيا ب

ت يف البحث عن مدى أحقية املواطن يف التسجيل يف القوائم اإلنتخابية، الذي رفضت اإلدارة والصالحيا

اإلنتخابية طلبه أما فيما خيص السلطات والصالحيات املمنوحة للقاضي املقرر يف املنازعة اإلنتخابية املرفوعة أمام 

تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد من نفس القانون جيوز له أن يطلب من  844القاضي اإلداري، فإنه طبقا 

األطراف كتابة، أو شفاهة القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق ويف أية مرحلة كانت مستندات يراها الزمة 

، إىل 4للتحقيق يف القضية فهو الذي يقوم مبراقبة تنفيذ إجراء التحقيق املتمثلة يف مساع الشهود أو مضاهاة اخلطوط

ت وكل هذه السلطات والصالحيات سوف متكنه من التحقيق يف أسباب الطعن اليت غري ذلك من اإلجراءا

  .5فوع والردود اليت قدمتها اإلدارة اإلنتخابية يف معرض الدفاع عن موقفهاأوردها الطاعن أو يف الدّ 

                                                           
1
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أن املشرع أعطى صالحيات واسعة للقضاء، وذلك كله لتحقيق الدور اإلجيايب للقاضي احملقق  املالحظو 

ن أجل ممارسة رقابته القضائية يف كل الدعاوي عامة والدعوى اإلنتخابية خاصة، وذلك  بسبب ما تنطوي عليه م

حت زامية إثبات عدم مشروعية قرار اإلدارة اإلنتخابية املخاصم ومىت أصبالدعوى من إثقال كاهل الطاعن بإلهذه 

دمي املذكرات والرد عليها يقوم القاضي العادي بإحالة نقضاء املواعيد املمنوحة لتقاالقضية مهيأة للفصل فيها أو ب

و  18امللف على النيابة العامة إلبداء طلبا�ا على أساس أن اإلعرتاض على التسجيل أو الشطب طبقا للمادتني 

من القانون العضوي لنظام اإلنتخابات متس بأهلية األشخاص واحلالة املدنية هلم األمر الذي جيب معه على  19

من قانون اإلجراءات  260لتماساته طبقا لنص املادة الى السيد وكيل اجلمهورية لتقدمي ضي إحالة امللف عالقا

املدنية واإلدارية أما فيما خيص باقي املنازعات املرفوعة أمام اجلهات القضائية اإلدارية فيقوم املستشار املقرر بإبالغ 

و غريها عند القيام بالتحقيق عن طريق خربة أو مساع شهود أحمافظ الدولة عندما تصبح القضية مهيأة للفصل أو 

لتماساته بعد دراسته امللف من قبل القاضي املقرر، وإعداد تقريره الذي يتوىل منه سرد امن اإلجراءات قصد تقدمي 

ما وقع من إشكاالت يف اإلجراءات وحيلل الوقائع وأوجه دفاع األطراف، كما يدرج أو يلخص إذا لزم األمر 

طلبا�م اخلتامية، كما يبني مقاطع النزاع دون أن يبدي رأيه فيها، وهنا يظهر الفروع بني النظام القانوين للمستشار 

املقرر يف اجلزائر والنظام الذي يقابله يف فرنسا، وهو النظام القانوين ملفوضي احلكومة، حيث يكون هذا األخري 

ة اإلدارية، وكثريا ما يأخذون برأيه جلدية طرحه، ولذلك كان هلذا مدعو إلبداء رأيه واقرتاح حل على قضاة احملكم

  .1النظام دورا بارزا يف بلورة وصياغة نظريات القانون اإلداري

أما بالنسبة للتقرير الذي تعده النيابة العامة، فهو خيتلف عن تقرير املستشار املقرر من حيث كونه عبارة 

ه ال يقرتح حلوال على القضاة حيث أنه يقوم حمافظ الدولة أثناء اجللسة عن طلبات وليس حتليال للوقائع، كما أن

بعرض تقريره املكتوب والذي يتضمن عرضا عن الوقائع والقانون واألوجه املثارة ورأيه حول كل مسألة مطروحة 

ل كل قضية قبل واحللول املقرتحة للفصل يف النزاع، وخيتتم بطلبات حمددة، كما يقوم بتقدمي مالحظاته الشفوية حو 

غلق باب املرافعات، وتتم اإلشارة يف أحكام احملاكم اإلدارية أو العادية إىل طلبات النيابة العامة ومالحظا�ا والرد 

  .2من القانون السالف الذكر 900، 899، 898، 897عليها طبقا للمواد 

بعد أن تنتهي مرحلة حتضري الدعوى يتم حتديد جلسة للنظر  :الفصل في الدعوى ضمن اآلجال المحددة -5

والفصل يف ملف الدعوى، حيث تبدأ احملاكمة بتالوة املستشار املقرر لتقريره املكتوب، وعلى إثره يتدخل األطراف 

                                                           
1

  .319، صمرجع سبق ذكرهد رفعة عبد الوهاب، حمم. 251، 250ص  مرجع سبق ذكره،، 2مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ج -
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ممثل كما جيوز اإلستماع إىل   ،إلبداء مالحظا�م الشفوية، وكذا تدخل النيابة العامة بإبداء طلبا�ا يف القضية

قانون قا لطب 1اإلستفسارات املطلوبة اإلدارة اإلنتخابية مصدرة القرار موضوع الطعن �دف تقدمي توضيحا�م و

  .اإلجراءات املدنية واإلدارية

ومبجرد اإلنتهاء من عملية املرافعة واحملاكمة وإقفال باب املناقشة حتال القضية للمداولة وحيدد اليوم الذي 

من القانون السالف  269ري املداوالت يف سرية طبقا ملا هو منصوص عليه يف املادة يصدر فيه احلكم، وجت

أما فيما  .الذكر، ليصدر احلكم والذي جيب أن يكون موقعا من طرف الرئيس واملستشار املقرر وأمني الضبط

ية للمداولة بعد حتديد كتفاء األطراف وإبداء النيابة لطلبا�ا، يتم وضع القضا تعلق باحملكمة العادية فإنه بعد ي

، طبقا 2تاريخ النطق باحلكم والذي يصدر يف جلسة علنية دون مصاريف قضائية، ويوقعه الرئيس وأمني الضبط

  .قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  279للمادة 

أيام من تاريخ تسجيل  05يف أجل ال يتعدى  اءات السالفة الذكركل اإلجر   فالبد أن جتريولإلشارة 

السياسية اليت عادة ما تكتنفها،  لالعتبارات، وهذا نظرا خلصوصية املنازعة اإلنتخابية، ومراعاة 3العريضة اإلنتخابية

وهو ما أدى أيضا إىل كون القرار الصادر �ائي غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن، وهو األمر الذي انتقده 

البعض على أساس أنه ميس مببدأ التقاضي على درجتني عكس القضاء الفرنسي واملصري اللذين فسحا ا�ال 

  .رة بشأن املنازعات اإلنتخابيةللطعن يف األحكام القضائية الصاد

التبليغ هو الطريقة اليت ينقل �ا املدعي احلكم الصادر لصاحله إىل  :تبليغ الحكم الصادر عن المحكمة -6

أما فيما  .409، 408، 406علم املدعي عليه عن طريق احملضر القضائي قبل مباشرة عملية التنفيذ طبقا للمواد 

خيص املنازعات اإلنتخابية فإن املشرع خرج عن القاعدة العامة يف التبليغ، وألزم احملكمة تبليغ احلكم الصادر عنها 

إىل األطراف املعنية املتمثل يف الطاعن واملطعون ضده سواء كان الوايل أو رئيس ا�لس الشعيب البلدي قصد 

من القانون  06قرة ف 98،  06قرة ف78، 07فقرة 30، 03فقرة  21 تنفيذه، بناء على إشعار عادي طبقا للمواد

، لكن املالحظ أنه مل ينص على تبليغ القرارات القضائية املتعلقة باإلعرتاض 4العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات

                                                           
  .289، ص مرجع سبق ذكره د رفعت عبد الوهاب،حمم -:براجع -1

  .349، ص مرجع سبق ذكرهماجد راغب احللو،  -           
2

  .168، 167، ص  مرجع سبق ذكرهياف، دعوى اإللغاء، عمار بوض -
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  القانون العضوي املتعلق من 170، 98، 78، 30، 21املواد  -3
  .، مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخاباتاملتعلق  16/10القانون العضوي رقم  -4
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 على صحة عملية التصويت األمر الذي يطرح إشكاال، فهل يتم التبليغ من طرف احملكمة أو من طرف الطاعن،

  .ومن هي اجلهة اليت يتم تبليغها بالقرار الصادر، األمر الذي يستدعي تدخل املشرع اإلنتخايب كل هذا اإلشكال

نظرا خلصوصية هذه  ،أن املشرع قد أناط باحملكمة الفاصلة يف موضوع الطعن مهمة التبليغ ظالحن كما

حىت ال يؤثر ذلك على سري العملية اإلنتخايب، ألن الطاعن قد  ،املنازعة وأمهية إ�اء النزاع يف املدة احملددة لذلك

تعطيل سري العملية اإلنتخابية وإ�ائها يف الوقت  ر الذي قد يسببيتهرب من تبليغ احلكم الصادر ضده األم

  .احملددة هلا

  أوجه الرقابة القضائية على قرار اإلدارة اإلنتخابية : الفرع الثاني

الطعون اإلنتخابية تتمثل يف الصالحيات والسلطات املمنوحة له لفرض رقابته سلطة القاضي الفاصل يف 

على قرار اإلدارة اإلنتخابية من حيث املوضوع، وال يتم ذلك إال بدراسته ألوجه الطعن اإلنتخايب يف مشروعية هذا 

يف هذا الفرع يتها، نطالقا منها مدى مشروعالقرار اإلداري على أركانه ليفحص القرار، فيبحث يف مدى توافر ا

   .أهم أركان القرار الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية وسلطة القاضي يف رقابة مشروعيته الداخلية واخلارجية سنستعرض

  رقابة القاضي لمشروعية القرار الخارجية -أوال

عن يف هذا القرار إذا ما مت الط نكون أمام حالة عدم املشروعية اخلارجية للقرار الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية

نطالقا من ركن اإلختصاص أو ركن الشكل واإلجراءات، ومها وجهان من أوجه الطعن باإللغاء اليت يكتشفها ا

  .القاضي بعد البحث عنها يف ظاهر القرار

تقوم اإلدارة اإلنتخابية على مبدأ توزيع اإلختصاص بني خمتلف هيئا�ا واألشخاص  :عيب عدم اإلختصاص -1

�ا �دف ضمان جناح العملية اإلنتخابية وحتديد املسؤوليات حيث يسند إصدار أي قرار إىل شخص أو العاملني 

موظف معني، ومن مث يكون القرار مشوبا بعيب عدم اإلختصاص إذا صدر ممن ال ميلك والية له بإصداره، 

ا على مباشرة عمل إداري ويقصد باإلختصاص القدرة قانون .1وبالتايل فإن هذا العيب يعد أكثر العيوب جدية

معني، فالقرار ال يعترب صحيحا إال إذا صدر من سلطة إدارية خيوهلا القانون الكفاءة لذلك، فهذه الكفاءة 

                                                           
  .182، ص مرجع سبق ذكرهياف، دعوى اإللغاء، ، عمار بوض180أمحد حميو، املرجع السابق، ص  -1
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وهكذا فإن اإلختصاص يف جمال القانون اإلداري يشابه األهلية يف القانون اخلاص ، 1القانونية تكون اإلختصاص

  .2 تثور �ذا الشأنعلى الرغم من اإلنتقادات الفقهية اليت

ختاذ قرارات إدارية يف نطاق إدارة العملية اإلنتخابية أي اإلختصاص مبختلف أشكاله انة القانونية باإن املك

لة أساسا يف الدستور ختالف مراتبه ودرجاته املتمثّ ااعد النظام القانوين السائد على وعناصره، جتد مصدرها يف قو 

اليت متارسها اإلدارة اإلنتخابية  ةيمياإلنتخابات، وخمتلف املراسيم الرئاسية والتنظوالقانون العضوي املتعلق بنظام 

  .على املستوى املركزي يف نطاق سلطتها التنظيمية

وعلى هذا األساس فإن ركن اإلختصاص يف القرار الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية يتعلق بالنظام العام، فال 

إثارته من تلقاء نفسه يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وال  القاضيلى ميكن اإلتفاق على خمالفة قواعده وع

، وعليه ال ميكن مثال لرئيس ا�لس الشعيب البلدي ترأس اللجنة اإلدارية اإلنتخابية أثناء 3ميكن تصحيحه الحقا

القانون أسند رئاستها لقاض عملية املراجعة العادية أو اإلستثنائية للقوائم اإلنتخابية، رغم أنه عضو فيها، ألن 

  :يأخذ عيب اإلختصاص يف الواقع شكلني رئيسيني مها، و 4يعينه رئيس ا�لس القضائي املختص إقليميا

ويكون حينما يصدر التصرف أو القرار من شخص أو جهة إدارية غري  :عدم اإلختصاص الجسيم بعي -أ

ي اعتبار ذلك ضغتصاب للسلطة، مما يقتاختصاص جسيم أو اانونا لذلك فإننا نكون أمام عدم خمتصة ومؤهلة ق

ويظهر عد اإلختصاص اجلسيم يف ، 5التصرف قرارا منعدما وكأن مل يكن حيث ال يرتتب عنه أي آثار قانونية

  :حالتني

صدور القرار من شخص ال عالقة له باإلدارة وال ميلك أية صفة للقيام بالعمل اإلداري، وهذا الشكل من  - 1 - أ

اإلختصاص هو األكثر جسامة ويؤدي بالقاضي إىل التصريح ليس فقط بأن هذا القرار باطل ومعدوم،  عدم

  ؛6وبالتايل يصبح القرار موضوع الطعن يف حكم الفعل املادي ليس له ترتيب أية آثار قانونية

                                                           
1  -  A.Delaubadaire Traite de droit Administratif 11eme EDLGDJ Paris 1987 P 329. 

 .163ص مرجع سبق ذكره،حممد الصغري بعلي،  -2
  .180ص  ، مرجع سبق ذكره،نازعات اإلداريةأمحد حميو، امل -3
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  15املادة  -4
  .497، 496ص  مرجع سبق ذكرهم عبد العزيز شيخا، ، إبراهي164، ص  مرجع سبق ذكرهحممد الصغري بعلي،  -:يراجع -5
  . 81ص  2002- 01، جملة جملس الدولة الصادرة عن جملس الدولة العدد 169417حتت رقم  27/07/1998القرار الصادر عن جملس الدولة يف  -6
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ختاذ قرار من هيئة اريعية أو القضائية، أو العكس أو ختصاص السلطة التشااعتداء السلطة التنفيذية على  - 2 - أ

  .1ال وجود هلا

يعترب عيب عدم اإلختصاص البسيط هو ذلك الذي يقع داخل السلطة  :عيب عدم اإلختصاص البسيط -ب

  : ويأخذ عدم اإلختصاص البسيط الصور التالية، ها بني إدار�ا وهيئتها وموظفيهاالتنفيذية نفس

سلطة ويظهر عندما تقوم هيئة أو موظف بإصدار قرار إداري من طرف : عدم اإلختصاص الموضوعي- 1 -ب

عتداء هيئة إدارية عليا على صالحيات اص سلطة إدارية أخرى، ويتنوع إىل ختصااإدارية يف جمال معني هو من 

ختصاص هذه األخرية مبثال ذلك الوايل الذي يصدر قرارات هي من ادارية دنيا فالقانون حيمي ميدان هيئة إ

عتباره رئيس اإلدارة اإلنتخابية على املستوى احمللي ال ميكنه ااإلدارية اإلنتخابية، فالوايل ب صالحيات اللجان

التعدي على صالحيات اللجان اإلدارية اإلنتخابية البلدية يف جمال مراجعة القوائم اإلنتخابية وإال كان مرتكبا 

  .لعيب عدم اإلختصاص

كإصدار رئيس اللجنة اإلدارية اإلنتخابية   :ميدان سلطة إدارية موازية لهالى عتداء سلطة إدارية عا-2 -ب

لقرار هو من صالحيات رئيس جلنة إدارية إنتخابية بلدية يف التابعني لنفس الدائرة اإلنتخابية، فهنا القرار يكون 

 .منسوب بعيب عدم اإلختصاص املوضوعي وقابل لإللغاء

التحديد اجلغرايف أو املكاين الذي جيوز يف إطاره للسلطة اإلدارية  ونعين به: عدم اإلختصاص المكاني -ج

 .2املختصة أن متارس اختصاصا�ا مبا يف ذلك إصدار القرارات اإلدارية، وهذه احلالة نادرة احلدوث

ختاذ ادارية، واليت تستطيع خالله فقط ين للسلطة اإلوهو التحديد الزم :نيعيب عدم اإلختصاص الزم -د

اإلدارية، إال أنه قد حيدث أن يتخذ رئيس اللجنة اإلدارية اإلنتخابية البلدية قرارا إداريا قبل إمضائه على  القرارات

 .3حمضر التنصيب بشكل رمسي

إن املالحظ على هذا العيب أنه نادر احلدوث من طرف هيئات أو موظفي اإلدارة اإلنتخابية نظرا التحديد 

العضوي لنظام اإلنتخابات، إضافة  القانونة إدارية إنتخابية أو موظف يف الدقيق للصالحيات والسلطات لكل هيئ

                                                           
  .166، ص مرجع سبق ذكرهصغري بعلي، حممد ال، نقال عن 13772حتت رقم  14/08/2002لة جملس الدولة يف القرار الصادر عن جم -:يراجع -1

  497ص مرجع سبق ذكره،ا، القضاء اإلداري، إبراهيم عبد العزيز شيح -           
2

  .187ص  ، مرجع سبق ذكره،ضياف، دعوى اإللغاءبعدها، عمار بو  وما 95ص  ، مرجع سبق ذكره،ت ملويا، دروس يف املنازعات اإلدارية.حلسن بن شيخ أ -:يراجع -
  .185، صمرجع سبق ذكرهياف، دعوى اإللغاء، عمار بوض. 183، ص مرجع سبق ذكرهأمحد حميو،  -:يراجع -3
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إىل الرقابة الصارمة املفروضة عليها من طرف األحزاب والفعاليات السياسية املشاركة يف العملية اإلنتخابية، إضافة 

راقبة اإلنتخابات ورقابة اهليئات إىل رقابة اهليئات الرقابية األخرى مثل ا�لس الدستوري واهليئة العليا املستقلة مل

اإلدارية الوصية عليها، زيادة على رقابة القضاء عليها إذ أن سلطة القضاء متكن يف التصدي لعيب عدم 

اإلختصاص وأن حيكم به من تلقاء نفسه إذا ما تبني له صدور قرار يتعلق بإدارة العملية اإلنتخابية من غري 

لطاعن كسبب للطعن، وإذا طلب هذا األخري إلغاء القرار ألسباب أخرى صاحب اإلختصاص حىت ولو مل يثره ا

 . 1ال تتضمن عيب عدم اإلختصاص فإن القاضي ميلك يف هذه احلالة أن يتصدى له بعد أن يتأكد من وجوده

القاعدة العامة أن القرارات اإلدارية ال تقتضي إتباع إجراءات معينة أو اختاذ  :عيب الشكل واإلجراءات - 2

شكال حمددة أو إفراغها يف قوالب خاصة، ومع ذلك ومن أجل محاية احلقوق واحلريات وضمان املصلحة العامة أ

أو اخلاصة فقد ينص القانون أو التنظيم على إجراءات وأشكال معينة، يؤدي عدم احرتامها وخرقها إىل إصابة 

وعليه فإنه حىت يكون قرار اإلدارة اإلنتخابية ، 2ختاذه وجها إللغائهااإلداري بعيب مما يسمح للقاضي ب القرار

مشروعا ال بد على مصدر القرار إتباع الشكليات واإلجراءات اليت نص عليها القانون العضوي لنظام 

اإلنتخابات، فقد ينص املشرع على البطالن كجزاء على خمالفة قواعد الشكل واإلجراءات املقررة، ويف هذه احلالة 

  .3باطاليصدر القرار معيبا و 

أما إذا سكت املشرع عن ذكر هذا اجلزاء فإن األمر يرجع يف هذه احلالة إىل القاضي الذي يبحث يف مدى 

أمهية الشكل املطلوب والذي صدر القرار خمالفا له لكي حيدد ما إذا كانت هذه املخالفة تؤثر على مشروعية القرار 

  .4شروعيةأم أ�ا أمهية ثانوية وال تؤثر بالتايل على هذه امل

اتيب تلك الرتّ  الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية يقصد بإجراءات القرار اإلداري :المقصود بالشكل واإلجراءات -أ

ختاذ القرار أي اليت تسبق إصداره أما الشكل فيقصد به املظهر اخلارجي الذي يتخذه القرار االيت تتبعها اإلدارة قبل 

  .يهاإلداري أي القالب املادي الذي يفرغ ف

                                                           
  .بعدها وما 502، ص مرجع سبق ذكرها، القضاء اإلداري، ابراهيم عبد العزيز شيح -1
  .172، ص ع سبق ذكرهمرجحممد الصغري بعلي،  -:يراجع -2

  .بعدها وما 732، ص ، مرجع سبق ذكرهوي، قضاء اإللغاءسليمان حممد الطما -           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  2ف98و 2ف78املادتني  -3
  . مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام اإلنتخابات،  16/10من القانون العضوي رقم  170، 116، 30، 21املواد  -4
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إن العملية اإلنتخابية تتشكل من عدة  ):المظهر الخارجي(تخاذ القرار ااإلجراءات السابقة على  - 1-أ

إجراءات وشكليات مركبة ومستمرة، خاصة أن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات يفرض على اإلدارة 

األخرية تعد مبثابة أمور خارجة عن القرار ذاته أي اإلنتخابية قبل اختاذ قرارا�ا اخلضوع إلجراءات مسبقة، هذه 

  :حتدث قبل صدور هذا القرار إال أننا سوف نكتفي بدراسة اإلجراءات اآلتية

إن اإلجراءات اليت تتطلبها العملية  :اشتراط العالنية في القرارات المتخذة من طرف اإلدارة اإلنتخابية -

�ا هذه العملية، لكنها تشرتك يف اشرتاط املشرع اإلنتخايب إلجراء العالنية، اإلنتخابية تتنوع بتنوع املراحل اليت متر 

وهذا لضمان شفافية العملية اإلنتخابية، وتنبيه الناخبني وأصحاب الشأن إىل ما يزمع اختاذه من قرارات تقتضي 

 22، 21، 17، 14ملواد منهم ترتيب شؤو�م قبل صدورها، ولقد أوىل املشرع أمهية بالغة إلجراءات العالنية يف ا

املتعلقة بوضع القوائم اإلنتخابية ومراجعتها حيث يشرتط املشرع على رئيس ا�لس الشعيب الوطين، القيام بتعليق 

ختتامها على نطاق واسع، إضافة إىل تبليغ هذا األخري لقرارات اللجنة ارتة مراجعة القوائم اإلنتخابية و إشعار فتح ف

بلدية إىل األطراف املعنية بأية وسيلة قانونية ، كما يلزم أيضا رئيس ا�لس الشعيب البلدي اإلدارية اإلنتخابية ال

  .1بتعليق القائمة النهائية ومتكني املواطنني واهليئات اإلدارية األخرى من اإلطالع عليها

داع ملفات كذلك األمر بالنسبة لعملية إيداع ملفات الرتشيح حيث جيب إعالم الناخبني بتاريخ بداية إي

الرتشيح و�اية العملية إضافة إىل تبليغ قرارات الرفض الصادرة عن الوايل املختص إقليميا إىل األطراف املعنية حتت 

طائلة البطالن لتمكينهم من اإلعرتاض عليها أمام اجلهات القضائية املختصة، وأخريا إعالم املواطنني بقوائم 

من القانون العضوي املتعلق  98، 93، 78، 74اإلنتخابية طبقا للمواد  املرشحني املقبولة واليت ستخوض احلملة

  .2بنظام اإلنتخابات

ونفس األمر ينطبق على وجوب إعالن قوائم أعضاء مكاتب التصويت من خالل تعليقها مبقر الوالية 

املرتشحني، وتسلم نسخ واملقاطعة اإلدارية والدائرة والبلديات املعنية مخسة عشر يوما على األكثر بعد قفل قائمة 

منها إىل ممثلي األحزاب السياسية املشاركة يف العملية اإلنتخابية، وميكن أن تكون حمل تعديل يف حالة وجود 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي  22، 21، 17، 14املواد  -1
  . 54، 53عزيزي بغدادي، مرجع سبق ذكره ، ص  -2
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من  30اعرتاض مقبول عليها خالل اخلمسة أيام املوالية لتاريخ التعليق والتسليم األويل للقائمة طبقا للمواد 

  .1القانون املشار إليه أعاله

ا فإن عمليات التصويت تكون حمل إعالن وإشهار من طرف اإلدارة اإلنتخابية لتمكني املواطنني من وأخري 

أداء واجبهم اإلنتخايب، إضافة إىل حضور ممثلي املرشحني عملية التصويت يف حدود مخسة مراقبني يف كل مكتب 

ب املشاركة يف العملية اإلنتخابية من مكاتب التصويت كما ال ننسى أن عملية الفرز تكون حبضور ممثلي األحزا

وجمموعة من الناخبني وبصفة عالنية، حيث يتم تالوة وعد أوراق التصويت على أن يقيد كل يف حمضر يدعى 

حمضر الفرز وألي من الناخبني تسجيل مالحظات أو حتفظات على العملية على هذا احملضر، وتعلق نسخة منه 

حني، إضافة إىل تعليق نسخة من حمضر اإلحصاء ألصل ملمثلي املرتشّ داخل مكتب التصويت، وتسلم نسخ طبق ا

البلدي لألصوات مبقر البلدية موقعا عليه من طرف مجيع أعضاء اللجنة اإلنتخابية البلدية كما تسلم نسخ �ائية 

احلال بالنسبة حني تكون طبق األصل، وكذلك من احملاضر الصادرة عن اللجنة اإلنتخابية الوالئية إىل ممثلي املرتشّ 

  .2للجان اإلنتخابية للمقيمني باخلارج طبقا ألحكام القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات 

إن املالحظ أن إجراءات العالنية يف العملية اإلنتخابية قبل إصدار القرارات اليت تكون موضوع طعون 

  :ال احلصر منها على سبيل املثال ،إنتخابية تأخذ عدة أشكال

يف هذه الطريقة ينشر اإلجراء اإلنتخايب املطلوب إعالنه عن  :النشر عن طريق لصق اإلجراء أو اإلعالن - 

طريق لصق اإلعالن يف أماكن معينة يف اإلدارات العمومية، كمقر البلدية أو الوالية، الدائرة، القنصلية، مكتب 

ومن بني األمثلة ، املتعلق بنظام اإلنتخاباتالعضوي التصويت، إىل غري ذلك من األماكن اليت حيددها القانون 

على ذلك ما تنص عليه املواد املتعلقة بتعليق القوائم اإلنتخابية مبقر البلدية أو أعضاء مكاتب التصويت يف مقر 

أيام قبل  05الوالية، البلدية، مكتب التصويت، أو نشر قرارات تقدمي أو تأخري ساعة افتتاح اإلقرتاع مبقر البلدية 

كما يلزم القانون اإلنتخايب تعليق حماضر الفرز يف مقر مكتب التصويت، إضافة إىل تعليق ،  قرتاع على األكثراإل

  .حماضر اإلحصاء البلدي لألصوات مبقر البلديات

                                                           
  ، مرجع سبق ذكرهق بنظام اإلنتخاباتاملتعل 16/10القانون العضوي رقم  -1
  .، مرجع سبق ذكرهظام اإلنتخاباتمن القانون العضوي املتعلق بن 163، 185،  152،153، 51، 50، 49، 4ف33د م املوا -2
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لجأ إىل هذه الطريقة بصفة أساسية يف اإلجراءات املتعلقة بالقرارات الفردية، ومن بني يٌ :التبليغ أو اإلخطار -

على ذلك قرارات رفض التسجيل، رفض الرتشيح، اليت تبلغ إىل املعنيني بأية وسيلة قانونية، ويف آجال  األمثلة

  .1حمددة حتت طائلة البطالن بالنسبة لقرارات رفض الرتشيح

عرتاضه على انتخابية متكني املعين من تقدمي جيب على اإلدارة اإل: احترام القواعد المنظمة لحق اإلعتراض -

ألويل املتخذ من قبلها وهلذا أوجب القانون اإلنتخايب عليها إعالم هؤالء حبقهم يف اإلطالع على القرارات القرار ا

الصادرة يف حقهم ومنحهم مهلة لإلعرتاض عليها، إذا رأوا أن اإلدارة قد جانبت الصواب يف قرارها، ومثال ذلك 

اء البلدي صاإلحالع على حماضر الفرز و اإلعرتاض على قرارات القيد أو رفض الرتشيح، إضافة إىل اإلط

  .2لألصوات، وتركيز النتائج طبقا ألحكام القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات

سوف ندرس يف نطاق املظهر اخلارجي للقرار الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية  :المظهر الخارجي للقرار -2 -أ

  .أخرى اشرتاط كتابة القرار من ناحية وتسبيبه من ناحية

ختاذ القرار اإلداري لشكل خارجي معني، حبيث جيوز أن اإذا كان األصل أنه ال يشرتط  :اشتراط كتابة القرار - 

يكون مكتوبا أو شفويا، وقد يكون صرحيا أو ضمنيا، أو حىت يصدر مبجرد اإلشارة فإن القانون قد يشرتط يف  

ة للكتابة أ�ا ليست ركنا وال شرطا لصحة القرار الصادر والقاعدة بالنسب .كثري من األحيان أن يتخذ شكال معينا

شرتط يف القرارات السلبية الصادرة عن هذه شرط الكتابة، ا، لكن يف املقابل جند أن املشرع عن اإلدارة اإلنتخابية

بد  وهو الشرط الذي يفهم ضمنيا من اشرتاط املشرع تبليغ القرار أو نشره كما سبق بيانه، وعلى هذه األساس ال

من احرتام إرادة املشرع الذي افرتض أن اإلدارة تكتب وال تتكلم، إضافة إىل وجوب اإللتزام ببعض الشكليات 

الواجب توافرها يف الوثائق الرمسية واملتمثلة يف استعمال اللغة العربية يف حترير القرار طبقا ملا ينص عليه القانون 

، وذكر تاريخ صدور القرار وأخريا 96/03املعدل واملتمم باألمر املتضمن تعميم استعمال اللغة الوطنية  91/05

ين يف اإلختصاص الشخصي واملكاين والزم ومكان صدوره، وهذا بغرض التأكد من توافر ركن 3توقيع القرار

  .4شخص مصدر القرار كما سبق بيانه من قبل

                                                           
1

  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10، من القانون العضوي 98، 78املادتني  -
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10القانون العضوي رقم  -2
  .143، ص2004، 05، جملة جملس الدولة العدد 898900حتت رقم  20/04/2004القرار الصادر عن جملس الدولة الغرفة الثانية يف  -3
 175، صمرجع سبق ذكرهحممد الصغري بعلي،  ،608، ص مرجع سبق ذكره بسيوين عبد اهللا، ، عبد الغين194ص مرجع سبق ذكره، ،ضياف، دعوى اإللغاءعمار بو  -:يراجع -4

  بعدها وما
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تعلن اإلدارة مبقتضاه عن األسباب القانونية لتزام قانوين اف تسبيب القرارات اإلدارية بأنه عر يٌ  :تسبيب القرار -

والواقعية اليت محلتها على إصدار القرار اإلداري، ويعرف كذلك بأنه إعالن األسباب اليت تشكل األساس القانوين 

للقرار، ويقصد بالقرار اإلداري املسبب القرار الذي يتضمن يف صلبه اإلعتبارات القانونية والواقعية اليت محلت رجل 

  .1دارة على إصدارهاإل

وبالرجوع إىل أحكام القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات اشرتط املشرع على اإلدارة اإلنتخابية 

من القانون العضوي املتعلق بنظام  1ف98، 1ف78إصدار قرارات معللة تعليال قانونيا وصراحة طبقا للمادتني 

حني، وتسهيال لرقابة العملية اإلنتخابية ومحاية حلقوق الناخبني أو املرتشّ ، وهذا دعما لشفافية ونزاهة 2اإلنتخابات

  .3القضاء يف حالة اإلعرتاض عليها أمام اهليئات القضائية املختصة

أن عدم تسبيب ) الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا سابقا، وجملس الدولة(وقد اعترب القضاء اإلداري اجلزائري 

، كما أوضحت األحكام 4حلاالت اليت ينص عليها القانون يعترب عيبا شكليا يستلزم اإللغاءالقرارات اإلدارية يف ا

القضائية الصادرة عن جملس الدولة املصري هذه القواعد واألسس اخلاصة بتسبيب القرار اإلداري حيث حكمت 

 يلزمها القانون بذكر هذه أن اجلهة اإلدارية ليست ملزمة بذكر أسباب لقرارها إن مل" احملكمة اإلدارية العليا 

فرتاض وجود أسباب صحيحة هلذه اعلى القرنية العامة اليت تقضي ب األسباب، ويف هذه احلالة حتمل قرارا�ا

  .5القرارات، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك

لتمييز أمجع الفقه والقضاء على ا :آثار مخالفة ضوابط اإلجراءات واألشكال في قرار اإلدارة اإلنتخابية -ب

بني اإلجراءات والشكليات اجلوهرية وغري اجلوهرية أو الثانوية حيث يرتتب على عدم مراعاة األوىل إصابة القرار 

من طرف القاضي الفاصل يف موضوع الطعن اإلنتخايب، خالفا للثانية اليت ال تؤثر على  6بعيب مما يقتضي إلغاؤه

  :اءات املؤثرة على صحة القرار اإلداري تتمثل يفوعليه فإن األشكال واإلجر  .صحة القرار اإلداري

                                                           
  . 2004  ، مرجع سبق ذكره،)اجلزء الثاين(موسوعة القضاء اإلداري  :علي خطار شنطاوي -1
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10القانون العضوي رقم  -2
  .609، 608ص مرجع سبق ذكره،  ين بسيوي عبد اهللا، ، عبد الغ176ص  مرجع سبق ذكرهحممد الصغري بعلي،  -:يراجع -3
  .147، ص2002جملة جملس الدولة العدد األول  11/02/2002حتت رقم  11/02/2002القرار الصادر عن جملس الدولة بتاريخ  -4
  .608، ص مرجع سبق ذكره بسيوين عبد اهللا، عبد الغين -5

6 -  A. De laubadaire op.cit.p578. 
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من القانون العضوي  2ف98و  2ف78إذا كان مصدر اإللزام نص يرتتب اجلزاء على ختلفه طبقا للمادتني  - 

، وهذا عمال بقاعدة ال اجتهاد مع صراحة النص واألصل أن القضاء يف هذه احلالة 1املتعلق بنظام اإلنتخابات

ح بقرار الرفض خالل على ختلف الشكل أو اإلجراء الذي نص عليه وهو وجوب تبليغ املرتشّ ينزل حكم القانون 

اآلجال احملددة يف القانون، وإن املالحظ يف هذه احلالة أن املشرع رتب البطالن على ختلف اإلجراء ومل يرتبه يف 

فعه إليها أصحاب الشأن، أما مواضع أخرى على أساس أن لإلدارة إمكانية مراجعة قرارها بعد التظلم الذي سري 

  ؛داري على القرارات السالفة الذكرفيما خيص قرارات رفض الرتشيح، فإن املشرع مل ينص على الطعن اإل

 .إذا كان الشكل أو اإلجراء مقرر ملصلحة األفراد - 

مقرر  أخذ القضاء سواء يف فرنسا أو مصر أو اجلزائر بأن الشكل أو اإلجراء يكون جوهريا إذا كانلقد 

ومن األمثلة على . 2ملصلحة األفرادـ، حىت ولو مل يكن هناك نص يلزم القيام �ذا اإلجراء ويرتب جزاء التخلف

ذلك عدم تبليغ قرارات رفض التسجيل يف القوائم اإلنتخابية، فإن ختلف التبليغ هنا يوصف بالشكلية اجلوهرية 

ليها، وهو مقرر ملصلحة األفراد حىت ميارسوا حقهم يف ألنه يدخل ضمن إجراءات العالنية اليت سبق اإلشارة إ

التظلم منه أمام اجلهات اإلدارية اليت أصدرته، أو أمام اجلهات القضائية، وعلى هذا األساس فإن ختلفه يعد سبب 

من أسباب إبطال قرار اإلدارة اإلنتخابية، وإن احملاكم املختصة بالفصل يف الطعون اإلنتخابية قضت ببطالن 

ات القرارات الصادرة عن اإلدارة اإلنتخابية نتيجة ختلف إجراء التبليغ، أو العالنية أو عدم التعليل أو عدم عشر 

سبيب الكايف خاصة فيما خيص قرارات رفض الرتشيح، ألن القضاء يسهر على تطبيق مبدأ الشرعية، ومحاية التّ 

  .طتها أو اإلستبداد �احريات األفراد، من خالل منع اإلدارة اإلنتخابية من إساءة سل

أما فيما خيص األشكال واإلجراءات غري املؤثرة على صحة القرارات اإلدارية فتتمثل يف الشكليات 

واإلجراءات املقررة ملصلحة اإلدارة وحدها، ومل يوجب القانون مراعا�ا واحرتامها، ومل يرتب البطالن على خمالفتها 

 تؤثر على مضمون القرار وحمتواه، حبيث ال ينتج عن خمالفتها أي تغيري من جانب اإلدارة وكذلك األشكال اليت ال

، وهو ما اعتنقته احملكمة اإلدارية العليا مبصر يف قرارها 3يف حمتوى القرار اإلداري واليت مت تقريرها لصاحل اإلداري

إلداري ليست  من حيث أن قواعد الشكل يف إصدار القرار ا"الذي جاء فيه أنه  12/05/1979املؤرخ يف 

تباعها حتت جزاء البطالن احلتمي، وإمنا هي إجراءات هدفها إد من كأصل عام هدفا يف ذا�ا أو طقوسا ال ب

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10القانون العضوي رقم  -1
  .167، ص ، مرجع سبق ذكرهس يف املنازعات اإلدارية، املرجعملويا، درو  حسني ابن الشيح آت -2
  .178، 177، ص مرجع سبق ذكرهحممد الصغري بعلي،  وما بعدها، 610، ص مرجع سبق ذكره بسيوين عبد اهللا، عبد الغين -:يراجع -3
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املصلحة العامة ومصلحة األفراد على السواء يفرق فيها بني الشكليات اجلوهرية اليت تنال من تلك املصلحة ويقدح 

كليات الثانوية، وعليه ال يبطل القرار لعيب شكلي إال إذا نص إغفاهلا يف سالمة القرار وصحته وغريها من الش

القانون على البطالن لدى إغفال هذا اإلجراء جوهريا يف ذاته يرتتب على إغفاله تفويت املصلحة على القانون 

  .1بتأمينها ومن مث بطالن القرار حبسب مقصود الشارع منه

ات اإلدارة اإلنتخابية واليت يتم إلغاؤها من طرف اجلهات إن املالحظ هنا إن أغلب العيوب اليت تعرتي قرار 

نورد منها إىل أن طبيعة قانون القضائية املختصة تتمثل يف عيب الشكل واإلجراءات، وهذا نظرا لعدة أسباب 

نتخابات الذي يعد قانون إجراءات تنظيم العملية اإلنتخابية اليت متر بعدة مراحل تتطلب كل مرحلة إصدار اإل

، إضافة إىل نقص تأهيل اجلانب البشري لإلدارة اإلنتخابية خاصة أعضاء توإجراءاقرارات ضمن شكليات عدة 

مكاتب التصويت اليت ترتكب عدة أخطاء حني إشرافها على عملييت التصويت والفرز اللتان تعداه العمود الفقري 

  .واحلكم عليها بالسلب أو اإلجياب للعملية اإلنتخابية،

  بيةالقاضي للمشروعية الداخلية لقرار اإلدارة اإلنتخارقابة -ثانيا

نكون أمام عدم مشروعية داخلية للقرار الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية إذا أثار الطعن اإلنتخايب مسائل 

تتعلق مبحل القرار املطعون فيه أو تتعلق بركن السبب أو ختص ركن اهلدف، وسوف نفصل يف هذه النقطة كل 

  :عيب على حدى

خمالفة القانون هو العيب الذي يصيب ركن احملل أو املوضوع يف القرار اإلداري، فهو  :عيب مخالفة القانون -1

ويشمل هذا العيب يف احلقيقة على مجيع العيوب اليت تصيب  .وجه اإللغاء املتعلق باملشروعية الداخلية للقرار

احملدد بالقانون، أو اخلروج على الشكليات املقررة، أو القرارات اإلدارية وجتعلها باطلة، ألن خمالفة اإلختصاص 

إساءة استخدام السلطة واإلحنراف �ا عن هدفها تعترب يف مجيع األحوال خمالفة للقانون، لكن فقهاء القانون العام 

مبعىن أضيق من املعىن السابق، حبيث  ،La violation de la loi درجوا على استخدام اصطالح خمالفة القانون

ينحصر يف العيب املتعلق مبحل القرار اإلداري فقط، مع دراسة كل عيب من العيوب السابقة على صدى كما 

  .سلف ذكره

                                                           
1

  بعدها  وما 124ص  مرجع سبق ذكره،النشاط اإلداري،  2ون اإلداري جعمار عوابدي، القان -
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فهذا العيب يقع إذن يف حمل القرار اإلداري، أي يصيب مضمون القرار أو األثر القانوين الذي حيدثه القرار 

أحكام القانون وخمالفة القواعد القانونية أيا كان مصدرها وحيدث عند اخلروج على ، 1يف املراكز القانونية لألفراد

سواء كانت مكتوبة كالدستور والتشريع واألنظمة، أو غري مكتوب كالعرف أو املبادئ العامة للقانون، حبسب 

أي كل املراد بالقانون هنا هو مبفهومه العام، " تدرجها القانون وقد بينت احملكمة اإلدارية العليا ذلك جبالء قوهلا 

 قاعدة جمردة أيا كان مصدرها سواء كان هذا املصدر نصا دستوريا أو تشريعا تقرره السلطة التشريعية املختصة

صوره  كذاو  ،طرق إىل املقصود به وشروطهوعلى هذا األساس سوف حناول الت .2بذلك أم قرارا إداريا تنظيميا

  :ذلك على النحو اآليت يه،واآلثار املرتتبة عل

احملل يف القرار اإلداري هو األثر الذي يرتبه هذا القرار، ويتمثل أثر القرار  :المقصود بمحل القرار وشروطه -أ

التنظيمي يف إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوين عام، أما أثر القرار الفردي فيتمثل يف إنشاء أو تعديل أو إلغاء 

هو املركز القانوين الذي تتجه إليه "العليا يف حتديدها للمحل بأنه ، وقد ذهبت احملكمة اإلدارية 3مركز قانوين ذايت

إرادة مصدر القرار يف إحداثه واألثر القانوين الذي يرتتب عليه يقوم مباشرة وحاال، وهذا األثر هو إنشاء حالة 

ممكنا من جهة  ويشرتط يف حمل القرار اإلداري أن يكون .4قانونية جديدة أو تعديل مركز قانوين قائم أو إلغاؤه

  .وجائزا قانونا من جهة ثانية

يقصد �ذا الشرط أن يكون حمل : أن يكون محل القرار اإلداري ممكنا خالل العملية اإلنتخابية -1 -أ

ستحال هذا احملل قانونا أو واقعا فإن القرار يصبح اة أو من الناحية الواقعية، فإذا القرار ممكنا من الناحية القانوني

، كما يف حالة إصدار اإلدارة اإلنتخابية قرار 5د يكون حمل القرار اإلداري مستحيال من الناحية الواقعيةمنعدما، فق

من املستحيل تنفيذه، فإن حمل القرار نفسه يكون من املستحيل حتقيقه مثل القرار اإلداري الذي يصدر بقبول قيد 

صدور القرار قبول ترشيحه، وبذلك يستحيل حتقيق حمل   قبلح تويفّ  يف القوائم اإلنتخابية، أو مرتشّ مواطن متويفّ 

  .ح يف عملية إنتخابية، وكذلك األمر بالنسبة للمرتشّ القرار وهو إحداث مركز قانوين لناخب متويفّ 

                                                           
  .620، 619، ص مرجع سبق ذكره بسيوين عبد اهللا، عبد الغين -1
  .620، ص مرجع سبق ذكره بسيوين عبد اهللا، عبد الغيننقال عن  929حتت رقم  12/07/1958قرار احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  -2
  .536ص  مرجع سبق ذكره،م عبد العزيز شيحا، راهيإب، 170، ص مرجع سبق ذكرهحممد الصغري بعلي،  -:يراجع -3
ص مرجع سبق ذكره،  ، فة، القضاء اإلداريعبد العزيز عبد املنعم خلي، نقال عن 37السنة القضائية  4358حتت رقم  03/05/1993قرار احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  -4

163 .  
  .537، ص مرجع سبق ذكرهم عبد العزيز شيحا، هيبراإ -5



 ل في الطعون اإلنتخابيةصالف                                            :                        من الباب الثاني الفصل األول

 

245 
 

وقد يكون حمل القرار مستحيال من الناحية القانونية فينعدم املركز القانوين الذي ميكن أن يرد عليه األثر 

كما هو الشأن يف حالة صدور قرار إداري خارج الفرتة احملددة للعملية اإلنتخابية اليت تبدأ مبرسوم   القانوين للقرار،

استدعاء اهليئة الناخبة، وإعالن النتائج النهائية لعملية التصويت، كما سلف بيانه فإن حتقيق أثر قرار تعيني أعضاء 

نعدام املركز القانوين الذي نه مل يصادف حمال الن غري ممكن ألمكاتب التصويت أو قبول ترشيح ناخب معني يكو 

  .ميكن أن يرد عليه هذا التعيني أو العملية، ومن مث ال تتقيد اإلدارة اإلنتخابية بامليعاد املقرر لسحبة

جيب أن يكون هذا احملل من اجلائز إحداثه وحتقيقه يف ظل األوضاع  :أن يكون محل القرار جائزا -2 -أ

، فإذا كان حمل القرار غري جائز قانونا، فيكون من املستحيل حتقيقه، كما لو تعارض أثر القرار القانونية القائمة

أ من الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية مثال مع القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات الساري املفعول، أو مع مبد

تويل املناصب النيابية،  ني، أو املساواة بني املواطنلرتشححرتام مبدأ حق اإلنتخاب، أو اااملبادئ القانونية العامة ك

جدير و فإن ذلك يعين أن حمل القرار يستحيل حتقيقه قانونا، وبالتايل يصبح قرار هذه األخرية معيبا بعيب احملل 

، 03فإذا صدر قرار برفض تسجيل ناخب يف القائمة اإلنتخابية لسبب غري األسباب املذكورة يف املواد .1باإللغاء

رفض القيد يف  –من القانون العضوي لنظام اإلنتخابات، فهذا القرار معيبا يف حمله ألن هذا األثر  05، 04

جاء بناء على سبب مل يقرره املشرع ضمن قائمة الشروط واألسباب اليت على أساسها يتم  –القائمة اإلنتخابية 

  .رفض القيد يف القوائم اإلنتخابية

بينت حمكمة القضاء اإلداري صور خمالفة القانون املختلفة يف احلكم الصادر يف  :صور مخالفة القانون -ب

إن مدلول خمالفة القانون يشمل كل خمالفة للقاعدة القانونية مبفهومها الواسع، فيدخل يف ذلك " بقوهلا  1948

و ما يعرب عنه رجال الفقه أوال خمالفة نصوص القوانني واألنظمة، ثانيا اخلطأ يف تفسري القوانني أو يف تطبيقها وه

اإلداري باخلطأ القانوين، ثالثا اخلطأ يف تطبيق القوانني والتنظيمات على الوقائع اليت نبين عليها القرار اإلداري، وهو 

   :هي ويتضح لنا من هذا احلكم وجود ثالثة صور أساسية ملخالفة القانون .2ما يعرب عنه باخلطأ يف تقدير الوقائع

                                                           
  .172، صمرجع سبق ذكرهاء القرار اإلداري، عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغ .533 بسيوين عبد اهللا، صعبد الغين -:يراجع -1
  628ص بسيوين عبد اهللا، مرجع سبق ذكره،  الغين، السنة القضائية الثانية أشار إليه  عبد 14/04/1948إلداري الصادر بتاريخ حكم حمكمة القضاء ا -2
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كأن يصدر قرار بتعيني رئيس مكتب التصويت خمالفا للشروط   :المباشرة ألحكام القانون المخالفة -1-ب

من القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات كأن يكون  01قرةف 30الالزمة لتويل هذا املنصب طبقا للمادة 

  .1غري ذلك من الشروط حني، أو ينتمي إىل حزب سياسي يشارك يف العملية اإلنتخابية، إىلقريبا ألحد املرتشّ 

وتتمثل يف حالة وجود خطأ يف تفسري وتطبيق القانون  :المخالفة غير المباشرة ألحكام القانون -2-ب

العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات خاصة يف حالة الغموض، حيث يصدر القرار بناء على تفسري أو تأويل خاطئ 

 :ملضمون القاعدة الثانوية ومن صور هذه احلالة 

 ؛ النص القانوين الواجب التطبيقإصدار قرار تطبيقي لنص قانوين غري - 

إغفال نصوص قانونية سارية املفعول عند إصدار اإلدارة اإلنتخابية لقرارا�ا، ومثال ذلك قبول ترشيح ناخب  - 

نون من القا 3ف92و  2ف79وتغفل شرط السن مثال املطلوب يف املنصب املراد الوصول إليه طبقا للمادتني 

 ؛2العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات

 ؛القرار تفسريا وتطبيقا له أصدرال يشمل النص القانوين الذي  إصدار قرار خبصوص أوضاع وحاالت - 

وأخريا فإن سلطة القاضي الفاصل يف الطعن اإلنتخايب يف الرقابة على الصور املختلفة لعيب خمالفة  -3-ب

لفة نصوص القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات، وباإلضافة إىل الرقابة القانون، وخاصة ما تعلق منها مبخا

لتزام اإلدارة اإلنتخابية بالتفسري الذي يقول به االقوانني واألنظمة تكون من خالل على عيب اخلطأ يف تفسري 

ابة على اخلطأ يف كما أن رقابة القاضي متتد للرق. ينسجم بشكل كامل مع صرفية النص القاضي حىت ولو كان ال

تطبيق القاعدة القانونية اإلنتخابية من خالل التحقق من حدوث الوقائع اليت استندت إليها اإلدارة اإلنتخابية يف 

إصدار قرارها، باإلضافة إىل التحقق من مدى توافر الشروط القانونية للوقائع حىت تربر إصدارها للقرار اإلداري 

 .3موضوع الطعن

                                                           
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10القانون العضوي رقم  -1
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  92و  79املادتني  -2
3

، مرجع سبق ذكرهدعوى اإللغاء، ، عمار بوضياف، 171، ص ، مرجع سبق ذكره، حممد الصغري بعلي629، 628 صمرجع سبق ذكره، بسيوين عبد اهللا،  عبد الغين -:يراجع -

  . 540، ص مرجع سبق ذكرهم عبد العزيز شيحا، ، إبراهي196ص
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م الضمانات تعترب الرقابة القضائية على سبب القرار الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية من أه :عيب السبب -2

حرتام هذه األخرية ملبدأ املشروعية يف قرارا�ا، ذلك ألن القرارات الصادرة من اإلدارة جيب أال تصدر األساسية ال

  .ختاذهااد إىل أسباب صحيحة وواقعية تربز عن اهلوى والتحكم، وإمنا جيب أن تستن

ختاذ القرار ودافعة االيت تكون سابقة على السبب يتمثل يف احلالة الواقعية أو القانونية  :المقصود بالسبب -أ

لرجل اإلدارة اإلنتخابية املختص ألن يتدخل، األمر الذي يضفي على ركن السبب الطابع املوضوعي خالفا لركن 

على هذا األساس فإن السبب هو كل واقعة قانونية أو مادية و  .الغاية الذي يكتسي الطابع الذايت سنرى الحقا

قرار إداري معني يف مواجهة هذه الواقعة املادية أو  اختاذخترج عن إرادة السلطة اإلدارية املختصة وتدفعها إىل 

أو أعمال عنف  اضطراباتفمن أمثلة احلالة الواقعية املادية اليت تدفع اإلدارة اإلنتخابية حدوث ، 1القانونية

تستدعي تدخل الوايل بإصدار قرار بتوقيف عملية التصويت فيه مؤقتا نظرا للحالة الواقعية املتمثلة يف الفوضى 

عتباره ممثل ا أو القرار الذي يصدره الوايل بوعليه فإن التدبري، ة التصويت ملا أصدر هذا القرارواإلخالل بعملي

  .تشكل سببا إلصداره ةويستند يف قراره إىل وقائع مادي ا الناخباإلدارة اإلنتخابية، هو رفض ترشيح هذ

اب ومن أمثلة احلالة القانونية اليت تدفع اإلدارة اإلنتخابية بإصدار قرارها اإلدعاء أن هناك شروط وأسب

ائرة ختاذ قرار إداري بسببها مثل ترشح ناخب يف أكثر من قائمة أو يف أكثر من داووقائع قانونية توفرت تستلزم 

من القانون العضوي لنظام اإلنتخابات، فهذا السلوك يرتب خمالفة القانون  97و  76انتخابية طبقا للمادتني 

من نفس  202املتعلق بنظام اإلنتخابات مما يؤدي إىل ضرورة مسائلته جزائيا أمام اجلهات القضائية طبقا للمادة 

  .2القانون وإصدار قرار برفض ترشيحه

رة اإلنتخابية ملزمة بتربير قرارها إما استنادا إىل واقعة مادية أو قانونية إال أن هذا السبب فإذا كانت اإلدا

يرتبط بسلطة هذه األخرية سواء كانت مقيدة أو تقديرية، فقد حيدد القانون أسباب معينة إذا توافرت ألزمت 

  .رتشيح أو القيد يف القوائم اإلنتخابيةاإلدارة اإلنتخابية بإصدار قرار الرفض كما سبق اإلشارة إليه عند رفض ال

وقد يرتك احلرية لإلدارة اإلنتخابية يف ممارسة أعماهلا فعندئذ متلك اإلدارة سلطة تقديرية فتقدر حبسب 

مالبسات وظروف الزمت إصدار قرارها، وكمثال على ذلك نذكر التعيينات اليت تقوم �ا اإلدارة اإلنتخابية على 

                                                           
  .160، 159، ص مرجع سبق ذكرهحممد الصغري بعلي،  -:يراجع -1

  .22، ص2011، لبنان ،املؤسسة احلديثة للكتاب )01، طاريعلى التناسب في القرار اإلد الرقابة القضائية( :مايا حممد نزار أبودان -           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10القانون العضوي رقم  -2
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و  01ف 30البلدية طبقا للمواد مراكز التصويت، أو أعضاء اللجان اإلنتخابية  رأس مكاتب التصويت أو

، فتقدر إذا كان هؤالء األعضاء املعنيني من طرف 1من القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات 01ف152

بية عند إلغائه للقرار الوايل أحق بالتعيني، فإذا كان القضاء ال جيد صعوبة يف حالة السلطة املقيدة لإلدارة اإلنتخا

الصادر عنها، فإنه من الصعب إلغاء القرار الصادر عنها يف حالة السلطة التقديرية حيث أن الطاعن ملزم إثبات 

  :ويشرتط لكي يكون قرار اإلدارة اإلنتخابية صحيحا ومشروعا يف سببه ما يلي .2تعسف اإلدارة

 ؛دوره، بل وقائما حىت هذا التاريختاريخ ص أن يكون سبب هذا القرار حمقق الوجود وسابقا على - 

 ؛أن يكون سببا مشروعا - 

 .3تالزم بني السبب وبني األثر القانوين الذي يهدف إليه القرار أن يكون هناك ارتباط أو - 

تقوم رقابة اجلهات القضائية املختصة بالفصل يف الطعون  :قرار اإلدارة اإلنتخابية رقابة القضاء على سبب -ب

  : اإلنتخابية لركن السبب يف إلغاء قرار اإلدارة اإلنتخابية على ثالثة درجات هي

القاضي وهو يفحص ركن السبب يف القرار املطعون فيه أمامه،  :الرقابة على الوجود المادي للوقائع -1-ب

للحالة القانونية أو املادية اليت بين عليها القرار، فإذا وجده قائما يرفض  يقوم بالتأكد من صحة الوجود الفعلي

نعدام كمه بإلغاء القرار املطعون فيه الالطعن لعدم التأسيس وإذا ما توصل إىل أنه غري موجود فعليا يصدر ح

  4السبب كوجه لإللغاء

به هذا األخري، أو مل يوجد إطالقا فإذا تأكد القاضي أن السبب املذكور يف قرار رفض ترشح ناخب مل يرتك

من القانون العضوي  98و  78نعدامه طبقا لنص املادتني إرفض الرتشح لعدم مشروعية السبب بقضى يلغي قرار 

  .5املتعلق بنظام اإلنتخابات

ال تتوقف رقابة القاضي عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعة  :الرقابة على التكييف القانوني للوقائع -2-ب

أو احلالة القانونية أو املادية اليت يقوم عليها القرار الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية املطعون فيه، وإمنا تتعدى إىل رقابة 
                                                           

  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10القانون العضوي رقم  -1
  .199ص سبق ذكرهمرجع  ،ياف، دعوى اإللغاء، عمار بوض -2
، 2005، جامعة الدول العربية، ديوان املظامل، اململكة العربية السعودية )أركان القرار اإلداري) القرارات اإلدارية ومبدأ المشروعية(القضاء اإلداري ( :رمضان حممد بطيخ -3

  .128ص
  639 مرجع سبق ذكره،،  بسيوين عبد اهللا، عبد الغين161ص مرجع سبق ذكره ،بعليحممد الصغري  -:يراجع -4
  مرجع سبق ذكرهنظام اإلنتخابات، املتعلق ب 16/10القانون العضوي رقم  -5
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ا القانوين هلذه مدى صحة الوصف والتكييف القانوين هلا، فإذا اتضح له أن هذه األخرية أخطأت يف تكييفه

  .1الوقائع، فإنه حيكم بإلغاء القرار لوجود عيب يف سببه

القاعدة العامة أن رقابة القضاء على أعمال اإلدارة اإلنتخابية  :رقابة مالئمة القرار اإلداري للوقائع -3-ب

تدخل يف تقدير أمهية وقرارا�ا تقف عند املستويني السابقني أي رقابة الوقائع، وتكييفها القانوين حيث أنه ال ي

، ومع ذلك فإن القضاء 2الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار، إذ يعود ذلك أصال للسلطة التقديرية لإلدارة

اإلداري الفرنسي واملصري وسع من رقابته ليطال جانب املالئمة خاصة يف جمال التأديب أو القرارات ذات العالقة 

  .3ع الضبط اإلداريباحلريات العامة كما هو الشأن يف موضو 

إذا كانت اإلدارة اإلنتخابية غري ملزمة بذكر أسباب القرار الصادر عنها، بإستثناء  :إثبات عيب السبب - ج

احلاالت املنصوص عليها صراحة، وملا كانت القواعد العامة يف اإلثبات تقضي بأنه البينة على من ادعى، أي جيب 

املكونة لركن السبب، أو عدم صحة الوصف القانوين الذي أعطته  على الطاعن أن يثبت انعدام وجود الوقائع

وملا كانت مهمة الطاعن عسرية يف جمال اإلثبات، فإن للقاضي دور إجيايب يف هذا ا�ال على ، ة هلذه الوقائعاإلدار 

  :النحو اآليت

اإلنتخابية صراحة عن السبب يف هذه احلالة إذا أفصحت اإلدارة  :إذا ذكرت اإلدارة أسباب القرار اإلداري -

أو قامت بتسبيب القرار  أو األسباب سواء كانت ملزمة قانونا باإلفصاح كما هو احلال يف منازعات الرتشيح،

  .ختيارا، فإن هذه األسباب اليت أفصحت عنها ختضع لرقابة قضاء اإللغاءاطواعية و 

إلنتخابية بذكر األسباب اليت أسست عليها القرار إذا مل تقم اإلدارة ا :عدم إفصاح اإلدارة عن أسباب القرار -

ذاته أو أمام احملكمة، فإن األمر يصبح عسريا على الطعن يف شأن عبء إثبات عيب السبب، ولذلك تدخل 

القضاء للتخفيف ومساعدة الطاعن يف إثبات دعواه، فالقاعدة العامة أن اإلدارة ال تلزم بالكشف عن األسباب 

رارها إال إذا ألزمها القانون بذلك، واألصل صحة تلك األسباب وعلى من يدعي عكس اليت دعتها إلصدار ق

ذلك إثبات إدعائه أو إذا قام دليل كتايب واضح على عدم صحتها، ومن مث فإن سلطة القاضي يف الرقابة على 

                                                           
، ، حممد الصغري بعلي642ص  ، مرجع سبق ذكرهبسيوين عبد اهللا ، عبد الغين205ص مرجع سبق ذكره ، غاء القرار اإلداريعبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إل -:يراجع -1

  .161ص  همرجع سبق ذكر 
والذي جاء يف طياته أن رقابة القاضي اإلداري ال متتد إىل تقدير نسبة درجة العقاب املسلط إال إذا تبني له عدم التالزم  371حتت رقم  1999قرار جملس الدولة الصادر يف  -2

  . 162ص  مرجع سبق ذكره،سبيت اخلطأ والعقوبة، نقال عن حممد الصغري بعلي، الواضح بني ن
  .184إىل  180، ص 2003الرياض ، أكادميية نايف للعلوم األمنية )السلطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة القضاء عليها، الطبعة األولى( :محد عمر محد -3



 ل في الطعون اإلنتخابيةصالف                                            :                        من الباب الثاني الفصل األول

 

250 
 

ام حقوق األفراد حرت اعلى مبدأ املشروعية واملتمثلة ب عيب السبب تكون مقيدة، ولكن ذلك ال مينعه من القرابة

، وبالتايل حيق له الطلب من اإلدارة الكشف عن أسباب قرارها، فإذا امتنعت عن 1وحريا�م من تعسف اإلدارة

عتبار صحة ما اتنقلب القرينة إىل جانب الطاعن بذلك فال يتم التسليم بقرينة صحة القرار املطعون فيه، حبيث 

لقرار، وبالتايل يستطيع القاضي أن حيكم بإلغائه ويف هذه احلالة يدعيه بعدم صحة األسباب اليت يقوم عليها ا

  . 2ينقلب عبء اإلثبات على عاتق اإلدارة اليت متلك الوثائق واملستندات اخلاصة باملنازعة القضائية

شيحات حتت إن املالحظ هنا أن املشرع اإلنتخايب ألزم اإلدارة اإلنتخابية باإلفصاح عن أسباب رفض الرتّ 

البطالن، أما باقي املنازعات األخرى مثل عملية القيد، أو اإلعرتاض على أعضاء مكاتب التصويت، أو طائلة 

اإلحتجاج على صحة عملية التويت فإنه أعطى هلذا األخري حق اإلعرتاض على هذه القرارات أمام اجلهة مصدرة 

عملية التصويت أمام اللجنة اإلنتخابية  القرار أو أمام جهة عليا تعلوها، مثلما هو عليه احلال يف منازعات صحة

الوالئية، وبالتايل فإنه ميكن للطاعن استخالص األسباب اليت بنت عليها اإلدارة اإلنتخابية قرارها، األمر الذي 

  .يسهل عليه األمر فيما بعد عند اللجوء إىل القضاء للطعن فيها

 ئبالسلطة املمنوحة هلا حينما تس اإلنتخابيةقد تنحرف اإلدارة  :عيب اإلنحراف في استعمال السلطة -3

يف إطار ذلك سوف نتطرق  من خالل سعيها إىل حتقيق أهداف وأغراض وغايات غري مشروعة، ،ستعماهلاا

  :   ، وذلك كما يليودور القاضي يف إثباته السلطة مث صورهيف استعمال اإلحنراف للمقصود ب

جل حتقيق غاية ستخدام اإلدارة لسلطتها من أايقصد به  :ةالمقصود بعيب اإلنحراف في استعمال السلط -أ

ستهداف غاية بعيدة عن املصلحة العامة، أو ابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده القانون اغري مشروعة سواء ب

، وهو مالزم للسلطة التقديرية لإلدارة الذي يرتك فيها املشرع لإلدارة 3والذي من أجله منحت هلا هذه السلطات

نبا من احلرية يف التدخل أو عدمه، ويف اختيار الوقت املالئم للتدخل، ومن مث تعد السلطة التقديرية ا�ال جا

، وهلذا جيب أن تكون القرارات الصادرة عن اإلدارة اإلنتخابية 4الطبيعي لظهور عيب اإلحنراف بالسلطة 

                                                           
1

  .655، 654، ص مرجع سبق ذكره بسيوين عبد اهللا، عبد الغين -
   655، ص مرجع سبق ذكرهين بسيوين عبد اهللا، عبد الغ-:يراجع -2

  .208ص مرجع سبق ذكره ،ء القرار اإلداري ، عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغا -           
  660، صمرجع سبق ذكرهين بسيوين عبد اهللا، عبد الغ -:يراجع  -3

  .281، ص  ، مرجع سبق ذكرهء القرار اإلداريعبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغا -             
  ،263، صمرجع سبق ذكره لباد، ناصر -:يراجع -4

  .360ص  مرجع سبق ذكره،م عبد العزيز شيحا، براهيإ -           
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حتكم مجيع أعمال اإلدارة اإلنتخابية وتلتزم  تستهدف إدارة العملية اإلنتخابية وضمان جناحها وهذه قاعدة عامة

من القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات اليت تؤكد على أعوان  �164ا يف كل أعماهلا طبقا لنص املادة 

اإلدارة اإلنتخابية واجب اإللتزام باحلياد واحلرص على التطبيق الصارم ألحكام قانون اإلنتخابات، واإلمتناع عن  

  .1أو موقف أو عمل من شأنه اإلساءة إىل نزاهة ومصداقية العملية اإلنتخابية كل سلوك

والقاضي الفاصل يف الطعون اإلنتخابية يراقب اهلدف املبتغى من وراء إصدار القرار املطعون فيه، ويكون له 

الضروري التمييز ذلك يف البحث عن مصدر القرار وذلك عن طريق التمييز بني البواعث والدوافع ذلك أنه من 

  .2بني البواعث والدوافع

هي معطيات واقعية أو ثانوية أي عناصر هلا وجود موضوعي أو عيين وهي اليت تربر إختاذ القرار  :البواعث -

  .فمثال الباعث على تعيني أعضاء مكتب التصويت هو إدارة عملية التصويت

 ح املسبوق قضائيااملرتشّ  وعلى ذلك فإقصاء ،القرارتنتج عن نية ورغبة مصدر شخصية  معطياتهي  :الدوافع -

 ة يعدنزهاء وأكفاء إىل مناصب املسؤوليحرصا على ضمان وصول مواطنني  املشاركة يف العملية اإلنتخابيةمن 

 .لدافع غري مقبو فهو ح وعون اإلدارة اإلنتخابية لكن قد يقصى لوجود خالف سياسي بني املرتشّ  ،مقبوال ادافع

 :ما تقدم فإن عيب اإلحنراف بالسلطة يتميز بعدة خصائص من بينهاوبناء على 

أنه عيب يقع على الغاية من القرار وهو عيب ذايت ال ميكن الكشف عنه إال من خالل البحث يف هدفه وغاية  - 

 ؛3مصدر القرار، وإقامة القرائن على أنه كان يستهدف غرضا آخر، غري املصلحة العامة

 ؛لقرارية مصدر القرار ونواياه وما أراد حتقيقه من إصدار اأنه عيب يتعلق بنفس - 

إن عيب اإلحنراف بالسلطة هو عيب احتياطي لكون القاضي أثناء فحصه ملشروعية القرار اإلداري يفضل  - 

البحث عن أخطاء قانونية متس مشروعية القرار مساسا مباشرا تاركا عيب اإلحنراف بالسلطة كحل أخري، واحلكمة 

                                                           
   .مرجع سبق ذكره بنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10القانون العضوي رقم  -1
  .191، ص، مرجع سبق ذكرهنازعات اإلداريةأمحد حميو، امل -2
  .303، ص ، مرجع سبق ذكرهداريوى إلغاء القرار اإلعبد العزيز عبد املنعم خليفة، دع -:يراجع -3
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أن هذا العيب يتعلق مبقاصد ونوايا مصدر القرار وهي أمور تتعلق باألخالق لذلك يصعب إثبا�ا، من ذلك 

 .1يصعب على القاضي القيام به

دارة اإلنتخابية، إذا كانت القرارات الصادرة عن اإل :صور اإلنحراف بالسلطة من طرف اإلدارة اإلنتخابية -ب

الل املناصب النيابية موضوع العملية اإلنتخابية وهذا من خختيار أحسن الكفاءات لشغل اجيب أن تستهدف 

ختيار ممثليهم بطريقة سليمة طبقا ملا يقرره قانون اإلنتخابات، األمر الذي حيتم على أعوان امتكني املواطنني من 

مرحليت صلحة العامة، خاصة خالل اإلدارة اإلنتخابية احلياد والنزاهة بغية حتقيق اهلدف األمسى حفاظا على امل

حني وعمليت التصويت والفرز، وإال كان قرارها منسوبا بعيب اإلحنراف يف استعمال السلطة وقابال ختيار املرتشّ ا

  :لإللغاء إذا ما متت خماصمته قضائيا، وهناك صورتني هلذا العيب تتمثالن فيما يأيت

دارة اإلنتخابية سلطات القانون يف هذه الصورة يستعمل ممثل اإل :من الغير انتقامااإلنحراف بالسلطة  -1-ب

حلرما�م من املشاركة يف العملية اإلنتخابية، وهذه الصورة  ،2حني املعارضني لهاإلنتخايب املمنوحة له يف أبعاد املرتشّ 

خابية سلطاته شيحات عند استعمال ممثل اإلدارة اإلنتاخلطرية لإلحنراف بالسلطة أكثر ما تكون خالل مرحلة الرتّ 

استوىف كافة الشروط القانونية �دف منعه من الوصول إىل عضوية ا�لس  حملرشّ ح بالنسبة ملفات الرتشّ يف رفض 

الشعيب الوالئي يف الوالية اليت يرأسها كونه على خالف سابق بينهما، ولقد تواترت قرارات جملس الدولة الفرنسي 

لغري إرضاء ملا حتمله نفس مصدر القرار هلم من بغض ها اإلنتقام من اثمثل هذه القرارات اليت يكون باع على إلغاء

، ولقد سلكت احملكمة العليا اإلدارية املصرية ذات النهج، حيث ألغت قرارات اإلدارة اليت ثبت لديها أن 3وكراهية

طة �دف دافعها األصيل كان اإلنتقام من خصوم رجل اإلدارة، ولقد وضعت تصور قانوين لإلحنراف بالسل

أن القرار اإلداري مىت كشف عن بواعث خيرج به عن استهداف الصاحل العام ا�رد إىل  هبت فيه إىلاإلنتقام، ذ

وإن  4شفاء غله، أو إرضاء هوى يف النفس، فإنه يكون منحرفا عن الصواب مستويا بإساءة استعمال السلطة

نتخابية على املستوى احمللي خاصة املالحظ هنا أن املشرع اإلنتخايب �دف غلق األبواب يف وجه ممثلي اإلدارة اإل

 78لية أو الوطنية طبقا للمواد نتخابات أعضاء ا�الس الشعبية احملب تسبيب قرارات رفض الرتشيح الالوالة وجو 

                                                           
  559، ص مرجع سبق ذكرهم عبد العزيز شيحا، براهيإ -:يراجع -1

  .وما بعدها 293، ص  ، مرجع سبق ذكرهء القرار اإلداريعبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغا -           
  .351، 350، ص  ، مرجع سبق ذكرهء القرار اإلداريعبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغا -  2
  .664، صمرجع سبق ذكره بسيوين عبد اهللا، عبد الغين -  3
، مرجع سبق ر اإلداريعبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغاء القرانقال عن  24سنة القضائية ال 115حتت رقم  19/05/1954قرار احملكمة اإلدارية العليا املصرية املؤرخ يف  -4

  353، ص ذكره
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، حيث أوجب املشرع على 1من القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات 01ف116، 01ف98، 01ف

نتخابية الوالئية بالنسبة ألعضاء جملس األمة أو الوايل بالنسبة ألعضاء مصدر القرار سواء كان رئيس اللجنة اإل

ا�الس احمللية أو ا�لس الشعيب الوطين تعليل قرارات الرفض حىت ميكن للقضاء ممارسة رقابته عليها، وعدم ترك 

  .حني حتت رمحة ممثلي اإلدارة اإلنتخابية على املستوى احمللياملرتشّ 

إذا صدر القرار اإلداري بقصد حتقيق هدف أو غرض  :لطة لتحقيق أهداف سياسيةاإلنحراف بالس -2-ب

ستعمال السلطة، جديرا باإللغاء فقد قضى جملس ايكون غري مشروع ومستويا بإساءة  سياسي أو حزيب، فإنه

أل�ا نظرت بعني الدولة الفرنسي بوجود احنراف يف السلطة من جانب اإلدارة العليا يف قرار تعيينها ألحد املوظفني 

إذا كان من الثابت من "، وباملثل حكمت احملكمة اإلدارية العليا املصرية 2اإلعتبار إىل نيابته اإلنتخابية اليت ميارسها

ظروف الدعوى ومالبسات إصدار قرار صرف املدعي من اخلدمة املطعون فيه أنه صدر بصورة غري عادية تنم عن 

سة اجلمهورية وقتذاك، ومل تقدم اجلهة اإلدارية ما ينفي ذلك على الرغم من إتاحة اخلالف يف شأنه بني الوزارة ورئا

ذكور من أنه صدر بباعث حزيب املواعيد الكافية هلذا الغرض، فإن هذا يؤيد صدق ما ينعاه املدعي على القرار امل

حزيب ال بغاية  ثه بباعحنرافه عن اجلادة ولصدور ستعمال السلطة الايكون قد صدر منسوبا بعيب إساءة  ومن مث

  .3العامةاملصلحة 

إىل حتقيق املصلحة العامة، دون تلون بأي اجتاه سياسي أو  ت اإلدارة اإلنتخابيةقراراجيب أن �دف 

نتمائه السياسي، خرج قراره االقاعدة واختذ قراره حتت تأثري  ، فإذا حاد رجل اإلدارة اإلنتخابية عن تلك4عقائدي

صار معيبا بعيب اإلحنراف بالسلطة، مستوجبا اإللغاء حيث أن ما قام به رجل اإلدارة عن إطار املشروعية، و 

من قانون اإلنتخابات،  164اإلنتخابية بعد خروجا على مقتضيات واجب احلياد املفروض عليه مبوجب املادة 

اب مرشح حس اليت تفرض على أعوان اإلدارة اإلنتخابية عدم حماباة حزب على حساب آخر، أو مرشح على

آخر، إضافة إىل أن املشرع منع على أعضاء األحزاب السياسية أو املنتمني ألحد األحزاب أو أقار�م إىل الدرجة 

من قانون اإلنتخابات واللجنة  01ف 30تب التصويت طبقا لنص املادة الرابعة حىت العضوية يف تشكيلة مكا

                                                           
  .مرجع سبق ذكره بنظام اإلنتخابات، املتعلق 16/10القانون العضوي رقم  -1
  .665ص  مرجع سبق ذكره، بسيوين عبد اهللا، عبد الغين -2
، ص  ، مرجع سبق ذكرهء القرار اإلدارينقال عن عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغا ،1السنة القضائية  3حتت رقم  26/04/1960ؤرخ يف قرار احملكمة اإلدارية العليا امل -3

358.  
  .666،  665ص  مرجع سبق ذكره، بسيوين عبد اهللا، عبد الغين -4
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وهذا نظرا للصالحيات املمنوحة ألعضاء مكاتب  1ونمن نفس القان 01ف152تخابية البلدية طبقا للمادة اإلن

التصويت أثناء عملييت اإلقرتاع والفرز اللتان تعدان العمود الفقري للعملية اإلنتخابية البلدية اليت تكلف بإحصاء 

نتائج التصويت احملصل عليها يف كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية وتسجيلها يف حمضر رمسي، مع منعها 

أي تعديل أو تصحيح، وإمنا تقوم بإرسال احملاضر كما هي إىل اجلنة اإلنتخابية الوالئية، وإن اهلدف من كل  إجراء

هذه القيود املفروضة على تشكيل مكاتب التصويت أو العضوين املساعدين يف اللجنة اإلنتخابية البلدية هو منع 

من طرفهم، فاألحزاب السياسية تتغري وفقا إلرادة أي حماباة أو تأثري امليول السياسي على القرارات املتخذة 

ا�تمع، بينما العمل اإلداري يتسم بالثبات، لتحقيق املصلحة العامة جلميع األفراد بغض النظر عن امليول 

  .2السياسي

ولقد استقرت أحكام جملس الدولة الفرنسي وحمكمة القضاء اإلداري املصرية على إضفاء عدم املشروعية 

ستعمال السلطة، أما الكو�ا منسوبة بعيب اإلحنراف يف ت اإلدارة ذات الصبغة السياسية، وذلك على قرارا

برفض إبطال قرار  30/10/1970بالنسبة للقضاء اجلزائري فقد قضى ا�لس األعلى الغرفة اإلدارية بتاريخ 

إبطال قرار ب 15/09/1991اإلدارة املؤسس على باعث سياسي ، وخالف ذلك قضت احملكمة العليا بتاريخ 

  . 3حنراف بالسلطةاإداري على أساس وجود 

خيتلف دور القاضي يف عملية إثبات عيب  :دور القاضي في إثبات عيب اإلنحراف في استعمال السلطة -ج

ختاذ القرار اا إذا كانت قد كشفت عن هدفها من إساءة استعمال السلطة من طرف اإلدارة اإلنتخابية حبسب م

الدافع الذي  أم أ�ا مل تكشف عن هدفها من ذلك القرار ودور القاضي يف هذه احلالة التحري عن اإلداري

ختاذ قرارها ومقارنة الدافع مع اهلدف الذي يسعى إليه املشرع يف روح القانون ومع غاية حتقيق استلهمته اإلدارة ال

اعة يستشفها القاضي بنفسه وميلك بذلك املصلحة العامة الواجب على هذه األخرية استهدافها، وهي مسألة قن

سلطة تقديرية وهو سيد التحقيق يف الطعون املرفوعة إليه، فإجراءات القاضي يف املنازعات اإلدارية ال تقع حتت 

  :ويظهر هذا يف حالتني 4سيطرة اخلصوم بل هي حتت سيطرة ورقابة القاضي اإلداري

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهام اإلنتخابات، بنظ املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  164و  152و  30املواد  -1
  .357، ص ، مرجع سبق ذكرهء القرار اإلداريعبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغا -2
  .وما بعدها 138، ص1993لسنة  02ا�لة القضائية، العدد  -3
  .567، 566، ص مرجع سبق ذكرهعبد العزيز شيحا،  براهيمإ -4
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ختاذ القرار اا ما أعلنت اإلدارة عن هدفها من إذ :القرارتخاذ احالة كشف اإلدارة عن هدفها من  -1-ج

اإلداري فدور القاضي هنا هو مقارنة الغرض الذي قصدته هذه األخرية من استعمال سلطتها والغرض أو اهلدف 

الذي حدده املشرع هلذا القرار، فإذا وجد أن اهلدفني متطابقني كان القرار صحيحا، وال جيب إلغاؤه، أما إذا 

أن هناك اختالفا واضحا بني اهلدفني حيث جيد أن اإلدارة استخدمت سلطتها لتحقيق غاية مغايرة للهدف  اتضح

  .املراد حتقيقه، وهنا يقوم القاضي بإلغاء القرار لكونه مستويا بعيب إساءة استعمال السلطة

تصبح عملية يف هذه احلالة  :خاذها للقرار اإلدارياتة عدم كشف اإلدارة عن الهدف من حال -2-ج

اإلثبات أكثر صعوبة إذ تقوم بإخفاء اهلدف الذي تقصده من قرارها وخاصة عندما ال حيدد املشرع هدفا خمصصا 

، ويف هذه احلالة يكون على الطاعن إثبات أن اإلدارة اإلنتخابية قد أرادت حتقيق هدفا مغايرا 1للقرار اإلداري 

بشكل عام هو حتقيق املصلحة العامة، وهنا يطلب القاضي من اإلدارة للهدف العام الذي تبتغيه القرارات اإلدارية 

اإلنتخابية إثبات صحة الغرض الذي تبتغيه من قرارها، وذلك بنقل عبء اإلثبات من الطاعن إىل اإلدارة 

ساءة اإلنتخابية فإذا قدمت أدلة غري مقنعة أو أ�ا مل ترد على احملكمة فالقاضي اإلداري يعترب ذلك دليال على إ

والقرارات القضائية ا�سدة لعيب ، ار الصادر عن اإلدارة اإلنتخابيةاستعمال السلطة من جانبها ويقرر إلغاء القر 

نتخابية اليت تتسم بقصر عود ذلك إىل خصوصية املنازعة اإلوي ،مل تكن منعدمة إن نادرة تعد اإلحنراف بالسلطة

من مهمة القاضي فال يلجأ إىل البحث يف هذا العيب، ما  اآلجال وسرعة الفصل يف الطعون األمر الذي يصعب

نعدام األسباب، األمر الذي جينبه التعمق يف اللبحث فيها كمخالفة القانون أو  دام أن هناك عيوب أخرى يلجأ

كتشافه والتأكد منه يف ظل اآلجال احملددة للقاضي ا هو صعب اإلثبات إضافة إىل صعوبة العيب احلقيقي والذي 

  . من تاريخ تسجيل عريضة الطعن بتداءاأيام  05وضوع الطعن واحملددة بـ ل يف مبالفص

  اآلثار القانونية المترتبة على الفصل في الطعن اإلنتخابي: المطلب الثاني

بعد التطرق يف املطلب األول إىل إجراءات رفع الدعوى اإلنتخابية وأوجه الرقابة القضائية املفروضة على 

نتخابية موضوع الطعن، سوف حناول يف هذا املطلب التطرق إىل مضمون احلكم الصادر يف قرار اإلدارة اإل

يف الطعن اإلنتخايب وأخريا مدى  الدعوى املرفوعة ضد قرار اإلدارة اإلنتخابية، مث التطرق إىل حجية احلكم الفاصل

  .  لفروع املوالية، وذلك من خالل ابتنفيذ مضمون احلكم الصادر ضدها لتزام اإلدارة اإلنتخابيةا

                                                           
  .654، 653ص سبق ذكره، مرجعبسيوين عبد اهللا،  عبد الغين -1
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  حكم الصادر في الدعوى اإلنتخابيةال: الفرع األول

تنتهي الدعوى أمام القضاء بصدور حكم يف املوضوع عادة، ويعد ذلك احلكم يف الواقع الغاية والنتيجة 

موضوع در يف اليت أراد الطاعن الوصول إليها من وراء الطعن الذي قدمه، وملعرفة املزيد عن ماهية احلكم الصا

إىل الشكليات املطلوبة فيه مث إىل النتيجة النهائية اليت توصل إليها هذا األخري يف املنطوق  الطعن سوف نتطرق

  .دارة اإلنتخابيةمدى سلطة القاضي يف توجيه أوامر لإلإىل وأخريا 

  حكم الصادر في الدعوى اإلنتخابيةشكل ال -أوال

فال باب التحقيق واملرافعات بعد أن يتبني له أن امللف جاهز يقوم القاضي املختص بالفصل يف املوضوع بإق

للفصل فيه، يعلن عن �اية اجللسة ويضع امللف برمته يف املداولة السرية، ليتم النطق به يف املوعد الذي حدده 

نتخابات القاضي يف جلسة علنية حبضور أطراف اخلصومة، وبعده يبلغ األطراف فورا طبقا للقانون املتعلق بنظام اإل

وخيضع احلكم أو القرار الفاضل يف النزاع إىل جمموعة من القواعد تتعلق أساسا بإعداده وبياناته والنطق ، 1واحملددة

  :من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت يتضمن ما يلي 287إىل  270به طبقا للمواد من 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وإال كان  272صدور احلكم أو القرار يف جلسة علنية طبقا للمادة  - 1

  ؛البطالن هنا يتعلق بالنظام العاماحلكم باطال و 

ت قتناع احملكمة بالرأي الذي انتها، أي املربرات اليت أدت إىل أن يكون مشتمال على األسباب اليت بين عليها - 2

يف هذا الصدد أن تتعقب احملكمة حجج  وإال كان باطال، مع مالحظة أنه ال يشرتطإليه، وذلك بشكل واضح 

اخلصوم وتنفيذها، وإمنا يكفي ذكر األدلة الواقعية، واحلجج القانونية اليت استندوا إليها، وال تكفي يف ذلك اإلحالة 

  ؛2إىل حكم آخر صدر يف نفس اجللسة

قي حلتمية للبناء املنطأن يكون منطوق احلكم منسقا مع هذه األسباب أو تلك املربرات حبيث يكون النتيجة ا - 3

  ؛الذي قام عليه وإال كان باطال

أن يكون مقتصرا فقط على طلبات اخلصوم دون أن يتعداها، فإذا قضت احملكمة بغري ما يطلبه اخلصوم فإ�ا  - 4

  ه؛ت سلطا�ا، وحيق إلغاء ما قضت بتكون بذلك قد جتاوز 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهاملتعلق بنظام اإلنتخابات 16/10، من القانون العضوي رقم 98، 78، 30، 21املواد  -1
  .، مرجع سبق ذكرهاملدنية واإلدارية املتعلق باإلجراءات 08/09من القانون  11املادة  -2
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لبات اخلصوم، وإذا أغفلت احملكمة احلكم يف بعض فوع الشكلية واملوضوعية ويف طأن يتناول الفصل يف الدّ  - 5

الطلبات املوضوعية، جاز لصاحب الشأن رفع دعوى جديدة للنظر يف طلباته واحلكم فيها دون أن يصطدم بسبق 

الفصل، أما األخطاء املادية تتوىل احملكمة تصحيحها، وذلك بقرار تصدره بناء على طلب األفراد، وجيري هذا 

احلكم األصلية، هذا وخيضع تفسري األحكام لذات القواعد اليت تعتمد يف تصحيح  التصحيح على نسخة

األخطاء املادية ، مع مالحظة أن التفسري يقتصر فقط على توضيح الغموض الذي ينطوي عليه احلكم دون 

ب على وأخريا جتدر اإلشارة إىل أنه يرتت، 1إضافة أو تعديل أو تصحيح خطأ غري مادي، أو استكمال نقس فيه

  :يلي إصدار احلكم املتعلق بالطعون اإلنتخابية أو النطق �ا ما

خروج النزاع من والية احملكمة، فال ميلك القاضي بعد ذلك العدول عما قضى به أو تعديله، وإن كان جيوز له  - 

  .تصحيح ما وقع من أخطاء مادية أو كتابية كما يكون له تفسريه

، 78، 30، 21ائي غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن طبقا لنص املوادكتسابه احلجية املطلقة فهو �ا  - 

، وهذا ما يشكل استثناء عن القاعدة العامة 2من القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات 170، 116، 98

 .3اليت تنص على مبدأ التقاضي على درجتني

من قانون  284تعرب عن احلقيقة، طبقا لنص املادة تثبيت احلقوق اليت قررها، فال تقبل إثبات العكس وتصبح  - 

 .اإلجراءات املدنية واإلدارية

على وإن املالحظ أيضا أنه يف الواقع العملي أن هناك خلط بني قضاء اإلستعمال والفصل يف املوضوع 

 275للمادة عجايل طبقا ة األحكام الصادرة عن احملاكم اإلدارية عبارة أمر استجوجه السرعة حيث وردت يف ديبا

 متيازام احملكمة هو ذو طابع استعجايل ب، وهذا معناه أن النزاع املعروض أما قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن 

وملناقشة هذا الطابع اإلستعجايل ال بد من الرجوع أوال إىل القانون العضوي ، تنطبق أحكام اإلستعجايل اإلداري

القانون  إن. قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةاإلداري طبقا ألحكام عجال مث التعرض ألحكام اإلست 16/10

 عات اإلنتخابية، فعنصر اإلستعجاليف أي مادة من مواده على الطابع اإلستعجايل للمناز  ينص مل 16/10

  .نستنتجه من تلك املواعيد القصرية اليت منحت سواء للطاعن أو للمحكمة اإلدارية للفصل يف الطعون

                                                           
1

  .، مرجع سبق ذكرهاملدنية واإلدارية املتعلق باإلجراءات 08/09من القانون  286، 285املادتني  -
  .، مرجع سبق ذكرهام اإلنتخاباتاملتعلق بنظ 16/10القانون العضوي رقم  -2
  .مرجع سبق ذكرهاملدنية واإلدارية، املتعلق بقانون اإلجراءات  08/09من القانون  06املادة  -3
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أ ال ميكن أن تنطبق .م.أ.وحتليل قواعد القضاء اإلستعجايل يف ق حيث اإلجراءات وعند قراءة أما من

على املنازعات اإلنتخابية، فاألمر اإلستعجايل ال ميس بأصل احلق والقضاء اإلستعجايل هو قضاء وقت  هقواعد

نازعات اليت خيشى عليها فوات يهدف إىل محاية قضائية وقتية، فاهلدف من القضاء اإلستعجايل هو الفصل يف امل

ختاذ إجراء وقت ملزم للطرفني بقصد احملافظة اصل احلق وإمنا يقتصر على احلكم بالوقت فصال مؤقتا ال ميس بأ

  .1على األوضاع القائمة أو احرتام احلقوق الظاهرة أو صيانة مصاحل الطرفني املتنازعني

منازعات مرتبطة كلها بأصل احلق وهو حق الرتشح أو  وملا كان األمر كذلك فإن املنازعات اإلنتخابية هي

حق اإلنتخاب، والفصل يف هذه املسألة هو فصل يف املوضوع، واحملاكم اإلدارة طبقا ملا ورد يف القانون العضوي 

ستعجالية أو الى وجه السرعة وليس بوضع تدابري املتعلق باإلنتخاب ملزمة بالفصل يف قرارات اإلدارة اإلنتخابية ع

وعليه فإن إصدار احملاكم ألوامر استعجالية انون اإلجراءات املدنية واإلدارية، من ق 918مثلما تنص عليه م  مؤقتة

  .2عند فصلها يف املنازعات اإلنتخابية يعد يف حد ذاته خرق للقانون

عجال ختاذ قاضي اإلستااملتعلقة ب 919 – 918املواد كما أن استناد هذه احملاكم يف أوامرها ألحكام 

لتدابري مؤقتة، ووقف تنفيذ القرار املطعون فيه هو استناد يف غري حمله وجانب الصواب وعلى هذا األساس نالحظ 

أن احملاكم قد أخلطت بني مقتضيات القضاء اإلستعجايل ومقتضيات الفصل على وجه السرعة يف املنازعات 

  .ق بنظام اإلنتخاباتاملتعل 16/10اإلنتخابية اليت نص عليها القانون العضوي رقم 

  حكم الصادر في الدعوى اإلنتخابيةمضمون ال -ثانيا

يتمثل مضمون احلكم يف الدعوى اإلنتخابية يف منطوق القرار الصادر عن القاضي الذي فصل يف موضوع 

  :الطعن اإلنتخايب والذي ال خيرج عن أحد اإلحتمالني

لف إجراء أو شكل يتطلب الطعن شكال عند خت للقاضي الفاصل يف الطعن اإلنتخايب رفض: رفض الطعن -1

، أو عدم إرفاق 3من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 15حرتامه مثل األشكال الواردة يف نص املادة االقانون 

                                                           
  .12، ص2007 ،اجلزائر ،دار هومة ،)دراسة مقارنة المنتقى في قضاء اإلستعجالي اإلداري،(: حلسن بن الشيخ أت ملويا -1
  الصادر عن حمكمة بسكرة  09/04/2012املؤرخ يف  00307/12األمر اإلستعجايل فهرس  -:يراجع -2

  الصادر عن حمكمة ورقلة  09/04/2012املؤرخ يف  00203/12األمر اإلستعجايل فهرس  -           

  الصادر عن حمكمة بسكرة 08/04/2012املؤرخ يف  00300/12األمر اإلستعجايل فهرس  -           

  .الصادر عن حمكمة ورقلة 02/04/2012املؤرخ يف  00195/12األمر اإلستعجايل فهرس  -           
  .، مرجع سبق ذكرهاملدنية واإلدارية املتعلق باإلجراءات 08/09من القانون  15املادة  -3
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، أو أن الوثائق 1القرار موضوع الطعن كان بعد فوات اآلجال احملددة يف القانون املتعلق بنظام اإلنتخابات

  .2ودعة بامللف كانت حمررة بلغة أجنبية ومل تكن مصحوبة برتمجة رمسية إىل اللغة العربيةواملستندات امل

كما ميكن للمحكمة رفض الطعن لعدم التأسيس كون اخلطأ أو العيب الذي شاب القرار اإلداري موضوع 

أرز مثال على ذلك  الطعن ال يؤثر على سالمته، أو أن احملكمة مل تقتنع باألدلة املقدمة من طرف الطاعن ولعل

القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية ببسكرة الذي جاء فيه أن قرار رفض الرتشيح حمل الطعن جاء معلال طبقا 

، مما جيعل طلب املدعي الرامي إىل 97/07املعدل لألمر رقم  04/01من القانون العضوي  15ألحكام املادة 

تعني مع رفض دعواه لعدم التأسيس وحيث أن مسألة تقدير املساس إلغائه ال يقوم على أساس قانوين األمر الذي ي

أنه بالرجوع "، وكذلك القرار الصادر عن نفس احملكمة الذي جاء فيه 3باألمن جيعل من القرار حمل الطعن معلال

 وى حلني البث يفالذي أيد احلكم املستأنف القاضي بوقف البث يف الدع 2007إىل القرار اجلزائي الصادر يف 

وعليه فإن قرار الرفض جاء معلال، يستوجب معه  ،عي متابع بإصدار شيك بدون رصيدوأن املد اإلدعاء املدين،

 مة اإلداري باملدية الذي جاء فيه، إضافة إىل القرار الصادر احملك4رفض دعوى املدعي يف املوضوع لعدم التأسيس

ير ليس هناك ما يربره، خاصة أن املدعي مل يقدم أي أن اإلدعاء بأن أعضاء مكتب التصويت كانوا وراء عمليا تزو 

مالحظة يف حمضر الفرز كما أن التمسك بأن مسؤويل حركة محس كانوا يتجولون داخل مكتب التصويت ال يثبت 

فعليا واقعة التزوير، وعليه فإن إدعاءات الطاعن يف احلالتني تبقى جمرد تصرحيات دون إثبات مما يتعني معه رفض 

رفض الطلب حيث جاء فيه ، ويف قرار آخر لنفس احملكمة باألدلة املقدمة مما يرتتب عليه 5م التأسيسالطلب لعد

ك بطلب إلغاء نتائج اإلنتخابات حتت طائلة حدوث جتاوزات وتصرفات غري قانونية تتعلق بتصويت أن التمس

نعدام اهلوية تبقى جمرد مزاعم اتقدمي مالحظا�م من حيث الدفع ب أشخاص دون تقدمي هويا�م، ومنع املراقبني من

  .6خالية من اإلثبات وهو ماال يرقى إىل إلغاء اإلنتخاب

اعن واإلستجابة له على أساس للقاضي الفاصل يف موضوع الطعن اإلنتخايب قبول طلب الط :قبول الطعن -2

ملنصوص عليها يف القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات حرتام اإلدارة اإلنتخابية لإلجراءات واألشكال ااعدم 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهق بنظام اإلنتخاباتعلاملت 16/10القانون العضوي رقم   -1
  .مرجع سبق ذكرهاإلدارية، املتعلق باإلجراءات املدنية و  08/09من القانون  08املادة  -2
  قضية مرشح محس ضد وايل والية بسكرة 357/2007حتت رقم  11/04/2007القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية ببسكرة يف  -3
  . ع ضد وايل والية الوادي مبناسبة اإلنتخابات احمللية.يف قضية املدعو م 24/10/2007بتاريخ  884/2007اإلدارية ببسكرة حتت رقم  القرار الصادر عن احملكمة -4
  .يف قضية حزب جبهة التحرير الوطين 2618/07حتت رقم  04/12/2007القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية باملدية يف  -5
  .يف قضية حزب جبهة التحرير الوطين ضد اللجنة اإلنتخابية الوالئية لوالية املدية 2615/07حتت رقم  04/12/2007اإلدارية باملدية يف  القرار الصادر عن احملكمة -6

  .التصويت بني جبهة القوى اإلشرتاكية خبصوص عدم صحة عمليات 03/2007حتت رقم  04/12/2007القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية بالبويرة يف  -           



 ل في الطعون اإلنتخابيةصالف                                            :                        من الباب الثاني الفصل األول

 

260 
 

ح الذي رفضت واليت قد تكون أثناء عملية القيد أو الرتشيح مثال عدم توافر الشروط القانونية يف الناخب أو املرتشّ 

الفرز بالنسبة تكون قد وقعت فيها اإلدارة اإلنتخابية أثناء عملييت التصويت و  اليت هذه األخرية طلبه، أو األخطاء

وجب إلغاء قرار اإلدارة تٌ  أخرى أخطاء ، أولإلنتخابات احمللية مثل األخطاء الواردة يف حساب األصوات

اإلنتخابية نتيجة عيب شاب اإلجراءات اإلنتخابية أو خطأ وقعت فيه هذه األخرية، وكان العيب متصال بالقرار 

  :ستجابة القاضي لطلب الطاعن ال خيرج عن أحد اإلحتمالنيفقط، وال ميتد إىل العملية اإلنتخابية برمتها، وا

حيث يقوم القاضي املختص بإعدام كل اآلثار القانونية للقرار الصادر  :اإللغاء الكلي لقرار اإلدارة اإلنتخابية -أ

رز مثال عن اإلدارة اإلنتخابية منذ تاريخ صدوره، وهذا من شأنه إعادة األطراف إىل فرتة ما قبل صدوره، ولعل أب

على ذلك هو إلغاء قرارات رفض القيد أو الشطب من القائمة اإلنتخابية، إضافة إىل قرارات رفض الرتشيح إذا  

ميكن تصحيحها ومن أمثلة هذا اإللغاء ما ذهبت إليه احملكمة  كان مستويا بأحد عيوب القرار اإلداري اليت ال

ضاء والق 28حتت رقم  16/10/2007 والية املسيلة يف اإلدارية باملسيلة عندما ألغت القرار الصادر عن وايل

نتخابات بلدية املسيلة عن حزب التجمع الوطين ح العتماده كمرتشّ امن جديد بقبول ترشح املدعي و 

، وكذلك األمر بالنسبة للقرار الصادر واحملكمة اإلدارية ببسكرة الذي قضى بإلغاء قرار رفض الرتشح 1الدميقراطي

ول ملف ترشح حزب التجمع م املشروعية والقضاء من جديد باإلستجابة لطلب الطاعن بقبلكونه منسوب بعد

  .2 29/11/2012نتخاب أعضاء ا�لس الشعيب البلدي لبلدية أوالد جالل ليوم الوطين ال

قد يصل القاضي الفاصل يف موضوع الطعن اإلنتخايب إىل نتيجة  :اإللغاء الجزئي لقرار اإلدارة اإلنتخابية -ب

أن العيب الذي شاب القرار الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية ال يؤثر على كل القرار وإمنا على جزء منه فقط، فإن 

القاضي هنا يقوم باإلبطال اجلزئي للقرار اإلداري بإلغاء اجلزء غري املشروع منه، واإلبقاء على اجلزء الصحيح 

  :، ويرد هذا اإللغاء إما على 3فقط

بالنسبة لقرارات رفض  وذلك عندما ميس مبركز قانوين فردي مثلما هو عليه احلال :رديةالقرارات الف -1-ب

حني حلزب من األحزاب املشاركة يف العملية اإلنتخابية وصدور باملناسبة قرار عن ح ضمن قائمة املرتشّ رشّ الرتشيح مل

ح أو أكثر دون البقية ض ملفات مرتشّ احملكمة اإلدارية باإللغاء اجلزئي لقرار الوايل من خالل تأييدها له يف رف

وكذلك احلال بالنسبة لقرار تعيني أعضاء مكتب من مكاتب التصويت، فنكون أمام إلغاء جزئي للقرارات السالفة 

                                                           
  .44/2007حتت رقم  22/10/2007القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية باملسيلة بتاريخ  -1
  .00770/12حتت رقم  25/10/2012القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية ببسكرة بتاريخ  -2
  572، ص2003القاهرة  ،النهضة العربية، دار )05الطبعة  ،قواعد وأحكام القضاء اإلداري، دراسة مقارنة(: جورجي شفيق ساري -3
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إن مدى اإللغاء خيتلف حبسب األحوال، " الذكر، وقد أشار جملس الدولة املصري إىل هذا النوع من اإللغاء بقوله 

ع أجزاء القرار، وهذا هو اإللغاء الكامل، وقد يقتصر على جزء منه دون البقية وهذا هو فقد يكون شامال جلمي

  .وغين عن البيان أن مدى اإللغاء أمر حيدد بطلبات اخلصوم وما تنتهي إليه احملكمة يف قضائها... اإللغاء اجلزئي 

جزء من عملية قانونية مركبة، ويكون ذلك يف حالة ما إذا كان القرار الصادر هو  :القرارات المركبة -2-ب

إذ له أن يرفض هذا النوع من اإللغاء إذا كان هناك  ،فالقاضي ال حيكم باإللغاء اجلزئي إال إذا كان ذلك ممكنا

استحالة يف احلكم كما لو كان األثر أو اجلزء املطلوب إلغاؤه يف القرار مرتبط بأجزاء أخرى ال يقبل الفصل 

، إذ حىت غري املشروع عن باقي األجزاء أي أنه قرار غري قابل لإلنفصال أو احلل، فال ميكن فصل اجلزء ،1بينهما

وإن كانت اجلزئية غري املشروعة قائمة على أساس ومربر قانوين فإن مل يكن القرار قابال للتجزئة فال ميكن احلكم 

إضافة عنصر جديد أو تعديل جلوهر القرار الصادر ، ويشرتط كذلك إلعمال اإللغاء اجلزئي عدم 2باإللغاء اجلزئي

عن اإلدارة اإلنتخابية واجلوانب األساسية فيه، ولعل أبرز مثال على القرارات املركبة هو قرار إعالن نتائج التصويت 

ز، بالنسبة لإلنتخابات احمللية فهو جزء من عملية قانونية مركبة ومعقدة تتمثل يف إجراءات عملييت التصويت والفر 

وهنا ال ميكن فصل أي إجراء من إجراءات التصويت أو الفرز عن القرار النهائي املتمثل يف إعالن نتائج التصويت 

وعلى هذا األساس فإن أي طعن بشأن صحة عملية التصويت ال خيرج عن كونه ينصب على خمالفة هلذه العملية 

ختتام اإلقرتاع، ، أو عدم مراعاة الوقت احملدد الانوينواليت تتمثل يف تغيري مركز التصويت أو اإلقرتاع دون سند ق

فغلق نكتب التصويت قبل الوقت احملدد قانونا يشكل فرقا جوهريا هلذه العملية، كما أن اخلطأ يف احلساب أو يف 

عتماد األوراق الصحيحة املعرب عنها إىل غري ذلك من العيوب اليت قد اوراق التصويت أو أنه وقع خطأ يف عّد أ

مر الذي قد يؤدي إىل إلغاء القرار السالف الذكر، وهنا جتدر اإلشارة إىل أن أغلب القرارات شوب العملية األت

  .الصادرة عن اإلدارة اإلنتخابية اخلاضعة لرقابة القضاء هي قرارات فردية، بإستثناء القرار السالف الذكر

  توجيه أوامر للغدارة اإلنتخابية سلطة القاضي في  -ثالثا

مبدئيا ميتنع القاضي اإلداري عن إصدار أوامر لإلدارات طبقا ملبدأ الفصل بني اجلهات القضائية واإلدراك 

العامة، فاإلدارة تقوم بإصدار قرارا�ا حبرية يف حني يستقل القاضي يف القيام بعمله املتمثل يف الفصل يف النزاعات 

د من مشروعية القرار حمل الطعن أو عدم مشروعيته إذا املعروضة عليه، وبذلك تتحدد سلطة هذا األخري بالتأك

                                                           
  708ص  مرجع سبق ذكره  بسيوين عبد اهللا، عبد الغين -1
  .113، 112ص  مرجع سبق ذكره،، النشاط اإلداري، 2عمار عوابدي، القانون اإلداري، ج -2
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وجد أنه معيب بأحد عيوب القرار اإلداري أو حيكم برفض الدعوى لعدم التأسيس، أما إذا تأكد من صحة 

إدعاءات الطاعن ومن عدم مشروعية هذا القرار فال يستطيع الذهاب أبعد من ذلك فليس له إصدار أوامر لإلدارة 

، وهذا ما أوضحته حمكمة 1بعمل أو اإلمتناع عنه، كما ال يلزمها بإعادة اإلجراءات احملكوم بإلغائهيلزمها القيام 

، إذا كان الطلب املقدم ينطوي على صدور أمر للجهة اإلدارية بعمل شيء معني" القضاء اإلدارية املصرية بقوهلا 

ت املخالفة للقانون أو تسوية املراكز بالتطبيق ختصاصها مقصور على إلغاء القراراافإن احملكمة ال متلكه، إذا أن 

، وملعرفة املزيد عن هذا املبدأ وأثره على فعالية الرقابة القضائية على العملية اإلنتخابية سوف نتناوله يف 2"للقانون

  :النقاط اآلتية

لقاضي يقصد مببدأ حظر توجيه أوامر لإلدارة من طرف ا :مضمون مبدأ حظر توجيه األوامر لإلدارة -1

اإلداري أنه ال جيوز للقاضي بصدد الفصل يف املنازعة املطروحة عليه توجيه أوامر إىل اجلهة اإلدارية للقيام بعمل أو 

ويقصد به أيضا أن  .3باإلمتناع عن عمل معني سواء كان ذلك مبناسبة دعوى اإللغاء أو دعوى القضاء الكامل

ة بالقيام بعمل معني أو اإلمتناع عن القيام بعمل معني، كما ال القاضي اإلداري ال يستطيع أن يأمر جهة اإلدار 

  .4ختصاصهاابعمل أو إجراء معني وهو من صميم جيوز له أن حيل نفسه حمل جهة اإلدارة يف القيام 

أما مبدأ حظر حلول القاضي اإلداري حمل اإلدارة فيقصد به أن القاضي يقوم بالفصل يف الدعوى املطروحة 

ختصاصها، فدور القاضي اأي عمل من األعمال اليت تدخل يف حيل حمل جهة اإلدارة يف القيام بعليه، دون أن 

يقتصر على ممارسة وظيفته القضائية اليت تتمثل يف إنزال حكم القانون على املنازعة القائمة أمامه دون أن يتجاوز 

للقاضي أن جيري بتقديره أيا من األمور  حدود هذا الدور وحيل حمل اإلدارة يف ممارسة الوظيفة اإلدارية كما ليس

اليت تتطلب تقدير جهة اإلدارة مبعىن أن امتنعت اإلدارة عن إصدار قرار معني فليس له أن مينح قرار القيد يف 

  .5القوائم اإلنتخابية مثال

                                                           
  697ص  مرجع سبق ذكره، بسيوين عبد اهللا، عبد الغين -1
   697ص مرجع سبق ذكره، بسيوين عبد اهللا،  عبد الغيننقال عن  07سنة القضائية ال 386حتت رقم  01/12/1955قرار احملكمة اإلدارية الصادر يف  -2
، 2000القاهرة  ،، دار النهضة العربية)مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي اإلداري لإلدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة( :يسرى حممد ألعطار -3

  .05ص
، جملة املفكر ، )قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةفي مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي اإلداري لإلدارة واإلستثناءات الواردة عليه ( :فريدة مزياين، آمنة سلطاين -4

  .122ص  2011كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة حممد خيضر بسكرة نوفمرب   07العدد
  .07، ص ع سبق ذكرهمرجيسرى حممد العصار،  -5
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مبدأ موقف كل من الفقه والقضاء من  سنبني من خالل هذه النقطة :موقف الفقه والقضاء من هذا المبدأ -2

  :على النحو التايلوذلك احلظر 

انقسم الفقه اجلزائري والفقه املقارن إىل اجتاهني من هذا  :موقف الفقه من مبدأ حظر توجيه أوامر لإلدارة -أ

املبدأ حيث يرى اإلجتاه املؤيد هلذا املبدأ وعلى رأسه كل من رزقي ليلى وحسني فرجية إضافة إىل كل من حممد فؤاد 

قط دون اخلوض يف إشكالية تنفيذه مد الطماوي أن سلطة القاضي تتوقف عند إبطال القرار فمهنا وسليمان حم

ل حملها يف ا�االت اليت هي ، فالقاضي ال يتدخل يف التسيري اإلداري أو أمر اإلدارة واحللو 1متثاال ملبدأ املشروعيةا

اإلدارة ال ختضع للرقابة القضائية بل ختصاصها أو التدخل ضمن سلطا�ا التقديرية لكن هذا ال يعين أن امن 

بالعكس فإن دور القاضي يكمن يف إخضاعها لسيادة القانون وتوقيع اجلزاء كلما ثبت لديه خرق، لكن يف حدود 

ة لإلدارة، أين يلزمها القانون سلطة املقيدذا اخلطر حاليت التعدي، وحالة ال، غري أنه يستثىن من ه2صالحياته

 دأ وعلى رأسهم كل من أمحد حميو وويف املقابل جند أن هناك اجتاه من الفقه يعارض هذا املب، 3ختاذ إجراء معنياب

حسن بن شيخ أت ملويا إضافة إىل عبد املنعم عبد العظيم جيزة، الذي مل جييزوا تقييد سلطة القاضي مقابل ترك ا

  :ما يلزم عن حكم اإللغاء لعدة أسباب وهي الختاذاحلرية لإلدارة 

ة اإلدارة بتنفيذ أحكام القضاء إضعافا لرقابة القضاء ألبعد احلدود، ذلك أن مجيع أحكامه تصبح جمرد استهان - 

  ؛للقوانني ليس هلا أي قيمة عملية شرح نظري

تتميز تصرفات اإلدارة بعدم احلياد مما جيعل من احملكوم له ضحية هلا إضافة إىل نقس اخلربة القانونية اليت متكنها  - 

 ؛4نتائج حكم اإللغاء وآثاره القانونية اليت تعد من أدق مسائل القانون اإلداريمن استخالص 

ومن وجهة نظرنا فإن الرأي الثاين هو األصح على أساس أنه ال يوجد أي مربر مينع القاضي من توجيه 

ختصاصه مبتورا ومقصورا على اإللغاء ال غري ليرتك لإلدارة وفق اوحرمانه من هذه السلطة جيعل من  أوامر لإلدارة

ما يرتاءى سلطة تقرير الباقي حتت غطاء مبدأ استقالل اإلدارة العامة، وهذا ما يؤكده األستاذ واملستشار حلسني 

                                                           
الديوان الوطين لألشغال الرتبوية  54، نشرة القضاة، العدد )صالحيات القاضي اإلداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا(: ليلى زروقي -1

  .185، ص1999
، ص 2007، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر بسكرة، مارس 02ملفكر العددجملة ا ،)تنفيذ قرارات القضاء اإلداري بين الواقع والقانون(: حسني فرجية -2

  ومابعدها  63
   .286، 285ص  نشر، ، دار الفكر العريب، بدون تاريخ)الوسيط في القضاء اإلداري، تنظيم رقابة القضاء اإلداري، الدعاوي اإلدارية( :مد عاطف البناحم -:يراجع -3

  .473ص مرجع سبق ذكره،ملنازعات اإلدارية، حلسن بن شيخ أت ملويا، دروس يف ا -           
  .337، 336ص ، مرجع سبق ذكره، العزيزعبد املنعم عبد  .103ص مرجع سبق ذكرهيسرى حممد العصار،  -:يراجع -4
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ز للقاضي بن شيخ أت ملويا أن املبدأ هو خطر توجيه أوامر لإلدارة، غري أن هذا املبدأ ليس على إطالقه بل جيو 

 .    1خرقه كلما استلزم األمر ذلك وحسب كل قضية إذ ال يوجد يف القانون ما مينع ذلك

املتتبع للسياسة القضائية �لس الدولة اجلزائري جيد أنه تبىن   :موقف القضاء من مبدأ توجيه أوامر لإلدارة -ب

ا ارتبطت بسياسة جملس الدولة الفرنسي كأصل عام حظر توجيه أوامر من القاضي اإلداري لإلدارة، نتيجة الرؤي

اليت هلا ما يربرها يف القضاء الفرنسي فقط دون القضاء اجلزائري أو املصري واليت بدأت بالسنوات األوىل للثورة 

يف  1996الفرنسية ذلك أن القضاء اإلداري اجلزائري منذ أخذه بنظام اإلزدواج القضائي يف تعديل الدستور لسنة 

تأثر بالقضاء اإلداري الفرنسي وألزم نفسه بنفس السياسة اليت سار عليها، وكذلك  القضاء  منه 153مادته 

ار القضاء اجلزائري سوعلى هذا النحو ، 2دون أي نص قانوين أو مربر لذلك 1946املصري منذ إنشاءه عام 

السياق قضية احملكمة  وتواتر أحكامه دون أن يفصح صراحة عن السند القانوين الذي يربر هذا اخلطر، ويف هذا

بأنه من املقرر قانونا أن القرارات اإلدارية اليت تصدر من القاضي  27/06/1987يف  -الغرفة اإلدارية –العليا 

حرتام حجية احلكم الصادر عنه من قبل اإلدارة، ذلك أنه يفتقد إىل  اقد جترد من كل وسيلة ختوله فرص  اإلداري

ئي متس مببدأ قوة الشيء احملكوم به، وتعترب مستوية بعيب جتاوز السلطة كل سلطة الوقوف ضد حكم قضائي �ا

نصياعها االوسيلة الوحيدة حلمل اإلدارة و  وتستوجب البطاالت وإلغاء القرارات املخالفة حلجية احلكم القضائي تعد

حرتامها اة ع اإلدارة حلكم القضاء هي ضرور ونالحظ هنا أن الوسيلة الوحيدة لضمان خضو  .3ألحكام القضاء

كما جاء يف قرار آخر هلا أن القاضي اإلداري ليست له الصفة يف إعطاء أوامر لإلدارة ،  حلجية األحكام القضائية

، فالقاضي هنا إن مل يوجد 4فقضت بإلغاء القرار املستأنف والفصل من جديد بإحالة اإلدارة على تنفيذ تعهدا�ا

  .حيمل هذا املعىنأمر صريح لإلدارة إال أن صيغة هذا القرار 

أما على قرارات جملس الدولة فبدورها مل حتد على هذا املنحى طبقا ملا ورد يف عدة قرارات له، طبقا ملا ورد 

حيث فعال فإن القاضي اإلداري ال ميكن أن يقدم "، حيث جاء فيه 2001جوان  11يف  صراحة يف ما قضى به

                                                           
  .473ص ، مرجع سبق ذكره، نازعات اإلداريةحلسني بن شيخ أت ملويا، دروس يف امل -1
  .23ص ، 2006اجلزائر ، 08العدد  ،جملة جملس الدولة، منشورات الساحل ،)المنازعات اإلدارية في الجزائر تطورها وخصائصها(: ذويدي عبد العزيز -2
  .وما يليها 138، اجلزائر ، ص 1993لسنة  02قسم املستندات للمحكمة العليا العدد: ا�لة القضائية -3
  .67، ص 2002 ،، اجلزائر02العدد  ،عة ديوانمطب: جملة جملس الدولة -4
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استقرت  ليهوع ،1"ة احلال على تنفيذ القرار وقضائهالوضع يف قضيأمرا لإلدارة، وال ميكنه إرغامها مثل ما هو 

  .2أحكام القضاء اجلزائري على عدم جواز توجيه أوامر لإلدارة والتوقف عن إقرار املشروعية من عدمها فقط

ها لكن يف املقابل جند القرارات اليت خرجت عن السياق العام وقضت جبواز توجيه أوامر لإلدارة رغم قلت

ختصاص مفيد لإلدارة يأمرها القانون فيه القيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل مىت ايف حالة ما إدا كنا بصدد ذلك 

  .3أمرها بذلكيإلداري يف حالة عدم اإلمتثال أن توافرت لشروطه، فللقاضي ا

أصدرت فيه أمرا مموها يف مادة رخصة  28/06/1990 مؤرخ يفما ورد من تطبيقات عن ذلك قرار وفي

، وما 4ستالم رخصة البناء وبالتايل إبطال مقرر الرفض الصادر من املدعي عليهاأن املدعي له احلق يف "بقوهلا  البناء

 18488حتت رقم  15/02/1996صدر عن رئيس الغرفة اإلدارية يف جملس قضاء اجلزائر يف القرار الصادر يف 

ة جلامعة اجلزائر من أجل تسجيل طالب للحصول على شهادة يبتوجيه أمر استعجايل حتت غرامة �ديدالقاضي 

  .5الكفاءة، فأين جملس الدولة ذلك مع األمر بإلغاء الغرامة التمهيدية

عند حبثنا يف نصوص قانون اإلجراءات  :دارةائري من مبدأ حظر توجيه أوامر لإلموقف المشرع الجز  -ج

، املطبق على املنازعات العادية واإلدارية مل 66/1546وفقا لألمر  08/06/1996واإلدارية الصادر يف املدنية 

عليه ذلك، لكن جند أن  كما ال يوجد أي نص مينع  توجيه أوامر لإلدارة،على لقاضي ارب صريح جيجند أي نص 

ز فرض الغرامة و ه البعض على أنه جير حيث فسّ ، من القانون السالف الذكر 340ادة اخلالفات ثار حول تفسري امل

اإلدارة ومن هؤالء األستاذ حلسن بن شيخ أت ملويا، وهذا بالنص عليها صراحة الحقا يف القانون  لىالتهديدية ع

 .7املتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية فيما خيص حاالت التعدي واإلستيالء والغلق اإلداري للمحالت 08/09

رع على إلغاء قانون اإلجراءات املالية وإصداره للقانون اجلديد نص على الغرامة التهديدية إقدام املش فولكن �د

  . اليت أ�ت العديد من إشكاالت التنفيذ

                                                           
  .479إىل  472، صمرجع سبق ذكرهيف املنازعات اإلدارية، حلسني بن شيخ أت ملويا، دروس  -1
  . 352ص ،2010 ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر ،)اإلدارية ؛تنفيذ اإلدارة لقرارات القضائية إشكالية( :بن صاولة شفيقة -2
  88، ص2003 ،القاهرة ،، دار النهضة العربية)سلطة القاضي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة، دراسة مقارنة(: محدي علي عمر -3
  . 153، ص 1992، اجلزائر 01ا�لة القضائية، ضم املستندات والنشر للمحكمة العليا العدد -4
  .81، ص1999اجلزائر  ،54الديوان الوطين لألشغال الرتبوية العدد: نشرة القضاء  -5
  .املتعلق بقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 08/09املتضمن اإلجراءات املدنية وامللغى بالقانون  08/06/1966املؤرخ يف  66/154األمر رقم  -6
  .476، ص، مرجع سبق ذكرهيف املنازعات اإلداريةحلسني بن شيخ أت ملويا، دروس  -7
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ختصاص احملاكم انتخابات خاصة املواد املتعلقة بوبالرجوع إىل أحكام القانون العضوي املتعلق بنظام اإل

، جند أنه أكد على مبدأ التنفيذ التلقائي ألحكام احملاكم دون تأخري أو 1يةاإلدارية بالفصل يف املنازعات اإلنتخاب

، دون إمكانية الطعن فيه بأي شكل من األشكال 2متاطل أي مبجرد تبليغ ممثل اإلدارة اإلنتخابية بقرار احملكمة 

اليت تقتضي سرعة التنفيذ، املقررة قانونا يف املنازعات العادية، وهذا نظرا لطبيعة وخصوصية العملية اإلنتخابية 

خاصة إذا علمنا أن سلطة اإلدارة اإلنتخابية يف تقدير التنفيذ من عدمه منعدمة على أساس أ�ا حمكومة بنصوص 

لقائيا، و�ذا ينتهي األمر دون تتقوم هذه األخرية بتنفيذ احلكم  قانونية ملزمة تنعدم معه السلطة التقديرية حيث

  .3إجراءات التنفيذ ضدها حاجة ملباشرة أي إجراء من

تتوسع سلطات القاضي  :استثناء منازعات التصويت من مبدأ حظر توجيه أوامر لإلدارة اإلنتخابية -د

اإلداري يف جمال الفصل يف الطعون اإلنتخابية املتعلقة مبنازعات التصويت لتشمل تصحيح عملية إحصاء أصوات 

رشح األحق بالفوز يف اإلنتخابات ويعلن عن امسه يف اإلنتخابات ي املضا وتعديل النتائج، حيث حيدد القالناخبني

فالقاضي إذن يف املنازعة السالفة الذكر له صالحية إلغاء قرار إعالن النتائج يف حال ثبوت ما يربره، كما له  .احمللية

وسوف  ،حلقيقياضح وإعالن الفائز انزاع يف صحتها وتصحيح اخلطأ الو  إعادة البث يف إحصاء األصوات اليت ال

  :  نتطرق إىل كل هذه النقاط على النحو اآليت

إن القاضي ال حيكم بإلغاء القرار املتضمن نتائج التصويت والفرز  :صالحية إلغاء نتائج عملية التصويت -1-د

مبجرد ثبوت خرق أحكام قانون اإلنتخابات إال يف حاالت استثنائية يف حني أنه يبحث عموما عن مدى تأثري 

  :4مها اخلرق املتمسك به على نتيجة اإلقرتاع ويستعمل يف ذلك معيارينهذا 

يقوم هذا املعيار على أن جمرد ثبوت خرق أحكام قانون اإلنتخابات يؤدي بطبيعته  :معيار المخالفة المجردة -

األخرى، وتتمثل هذه عايري إىل اإللغاء الكلي لقرار إعالن النتائج بالنسبة لإلنتخابات احمللية دون البحث يف امل

  :األخطاء يف 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10، من القانون العضوي رقم 06ف98، 06ف78، 7ف30املواد  -1
يقوم الكاتب الدائم للجنة بتسجيل الناخبني أو شطبهم فور تبليغ قرار " يلي  على ما ، تنصاملتعلق بسري اللجنة اإلدارية اإلنتخابية 12/81من املرسوم التنفيذي رقم  09املادة -2

  الطعن أمام اجلهات القضائية املختصة القضاء يف حالة 
3

، جامعة حممد خيضر بسكرة كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ، جملة الفكر)مبدأ حظر توجيه أوامر القاضي لإلدارة واإلستنادات الواردة عليه(: ياين، آمنة سلطاينفريدة مز  -

  .129، 128، ص2011نوفمرب ، 07ع ،اجلزائر
مطبعة األمنية  ،اجلبائية من خالل اجتهادات ا�لس األعلى جملة املنازعات اإلنتخابية و ،)منهجية القاضي اإلداري في محاكمة مشروعية والعملية اإلنتخابية(: مراد أيت ساقل -4

  .167ص ، 2007، الرباط
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ختتام اإلقرتاع، فغلق مكتب التصويت قبل الوقت احملدد قانونا يشكل خرقا جوهريا عدم مراعاة الوقت احملدد ال* 

  ؛بني الذين مل يتمكنوا من التصويتيرتتب عنه بطالن عملية التصويت بغض النظر عن عدد الناخ

 ؛صا�م ألشخاص آخرينختصااتنازل أعضاء مكاتب التصويت عن * 

 ؛لية التصويتاملساس بشرف ونزاهة العملية اإلنتخابية من خالل �ديد والتأثري على الناخبني أثناء عم* 

 ؛رتاع دون قرار من الوايل املختصتغيري مكان اإلق* 

 .ة تؤثر على إرادة الناخبنيستعمال مناورات تدليسيّ اثبوت و خرق سرية التصويت * 

يقوم هذا املعيار على كون اخلرق املادي ألحكام قانون اإلنتخابات ال ينهض وحده   :المخالفة المؤثرةمعيار  -

كعامل حاسم يف إلغاء قرار إعالن نتائج عملية التصويت على أساس تقييم القاضي ملدى تأثري املخالفة املثارة 

ن هلا تأثري كاف على نتيجة العملية اإلنتخابية، على نتيجة التصويت، إذ ال يعتمد إىل إلغاء هذا القرار إال إذا كا

صويت، وإعماال هلذا املعيار فإن ضبط ورقة تصويت واحدة خراج مكتب التصويت ليس من شأنه إلغاء عملية الت

كما ميكن إبطال هذا القرار جزئيا ال يصرح به القاضي إال إذا كان له ،  1رح آخرشّ إال يف حالة ثبوت منحها مل

مل يتخلل ح الفائز على نسبة كبرية من األصوات يف مكاتب أخرى نتيجة اإلنتخابية، فحصول املرتشّ تأثري على ال

بإستثناء مكتب تصويت واحد ليس من شأنه أن يؤدي إىل إبطال قرار إعالن النتائج ما  العملية فيها أي خروقات

هنا أن إعمال هذا املعيار قد يرتتب عليه وميكن القول  .2دام أن هذا اخلرق مل يشكل أي تأثري على النتيجة العامة

  .إلغاء جزئي لقرار إعالن النتائج الصادر عن اللجنة اإلنتخابية الوالئية 

تتغري صالحيات القاضي الفاصل يف الطعون  :صالحية تعديل القرار المتضمن نتائج التصويت والفرز -2-د

  .املتعلقة بصحة عمليات التصويت والفرز حبسب احلاالت

القاضي ال ميكنه تعديل نتائج التصويت إال إذا كان ملف القضية يسمح فإن  عند ثبوت تدليس: لة األولىالحا

بتحديد عدد األصوات احملصل عليها من طرف املرشحني بشكل دقيق، أما إذا استحال هذا التحديد لعدم التوفر 

  .3التصويتعلى العناصر الواقعية الالزمة فإن القاضي يقتصر على إلغاء نتيجة 

                                                           
  .102، صمرجع سبق ذكرهم عبد العزيز شيحا، براهيإ -1
  .166ص مرجع سبق ذكره، ،مراد آيت ساقل،  -2
  .166، ص مرجع سبق ذكرهمراد أيت ساقل،  -3
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ويف حالة إذا مسحت وثائق امللف ومعطياته بإعادة حساب نتائج التصويت فالقاضي يعمل على تعديل 

وتصحيح احلساب العام لألصوات واإلعالن عن املرشح الفائز على أساس ما أفرزه تعديل النتائج، وهذا ما أكده 

ة عملية التصويت الصالحية يف إلغاء نتيجة القضاء عندما اعترب أن القاضي الفاصل يف الطعون املتعلقة بصح

التصويت والفرز والتصدي من جديد وإعالن الفائز احلقيقي إذا كان القاضي يتوفر على مجيع العناصر الواقعية 

  .للبث يف النزاع

  : ميكن التمييز بني أربع حاالت ، وهنا حتساب األصواتاعند املنازعة يف : الحالة الثانية

، اةغعتبارها أوراق ملاسبق استبعادها من مكتب التصويت باضي لصحة أوراق التصويت اليت حالة إقرار الق - 

يف هذه احلالة ميكن للقاضي بشكل دقيق معرفة املرشح أو قائمة املرشحني املستفيدة من هذه األصوات، ومن مث و 

صويت، يقوم القاضي بإلغاء قرار إذا كان منح هذه األصوات للجهة املستفيدة من شأنه تغيري النتيجة النهائية للت

  ؛تصويت واإلعالن عن املرشح الفائزإعالن نتيجة ال

يف هذه احلالة  و  :حالة استبعاد القاضي ألوراق تصويت سبق اإلقرار بصحتها من طرف مكتب التصويت - 

ويقوم خبصمها حني املستفيدة من هذه األصوات، كذلك ميكن للقاضي بشكل دقيق معرفة املرشح أو قائمة املرتشّ 

من جمموع األصوات احملصل عليها، وإذا كانت هذه العملية من شأ�ا تغيري النتائج النهائية للتصويت، يقوم 

  ؛1القاضي بإلغاء قرار إعالن النتائج وإعالن املرشح الفائز

منع حالة إقرار القاضي بصحة أوراق التصويت اليت سبق استبعادها من طرق مكتب التصويت، مثل حالة  - 

مينح هذه األصوات ألي ، حلالة ال يسمح مبدأ سرية التصويتناخبني مسجلني بالقائمة اإلنتخابية يف هذه ا

وهي منهجية اإلضافة املتبادلة، حني غري أن القضاء اإلداري املقارن ابتدع منهجية خاصة مرشح أو قائمة مرتشّ 

، حيث يقوم القاضي بإضافة األصوات اليت 2ة التاليةعتبارها منهجية حساب افرتاضي تنبين على التقنية احلسابياب

لفائز يقوم أقر بصحتها إىل جمموع األصوات املعرب عنها، وبعد خصمها من تلك احملصل عليها من طرف املشرح ا

حني، ويف حال ثبوت تغيري يف نتيجة فرتاضيا إىل األصوات احملصل عليها فعليا من طرف باقي املرتشّ ابإضافتها 

  .يقوم القاضي بإلغاء قرار إعالن النتائج ويتصدى إلعالن املرشح الفائز اإلقرتاع

                                                           
1

  .167، ص مرجع سبق ذكرهمراد آيت ساقل،  -:يراجع -

  .894، 893، صمرجع سبق ذكرهحممد حسني الشريف،  علي بن حممد -           
  .167صمرجع سبق ذكره،  مراد آيت ساقل،  -2
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مثال قبول أصوات أشخاص غري ، ملكتب التصويت أن صرح بصحتها حالة استبعاد القاضي ألصوات سبق - 

مقيدين يف القائمة اإلنتخابية يف هذه احلالة، ما دام القضاء ليس بإمكانه حتديد اجلهة املستفيدة من هذه 

ألصوات غري الصحيحة، فإنه يعمل على خصمها من جمموع األصوات املعرب عنها، وكذلك من تلك احملصل ا

  .1حتفاظه باألغلبية املوجبة إلقرار فوزه يف العملية اإلنتخابيةارف املرشح الفائز قصد التأكد من عليها من ط

ري واملغريب، مل يبدي موقفا واضحا وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املشرع اجلزائري على خالف املشرعني املص

وصرحيا بشأن إمكانية ممارسة احملاكم اإلدارية سلطة تعديل نتائج عمليات التصويت خالل تصديها للفصل يف 

الطعون اإلنتخابية املثارة بشأن هذه العملية وإن كان الوضع يقتضي النص صراحة على هذا لإلختصاص حىت يتم 

نتخابية اليت عرفتها العملية وضع الغالب يف كل اإلستحقاقات اإلإلنتخابية، لكن الضمان نزاهة وسالمة العملية ا

اإلنتخابية جند أن احملاكم اإلدارية ال ترتدد يف تعديل النتائج مىت كان ذلك ضروريا أي عند ثبوت خمالفات 

اصل يف موضوع تستدعي مراجعة نتائج اإلنتخاب دون احلكم بإلغائها، وعلى هذا األساس فإن القاضي الف

الطعون املتعلقة بصحة عمليات التصويت سلطة إلغاء قرار إعالن نتائج عملييت التصويت والفرز، وإعادة تنظيم 

إحصاء واحتساب األصوات، وفحص األصوات املعطاة لكل مرشح كما يتدخل أيضا كما رأينا يف تصحيح 

لفائز يف العملية اإلنتخابية خبالف ما أعلنت عنه احلساب النهائي لألصوات يف حالة اخلطأ من اإلدارة وحتديد ا

نتخابية الوالئية، كل ذلك يف صورة قضائية بناء على طعن ئية، كل ما أعلنت عنه اللجنة اإلاللجنة اإلنتخابية الوال

  .2قضائي أمام احملكمة اإلدارية املختصة

لقضاء الكامل، وهذه يعين منحها وكما ذكرنا أيضا أن احملكمة تفصل يف الطعون السالفة الذكر بوالية ا

سلطات واسعة ليست لقاضي اإللغاء اليت مت اإلشارة إليها فيما خيص منازعات القيد أو الرتشيح، وهذا حسب 

رأيي يعطي للرقابة القضائية على هذه املرحلة احلساسة من العملية اإلنتخابية فعالية أكرب لضمان نزاهتها بشرط 

فعيل هذه اآللية تستعمال حقهم يف اللجوء إىل القضاء و طراف العملية اإلنتخابية اللدى أ توفر الوعي القانوين

املتاحة يف أيدهم، وما يزيد من هذه أمهية اآللية هو أن املشرع جعل من احلكم الصادر عن القاضي هو اإلعالن 

ية املعنية قصد تنفيذه طبقا النهائي عن نتائج عمليت التصويت والفرز دون حاجة إىل تبليغه إىل اإلدارة اإلنتخاب

                                                           
  .168، صنفس املرجع -1
2

  .240، 239، ص ذكره مرجع سبقبسيوين عبد اهللا،  عبد الغين -
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من القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات، وهذه اآللية لن متنح ألي منازعة من  2ف170لنص املادة 

  .1املنازعات اإلنتخابية اليت ختتص القضاء بالفصل فيها

  :حجية الحكم القضائي الفاصل في الطعون اإلنتخابية: الفرع الثاني

كتساب احلكم حجية ا اإلنتخابية أثارا قانونية أمهها يرتتب على صدور احلكم القضائي الفاصل يف الطعون 

ألحكام القضائية الشيء املقضي فيه نظرا لكونه �ائي وقابل ألي طريق من طرق الطعن على خالف بقية ا

قانونا، وملعرفة املزيد عن هذه القرينة  نتهاء مواعيد الطعن املقررةاتكتسب هذه احلجية إال بعد  األخرى، اليت ال

أم  عتباره من النظام العامافيه ونطاقه، ومدى  يالشيء املقضالقانونية سنتناول بالدراسة والتحليل املقصود حبجية 

  :على النحو اآليت ال، وذلك

  :فيه يالمقصود بحجية الشيء المقض -أوال

أن القاضي قد استنفذ واليته بعد إصداره للحكم  يقصد حبجية احلكم القضائي من الناحية الشكلية هي

القضائي، وليس له احلق يف الرجوع عما قضى به، أو أن يعدله وإن كان له أن يفسره، ويصحح ما قد يقع فيه من 

أما من ناحية املوضوع فيقصد به عدم جواز عرض أو إثارة النزاع أمام القضاء ، 2خطأ مادي أو كتايب أو حسايب

  .3ستعمال الطرق املقررة قانونا للطعن يف األحكام ااحلكم أو أمام جهة أخرى إال ب يفالذي فصل 

وهي بذلك تعد قرينة قانونية قاطعة جتعل األحكام صحيحة ال تقبل الشك فيما قضت به إذا توافرت 

ليت تقابلها من القانون املدين ا 338وحدة اخلصوم واملوضوع والسبب، أي أ�ا عنوان للحقيقة طبقا لنص املادة 

أن األحكام اليت حازت قوة الشيء املقصى به تكون حجة فيما "من القانون الفرنسي بقوهلا  1351املادة 

وهو نفس ما ذهبت إليه احملكمة العليا اليت قررت أن احلكم ال حيوز حجية الشيء  .4"فصلت فيه من حقوق

تتغري صفا�م، ووحدة املوضوع والسبب، ومن مث  املقضي فيه إال بتوافر ثالثة عناصر هي وحدة األطراف دون أن

  .5فإن القضاء خبالف هذا املبدأ يعد خرقا للقانون

                                                           
  .، مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخاباتاملتعلق  16/10من القانون العضوي رقم  170املادة  -1
  .350، صمرجع سبق ذكرهماجد  راغب احللو،  -:يراجع -2

  .398، ص مرجع سبق ذكره بسيوين عبد اهللا، عبد اهللا -           
  .399، صمرجع سبق ذكره بسيوين عبد اهللا، عبد اهللا .350ص  مرجع سبق ذكره، ماجد راغب احللو، -:يراجع -3
  .املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 26/09/1975املؤرخ يف  75/58من األمر  338املادة   -4
  ، 54168حتت رقم  15/11/1989قرار احملكمة العليا املؤرخ يف  -5
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فيه هو  يالشيء املقض كما ذهب جملس الدولة يف هذا اإلجتاه حني اعترب أن احلكم القضائي احلائز لقوة

املراكز  الستقرارمن ناحية وضمانا عنوان احلقيقة، يتم به وضع حد للنزاع اإلداري، ومنع جتدده إىل ما ال�اية 

، وعلى هذا األساس فإن األحكام القضائية الصادرة عن 1القانونية اليت أحدثها القرار اإلداري من ناحية أخرى

، 21يف الطعون اإلنتخابية تعترب أحكام حائزة لقوة الشيء املقضي فيه طبقا للمواد  الفصلاهليئات القضائية بعد 

ن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات على أساس أ�ا أحكام ابتدائية �ائية م 170، 116، 78، 30

غري قابلة ألي شكل من أشكال الطعن، وهي بذلك تعترب عنوانا للحقيقة وتضع حد �ائي للمنازعات 

د هيئات اإلدارة املراكز القانونية اليت أحدثها القرار الصادر عن أح الستقراراإلنتخابية، ومتنع جتددها، ضمانا 

القرارات اإلدارية الصادرة عن هذه األخرية، وهذا ما  الختالفاإلنتخابية، لكن حجية هذه األحكام ختتلف تبعا 

  .سنحاول التعرف عليه يف النقطة املوالية

  :حجية القرارات القضائية المتعلقة بالطعون القضائية -ثانيا 

برفض ، فإن منطوق هذا القرار يكون إما اإلدارة اإلنتخابيةار دعوى اإلعرتاض على قر النظر يف بعد 

  .وإلغاء قرار هذه األخرية موضوع الطعن، وهنا ختتلف احلجية حسب هذه احلالة أو تلك اقبوهلالدعوى أو 

سواء كان احلكم أو القرار القضائي صدر عن  :حجية القرار القاضي بعدم قبول الدعوى أو برفضها -1

نقضاء املواعيد أو صدر برفض نعدام املصلحة أو الصفة أو الاإلداري بعدم قبول الدعوى ال ي أوالقاضي العاد

، فيما خيص الطعون املتعلقة باإلعرتاض على التسجيل أو 2الدعوى لعدم التأسيس، فإنه يتمتع حبجية نسبية فقط

على قائمة أعضاء مكاتب ، أو اإلعرتاض 19القيد من طرف الناخب املسجل يف قائمة إنتخابية طبقا للمادة 

، 98، 79، أو اإلعرتاض على قرار رفض الرتشيح أو قائمة املرشحني حسب املواد 30التصويت طبقا للمادة 

من القانون العضوي املتعلق بنظام  170ويف األخري اإلعرتاض على صحة عمليات التصويت طبقا للمادة  116

ائما ألن القاضي مل يقتنع مبا قدم له الطاعن من أسانيد إلثبات عدم ، إذ أن القرار املراد إلغاؤه يظل ق3اإلنتخابات

مشروعية القرار الصادر عن اإلدارة اإلنتخابية، ولكن ذلك ال يعين حتما سالمة القرار، إذ قد تكون مثة أسانيد 

أن هذا النوع ، كما 4أخرى مما ال ميلك القاضي إشار�ا من تلقاء نفسه تقطع بعدم مشروعية القرار موضوع الطعن

                                                           
  .263، ص مرجع سبق ذكرهنقال عن حممد الصغري بعلي،  ،005240ت رقم حت 28/01/2002القرار الصادر عن جملس الدولة بتاريخ  -1
  .395، ص2004 ،، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية)القرارات اإلدارية ورقابة القضاء(: ادةحممد أنور مح -2
  .، مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخاباتاملتعلق  16/10القانون العضوي رقم  -3
  .198، ص2003اجلزائر  ،، ديوان املطبوعات اجلامعيةفائز أحنق وبيوض خالد، ترمجة )05، طاإلداريةالمنازعات ( :أمحد حميو -4
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من املنطوق ملزم للطرفني املتنازعني فقط، أي اإلدارة اإلنتخابية والطاعن وهذا األخري ليس يف استطاعته خماصمة 

ستطاعته الطعن يف قرار اإلدارة اإلنتخابية طبقا اح بهذا القرار لنفس السبب، ويف املقابل فأي ناخب آخر أو مرتشّ 

ن نفس القانون على أساس أن املشرع وسع من نطاق األشخاص م 170، 116، 98، 78، 19،30للمواد 

الذين حيوزون صفة الطعن يف القرارات املتعلقة بالقيد أو التسجيل أو الرتشيح أو صحة عمليات التصويت يف 

اإلنتخابات احمللية حسب املواد السالفة الذكر، وهذا كله حسب رأي اهلدف منه ضمان أكرب قدر من الرقابة على 

   .    1لية اإلنتخابية كما سلف اإلشارة إليه، بشرط احرتام اآلجال واملواعيد احملددة يف القانون املشار إليه أعالهالعم

خالفا لألحكام  :حجية القرار القاضي بقبول الدعوى وإلغاء قرار اإلدارة اإلنتخابية موضوع الطعن -2

ستثناء عن قاعدة االقضاء اإلداري بغري اإللغاء وك رة عنالصادرة عن القضاء العادي أو القرارات القضائية الصاد

احلجية النسبية للقرارات القضائية الفاصلة يف الطعون اإلنتخابية فإن القرارات الصادرة باإللغاء املتعلقة بالطعون 

السالفة الذكر جتوز على حجية مطلقة وليست نسبية وذلك استنادا لطابع املوضوعي الذي يغلب على هذه 

نازعة، فهذه الدعوى تقوم أصال على خماصمة القرار الذي أصدرته اإلدارة اإلنتخابية إلصابته بعيب من امل

، فهذا النوع من املنطوق يتمتع حبجية مطلقة يف مواجهة الكافة، أي اإلدارة اإلنتخابية واملواطنني وحىت 2العيوب

جية هو أن املنازعة الصادر بشأ�ا القرار القضائي ، ومبعىن آخر إن سبب اكتساب قرارات اإللغاء هلذه احل3القضاء

ال تتعلق حبقوق شخصية أو خماصمة بني األفراد، وإمنا تتعلق بنزاع موضوعي هو خماصمة قرار اإلدارة اإلنتخابية 

، ومن مث فإذا حكم بإلغائه فإن ذلك يعد إعداما له وهدما له يف مواجهة اجلميع وكل من كانت 4املخالف للقانون

مصلحة بقرار اإلدارة اإلنتخابية املطعون فيه أو يكون قد مس مبركزه القانوين، وبذلك يستطيع أي ناخب أو  له

ح أو حزب مشارك يف العملية اإلنتخابية غري الذي صدر قرار اإللغاء لصاحله أن يتمسك �ذا اإللغاء سواء  مرتشّ 

تنظيميا ميس عملية التصويت أو فرديا يتعلق بالرتشيح أو كان القرار تنظيما ميس عملية اإللغاء سواء كان القرار 

الشطب أو القيد من القائمة اإلنتخابية، وما دام أن القرار أو احلكم القضائي قد أعدم قرار اإلدارة اإلنتخابية 

 ، وعليه ال يشرتط لقيام حجية قرار اإللغاء املطلقة5فيكون منعدما للجميع وليس للبعض وقائما للبعض اآلخر

، فيجوز لكل من مل يكن طرفا يف دعوى اإللغاء أن يتمسك بقرار أو حكم 6احتاد اخلصوم أو املوضوع أو السبب

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  170، 116، 98، 78، 30، 19املواد  -1
  .700، ص  مرجع سبق ذكرهبسيوين عبد اهللا،  عبد الغين -2
  .889، ص1996، دار الفكر العريب، القاهرة )الكتاب األول -قضاء اإللغاء-القضاء اإلداري (: حممد الطماوي سليمان -3
  .يقصد بالقانون هنا معناه الواسع ال الضيق -4
  .241ص، 1999، دار وائل للطباعة والنشر عمان األردن )القضاء اإلداري وقضاء المظالم، الطبعة األولى( :علي محود القيسي -5

6 - Remi Rouquette petite traite du procès administrative 1er éd Dalloz 2003 p426.  
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حكم اإللغاء كما جيوز اإلحتجاج �ذا احلكم يف مواجهة الغري وحيق التمسك �ذه احلجية يف أي منازعة تتعلق 

عن دعوى اإللغاء وسواء كانت من  ا وسبباولو اختلفت موضوع  مبدى مشروعية قرار اإلدارة اإلنتخابية امللغى

  .1ختصاص القضاء العادي أو اإلداريا

وقرار اإللغاء قد يتناول قرار اإلدارة اإلنتخابية مجيعه وبكل آثاره، وهو ما يسمى باإللغاء الكامل ، وقد 

ي يكون موضوعه يقتصر على أثر من آثار القرار أو جزء منه، فيكون اإللغاء جزئيا مثل القرار أو احلكم الذ

اإلعرتاض على قرار تعيني أعضاء مكتب التصويت، أو رفض بعض األمساء الواردة يف قائمة الرتشيح حلزب 

، وخبالف احلجية النسبية اليت نص 2سياسي ففي كلتا احلالتني حيوز هذا القرار أو احلكم القضائي احلجية املطلقة

من القانون  338القانون املين واملشرع اجلزائري يف املادة من  1351عليها كل من املشرع الفرنسي يف املادة 

املدين، فإن احلجية املطلقة مل يتم النص عليها يف تشريع كال النظامني، غري أن القضاء الفرنسي مل يستبعد تطبيقها 

يف  على قرارات اإللغاء فقد تعرض هلا جملس الدولة الفرنسي يف العديد من قراراته ومنها القرار املؤرخ

الذي جاء فيه أن الطعن لتجاوز السلطة يتعلق أساسا مبدى مشروعية القرار اإلداري والقرار  13/07/1967

  3"ة، وليس فقط يف مواجهة الطاعنالقضائي الذي يفصل يف هذا الطعن له كأصل حجية مطلقة يف مواجهة الكاف

وقفه بكل وضوح إال أنه يأخذ باحلجية وهذا هو نفس موقف القضاء اإلداري اجلزائري والذي وإن مل حيدد م

املطلقة لقرارات اإللغاء إذا استثىن أحد القرارات الصادرة بإلغاء تصرف أو إجراء إداري من اخلضوع ألحكام املادة 

مىت صدر قرار قضائي فصل يف طعن من أجل جتاوز السلطة ونطق "من القانون املدين والذي جاء فيه أنه  338

ني على اإلدارة اإلنتخابية للقرار اإلداري اكتسب احلجية املطلقة للشيء املقضي فيه يتع  ببطالن جزئي أو كلي

  .4ختاذ بعده قرار آخر يتناول نفس األطراف وينصب على نفس احملل ويقوم على نفس السبباجتنب 

  :مدى تعلق حجية الشيء المقضي فيه بالنظام العام-ثالثا

من القانون املدين السالفة الذكر ميكن القول أنه يف املواد املدنية تعترب األحكام  338استنادا إىل املادة 

والقرارات احلائزة حبجية الشيء املقضي فيه قرينة قاطعة ال تقبل إثبات العكس حىت ولو كان الدليل املستند عليه 

                                                           
 .396، صمرجع سبق ذكرهسامي مجال الدين،  -1
  .702، 701، ص  مرجع سبق ذكرهبسيوين عبد اهللا،  عبد الغين -2

3 -  C.E. sect 13/07/1967 Ministre de l’éducation National Ecole privée de Fille de pradelles .Re. 339 cancl Michel Bernard 
GA.JA 13eme éd Dalloz 2001 P163. 

دار العلوم  )-دعوى اإللغاء-القضاء اإلداري ( :الصغري بعليحممد  ، نقال عن43308حتت رقم  21/12/1985القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا سابقا يف  -4

 .270، ص2007 ،عنابة، للنشر والتوزيع



 ل في الطعون اإلنتخابيةصالف                                            :                        من الباب الثاني الفصل األول

 

274 
 

، وال تعد هذه القاعدة من النظام 1ضرورة السر احلسن للقضاءضدها يتمثل يف اليمني أو اإلقرار، وهذا احلل مربر ب

من قانون  68العام، ألن هذا الدفع على اخلصوم التمسك به يف أية مرحلة من مراحل الدعوى طبقا للمادة 

 عتمادا على أنه ما دام للخصم احلقااضي إثارته من تلقاء نفسه، وذلك اإلجراءات املدنية واإلدارية ومينع على الق

  .2يف التنازل عن حقه جيوز له التنازل عن حقه يف الدفع أو التمسك حبجية الشيء املقضي فيه

 أما يف املواد اإلدارية، وخاصة املنازعات اإلنتخابية فيجب التفرقة بني احلجية النسبية للقرارات القضائية

النظام العام، وبالتايل يعود لألطراف أن مام حجية نسبية ال ميكن اعتبار ذلك من  أواحلجية املطلقة هلا، فمىت كنا 

من القانون املدين، ويف املقابل  2ف338يدفعوا بذلك وحيضر على القاضي الدفع به من تلقاء نفسه طبقا للمادة 

إذا كنا أمام حجية مطلقة كان الدفع بعدم احرتام هذه احلجية من النظام العام جيوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وهذه نتيجة منطقية ألنه وكما سبقت  69و  67بقا للمادتني ط 3مباشرة 

اإلشارة إليه فإن احلجية املطلقة تثبت فقط للقرارات القضائية الصادرة بإلغاء القرارات الصادرة عن اإلدارة 

احلفاظ على سالمة ونزاهة العملية اإلنتخابية وهذه الدعوى من النظام العام، لكون موضوعها يتمثل يف 

اإلنتخابية، فإن كان للمدعي أن يتنازل عن دعواه يف ميدان احلقوق الشخصية لكون األمر يتعلق مبصلحة خاصة، 

فليس من استطاعته التنازل عن طلبه الرامي إىل إبطال قرار إداري غري مشروع ميكن أن ميس بسالمة العملية 

  .يلة من وسائل تقلد الوظائف النيابية، والوصول إىل السلطة اإلنتخابية، واليت تعترب وس

إن املالحظ أن هذه القرينة القانونية اليت وضعها املشروع تساهم يف وضع حّد للنزاعات والطعون اليت تؤدي 

إىل إطالة النزاع فاحلكم القضائي الفاصل يف الطعون اإلنتخابية يكتسب حجية الشيء املقضي فيه مبجرد صدوره 

وال تزول عنه هذه احلجية خاصة إذا علمنا أن الفصل فيها يكون حبكم غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن 

عة واآلجال اليت حتكم العملية نتخابية نظرا للسر عه املشرع فيما خيص املنازعات اإلاملقررة قانونا، وهذا استثناء وض

تقبل التأخري أو التقدمي حتت أي ظرف كان هذا من جهة، نتخابية ذات اإلجراءات املركبة واملتسلسلة اليت ال اإل

ومن جهة أخرى أرى أن هذه القرينة حتد من رقابة القضاء على العملية اإلنتخابية، ومن خالل حرمان اجلهات 

القضائية اإلستئنافية من فرض رقابتها على األحكام والقرارات القضائية الصادرة، وقرارات اإلدارة اإلنتخابية، 

ة وأن مهمة اهليئات القضائية اإلستئنافية توحيد اإلجتهاد القضائي على مستوى كافة اجلهات القضائية خاص

                                                           
  .229، ص2007 ،اجلزائر ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع)03تقى في قضاء مجلس الدولة جنالم( :حلسني بن شيخ أت ملويا -1
  .232، ص2006 ،اجلزائر ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع)الطبعة األولى -وسائل المشروعية- اإلداريةزعات دروس في المنا( :حلسن بن شيخ أت ملويا -2

3 -  Olivier Ducrip. Exécution des décisions de la juridiction administrative, Encyclopédie juridique Dalloz contentieux 
administratif tome II 17eme année 2000- 2eme trimestre Dalloz P4. 
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أمام ، فكان على املشرع فتح الباب 2016من التعديل الدستوري لسنة  171وتقومي أعماهلا طبقا للمادة 

عملية، وتكوين رصيد قضائي ميكن اإلستئناف لتوسيع جمال الرقابة القضائية على هذه البإمكانية الطعن فيها 

العودة إليه يف حل املنازعات املتعلقة بالعملية اإلنتخابية، وهذا على غرار ما فعله املشرعني املصري والفرنسي، ومنه 

 .جعل الرقابة القضائية ذات فعالية أكرب، تعادل الرقابة اليت ميارسها ا�لس الدستوري على العملية اإلنتخابية 

حظ كذلك أن حجية الشيء املقضي فيه أثر من آثار األحكام والقرارات الفاصلة يف الطعون وإن املال

حا أو ناخبا، ويف مواجهة اإلنتخابية تسري يف مواجهة األشخاص الطبيعية املتمثلة يف الطاعن سواء كان مرتشّ 

يف املقابل عن تطبيق هذا النوع  القاضي الذي ميتنع عن النظر يف النزاع من جديد بعد خروجه من واليته، واإلمتناع

  . ، فال جيوز إهدار هذه احلقيقة يف أي جمال ولدى أي سلطة يف الدولة1من القرارات املصرح ببطال�ا

  :لتزام اإلدارة اإلنتخابية بتنفيذ الحكم الفاصل في الطعن اإلنتخابيا: الفرع الثالث

اإلنتخابية، املتمثل يف حجية الشيء املقضي فيه بعد دراسة األثر األول املرتتب على الفصل يف الطعون 

حا إضافة إىل القاضي الفاصل يف موضوع الذي يسوي يف مواجهة الكافة خاصة الطاعن سواء كان ناخبا أو مرتشّ 

لتزام اإلدارة اإلنتخابية بتنفيذ أحكام القضاء اق إىل األثر الثاين واملتمثل يف النزاع، ويف هذا الفرع سوف نتطر 

اخي أو اإلبطاء أو التحايل على ة يف الطعون اإلنتخابية تنفيذا كامال غري منقوص وبدون أن تعمد إىل الرت الفاصل

، 06ف78لتزامها بالتنفيذ طبقا ملا تنص عليه أحكام القانون العضوي املتعلق باإلنتخابات خاصة املواد ا

لتزام التزامني أساسيني مها، القضاء يف نتخابية يف تنفيذ حكم اويتمثل واجب اإلدارة اإل، 2منه 116، 06ف98

ختاذ أي إجراء ميكن التزام سليب، باإلمتناع عن اختاذ القرار امللغى، و اعادة احلال إىل ما كان عليه قبل إجيايب بإ

  .اعتباره تنفيذا للقرار احملكوم بإلغائه، وذلك باإلمتناع عن تنفيذ القرار امللغى أو إعادة إصداره

  ما كان عليه ىالحال إلإعادة  -أوال

نتخابية أن تقوم بتنفيذ احلكم القضائي املتضمن إلغاء القرار الذي أصدرته هذه يتعني على اإلدارة اإل

طالق، وهذا هو الشق اإلجيايب يف األخرية، بإعادة احلال إىل ما كان عليه قبل إصداره وكأنه مل يصدر على اإل

لتزام اإلدارة بإزالة االشق إىل نوعني من اإللتزامات،  ، ويتفرع هذا3لقضاءلتزام اإلدارة اإلنتخابية بتنفيذ حكم اا

                                                           
 .1057، ص1986 مصر،، دار الفكر العريب، )القضاء اإلداري، الكتاب الثاني( :سليمان حممد الطماوي  -1
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات، املتعلق  16/10القانون العضوي رقم  -2
  .704، صمرجع سبق ذكره بسيوين عبد اهللا، عبد الغين -3
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لتزامها �دم األعمال القانونية اليت استندت إليها يف إصدار اوما ترتب عليه من آثار من جهة و  غى،القرار املل

  .1القرار امللغى من جهة ثانية

جيب على اإلدارة اإلنتخابية إزالة  :وما ترتب عليه من آثارلتزام اإلدارة اإلنتخابية بإزالة القرار الملغى ا - 1

  :احيتني مهاهذا القرار موضوع احلكم القضائي وحمو آثاره القانونية من ن

نتخابية أنه يتم ر القضائي الصادر يف املنازعة اإلاألصل يف تنفيذ القرا :إزالة اآلثار القانونية للقرار الملغى -أ

حالة تأييد اجلهات القضائية لقرار اإلدارة اإلنتخابية لكن يف احلاالت اليت يكون فيها بصورة تلقائية، وهذا يف 

احلكم الصادر ضد قرار هذه األخرية، هنا على اإلدارة اإلنتخابية استبدال القرار اإلداري امللغى بقرار آخر سليم، 

فيكون األمر جوازيا  .وقد يكون وجوبيا وبالتايل ميكن القول أن استبدال القرار اإلداري امللغى قد يكون جوازيا

ختاذ قرار آخر حيل حمل القرار امللغي، أي أن يكون ارار القاضي باإللغاء ال يلزمها ببالنسبة لإلدارة إذا كان الق

ختاذ قرار معني كما حاجة لتدخل اإلدارة اإلنتخابية الالقرار القضائي كافيا يف حّد ذاته، وحيقق اهلدف منه، دون 

ح أو رفض قائمة املرشحني التابعة حلزب سياسي، أي أن القرار القضائي يكون كافيا يف ند استبعاد مرتشّ حيدث ع

  .2حّد ذاته للوصول إىل النتيجة املرجوة من الطعن اإلنتخايب

ويف حاالت أخرى يكون استبدال القرار امللغى بقرار آخر سليم وجوبيا بالنسبة لإلدارة اإلنتخابية وذلك 

عن قرار اإللغاء، مثال ذلك عندما تكون اإلدارة يف حالة  ئحاجة مللئ الفراغ القانوين الناشون هناك عندما يك

تنفيذ قرار قضائي قضى بإلغاء قرار سليب كأن يطلب ناخب قيد امسه يف القائمة اإلنتخابية، ومل تستجب له 

اإلنتخابية جيوز الطعن فيه، فإذا قرر إلغاء  اإلدارة اإلنتخابية ال صراحة وال ضمنيا، فهذا الرفض من جانب اإلدارة

هذا القرار، فيتعني على اإلدارة اإلنتخابية أن تصدر قرار إداريا إجيابيا بقبول تسجيل الطاعن يف القائمة اإلنتخابية 

عليه أن إذا ما توافرت شروطه، ألن القرار القضائي الصادر بإلغاء قرار اإلدارة اإلنتخابية السليب ال ميكن أن يرتتب 

  .3الشخص مسجل تلقائيا، بل ال بد من صدور قرار إداري ينشئ املركز القانوين للطاعن

احلكم  قد يبقى قرار اإلدارة اإلنتخابية بدون تنفيذ حىت تاريخ صدور :ثار المادية للقرار الملغىإزالة اآل -ب

نتخابية أن القرار فإنه جيب على اإلدارة اإل أما إذا مت تنفيذ .نتظارا للفصل يف الدعوىاباإللغاء، كرتيث اإلدارة 

                                                           
  .294، ص2005، اإلسكندية ،نشردار اجلامعية اجلديدة للال )- دراسة مقارنة-ي الدعوى اإلدارية اإلجراءات ف( :براهيم احملروقيإشادية  -1
  .705، ص مرجع سبق ذكره الغين بسيوين عبد اهللا،عبد  -2
  .350، ص1971، مصردار الفكر العريب،  ،)01ط،آثار حكم اإللغاء( :عبد املنعم العظيم جيزة -3
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تقوم بإزالة اآلثار املادية له عن طريق قيامها باإلجراءات الالزمة إلزالة مظاهر التنفيذ املادي القائمة للقرار امللغى 

ة للقرار شيحات، ومتثل عملية إزالة اآلثار املاديح أو قائمة الرتّ مثل إزالة اللوحة املخصصة لنشر إعالنات املرتشّ 

  .1امللغى اخلطوة اإلجيابية احلقيقية يف سبيل تنفيذ احلكم القضائي

قد تصدر قرارات إدارية  :لتزام اإلدارة اإلنتخابية بهدم األعمال القانونية المستندة إلى القرار الملغىا - 2

ة فكيف يتم تنفيذ حكم استنادا إىل القرار امللغى أو بسببه، وقد يكون هذا القرار جزءا من عملية قانونية مركب

تتوقف اإلجابة على هذا السؤال على ماهية القرار األصلي الذي حكم بإلغائه فقد  .اإللغاء يف هذه األحوال؟

  .يكون قرارا فرديا وقد يكون داخال يف عملية قانونية مركبة

قرارات فردية أخرى استنادا إذا كان القرار األصلي قرارا فرديا وصدرت  :حالة كون القرار األصلي قرارا فرديا -أ

عليه فالقاعدة هي إلغاء وبطالن مجيع هذه القرارات املرتبطة بالقرار امللغى وهذا مىت ثبت أن القرار الالحق ما كان 

ليصدر لوال صدور القرار األصلي الذي قرر إلغاؤه، مبعىن آخر فإن البطالن يتقرر إذا كان القرار التبعي أو الفرعي 

صلي ميثل أحد األسباب األساسية األصلي ارتباطا ال يقبل الفصل أو التجزئة، أو إذا كان القرار األ مرتبطا بالقرار

  .2ختاذ هذا القرار التبعيال

القرار امللغى املتضمن تسجيل ناخب يف القائمة اإلنتخابية ترتب عليه قبول ترشح هذا  ذلك فإنّ  علىو 

من القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات،  92، 79قا للمادتني األخري يف الدائرة اإلنتخابية املسجل فيها طب

ن قرار قبول ترشح هذا فإن احلكم القضائي املتضمن إلغاء قرار القيد يف القائمة اإلنتخابية سوف يرتتب عليه بطال

مثل يف قبول ترشيح هذا ا�لس الشعيب البلدي، فهنا على اإلدارة اإلنتخابية إلغاء القرار الثاين املت عضويةالناخب ل

إن احلكم بإلغاء قرار إداري معني يرتتب  اء اإلداري يف حكم هلا بقوهلا، وهذا ما قضت به حمكمة القض3الناخب

كما قضت ،  4نيت عليه تنهار ولو مل يطعن فيها باإللغاءعلى تنفيذه إلغاء هذا القرار بالذات ومجيع القرارات اليت بٌ 

ما أن إلغاء قرار الفصل يرتتب عليه إلغاء كل ما اختذ من إجراءات استنادا هلذا القرار ألن ب احملكمة اإلدارية العليا

�ار األساس القانوين للقرار اإلداري نتيجة حلكم اإللغاء، فإن القرارات الالحقة ابين على باطل فهو باطل، ومىت 

                                                           
  .705، ص ، مرجع سبق ذكره بسيوين عبد اهللاعبد الغين -1
  .706ص املرجع  نفس -2
  .مرجع سبق ذكرهبنظام اإلنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  92و  79املادتني  -3
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هذا رار األصلي إذا كان قط نتيجة إللغاء الق، وبالعكس فإن القرار التبعي ال يس1املرتكزة عليه تنهار يف جمموعها

  . أو من مجلة األسباب اجلوهرية اليت تسببت يف إصداره القرار  ال يعترب سببا دافعا له

إذا كان القرار اإلداري حمل اإللغاء يندرج ضمن  :حالة كون القرار األصلي يدخل في عملية قانونية مركبة -ب

إدارية أخرى كما هو الشأن يف حالة اإلعرتاض على صحة عملية التصويت طبقا عملية قانونية مركبة مع قرارات 

، هنا جيب الرتكيز على األثر الذي يرتكه إلغاء القرار 2من القانون العضوي، املتعلق بنظام اإلنتخابات 170للمادة 

اإلنتخايب يرتكز على األصلي إضافة إىل سبب الطعن يف القرار املتضمن إعالن نتائج التصويت، إذا كان الطعن 

أن هذا القرار بين على خطأ يف إحصاء األصوات أو توزيع املقاعد وحساب األغلبية، فهنا إلغاء هذا القرار ال يؤثر 

على عملية التصويت، وجيب معه على اإلدارة اإلنتخابية إعادة إجراءات الفرز وحساب املقاعد، أما إذا كان 

جمرمة شوهت عملية التصويت أو الفرز وبالتايل أصابت القرار بعدم مشروعية الطعن اإلنتخايب يرتكز على أعمال 

احملل، فهنا إلغاء قرار إعالن النتائج يرتتب عليه إعادة عملية التصويت بالكامل األمر الذي يستلزم معه على 

املالحظ يف هذه النقطة أن  اإلدارة اإلنتخابية إعادة العملية السالفة الذكر، يف اآلجال والشروط احملددة قانونا، وإن

  .3القضاة يتفادون احلكم ببطالن عملية التصويت وإعادة اإلنتخابات

  ذ القرار الملغى أو إعادة إصدارهاإلمتناع عن تنفي -ثانيا

متناع اإلدارة اإلنتخابية عن اكن القول أن اإللتزام السليب هو خبالف اإللتزام اإلجيايب لإلدارة اإلنتخابية مي

من شأنه أن يعرقل تنفيذ القرار القضائي الصادر عن الطعن اإلنتخايب، وهي ال متتلك أن متتنع عن  إجراء ختاذ أيا

  :لتزامني اثنني مهااوهو بذلك يتحدد يف تنفيذه بداعي أنه خمالف للقانون، أو أن تقوم بتنفيذه تنفيذا صوريا، 

اإلنتخابية أن تتوقف عن تنفيذ القرار اإلداري املقضي يتعني على اإلدارة  :اإللتزام بعدم تنفيذ القرار الملغى -1

من قانون اإلنتخابات،  06ف98و  06ف78بإلغائه مبجرد التبليغ إذا كانت مستمرة يف التنفيذ، طبقا للمادتني 

كما جيب عليها أال تبدأ يف التنفيذ إذا مل تكن قد بدأت فيه قبل صدور احلكم أو القرار القضائي وذلك ألن 

  .4عتباه كأن مل يكن من تاريخ صدورهاام القرار اإلداري موضوع الطعن و يعين إعد اإللغاء

                                                           
  .730، ص 05جمموعة املبادئ القانونية اليت قرر�ا احملكمة السنة 1السنة القضائية  07رقم حتت  26/04/1960قرار احملكمة اإلدارية العليا يف  -1
  .، مرجع سبق ذكرهق بنظام اإلنتخاباتاملتعل 16/10القانون العضوي رقم  -2
جملس  ،2003-2000، 11الدفعة  ،املدرسة العليا للقضاة ، مذكرة خترج من)اإلطار القانوني والضمانات القضائية لسير العملية اإلنتخابية( :معانيب أمحد خري الدين، -3

  .36ص  ،قضاء متنراست
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القرار امللغى  تلتزم اإلدارة اإلنتخابية بعدم إعادة إصدار: اإللتزام بعدم إعادة إصدار القرار اإلداري الملغى -2

على مضمون القرار امللغى  وىل، أي بنفس منطوقه القدمي أو بصفة مقنعة كأن يكون مشتمالسواء يف صورته األ

حتايال منها على قرار اإللغاء إلعادة ترتيب كل اآلثار أو بعضها اليت نتجت عن القرار امللغى، ويكون هذا حىت 

خاصمة القرار اإلداري املخالف للقانون مبفهومه الواسع وليس مر يتعلق مبولو تنازل الطاعن عن اإللغاء، ألن األ

  .1بني األشخاص

القاعدة ليست على إطالقها إذا ما شاب القرار امللغى عيبا من العيوب اخلارجية املتمثلة يف  غري أن هذه

عيب الشكل وعيب اإلختصاص فإن هذا ال مينع اإلدارة اإلنتخابية من إعادة إصدار القرار امللغى مىت مت تصحيح 

الشكل الذي يتطلبه القانون وفقا ، ويتم ذلك بإصدار القرار من اجلهة املختصة بإصداره، أو يف 2هذه العيوب

لألشكال واآلجال احملددة، أو بناء على سبب صحيح، إال أن املسألة تدق بالنسبة لعيب إساءة استعمال السلطة 

داري امللغى بعد تصحيح اهلدف من أو اإلحنراف �ا إذ أن رقابة القضاء تكون أشد عند إعادة إصدار القرار اإل

اإلنتخابية بإصدار قرار يتضمن تعيني أعضاء مكتب من مكاتب التصويت، وكان من بني  ختاذه  مثل قيام اإلدارةا

حني قرابة وبعد إلغاء هذا القرار األعضاء من ال تتوفر فيه الشروط املطلوبة قانونا، أو كانت بينه وبني أحد املرتشّ 

امللغى بعد تصحيح العيب الذي شابه من املطعون فيه تقوم اإلدارة اإلنتخابية يف هذه احلالة بإعادة إصدار القرار 

  .3خالل استبعاد هذا العضو حمل الطعن

دارة اإلنتخابية ملزمة بإصدار قرار جديد كما هو الشأن يف حالة صدور القرار ويف أحوال أخرى تكون اإل

ابية وصدور بناءا على سلطتها املصدرة، فإذا كانت اإلدارة اإلنتخابية ضد رفض تسجيل ناخب من القائمة اإلنتخ

  .4حكم لصاحل هذا األخري بإلغاء قرار الرفض، فإ�ا تكون ملزمة بتسجيله تنفيذا حلكم اإللغاء
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  :خالصة الفصل

يف إطار سلطة القاضي يف ممارسة الرقابة على العملية اإلنتخابية أعطى املشرع له سلطة الفصل يف 

املتعلقة  تالصادرة عن اإلدارة االنتخابية، وذلك خبصوص فيما القراراالطعون االنتخابية املتعلقة بالقرارات اإلدارية 

مبنازعات القيد يف القوائم االنتخابية، وقرارات رفض الرتشيح بالنسبة النتخاب أعضاء ا�الس احمللية والوطنية، 

ية، وهذا على قرارات تعيني أعضاء مكاتب التصويت أو صحة عمليات التصويت لالنتخابات احملل ضواالعرتا

بعد توافر جمموعة من الشروط الشكلية واملوضوعية، حيث تتمثل الشروط الشكلية يف وجوب استيفاء القيد يف 

األحوال اليت يوجب فيها القانون ذلك، إضافة إىل شرطي الصفة واملصلحة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية 

قيد باآلجال احملددة يف القانون واليت يرتتب على عدم احرتامها واإلدارية والقانون االنتخايب، إضافة إىل وجوب الت

عدم قبول الدعوى لرفعها خارج اآلجال ، ورفعها أمام اجلهات القضائية املختصة واليت تكون كقاعدة عامة أمام 

اء اإلداري بعد احملاكم اإلدارية ، واستثناءا أمام احملاكم العادية فيما خيص منازعات القيد ، واليت حتولت إىل القض

إىل الواجهة بعدما حذف املشرع كلمة اإلدارية  2016و  2012، لكن عاد الغموض بعد ذلك يف  2004

وترك مصطلح اجلهة املختصة فقط ، لكن يف الواقع العملي مازال احملاكم اإلدارية ختتص بالفصل يف منازعات 

لذي اعتنقه املشرع يف بعض النصوص اخلاصة ،  أما القيد مبوجب أوامر استعجالية على أساس املعيار املوضوعي ا

الشروط املوضوعية  فتتمثل يف موضوع الطعن الذي يكون قرار إداري صادر عن إحدى هيئات اإلدارة االنتخابية 

ايل على املستوى احمللي سواء كان الوايل، أو اللجنة اإلدارية االنتخابية البلدية، أو اللجنة االنتخابية الوالئية، وبالت

استبعاده جلميع األعمال املادية اليت تصدر عن هذه األخرية اليت ختتص �ا اإلدارة االنتخابية، وكذلك القرارات 

الصادرة عن هيئات اإلدارة املركزية واهليئات الرقابية الشبه قضائية املتمثلة يف ا�لس الدستوري ، واهليئة العليا 

الفصل بني السلطات، كما نالحظ تغييب كلي لدور جملس الدولة من املستقلة ملراقبة االنتخابات حتت مربر 

خالل عدم إمكانية الطعن يف قرارات احملاكم اإلدارية، أو الطعن يف قرارات اهليئات اإلدارية املركزية املتعلقة بالعملية 

لى قرارات اإلدارة االنتخابية ، وبعد توافر شرط االختصاص وباقي الشروط األخرى، فإن القاضي ميارس رقابته ع

االنتخابية من خالل فحص مدى مشروعيتها الداخلية واخلارجية، وهذا خالل أجال قصرية جدا ، ال تسمح 

للقاضي بالرقابة املتأنية والفاحصة للقرار اإلداري من مجيع اجلوانب، خاصة فيما يتعلق بالشكل واإلجراءات  فيما 

عدم  خمالفة القانون، أو السبب  فيما خيص منازعات القيد  خيص االعرتاض على صحة عمليات التصويت وركن

أو الرتشيح أو تعيني قوائم مكاتب التصويت، وعلى هذا األساس له إلزام اإلدارة بتنفيذ هذا القرار، املتضمن إلغاء 

متتد هذه قرار اإلدارة االنتخابية، أو عند تعديله، أو إعادة عملية التصويت، وفق أجال حيددها القانون ، وال 
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السلطة إىل إصدار قرار أخر بعد إلغاء القرار األول ، على أساس مبدأ الفصل بني السلطات ، وعلى هذا األساس 

فإن املشرع قصر نطاق الرقابة القضائية على بعض تصرفات اإلدارة االنتخابية ، دون األخرى فقط ، وهو األمر 

  .ت هيئات أخرى ختتص بالفصل فيها الذي قد حيد من فعالية هذه اآللية ، حىت وإن وجد
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  تمهيد الفصل

ختتص جهات القضاء العادي بالنظر يف اجلرائم والتصرفات الغري مشروعة اليت حتدث أثناء سريان العملية 

االنتخابية من طرف أحد أطراف هذه العملية أو من الغري، حيث يلجأ املتضرر إىل القضاء باعتباره حامي احلقوق 

هذا الفصل سنحاول التطرق إىل ماهية اجلرمية االنتخابية، واحلريات املتمثلة يف حقي االنتخاب والرتشح ويف 

  : ، وذلك من خالل املبحثني التالينيواآلثار املرتتبة على ارتكا�ا

 ماهية اجلرمية االنتخابية: املبحث األول.  

 اآلثار القانونية املرتتبة على قيام اجلرمية االنتخابية: املبحث الثاين . 
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 ماهية الجريمة االنتخـــابية: األولالمبحــــث  

نتخاب اللبنة األساسية يف البناء الدميقراطي، واملؤشر الرئيسي لشرعية السلطة يف الدولة، وألجل يعد اإل    

هذا يعد اإلخالل بقواعده، إخالال بأهم أسس الدولة ومساسا بتطلعات الشعب وخياراته اإلسرتاتيجية، وقد نظم 

بالقواعد والقوانني االنتخابية ضمن قانون اإلنتخاب والعقوبات، وتعدد هذه اجلرائم  املشرع جزاءات اإلخالل

مرهون بتعدد املراحل اليت متر �ا العملية االنتخابية، وللوقوف على ماهية هذا النوع من اجلرائم البد علينا من 

، وذلك من خالل املطالب عهاوأنوا ة أوال، مث خصائصها وشروط قيامهاالتطرق إىل تعريف اجلرمية االنتخابي

   .املوالية

 نتخابيةمفهوم الجريمة اإل: األولالمطلب 

بعد أن تطرقنا إىل دور القاضي اإلداري يف جمال الطعون االنتخابية سنتناول يف هذا اجلزء من البحث اجلرمية    

االنتخابية ودور القاضي فيها يف إطار مهمة الرقابة على العملية االنتخابية، وللوصول إىل هذه النقطة سنقوم أوال 

خالل التسميات اليت تطلق على هذه اجلرائم مث نتناول تعريفا�ا  بالتطرق إىل تعريف اجلرمية االنتخابية، وهذا من

ط قيامها، اليت وردت يف التشريع والفقه، حماوال الوصول إىل تعريف مناسب هلا، مث تبيان خصائصها وشرو 

  . ، وذلك من خالل الفرع الثالثة اليت يتكون منها هذا املطلبوالعقوبات املقررة هلا

  نتخابيةبالجريمة اإلالتعريف : لفرع األولا

 يتطرق املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات املقارنة لتعريف اجلرمية االنتخابية، وترك ذلك للفقه مل    

والقضاء، وحيث أن احلكم على الشيء أو جزء منه، كما يذهب إىل ذلك علماء األصول فإن الكالم عن اجلرائم 

املقصود �ا ويستنبط من اخلصائص قصورا يف الدراسات القانونية، االنتخابية دون وضع تعريف حمدد هلا يبني 

وعلى هذا األساس سنحاول التطرق إىل التسميات اليت تطلق على هذه اجلرائم مث تعريفا�ا اليت وردت يف التشريع 

  .يف املناسب هلاوالفقه حماوال الوصول إىل التعر 
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  :نتخابيةتسمية الجريمة اإل -أوال

القوانني االنتخابية فيم بينها خبصوص التسمية اليت تطلق على اجلرائم اليت تشكل مساسا اختلفت     

وهذا ما أخذ به " جرائم االنتخاب " أو " جرائم االنتخابات " بالعملية االنتخابية، فالبعض يطلق عليها مصطلح 

وباملصطلح نفسه أخذ املشرع ، 19561لسنة  73املشرع املصري يف قانون تنظيم مباشرة احلقوق السياسية رقم 

" واستخدمت بعض القوانني مصطلح ، 31/12/19742الصادر  1468الفرنسي يف قانون االنتخابات رقم 

  3املخالفات االنتخابية، كما فعل قانون االنتخابات املغريب

 وهناك العديد من القوانني خلت من ذكر أي مصطلح صريح يشري إىل هذه اجلرائم، واكتفت بتخصيص    

، 1999لسنة  25باب أو فصل لألحكام اجلزائية كما فعل املشرع التونسي يف القانون االنتخاب احلامل رقم 

، 1997و 1989، ويف التعديالت اليت مسته سنوات 1980والقانون االنتخايب املتعلق بنظام االنتخابات لسنة 

عات اليت منو على األفعال واملم االنتخابية وحنن نفضل حسب رأيي إطالق مصطلح اجلرائ 20164، 2012

تشكل مساسا بالعملية االنتخابية، كون هذا املصطلح يعرب عن حقيقة هذه األفعال، أل�ا تتعلق باالنتخابات يف 

  .مجيع مراحلها، وهذا حىت يكون املصطلح متوافق مع املضمون ويعطي داللة واضحة عليه

  تعريف الجريمة االنتخابية -ثانيا

إن أغلب التشريعات االنتخابية مل تورد تعريف للجرمية االنتخابية، فاكتفت بذكر صورها على غرار ما     

جرائم "البعض بأ�ا فعله املشرع اجلزائري، لذا يتوجب علينا الرجوع إىل الفقه والذي أورد تعريفات عدة هلا، فعرفها 

فة مراحلها بدءا من  القيد يف اجلداول االنتخابية وقتية ذات طبيعة خاصة ترتكب بصدد العملية االنتخابية بكا

الفعل أو " ، وعرفها البعض اآلخر من الفقهاء بأ�ا 5"لتصويت، مث الفرز وإعالن النتائجمرورا حبمالت الدعاية وا

                                                           
 .1956لسنة  73من القانون تنظيم مباشرة احلقوق السياسية رقم ) 63 -  57(جاءت هذه التسمية يف الباب اخلامس املواد  -1
  املعدل 1974لسنة  1468نتخابات الفرنسي رقم قانون اإل -2
  5997/11رقم  اجلريدة الرمسية التونيسية 11/ 173.11.1رقم حتت  21/11/2011القانون األساس املتعلق باالنتخابات التونسية املؤرخ يف  -3
  .1609ص  1980املتضمن قانون االنتخابات ج ر اجلزائرية لسنة  25/11/1980املؤرخ يف  08 -80القانون رقم   -:يراجع -4

  .، املعدل واملتمم07/08/1989الصادرة يف  32املتضمن قانون االنتخابات ج ر ع  07/08/1989املؤرخ يف  89/13القانون  -        

  .املعدل واملتمم 06/03/1997الصادرة يف  12املتضمن القانون العضوي رقم املتعلق باالنتخابات، ج ر  06/03/1997املؤرخ يف  97/07األمر رقم  -        

 .ذكره سبق مرجعبنظام االنتخابات،  املتعلق 12/01/2012الصادر يف  12/01العضوي رقم القانون  -           

 .ذكره سبق مرجعق بنظام االنتخابات، املتعل 25/08/2016الصادر يف  16/01القانون العضوي رقم  -           
  . 1034ص  2002 ،، دار اجلامعيني، القاهرة)دراسة مقارنةاالنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، ( :عفيفي كامل عفيفي -5
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االمتناع الذي يقصد منه املساس بسالمة العملية االنتخابية يف كل مراحلها، بالشكل الذي يؤدي إىل تغيري أو 

  .1ديل نتائج االنتخاب على حنو خمالف للحقيقة ويقرر له القانون عقاب جنائيتع

نتخابية سواء كان التأثري على حسن سري العملية اإل كما عرفت أيضا بأ�ا كل فعل أو امتناع من شأنه    

 قبل بدء عملية التصويت كتعمد شخص قيد امسه أو اسم غريه يف اجلداول االنتخابية، دون وجه حق، أو

اإلخالل بالقوانني اليت تنظم الدعاية االنتخابية، أو كان هذا الفعل معاصرا لعملية التصويت مثل استعمال القوة 

أو التهديد ملنع شخص من إبداء رأيه أو تقدمي رشوة لناخب أو موظف االنتخاب، أو كان الفعل الحقا لعملية 

  2ويتالتصويت مثل سرقة صناديق االنتخاب أو إتالف أوراق التص

وعرفها آخرون بأ�ا األفعال اليت تنال من صحة العملية االنتخابية وتؤدي إىل تغيري احلقيقة فيها سواء مت     

، كما عرفها آخرون بأ�ا األفعال 3ذلك بطريق التزوير أو الغش أو تعمد التصرف على خالف أحكام القانون 

دثت يف مرحلة اإلعداد أو التحضري هلا، أو يف مرحلة اليت متثل انتهاكا حلسن سري العملية االنتخابية سواء ح

  4املمارسة وأثناء سريها حىت إعالن النتائج وسواء كانت واردة يف قانون االنتخاب أم يف قانون العقوبات 

ولنا بعض التعليقات على هذه التعاريف فبالنسبة للتعريف األول يصنف اجلرائم االنتخابية بأ�ا جرائم     

السلوك اإلجرامي املكون هلا يقع وينتهي بوقوع اجلرمية يف وقت قصري، وهذا الوصف نراه غري دقيق،  وقتية، أي أن

ألن اجلرائم االنتخابية وإن كان غالبيتها جرائم وقتية، جند أن هناك جرائم مستمرة، يتكون السلوك اإلجرامي 

إجيابية أم سلبية كإخفاء بطاقات الناخبني  املكون لركنها املادي من حالة حتتمل بطبيعتها االستمرار سواء كانت

من طرف أحد أعوان اإلدارة االنتخابية، فاجلرمية تستمر حلني إعادة بطاقات الناخبني إىل أصحا�ا، وذكر التعريف  

كذلك أن هذه اجلرائم ذات طبيعة خاصة وحنن نتساءل ما هي هذه الطبيعة اخلاصة؟ هل هي بسبب وقوعها يف 

هي فرتة االنتخابات مبراحلها املختلفة؟ أم أ�ا ذات طبيعة سياسية لتعلقها بأحد احلقوق  فرتة زمنية حمددة

  السياسية وهي حق االنتخاب، أم أن هناك خصائص أخرى مميزة هلا عن بقية اجلرائم األخرى؟

                                                           
  .857ص  مرجع سبق ذكره،حممد حسيين الشريف، بن حممد  -1
  35ص  مرجع سبق ذكره،عبود جابر األسدي،  ضياء عبد اهللا -2
  .201ص  1998 ،كلية احلقوق، جامعة القاهرة  يف القانون، ، أطروحة دكتوراه)الحماية الجنائية للحقوق السياسية( :رحسين شاكر أبو زيد قم -3
  .15إىل  12ص  مرجع سبق ذكره،أمني مصطفى حممد،  -4
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قيقة اللغوية غري د أما التعريف الثاين جاء بألفاظ أكثر عمومية وهو أمر جيد، لكنه من حيث الصياغة    

املشروع بالعملية  املساس غري.. .."صفته فكان من املفرتض أن يقول  ومل حيدد" املساس"فذكر مصطلح 

  "  االنتخابية

أما الثالث فقد قصر هذه اجلرائم على األنشطة اليت تقع من األحزاب أو مؤيديها، وهو أمر يف غاية     

دون حتديد، وإن كانت اجلرائم األكثر وقوعا من الناحية الغرابة، فاجلرائم االنتخابية ميكن أن تقع من أي شخص 

 .العملية ترتكب من قبل أطراف العملية االنتخابية، الناخب، أعوان اإلدارة االنتخابية، املرشح أو أحد مؤيديه

ابية متكامل كما نراه، مشل كل فعل أو امتناع من شأنه التأثري على العملية االنتختعريف الرابع فهو التعريف أما 

  .فهو جدير لألخذ به

أما آخر هذه التعريفات فأراه مناسبا وميكن األخذ به، أما بالنسبة ملوقف القضاء فنراه تارة يضيق على     

، وتارة أخرى نراه يوسع من نطاقها، وذلك 1مفهومها وجيعلها قاصرة على اجلرائم الواردة يف قانون االنتخاب

  .2يف قانون العقوباتبتطبيق بعض النصوص العقابية الواردة 

، إذ ميكن القول أن نتخابية ميكننا أن نضع هلا تعريفا مناسباتعريف اجلرمية اإليف ومما تقدم وبعد حبثنا     

كل عمل أو امتناع يرتتب عليه اعتداء على العمليات االنتخابية، ويقرر القانون ارتكابه اجلرمية اإلنتخابية هي  

  :يلي ، على أساس أنه ميتاز مبا3عقابا

جيسد املبدأ الدستوري املستقر عليه والذي يقضي بأنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص، وهو املبدأ املستمد من  - 

بنص، فال ميكن وصف الفعل  مت استثناؤهصل يف األشياء اإلباحية إال ما القاعدة الشرعية اليت تنص على أن األ

  ؛جرمية ما مل ينص املشرع على ذلك بأنه

 ؛لبية ومها الفعل أو االمتناع عنهعلى صوريت اجلرمية االنتخابية اإلجيابية والس أنه اشتمل - 

                                                           
  . 252ص  مرجع سبق ذكره، ،سعاد الشرقاوييه أشارت إل 17الدائرة  3913م حتت رق 11/09/1976حكم حمكمة االستئناف يف مصر بتاريخ  -1
  .93ص  مرجع سبق ذكره  أمني مصطفى حممد، أشار إليه 09/03/1981سية نقص حكم حمكمة النقض الفرن -2
  .32ص ، 2016 ،دار احلديث القاهرة،  )01ط ،االنتخابية الجرائم( :بن داود ابراهيم -3
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أ�ا تظهر أركان اجلرمية االنتخابية املتمثلة يف الركن الشرعي، وهو النص القانوين ا�رم للفعل، فالفعل أو االمتناع  - 

بطة السببية وأخريا الركن املعنوي املتمثل بالقصد عنه، ومها جناحي الركن املادي بعناصره الثالثة الفعل والنتيجة والرا

اجلنائي الذي يتجه إىل املساس بسالمة ونزاهة العملية االنتخابية يف خمتلف مراحلها، وهذا مع ما ذهبت إليه 

عن الغرفة اجلنائية األوىل حني اعتربت أن اجلرمية هي كل  24/06/1986احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف 

  .1امتناع يعاقب عليه القانون جزائيا سواء كان الفعل أو االمتناع يكون خمالفة أو جنحة، أو جنايةفعل أو 

 نتخابيةخصائص الجريمة اإل: لثانيالفرع ا

نتخابية جبملة من اخلصائص املوضوعية اليت ميكن استخالصها من النصوص املنظمة هلا،  تتميز اجلرائم اإل    

يف املبادئ املنصوص عليها  د أساسهجيية، فقسم من هذه اخلصائص نتخابالتشريعات العقابية أو اإل احتو�اكما 

نتخابية، واملساواة لتفسري الضيق للنصوص اجلزائية اإلومنها مبدأ الشرعية وا) قانون العقوبات(يف القانون اجلنائي 

ومن أجل بث هذه  ،من حيث العقاب املقرر هلذه اجلرائموالتجرمي املخفف  املرتكبةيف العقوبة بني احملاولة واجلرمية 

  :املواضيع سوف نتناوهلا على النحو اآليت

  نتخابيةشرعية الجرائم اإل -أوال

تعرف الشرعية يف جمال القانون اجلزائي أن هلذا القانون مصدرا واحد هو القانون املكتوب وهو بذلك     

  .2سالميةشريعة اإلنص القانون مصادر أخرى كالعرف وال خيتلف عن فروع القانون األخرى اليت تضيف إىل

ويف نطاق اجلرائم االنتخابية يقصد بالشرعية وجود النظام القانوين املتضمن حتديدا واضحا ومعينا لكافة     

األعمال املاسة بالعملية االنتخابية والصادرة عن أطراف هذه العملية أو غريهم من األفراد، وخالل مراحل العملية 

عما اجتهت  قالصاد نتخابية والتعبري السليم واالنتخابية املختلفة اليت حتمل صفة اإلخالل حبسن سري العملية اال

إليه إرادة الناخبني، وهذا النظام القانوين يتمثل بالقواعد الدستورية والتشريع العادي واألنظمة واللوائح الصادرة عن 

  .السلطة التنفيذية يف حاالت حمددة

                                                           
  .255ص  مرجع سبق ذكره ، اجلزء األول، ياليلبغدادي اجل -1
  .58ص ، اجلزائر،دار هومة للطباعة والنشر ،)09ط . الوجيز في القانون الجزائي العام( :أحسن بوسقيعة -2
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الدستور حبكم كونه الوثيقة العليا يف الدولة وامللزمة للمشرع العادي، تكفل حتقيق مبدأ : واعد الدستوريةالق -1

الشرعية، بأسلوبني األول كفالة احلريات العامة بصورة مطلقة دون اإلحالة إىل القانون لتحديد شروط التمتع �ا، 

 .قهاوالثاين يرتك جماال للقانون لتحديد مضمون احلريات ونطا

أشارت العديد من الدساتري إىل مبدأ الشرعية بصورة صرحية جاعلة منه مبدأ دستوريا، ومنها الدستور     

الفقرة األوىل واليت نصت على ما  160، وذلك يف املادة 2016و 1996املعدل سنيت  1989اجلزائري لعام 

  ...".ختضع العقوبات اجلزائية إىل الشرعية والشخصية " يأيت 

نص على مبدأ الشرعية يف الدستور جيعل منه مبدأ دستوري على املشرع العادي التقيد به، وبفضل إن ال    

جانب من الفقه اجلنائي هذا االجتاه قائال أن املوضع الالئق �ذا املبدأ هو الدستور ال قانون العقوبات، ألنه يف 

ن العقوبات، أو القوانني امللحقة به وجب على احلالة األوىل ال يستطيع املشرع أن خيالفه، فإذا فعل ذلك يف قانو 

  .1القاضي أن ميتنع عن تطبيق النص املخالف لتعارضه مع الدستور

وإىل جانب النصوص املتضمنة ملبدأ الشرعية اجلزائية هناك نصوص عامة مباشرة تشري إىل التجرمي     

حزاب السياسية اللجوء إىل الدعاية احلزبية من نفس الدستور اليت تنص على أنه ال جيوز لأل 52االنتخايب كاملادة 

اليت تقوم على ضرب املكونات األساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية، وأمن الرتاب الوطين وسالمته واستقالل 

  .البالد وسيادة الشعب وكذا الطابع الدميقراطي واجلهوري للدولة

سيء لرموز الدولة أثناء احلملة االنتخابية أو  ويستدل على صفة العمومية يف هذا النص من أي استعمال    

  .خارجها بعد جرمية ترتتب عليه املسؤولية اجلزائية

اليت تعاقب على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق  2016من تعديل الدستور  41وكذلك املادة     

قوق واحلريات وخاصة واحلريات، وتعد هذه املادة حسب رأيي اإلطار الذي ينظم كافة العقوبات اليت متس باحل

  .حقي الرتشح واالنتخاب

                                                           
  .21ص 1970 ،القاهرة ، دون دار نشر، )1أصول قانون العقوبات في الدول العربية ط( :حممود حممود مصطفى -:يراجع -1

  .2016 ،لبنان ،بريوت ،منشورات الزين احلقوقية )01، طجرائم الدعاية االنتخابية(: ضياء محد عاجل الكناين -     
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نقصد �ا القوانني اليت حتوي نصوصا تؤكد على مبدأ الشرعية بصورة صرحية كما تتمثل  :القوانين العضوية -2

 .نصوصا أخرى جترم األفعال املاسة بسالمة العملية االنتخابية أو جانبا منها

نية اليت تنظم العملية االنتخابية والصادرة من السلطة التشريعية يقصد �ا القواعد القانو  :قانون االنتخابات -أ

وحتوي هذه القوانني نصوصا جترم أفعال وامتناعات واصفة إياها باجلرائم االنتخابية كو�ا تؤثر يف حسن سري 

والذي يعد  العملية االنتخابية، هذه النصوص ذات الطبيعة العقابية اخلاصة واجبة التطبيق، ألن اخلاص يقيد العام

من املبادئ ذات األمهية يف القانون اجلزائي، وسارت معظم التشريعات االنتخابية �ذا االجتاه، فحددت اجلرائم 

االنتخابية وعقوبا�ا، وهذه التشريعات منها ما يورد تفاصيل دقيقة للجرائم االنتخابية من حيث التعداد والتصنيف 

ئح جماال ضيقا جدا، وهو االجتاه الذي تبناه املشرع ج ومنها ما يورد أحكاما فيتطرق ملعظمها، تاركا لألنظمة واللوا

  .عامة للجرائم االنتخابية تاركا ذكر التفاصيل لألنظمة واللوائح الصادرة عن اجلهة املشرفة على العملية االنتخابية

مثال قانون  صقانون العقوبات يعاقب على جرمية معينة، ونص آخر يف قانون خايف وعند وجود نص   

  .بعقوبة أشد، فهنا يطبق النص اخلاص الوارد يف قانون االنتخابات على نفس اجلرميةيعاقب  اإلنتخابات

د جند يف بعض القوانني العضوية األخرى كقانون األحزاب السياسية أو ق :العضوية األخرى القوانين -ب

 وللقاضي ،فإ�ا تعد أيضا مصدرا من مصادر التجرمياجلمعيات بعض األحكام اجلزائية تتعلق بالعملية االنتخابية 

  .نتخابية اليت متس هذه العمليةب على بعض اجلرائم اإلتوقيع العقا عنداللجوء إليها  احلق يف

خيضع قانون العقوبات مبختلف فروعه ملبدأ الشرعية، فقانون العقوبات ينص صراحة على  :قانون العقوبات -ج

املبادئ األساسية فيه فضال عن جترميه األفعال اليت تشكل اعتداء على أحد املبادئ  ، والذي يعد من1هذا املبدأ

 .2احلاكمة لالنتخاب

ومبدأ الشرعية يعين أن قانون العقوبات له مصدر وحيد هو القانون املكتوب على خالف القوانني األخرى،   

يعية فال يرتك للقاضي اجلزائي ا�ال خللق وهذا التشريع يصدر عن السلطة املختصة يف الدولة وهي السلطة التشر 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهات املعدل واملتمم، املتعلق بقانون العقوب 66/156املادة األوىل من األمر  -1
الذي يعاقب على جرمية التزوير يف احملررات الرمسية، والوثائق  08/06/1966املؤرخ يف  66/156من قانون العقوبات الصادر مبوجب األمر  228، 2016 214املواد  -2

  .نتخابح الذي يقدم يف ملف ترشحه أوراق أو مستندات غري حقيقية أو مزورة يعرض نفسه للعقوبات املشار إليها يف قانون العقوبات وليس قانون االرتشّ اإلدارية والشهادات فامل
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جرائم أو فرض عقوبات مل ينص عليها قانون العقوبات وكل ما له هو تطبيق ما وضعه الشارع من نصوص ف 

  .1هذا الشأن

  نتخابيةلضيق للنصوص الجزائية اإلالتفسير ا -ثانيا

تها فهم طعملية ذهنية ميكن بواس ه عن طريقالنص اجلزائي قد يكون غامضا أو مبهما مما يقتضي تفسري       

مضمون النص وحتديد معناه من أجل رسم حدود تطبيقه، فالتفسري هو استجالء مدلول النص وحمتواه من أجل 

والتفسري قد يكون واسعا أو  2إمكانية تطبيقه بصورة صحيحة، أو إظهار إرادة الشارع اليت ضمنها نص القانون

قاضي ال مينع عليه فقط خلق جرمية جديدة أو النطق بعقوبة أخرى غري تلك ضيقا، والتفسري الضيق معناه أن ال

نص عليها القانون أخذا مببدأ املشروعية، وإمنا يلتزم بعدم التوسع يف نطاق التجرمي القائم، فالقاضي غليه أن يلتزم 

قانون، وليس معىن بالتشريع كما هو دون أن يكون له أن ميد انطباق النص إىل حاالت أخرى مل ينص عليها ال

هذا املبدأ أن يقف القاضي من القانون موقفا آليا، مقتصرا على تطبيق النص حبالته، وإمنا يقصد به أن يلتزم 

فالقاضي يركن إىل املعىن الدقيق للنص، وال يركن يف  3القاضي يف تطبقه للنص باملضمون والنطاق الدقيق للقاعدة

  .4تفسريه للنص جتاه مصلحة املتهم

أما التفسري الواسع فهناك رأي يف الفقه يدعو إىل عدم األخذ به، وضرورة التقيد بالتفسري الضيق، ألن       

التوسع يف التفسري يؤدي إىل خلق جرائم وعقوبات جديدة خترج عن نطاق النص، مما ميس باحلقوق واحلريات 

فالقواعد املوضوعية  ،5رفوضبشكل أكرب من خالل اخلروج على مبدأ الشرعية من قبل القاضي، وهو أمر م

للقانون اجلنائي، جيب أن تفسر تفسريا ضيقا فال يقاس عليها وال يتوسع يف تفسريها إال إذا كان يف صاحل املتهم 

لكن يف املقابل ميكن للقاضي يف هذا اإلطار االستعانة  6كأسباب اإلباحة، وموانع املسؤولية واألعذار املخففة 

ملان بالرجوع إىل تقرير اللجنة املختصة واملناقشة اليت دارت بالربملان، فإذا مل يتمكن من باألعمال التمهيدية للرب 

بلوغ قصد املشرع يتعني عله تفسري النص باختيار املعىن الذي يؤدي إىل اإلباحة وليس التجرمي، وذلك انسجاما 

                                                           
  .84ص  مرجع سبق ذكرهمحد عاجل الكناين،  ضياء -1
  .29ص ، 1977، بغداد،بعة دار السالم ، مط)1الطبعة  1المبادئ العامة في قانون العقوبات الجزء ( :سامي النصراوي -2
  .وما بعدها 93ص مرجع سبق ذكره، ضياء محد عاجل الكناين،  -3
  .59، 58ص ، 2005 ،منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان )،المنهجية القانونية( :عكاشة حممد عبد العايل -4
  .97، 96ص  مرجع سبق ذكره،محد عاجل الكناين،  ضياء -5
  .وما بعدها 69ص ، مرجع سبق ذكره، نون اجلزائي العامبوسقيعة، الوجيز يف القاأحسن  -6
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تطبيق النص حبجة أنه غامض وإال  مع مبدأ ال جرمية إال بقانون، ويف كل األحوال ال حيق للقاضي أن ميتنع عن

  .من قانون العقوبات 136اعترب ذلك تكرارا للعدالة، وهو الفعل املعاقب عليه باملادة 

ويثور التساؤل يف اجلزائر حول ما إذا كان جائزا الرجوع إىل النص بالفرنسية يف حالة غموض النص       

عدم ورود التجرمي يف النص بالعربية أصدرت احملكمة العليا بالعربية وأيضا يف حالة اختالف النصني وأخريا يف حالة 

قرارات يف هذا الشأن لكنها مل تستقر على رأي، غري أن الرأي الراجح لديها هو البحث عن نية املشرع اليت ميكن 

ية صيغ بلوغها إال بالرجوع إىل النص األصلي، وطاملا أن النص األصلي لقانون العقوبات، وقانون اإلجراءات اجلزائ

 1بالفرنسية، االحتكام يكون أصال للنص بالفرنسية يف حالة غموض النص بالعربية أو اختالفه مع النص بالفرنسية

غري أنه جيب أخذ هذا االجتاه ف احملكمة العليا بكثري من التحفظ خاصة وأن اللغة العربية هي اللغة الوطنية 

  .2والرمسية للجزائر

االنتخابية جيب التقيد بالتفسري الضيق للنصوص اجلزائية املنظمة هلا فال حيمل النص ويف نطاق اجلرائم       

أكثر مما حيتمل من املعاين فيخلق جرائم مل تتجه واردة املشرع حنو استثنائها، وهذا ما نص عله التعديل الدستوري 

خذ قانون االنتخابات الذي منه، واليت تستوعب كافة النصوص اجلزائية، وعلى األ 160يف املادة  2016لسنة 

  .أخضع العقوبات الواردة فيه للمبادئ العامة اليت حيكم قانون العقوبات والقوانني املكملة له

أما موقف القضاء فقد سارت يف هذا االجتاه أين أكدت حمكمة النقض املصرية، على وجوب التحرز يف       

 46عدم حتميل عبارا�ا فوق ما حتتمل، وأن نص املادة تفسري النصوص اجلنائية، والتزام جانب الدقة يف ذلك و 

اخلاص بتنظيم مباشرة احلقوق السياسية جاء واضحا جليا يف معاقبة كل من  1956سنة  73من القانون رقم 

 45أخل حبرية االنتخاب أو االستفتاء وبنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد بذات العقوبة الواردة باملادة 

وباعتبار الواقعة حسبما بينها احلكم املطعون فيه تتوافر فيها عناصر ... انون املذكور وهي احلبس والغرامة من الق

اجلرمية املنصوص عليها يف تلك املادة وختضع حلكمها، فإن احلكم املطعون فيه يكون صحيحا فيما انتهى إليه من 

اجلزائية الواردة يف قانون االنتخابات تقيد من سلطة  وإن املالحظ على خاصية التفسري الضيق لألحكام ،3أعماهلا

القاضي اجلزائي يف فرض رقابته على العملية االنتخابية من جهة، لكنها يف املقبل نرى أ�ا ضمانة حلماية حقوق 

                                                           
  ..335ص 1اجلزء  1989، ا�لة القضائية 28094حتت رقم  22/02/1983قرار صادر عن الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا بتاريخ  -1
  . مرجع سبق ذكره، 2016الدستوري سنة من التعديل  1ف 3املادة   -2
  .93ص مرجع سبق ذكره، صطفى حممد، أمني مأشار إليه  2310لنقض رقم جمموعة أحكام ا 09/03/1981 ضقن -3
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فسري النصوص فوق ما حتتمله وحريات أطراف العملية االنتخابية من التعدي على حريا�م حتت ذريعة التوسع يف ت

ين، وما قصده املشرع من وراء جترمي الفعل املخل بالعملية االنتخابية وعلى هذا األساس على القاضي ان معم

اجلزائي ال جيوز للقاضي النطق بغري ما رمسه له القانون من حدود فليس للقاضي القضاء بعقوبة أو تدبري أمن غري 

ى املقرر جزاء للجرمية، وال بعقوبة تكميلية غري منصوص عليهما جزاء جلرمية، وال بعقوبة تتجاوز احلد األقص

  .، وال بعقوبة احلبس عندما ينص القانون على الغرامة1منصوص عليها جزاء للجرمية

  :المساواة في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة -ثالثا

وذلك عندما تتوافر مجيع اجلرمية االنتخابية شأ�ا شأن بقية اجلرائم األخرى، قد ترتكب بصورة كاملة،         

أركا�ا، وقد تتوقف عند احملاولة، وكما هو معروف أن اجلرمية بصفة عامة متر مبراحل عدة تبدأ بالتفكري والعزم، مث 

إعداد اخلطة والتحضري هلا، مث مباشرة التنفيذ أي مرحلة احملاولة اليت تتصرف فيها إدارة اجلاين إىل تنفيذ اجلرمية 

  2نفيذ الركن املادي ولكنها ال تتم ألسباب ال دخل إلرادة اجلاين فيهافعال، فيبدأ يف ت

من قانون العقوبات اليت تنص أن كل حماوالت الرتكاب جناية تبتدئ بالشروع يف التنفيذ أو  30املادة        

ها إال نتيجة بأفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة إىل ارتكا�ا تعترب كاجلناية نفسها إذا ما توقف أو مل خيب أثر 

لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حىت ولو مل ميكن بلوغ اهلدف املقصود منها بسبب ظرف مادي جيهله 

، أما احملاولة يف اجلنح ال يعاقب عليها إال بناء على نص صريح يف القانون واحملاولة يف املخالفة ال يعاقب "مرتكبها

، وعلى هذا األساس فمن يقوم بالتحضري جلناية 3الف الذكرمن القانون الس 31علها إطالقا حسب نص املادة 

اختطاف صندوق االقرتاع احملتوي على األصوات العرب عنها واليت مل يتم فرزها بعد مع جمموعة من األشخاص، 

فمن حياول ، وباستعمال العنف نكون أمام جرمية تامة، وقد ال تتم اجلرمية ألسباب ال دخل إلرادة اجلناة فيها

، لكنهم يفرون لسماعهم أصوات إطالق النار من طرف املرافقة اق االقرتاع بالظروف املذكورة آنفاف صندو اختط

األمنية اليت تكون عند نقل صناديق االقرتاع وهذا يعد شروعا يف عملية االختطاف يعاقب عليه القانون حىت دون 

ليها، أما إذا كان الفعل يشكل جنحة يف حالة من قانون العقوبات املشار إ 30طبقا للمادة  4النص عليها صراحة

                                                           
  .284، العدد األول ص 1990، ا�لة القضائية لسنة 28555حتت رقم  26/06/1984قرار الصادر عن الغرفة اجلزائية للمحكمة العليا يف  -: يراجع -1

  .289ص  3العدد  1994ا�لة القضائية لسنة  112469حتت رقم  29/05/1994الصادر عن الغرفة اجلزائية للمحكمة العليا بتاريخ  قرار احملكمة العليا -             
  .98، 97ص  مرجع سبق ذكرهمحد عاجل الكناين،  ضياء -2
  .مرجع سبق ذكرهات املعدل واملتمم، املتضمن قانون العقوب 08/06/1966املؤرخ يف  66/156من األمر  31، 30املادتني  -3
  .مرجع سبق ذكرهاالنتخابات، املتعلق بنظام  16/10من القانون العضوي رقم  2ف 209املادة  -4
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اختطاف صندوق االقرتاع من طرف شخص واحد مبفرده، فإن الشروع ال يعاقب عليه إال بوجود نص صريح طبقا 

  .نتخاباتمن قانون اإل 01ف 209الذي مل تنص عليه املادة  من قانون العقوبات، وهو األمر 31للمادة 

إىل أن املشرع حسنا ما فعل عندما قصد املساواة يف العقوبة بني الشروع واجلرمية التامة وهنا جتدر اإلشارة          

وبالنسبة جلناية  .1نتخابيةلق جبرائم التزوير يف القوائم اإلعلى جرائم معينة دون غريها يف قانون االنتخابات فيما يتع

  .2اختطاف صندوق االقرتاع مع توافر ظريف التعدد والعنف

أما احملاولة يف باقي اجلنح ال عقاب عليها إال بناء على نص صريح يف قانون االنتخابات، وهذا يف رأيي          

حسب ما مت اإلشارة  2016تطبيق ملبدأ التفسري الضيق للنص اجلزائي الذي أصبح مبدأ دستوري كرسه دستور 

   .3إليه سابقا

  :نتخابيةشروط قيام الجريمة اإل: رع الثالثالف

تقوم اجلرمية االنتخابية كغريها من اجلرائم على عدة أركان تتمثل يف الركن الشرعي، مث الركن املادي، وأخريا     

الركن املعنوي، وشروط شكلية تتمثل يف مراحل اجلرمية وطرق إثبا�ا، وقبل التطرق ألنواع اجلرائم االنتخابية 

  : خابية وطرق إثبا�ا على النحو اآليتسنحاول بشيء من التفصيل التعريف بأركان اجلرمية االنت

 نتخابيةالجريمة اإلأركان  -أوال

ال تقوم اجلرمية بصفة عامة إال بتوافر الركنني املادي واملعنوي، إضافة إىل الركن الشرعي الذي يتطلب     

  :على النحو اآليت، وعليه فإن أركان اجلرمية االنتخابية هي 4وجود نص قانوين جيرم الفعل، إذ ال جرمية بغري قانون

خذ تتحقق اجلرمية بصفة عامة بالفعل الصادر عن اإلنسان الذي يتّ  :نتخابيةالركن الشرعي للجريمة اإل -1

، وهذا ما جيعل املشرع يتدخل لتحديد فئة من األفعال شخصينة ختتلف باختالف نشاطات الصورة مادية مع

الضارة أو اخلطرة على سالمة أفراد ا�تمع، فينهى عنها مبوجب نص قانوين جزائي جيرم هذه األفعال، وحيدد 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  198املادة  -1
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  2ف 209املادة  -2
  .100ص  مرجع سبق ذكره محد عاجل الكناين،  ضياء -3
  .78ص  مرجع سبق ذكره محد عاجل الكناين، ضياء  -4
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عقوبة من يأيت على ارتكا�ا، وما عدى ذلك يبقى اإلنسان يف تصرفه، شرط أن ال يلحق الضرر بالغري فالنص 

 .1و إذا مصدر التجرمي وهو املعيار الفاصل بني ما هو مباح، وما هو منهي عنه حتت طائلة اجلزاءالقانوين ه

أما فيما خيص اجلرمية االنتخابية، فإ�ا كغريها من اجلرائم اليت قد حتدث أثناء العمليات االنتخابية وتؤثر     

لدستور والقوانني املكملة له، خاصة قانون على سالمة ونزاهة هذه العملية وعلى ممارسة احلقوق احملمية مبوجب ا

جيرم من خالهلا األفعال واملخالفات املرتكبة خالل العملية االنتخابية، يف الباب السابع من قانون االنتخابات 

  .2حتت عنوان أحكام جزائية

 أكد 08/06/1966املؤرخ يف  66/156املالحظ هنا أن قانون العقوبات الصادر مبوجب األمر رقم و     

يف الفصل الثالث املعنون باجلنايات واجلنح ضد الدستور، املخالفات اخلاصة مبمارسة االنتخاب يف املواد من 

 97/07على العديد من هذه اجلرائم أو العقوبات املسلطة عليها، وألغي هذا الباب باألمر رقم  106إىل  102

م االنتخابات ضمن الباب اخلامس حتت واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظا 06/03/1997املؤرخ يف 

، واستقر األمر على هذا من خالل التعديالت اليت عرفها قانون االنتخابات إىل غاية 3عنوان األحكام اجلزائية 

، واملشرع يف هذا يكون قد ساير األنظمة القانونية املقارنة اليت أدرجت ضمن القوانني االنتخابية، األحكام 2016

قة باجلرائم االنتخابية، وهذا حىت يسهل على املهتمني دراسة هذه األحكام، والتحقيق من احلماية اجلزائية املتعل

اجلزائية اليت أقرها املشرع هلذه احلماية، وكشف أوجه القصور الذي يعتربها، إضافة إىل أن القوانني العضوية تأيت يف 

يل، وقو�ا القانونية، لذا كان من املهم القيام بإدراج مرتبة أعلى من القوانني العادية من حيث طرق وإجراءات التعد

  .األحكام اجلزائية ضمن القوانني االنتخابية

أن هلذا القانون مصدر واحد هو القانون املكتوب وهو بذلك  ،ويقصد بالركن الشرعي يف ا�ال اجلزائي    

، 4العرف والشريعة اإلسالمية خيتلف عن فروع القانون األخرى اليت تضيف إىل نص القانون مصادر أخرى ك

وباعتبار أن القانون االنتخايب يف شقه اجلزائي من القوانني املكملة لقانون  العقوبات، فإنه على القاضي اجلزائي 

التقيد بالنصوص الواردة يف هذا القانون، دون حاجة إىل القياس، أو التفسري الواسع للنصوص، وخاصة أن هذا 

 ت السياسية اليت عرفتها اجلزائرتعديالت جوهرية يف فرتة زمنية قصرية جدا، نظرا للتحوالالقانون طرأت عليه عدة 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10القانون العضوي رقم  -1
  .59، 58ص  ذكره،، مرجع سبق انون اجلنائي العاماحسن بوسقيعة، الوجيز يف الق -2
  .14، 13ص ،  مرجع سبق ذكرهداود ابراهيم،  -3
  .2005 ،، حماضرات ألقيت على طلبة املعهد العايل للقضاء باململكة العربية السعودية، الرياض)األحكام العامة في الفضاء الجزائي( :حممد جرب األلفي -4
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واملنطقة العربية بصفة عامة، ومن التعديالت اليت عرفها قانون االنتخابات أنه أضاف مواد جزائية جترم أفعاال كان 

، وعليه فإن القاضي اجلزائي عليه 1جمرمةال يعاقب عليها املشرع، ويف املقبل مل يعاقب على تصرفات وأفعال كانت 

  .االطالع املستمر على التعديالت اليت تطرأ على قانون االنتخابات وخاصة األحكام اجلزائية منه

أما فيما يتعلق بنطاق الركن الشرعي للجرمية االنتخابية فإنه خيص بالدرجة األوىل اجلرمية اليت جيب أن     

مبدأ الشرعية التحديد الدقيق لألفعال ا�رمة وأركان اجلرمية يف لنص اجلزائي ، حيث يقتضي 2تكون حمددة ودقيقة

وهكذا فبمقتضى القانون، وحتديدا قانون االنتخابات جيرم كل من سجل نفسه يف أكثر من قائمة انتخابية حتت 

  .3ليها القانون أمساء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حاالت فقدان األهلية اليت ينص ع

والقانون هو الذي جيرم ويعاقب أيضا على كل تزوير يف تسليم أو تقدمي شهادة تسجيل أو شطب من     

وباملقابل ال تشكل جرمية وال تكون حمل متابعة جزائية وال عقوبة األعمال اليت مل ينص عليها  .القوائم االنتخابية

راء واستطالع أو نشر وبت سرب اآل 4جنبية يف احلملة االنتخابية القانون، وهذا فإن أعماال كاستعمال اللغات األ

بة سساعة على املستوى الوطين، ومخسة أيام بالن 72حني قبل نوايا الناخبني يف التصويت وقياس شعبية املرتشّ 

أن املشرع مل  ال تعد جرائم يف نظر القانون االنتخايب اجلزائري طاملا 5للجالية املقيمة باخلارج من تاريخ االقرتاع 

ينص على هذه األفعال ضمن األفعال املعاقب عليها، وإن كانت من شروط وضوابط احلملة االنتخابية على 

  .حني االلتزام �ااملرتشّ 

كما يشرتط أيضا إلعمال مبدأ الشرعية التحديد الدقيق للنصوص اجلزائية، بل عليه أن يبني الظروف اليت     

من  205ذا فعلى سبيل املثال يتمثل التأثر على إرادة الناخبني طبقا لنص املادة يكون فيها معرضا للعقاب، وهك

قانون االنتخابات يف احلصول على أصوات الناخبني باستعمال أخبار خاطئة أو إشاعات افرتاضية أو مناورات 

خابية، ويف احلدود اليت احتيالية، ومن مث ال تقوم جرمية التأثري على إرادة الناخبني إذا كانت خالل احلملة االنت

رمسها املشرع، وإمنا يعاقب على هذه األفعال اليت حتدث أثناء عملية التصويت غر أنه من احملتمل أيضا أن ال 

 تبيانمعاقب عليه دون ما من األعمال على أن عمال  نصفقد يكتفي املشرع بال يكون التجرمي دقيقا كل الدقة،

                                                           
  .وما بعدها 24ص  مرجع سبق ذكره،براهيم، إبن داود  -1
  .80، 79ص مرجع سبق ذكره،  محد عاجل الكناين،  ضياء -2
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  197املادة  -3
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  175املادة  -4
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  181املادة  -5
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ويف ، 2التوقيع املزدوج 1ح بإساءة استعمال القائمة االنتخابية البلديةقيام املرتشّ  العناصر املكونة له، من هذا القبيل

  .هذه احلالة وأمام صمت املشرع يتوىل القضاء استخالص أركان اجلرمية دون أن يكون يف ذلك مساس بالتجرمي

خلق جرائم خترج ويشرتط أيضا إلعمال مبدأ الشرعية أنه ال جيوز للقاضي اجلزائي حتت غطاء التفسري     

 يعن نطاق النص، ومن مث فإن التفسري الضيق للنص يكون دائما لصاحل املتهم، فال جيوز استعماله ضده، فللقاض

سلطة التفسري الواسع للنص إذا كانت هذه األحكام يف صاحل املتهم أما إذا كانت غري ذلك، فال جيوز له ذلك، 

  .3أما إذا كان صرحيا، فال اجتهاد مع صراحة النصوللقاضي سلطة التفسري إذا كان النص غامضا، 

السلوك، فال ميكن جلرمية أن تقع بغري فعل أو ترك، ألن املشرع ال يعاقب  ههر الركن املادي جو  :الركن المادي - 2

 على األفكار والنوايا السيئة ما مل تظهر إىل العالنية بفعل أو عمل، ألن أوامر القانون ال تنتهك مبجرد الرغبة يف

، ويف بعض اجلرائم ال 4ا أمر به القانون أو �ى عنهملالف خمخمالفتها، ولكن عندما يسلك الشخص مسلكا 

رع بالسلوك وحده، بل يشرتط لتجرميه حتقق نتيجة معينة، وهذه النتيجة ترتبط بالسلوك الذي أفضى يكتفي املشّ 

ا الركن سوف نتطرق يف النقاط املوالية إىل أهم ، ومن اجل التوسع أكثر يف شرح هذبيبةالسّ رابطة عن طريق إليها 

  .ما حيتوي عليه

النشاط الذي يتخذ له مظهرا خارجيا ميكن للغري أن حيس  السلوك اإلجرامي ذلكيقصد ب :السلوك اإلجرامي -أ

، والسلوك اإلجرامي يف اجلرائم االنتخابية يقع بفعل إجيايب أو 5به، فهو كل ما يصدر عن اإلنسان من تصرف

سليب بالفعل اإلجيايب هو نشاط إرادي موجه حنو حتقيق اجلرمية كاالختطاف الذي يقع على صناديق االقرتاع، 

ا ، أمّ 6الرتشح املتكرر، إخفاء بطاقات الناخب، وأغلب اجلرائم االنتخابية يقع ركنها املادي �ذا النوع من األفعال

مر به القانون وحدد عقوبة هلذا االمتناع، وجرمية االمتناع الفعل السليب فيقصد به امتناع الشخص عن فعل إجيايب أ

قد يقوم ركنها املادي بامتناع جمرد دون حاجة إىل حتقق نتيجة إجرامية كامتناع عن تنفيذ قرار تسخريه لتشكيل 

مكاتب التصويت، ويف جرائم أخرى يفرتض وجود نتيجة تعقب االمتناع كامتناع رئيس مكتب التصويت، أو 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهظام االنتخابات، املتعلق بن 16/10من القانون العضوي رقم  207املادة  -1
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  212املادة  -2
  .70ص  سبق ذكره،، مرجع ز يف القانون العاماحسن بوسقيعة، الوجي -3
  .384ص  ،، دار الفكر العريب، القاهرة، بدون سنة طبع)الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي( :حممد أبو زهرة -:يراجع -4

  .139، 138ص  ،، املكتبة القانونية، بغداد، دون تاريخ نشر)المبادئ العامة في قانون العقوبات( :علي حسني اخللف -           
  .وما بعدها 196، ص2000، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان )قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة( :حممد صبحي جنم -5
  .276، 275ص،2013بريوت، لبنان، ،، منشور زين احلقوقية )02، طجرائم االنتخابات( :ضياء األسدي -6
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ح أو ممثله القائمة االنتخابية البلدية، أو نسخة من حمضر فرز نة االنتخابات وضع حتت تصرف املرتشّ رئيس جل

ح أو األصوات، أو حمضر اإلحصاء البلدي لألصوات أو احملضر الوالئي لرتكيز النتائج، على ذلك حرمان املرتشّ 

. السلوك أن يكون متطابقا مع النص اجلزائيمن مراقبة عملية التصويت أو الفرز، ويشرتط يف هذا  ه القانوينممثل

واجلاين يف اجلرمية االنتخابية قد يبلغ اهلدف الذي أراده بسلوكه اإلجرامي، فتقع اجلرمية كمن يصوت بدون وجه 

حق، من أجل ضمان فوز مرشح معني، فعندئذ يتحمل املسؤولية اجلزائية بصفته فاعال أصليا أو مسامها فيها، 

بية ميكن أن ترتكب من شخص واحد أو عدة أشخاص، تطبق عليهم األحكام اخلاصة فاجلرمية االنتخا

وما بعدها من قانون العقوبات، وقد يبدأ اجلاين بتنفيذ فعله، لكن خييب  41، املنصوص عليها يف املادة 1باملسامهة

حملاولة يف العقوبة طبقا للمادة أثره ألسباب ال دخل إلرادته فيها، فيعد شارعا، ويساوي املشرع بني اجلرمية التامة وا

  .من قانون العقوبات 30

يتكفل املشرع حبماية مصاحل جوهرية عامة وخاصة يقوم عليها بناء ا�تمع، وذلك بتجرمي كل  :النتيجة -ب

سلوك إنساين ينطوي على املساس بأي منها، فالنتيجة يف اجلرمية االنتخابية حسب هذا االجتاه يف الفقه تتمثل يف 

األثر املتولد عن السلوك اإلجرامي سواء كان فعال أو امتناعا، إذ متثل يف تغيري حمسوس لألوضاع املادية السابقة 

ألنه يهدر املصلحة القانونية أو يهددها باخلطر، فهي اإلخالل بنزاهة العملية االنتخابية يف ، 2اليت يعتد �ا القانون

حني أو بالعملية احلقيقة بقصد الغش لإلضرار مبصلحة أحد املرتشّ جرائم التصويت بدون وجه حق، وتغري 

االنتخابية يف جرائم التزوير، وبالنظر لتنوع اجلرائم االنتخابية، فبعضها يعد من جرائم الضرر، والبعض اآلخر يعد 

املصلحة حمل يف حني يكتفي ف الثانية بتعرض احلق أو  3من جرائم اخلطر، فيشرتط يف األوىل حتقق نتيجة معينة 

 .احلماية اجلنائية للخطر سواء كان ذلك فعليا أو مفرتضا

ويرى اجتاه آخر يف الفقه أن النتيجة يف اجلرمية االنتخابية بصورة عامة تتمثل يف اإلخالل باحلق الدستوري     

تخابات يف االنتخاب والتأثري يف النتيجة االنتخابية، إلظهار عكس حقيقتها، والتأثري يف ضمان صدق االن

حني وصحتها وسالمتها، إىل جانب حتقيق مقاصد خاصة للجاين يف بعض اجلرائم كاالعتداء على أحد املرتشّ 

                                                           
  .59، 58ص مرجع سبق ذكره،  محد عاجل الكناين،  ضياء -1
  .107ص  مرجع سبق ذكره ، انون اجلزائي العاماحسن بوسقيعة، الوجيز يف الق -:يراجع -2

  .62، 61ص مرجع سبق ذكره،  ضياء محد عاجل الكناين،  -           
  .107ص  ، مرجع سبق ذكره،انون اجلزائي العاماحسن بوسقيعة، الوجيز يف الق -:يراجع -3

  .62، 61ص مرجع سبق ذكره،  محد عاجل الكناين،  ضياء -           
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بغرض الثأر أو االنتقام، وهذا الرأي هو الذي نؤيده، السيما وأن أغلب اجلرائم االنتخابية حتقق بوقوعها هذه 

  .1النتائج أو بعض منها

ام الركن املادي للجرمية وقوع سلوك إجرامي من الفاعل وأن حتصل النتيجة، بل ال يكفي لقي :العالقة السببية -ج

يكون فضال عن ذلك أن تنسب هذه النتيجة إىل ذلك السلوك، وهو ما يطلق عليه رابطة السببية، ويقصد �ا 

، 2وتفيد إسنادها إليه العالقة اليت تربط بني السلوك اإلجرامي الذي يرتكبه اجلاين، وبني النتيجة اإلجرامية املتحققة

فهي تربط بني عنصري الركن املادي فتقيم بذلك وحدته وكيانه، بإسناد النتيجة إىل الفعل، مقررة توافر شرط 

ومسألة تقدير توافر رابطة السببية من عدمها مسألة  3أساس املسؤولية مرتكب الفعل عن النتيجة وهو اإلسناد

رقابة للمحكمة العليا عليها، ما دام تقديرها يستند إىل أدلة مقبولة وال  موضوعية تفصل فيها حمكمة املوضوع، وال

يب، سبأصل يف األوراق، فاحلكم الذي يغفل بيان عالقة السببية أو ال يقيم الدليل على توافرها حكم قاصر التّ 

  .  ضه للنقضعرّ ويٌ 

عليه القانون اجلزائي، بل البد أن ال يكفي لقيام اجلرمية ارتكاب عمل مادي ينص ويعاقب  :الركن المعنوي -3

تصدر هذا العمل عن إرادة اجلاين، حيث تشكل هذه العالقة اليت تربط العمل املادي بالفاعل ما يسمى بالركن 

املادي، فال تقوم اجلرمية بدون توافر الركنني املادي واملعنوي، عالوة عن الركن الشرعي ويقصد بالركن املعنوي وجود 

 اجلاين واجلرمية املرتكبة، وذلك باجتاه إرادته املميزة الرتكا�ا، فمن الثابت أال يتم التجرمي اجلزائي عالقة معنوية بني

ملا ثبت ارتكابه من أفعال، إال إذا كانت هذه األفعال صادرة عن إرادة حرة خمتارة، اجتهت حنو ارتكا�ا لصورة 

  ؟ م عمدية أم غري عمديةتخابية جرائوهنا يطرح التساؤل هل اجلرائم االن. 4عمدية

فإذا كانت عمدية هل يكتفي فيها بتوافر القصد العام أم تتطلب قصد خاص، ولإلجابة على هذه     

التساؤالت البد من البحث يف القصد اجلنائي وعناصره، مث اخلطأ وصوره، مث بيان إمكانية وقوع اجلرمية االنتخابية 

  :عن طريق هذا اخلطأ على النحو اآليت

  

                                                           
  .112، 111ص مرجع سبق ذكره، ضياء األسدي، -1
  .296ص مرجع سبق ذكره، وبات، القسم العام، حممود حممود مصطفى، شرح قانون العق -2
  .03ص ، 6619 ،، مطبعة �ضة مصر، القاهرة)2السببية في القانون الجبائي، ط( :رؤوف عبيد -3
  .120ص  ، مرجع سبق ذكره،انون اجلزائي العاماحسن بوسقيعة، الوجيز يف الق -4
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 يورد املشرع اجلزائري تعريفا للقصد اجلنائي وترك ذلك الفقه، ويتطلب قيام القصد اجلنائي مل:قصد الجنائيال -أ

 .توافر عنصرين مها اإلرادة والعلم، ودو�ما ال ميكن القول بتوافر الركن املعنوي يف اجلرمية االنتخابية

بلوغ هدف معني، فإذا توجهت اإلرادة  اإلرادة هي نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك �دف: اإلرادة - 1-أ

املدركة واملميزة عن علم لتحقيق الواقعة اإلجرامية بسيطر�ا على السلوك املادي للجرمية وتوجيهه حنو حتقيق النتيجة 

قام القصد اجلنائي يف اجلرائم املادية، يف حني يكون توافر اإلرادة كافيا لقيام القصد إذا ما اجتهت لتحقيق السلوك 

  .1جرائم السلوك احملظ يف

ولإلرادة أمهية يف نطاق القانون اجلزائي، ألن القانون يعين باألعمال اإلرادية، فإذا جترد فعل يعين اإلنسان     

  .من اإلرادة فال يعتد به

العلم هو حالة ذهنية أو قدرة من الوعي سبق حتقق اإلرادة، ويعمل على إدراك األمور على حنو : العلم - 2 -أ

طابق للواقع، وهو �ذا املعىن يتضمن علم اجلاين بكل الوقائع اليت يتطلبها القانون لقيام اجلرمية، من صحيح م

حيث موضوع احلق املعتدى عليه، إذ وجب على اجلاين أن يكون عاملا مبوضوع احلق املعتدى عليه، ألنه إذا انتفى 

على املصلحة احملمية قانونا، فالشخص الذي ذلك ختلف قصده، كما وجب أن يكون اجلاين عاملا خبطورة الفعل 

يعرتض عملية القيد يف القوائم االنتخابية يعد مرتكبا جلرمية اعرتاض سري عملية القيد والذي يعد اعتداء على حق 

االنتخاب الذي كفل القانون محايته وال جيوز له أن يدعي جبهله بالقانون فحسن النية ال مينع العقاب يف هذه 

 2ركان اجلرمية تعد متوافرة مبجرد ارتكاب الفعل املادي هلا، وهو اعرتاض عمليات ضبط القوائم االنتخابيةاحلالة، فأ

      لكن األمر خيتلف بالنسبة للشخص الذي يصوت بغري حق معتقدا أن له حق التصويت بناء على اعتقاده 

 .3تفاء القصد اجلنائيبصحة قيده، فال يعد مرتكبا جلرمية التصويت بدون حق الن - حبسن نية- 

فالقانون عندما يتطلب يف اجلرمية االنتخابية العلم بواقعة معينة معىن ذلك أن اجلهل أو الغلط فيها يكون     

ال "م له ما يربره يف ظل وجود مبدأ ناف للقصد، أما إذا مل يتطلب فال بعد أن ذلك، فاشرتط املشرع هذا العل

وبالتايل افرتاض العلم لدى الكافة، إال أن تطبيق هذا املبدأ يف اجلرائم االنتخابية  4"يعذر أحد جبله ف القانون

                                                           
  .149، 148ص  ، مرجع سبق ذكره ،علي حسني اخللف -1
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  199املادة  -2
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  201املادة  -3
  .مرجع سبق ذكره، 06/03/2016ؤرخ يف من التعديل الدستوري امل 74املادة  -4
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تعرتيه صعوبات كثرية، منها عدم قدرة الشخص على اإلملام بكافة شروط القيد يف القوائم االنتخابية، وتأكيد 

ن املسؤولية اجلزائية إذا أثبت حسن املشرع على علم اجلاين بوقائع معينة يف اجلرائم االنتخابية، هو إعفاء للجاين م

نيته، فحسن النية موضع اعتبار القاضي وتقديره وخالصة القول أنه ال ميكن ألحد أن حيتج باجلهل بقانون 

االنتخاب أو أي قانون آخر إال إذا كان ذلك راجعا إىل القوة القاهرة، فاجلهل بقانون االنتخاب هو قانون ذو 

نفي املسؤولية، كما جيوز الدفع باجلهل على ما أدخل من تعديالت على القانون ألن جزاء جنائي ال يصلح عذرا ل

  .ذلك مما يعده القانون داخال يف علم الناس كافة

فيها وجود ما  األول يستلزم لتوافر الركن املعنويالنوع  ،1إن القانون االنتخايب فرق بن نوعني من اجلرائم    

اه إرادة اجلاين الداعية إىل اقرتاف الفعل املادي املكون للجرمية فضال عن اجت واملتمثل يف يعرف بالقصد اخلاص

استهدافه حتقيق النتائج املرتتبة عليه لتوافر نية خاصة حتمل وحدها اجلاين على ارتكاب اجلرمية �دف حتقيق هذه 

  .النية

والرشوة االنتخابية، ففي هاتني ومن األمثلة على هذا النوع من اجلرائم، اختالس أو إخفاء بطاقة االقرتاع،     

اجلرميتني يتمثل القصد اخلاص يف إرادة تغيري نتيجة العملية االنتخابية، ويف جرمية الرشوة يتمثل بتحقيق الغاية اليت 

  .حترك السلوك املادي من أجل التوصل إليها، وهي تزييف عملية التصويت بغية التأثري على نتائجها

ي لتحقيق الركن املعنوي فيها توافر القصد العام، أي اإلرادة الواعية حلقيقة الفعل أما النوع الثاين، فيكف     

  .2ح أو من ميثله من حضور عملية التصويتاملادي والعلم بعناصره، ومن األمثلة على هذا النوع جرمية منع مرتشّ 

، 3شرع تعريفا للخطأمل يورد امل:مدى إمكانية وقوع الجريمة االنتخابية عن طريق الخطأ غير العمدي -ب

وبالرجوع إىل الفقه جند له تعريفات عديدة فعرف بأنه إخالل اجلاين بواجبات احليطة واحلذر الذين تتطلبها احلياة 

االجتماعية، فمن يفضي سلوكه اإلجرامي إىل نتيجة إجرامية يكون مسؤوال عنها إذا ثبت أن سلوكه حيمل معىن 

ال الذي يتبادر إىل األذهان هو هل مكن أن تقع اجلرمية االنتخابية عن طريق والسؤ  .جتاوز واجبات احليطة واحلذر

  اخلطأ؟

                                                           
  .وما بعدها  85ص،  2007 ،جامعة بابل ،كلية احلقوق  ،، أطروحة دكتوراه)النظرية العامة للجرائم االنتخابية( :اهللا عبود جابر األسديضياء عبد  -1
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  206املادة  -2
  .ظمة والقوانني اإلداريةأن كل من قتل خطأ أو تسبب يف ذلك برعونته أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه أو إمهاله، أو عدم مراعاة األن"من قانون العقوبات  288تنص املادة   -
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  :انقسم الفقه عند اإلجابة على هذا السؤال إىل اجتاهني    

يرى أن اجلرمية االنتخابية ال ميكن أن تقع إال عن طريق العمد، فالبد من توافر القصد الذي  :اإلتجاه األول* 

هذا القصد عاما أو خاصا، فإذا انتفى هذا القصد فال وجود هلذه اجلرمية، ألنه ال ميكن  اجلنائي فيها سواء كان

  .، وقد تبىن القضاء هذا االجتاه يف أحكامه1تصور إمكانية وقوع اجلرمية االنتخابية عن طريق اخلطأ غري العمدي

يق اخلطأ غري العمدي، ألن هذه اجلرائم إمكانية وقوع اجلرمية االنتخابية عن طر  االجتاه يرى هذا :اإلتجاه الثاني* 

من وجهة نظر هذا االجتاه بعضها يتطلب توافر القصد اجلنائي، والبعض اآلخر ال يتطلب ذلك، فيمكن أن تأخذ 

  .إحدى الصور اخلطأ غري العمد، عندها ميكن مساءلة الشخص عن جرمية غري عمدية

فاجلرمية االنتخابية جرمية عمدية يتطلب قيامها توافر وحنن نؤيد ما ذهب إليه أصحاب االجتاه األول     

القصد اجلنائي �دف اإلضرار والتأثري على حسن سري العملية االنتخابية، وهذه اجلرائم يشرتط لقيام بعضها توافر 

صدا ويشرتط يف البعض اآلخر فضال عن القصد العام ق) علم بأركان اجلرمية، وإرادة الفعل، والنتيجة(القصد العام 

علم (خاصا، يف حني أن اجلرمية غري العمدية تقع عن طريق إحدى صور اخلطأ، فينتفي فيها القصد العمدي 

، فكيف يعد من يرتكب سلوك غري عمدي بصوره )بأركان اجلرمية، لكن اإلرادة ال تتجه إىل أحداث النتيجة

تتجه إىل هذه النتيجة، فالفعل يقع بدون تعمد  املختلفة قاصدا التأثري يف سري العملة االنتخابية، بينما إرادته مل

  .الغش أو التحايل للتأثري على حسن ير العملية االنتخابية، ونتائجها

استقرائنا ملختلف األحكام اجلزائية لقانون االنتخابات أنه يتضمن جرائم عمدية  من خاللاملالحظ  و    

دة اجلاين حنو القيام بفعل هو يعلم أنه ينهي عنه القانون يشرتط لقيامها توافر القصد اخلاص املتمثل يف انصراف إرا

يف حني أنه يشرتط توافر القصد العام يف جرائم أخرى حسب ما سبق بيانه، بينما ال جند أثرا للجرائم غري 

ة العمدية، وهذا نظرا ألمهية العملية االنتخابية واحلرص على ضمان نزاهتها، افرتض املشرع علم كافة أطراف العملي

االنتخابية أو الغري بأحكامها، فال جيوز ألي كان العبث �ا، حىت ولو كان ذلك عن طريق اخلطأ، إذ يكفي 

، وهنا جند أن سلطة القاضي مقيدة، فهو يبحث يف مدى 2خمالفة أحكام قانون االنتخابات ليصبح الفاعل خمطئا

  . ةتوافر أركان اجلرمية دون البحث عن الباعث أو الغاية من اجلرمي

                                                           
  .35ص مرجع سبق ذكره،   أمني مصطفى حممد، -1
  .149، 148ص ، 2008 اجلزائر، ،، دار اخللدونية) 01، طالمنتقى في القضاء العقابي( :حلسني بن شيخ آث ملويا -2
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  نتخابيةعدم تقادم الجريمة اإل -ثانيا

أخذ املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات املقارنة مببدأ القضاء الدعوى العمومية بطرق التقادم، أي أنه     

مبرور فرتة زمنية معينة حيددها القانون يؤدي النقضاء هذه الدعوى إذا مل يتخذ خالل هذه الفرتة أي إجراء من 

من قانون اإلجراءات اجلزائية  09، 08، 07اال�ام أو التحقيق، أو احملاكمة، وهذا طبقا لنص املواد إجراءات 

اليت أكدت على أنه تتقادم الدعوى العمومية يف مواد اجلنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسر من يوم اقرتاف 

وتتقادم الدعوى العمومية يف مواد  1أو املتابعةاجلرمية، إذا مل يتخذ يف تلك الفرتة أي إجراء من إجراءات التحقيق 

  .3، يف حني أن التقادم يف مواد املخالفات ميضي سنتني كاملتني2اجلنح مبرور ثالث سنوات كاملة

أن مدة التقادم تتفاوت حبسب طبيعة اجلرمية أي درجة جسامتها، وإن اجلرمية  ما ميكن مالحظته    

ليها القواعد العامة يف تقادم اجلرائم، ما دام أنه ال يوجد نص يقيد القاضي االنتخابية كغريها من اجلرائم تطبق ع

اجلزائي يف هذا الشأن وعلى هذا األساس يتعني على القاضي اجلزائي عند نظره يف اجلرائم االنتخابية التأكد من 

مدة التقادم يف جرائم تاريخ ارتكاب اجلرمية، وعدم سقوطها بالتقادم طبقا للمواد السالفة الذكر، ويبدأ حساب 

التزوير من يوم اكتشافها ال من يوم ارتكا�ا، أما باقي اجلرائم االنتخابية األخرى، فيبدأ حساب مدة التقادم من 

يوم ارتكاب الفعل على أساس أن أغلب هذه اجلرائم هي جرائم وقتية وال تكتمل مدة التقادم إال بانقضاء اليوم 

  .4ا إجراء من إجراءات التحقيق واملتابعة اليت تقطع التقادماألخري منها، ما مل يتخذ بشأ�

كما نالحظ هنا أيضا أن املشرع االنتخايب مل ينص على تقادم اجلرائم االنتخابية وتركها للقواعد العامة     

على عكس املشرعني الفرنسي واملصري اللذين تطرقنا إىل هذه النقطة من خالل التشريعات املنظمة للعمليات 

من قانون االنتخابات على تقادم الدعوى العمومية يف  11نتخابية، فنجد أن املشرع الفرنسي نص يف املادة اال

  .اجلرائم االنتخابية مبرور ستة أشهر يبدأ احتسا�ا اعتبارا من يوم إعالن النتائج

                                                           
  .املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم 08/06/1966املؤرخ يف  66/155من األمر رقم  07املادة  -1
  .املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم 08/06/1966املؤرخ يف  66/155من األمر رقم  08املادة  -2
  املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم 08/06/1966املؤرخ يف  66/155من األمر رقم  09املادة  -3
  .16، 15ص ، 2004 اجلزائر، ،دار هومة ،)04، طمذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري( :حممد حزيط -:يراجع -4

  .141، 140، ص2012، ى، اجلزائر، دار اهلد)01، طالتقادم في التشريع الجزائري(: نبيل صقر -           
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ياسية املصري على املتعلق بتنظيم مباشرة احلقوق الس 1956لسنة  73من القانون رقم  50كما نصت املادة    

أن تسقط الدعوى العمومية واملدنية يف املنصوص عليها يف هذا القانون مبضي ستة أشهر من يوم إعالن نتائج 

  .االنتخاب أو االستفتاء، وهنا كان على املشرع اجلزائري التدخل حلل هذا الفراغ القانوين

   لمقررة لها تطبيقات الجرائم  االنتخابية والعقوبات ا: المطلب  الثاني  

اجلرائم االنتخابية تتعدد حبسب املرحلة اليت متر �ا العملية االنتخابية، فمن اجلرائم ما يرتكب يف املراحل 

التحضريية لالنتخابات كجرائم القيد، أو احلذف املخالف للقانون، ومنها ما يرتكب يف مرحلة الرتشيح، أو أثناء 

يرافق عملية التصويت، كجرمية التصويت املخالف للقانون، وجرمية الرشوة احلملة االنتخابية، ومن اجلرائم ما 

االنتخابية، وجرمية اإلخالل بأمن العملية االنتخابية، وأيا كان وقت ارتكاب اجلرمية فهو مساس بنزاهة العملية 

  :حو اآليتاالنتخابية، وطعن يف نتائجها ، وعلى هذا األساس نتناول أنواع اجلرائم االنتخابية على الن

  تعلقة باألعمال التحضيرية للعملية االنتخابية الجرائم الم: الفرع األول

إن اإلعداد للعملية االنتخابية والتحضري هلا كما سلف اإلشارة إليه يف الفصل الثاين من الباب األول  من 

اللجان اإلدارية البلدية القيام هذا البحث يضم عدة أعمال وإجراءات أمهها القيد يف القوائم االنتخابية، أين تتوىل 

بذلك، وقد ترتكب عند إعدادها خمالفات تتمثل يف التزوير والغش، والتدليس مثال، أو عرقلة السري العادي هلذه 

العملية، وفقا ملا نصت عليه النصوص القانونية املعمول �ا، وهنا تدخل املشرع كغريه من التشريعات، وخصص هلا 

اجلرائم االنتخابية واليت من بينها جرائم القيد، أو اإلخالل بسري عملية القيد، وسوف  بابا كامال حتت عنوان

  : حناول استعراض أهم جرائم القيد يف القوائم االنتخابية وذلك كاآليت

  جرائم القيد في القوائم االنتخابية: أوال

 12إىل  03الل املواد من حدد املشرع اجلزائري طريقا وسن حدودا للقيد يف القوائم االنتخابية من خ

، حيث أوضح فيها شروط القيد، وبني الفئات احملرومة، من مباشرة احلقوق 2016من نظام االنتخابات لسنة 

فمن توافرت يف الشروط املنصوص عليها ن وجب عليه القيد يف القوائم . السياسية ، وخاصة احلق يف االنتخاب

ان حمروما، أو موقوفا فعليه اجتناب القيد يف تلك القوائم ، ومن فعل ذلك ، ومن ك1االنتخابية التابعة ملوطن إقامته

                                                           
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10من القانون العضوي رقم   06إىل  03املواد  -1
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من خالل التسجيل بأمساء وصفات مزيفة، أو أخفى حالة من حاالت فقدان األهلية اليت متنعه من حق 

االنتخاب، أو حصل على شهادة تسجيل أو شطب مزورة، فإنه يضع نفسه حتت طائلة املسائلة اجلزائية عن 

، ويف هذا الصدد أكد املشرع أنه يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل 1من جرائم اإلخالل بضوابط القيدجرمية 

دج، كل من سجل نفسه يف أكثر من قائمة انتخابية  40.000د ج إىل  4.000ثالثة سنوات، وبغرامة من 

هلية اليت ينص عليها حتت أمساء، أو صفات مزيفة، أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حاالت فقدان األ

من القانون السالف الذكر، أن كل تزوير يف تسليم، أو تقدمي شهادة تسجيل، أو  198القانون، وتضيف املادة 

د ج إىل  6.000شطب من القوائم االنتخابية يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالثة سنوات، وبغرامة من 

  .د ج 60.000

اقب باحلبس من ثالث أشهر إىل ثالث سنوات، كل من سجل أو من نفس القانون تع 200أما املادة 

حاول تسجيل شخص، أو شطب اسم شخص يف قائمة انتخابية دون وجه حق، وباستعمال تصرحيات مزيفة، أو 

شهادات مزورة، كما ميكن احلكم عليه، باحلرمان من ممارسة حقوقه املدنية ملدة سنتني على األقل، ومخسة سنوات 

  .2على األكثر

وبإلقاء نظرة فاحصة على النصوص السالفة الذكر  ميكن القول أن جرائم القيد على إخفاء املعلومات 

احلقيقية للتسجيل، أو الشطب بسبب عدم توافر الشروط املنصوص عليها يف قانون االنتخابات، وبالتايل حتدث 

كتصرف اجيايب، أو إخفاء معلومات التجاوزات من خالل إدراج بعض من ال يستحق هذا القيد باعتماد التزوير  

  .جوهرية كتصرف سليب، على أن يكون هذا العمل من قبل الناخب، أو القائم على عملية القيد

  جرائم  اإلخالل بسير عملية القيد : ثانيا 

أسبغ املشرع محايته على سري عملية القيد من خالل النص على توقيع عقوبة رادعة وزاجرة على كل من 

سه املساس �ذه العملية، والعبث �ا ن ويف هذا اخلصوص أفصح املشرع عن تلك احلماية يف نص تسول له نف

أنه يعاقب باحلبس من ستة اشهر إىل ثالث سنوات، " ، بقوله  2016من نظام االنتخابات لسنة  199املادة 

يعرتض سبيل د ج، ويعاقب على احملاولة بنفس العقوبة كل من  60.000د ج إىل  6.000وبغرامة من 

                                                           
  .املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 16/10من القانون العضوي رقم   200،  198املادتني  -1
  . 252ضياء األسدي، جرائم االنتخابات، مرجع سبق ذكره، ص  -: يراجع -2

  .20أمني مصطفى  حممد، مرجع سبق ذكره، ص -             
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عمليات ضبط القوائم االنتخابية، أو يتلف هذه القوائم، أو بطاقات الناخبني، أو خيفيها، أو حيوهلا، أو يزورها، 

  .وتضاعف العقوبة يف حالة ارتكاب هذه املخالفة من طرف األعوان املكلفني بالعمليات االنتخابية

يف هذا النص جند أن املشرع قد شدد العقوبة يف حق األعوان املكلفني بالعملية االنتخابية، خاصة وأن         

هذه املادة اشتملت على عدة صور للجرائم االنتخابية اليت تقع على القوائم االنتخابية ، وهي اعرتاض سبيل 

للقوائم االنتخابية أو بطاقات االنتخاب ، وهذه  عملية القيد ، أو إتالف ، أو إخفاء ، أو حتويل ، أو تزوير

اجلرائم ال تقع غالبا إال من طرف أعوان اإلدارة االنتخابية ،على خمتلف مستويا�م ، وقد يكون الفاعل هلا أحيانا 

من خارج اإلدارة االنتخابية ، فقد يكون عامال فنيا ، أو ناخبا عاديا استطاع الوصول إىل تلك القوائم ، أو 

  .1شحامر 

و املالحظ أيضا أن املشرع نص على عقوبة الشروع أو احملاولة، األمر الذي قد يرتتب عليه االختالف يف 

 198من قانون االنتخابات املشار إليها أعاله، واليت حتيلنا عند تقدير العقوبة إىل على املادة  199فهم املادة 

لنصوص اجلزائية، فال عقوبة على احملاولة إال بنص صريح يف السالفة الذكر، ويف تقديرنا أنه ال جيوز القياس يف ا

  . مواد اجلنح اليت حدد�ا املادة القانونية

  : تعلقة بعمليتي الترشيح والحملة االنتخابية   الماالنتخابية الجرائم : الفرع الثاني 

ومراجعة القوائم االنتخابية ، مبرحلة تبدأ املرحلة الثانية من العملية االنتخابية، بعد استدعاء اهليئة الناخبة  

الرتشيح بتقدمي أوراق الرتشح خالل فرتة حمددة قانونا، تليها فرتة الطعون يف بعض النظم االنتخابية كالنظامني 

املصري والفرنسي واجلزائري، فيما خيص انتخاب أعضاء ا�الس الشعبية احمللية والوطنية، أمام اجلهات القضائية  

ه، وعقب فرتة الرتشيح تبدأ مرحلة احلملة االنتخابية للمرشحني، كما ينظمها القانون ، واليت تنتهي كما سبق بيان

عادة قبل يوم االقرتاع، لذلك وضع املشرع مجلة من الشروط والضوابط امللزمة، فمن حاد عنها يعرض نفسه 

ه املسألة سيكون حديثنا عن اجلرائم ، وحول هذ2للمسائلة اجلزائية ، ويتعرض للعقوبات اليت حددها املشرع سلفا

  : اليت تقع يف مرحلة الرتشح واحلملة االنتخابية يف نقطتني على النحو اآليت

  

                                                           
  . 52مرجع سبق ذكره ، ص  براهيم،إبن داود  -: يراجع -1

  . 22مرجع سبق ذكره، ص ، أمني مصطفى حممد -             
  . 271،  270ص ، ضياء عبد اهللا عبود جابر األسدي، مرجع سبق ذكره -2
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  جرائم الترشيح  : أوال

إن تقدم أي شخص لرتشيح نفسه، ألي استحقاق انتخايب باملخالفة لتلك الشروط أو الضوابط احملددة 

واملالحظ أن املشرع قد  .1حتت املتابعة اجلزائية، والعقاب نظري أفعاله يف نظام االنتخابات جيعل عمله ذلك واقعا

قسم جرائم الرتشيح إىل طائفتني تتضمن األوىل الرتشيح الوحيد املخالف للقانون، وحتتوي الثانية على الرتشيح 

، وموقف املشرع من  املتعدد يف أكثر من دائرة انتخابية ، وفيما يلي أهم اجلرائم اليت ترتكب خالل فرتة الرتشيح

  . رقابة القضاء عليها

كما عرضنا يف الفصل الثاين من الباب األول الشروط اليت يتطلبها : جرائم مخالفة شروط صحة الترشيح -1

املشرع فيمن يرشح نفسه، حيث استلزم املشرع لتوافر تلك الشروط أن يقدم طالب الرتشح  مجلة من األوراق 

توافر تلك الشروط فيه، وتعد تلك األوراق أوراقا رمسية تطبق عليها أحكام قانون واملستندات اليت تثبت صحة 

العقوبات من حيث التجرمي والعقاب، وهذا يعين أن أي مرشح يقدم أوراقا أو مستندات غري حقيقية ، أو مزورة، 

قانون  من 228و 216إىل  214فإنه يكون قد عرض نفسه لتوقيع العقوبات املنصوص عليها يف املواد 

، وترتاوح عقوبتها بني 2العقوبات، اخلاصة جبرائم التزوير للمحررات العمومية أو الرمسية والوثائق والشهادات اإلدارية

  .3السجن من عشر سنوات إىل عشرين سنة إذا كان الفاعل غري موظف، وتصل إىل املؤبد إذا كان الفاعل موظفا

دارية والشهادات اإلدارية، فإن العقوبة ترتاوح من ستة أشهر إىل ثالث أما فيما يتعلق بتزوير الوثائق اإل         

دج، مع احلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الوطنية ملدة  50.000دج إىل  20.000سنوات ، وغرامة من 

  .4سنة إىل مخس سنوات

من نظام  213 نص املادة وأضاف املشرع اجلزائري جرمية أخرى يف هذا الباب تتعلق بالتوقيع املزدوج يف        

االنتخابات ، واليت جرم من خالهلا املشرع منح الناخب املسجل يف القائمة االنتخابية توقيعه ألكثر من مرشح 

واحد، واليت يلجأ إليها بعض املرشحني بغرض مجع التوقيعات الالزمة قبل إيداعهم ملف الّرتشيحات على مستوى 

  .5من هذا القانون 143، 94، 73لمواد اهليئات اإلدارية املختصة طبقا ل

                                                           
  153،  152مرجع سبق ذكره، ص ، سهام عباسي -1
  244،  243، ص2009 ، اجلزائر،دار هومة للطباعة والنشر ،)10ط ، 02خاص، ج الوجيز في القانون الجزائي ال(: أحسن بوسقيعة -2
  .مرجع سبق ذكرهات املعدل واملتمم، املتعلق بقانون العقوب 66/156من األمر  216و  214املادتني  -3
  .مرجع سبق ذكرهات املعدل واملتمم، بقانون العقوباملتعلق  66/156من األمر  222املادة  -4
  .64، ص 2007/2008 ، حممد خيضر بسكرةجامعة ، مقدمة إىل كلية احلقوقيف القانون، ، رسالة ماجستري )آليات الرقابة على العملية االنتخابية( :شوقي يعيش متام -5
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، فهل يقصد به املرشح 213واملالحظ يف هذا الصدد أن املشرع مل حيدد الشخص املقصود بنص املادة           

، 1أو الناخب أو كليهما، خاصة وأن نصوص القوانني العقابية ال حتتمل التفسري الواسع، كما ال تقبل القياس

  .صعوبة تطبيق هذه املادة، وهنا على املشرع التدخل حلل هذا اإلشكالاألمر الذي يرتتب عليه 

قرر املشرع اجلزائري يف نص املادتني : جريمة الترشيح المتكرر في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد -2

 أكثر من من قانون االنتخابات، أنه ال جيوز ألحد أن يرشح نفسه يف أكثر من قائمة انتخابية، أو يف 97و  76

  .من هذا القانون 202دائرة انتخابية، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للعقوبات املنصوص عليها يف املادة 

ويستفاد من هذه النصوص السالفة الذكر، عدم جواز أن يرشح الشخص نفسه يف أكثر من دائرة 

املعنية رفض قوائم الرتشيح حمل  انتخابية يف عملية واحدة، ومن يفعل ذلك فقد ألزم املشرع اإلدارة االنتخابية

املخالفة  بقوة القانون ، وبالتايل حرمانه من ترشيح نفسه، وهذه جزاءات إدارية تتخذها اإلدارة االنتخابية، إضافة 

، واليت تعرضه لعقوبة احلبس من ثالث أشهر إىل ثالث 2إىل العقوبات اجلزائية اليت سوف يتابع قضائيا بشأ�ا

  .د ج 40.000دج إىل  4.000 سنوات، وبغرامة من

واملالحظ على هذه املادة أن املشرع مل حيدد يف حالة الرتشيح املزدوج القائمة املعنية بالرفض، فهل يقصد 

القائمتني معا، أو القائمة الثانية كما فعل املشرع املصري الذي مل يقرر أي جزاء جزائي هلذه اجلرمية، وإمنا اكتفى 

  .، وهنا على املشرع التدخل والفصل يف هذا األمر3ل يف إلغاء القائمة الثانيةباجلزاء اإلداري املتمث

أما املالحظة الثانية فتتمثل يف أن هذه اجلرمية تتحقق مبجرد وقوع الفعل املادي املكون هلا ، واملتمثل يف 

، واملتمثل يف القصد تقدمي طلب الرتشيح يف أكثر من دائرة انتخابية، وال تتطلب توافر الركن املعنوي للجرمية

اجلنائي، وهذا ما استقرت عليه حمكمة النقض الفرنسية يف أحكامها، حيث قررت احلكم بإدانة املخالف مبجرد 

ثبوت الفعل املادي للجرمية ، واملعاقب عليه بصرف النظر عن توافر القصد اجلنائي من عدمه، كما قررت احملكمة 

تقوم ، وأن العقوبة توقع على مرتكب فعل الرتشيح، يف أكثر من قائمة قبل يف  ذات احلكم أن املسؤولية اجلزائية 

  .4أو بعد دعوة الناخبني للتصويت

                                                           
  .93ص ، مرجع سبق ذكره ر أمني مصطفى حممد، تو أشار إليه الدك 2310جمموعة أحكام النقض رقم  09/03/1981نقض  -1
  .153سهام عباسي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .169، 168مصطفى عفيفي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
  283ص ، مرجع سبق ذكره، اجلرائم االنتخابيةضياء عبد اهللا عبود جابر األسدي،  -4
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  جرائم الحملة االنتخابية : ثانيا

حدد املشرع قواعد وضوابط احلملة االنتخابية يف الفصل األول من الباب السادس املعنون باحلملة االنتخابية      

، واليت تسري على احلملة االنتخابية، 2016من قانون االنتخابات لسنة  186ىل إ 173وذلك يف املواد 

مبناسبة مجيع االستحقاقات االنتخابية ، واالستشارات الشعبية، واليت سبق اإلشارة إليها سابقا، واليت عرضنا فيها 

املشرع املرشحني �ا، ومن يتعداها  مجلة من الشروط والقواعد املتعلقة بسري احلملة االنتخابية، واليت ألزم من خالهلا

فقد عرض نفسه للمتابعة اجلزائية، وهو ما يؤدي إىل تفعيل الرقابة القضائية على هذه املرحلة من العملية 

االنتخابية، إىل احلد الذي جيعلها رادعة ملرتكبيها أيا كانوا مرشحني ، أفراد ، موظفني ، وزاجرة لكل من تسول له 

  .1نفسه خرق القانون

ويالحظ أن األحكام العقابية للحملة االنتخابية يف القانون االنتخايب اجلزائري على غرار التشريعني املصري     

  :والفرنسي، ترتكز على طوائف أساسية من األحكام سوف نتعرض هلا بشيء من التفصيل على النحو اآليت

تنوعت النصوص اخلاصة بتنظيم احلملة : رقابة القضاء على الجرائم الخاصة بتنظيم الحملة االنتخابية -1

االنتخابية، ويف املقابل جند النصوص اليت جترم وتعاقب على خمالفة تلك النصوص، سواء من حيث زما�ا أو 

  : زها فيما يليمكا�ا، أو من حيث حياد أعوان اإلدارة االنتخابية، واليت ميكن إجيا

حدد املشرع بدقة كما رأينا مواعيد بداية و�اية احلملة : الجرائم الماسة بالضوابط الزمنية للحملة االنتخابية –أ 

االنتخابية، واليت تبدأ من اليوم اخلامس والعشرين السابق ليوم االقرتاع ، وتنتهي يف اليوم الثالث قبل تاريخ االقرتاع، 

القرتاع مبناسبة االنتخابات الرئاسية فإ�ا تبدأ قبل اليوم الثاين عشر من تاريخ االقرتاع، وتنتهي وإذا جرى دور ثاين ل

قبل يومني من التاريخ السالف الذكر، ولذلك فأي أعمال دعائية متارس قبل أو بعد تلك املواعيد تعد جرمية 

دج، مع  100.000دج إىل  50.000بغرامة من  97/07انتخابية، كان يعاقب عليها املشرع يف األمر 

  . 2احلرمان من حق التصويت والرتشيح ملدة ستة سنوات

                                                           
  . 239مرجع سبق ذكره ، ص ، مزوري ياسني - : يراجع  -1

  . 57،  56ص  ،مرجع سبق ذكره، ، بن داود إبراهيم -              
  .مرجع سبق ذكره، قانون االنتخاباتاملتضمن  97/07من األمر  173،  172املادتني  -2
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،  2016و  2012غري أن هذا النص ألغي مبوجب التعديالت اليت مست قانون االنتخابات سنيت 

دون تعويضه بنص آخر ، األمر الذي جند أنه حيد من رقابة القضاء على هذه النقطة وبالتايل تفقد النصوص 

  .1قة �ذه املرحلة صفة اإللزاميةاملتعل

حدد املشرع أماكن حمددة على سبيل احلصر : ابط المكانية  للحملة االنتخابيةالجرائم الماسة بالضو  –ب 

لوضع اإلعالنات واإلشارات االنتخابية، حيث أمر السلطات احمللية لإلدارة االنتخابية يف كل دائرة انتخابية 

النتخابية، خالل فرتة احلملة االنتخابية، حبيث يعطي لكل مرشح أو قائمة ختصيص أماكن لوضع اإلعالنات ا

  .2ترشيح مساحة متساوية يف تلك األماكن، وال حيق القيام بوضع امللصقات الدعائية خارج تلك األماكن

لكن املالحظ على هذا النص أن املشرع مل يضع جزاء على خرق أحكامه من خالل تعليق امللصقات 

خارج تلك األماكن احملددة، لكنه يف املقابل جند أنه جرم الدعاية االنتخابية يف أماكن العبادة ، أو الدعائية 

املؤسسات واإلدارات العمومية، واملؤسسات الرتبوية والتعليمية والتكوين بأي شكل من األشكال مبوجب أحكام 

باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات،  من قانون االنتخابات اليت جترم هذا اخلرق وتعاقب عليه 215املادة 

دج، وهذا بغرض تفادي األخطاء اليت وقعت سنوات التسعينات ن  200.000دج إىل  50.000وبغرامة من 

 . 3وترتب عليها حماولة املساس بأمن وسالمة الدولة

اإلدارة  حظر املشرع على أعضاء :الجرائم الخاصة بتحييد اإلدارة االنتخابية عن  الحملة االنتخابية –ج

، أو 4االنتخابية على كافة املستويات تفضيل مرشح على آخر من خالل القيام بأعمال الدعاية واإلشهار له

متكينه من استعمال أمالك الدولة ، أو وسائل اإلدارة أو األمالك العمومية، إال إذا نص القانون على خالف ذلك 

كن املالحظ هنا أن املشرع جرم استعمال املمتلكات من قانون االنتخابات، ل 215صراحة طبقا لنص املادة 

                                                           
  .182ص ، مرجع سبق ذكرهمحد عاجل الكناين، ضياء  -: يراجع -1

  . 61،  60مرجع سبق ذكره، ص ، بن داود إبراهيم -              
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم   182املادة   -2
   .242،  241مرجع سبق ذكره ص  ،، حممد بوفرطاس -: يراجع -3

  .وما بعدها 239، ص مرجع سبق ذكره، مزوري ياسني -              
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات، املتعلق  16/10من القانون العضوي رقم  164ادة  امل -:يراجع -4

  .وما بعدها  191ص  ،مرجع سبق ذكرهمحد عاجل الكناين،  ضياء -             
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التابعة لشخص معنوي عام أو خاص خالل فرتة احلملة االنتخابية، دون بقية األفعال األخرى، واليت من شأ�ا 

  .1املساس بنزاهة العملية االنتخابية وخروجها عن رقابة السلطة القضائية يف هذا ا�ال

وضع املشرع للحملة االنتخابية قواعد : رقابة القضاء على الجرائم الخاصة بموضوع الحملة االنتخابية -2

وأطر ال جيوز ألي كان جتاوزها، أو التعدي عليها، وأناط باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات مسؤولية الرقابة 

، وإخطار السلطات القضائية عن التجاوزات 2أنعلى جمريات هذه العملية وتدوين مالحظا�ا �ذا الش

واملخالفات ذات الطابع اجلزائي، ولضمان فعالية هذه الرقابة وضع املشرع جمموعة من النصوص العقابية يف هذا 

   : ، واليت ميكن إمجاهلا يف الصور اآلتية3الشأن جترم املساس مبوضوع احلملة االنتخابية

كان املشرع حريصا على تنظيم احلملة االنتخابية من كما  : االنتخابيةلحملة ا الجرائم الماسة بأخالقيات –أ 

حيث زما�ا ومكا�ا وضمان حياد أعوان اإلدارة االنتخابية وتوفري احلماية اجلزائية هلا، فقد حرص على محاية 

لوك غري مشروع ، وذلك من خالل إلزام كل مرشح باالمتناع عن كل حركة أو س4موضوع احلملة االنتخابية ذا�ا

أو مهني أو شائن، أو غري أخالقي، والسهر يف املقابل على كل ما يضمن حسن سري احلملة االنتخابية، وعلى 

من قانون االنتخابات، على معاقبة كل من خيالف أخالقيات احلملة االنتخابية  216هذا األساس نصت املادة 

دج أو بإحدى هاتني  60.000دج إىل  6.000باحلبس من مخسة أيام إىل ستة أشهر، وبغرامة من 

  .5العقوبتني

ويالحظ على املادتني السالفتني الذكر أن املشرع مل حيدد بدقة األفعال اليت تقع حتت طائلة العقاب، 

وإمنا جاءت املادة بصياغة العموم، األمر الذي قد يوسع من السلطة التقديرية للقاضي اجلزائي، من خالل إدخال 

ل يراه ميس بأخالقيات احلملة االنتخابية، كما أنه مل حيدد أيضا صفة الفاعل ، وإمنا يدخل حتت أي تصرف أو فع

                                                           
  .وما بعدها  310ص ، مرجع سبق ذكره، اجلرائم االنتخابيةضياء عبد اهللا عبود جابر األسدي،  -: يراجع -1

  . 64ص  ،مرجع سبق ذكره ،، داود إبراهيم بن -              
  مرجع سبق ذكره، ليا املستقلة ملراقبة االنتخاباتاملتعلق باهليئة الع 16/11من القانون العضوي رقم   13املادة   -2
  .200ص  ،مرجع سبق ذكرهمحد عاجل الكناين،  ضياء -3
  .  201ص  ،مرجع سبق ذكره محد عاجل الكناين، ضياء -:يراجع -4

  .242مرجع سبق ذكره، ص ، مزوري ياسني -             
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  216، 185 ادتنيامل -5
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طائلة العقاب كل من خيالف األحكام السالفة الذكر سواء كان مرشحا أو مواطنا، أو أحد أعوان اإلدارة 

  . 1ة احلظراالنتخابية، وهو ما من شأنه أيضا أن يوسع من نطاق األشخاص الواقعني حتت طائل

ويف األخري نالحظ أيضا أن املشرع مل جيمع بني العقوبتني معا احلبس والغرامة ، وغنما أعطى للقاضي 

السلطة التقديرية يف حتديد العقوبة املناسبة لألفعال ا�رمة، وال شك أن هذا تساهل من املشرع قد يضر حبسن 

املرشحني، ويؤثر كذلك على إرادة الناخبني ونتيجة سري احلملة االنتخابية ويؤدي إىل اإلساءة والتشهري ب

  .  االنتخاب

املشرع على كل مرشح التقيد برباجمهم أوجب : عدم التقيد بالبرامج االنتخابيةالجرائم المتعلقة ب –ب 

األحرار االنتخابية احلزبية بالنسبة للمرشحني بعنوان األحزاب السياسية، أو الربامج االنتخابية بالنسبة للمرشحني 

، ألن اهلدف من احلملة االنتخابية هو سعي كل مرشح إيصال برناجمه االنتخايب إىل 2أثناء احلملة االنتخابية

 214الناخبني، وإقناعهم به، وأن أي إخالل �ذا املبدأ يعرض صاحبه إىل العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

دج  400.000روج عن الربامج االنتخابية بغرامة من من قانون االنتخابات، اليت تنص أنه يعاقب على كل خ

  .سنوات على األكثر 05دج واحلرمان من حق التصويت والرتشح ملدة  800.000إىل 

واملالحظ على هذه املادة أن املشرع نص على عقوبة الغرامة فقط، واحلرمان من حقي التصويت والرتشح 

  .هذه األفعال على الناخبني، يف نظر املشرع ملدة أقصاها مخس سنوات، وهذا يدل على عدم خطورة

جرم املشرع اجلزائري االحنراف يف استعمال رموز الدولة  :جرائم االنحراف في استعمال رموز الدولة –ج  

املتمثلة يف اللغة والدين، والسيادة الوطنية والوحدة الرتابية، خالل احلملة االنتخابية من طرف املرشحني ، أو 

من قانون االنتخابات اليت تعاقب على كل  217، حسب نص املادة 3كل متدخل يف هذه العمليةالناخبني، أو  

احنراف يف استعمال رموز الدولة ألغراض انتخابية باحلبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات، وبغرامة من 

ا احلبس دج، ويالحظ على هذه املادة أن املشرع قد مجع بني العقوبتني مع 500.000دج إىل  100.000

والغرامة ، وجعل تطبيقها وجوبيا على القاضي ، وال شك أن هذا التشدد يدل على خطورة تلك األفعال على 

رموز الدولة وسياد�ا، خاصة وأن استغالل هذا املوعد االنتخايب للنيل من رموز الدولة يؤثر على هيبتها وأمنها، 

                                                           
  وما بعدها 67ص  ،مرجع سبق ذكره ،أمني مصطفى حممد -1
  202مرجع سبق ذكره،  ص محد عاجل الكناين،  ضياء -2
  .243سبق ذكره ، ص  مرجع، مزوري ياسني -3
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التسعينات، ولذلك فقد قام  املشرع تشديد العقوبة لتصل وقد عانت اجلزائر من آثار تلك التصرفات خالل فرتة 

سنوات كحد أقصى، كما أنه مل حيدد مصطلح رموز الدولة ويعددها، حيث تبقى سلطة تقديرها للقاضي  10إىل 

حيددها من خالل الرجوع إىل املواد الدستورية اليت تنص عليها ، وهنا نالحظ أن سلطة القاضي يف الرقابة تتسع 

  . ا�اليف هذا 

املشرع قواعد وضوابط لتنظيم احلملة االنتخابية، وقواعد وضابط ملوضوعها، فإنه واحلال كذلك كما وضع 

وضع قواعد وضوابط لتلقي األموال وصرفها يف احلملة االنتخابية، ووضع عقابا جزائيا ضد كل من خيالف تلك 

االنتخابات احملظورات اليت على املرشحني لالنتخابات من قانون  191فلقد تناولت املادة ، 1القواعد واألسس

إتيا�ا، فحظرت على املرشحني قبول هبات نقدية أو عينية، أو أية مسامهة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة 

من القانون السالف الذكر كيفية إعداد حساب احلملة االنتخابية من خالل تبيان  196أجنبية، وحددت املادة 

املتحصل عليها، والنفقات احلقيقية حسب مصدرها وطبيعتها وتسلم غلى ا�لس الدستوري، دون جتاوز  اإليرادات

  .  2من نفس القانون 194و  192احلد األقصى املسموح به طبقا للمادتني 

فقات تلك هي مجلة القواعد والضوابط احملددة لتمويل احلملة االنتخابية ، وكيفية حساب اإليرادات والن         

 218، اليت قررها املشرع يف نص املادة 3يف إطار احلد املسموح به، ومن خالفها ، يعرض نفسه للمتابعة اجلزائية

دج إىل  40.000من قانون االنتخابات اليت تعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات، وبغرامة من 

من  219رة، وكذلك نص املادة دج عن تلقي املرشح ألموال خارجية بصفة مباشرة أو غري مباش 200.000

د ج واحلرمان من حقي التصويت والرتشح  200.000دج إىل  40.000نفس القانون تعاقب بالغرامة من 

  .ملدة ستة سنوات على األكثر على عدم إعداد حساب احلملة االنتخابية بالكيفية اليت حددها القانون

من جهات أجنبية ، يف حني أنه اكتفى بعقوبة  واملالحظ أن املشرع شدد على عقوبة تلقي أموال وهبات

الغرامة فقط ، واحلرمان من حقي التصويت والرتشح يف جنحة عدم إعداد كشوفات احلملة االنتخابية ، وهذا نظرا 

خلطورة اجلرمية األوىل على السيادة الوطنية وغلق كل املنافذ يف هذا الباب، أما اجلرمية الثانية فخطور�ا نسبية، ألن 

هلدف من تقرير اإلجراء الثاين، هو فرض رقابة على أموال احلمالت االنتخابية ، من حيث املصدر ، ومن حيث ا

                                                           
  .وما بعدها 249 ، صمرجع سبق ذكره، حممد بوفرطاس -1
  244،  243مرجع سبق ذكره، ص ، مزوري ياسني -2
  229،  228مرجع سبق ذكره،  ص ضياء محد عاجل الكناين،  -3
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، وبذلك 1اإلنفاق، واليت تعد كذلك آلية من آليات تطبيق املادة األوىل املتعلقة مبصادر متويل احلملة االنتخابية

 بسور من احلماية اجلزائية اليت تكفل صيانة تلك القواعد يكون املشرع قد أحاط احلملة االنتخابية ومتويلها املايل

والضوابط من أي تالعب أو جتاوز هلا من أي مرشح كان، وكل ذلك �دف حتقيق مبدأي املساواة وتكافؤ الفرص 

  .2أمام كل املرشحني

  تعلقة بعمليات التصويت والفرز وإعالن النتائج  الماالنتخابية الجرائم : الفرع الثالث 

خيص املشرع اجلزائري جرائم التصويت والفرز وإعالن النتائج مبواد معينة بذا�ا، بل مجع كل جرائم مل         

االنتخاب يف الباب السابع ، ومنها اجلرائم السالفة الذكر، وقسم تلك اجلرائم إىل فئات، كل فئة جعل هلا عقوبة 

، وفيما يلي نعرض لتلك 3ه، وحبسب الفاعل كذلكختتلف عن الفئات األخرى حبسب جسامة الفعل املعاقب علي

  .اجلرائم والعقوبات حسب ترتيبها القانوين

  رقابة القضاء على الجرائم الخاصة بالتأثير على الناخبين -أوال

من أجل توفري احلماية القانونية للناخب أثناء عملية التصويت من أي صورة من صور الضغوط والتأثري 

املادي أو املعنوي على إرادته يف التعبري عن رأيه بكل حرية عمن سيصوت عليه ، وهذا كله مبعزل عن مظاهر 

هذا وقد تطرق املشرع إىل السبل غري التأثري املمارسة خالل فرتة احلملة االنتخابية على حنو ما سبق ذكره، 

  : املشروعة يف ذلك على النحو اآليت

االنتخابية من أخطر اجلرائم وأكثرها شيوعا يف العمليات تعد جرمية الرشوة : جريمة الرشوة االنتخابية -1

، أو عن االنتخابية، وذلك لسهولة اللجوء إليها من قبل بعض املرشحني من أصحاب املال سواء بطريقة مباشرة

، لذلك ذهبت كل التشريعات االنتخابية 4طريق مندوبيهم وأنصارهم، وكذلك لصعوبة إثبا�ا من الناحية القانونية

تقريبا إىل جترمي كل ما يتصل �ذه اجلرمية، ومنها التشريع اجلزائري الذي قرر عقوبة احلبس من سنتني إىل عشر 

ج على كل من قدم هبات نقدا أو عينا، أو وعد د  1.000.000دج إىل  200.000سنوات وبغرامة من 

بتقدميها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية، أو خاصة، أو مزايا أخرى خاصة قصد التأثري على ناخب أو 

                                                           
  وما بعدها 249 ، ص مرجع سبق ذكره، د بوفرطاسحمم -1
  .66،  65، ص مرجع سبق ذكره، بن داود إبراهيم -2
  .74و  73، ص مرجع سبق ذكره، أمني مصطفى حممد -3
  .130، جامعة اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، ص 2015 ،11ة واإلدارية، العدد ، جملة العلوم القانوني)جريمة الرشوة االنتخابية ، دراسة مقارنة(: طيفور زواوي -:يراجع -4

  . 247،  246مزوري ياسني ، املرجع السابق ، ص  -             
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عدة ناخبني عند قيامهم بالتصويت، ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم ذات الوسائل �دف منع ناخب أو 

  .1ناخبني من اإلدالء بأصوا�م

ويالحظ على العقوبة السالفة الذكر أن املشرع قررها يف حق كل من الراشي واملرتشي، أي الفاعل لتلك        

األعمال اإلجرامية، وعلى كل من قبل أو طلب نفس اهلبات أو الوعود باعتباره الطرف الثاين يف هذه اجلرمية، 

  .2منه 25ليها يف قانون الفساد يف املادة خمالفا املشرع يف هذه النقطة، وهي نفس العقوبة املنصوص ع

كما يالحظ أيضا أن املشرع، أعفى من العقوبة كل من ارتكب أو شارك يف األفعال ا�رمة، ويقوم 

باإلبالغ لدى السلطات اإلدارية أو القضائية قبل مباشرة املتابعة بشأ�ا، أي قبل حتريك الدعوى العمومية، أو 

، 3ة العامة يف ملف التحريات األولية، وساعد يف الكشف عن مرتكبيها، ومعرفتهممبعىن آخر قبل تصرف النياب

إىل النصف إذا مت التبليغ بعد مباشرة الدعوى العمومية ، وساعد يف القبض على شخص أو أكثر وختفض العقوبة 

  .4من األشخاص الضالعني يف ارتكاب اجلرمية

العقوبة املقررة جلرمية الرشوة االنتخابية ذات حدين، سواء  ويالحظ كذلك على العقوبة أن املشرع جعل       

بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، أو املالية ، وبالتايل أعطى للقاضي سلطة تقدير العقوبة املناسبة بني احلدين، غري 

نتخابية خاصة، ، وهذا نظرا خلطورة هذه اجلرمية على العملية اال5أنه مل يعطيه حق االختيار بني إحدى العقوبتني

واحلياة السياسية بصفة عامة ، وهنا نشري إىل أن املشرع مل ينص على عقوبة تبعية كاحلرمان من حقي التصويت 

والرتشح ملدة معينة، وهذا سهو منه، ال بد من تداركه يف التعديالت املقبلة لقانون االنتخابات، وهو األمر الذي 

  .أ حرية الناخبمن شأنه تعزيز احلماية القانونية ملبد

تعد مسألة األمن : جريمة استعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من ممارسة حقه االنتخابي بحرية -2

والسالمة واالنتظام والسكينة �ريات عملية التصويت، من أهم العوامل املساعدة، على قيام الناخب بواجبه 

وقد يلجأ البعض إىل تعكري صفة هذه العملية من االنتخايب بكل حرية بعيدا عن أي ضغط نفسي أو مادي، 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  211املادة  -1
  . 14/2006اجلريدة الرمسية ، علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهاملت 2006فيفري  20املؤرخ يف  06/01القانون رقم  -: يراجع -2

  . 31، 30، ص 2012 ،اجلزائر ،لنشر، دار هومة للطباعة وا)06الطبعة  ،2ج ، االعتداء على األموال العامة والخاصةجرائم ( :عبد العزيز سعد -              
  .73، ص 06الطبعة  2ج ، 02الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، ج أحسن بوسقيعة،  -:يراجع -3
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، ويتعرض من يلجأ إىل 1خالل �ديد الناخب، وختويفه بفقدان منصبه، أو تعريضه هو وعائلته أو أمالكه للضرر

من قانون االنتخابات، واملتمثلة يف احلبس من ثالثة أشهر  213هذه األفعال للعقوبات املنصوص عليها يف املادة 

دج ، وتضاعف هذه العقوبة إذا صاحبتها أعمال العنف أو  30.000د ج إىل  3.000وبغرامة من إىل سنة، 

االعتداء، كما يعاقب على محل ناخب أو عدة ناخبني على االمتناع عن التصويت باستعمال أخبار خاطئة أو 

دج إىل  6.000مة من إشاعات افرتاضية أو مناورات احتيالية باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات، وبغرا

دج، كما يعاقب على جمرد محل سالح، والدخول به إىل مكتب التصويت سواء كان ظاهرا أو خمفيا  60.000

باستثناء أعضاء القوة العمومية املسخرين قانونا بضمان األمن داخل املراكز االنتخابية، باحلبس من ستة أشهر إىل 

دج، وعلى هذا األساس فإن جمرد محل السالح يشكل  40.000دج  إىل  4.000ثالث سنوات، وبغرامة من 

جرمية داخل مكاتب التصويت، وهذا من شأنه أن يبعث الرهبة يف نفوس الناخبني متنعهم من أداء واجبهم 

 .2االنتخايب بكل حرية وسكينة

  رقابة القضاء على الجرائم المخلة بسير عملتي التصويت والفرز: ثانيا

مل يتواىن املشرع يف جتري األفعال املخلة بسري عملية التصويت والفرز بتجرميه كل ما ميس باألمن والنظام         

  : وحرية التصويت، وكل ما من شأنه أن يؤثر على سالمة ونزاهة نتائج التصويت، وتتمثل هذه اجلرائم فيما يأيت

يعد املساس بأمن وسالمة عملييت التصويت : رزجريمة اإلخالل بأمن وسالمة عمليتي التصويت والف -1

من قانون االنتخابات، فكل تعكري لصفو أعمال  206، يف نص املادة 3جرمية يعاقب عليها القانون والفرز

مكتب التصويت أو املساس حبق أو حرية التصويت، أو منع مرشح، أو من ميثله، من حضور عملية التصويت أو 

حلبس من ستة أشهر إىل سنتني  مع احلرمان من حقي االنتخاب والرتشح ملدة سنة الفرز جنحة يعاقب عليها با

دج إذا  40.000دج إىل  4.000على األكثر، وتكون العقوبة من ستة أشهر إىل ثالثة سنوات ، وبغرامة من 

عشر  ارتبطت تلك األفعال حبمل سالح، وتشدد العقوبات السالفة الذكر لتصل إىل احلبس من مخس سنوات إىل

د ج إذا كانت إثر خطة مدبرة يف تنفيذها يف دائرة أو  500.000د ج إىل  100.000سنوات، وغرامة من 

                                                           
  . 77، 76، ص مرجع سبق ذكره، بن داود إبراهيم -: يراجع -1
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، ويعاقب بنفس العقوبة عضو مكتب التصويت، أو العون املكلف حبراسة أوراق التصويت 1عدة دوائر انتخابية

  .2اليت يتم فرزها وخيل بعملية التصويت

املشرع جعل منها جنحة، رغم أ�ا تشكل جناية يف نظر قانون  واملالحظ على هذه األفعال أن

العقوبات، ولعل اهلدف من وراء هذا الفعل هو سرعة الفصل يف جرائم اجلنح، عكس ما هو عليه احلال يف جرائم 

اجلنايات اليت تتسم إجراءا�ا بالطول والتعقيد، وكذلك عدم إعطائها حجما أكثر من احلجم الذي تستحقه ، 

ة إىل متكني القاضي من دراسة امللف وبسط رقابته عليه، بعيدا عن التأثريات اخلارجية اليت تصاحب إجراءات إضاف

احملاكمة يف اجلنايات، وهذا نظرا ملا تشكله من �ديد ومساس باألمن والنظام العام الذي يستدعي سرعة الفصل 

  .3والردع يف مثل هذه اجلرائم

يعترب هذا النوع من اجلرائم من أخطر ما ميس العملية  :يق االقتراعجريمة اإلخالل اختطاف صناد -2

االنتخابية، ويطعن يف صحة نتائجها بصورة مباشرة، فنجد أن املشرع شدد  يف عقوبتها، ومن هذه اجلرائم جرمية 

ليها خطف صندوق االنتخاب احملتوي على بطاقات التصويت املعرب عنها واليت مل يتم فرزها بعد، واملعاقب ع

دج، وتصبح هذه األفعال  500.000دج إىل  100.000باحلبس من مخس إىل عشر سنوات، وبغرامة من 

جناية يعاقب عليها بالسجن من عشر سنوات إىل عشرين سنة، إذا وقع االختطاف من قبل جمموعة من 

  .4األشخاص وبعنف

جمموعة من األشخاص مع استعمال واملالحظ يف هذا املقام أن اختطاف صناديق التصويت من طرف         

العنف، هو اجلناية الوحيدة يف اليت جاء �ا قانون االنتخابات ، نظرا لشدة وقع هذه اجلرمية، وختلف أصحا�ا، 

فبعد فشلهم يف احلملة االنتخابية، وإقناع الناخبني برباجمهم االنتخابية، يلجأ هؤالء إىل الطريق املختصر واملباشر 

ل مرشح آخر، من خالل اختطاف الصناديق املعرب عنها، واليت مل يتم فرزها ، وتقوم اجلرمية سواء إلجناح، أو إفشا

ما ذهب إليه املشرع املصري عكس مت فتحها وتغيري األوراق، أو مل يتم ذلك، فبمجرد االختطاف يشكل جرمية، 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم   206املادة   -1
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم   210املادة   -2
  .وما بعدها 259، ص مرجع سبق ذكره، اجلزائي العامأحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون  -: يراجع -3

  .256ص  ،مرجع سبق ذكره ،، مزوري ياسني -              
  .مرجع سبق ذكرهاالنتخابات،  املتعلق بنظام 16/10من القانون العضوي رقم  209املادة  -4
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هذه النقطة، وهذا بغرض توفري أو الفرنسي الذي اشرتط فتح الصندوق والعبث بأوراقه، وقد أصاب املشرع يف 

  .1أقصى محاية لصناديق االقرتاع خاصة يف املناطق النائية، وهو ما يعرف مبكاتب التصويت املتنقلة

  رقابة القضاء على الجرائم المصاحبة لعملية  الفرز : ثالثا

ء فرتة التصويت، وهذا هناك جمموعة من اجلرائم قد يتم ارتكا�ا بعد عملية التصويت مباشرة، خاصة أثنا       

بإضافة أوراق لصندوق االنتخاب، أو أثناء عملية الفرز، وهي األفعال املعاقب عليها، واليت سوف نتناوهلا بشيء 

  : من التفصيل على النحو اآليت

من قانون االنتخابات كل  203جرم املشرع يف املادة : جريمة إنقاص أو زيادة أو تشويه أوراق التصويت -1

ش اليت متس نزاهة العملية االنتخابية، حيث حدد صور هذا الغش بصفة دقيقة ومفصلة، وتوىل جترميها طرق الغ

  .2والعقاب عليها، أسوة مبا ذهب إليه املشرع الفرنسي

يعاقب املكلف بتلقي أو حساب أو فرز أوراق التصويت الذي يقوم بإنقاص أو إضافة يف حمضر حيث            

دج إىل  100.000األوراق، أو تشويهها باحلبس من مخس إىل عشر سنوات، وبغرامة من اإلحصاء أو يف عدد 

دج،  وهكذا فإن املشرع اجلزائري حدد صور الغش يف هذه احلالة على سبيل احلصر، حبيث ال  500.000

  .3زائيجيوز للقاضي التوسع يف تفسري النص، أو القياس عليه ، استنادا إىل املبادئ اليت حتكم القانون اجل

السالفة الذكر إحدى أهم صور  203جرم املشرع يف نص املادة : جريمة الغش في تالوة  أوراق التصويت -2

الغش اليت تقع أثناء عملية الفرز، واملتمثلة يف نقل املكلف بعملية التصويت اختيار الناخب ألحد املرشحني 

أكان بقصد حتقيق مصلحة أحد املرشحني، أو اإلضرار املدون على ورقة التصويت على حنو خمالف للحقيقة سواء 

، على غرار ما فعله املشرع الفرنسي، وعاقب عليه  بأشد العقوبات واملتمثلة يف احلبس من مخس سنوات 4بآخر

                                                           
  .وما بعدها 451ص ، مرجع سبق ذكره ، جلرائم االنتخابيةضياء عبد اهللا عبود جابر األسدي، ا -:يراجع -1

  .257، ص مرجع سبق ذكره، مزوري ياسني -             
  .  112، ص همرجع سبق ذكر ، أمني مصطفى حممد -:يراجع -2

  .463، 462ص ، مرجع سبق ذكره، رائم االنتخابيةضياء عبد اهللا عبود جابر األسدي، اجل -             
  .87، ص مرجع سبق ذكره، بن داود إبراهيم -3
  .  88مرجع سبق ذكره، ص ، بن داود إبراهيم -: عيراج -4

  .   114مرجع سبق ذكره، ص ، أمني مصطفى حممد -              
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دج، وتعترب هذه اجلرمية جرمية عمدية يستوجب  500.000دج إىل  100.000إىل عشر سنوات وبغرامة من 

  .1جلنائي، مما يعين عدم قيام اجلرمية إذا وقع الفعل بطريق اخلطألوقوعها توافر القصد ا

أوجب املشرع على كافة القائمني على إدارة العملية : جريمة عدم تسليم نسخ من محاضر الفرز -3

االنتخابية، وخاصة رؤساء مكاتب التصويت، ورؤساء اللجان االنتخابية البلدية، و الوالئية منح نسخ من حماضر 

وحماضر اإلحصاء البلدي أو الوالئي لرتكيز النتائج إىل املرشحني أو ممثليهم املؤهلني قانونا، وإىل ممثل اهليئة  الفرز،

من قانون االنتخابات، ويعاقب يف املقابل كل من امتنع  207العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات طبقا لنص املادة 

دج، مع إمكانية احلكم  40.000دج إىل  4.000مة من عن ذلك باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات ، وبغرا

عليه باحلرمان من حق االنتخاب أو الرتشح ملدة ال تتجاوز مخس سنوات، ويف املقابل يعاقب بنفس العقوبة 

  .2املرشح أو ممثله القانوين الذي يسيء استخدام احملاضر املسلمة إليه

نتخابية بوجوب متكني ، إلزام أعضاء اإلدارة االهلاملادة أن املشرع حاول من خالاملالحظ على نص هذه او 

، وهو األمر الذي يعد كضمانة من املشرع على شفافية ونزاهة حماضر الفرزو ممثليهم القانونيني من املرشحني، أ

يف الطعن العملية االنتخابية ، ومتكني املرشح من التأكد بنفسه من صحة النتائج املتحصل عليها ، وممارسة حقه 

اجلرائم مام جهات القضاء اإلداري املختصة، وميارس القضاء رقابته على هذه العملية من خالل الفصل يف ها أفي

املتعلقة بعمليات الفرز املشار إليها أعاله، فكل تلك األفعال اليت عدها املشرع جرائم تستحق العقاب على 

ال حسب رأينا، وهذا نظرا خلطورة مرحليت التصويت فاعلها، والعقوبة اليت قررها املشرع تتناسب وخطورة تلك األفع

والفرز وحساسيتها، واليت تعد مرحلة حامسة يف العملية االنتخابية، وأي تساهل بشأ�ا يؤدي إىل ا�يار هذه 

العملية برمتها، لذلك كانت العقوبة ال تقل عن سنة، حىت يتحقق الردع العام للفاعل والزجر لغريه ممن اعتادوا 

  .تلك اجلرائم  مث اإلفالت من العقابارتكاب 

  نتخابيةالمترتبة على ارتكاب الجرائم اإل اآلثار القانونية: المبحث الثاني

يرتتب على كل جرمية سواء كانت جناة أو جنحة أو خمالفة دعوى جزائية تدعى بالدعوى العمومية 

غايتها توقيع العقوبة ضد مرتكب اجلرمية سواء يف حق ا�تمع الذي أخل بنظامه وأمنه واستقرار أو يف حق ا�ين 

ن جرائم من جرائم القانون العام تنشأ عليه الذي تعرض لالعتداء على أحد حقوقه واجلرمية االنتخابية كغريها م

                                                           
  .مرجع سبق ذكره بنظام االنتخابات، املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم   207 املادة -1
  .مرجع سبق ذكره بنظام االنتخابات، املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم   207 املادة -2
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ح أو الناخب الذي مث املس بأهم حقوقه عنها دعوى عمومية حيركها أحد أطراف العملية االنتخابية مثل املرتشّ 

وهو حق الرتشح أو االنتخاب، أو اإلدارة العامة، إذا كان هناك إخالل بعملية التصويت أو الفرز، كما تستطيع 

يباشرها  ريك الدعوى العمومية من خالل إخطارها للنائب العام باألفعال ذات الطابع اجلزائي واألجهزة الرقابية حت

السيد وكيل اجلمهورية من خالل األمر بفتح حتقيق ابتدائي أمام الضبطية القضائية حتت إشرافه أو حتقيق قضائي 

يل امللف مباشرة على جهات احلكم أمام قاضي التحقيق إذا كانت اجلرمية تشكل جنحة مركبة أو جناية، وقد حي

طبقا إلجراءات املثول الفوري أو االستدعاء املباشر، وهنا يقوم قاضي احلكم بالنظر يف امللف ودراسته طبقا 

 اآلثار املرتتبة على ارتكاب اجلرمية أمام جهات التحقيق القضائي، مث ث التطرق إىلللقانون وسنحاول يف هذا املبح

، وذلك من خالل املطلبني اللذين حيتوي عليهما هذا ثار املرتتبة على احلكم باإلدانةريا اآل، وأخأمام جهة احلكم

  .  املبحث

  :المتابعة القضائية في الجرائم االنتخابية: لمطلب األولا

 يتناول قانون االنتخابات اجلزائري يف أحكامه اجلزائية قواعد إجرائية خاصة باملتابعة والتحقيق مما يتعني مل   

 الرجوع إىل القواعد العامة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية حيث سنتناول يف الفرع األول اجلهات

  .اجلهات املختصة باحلكم نتناول ويف الفرع الثاين ،ام�ّ اإل القضائية املكلفة باملتابعة و

  لفة بالمتابعة واالتهام والتحقيقالجهات القضائية المك: الفرع األول

ختتص النيابة العامة بإجراءات املتابعة واال�ام، وذلك دون اإلخالل حبق املتضررين منها يف االدعاء املدين 

ومتابعة املتهمني بالغش االنتخايب أمام القضاء للحصول على التعويض املناسب عما حلقهم من أضرار بسبب 

فة اجلهات املكلفة ت اجلزائية وللوصول إىل معر وما يليها من قانون اإلجراءا 29تلك اجلرائم طبقا لنص املادة 

وخنتم هذا الفرع بالتطرق ابة العامة مث إىل خصائصها ام البد من التطرق أوال إىل هيكلة جهاز الني�ّ باملتابعة واإل

   .النيابة العامة، وذلك من خالل ما يظهر أدناه اختصاصات إىل 

  هيكلة جهاز النيابة العامة -أوال

النيابة العامة جهاز قضائي جنائي أنيط به مباشرة الدعوى العمومية أمام القضاء اجلزائي طبقا لنص املادة     

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم ا�تمع " من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت تنص على أنه  29
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ممثلها املرافعات أمام اجلهات القضائية  وتطالب بتطبيق القانون، وهي متثل أمام كل جهة قضائية، وحيضر

املختصة باحلكم، ويتعني أن ينطق باألحكام يف حضوره، كما تتوىل العمل على تنفيذ أحكام القضاء وهلا يف 

وهي جهة  ،1سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إىل القوة العمومية، كما يستعني بضباط وأعوان الشرطة القضائية

حىت يف ظل احلاالت اليت يسمح فيها القانون ألطراف أخرى بسلطة حتويل الدعوى تتخذ صفة اخلصم، أل�ا 

العمومية فإن النيابة العامة تظل هي اخلصم، وهذا على أساس أن النيابة متثل ا�تمع وتسعى إىل احلفاظ على 

مية، واإلشراف أمنه ونظامه وهذا من خالل الصالحيات والسلطات املخولة ألعضائها يف مباشرة الدعوى العمو 

على سري هذه الدعوى من يوم حتريكها إىل غاية الفصل فيها حبكم �ائي، وميتد حىت إىل تنفيذ األحكام 

  .القضائية الصادرة يف حق املتهمني

يتشكل جهاز النيابة العامة من جمموعة من القضاة يعينون كقضاة النيابة من بني قضاة اجلمهورية، إذ     

أن سلك القضاء يشمل  06/09/2004املؤرخ يف  04/11انون األساسي للقضاء رم من الق 02تنص املادة 

 .قضاة احلكم والنيابة العامة للمحكمة العليا وا�الس القضائية واحملاكم التابعة للنظام القضائي العادي

احد أو أكثر ميثل النيابة العامة لدى ا�الس القضائية النائب العام ويساعده يف ذلك نائب عام مساعد و     

 من قانون اإلجراءات اجلزائية على أن النائب العام النيابة العامة أمام 33من قضاة النيابة العامة، إذ تنص املادة 

على  34فيما تنص املادة  2ا�لس القضائي وجمموع احملاكم ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية حتت إشرافه 

ضائي ميثلها النائب العام، يساعد النائب العام نائب عام مساعد أو عدة نواب النيابة العامة لدى ا�لس الق"أن 

 .3"عامني مساعدين

ميثل "على أن  35اعديه إذ تنص املادة وميثل وكيل اجلمهورية النائب العام لدى احملكمة بنفسه أو مس    

يباشر الدعوى العمومية يف دائرة وكيل اجلمهورية النائب العام لدى احملكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه وهو 

من نفس القانون اختصاصات وكيل اجلمهورية املتمثلة يف إدارة  86، فيما حتدد املادة 4"احملكمة اليت �ا مقر عمله

نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية، وله مجيع السلطات والصالحيات املرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية  

باختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة للبحث والتحري عن اجلرائم املتعلقة بالقانون اجلزائي، كما  كما له مباشرة أو األمر

يتلقى احملاضر والشكاوى والبالغات ويقرر ما يتخذه بشأ�ا، وحيظر اجلهات القضائية املختصة بالتحقيق أو 

                                                           
  . 59، 58ص ، 2009 ، اجلزائر،دار هومة للطباعة والنشر )"التحري والتحقق"شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ( :عبد اهللا أوهابية -1

  .23/07/2015الصادرة يف  40املتضمن تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلريدة الرمسية رقم  15/02من األمر رقم  33املادة  -2

  .08/06/1966املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر يف  66/155من األمر  34املادة  -3

  .مرجع سبق ذكرهإلجراءات اجلزائية، املتضمن قانون ا 66/155من األمر رقم  35املادة  -4
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م الشاكي أو الضحية به يف أقرب احملاكمة للنظر فيها أو بأمر حبفظها مبقرر يكون قابال دائما للمراجعة ويعل

اآلجال، وله إبداء ما يراه الزما من طلبات أمام اجلهات القضائية املذكورة أعاله، ويطعن عند االقتضاء يف 

  .1القرارات اليت يصدرها بكافة طرق الطعن القانونية، ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات احلكم

  خصائص النيابة العامة -ثانيا

إن النيابة العامة باعتبارها جزء من اجلهاز القضائي ختتص مبباشرة الدعوى العمومية ممثلة للمجتمع تتميز     

  : ببعض الصفات وهي

ترتكز اختصاصات النيابة العامة يف يد النائب العام على مستوى كل جملس قضائي،  :وحدة النيابة العامة -1

ومباشر�ا بنفسه، أو بواسطة أحد مرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة على فمن صالحياته حتريك الدعوى العمومية 

مستوى ا�لس القضائي الذي يرأسه على أساس أن جهاز النيابة العامة وحدة ال تتجزأ، حيث يتصرف ممثل 

الرئيس له  وتبدو مظاهر هذه الوحدة يف خاصتني أوهلما التبعية السليمة اليت أن 2النيابة مهما كانت درجته بامسها

شراف والرقابة اإلدارية واإلجرائية على مرؤوسيه، فللنائب العام وهو رئيسها سلطة أمر مرؤوسيه أعضاء سلطة اإل

النيابة العامة باختاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية ويف املقابل يلتزم كل عضو فيها وحسب درجته 

يلتزم "اليت تنص أنه  1الفقرة  31طريق التدرجيي طبقا لنص املادة أي عن ال–بالتعليمات اليت ترد إليه من رئيسه 

  .3"النيابة العامة بتقدمي طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات اليت ترد إليهم عن الطريق التدرجيي ممثلو

وخيضع النائب العام إىل وزير العدل الذي هو من السلطة التنفيذية وليس عضوا يف جهاز النيابة العامة، 

من قانون اإلجراءات اجلزائية بإخطار النائب العام باجلرائم املتعلقة  30خيتص وزير العدل طبقا لنص املادة إذ 

بقانون العقوبات، كما له أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد مبباشرة متابعات أو خيطر اجلهة القضائية املختصة مبا 

لوزير العدل الرقابة واإلشراف على أعضاء النيابة العامة، ، وهذه السلطة ختول 4يراه مالئما من طلبات كتابية

وإصدار األوامر هلم عن طريق النائب العام على مستوى ا�لس القضائي، ولتزم قانونا بتطبيقها، وإال اعترب مرتكبا 

  .خطأ تأدييب يتمثل يف التقصري واإلخالل بالواجبات املهنية

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهإلجراءات اجلزائية، املتضمن تعديل قانون ا 15/02من األمر رقم  36املادة  -1

  .85، 84 مرجع سبق ذكره، صعبد اهللا أوهابية،  -:يراجع - 2 

  .23، 22ص مرجع سبق ذكره، حممد حزيط،  -             

  .مرجع سبق ذكرهإلجراءات اجلزائية، املتضمن قانون ا 66/155من األمر رقم  31ملادة ا -3

  .مرجع سبق ذكرهإلجراءات اجلزائية، املتضمن قانون ا 66/155من األمر رقم  30املادة  -4
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التجزئة حيث تعترب النيابة العامة حبسب تدرجها اهلرمي مبثابة شخص أما اخلاصية الثانية تتمثل يف عدم      

واحد، جهاز كمل أعضاؤه بعضهم البعض، فهي وحدة ال تتجزأ مما يرتتب عليه أن كل ما يقوم به عضو النيابة 

  .1تمعالعامة أو يقوله ال يصدر عنه بامسه، وإمنا باسم اهليئة املنتمي هلا وهي النيابة العامة املمثلة للمج

تتمتع النيابة العامة حبق تقدير مدى  ":سلطة المالئمة"حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية  -2

مالئمة حتريك الدعوى العمومية، وحلفظ حقوق الطرف املدين الذي قد يرى نفسه متضررا من تصرف النيابة 

مبوجب إجراءات  2فسه بتحريك الدعوى العموميةالعامة بعدم حتريك هذه الدعوى خيوله املشرع حق املبادرة بن

من قانون اإلجراءات اجلزائية،  73و 72أمام قاضي التحقيق وفقا لنص املادتني  الشكوى املصحوبة بادعاء مدين

  .3عامة بضرورة احلصول على إذن من السلطة املختصة كحالة متابعة أعضاء الربملانلوقد قيد املشرع النيابة ا

النيابة العامة يف مباشرة مهامها عن مجيع السلطات األخرى سواء كانت  لتستق :النيابة العامةاستقاللية  -3

إدارية أو قضائية فهي ال ختضع للسلطة اإلدارية إال يف حدود ما يقره القانون من سلطة لوزير العدل على جهاز 

م إذ ال يستطيع قضاة توجيه إىل النيابة العامة،  وهي كذلك يستقل قضا�ا عن قضاة احلكم الذين تعمل معه

قضاة النيابة لوما أو مالحظات بأي صورة كانت أو يراقبوا أعماهلم، وال أن يأمروهم برفع دعوى على شخص ما 

أو تكليفها باختاذ إجراء معني، وأن اجلهة القضائية ملزمة بإجابة النيابة العامة على طلبا�ا وهو ما أشارت إليه 

اإلجراءات اجلزائية، وإذا ما الحظت احملكمة سوء تصرف ممثلي النيابة العامة، فليس هلا من قانون  238املادة 

سبيل إال إخطار النائب العام الذي جيوز له وحده مساءلة عضو النيابة العامة، وأن جهة احلكم ال جيوز هلا احللول 

  .4حمل النيابة العامة يف حتريك الدعوى العمومية ومباشرة

يكلة جهاز النيابة العامة نالحظ أن هلذا اجلهاز املناطة به مهمة حتريك الدعوى العمومية تطرقنا هل مابعد

ومباشرة إجراءات البحث والتحري واال�ام دور هام يف مباشرة إجراءات حتريك الدعوى العمومية فيما يتعلق 

االنتخابات، وفق القواعد باجلرائم االنتخابية، على أساس أ�ا جرمية من جرائم اليت يعاقب عليها قانون 

واإلجراءات املتعلقة باجلرمية االنتخابية وباستعمال كل الطرق املخولة قانونا للنيابة يف جمال البحث والتحري عن 

                                                           
  .77، 76ص  مرجع سبق ذكره،عبد اهللا أوهابية،  -1

  .13، 12، ص2010 ، اجلزائر،، دار هومة للطباعة والنشر)04، طإجراءات ممارسة الدعوى الجزائية( :عبد العزيز سعد -2

  .مرجع سبق ذكره، 2016لدستوري لسنة من التعديل ا 127املادة  -3

  .24، 23ص  مرجع سبق ذكره،أمحد حزيط،  -:يراجع -4

  .79، 78عبد اهللا أوهابية، املرجع السابق ص  -     
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اجلرائم، وهنا علينا القول أن تركيبة النيابة العامة، وتبعيتها لسلطة وزير العدل الذي هو عضو يف السلطة التنفيذية، 

شاركة يف العملية اجلرائم االنتخابية ميكن أن تؤثر على عمل جهاز النيابة من خالل سلطة توجيه ومن األطراف امل

األوامر والتعليمات إىل النائب العام الذي ميثل النيابة العامة على مستوى ا�لس القضائي، واملشرف كذلك على 

قد جيعل من بعض األطراف تشكك يف  عمل الضبطية القضائية املختصة بالبحث والتحري األوىل، األمر الذي

التحقيقات القضائية اليت تباشرها النيابة العامة فيما خيص اجلرائم االنتخابية، وهنا نشري غلى أنه بإمكان املتضرر 

حني اللجوء إىل طريق اإلدعاء املدين أمام قاضي التحقيق لتحريك الدعوى العمومة  من تلك اجلرائم خاصة املرتشّ 

رة إليه، وهذا ما ميكن به تالقي أي تشكيك يف مصداقية التحقيقات اليت جتريها اجلهات القضائية كما سبق اإلشا

حني على حقوقهم، وإدراكهم لكافة فيما خيص اجلرائم االنتخابية وهذا األمر يتوقف على وعي وحرص املرتشّ 

  .1اآلليات القانونية املتاحة هلم، بغرض الوصول إىل النتائج املرجوة

ه حيق أيضا لألطراف اليت تضررت من اجلرائم االنتخابية، ورفضت النيابة العامة مباشرة الدعوى كما أن

العمومية مبوجب قرار احلفظ هلا حق طلب إلغاء هذا القرار مبوجب ستكون أمام وكيل اجلمهورية الذي أصدر أمر 

 هذا القرار أمام غرفة اال�ام يف احلفظ، كما حيق أيضا للطرق الذي رفض قاض التحقيق إدعاءه املدين الطعن يف

اآلجال اليت حددها القانون، ويف هذا كله حفظ حلقوق األطراف املدنية ورقابة إضافية على العملية االنتخابية من 

طرف اجلهات القضائية، وهو ما ميكن من ضمان نزاهة هذه العملية، لكن الواقع يثبت العكس فقلما جند مرتشح 

ة انتخابية والدفاع عن حقوقه الدستورية، األمر الذي قد يعطل من تفعيل هذه اآللية، مما أو ناخب يبلغ عن جرمي

حتم على املشرع إعطاء اجلهات الرقابية األخرى كاهليئة العليا ملراقبة االنتخابات سلطة إخطار النائب العام بصفته 

  .يعاقب عليها قانون االنتخابات ممثل النيابة على مستوى ا�لس عن األفعال اليت تشكل أفعاال جنائية

  :الجهات التي لها سلطة تحريك الدعوى العمومية في الجرائم االنتخابية -ثالثا

تباشرها ممثلة للمجتمع باعتبارها صاحبة  قد سبق القول أن النيابة العامة حترك الدعوى العمومية و

إلجراءات املتابعة اجلزائية، فإن املشرع قد أشرك االختصاص كأصل عام، حيث تسود قاعدة املالئمة يف مباشر�ا 

معها أطراف أخرى يف حتريك الدعوى العمومية طبقا لنص املادة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت تنص 

يباشرها رجال القضاء أو املوظفون املعهود إليهم �ا مبقتضى  على أن الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات حيركها و

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهإلجراءات اجلزائية، من قانون ا 66/155من األمر   05إىل  01املواد من  -1
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وعليه  1انون، كما جيوز أيضا للطرف املضرور أن حيرك هذه الدعوى طبقا للشروط احملددة يف هذا القانون الق

  :سندرس هذا املوضوع يف نقطتني ومها

بالرجوع إىل القوانني األخرى،  : الموظفون المعهود إليهم تحريك الدعوى العمومية بمقتضى القانون -1

لة ملراقبة االنتخابات، واالنتخابات وقانون اإلجراءات اجلزائية جند أن املشرع نص خاصة قانوين اهليئة العليا املستق

  : على جمموعة من األشخاص أناط �م مهمة حتريك الدعوى العمومية يف ا�ال االنتخايب وهم على التوايل

ءات االنتخابية، وإشراف الوايل نظرا ملا تتميز به العملية االنتخابية من السرعة والدقة، ويف تنفيذ اإلجرا :الوالي -أ

من قانون اإلجراءات  28خوله املشرع يف نص املادة  2نتخابيةلية فيما خيص إدارة العملية اإلعلى اإلدارة احمل

اجلزائية اليت تؤكد أنه يف حالة االستعجال جيوز للوايل اختاذ اإلجراءات الضرورية إلثبات اجلنايات واجلنح اليت متس 

سلطة ساعة التالية لبدء هذه اإلجراءات ويتخلى عنها لل 48بأمن الدولة وعليه تبليغ وكيل اجلمهورية فورا خالل 

القضائية، ويرسل األوراق لوكيل اجلمهورية، ويقدم له مجيع األشخاص املضبوطني وهو ما يتوافق مع نص املادة 

من نفس القانون اليت توجب على كل سلطة نظامية أو موظف عمومي يصل إىل علمه أثناء مباشرته مهام  32

أن يوافيها بكافة املعلومات، ويرسل إليها احملاضر وظيفته خرب جناية أو جنحة إبالغ النيابة العامة بغري توان، و 

  .3واملستندات املتعلقة �ا

وإن املالحظ على املواد السابق ذكرها أن الوايل يقع عليه التزام قانوين بإخطار النيابة العامة بكل اجلرائم 

بتداء من بدء املراجعة االستثنائية ااالنتخابية على املستوى احمللي  االنتخابية اليت يعانيها أثناء إشرافه على اإلدارة

للقوائم االنتخابية إىل غاية اإلعالن املؤقت للنتائج االنتخابية، وميتد هذا االلتزام أيضا على كل موظف يف اإلدارة 

  . االنتخابية على مستواه سواء كان رئيس جملس شعيب بلدي أو رئيس مركز انتخابات أو مكتب التصويت

باعتبار اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات اجلهاز  :ا المستقلة لمراقبة االنتخاباترئيس الهيئة العلي -ب

من القانون العضوي املتعلق  23الذي يسهر على نزاهة العملية االنتخابية من مهام رئيسها طبقا لنص املادة 

 أخطرت �ا اليت حتتمل وصفا جزائيا سلطة إخطار النائب العام املختص إقليميا عن الوقائع اليت 4باهليئة العليا

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهإلجراءات اجلزائية، املتضمن قانون ا 66/155املادة األوىل من األمر رقم  -1

  .وما بعدها 106 مرجع سبق ذكره،عالء الدين عشي،  -2

  .مرجع سبق ذكرهإلجراءات اجلزائية، املتضمن قانون ا 66/155من األمر رقم  32ملادة ا  -3

  .مرجع سبق ذكرهراقبة االنتخابات، املتعلق باهليئة العليا املستقلة مل 16/11من القانون العضوي رقم  23املادة   -4
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فاملشرع من خالل هذه أشرك هذه اهليئة ف سلطة إخطار النيابة العامة بشأن اجلرائم االنتخابية اليت تعانيها أو 

ختطر �ا أثناء ممارسة مهامها الرقابية وهذا ما يعطي فعالية أكرب للرقابة اليت متارسها هذه اهليئة، وتسمح هلا كذلك 

ة السلطة القضائية يف عملية الرقابة من خالل اختصاصها بقمع خمتلف اجلرائم اليت ختطر �ا، والتعاون فيما مبشارك

بينهما، إذ أن هذه اهليئة تساعد النيابة العامة يف حتقيقا�ا اليت جتريها من خالل قيام املداومات بالتحقيقات 

ية بالوثائق الالزمة اليت تثبت اجلرمية االنتخابية، واليت الضرورية لكشف املخالفات االنتخابية ومدها من جهة ثان

تعد طريقا من طرف اإلثبات، تساعد القاضي اجلزائي يف تكوين قناعته، وتوقيع اجلزاء املناسب والعادل يف حق 

  .الفاعلني األصليني، وشركائهم يف اجلرمية

جرمية انتخابية حتريك الدعوى العمومية وفق حا أو ناخبا من حيق للطرف املضرور سواء كان مرتشّ : المضرور -ج

اإلجراءات واألحكام اليت حيددها قانون اإلجراءات اجلزائية، من خالل تقدمه بشكوى أمام مصاحل الضبطية 

سه كطرف القضائية، أو وكيل اجلمهورية املختص إقليميا، أو مبوجب إدعاء مدين أمام قاضي التحقيق أو تأسّ 

  :جرمية انتخابية، وسنحاول التفصيل يف كل نقطة على النحو اآليتمدين مبناسبة النظر يف 

جيوز لكل متضرر من أي جرمية انتخابية إيداع شكوى لدى مصاحل الضبطية القضائية  :تقديم شكوى -1 -ج

، أو أمام مصاحل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة 1املتكونة من رجال الدرك الوطين أو الشرطة املختصة إقليميا

، كما أنه ميكن 2النتخابات، اليت تقوم بإخطار وكيل اجلمهورية فورا ملباشرة الدعوى العمومية وفتح حتقيق بشأ�اا

يباشر الدعوى العمومية يطلب بفتح حتقيق  يللمتضرر أيضا إيداع الشكوى مباشرة أمام وكيل اجلمهورية، الذ

عويض عن الضرر الناجم عن جناية أو جنحة، واهلدف هنا من الشكوى هو املطالبة باحلصول على ت 3بشأ�ا

وبالتبعية تقوم النيابة العامة مبباشرة الدعوى العمومية اليت تتعلق بتطبيق القانون تطبيقا صحيحا بالوصول إىل تقرير 

 مدى حق الدولة يف عقاب من أخل بالعملية االنتخابية، واليت تسهر عليها النيابة العامة أما املضرور فله املطالبة

  .4بالتعويض

من قانون اإلجراءات اجلزائية تقرر  05إىل  01طبقا للمواد : تقديم ادعاء مدني أمام قاضي التحقيق -2-ج

من نفس القانون أنه  72حق املدعي املدين يف املطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن اجلرمية، إذ تنص املادة 
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مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق املختص، جيوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي 

وعلى قاضي التحقيق يف املقابل عرض الشكوى على وكيل اجلمهورية يف أجل مخسة أيام إلبداء رأيه، وعلى هذا 

  .1األخري إبداء طلباته يف أجل مخسة أيام أيضا من تاريخ تبليغه من طرف وكيل اجلمهورية

رمية اللجوء مباشرة أمام قاضي التحقيق لعرض شكواه طبقا لإلجراءات وهنا نالحظ أن املتضرر من اجل

احملددة قانونا للمطالبة بفتح حتقيق بشأن أي جرمية انتخابية تعرض فيها املرشح أو النخب للضرر الذي قد يتمثل 

النتخابية من أي يف حرمانه من التصويت أو الرتشح وهذا كله يصب يف إطار تعزيز الرقابة القضائية على العملية ا

فعل غري مشروع يعاقب عليه القانون، ميكن أن ميس أحد أطراف العملية االنتخابية بضرر قد ال ميكن جربه إال 

  .باحلصول على تعويض مناسب

  عامة في مجال الجرائم االنتخابيةاختصاصات النيابة ال -رابعا

توى احملكمة أو النائب العام على مستوى تتمتع النيابة العامة ممثلة يف السيد وكيل اجلمهورية على مس

ا�لس القضائي بصالحيات وسلطات متكنه من التحقيق يف اجلرائم االنتخابية أسوة مبا ميتلكه يف باقي اجلرائم 

األخرى وهذا من خالل مباشرة مجيع اإلجراءات الالزمة للبحث والتحري املتعلقة بالقانون اجلزائي من خالل 

مكان اجلناية أو اجلنحة، وهنا يصبح صاحب االختصاص دون ضباط الشرطة القضائية انتقاله شخصيا إىل 

مبمارسة مجيع الصالحيات من معاينة وتفتيش وحجز ما ميكن حجزه إلظهار احلقيقة، وندب اخلرباء، وله أن 

، كما له أن يفوض األمر إىل ضابط الشرطة القضائية قبل انتهاء 2األعمال من أوهلا إىل آخرها يباشر تلك

كما له أن يتخل أثناء التحقيق الذي يقوم به، وجيوز له إذا ظهرت نقائص يف التحقيق املطالبة بإمتامه،    3التحقيق 

تحقيق لكسماع شاهد أو إجراء تفتيش، كما له أن يعفي من فوض له األمر، وجيوز له تكليف ضابط آخر بإمتام ا

سواء كان من نفس املصلحة من مصاحل الشرطة أو من مصلحة الدرك مثال، وإذا وصل وكيل اجلمهورية وقاضي 

التحقيق إىل مكان احلادث يف آن واحد حاز له أن يطلب من قاضي التحقيق احلاضر افتتاح حمضر حتقيق قضائي 

وهذا يف حالة اجلرائم اخلطرية املتلبس �ا جنحة   الفقرة الرابعة من قانون اإلجراءات اجلزائية، 60طبقا للمادة 
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كانت أو جناية مثل جناية اختطاف الصندوق االنتخاب من طرف جمموعة من األشخاص مع استعمال العنف 

ووجد الصندوق مرميا يف مكان ما، أو جنحة الرشوة االنتخابية أو التزوير يف شهادات القيد أو الشطب من طرف 

ويبقى اختاذ هذه اإلجراءات من عدمها سلطة تقديرية لوكيل اجلمهورية حسب وقائع كل جمموعة من األشخاص، 

هانة أعضاء مكتب التصويت مثال، إلعامة عند تقدمي شخص مشتبه فيه بحالة على حدى أما صالحيات النيابة ا

 إطار التحقيق األويل، فهنا ميكن لوكيل اجلمهورية بعد استجواب املتهم وتكييف الوقائع ودراسة احملاضر املعدة يف

  : حىت يستخلص ما يتخذه بشأن املتهم والوقائع املسندة إليه، لذلك منيز بني حالتني

إذا توصل وكيل اجلمهورية من خالل حماضر التحقيق واالستجواب للمتهم  :إذا كانت الوقائع تشكل جنحة -1

نه حيرر حمضرا باستجواب املتهم يذكر فيه أن الوقائع املسندة تشكل جنحة يعاقب عليها قانون االنتخابات فإ

، كما يقرر وكيل اجلمهورية ما 1مكان وتاريخ الوقائع، مث تصرحيات املتهم كما قدمها واخلاصة باجلرمية أو التهمة

يتخذه بشأن املتهم إما بإحالته على احملكمة عن طريق إجراءات املثول الفوري حىت يقرر قاضي احلكم حماكمته 

ائم املتابع �ا، أو وضعه حتت احلراسة األمنية إذا طلب املتهم مهلة لتحضري دفاعه، أو بغرض إطالع فورا عن اجلر 

، أو حييل امللف على قاضي التحقيق ليباشر إجراءات 2القاضي على ملف الدعوى وتأجيل احملاكمة ألقرب جلسة

  .التحقيق فيها

جلمهورية أن اجلرمية تشكل جناية اختطاف صندوق إذا ما استخلص وكيل ا :إذا كانت الوقائع تشكل جناية -2

من طرف جمموعة من األشخاص مع استعمال العنف، وهي اجلناية الوحيدة يف قانون االنتخابات فإنه يكون ملزما 

بعد أن يقوم باستجواب املتهم حبضور  ،لبا افتتاحيا إلجراء حتقيقطالقضية على التحقيق بعد أن حيرر بإحالة 

له أن يصدر أمرا بإحضار باقي املشتبه فيهم يف اجلرمية، إذا مل يكن قاضي التحقيق قد أخطر ، كما 3حماميه

  .4بالقضية، بعدها حييل املتهمني وامللف على قاضي التحقيق ليباشر إجراءات التحقيق

ائية أو قد يبدو لوكيل اجلمهورية بناء على حماضر مجع االستدالالت اليت حتررها الضبطية القض :حفظ الملف -3

امللف الذي حتيله اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات أنه ال جمال للسري بالدعوى العمومية فإنه يصدر أمرا 

حبفظ امللف، على أنه ال جيوز له إصدار مقرر احلفظ إال ألسباب قانونية أو موضوعية تربر احلفظ، حيث تتمثل 
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على الفعل االنتخايب أو توافر مانع من موانع العقاب مثل اإلبالغ األسباب القانونية يف عدم وجود نص يعاقب 

، أو المتناع 1من قانون االنتخابات 211عن الرشوة االنتخابية قبل مباشرة إجراءات املتابعة طبقا للمادة 

، أما 2ةاملسؤولية بسبب كون الفاعل جمنونا وقت ارتكاب اجلرمية أو النقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو الوفا

األسباب املوضوعية فتتمثل يف بقاء الفاعل جمهوال، أو عدم توافر أدلة كافية، أو لعدم صحة التهمة، وإن املالحظ 

هنا أن احلفظ ال يتعلق إال باجلنح دون اجلنايات اليت يكون فيها التحقيق القضائي وجوبيا، كما أنه مقرر إداري 

من  06 قرةف 36، وعند رجوع التبليغ حيفظ بامللف طبقا لنص املادة ميكن الرجوع عنه ويبلغ املقرر إىل الشاكي

  . 3قانون اإلجراءات اجلزائية

املالحظ عن اختصاصات وكيل اجلمهورية أ�ا اختصاصات هامة وخطرية يف نفس الوقت اليت قد  و

غرض الوصول إىل الفاعل تصل إىل املساس حبرمة احلياة اخلاصة لألفراد عند التفتيش، والتوقيف للنظر، وهذا كله ب

احلقيقي الذي مس بالعملية االنتخابية وتقدميه أمام جهات احلكم حىت ينال جزاءه املقرر قانونا، وهذا يعد ضمانة 

هامة يف جمال الرقابة القضائية على العملية االنتخابية تردع �ا كل من تسول له نفسه خرق أحكام قانون 

  .لتحري أو التحقيق أي قبل وصوهلا إىل مرحلة احملاكمة كما سنرى الحقااالنتخابات، أثناء مرحلة البحث وا

  نتخابيةيق في مجال المنازعات اإلاختصاصات قضاة التحق -خامسا

من القانون األساسي  50ميارس التحقيق القضائي يف اجلزائر قضاة معينون هلذا الغرض طبقا للمادة    

أو اهلدف الذي مت من أجله فتح حتقيق عدة صالحيات وسلطات للقضاء وله يف سبيل الوصول إىل احلقيقة 

  :نستعرضها بشيء من اإلجياز على النحو اآليت

يتم اتصال قاضي التحقي بالدعوى العمومية بإحدى الطريقتني : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية -1

ية أو أحد مساعديه وهذا يف حالة وقوع ال ثالثة هلما، تتمثل األوىل يف طلب إجراء حتقيق يقدمه وكيل اجلمهور 

، كجنحة اإلخالل حبرية التصويت من 4جنحة تتطلب فتح حتقيق قضائي نظرا خلطور�ا وغموضها، أو تشعبها

طرف جمموعة من األفراد إثر خطة مدبرة يف تنفيذها يف دائرة أو عدة دوائر انتخابية، فهنا وكيل اجلمهورية بغرض  
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قاضي التحقيق فتح حتقيق للوصول إىل الفاعلني األصليني، واخلطط اليت كانت مرسومة كشف احلقيقة يطلب من 

لقضائي، للمساس باألمن وعرقلة سري العملية االنتخابية، كما ميكن لوكيل اجلمهورية االستغناء عن التحقيق ا

و املعلومات اليت زودته �ا بتدائية اليت قام �ا ضباط الشرطة القضائية حتت إشرافه، أواالكتفاء بالتحقيقات اإل

اهليئة العليا املستقلة ملراقبة العملية االنتخابية، ووجدها كافية تدين املتهم، ويكون التحقيق يف اجلنايات وجوبيا كما 

  .سلف اإلشارة إليه سابقا

قا للمادة أما الطريقة الثانية اليت يتصل �ا قاضي التحقيق بالدعوى العمومية، تتمثل يف اإلدعاء املدين طب

من قانون اإلجراءات اجلزائية، وهنا يشرتط يف الفعل أن يكون جناية أو جنحة، ويف عريضة مكتوبة، وال  72

يباشر قاضي التحقيق عمله إال بعد دفع الشاكي مبلغ كفالة يقدره قاضي التحقيق، وتبليغ وكيل اجلمهورية 

ي التحقيق فتح حتقيق أو رفض القيام بذلك بعد تسبيب بالشكوى إلبداء طلباته الكتابية بشأ�ا، وهنا ميكن لقاض

  .1قرار الرفض الذي يكون قابال للطعن فيه أمام غرفة اال�ام

يبدأ قاضي التحقيق عمله باستجواب  :نتخابيةق في الجرائم الماسة بالعملية اإلصالحيات قاضي التحقي -2

تهم وهويته ومدى خطورته، ومتكينه من حتضري املتهم يف احلضور األول الذي من خالله يتعرف على شخصية امل

دفاعه، وخيطره بالتهمة املنسوبة إليه، مث يقرر مواصلة التحقيق وهو يف حر طليق، أو حتت الرقابة القضائية، أو 

، مث تأيت 2مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية وما بعدها  123وضعه رهن احلبس املؤقت مبوجب أحكام املادة 

الثانية من االستجواب وهي استجواب املتهم يف املوضوع، وهنا على قاضي التحقيق مواجهة املتهم املرحلة 

باألفعال املنسوبة إليه حبضور حماميه أو تعيني له حمامي يف مادة اجلنايات، وجوازي يف اجلنح، وعلى قاضي 

أن تدون أقوال املتهم على حمضر التحقيق مناقشة املتهم يف األفعال املوجهة إليه من خالل سؤال، جواب على 

ويف النهاية جيري  ،3يتلى عليه يف �اية السماع، مث يتلقى تصرحيات الضحايا والشهود، وله إجراء املواجهة بينهم

  .استجوابا يكون قناعته يف قيام املتهم باجلرمية من عدمها
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اء حبوث اجتماعية، كما له مساع هنا ميكن لقاضي التحقيق االستعانة خبرباء يف األمراض العقلية، وإجر و   

الشهود، االنتقال للمعاينة وتتبع آثار وقوعها، وحترير حمضر بشأ�ا، كما له أيضا اللجوء إىل االنتقال للتفتيش 

بنفسه أو بناء على إنابة قضائية يقوم به ضابط شرطة قضائية ولقاضي التحقيق االستعانة خبرباء يف احملاسبة أو 

ط، أو اللجوء إىل إعادة متثيل اجلرمية، وهذا كله بغرض إثبات أركان اجلرمية، وتقدمي الفاعلني الطب، مضاهاة اخلطو 

، واملالحظ هنا أن قاضي التحقق له من الصالحيات والسلطات ما ميكنه من كشف خمتلف 1أمام جهات احلكم

حقيق، واملدة املمنوحة له للقيام بذلك، اجلرائم االنتخابية احملالة عليه للتحقيق فيها، وهذا بالنظر إىل خربته يف الت

عكس التحقيق االبتدائي الذي يكون حتت إشراف وكيل اجلمهورية الذي يتسم بالسرعة واإلجياز، وعلى هذا 

األساس أرى أن ممارسة الرقابة القضائية على العملة االنتخابية من خالل اللجوء إىل قاضي التحقيق ميكننا من 

اءات هذه العملية ومساعدة قضاة احلكم يف مراقبة مدى سالمتها، حىت يكون حكم مراقبة كل إجراء من إجر 

  .احملكمة صائبا إىل حد بعيد

كما أن التحقيق القضائي خيضع لرقابة غرفة اال�ام اليت تعد جهة ثانية للتحقيق تراقب مدى سالمة 

ميكنها من طلب حتقيق تكميلي أو األعمال اليت قام �ا قاض التحقيق وكشف النقائص اليت تستو به، واليت 

، وهذا على جانب مهم 2تصحيح بعض اإلجراءات وكشف احلقائق الغامضة اليت مل يتوصل إليها هذا األخري 

حسب ما رأى يف جدية ونزاهة التحقيق القضائي وما يرتتب عليه من ضمانات على فعالية الرقابة القضائية على 

 .األخرى من الرقابة كما رأينا سابقا يف أنواع الرقابة على العملية االنتخابية العملية االنتخابية مقارنة باألنواع

  نتخابيةات المختصة بالحكم في الجرائم اإلالجه: الفرع الثاني

جعل املشرع اجلزائري االختصاص بالفصل يف اجلرائم االنتخابية مبختلف أنواعها ويف كل مراحل العملية 

ومبختلف درجاته، وألزم كما رأينا النيابة العامة مبباشرة إجراءات البحث والتحري يف االنتخابية للقضاء وحده 

  .3اجلرائم االنتخابية أو إحالتها على التحقيق القضائي وفق ما هو منصوص عليه يف قانون اإلجراءات اجلزائية

                                                           
  .وما بعدها 80ص مرجع سبق ذكره،  ، التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة - : يراجع -  1

  .وما بعدها 73ص  مرجع سبق ذكره،زيط، قاضي التحقيق، حممد ح -              

  .وما بعدها 470ص مرجع سبق ذكره، عبد اهللا أوهابية،  -2

  .مرجع سبق ذكرهإلجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم لقانون ا 15/02وما بعدها من األمر رقم  36املادة  -3
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أمن أعوان اإلدارة  كما خصص املشرع بابا كامال للجرائم االنتخابية اليت قد ترتكب من قبل الناخبني،

االنتخابية، أو اللجان االنتخابية املعنية لإلشراف على عمليات مجع وتركيز نتائج التصويت أو اهليئة العليا املستقلة 

ملراقبة االنتخابات، مبختلف صور العمليات االنتخابية رئاسية أو تشريعية أو حملية، أو عمليات استفتاء ويف كل 

د وتسجيل الناخبني ومرورا بعملية الرتشيح واحلملة االنتخابية وانتهاء مبرحلة االقرتاع وإعالن مراحلها بدءا مبرحلة قي

النتائج، أو اجلرائم اليت قد ترتكب من املرشحني أو من الغري، ويتضح أيضا أن اختصاص القضاء اجلزائي يف النظر 

ويشمل كافة اجلرائم االنتخابية ويف كل  والفصل يف اجلرائم االنتخابية هو اختصاص عام وشامل مبعىن أنه يعم

مراحل العمليات االنتخابية واالستفتاءات، وحيث أن املشرع كغريه من التشريعات مل يتعرض إلجراءات الفصل يف 

اجلرائم االنتخابية وخصها بقواعد خاصة وأخضعها للقواعد واإلجراءات العامة اليت نص عليها قانون اإلجراءات 

  :سنحاول التطرق ألمهها على النحو اآليت واليت، 1اجلزائية

  :ماهية المحاكمة -أوال

تعترب مرحلة احملاكمة املرحلة األخرية من مراحل الدعوى العمومية واليت من خالهلا حيدد موقف املتهم من 

افه من أفعال التهمة املنسوبة إليه، فيفصل القاضي إما بالرباءة أو اإلدانة وبالعقوبة املسلطة عليه جراء ما ثبت اقرت 

  .2منسوبة إليه وبعد أن تتهيأ له أسباب احملاكمة العادية

فمرحلة احملاكمة إذن هي مرحلة الكشف عن احلقيقة اليت يسعى القاضي اجلزائي إىل إدراكها من خالل 

زن بني البحث يف األدلة املتوافرة لديه �دف الفصل يف الدعوى اجلزائية مع مراعاة جمموعة من املبادئ اليت توا

مصلحة املتهم ومصلحة ا�تمع، وهلذه االعتبارات منح القاضي اجلزائي دورا إجيابيا ونشيطا يف السعي حنو 

، وسنحاول يف هذه النقطة 3احلقيقة، وهو نفس دور باقي اجلهات القضائية، إذ أنه هو من يدير الدعوى اجلزائية 

يف سري جلسة احملاكمة والسلطات املمنوحة له يف سبيل التطرق أوال إىل املبادئ اليت على القاضي احرتامها 

  :الوصول إىل احلقيقة على النحو اآليت

                                                           
  .104، 103ص  مرجع سبق ذكره،براهيم، إبن داود  -1

  وما بعدها 193ص  مرجع سبق ذكرهحممد حزيط،  -2

  .وما بعدها 88ص  مرجع سبق ذكره،عبد العزيز سعد،  -3
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تتميز احملاكمة أمام جهات احلكم اجلزائية سواء كان ذلك  :المبادئ العامة التي تحكم المحاكم الجزائية -1

استئناف، أو على مستوى  على مستوى حمكمة اجلنح أو على مستوى الغرفة اجلزائية با�لس القضائي كجهة

  :حمكمة اجلنايات بقواعد معينة تكون عامة بالنسبة جلميع جهات احلكم تلك وهي

يقصد مببدأ العالنية السماح لغري أطراف الدعوى من اإلطالع على إجراءا�ا وكيفية  :عالنية الجلسات -أ

لة، وهذا إلخفاء املزيد من الضمانات سريها بدون فيد إال ما يقتضيه حفظ النظام يف اجللسة، وحسن سري العدا

من أجل حتقيق العدالة واملصلحة يف ا�تمع، ألنه يتيح التطبيق السليم للقانون عن طريق رقابة الرأي العام 

لإلجراءات اليت تتخذها احملكمة، ألن العالنية تتم حبضور اجلمهور، وهذا ما يفرض على القاضي تسيري اجللسة 

ملبدأ نصت عليه املادة ، ومنع االستبداد والظلم وكمس احلقيقة، ونظرا ألمهية هذا ا1نون وفق ما ينص عليه القا

بالنسبة حملكمة اجلنح  430و 342اإلجراءات اجلزائية بالنسبة حملكمة اجلنايات، واملادتني  ننو من قا 285

 .والغرفة اجلزائية با�لس القضائي

راف اخلصومة ومساع أقواهلم ومناقشتهم ف كل دليل يقصد �ا حضور أط :مبدأ شفاهية المرافعات - ب

يقدمونه، حىت يتمكن اخلصوم من الدفاع عن أنفسهم يف مواجهة الشهود، فال يكتفي بالتحقيقات االبتدائية اليت 

مبعىن آخر يقصد مببدأ شفاهية  ،2أجريت بشأن الدعوى، وإمنا جيب على التحقيقات اليت جيريها يف اجللسة

، أو 224األطراف ومساعهم بصوت مسموع سواء تعلق األمر باستجواب املتهمني طبقا للمادة  املرافعات حضور

من قانون اإلجراءات اجلزائية أو اخلرباء، أو مرافعة الطرف  225مساع أقوال الشهود وفق ما تنص عليه املادة 

يه طرح األدلة للمناقشة الشفاهية يف املدين، أو مرافعة النيابة وطلبا�ا، أو مرافعة دفاع املتهم، والقاضي هنا عل

كما هو األمر ف قسم اجلنح أو   ياجللسة فيطلع عليها مباشرة دون وسيط، واألحكام جيب أن تصدر عن القاض

من القضاة كما هو عليه احلال بالنسبة حملكمة اجلنايات الذين حضروا مجيع جلسات الدعوى وإال كانت باطلة 

 .جراءات اجلزائيةمن قانون اإل 841طبقا للمادة 

يقصد به حضور املتهم شخصيا بوصفه أهم خصم يف الدعوى أمر وجويب وليس  :مبدأ حضور المتهم - ج

من قانون اإلجراءات اجلزائية، أو كان حتت الرقابة القضائية،  344جوازي سواء كان املتهم حمبوسا طبقا للمادة 

                                                           
  .408، 407ص ، 2010 ر، اجلزائر،دار هومة للطباعة والنش )04ط ،1محاضرات في اإلثبات الجنائي ج( :مروك نصر الدين -1

  .443، 442ص مرجع سبق ذكره،  مروك نصر الدين،  -:يراجع -2

  .116، 115ص ، 2014 ، اجلزائر،، دار هومة للطباعة والنشر)2، ط2دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات ج( :جنيمي مجال -             



 النظر في الجرائم االنتخابية                   :                                                  الفصل الثاني من الباب الثاني

 

334 
 

احملكمة العليا يف هذا الشأن بأن حضور املتهم للجلسة شرع ، وقد قضت 1أو حرا مىت كان مبلغا تبليغا شخصيا

ملصلحته حىت يتسىن له تقدمي ما يراه الزما من إيضاحات لدرء التهمة عن نفسه لذلك جيب عليه أن حيضر 

اجللسة مىت وقع إعالنه شخصيا حىت ولو ظهر له أن التكليف باحلضور الذي توصل به فاسد ألن القانون ال 

  .2ضور يف هذه احلالة وإمنا يسمح له بالدفع بعدم صحة اإلعالن فقطيعفيه من احل

إضافة إىل حضور املتهم البد من حضور بقية أطراف الدعوى مجيع مراحل احملاكمة واملتمثلني دفاع 

  .3املتهم، والضحية، الشهود، ممثل النيابة العامة، من أجل مناقشة األدلة كما سبق اإلشارة إليه أعاله

جيب تدوين إجراءات اجللسة ف حماضر من طرف كاتب الضبط، كي يتمكن صاحب  :التحقيقتدوين  -د

املصلحة من إثبات حصوهلا والتحقق من مدى مطابقتها للقانون، ألن اإلثبات بطريق الكتابة يعترب ضمانة ال غىن 

قائع املطروحة، إضافة إىل عنها للسري يف إجراءات الدعوى والفصل فها على حنو ال يثري اجلدل أو التحوير يف الو 

إمكانية الطعن يف احلكم واردة، وحيث ترتبط صحته بصحة اإلجراءات، فإن عنصر الكتابة يتيح للغرفة اجلزائية 

  .با�لس، أو احملكمة العليا الرجوع إىل اإلجراءات الثابتة بالكتابة للفصل يف املوضوع

احملكمة حتت إشراف رئيس احملكمة مع اشتماله وجيب أن يقوم كاتب اجللسة بتحرير حمضر اجللسة يف 

على مجيع البيانات الضرورية يف احملضر وتصرحيات كل طرف على حدى، واإلجراءات اليت متت والطلبات اليت 

  .4من قانون اإلجراءات اجلزائية 380قدمت أثناء نظر الدعوى طبقا للمادة 

أساليب حماكمة املتهم أمام اجلهات اجلزائية املختلفة ختتلف  :إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجزائية -2

حبيث أورد قانون اإلجراءات اجلزائية أساليب إجرائية خمتلفة، ختتلف من حمكمة ألخرى، فمثال اإلجراءات الواجبة 

مهية ريا عن تلك اإلجراءات الواجبة اإلتباع أمام حمكمة اجلنح وألذحمكمة اجلنايات ختتلف اختالفا ج اإلتباع أمام

                                                           
  .50، 49ص ، مرجع سبق ذكره،جنيمي مجال -1

  .، مذكور مبؤلف األستاذ بغدادي اجلياليل489/22من الغرفة اجلنائية الثانية حتت رقم  25/06/1981قرار احملكمة العليا الصادر يف  -2

  .87، 86ص  مرجع سبق ذكره،عبد العزيز سعد،  -3

  .194ص بق ذكره، مرجع س حممد حزيط،  -: يراجع -4

  .وما بعدها 125ص مرجع سبق ذكره، جيمي مجال،  -           
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سوف نتطرق إليها  1هذه اإلجراءات يف احلياة العملية ألنه مبوجبها يتحصل القاضي على الدليل وتكوين قناعته

  :كما يليوذلك   بنحو من التفصيل، 

 : تتميز حمكمة اجلنايات عن حمكمة اجلنح من حيث: محكمة الجنايات -أ

مة بنظر النزاع املعروف عليها من حيث يقصد باالختصاص صالحية احملك :اختصاص محكمة الجنايات - 1-أ

األشخاص، والوقائع وهذه القواعد من النظام العام وخمالفتها يؤدي إىل البطالن، الذي جيوز التمسك به يف أيه 

مرحلة كانت عليها الدعوى، كما جيوز إثارته تلقائيا، وهذا ما قررته احملكمة العليا يف العديد من قرارا�ا، فقد 

القواعد املتعلقة باالختصاص يف املواد اجلزائية هي من النظام العام، ويرتتب على خمالفتها  أن"قضت مثال 

   .2البطالن

من قانون اإلجراءات اجلزائية فإن حمكمة اجلنايات تعترب اجلهة القضائية املختصة بالنظر  248هذا وحسب املادة 

ام ما مل ينص املرتبطة �ا واحملالة إليها من غرفة اإل�ّ والفصل يف األفعال املوصوفة جنايات واجلنح واملخالفات 

  .القانون على خالف ذلك

كما خيتص أيضا يف احلكم جزائيا على األشخاص البالغني سن الرشد اجلنائي واحملالني إليها بفرار من     

  .3من قانون اإلجراءات اجلزائية 249غرفة اال�ام طبقا ملقتضيات املادة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية  258تتشكل حمكمة اجلنايات حسب املادة  :الجنايات تشكيل محكمة - 2-أ

من قاض يكون برتبة رئيس غرفة با�لس القضائي على األقل رئيسا ومن قاضيني ومن حملفني اثنني، ويعني القضاة 

ستكمال التشكيلة يف بأمر من رئيس ا�لس القضائي، كما جيب تعيني قاض إضايف أو أكثر حلضور املرافعات وا

  .4حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائها األصليني

من قانون اإلجراءات اجلزائية والتأكد من احلاضرين  298طبقا لنص املادة  :المناداة على الشهود -3 -أ

  . ئبني مث يأمر رئيس اجللسة الشهود احلاضرين باالنسحاب للقاعة املخصصة هلماوالغ

                                                           
  .88ص  مرجع سبق ذكره،عبد العزيز سعد،  -1

   36ص  1ج ،منقول عن بغدادي اجلياليل 35. 917من الغرفة اجلزائية األوىل الطعن رقم  12/06/1984قرار احملكمة العليا الصادر يف  -2

  .وما بعدها 211ص مرجع سبق ذكره، حممد حزيط،  -3

  .مرجع سبق ذكرهإلجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم لقانون ا 15/02من األمر رقم  258املادة  -4
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من قانون اإلجراءات اجلزئية  300تبدأ إجراءات اجللسة وفقا ألحكام املادة : إجراءات جمع األدلة - 4 -أ

بقراءة كاتب اجللسة لقرار اإلحالة، مث يقوم رئيس اجللسة باستجواب املتهم من خالل توجيه األسئلة له املتعلقة 

ملتهم على األسئلة املوجهة إليه، وجيوز لباقي باجلرمية حمل قرار اإلحالة وعن ظروف ارتكا�ا، مث يتلقى إجابات ا

األعضاء املشاركة يف طرح األسئلة على املتهم عن طريق رئيس اجللسة أما ممثل النيابة جيوز له طرح األسئلة مباشرة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية، مث يتم مساع الشهود وعرض أدلة اإلثبات  03قرة ف 288على املتهم طبقا للمادة 

ضر احلجز أو االعرتاف �ذه األدلة من طرف رئيس اجللسة أو بطلب من دفاع املتهم، وهو اختياري ما مل أو حم

  .1يتمسك به الدفاع

وبعد االنتهاء من مساع املتهم جرى العرف أنه يتم مساع الطرف املدين ويتلقى تصرحياته، وتوجه له أسئلة      

هود لسماعهم بعد أداء اليمني القانونية، كما جيوز عرض تقارير على النحو الذي سبق بيانه، كما ينادى على الش

  .2اخلرباء من طرف اخلبري، مع أتباعه مبناقشة من طرف تشكيلة احملكمة، أو أطراف اخلصومة 

مىت انتهت مرحلة التحقيق مسعت أقوال الطرف املدين أو حماميه، وتبدي النيابة طلبا�ا يعرض حمامي     

يسمح للمدعي املدين والنيابة العامة بالرد، وبعد انتهاء األطراف من املرافعات وتقدمي الطلبات املتهم أوجه دفاعه و 

من قانون اإلجراءات اجلزائية يقفل باب املرافعات ويتلو  305وتسجيلها من طرف رئيس اجللسة طبقا للمادة 

  .أساسها يتم التداولاألسئلة، حيث يضع سؤاال عن كل واقعة معينة يف منطوق اإلحالة، واليت على 

بعد االنتهاء من طرح األسئلة، ينسحب أعضاء حمكمة اجلنايات للمداولة، اليت تدور حول أمرين، األول     

يتعلق بالتهمة من خالل اإلجابة على األسئلة املوضوعية، واألمر الثاين يتمحور حول العقوبة الواجبة التطبيق يف 

غلبية وبعد �اية املداولة يتم العودة إىل قاعة اجللسات للنطق باحلكم الذي حالة اإلجابة بنعم، وتتم املصادقة باأل

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 3ف 310طبقا لنص املادة  3يكون باإلدانة أو اإلعفاء من العقاب أو الرباءة 

وكذلك يف يوجد على مستوى احملكمة االبتدائية قسم للجنح خيتص بالفصل يف اجلنح،  :محكمة الجنح -ب

  .اجلنح واملخالفات املرتبطة أو غري قابلة للتجزئة، وقسم للمخالفات ذات وصف املخالفة

                                                           
  .214، 213ص مرجع سبق ذكره، حممد حزيط،  -1
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من قانون اإلجراءات  333وحتال الدعوى على حمكمة اجلنح بأحد الطرق املنصوص عليها يف املادة     

  :اجلزائية واملتمثلة يف

اية إىل جنحة طبقا ادة تكييف وصف الوقائع من جنمبوجب قرار اإلحالة الصادر عن غرفة اال�ام القاضي بإع - 

 انون اإلجراءات جزائية؛ق 196للمادة 

التكليف باحلضور ويسلم مباشرة إىل املتهم للمثول أمام حمكمة اجلنح أو ما يسمى بطريق االستدعاء املباشر  - 

 اجلزائية؛انون اإلجراءات من ق 334و 333قا لنص املادتني من طرف النيابة العامة طب

من قانون اإلجراءات  339و  333و 59حكام املادتني وفقا أل 1إما عن طرق إجراءات املثول الفوري  - 

 .اجلزائية

تتشكل حمكمة اجلنح من قاض فرد ويساعده كاتب ضبط فإن  سري إجراءات حمكمة اجلنحوخبصوص     

، وجيب أن تصدر  اإلجراءات اجلزائيةمن قانون  340د مساعديه طبقا للمادة وحبضور وكيل اجلمهورية أو أح

  .األحكام عن القاضي الذي ترأس اجللسة وإال كانت باطلة

 وتبدأ احملكمة جلسا�ا باإلعالن عن افتتاحها مث املناداة على أطراف الدعوى من متهمني وضحايا و    

وتبليغهم بالتهم املوجهة مسؤولني مدنيا إن وجدوا مث التأكد من حضورهم أو غيا�م، مث التحقق من هويا�م، 

 يساقالة، وإن كان املتهم حمبوسا إليها واملواد املعاقب عليها، وبأمر اإلحالة أو التكليف باحلضور حسب احل

بواسطة القوة العمومية حلضور اجللسة يف اليوم احملدد هلا، وإذا حصلت إحالة املتهم احملبوس مؤقتا طبقا إلجراءات 

يف  البدءمث  ،2يس حبقه يف االستعانة مبحامي، مث يقرر الرئيس سرية وعالنية اجللسةاملثول الفوري أخطره الرئ

إجراءات التحقيق يف اجللسة باستجواب املتهم حول الوقائع املنسوبة إليه واستفساره عن كل واقعة، ومواجهة 

مباشرة إىل األطراف، مث باألدلة مث مساع الشهود، كما يسمع تصرحيات الضحايا، ومن حق النيابة توجيه األسئلة 

دفاع املتهمني أو الضحايا عن طريق الرئيس، وبعد �اية التحقيق يتم مساع دفاع الضحايا، وطلبات األطراف 

 238مث يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية اليت يراها مناسبة لصاحل العدالة طبقا للمادة  3املدنية
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، ويف األخري يأيت دور دفاع املتهم لتقدمي مرافعته، ولباقي األطراف حق الرد، مث يعلن زائية قانون اإلجراءات اجلمن 

 355ا يف احلال طبقا للمادة الرئيس انتهاء املرافعات، وحيدد تاريخ النطق باحلكم فيها أو يقرر إصدار احلكم فيه

  .1 قانون اإلجراءات اجلزائية من

زائي العادي هو من خيتص بالنظر يف الدعاوى املرفوعة إليه واليت ويف األخري نالحظ أن القاضي اجل    

تشكل جرائم انتخابية، ومعاقبة منتخبيها، وهكذا فإن للقاضي اجلزائي دوره بشأن اجلرائم اليت حتدث أثناء العملية 

إىل إسناد  االنتخابية، وهو االجتاه السائد يف أغلب الدول، وهو اجتاه سديد صائب، ألنه ليس هناك ما يدعو

الفصل يف اجلرائم االنتخابية إىل احملاكم املختصة، ألن توحيد االختصاص جينب الكثري من اإلشكاالت اليت تثار 

عند تنازع االختصاص أوال، وكذلك ألن املشرع مل حيدد اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف تلك اجلرائم، وبالرجوع 

إلجراءات اجلزائية جند أن حماكم اجلنايات واجلنح تنظر يف هذه اجلرائم مع إىل القواعد العامة الواردة يف قانون ا

ستئنافات تص حماكم االستئناف بالنظر يف اإلمراعاة قواعد االختصاص املكاين الواردة يف القانون املذكورة، وخت

النقض ضد أحكام حمكمة املرفوعة إليها من احملاكم االبتدائية، إضافة إىل احملكمة العليا عند النظر يف الطعن ب

 .اجلنايات

  :سلطات القاضي الجزائي عند النظر في الجرائم االنتخابية -ثانيا

حىت يتمكن القاضي اجلزائي من فرض رقابته على العملية االنتخابية من خالل نظره يف اجلرائم االنتخابية     

ولعل من أهم هذه السلطات البد من تزويده سلطات وصالحيات ميكنه من القيام مبهامه املنوطة به، 

  :والصالحيات ما يأيت

يقع على النيابة العامة عبء إثبات أركان اجلرمية كأصل عام، وهذا من خالل : سلطة تقدير أدلة اإلثبات -1

إثبا�ا للنص القانوين الذي متت على أساسه املتابعة اجلزائية للمتهم، إضافة إىل إثبات املادية املرتكبة من اجلاين، 

إرادة هذا األخري، أي إثبات القصد اجلنائي  ضهذا الفعل أو االمتناع قد مت مبحنادها له مع وجوب إثبات أن وإس

من ق ا ج فإن للنيابة العامة حرية  212، وطبقا لنص املادة 2اخلاص أو العام، حسب نوع اجلرمية املراد إثبا�ا 

اإلثبات، أي أن جواز اإلثبات جبميع طرق اإلثبات املقررة قانونا واملشروعة، وللقاضي اجلزائي يف املقابل يف إطار 
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ى هذه ، وتتجل1تكوين قناعته الشخصية حرية تقدير أدلة اإلثبات، عكس ما هو عليه احلال عند القاضي املدين 

  :السلطة فيما يأيت

استنادا إىل حرية القاضي يف تكوين قناعته الشخصية له كامل احلرية يف تقدير قيمة كل  :حرية األخذ باألدلة -أ

دليل مطروح أمامه، وله أن يبين قناعته من أي دليل يطمئن إليه، فالقاضي يصدر حكمه تبعا القتناعه اخلاص، 

على األدلة املقدمة له يف معرض املرافعات، واليت حصلت املناقشة فيها حضوريا وال يسوع له أن يبين قراره إال 

فاملشرع مل يلزم القاضي باألخذ بأي دليل مسبقا، فله أن يعتمد على أي دليل أو قرينة سببا للحكم، فقد  2أمامه

بالقرائن دون الشهود، أي  يأخذ باالعرتاف الذي يبديه املتهم أمامه، إذا ما اقرتن بدليل يؤيده، كما له أن يأخذ

أن احملكمة تأخذ بالدليل أو القرينة الذي اطمأنت إليه، وهذه األدلة قد ال تكون صرحية وواضحة ودالة على 

  .3الواقعة املراد إثبا�ا، بل يكفي أن تستنتجها احملكمة عند األخذ باألدلة

د احلكم وانطالقا من هذه احلرية له أن للقاضي حرية كاملة يف تكوين قناعته عن :حرية استبعاد األدلة -ب

ميارس سلطته التقديرية يف استبعاد أي دليل ال يطمئن إليه وأن طرح القاضي ألي دليل يأيت من ضعفه وعدم 

اقتناع القاضي به، عدم تعزيزه بأدلة أخرى فاالعرتاف مثال بوصفه دليال من أدلة اإلثبات قد ال يأخذ به القاضي 

ما يكون غري مطابق للحقيقة، إذ قد يصدر من املتهم ألسباب متعددة كالرغبة يف التخلص مع توافر شروطه عند

  .4من جرمية أشد، أو ختليص ا�رم احلقيقي

فالقاضي يستطيع استبعاد الشهادة اليت يطمئن إليها، كما يستطيع أن جيزأ الشهادة واستبعاد اجلزء الذي     

  .5دة إىل إفراغها من حمتواها، أو تشويه ما أراده الشاهدال يطمئن إليه، على أن يؤدي جتزئة الشها

كما أن للقاضي كامل احلرية يف تقدير قيمة تقرير اخلبري، فهو غر ملزم لألخذ به، وميكنه أن ينتدب خبريا      

آخر أو خرباء آخرين، وله مطلق احلرية يف األخذ برأيهم من عدمه، كما أن للقاضي استبعاد حماضر التحقيق إذا 

  . 1مل يطمئن إليها، وهي حتتمل التحليل واملناقشة شأ�ا شأن األدلة األخرى حيث أن للخصوم تنفيذها
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وهنا نالحظ أن القاضي اجلزائي له كامل السلطة يف تقدير األدلة، واستبعاد تلك اليت ال يطمئن إليها،     

االنتخابية، وهذا ما ميكنه من فرض رقابة وهذه السلطة ال يتمتع �ا حىت القاضي اإلداري عند الفصل يف الطعون 

شبه مطلقة على العملية االنتخابية إال أن املشرع قيده ببعض الضوابط والقواعد اليت حتكم هذا املبدأ أو املتمثلة 

  :فيما يلي

جيب على القاضي االستناد على دليل مت طرحه للمناقشة يف اجللسة،  :طرح الدليل للمناقشة في الجلسة* 

اس أن مبدأ االقتناع الشخصي يرتبط مببدأ شفوية إجراءات احملاكمة، فال ميكن للقاضي بناء حكمه على على أس

  .2شهادة شهود مث يساهم يف التحقيق فقط، ومل يتمكن القاضي من مساعهم

يف  يقصد �ذا القيد ضرورة اعتماد القاضي يف تكوين قناعته على األدلة املشروعة والصحيحة :مشروعية الدليل* 

  .، وبالتايل ال جيوز أن يبين القاضي حكمه سواء باإلدانة أو الرباءة على دليل باطل يف نظر القانون3نظر القانون

على القاضي أن يبني األسباب اليت بين عليها حكمه يف الواقعة املعروضة أمامه، وإال كان : تسبيب الحكم - ج

، والقانونية اليت قررها 4من الضمانات الدستورية حكمه معيبا ويستوجب نقضه، حيث أن تسبيب احلكم يعد

، وإن هذا القيد سيفرض على القاضي 5املشرع للمتهم يف الدعوى اجلزائية كي يطمئن إىل عدالة تلك األحكام

دراسة الدعوى املعروضة عليه بتمعن، وبذل اجلهد الالزم إلعمال حكم القانون وإن هذا جينبه التحيز، وجيعل 

لقانون، كما أن تسبيب احلكم هو السبيل الذي تستطيع من خالله اجلهات املختصة بنظر الطعون حكمه موافقا ل

ستئنافية معرفة كيف يكون ذا األمر ملا استطاعت احملاكم اإليف األحكام، من أداء دورها بشكل صحيح، إذ لوال ه

حكام املبنية على اقتناع خمالف القاضي اقتناعه وأصدر حكمه بناء على ذلك، وملا كانت هناك وسيلة لنقض األ

  .6للقانون
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ال جيوز للقاضي احلكم يف الدعوى املعروضة أمامه على جمرد  :عدم الحكم بناء على معلومات شخصية -2

معلومات حصل عليها من خارج قاعة احملكمة، ومل جتري مناقشتها مع املتهم والشهود، فمن املمكن أن تؤثر هذه 

قناعته عند تقديره لألدلة، وإن احلكمة من عدم مساح القاضي أن حيكم بناء على علمه املعلومات يف تكوين 

الشخصي هو عدم جواز أن جيمع القاضي بني صفة الشاهد وسلطة احلكم، وهذا من أسباب عدم صالحية 

بعيدا القضاة من الفصل يف الدعوى اجلزائية، وهو يستلزم أن يكون القاضي الذي يطرح أمامه موضوع الدعوى 

وإذا كان عكس ذلك فالعدالة تستلزم منعه من نظرها  ،1عن أي علم سابق �ا، وأال يكون له رأي سابق فيها

  .والفصل فيها، لئال يتأثر حكمه يف الرأي الذي يكون لديه، أو املعلومات اليت توصل إليها

ليه من جملس القضاء، غري أن ذلك ال مينع القاضي أن يستند يف حكمه على املعلومات اليت وصلت إ    

نتيجة نظره لدعوى معروضة أمامه أو تلك اليت من شأن كل شخص أن يكون ملما �ا ومما ال تلزم القاضي بإقامة 

  .2الدليل عليه

يتمتع القاضي اجلزائي يف سبيل فرض رقابته على العملية  :سلطة التفسير القضائي للنص القانوني -3

قانونية، حيث أنه يقصد بالتفسري القضائي هو ذلك التفسري الذي يتواله االنتخابية سلطة تفسري النصوص ال

القاضي أثناء نظره الدعاوى اليت تعرض أمامه، ذلك أن مهمة القاضي بذل قصارى جهده الستخالص املعىن 

  .الذي قصده املشرع من النص القانوين، فالتفسري القضائي هو وسيلة متكن القاضي من الفصل يف املنازعات

فالقاضي حينما يعرض عليه دعوى جزائية يقوم بالفصل فيها بتطبيق نص قانوين، قد جيد أن هذا النص     

غامضا، فيكون واجبه يف هذه احلالة تفسري هذا النص يف حدود ألفاظه ومعانيه للوصول إىل ما قصده املشرع، 

االت قد يلجأ البعض فيها إىل تفسري ومبعىن آخر على القاضي أن جيتهد يف تفسري النص القانوين وهناك ثالثة ح

  :النص القانوين وهي

إذا كان النص واضحا على القاضي تطبيقه يف احلاالت املالئمة له وأن ال يتوسع يف  :حالة النص الواضح -أ

 .التفسري، ألن التفسري الواسع للنصوص يؤدي إىل خل سري القضاء

                                                           
  .185ص مرجع سبق ذكره، حسن حسن احلمدوي،  -:يراجع -1

  .135، 134ص مرجع سبق ذكره،  ي،وء االجتهاد القضائجنيمي مجال، إثبات اجلرمية على ض -             

  .463، 462ص  مرجع سبق ذكره،مروك نصر الدين،  -2
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القاضي أن يبحث عن معناه الدقيق الذي قصده إذا كان النص غامضا وجب على : حالة غموض النص -ب

املشرع، ويف هذه احلالة يربز دور القاضي اجلنائي يف االستعانة بكل طرق التفسري اللغوية واملنطقية، واالستعانة 

 .باألعمال التحضريية واألسباب اليت دعت إىل تشريع النص، والنصوص السابقة الذي أخذ منها

املبدأ األساسي الذي جيب أن يتقيد به القاضي اجلنائي هو أنه ال جرمية وال إن : في حالة سكوت النص -ج

عقوبة إال بقانون، ومبعىن آخر أنه ال جيوز للقاضي أن ينشئ جرائم جديدة، عن طريق القياس أو االستنتاج، كما 

 .1ال جيوز له مراعاة العرف 

وين قناعته الشخصية فيما خيص قيام أو بعد استعراض سلطات القاضي اجلنائي يف القضاء اجلنائي لتك    

عدم قيام اجلرمية بصفة عامة، واجلرمية االنتخابية خاصة نكتشف حدود رقابة القاضي اجلنائي على العملية 

االنتخابية، إذ ميكنه فرض رقابته على كل إجراء من إجراءات العملية االنتخابية بدون استثناء، وهذا من خالل 

ات اليت تقدم أمامه حيث بإمكانه تقدير هذه األدلة واستبعاد الدليل املخالف للقانون أو فحص وتقدير أدلة اإلثب

الضعيف يف قوته، كما له تفسري النصوص القانونية املتعلقة �ذه اجلرائم، وإعطائها التفسري الصحيح الذي أراده 

ريع، يتدارك به املشرع النقائص املشرع، خاصة وحنن نعلم أن التفسري القضائي قد يصبح مصدرا من مصادر التش

  .والثغرات اليت تعرتي النصوص القانونية من حني آلخر، إضافة إىل مهمة توقيع اجلزاءات على مرتكيب هذه اجلرائم

  نتخابية في حالة الحكم باإلدانةاآلثار القانونية المترتبة على العملية اال: المطلب الثاني

بارتكاب املتهم للجرمية االنتخابية املتابع �ا عدة آثار تتمثل يف توقيع يرتتب على اقتناع القاضي اجلزائي 

العقوبات املناسبة الواردة يف قانون االنتخابات، أو أحد القوانني املكملة له، إضافة إىل عدة آثار ترتتب على 

يف الفرع األول آثار نتناول  ،ما تقدم سوف نقسم هذا املطلب على ثالثة فروعبناءا على العملية االنتخابية، و 

 وآثار احلكم اجلزائي الفاصل باإلدانة، فنتناول  الفرع الثاين أما يف اصل باإلدانة على اجلاين،احلكم اجلزائي الف

   :الفرع األخري نتناول فيه عالقة القاضي اجلزائي بالقاضي اإلداري على النحو التايل
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  باإلدانة على الجانيآثار الحكم الجزائي القاضي : الفرع األول

يرتتب على ثبوت ارتكاب اجلاين ألحد اجلرائم االنتخابية توقيع جزاء عليه يتمثل يف العقوبات اجلزائية 

املقررة يف قانون االنتخابات، أو أحد القوانني املكملة له، ولإلطاحة أكثر بنظام العقوبات االنتخابية نتطرق أوال 

  :نتناول أنواع العقوبات، وأخريا تفريد العقوبة على النحو اآليت بيانهإىل تعريف العقوبات وخصائصها، مث 

  مفهوم العقوبة -أوال

العقوبة هي اجلزاء الذي يقرره القانون اجلزائي ملصلحة ا�تمع تنفيذا حلكم قضائي على من تثبت مسؤولية 

  .واطننيعن اجلرمية ملنع ارتكا�ا مرة أخرى من قبل ا�رم نفسه أو من قبل بقية امل

فالعقوبة من حيث هي جزء تنطوي على اإليالم الذي يلحق با�رم عن طريق االنتقاص من حقوقه أو 

عقوبة،  ن اجلرمية، إذ ال جرمية بدونمصاحله ملخالفته أمر القانون، والعقوبة ال توقع إال على من تثبت مسؤوليته ع

  .1مها القانونفهي تأخذ وضعها القانوين كو�ا املقابل للواقعة اليت جر 

وعلى الرغم من أن قانون العقوبات يعد املرجع يف حتديد اجلرائم والعقوبات، إال أنه يف حاالت حمددة، 

تستوجب تدخل املشرع ووضع تشريع خاص ملعاجلة قانونية خاصة، نظرا لطبيعة تلك اجلرائم، أو احلق املشمول 

ة هلذه املصاحل واحلقوق ومحايتها عن طريق فرض عقوبات باحلماية، لذا البد من قانون خاص ينظم اجلوانب الفني

لكل من يعتدي عليها، وغالبا ما تقرر هذه العقوبات يف القوانني االنتخابية فيما خيص حقي االنتخاب 

  .2والرتشح

حيث يقوم القاضي اجلزائي املختص بالنطق بالعقوبات اجلنائية املناسبة واحملددة يف قانون االنتخابات وال 

ج العقوبة عن إحدى صورتني أوهلما كعقوبة أصلية منفردة غري مقرتنة بأي نوع آخر من العقوبات األخرى، ختر 

وثانيهما أن تصدر العقوبة من العقوبات منطوية على عقوبة تكميلية يتم النطق �ا إلمكان تطبيقها يف مواجهة 

  .3من صدرت حبقه
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  االنتخابيةات المتعلقة بالجرائم مضمون العقوب -ثانيا

نتخابات عن نوعني من العقوبات، وهذا القانون العضوي املتعلق بنظام اإلتكلم املشرع يف الباب السابع من 

  :نتخابات على النحو اآليتاع العقوبات الواردة يف قانون اإلما سنتعرف عليه من خالل تبيان أنو 

ساسية اليت نص عليها املشرع، وجيب على يقصد بالعقوبات األصلية هي العقوبات األ :العقوبات األصلية -1

القاضي أن حيكم �ا عند ثبوت إدانة املتهم، وال ميكن تنفيذها على احملكوم عليه إال إذا نص عليها القاضي 

صراحة يف حكمه، وميكن أن يقتصر عليها احلكم أل�ا هي اجلزاء املفروض يف قانون االنتخابات لتحقيق 

والضابط يف اعتبار العقوبة أصلية هو أن تكون مقررة كجزاء أصلي للجرمية من دون  األغراض املرجوة من العقاب

أن العقوبات األصلية يف قانون وانطالقا مما تقدم جند  .أن يكون توقيعها معلقا على احلكم بعقوبة أخرى

  :نوعني أساسيني مها تنقسم إىلنتخابات اجلزائري اإل

العقوبات اليت تفرض على مرتكيب اجلرائم االنتخابية بني احلبس ومبدد خمتلفة تتباين  :العقوبات السالبة للحرية -أ

والغرامة أو كالمها معا، مما يعين أن املشرع ال حتكمه سياسة عقابية واضحة يف هذا الصدد ورمبا السبب يف ذلك 

باري لفرض العقوبة السالبة يعود إىل تداخل وتشابه اجلرائم االنتخابية إىل حد كبري، لذا يقرر املشرع الطابع اإلج

وهذا ما سارت عليه أغلب التشريعات  ،2، يف حني يفرض الطابع االختياري هلا بالنسبة جلرائم أخرى1للحرية

االنتخابية، أما فيما يتعلق مبقدار العقوبة فإن املالحظ أن عقوبة السجن نادرة يف اجلرائم االنتخابية، وتعد عقوبة 

من طرف املشرع يف عموم اجلرائم االنتخابية، واليت قد تقرتن بعقوبة مالية أيضا  احلبس هي األكثر استعماال

  :، وبناء على ما تقدم فإن العقوبات األصلية الواردة يف قانون االنتخابات اجلزائري تتمثل يف)احلبس والغرامة(

 ؛16/10ت من قانون االنتخابا 2ف 209إىل عشرين سنة يف املادة ) 10(السجن املؤقت من عشر  - 

بات سنوات يف باقي املواد املتعلقة باجلنح االنتخابية من قانون االنتخا 10احلبس من ثالثة أشهر إىل  - 

 ؛16/10

                                                           
  .جند أن أغلب املواد اجلزائية لقانون االنتخابات عقوبة احلبس فيها ذات طابع إجباري -1

  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  220، 216املادتني  -2
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املتعلقة باملخافات االنتخابية من قانون االنتخابات  220، 2016أيام إىل شهرين يف املادتني  05احلبس من  - 

16/10.  

املالية هي األكثر شيوعا يف اجلرائم االنتخابية، إذ أغلب النصوص العقابية تعد العقوبات  :العقوبات المالية - ب

احلبس (يف القوانني االنتخابية تفرض الغرامة كعقوبة أصلية على مرتكيب اجلرائم االنتخابية، وقد جتمع بني العقوبتني 

أو كالمها معا حبسب ما حيدده لذا فإن القاضي اجلزائي يتمتع بسلطة تقديرية بفرض أيا من العقوبتني ) والغرامة

القانون، ويتمتع القاضي اجلزائي املختص بفرض العقاب على مرتكيب اجلرائم االنتخابية بصالحية االختيار 

واملفاضلة حبسب ظروف كل جرمية ومرتكبيها على حدى، واالختيار بني توقع أيا من عقوبيت احلبس أو الغرامة أو  

ختص أن يلتزم عند فرضه للعقوبة املالية كعقوبة أصلية عن اجلرائم االنتخابية كالمها معا، لذا البد للقاضي امل

  .احملددة مبوجب نصوص قانون االنتخابات، وقد يكون احلكم بالغرامة اختياريا، وأحيانا أخرى إجباريا

لذلك نالحظ وتفرض الغرامة كعقوبة أصلية غالبا يف اجلنح، ومبا أن اجلرائم االنتخابية معظمها من اجلنح، 

أن الغرامة هي العقوبة األصلية أكثر استعماال فيها، وحنن نؤيد هذا املنحى ألنه جيعل من العملية االنتخابية عملية 

حممية خاصة وأن العقوبات املالية الواردة فيها ذات مبالغ كبرية، األمر الذي يرتتب عليه قطع الطريق على كل من 

  .يستخف بأمهية هذه العملية

يقصد بالعقوبات التكميلية هي تلك تضاف إىل العقوبات األصلية، والعقوبات  :عقوبات التكميليةال -2

ومع ذلك فقد نص املشرع على حاالت  ،1التكميلية تكون إما إجبارية أو اختيارية، واألصل أن تكون جوازية

عقوبات تكميلية تفرض على مرتكيب ، وإن قانون االنتخابات أورد 2تكون فيها بعض العقوبات التكميلية إلزامية

  .اجلرائم االنتخابية، واملتمثلة يف احلرمان من حق الرتشح والتصويت

إذ تعد عقوبة احلرمان من حق الرتشح والتصويت هي محاية هلذه احلقوق ذا�ا، فإن فرض عقوبة احلرمان 

ى حقوق الغري لذا فقد جاء قانون من حقي التصويت والرتشح جاء نتيجة اإلخالل �ذين احلقني أو االعتداء عل

االنتخابات اجلزائري على غرا نظريه الفرنسي حتمل عقوبات تكميلية، ملن يرتكب اجلرائم االنتخابية املنصوص 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10ي رقم من القانون العضو  207، 200املادتني  -1
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عليها يف القانون ذاته واملالحظ أن املشرع اجلزائري مل يقتصر على قانون االنتخابات يف حتديد العقوبة التكميلية 

  .1خاصة يف قانون العقوبات بل أفرد هلا نصوصا 

  تفريد العقوبة -ثالثا

إن النشاط اإلجرامي غالبا ما تصاحبه ظروف معينة قد يكون شأ�ا تشديد العقوبة أو ختفيفها أو 

على حجم املسؤولية اجلزائية امللقاة على مرتكب اجلرمية تبعا ملا تتبينه من خطورة  راإلعفاء منها، فهي ترتك أثا

  .2للفاعل املرتكب

تنقسم الظروف املصاحبة للجرمية أو للجاين من حيث أثرها إىل ظروف مشددة للعقاب، وظروف خمففة 

ة والظروف يله، أو أعذار تعفي من العقاب، لذا سوف نتناول يف هذه النقطة ظروف التشديد مث األعذار القانون

 :املخففة على النحو اآليت

يف التشريع اجلزائري بني حدين أدىن وأقصى، وذلك باستثناء ترتاوح العقوبات املقررة  :ظروف التشديد - 1

عقوبيت اإلعدام والسجن املؤبد املقررتني للجناية، وللقاضي سلطة مطلقة يف تقدير العقوبة بني هذين احلدين، دون 

احلد  ما حاجة إىل تسبيب أو تربير، فإذا ما التزم القاضي �ا فال يقوم أي سبب للتشديد ولو رفع العقوبة إىل

  .3األقصى املقرر قانونا للجرمية طاملا مل يتجاوزه

وقد نص املشرع على حاالت خاصة جيوز فيها للقاضي أن يتجاوز احلد األقصى للعقوبة املقررة قانونا 

  :للجرمية تسمى الظروف املشددة، وهي على نوعان

ترتبط بالركن املادي يف اجلرمية، واليت يقصد بظروف التشديد الواقعية، الظروف اليت  :ظروف التشديد الواقعية -أ

تؤثر يف تشديد العقوبة، فظرف التشديد يف اجلرائم االنتخابية يرتبط بالركن املادي للجرمية، بذلك فهو خيتلف من 

جرمية ألخرى مبا يتناسب وتلك اجلرمية لذا يعد محل سالح أو إكراه الناخبني حلملهم على انتخاب مرشح معني، 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهات املعدل واملتمم، املتضمن قانون العقوب 06/156من قانون  06املادة  -1

  .14ص ، 1982 ،، دار الفكر العريب، القاهرة)المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاءالظروف ( :سيد حسني البغال -2

  وما بعدها 85، ص رمية االنتخابية، مرجع سبق ذكرهضياء عبد اهللا عبود جابر األسدي ، النظرية العامة للج -3
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د اجلناة االتفاق املسبق ظروف مشددة على اختالف أنواعها ويف كافة مراحل العملية االنتخابية إذ إضافة إىل تعد

  .4، اإلكراه3، أو االتفاق املسبق2ومحل السالح 1أخذ املشرع بالظرف القائم على تعدد اجلناة

وح هل أخذ به املشرع أما بشأن العود كظرف تشديد مادي أخذت به معظم القوانني العقابية، لكن السؤال املطر 

  يف قانون االنتخابات كظرف مادي مشدد يف اجلرائم االنتخابية؟

إن املشرع مل يتطرق ألحكام العود الواردة يف قانون العقوبات على اجلرائم االنتخابية كظرف مادي 

الواردة �ذا الصدد،  لتشديد العقوبة، لذا وإزاء هذا الصمت يتم الرجوع إىل قانون العقوبات لتطبيق املبادئ العامة

استطردت يف الفقرة األوىل أن تكون اجلرمية األوىل معاقب عليها بعقوبة حدها  1مكرر 54إذ جند نص املادة 

األقصى يزيد عن مخس سنوات حبسا، وترتكب بعد ذلك جناية أو جنحة أخرى معاقب عليها بنفس العقوبة، 

  .5هلذه اجلنحة إىل الضعف فإن احلد األقصى لعقوبة احلبس والغرامة املقررة 

إن ظروف التشديد الشخصية تتصل بالصفة الشخصية للفاعل أو الشريك،  :ظروف التشديد الشخصية -ب

ومن شأ�ا تغليط إذ ناب من تتصل به، ومن هذا القبيل صفة املوظف أو مكلف خبدمة عامة يف اإلدارة 

فريد بالعقوبة املفروضة االنتخابية، األمر الذي يستدعي التّ  ح عند ارتكابه ألي جرمية من اجلرائماالنتخابية أو مرتشّ 

  .6حعليه، دون األشخاص العاديني، ممن ال يتمتعون بصفة املوظف، أو املكلف خبدمة عامة، أو املرتشّ 

املشرع اجلزائري أخذ بصفة املوظف كظرف مشدد عند ارتكابه جلرمية انتخابية كقيام العون املكلف  و

بالعملية االنتخابية باعرتاض عملية ضبط القوائم االنتخابية أو إتالف القوائم أو بطاقات الناخبني أو إخفائها أو 

ي يقوم بدخول قاعة االقرتاع حامال سالحا بينا أو ح الذ، كما جند أنه أيضا أخذ بصفة املرتشّ 7حتويلها أو تزويرها

خمفيا، أو حيمل ناخبا أو عدة ناخبني على االمتناع عن التصويت مستعمال أخبارا خاطئة أو إشاعات أو مناورات 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  2ف 209املادة  -1

  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  2ف 206املادة  -2

  .مرجع سبق ذكرهابات، املتعلق بنظام االنتخ 16/10من القانون العضوي رقم  3ف 206املادة  -3

  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  213املادة   -4

  .املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم 66/156من األمر  1مكرر 54املادة  -5

  .134ص مرجع سبق ذكره، ضياء األسدي،  -6

  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  199املادة  -7
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ح ظرفا مشددا إذا قام بتعكري صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل حبق التصويت احتيالية، كما تعد صفة املرتشّ 

  .1من قانون االنتخابات 211، 209، 207، 206لك من األفعال الواردة يف املواد إىل غري ذ

نلخص مما تقدم أن املشرع اجلزائري تبىن تنظيم الظروف املشددة يف قانون االنتخابات ذاته، على غرار 

  .املشرع الفرنسي

أحيانا يف ختفيف يقصد بظروف التحقيق اخلصائص املوضوعية والشخصية اليت تسمح  :خفيفظروف الت -2

العقوبة املقررة قانونا للجرمية وفقا لتقدير القاضي املختص ومن هذه الظروف اليت أخذ �ا القضاء ما يتعلق بالفعل 

اإلجرامي ذاته كضالة الضرر الذي أصاب ا�ين عليه، ومنها ما يتعلق مبوقف ا�ين عليه كصدور االستفزاز من 

ونه شاب يف مقتبل العمل ومل يسبق له أن ارتكب أية جرمية أو كان حسن جانبه، والظروف الشخصية للجاين ك

السرية والسلوك قبل ارتكاب اجلرمية، وعلى العموم فإن الظروف املخففة تتعلق باألمور الواقعية لكل جرمية سواء  

ف العقوبة ، وجيب على احملكمة املختصة أن تبني حكمها الظروف اليت دعتها إىل ختفي2كانت مادية أم شخصية

  .3أل�ا ختضع يف ذلك إىل رقابة احملكمة العليا

ويف اجلزائر اعتمد املشرع نظام الظروف املخففة وتركها لتقدير القاضي فلم حيصرها ومل حيدد مضمو�ا 

من قانون العقوبات اليت حتكمها على بيان احلدود اليت يصح للقاضي أن ينزل إليها عند قيام  53واقتصرت املادة 

وف املخففة ولكل قضية ظروفها، فقد يكون الظرف املخفف ظرفا خارجيا، أو الحقا عليه، أو ظرفا ذاتيا الظر 

نه غري ملزم باإلشارة ه نوع الظروف اليت أخذ �ا، بل ألمتعلقا بشخص اجلاين، وليس للقاضي أن يبني يف حكم

ة قانونا جزاء للجرمية املرتكبة ليستشف منه إىل تلك الظروف املخففة إذ يكفي أن ينزل إىل ما دون العقوبة املقرر 

متيز التشريع اجلزائري بالسخاء يف  2006ضمنيا أنه أخذ بالظروف املخففة وإىل غاية تعديل قانون العقوبات يف 

منح الظروف املخففة، ومبناسبة تعديل قانون العقوبات أعاد املشرع ترتيب الظروف املخففة يف اجتاه التشدد يف 

 1992قييد من حرية القاضي يف تقدير العقوبة، وهو اجتاه يعاكس ما أقدم عليه املشرع الفرنسي يف منحها والت

  .4حني حرر القاضي من أي قيد يف تقدير العقوبة عند األخذ بالظروف املخففة

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10عضوي رقم من القانون ال 223املادة  -1
  .146، 145ص مرجع سبق ذكره، عبود جابر األسدي، ضياء عبد اهللا  -2
  .314ص  13/05/1982نشرة القضاة الصادرة يف  26/03/1968القرار الصادر عن الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا بتاريخ  -3
  .327، 326ص مرجع سبق ذكره، ون اجلزائي العام، القانأحسن بوسقيعة، الوجيز يف  -4



 النظر في الجرائم االنتخابية                   :                                                  الفصل الثاني من الباب الثاني

 

349 
 

خفيف من يقصد باألعذار القانونية، الظروف املنصوص عليها قانونا، أو اليت تؤدي إىل الت :األعذار القانونية - 3

، لذا خصها املشرع بنصوص صرحية توجب التخفيف إىل 1العقوبة، أو اإلعفاء منها كليا، وترد على سبيل احلصر

تلك اخلطورة وعليه فإن األعذار القانونية جائزة تقدم  يالءمأقل من احلد األدىن املقرر قانونا، أو احلكم بتدبري 

وأخذت معظم ) كاألخبار(اة أو مباغتتهم قبل اقرتاف اجلرمية للجاين ملا قام به من أفعال سهلت يف ضبط اجلن

على غرار املشرع اجلزائري الذي أخذ بفئتني من األعذار املخففة واملتمثلة يف أعذار  2التشريعات العقابية باألعذار 

، وعذر صغر السن املنصوص عليه يف من قانون العقوبات 283إىل  277االستفزاز اليت أشارت إليها املواد من 

  .3من ذات القانون 51إىل  49املواد من 

أشار إىل األعذار القانونية املعفية أو املخففة يف املادة  2016لسنة  16/10نتخابات رقم ويف قانون اإل

بعة بإبالغ عندما بني أنه بعض من هذه العقوبة الراشي الوسيط الذي يقوم قبل مباشرة إجراءات املتا ،منه 211

السلطات اإلدارية أو القضائية وختفض العقوبة إىل النصف إذا مت تبليغ السلطات املعنية بعد مباشرة إجراءات 

املتابعة حيث أن املبلغ عن جرمية الرشوة االنتخابية يستفيد من اإلعفاء من العقوبة إذا حصل اإلبالغ عنها قبل 

املتابعة فإنه يستفيد من ختفيض العقوبة إىل النصف ويتعلق األمر هنا  مباشرة الدعوى العمومية ولكن بعد البدء يف

مبن ساهم أو ارتكب الرشوة االنتخابية، مث يقدم خدمة للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن اجلرمية املزمع ارتكا�ا أو عن 

 يصعب الكشف عنها، وأن هوية املتورطني فيها، ولقاء هذه اخلدمة رأي املشرع أن كافأ املبلغ عن هذه اجلرمية اليت

املالحظ على نص املادة السالفة الذكر أن للعذر املعفي من العقوبة طابع اإللزام حبيث يتوجب على القاضي 

األخذ به مىت ثبت قيامه، حيث يرتتب على ثبوته احلكم باإلعفاء من العقوبة وليس الرباءة على أساس أن اإلعفاء 

كما يالحظ أيضا أن   4ي جيعل األمر به على مستوى التحقيق غري جائزيصدر من جهة احلكم فقط، األمر الذ

املشرع قصد األعذار القانونية يف قانون االنتخابات على الرشوة االنتخابية، دون غريها من اجلرائم االنتخابية، 

، ملا تسهله من حيث كان من األفضل لو أ�ا امتدت لتشمل سائر اجلرائم االنتخابية الواردة يف قانون االنتخابات

الكشف عن هذه اجلرائم، وبالتايل مسامهة اجلميع يف محاية العملية االنتخابية من املساس �ا، قبل البدء يف تنفيذ 

  .اجلرائم االنتخابية أو الشروع فيها على غرار ما جاء أخذ به املشرع يف قانون الفساد

                                                           
  .144ص مرجع سبق ذكره،  عبود جابر األسدي،  ضياء عبد اهللا -1
  .165ص  مرجع سبق ذكره،محد عاجل الكناين،  ضياء -2
  .324ص  مرجع سبق ذكره،نون اجلزائي العام، أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القا -3
  .216، ص 1981، دار الكتاب اللبناين )في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العامالوجيز ( :إبراهيم الشباسي -4
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  نتخابيةاإلالفاصل باإلدانة على العملية  آثار الحكم: الفرع الثاني

بعد التطرق يف الفرع األول إىل اآلثار القانونية املرتتبة على احلكم اجلزائي الفاصل باإلدانة على اجلاين 

الذي ثبت ارتكابه لألفعال املعاقب عليها يف قانون االنتخابات من خالل توقيع اجلزاءات اليت قررها املشرع 

تنحصر يف إثبات أو نفي املسؤولية اجلزائية عن األفعال اليت تكون االنتخايب تبني لنا أن سلطة القاضي اجلزائي 

، أما القاضي اإلداري هو املختص بالنظر يف الطعون االنتخابية على أساس أأن االختصاص 1اجلرائم االنتخابية

لى احلكم ، فهنا نتساءل عن اآلثار القانونية املرتتبة ع2النوعي بني القضاء العادي واإلداري من النظام العام

البد من التطرق أوال إىل حجية احلكم  اإلشكال اولإلجابة على هذ ؟باإلدانة على صحة العملية االنتخابية

، وذلك ة اآلثار املرتتبة على هذا احلكممعاجل إىل نتخابية مثاضي اإلداري الفاصل يف الطعون اإلاجلزائي أمام الق

  :على النحو اآليت

  ام القاضي اإلداريحجية الحكم الجزائي أم -أوال

إن حجية األحكام اجلزائية على القضاء اإلداري حجية ذات طبيعة جزائية على أساس أن هذه القاعدة 

متليها فكرة سيادة النظام اجلزائي على النظام اإلداري، فاحلكم اجلزائي بطبيعته يعلو على غريه من األحكام لتعلقه 

إعالءه على غريه ومحايته من كل عبث أو خمالفة، أما القاضي اإلداري باحلريات واألرواح ويستلزم النظام العام 

فدوره يقتصر على تطبيق هذه القاعدة واالمتثال هلا، وبالتايل فال تعترب هذه القاعدة ذات طبيعة مدنية، وملا كان 

، وهنا ميكن القول بأن احلكم اجلزائي عمال إجرائيا فإن املكان الطبيعي هلذه القاعدة هو قانون اإلجراءات اجلزائية

  :إذا توافرت مجلة من الشروط وهي 3حجية احلكم تكون مطلقة إذ أ�ا تسري يف مواجهة اجلميع

مبعىن أن يكون احلكم صادرا من جهة قضائية هلا والية الفصل يف الدعوى  :أن يكون الحكم قضائيا -1

 ؛األمر املقضي بهكون حلكمها حجية العمومية، فإذا مل تكن هلا هذه الوالية فال ي

واملقصود به أن احلكم الذي يفصل يف الدعوى العمومية �ائيا غري قابل ألي طريق  :أن يكون الحكم نهائيا -2

 ؛ال جيوز إعادة البحث فيما قضى بهمن طرق الطعن العادية حبيث يصبح حجة مبا فصل فيه ف

                                                           
1

  .54لسنة ، 8428حتت رقم  ،26/01/2013قرار احملكمة اإلدارية العليا املصرية الصادر يف  -

  .همرجع سبق ذكر املدنية واإلدارية، املتعلق بقانون اإلجراءات  08/09من القانون  807، 36املادتني  -2

  .11ص ،1986 ،، منشأة املعارف، اإلسكندرية)حجية األحكام المدنية والجزائية في سوء القضاء( :عبد احلميد السواريب، -3
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أي أن قوة األمر املقضي به تثبت : أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم واألسباب األساسية -3

ملنطوق احلكم وألسبابه اجلوهرية، أي األسباب اليت ال يستقيم احلكم بغريها لتعلقها مبوضوعه، عليه نرى من 

خالل ذلك أن األحكام اجلزائية الصادرة من احملكمة املختصة اليت هلا والية الفصل يف النزاع مبجرد انطق �ا، فإ�ا 

ي به بعد اكتسا�ا القوة التنفيذية، وبالتايل حتوز حجية احلكم اجلزائي الذي مينع طرح النزاع بني حتوز قوة املقض

 .1اخلصوم

به، ضمن املسلم به أن احلكم اجلزائي  يئية اليت تكتسب حجية الشيء املقضوفيما يتعلق بأجزاء األحكام اجلزا

  .املنطوق ولكل منها حكمهيتكون من ثالثة أجزاء وهي بيان الوقائع، األسباب وأخريا 

وهي حمل احلكم ووقائعه املادية والقانونية، واألصل العام املقرر بشأ�ا بأن ليس هلا حجية الشيء  :بيان الوقائع -

 ؛وفقا ملا ورد آنفا بشأن األسباب املقضي به، واستثناءا تكون هلا ذات احلجية

اقعية اليت اعتمد عليها القاضي يف إصدار قراره الفاصل وهي حيثيات احلكم وأسانيده القانونية والو  :األسباب -

يف الدعوى العمومية، واألصل العام بأن األسباب ال تكون هلا حجية الشيء املقضي به، إال إذا ارتبطت ارتباطا 

ة وثيقا باملنطوق، حبيث تفسره أو تكمله بأن يكون املنطوق بدو�ا مبهما وغامضا، والسبب بإعطائها احلجية احلال

امة األخرية بأ�ا تعد جزءا من منطوق احلكم، لذا من الطبيعي أن تكون هلا نفس قيمة املنطوق، باعتبارها دع

 ؛ملنطوق احلكم ال غىن له عنها

هو اجلزء األخري من احلكم الفاصل يف الدعوى العمومية الصادرة عن القاضي املختص وهذا اجلزء  :المنطوق -

ضي به، بأن يكون عنوانا للحقيقة مبا جاء به سواء برباءة أو إدانة، ألنه القرار هو من يكتسب حجية الشيء املق

 .2الفاصل واحلاسم ملوضوع الدعوى

املالحظ هنا أن حجية احلكم اجلزائي الصادر عن احملكمة املختصة ليس مطلقا، بل هو مقيد ف  و    

ا�ال الذي تناوله احلكم فقط، فهو يعد عنوانا للحقيقة فيما قضى به من ناحية إسناد الواقعة املادية، وعلى 

نسبت للشخص قائمة وثابتة وأ�ا تشكل جرمية احملكمة اإلدارية االلتزام به، وعليه فإن اإلدانة تعين أن الوقائع اليت 

                                                           
  .474ص  ،جامعة القاهرة ،، كلية احلقوق)اإلجراءات الجنائية الموجزة( :عبد اهللا عادل خزنة كاتيب -:يراجع -1

  .وما بعدها 376ص ، 2014، ر، اجلزائردار هومة للطباعة والنش ،)02ط ،02للحكم في الجنح والمخالفات الجزء دليل القضاة ( :جنيمي مجال -             

  .وما بعدها 757ص ، 1964 ، القاهرة،، دار النهضة العربية)أصول اإلجراءات الجنائية( :حسن صادق املرصفاوي -2
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جزائية، ويتحدد نطاق حجيته يف ثبوت الواقعة موضوع اال�ام أو نفيها أو عدم إسنادها للمتهم، وعليه فإنه ال 

 .جيوز إنكار ما تضمنه احلكم بشأن الوجود املادي للوقائع ونسبتها إىل املتهم إجيابيا وسلبا

  نتخابيةعلى صحة العملية اإل لحكم الجزائيتأثير ا -ثانيا

بناء على ما سبق ذكره فإن كال من القاضي اإلداري أو القاضي اجلزائي مستقل عن اآلخر عند قيامهما 

بدورمها يف مواجهة اجلرائم االنتخابية حيث أنه ال يلتزم أحدمها مبا قرره اآلخر، إال إذا ترتب على هذا احلكم أثر 

نا علينا التفريق بني صدور احلكم اجلزائي قبل انتهاء العملية االنتخابية أو بعدها مباشر على نتائج االنتخاب، وه

  :على النحو اآليت بيانه

من  222طبقا لنص املادة  :صدور حكم جزائي يقضي باإلدانة بعد ثبوت صحة عمليات التصويت -1

جزائي قضى باإلدانة مبناسبة جرمية ، أنه ال يرتتب على صدور حكم 1القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات

من اجلرائم االنتخابية إبطال عملية التصويت الذي أثبت ا�لس الدستوري أو اللجان االنتخابية الوالئية صحتها 

  :إال يف حالتني ومها

وهذا ما ميكن مالحظته بشأن التالعب  :نتخابلجزائي أثر مباشر على نتائج اإلإذا ترتب على الحكم ا -أ

د الناخبني، أو عند اإلنقاص أو الزيادة يف حمضر فرز األصوات أو يف األوراق أو تشويهها، أو تعمد تالوة يف قي

من القانون العضوي املتعلق بنظام  203، 202، 201، 200، 197اسم غري االسم املسجل طبا للمواد 

لتصويت، ويف هذا الشأن قضت االنتخابات وكانت آثار اجلرمية على نطاق واسع األمر الذي أثر على نتيجة ا

حمكمة النقض املصرية بأن األمساء اليت يدعى الطاعن حصول قيدها مع أن أصحا�ا توفوا، واستعمال البطاقات 

املستخرجة �ذه األمساء يف التصويت، من القلة حبيث أنه مع التسليم مبا يدعيه الطاعن مل تكن لتؤثر يف النتيجة 

  .2بالتايل ال يصح االعتداد �ذا الطعنالنهائية ف الدائرة كلها، و 

السالفة الذكر بأنه  222أضافت املادة : نتخابيةقضي باإلدانة في جريمة الرشوة اإلصدور حكم جزائي ي -ب

حني من إذا صدر حكم يقضي بإدانة متهم بشأن جرمية الرشوة االنتخابية، خاصة إذا تعلق األمر بأحد املرتشّ 

رادة الناخبني أثناء قيامهم بعملية التصويت وترتب عليه حصوله على أصوا�م، أو خالل قيامه بالتأثري على إ

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  222املادة  -1

  ).ط(ص  03،ق03، جمموعة أحكام حمكمة النقض املصرية، السنة 16/02/1952القرار الصادر عن حمكمة النقض املصرية يف  -2
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حثهم على االمتناع عن التصويت من خالل تقدمي أو الوعد بتقدمي هبات نقدية أو عينية، أو الوعد بوظائف 

كانية إبطال عملية يرتتب عليه إم 1من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات  211عمومية طبقا لنص املادة 

التصويت، وإن املشرع هنا مل يبني شروط تطبيق هذه احلالة فهل تسري عليها شروط احلالة األوىل السالفة الذكر 

من خالل اشرتاطه تأثري هذه اجلرمية على نتائج االنتخاب، أو أن األمر يتعلق بتفعيل هذه املادة مبجرد صدور 

على أساس خطورة هذه اجلرمية على صحة ونزاهة العملية االنتخابية، من  احلكم اجلزائي القاضي باإلدانة، وهذا

حني، ح الذي يليه يف قائمة املرتشّ ح املدان من مقعده الذي حتصل عليه، وتعويضه باملرتشّ خالل حرمان املرتشّ 

ات االنتخابية األمر الذي يعد مبثابة إبطال نتيجة االنتخاب، وهنا نالحظ أن اجلهة املختصة بالفصل يف املنازع

سواء كان القاضي اإلداري أو ا�لس الدستوري ملزمة باألخذ باحلكم اجلزائي القاضي باإلدانة، وهنا نلح على 

املشرع التدخل لتبيان آليات تطبيق هذه املادة، خاصة إذا علمنا أن مواعيد تقدمي الطعون االنتخابية تتسم بقصر 

األول من الباب الثاين من هذا البحث، مقابل طول مدة الفصل يف  اآلجال وسرعة الفصل كما رأينا يف الفصل

اجلرائم االنتخابية خاصة إذا كان الفعل يشكل جناة أو جنحة تتطلب فتح حتقيق بشأ�ا األمر الذي يرتتب عليه 

ايل فإذا صدر استحالة تطبيق هذه املادة وجيعل من إثبات اجلرمية وتأثريها على نتائج االنتخابات ال أمهية له وبالت

حكم القاضي باإلدانة على أساس ثبوت جرمية انتخابية فإن أي طعن بشأن هذا االنتخاب يرفض شكال لتقدميه، 

  . 2نتخابتغيري نتيجة اإل حىت لو كان الطعن مؤسسا على جرمية أثرت فعال يف

ملواد قانون خالل دراستنا  :صدور حكم جزائي يقضي باإلدانة قبل ثبوت صحة عمليات التصويت -2

االنتخابات نالحظ أن املشرع االنتخايب مل يتطرق هلذه احلالة، وأمام هذا الصمت نلجأ إىل تطبيق القواعد العامة 

املتعلقة حبجية األحكام اجلزائية أمام القاضي اإلداري واملتمثلة يف التزام هذا األخري مبا ورد يف احلكم اجلزائي من 

رمة ونسبتها إىل الفاعل، فال ميكن له مناقشة منطوق احلكم اجلزائي وأسبابه لكن حيث الوجود املادي للوقائع ا�

يف املقابل للقاضي اإلداري السلطة الكاملة يف تقدير مدى تأثري هذه األفعال على نزاهة وسالمة العملية 

ي بوجوب توافر مكن القانون السالف الذي اليت قيدت القاضي اإلدار  222االنتخابية، دون التقيد باملادة 

بغرض حتصني العملية االنتخابية، خاصة بعد ثبوت صحة عملية احلالة، فإن  3إحدى احلالتني السالفيت الذكر

للقاضي اإلداري السلطة التقديرية يف إعالن صحة االقرتاع مع األخذ بعني االعتبار ما يالحظ بالعملية االنتخابية 

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهبنظام االنتخابات،  املتعلق 16/10من القانون العضوي رقم  211املادة  -1

  .127، 126ص  ذكره،مرجع سبق ني مصطفي حممد، أم -2

  .111ص  مرجع سبق ذكره،بن داود إبراهيم،  -3
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كون قد وقف عنده القاضي اجلزائي من وجود جتاوز انتخايب، لكن من ظروف وخيضعها لتقديره بغض النظر عما ي

يف حالة بلوغ تأثري اجلرمية االنتخابية على نتيجة االقرتاع عليه القضاء بإلغاء نتيجة االقرتاع، طبقا لالجتاه الذي 

اجلزائية ملن تبناه القضاء الفرنسي يف هذا الشأن حني قضى باحنصار أثر احلكم اجلزائي على حتديد املسؤولية 

صدرت منه أفعال الغش االنتخايب، وال يقيد هذا احلكم السلطة التقديرية للقاضي االنتخايب يف إعالن صحة 

االقرتاع، لكن يف حالة بلوغ الغش درجة من شأ�ا التأثري على نتائج االقرتاع عليه القضاء باإللغاء نتيجة 

  .1االنتخاب

  زائي والقاضي اإلداريمظاهر التعاون بين القاضي الج -ثالثا

تتجلى مظاهر التعاون بني اإلداري واجلنائي طبقا للقواعد العامة يف حتريك الدعوى العمومية اليت سبق 

اإلشارة إليها يف إمكانية قيام القاضي اإلداري بإحالة امللف إذا تراءى له وجود جرمية انتخابية على النيابة العامة 

فتح حتقيق يف األفعال ا�رمة ومتابعة مرتكبها وتقدميهم إىل احملاكمة إعماال  لكي تباشر الدعوى العمومية بغرض

من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت توجب على كل سلطة نظامية يصل إىل علمه أثناء مباشرته  32لنص املادة 

علومات، ويرسل إليها احملضر مهام وظيفته خري جناية أو جنحة إبالغ النيابة العامة بغري توان، وأن يوافيها بكافة امل

لزام القاضي االنتخايب بإحالة إب 117املشرع الفرنسي يف املادة  ، وهذا على غرار ما فعله2واملستندات املتعلقة �ا

امللف كامال إىل النيابة العامة كي تباشر اإلجراءات الالزمة ملتابعة مرتكب أفعال الغش وتقدميه إىل احملاكمة 

  .3اجلزائية

الحظ هنا يف هذه احلالة أن القاضي اجلزائي احملال عليه امللف يستقل يف حتقيقه وتقديره ملدى وإن امل

توافر أركان اجلرمية االنتخابية يف الفعل املرتكب، وال يتقيد مبا توصل إليه القاضي اإلداري عند إلغائه نتيجة 

   .4ال يشكل جرمية االنتخابيةاستخدام العازل مثال، ألن هذا التصرف  دوناالنتخاب بسبب التصويت 

  

                                                           
  .128، 127ص  مرجع سبق ذكره،أشار إليه أمني مصطفى حممد، ، 26/10/1970لس الدولة الفرنسي يف قرار جم -1

  .مرجع سبق ذكرهل واملتمم، املتعلق بقانون اإلجراءات اجلزائية املعد 66/155من األمر  32املادة  -2

  .131، 130ص  مرجع سبق ذكره،أمني مصطفي حممد،  -:اجعير  -3
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  :خالصة الفصل

إضافة إىل سلطة القاضي الفصل يف الطعون االنتخابية ، ميكن للسلطة القضائية ممارسة الرقابة على   

العملية االنتخابية من خالل النظر يف خمتلف اجلرائم االنتخابية اليت تضمنها قانون االنتخابات، أو بعض القوانني 

اية منه، على أساس أن املكلفني بإدارة العملية املكملة له كقانون العقوبات، أو قانون املكافحة الفساد والوق

االنتخابية هم موظفني سواء كانوا عاملني باإلدارات العمومية احمللية، أو املركزية، أو خمتلف اللجان واهليئات 

، املتدخلة يف العمليات اإلنتخابية، كالقضاة أو املنتخبني احملليني أو فعاليات ا�تمع الوطين والكفاءات الوطنية

ولقد نص املشرع على عدة أنواع من اجلرائم اإلنتخابية، ميكن أن تؤثر على نزاهة وسالمة العملية االنتخابية، 

خاصة أثناء عمليت القيد والرتشيح أو عملية التصويت والفرز، بغض النظر عن فاعلها، وتكون ذات عقوبات 

طاق واسع ميتد لعدة دوائر انتخابية، أو مشددة إذا كان الفاعل مرشحا، أو موظفا، خاصة إذا كانت على ن

باستعمال التهديد والعنف، أو السالح، أو تلك اليت تكون يف إطار منظم يتم من طرف مجعيات أشرار ، واليت  

ال تعدوا أن تكون يف شكل جنح وجنايات، أو خمالفات  فيما خيص األفعال البسيطة الفردية واملعزولة، وللقاضي 

تكون قناعاته الشخصية من خالل التحقيقات اليت جتريها النيابة العامة من خالل إشرافها على احلرية الكاملة يف 

الضبطية القضائية ، أو اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، أو أثناء اجللسة اليت يرتأسها ، كما له سلطة النطق 

بة عليه ، وال خترج هذه العقوبة عن نطاق احلبس أو الغرامة، بالعقوبة اليت يراها مناسبة للفعل املرتكب، واآلثار املرتت

أو الغرامة واحلبس، أو الغرامة فقط فيما خيص اجلنح واملخالفات، أو عقوبة السجن فيما خيص اجلنايات االنتخابية 

أثري واملتمثلة يف جناية خطف صناديق االقرتاع من طرف مجعيات أشرار ، وباستعمال السالح والعنف، أما عن ت

احلكم الصادر عن القاضي اجلزائي ، فإنه ال يؤثر على العملية االنتخابية اليت حكمت اجلهات املختصة بصحتها، 

من قانون االنتخابات، أو  211إال فيما يتعلق باألحكام الصادرة اليت تعاقب على الرشوة االنتخابية طبقا للمادة 

االنتخابية مبوجب قرار صادر عن اهليئات املختصة ، وهو األمر الذي يف حالة إدانة املرشحني الفائزين  يف العملية 

من شأنه التأثري على نتيجة االقرتاع، وإن املشرع قد قلص نطاق  هذه اآللية إىل احلدود القصوى اليت سلف 

االنتخابية، أو ذكرها، األمر الذي يفقدها الفعالية املطلوبة، وبقاء تأثريها على ختويف القائمني على إدارة العملية 

بعض الفاعلني خبطورة األفعال املرتكبة وتعرضهم للعقوبات املنصوص عليها، مما قد يساهم يف تفعيل ضمانة حياد 

أعوان اإلدارة االنتخابية كما سبق بيانه، واملالحظ أيضا أن املشرع قد استبعد مرحلة احلملة االنتخابية من احلماية 
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جيعل من مرحلة احلملة االنتخابية، مرحلة خارج رقابة القضاء ومحايته، كما سلف اجلزائية هلذه العملية، وهو ما 

 .بيانه رغم أمهية هذه الرقابة

  

  

  

  

  

  

  

  



الثانيخالصة الباب   

 

  
 

 

 خالصة 

 الباب الثاني
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 :خالصة الباب الثاني

قانون ميارس القاضي رقابته على العملية االنتخابية  من خالل الفصل يف الطعون االنتخابية  اليت خوله ال

بية  فيما من خالل فحص مدى مشروعية  القرار اإلداري الصادر عن اإلدارة االنتخا االنتخايب سلطة الفصل فيها

خيص  مجيع  العمليات ، أو االعرتاض على قرارات  تعيني أعضاء مكاتب التصويت  فيما يتعلق  مبنازعات القيد

الوطنية ، إضافة إىل منازعات  بالنسبة النتخاب أعضاء ا�الس  املنتخبة  احمللية  أو االنتخابية، ومنازعات الرتشيح

ية بعد توافر مجيع الشروط الشكل ت بالنسبة النتخاب أعضاء ا�الس احملليةاالعرتاض على صحة عمليات التصوي

ة والداخلية، واليت على يراقب مشروعيته اخلارجي قبول الدعوى أمام القضاء اإلداري، حيثواإلجرائية ل واملوضوعية

ذا مل يستطع من حيث املوضوع إ ى من حيث الشكل، أو قبوهلا شكال ورفضهاحيكم برفض الدعو  أساسها

ن حيث املوضوع، وبالتايل احلكم ، أو قبول طلبه ملقانونيةمن الناحية ا الطاعن إثبات مزاعمه، أو تأسيس طلبه

يما خيص  ف بإلغاء قرار اإلدارة االنتخابية، دون إلزامها باختاذ قرار معني على أساس الفصل بني السلطات

م االنتخابية، أو قبول ، أو اإللغاء مع إمكانية إلزامها بقيد ناخب يف القوائعرتاض على قائمة مكاتب التصويتاال

ئية املتضمن إعالن نتائج ، أو اإللغاء اجلزئي مع تعديل القرار الصادر عن اللجنة االنتخابية الوالترشيح ناخب

ية ال تقبل ، مبوجب قرارات �ائات التصويت لالنتخابات احمللية ياالعرتاض على صحة عمل التصويت، فيما خيص

كما أن القاضي  ميارس سلطة الرقابة   ، د احملددة  يف القانون االنتخايبيف اآلجال املواعي ،أي وجه من أوجه الطعن

نتخايب، عليها يف القانون اال ليت يعاقب عليها القانون املنصوصمن خالل النظر يف خمتلف اجلرائم االنتخابية ا

وت وقوع جرمية ثب، إال يف حالة  قرتاعا تأثري على صحة  نتائج عملية اال، دون أن يكون هلوالقوانني  املكملة له

صة  مثل ، أو أن الفعل ا�رم يؤثر على النتائج النهائية اليت ثبت صحتها  من طرف اجلهات املختالرشوة االنتخابية

، رزعملية الف بة خطف صندوق من صناديق االقرتاع املتنقلة قبل إجراء، أو مبناسح  أعلن عن فوزهجرائم إدانة مرش

يتها من حيث ، بقدر ما تتميز به من فعالالقضائية على العملية االنتخابيةوعلى هذا األساس جند أن الرقابة 

ل قاصرة من حيث نطاق الرقابة على ، جندها يف املقاباالستقاللية واحلياد، واحلرص على تطبيق صحيح القانون

، من خالل استبعاد االنتخابات الرئاسية واالستفتاءات الشعبية ، ية مقارنة بأنواع الرقابة األخرىالعملية االنتخاب

ة على ، ومن حيث اآلثار املرتتبالنتخاب أعضاء الربملان بغرفتيه من جمال الرقابية ومنازعات التصويت بالنسبة

، إضافة إىل استبعاد جملس الدولة من ة تلك الصادرة عن القاضي اجلزائي، خاصالصادر عنهااحلكم القضائي 

 ن تكون على القرارات اإلدارية الصادرة عن اإلدارة، اليت كان من املفروض أنتخابيةالنظر يف املنازعات اال
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ام ، وفتح ا�ال أميعات املقارنةوهذا قصور على املشرع تداركه، اقتداء بالتشر  االنتخابية على املستوى املركزي،

جتهاد قضائي يف ا�ال ، وتشكيل ابة على أعمال احملاكم اإلدارية، والرقاممارسة حق التقاضي على درجتني

ة مصدر من ، على أساس أن السابقة القضائيإليه عند تعديله لقانون االنتخاب، ميكن للمشرع الرجوع االنتخايب

 .مصادر القانون اإلداري
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  :الخــاتـمـــة

نصل يف ختام هذه الدراسة إىل القول أن الرقابة القضائية على العملية االنتخابية تعد حبق مؤشرا مهما 

القوانني والتنظيمات املؤطرة لقياس مدى شرعية هذه العملية مبعناها الواسع، ذلك أنه ال يكفي أن يتم النص يف 

  .للعملية االنتخابية على املقتضيات اليت تبني حدود وضوابط ممارسة القاضي رقابية يف كل مرحلة من مراحلها

بل البد أن تنبئ تلك النصوص على التوجه حنو محاية العملية االنتخابية من كل ما يعرتيها من تسوية أو 

يف مواجهة اإلدارة االنتخابية، )  املرشحالناخب،  (ريف العملية االنتخابية احنراف عن مسارها مبا حيفظ حقوق ط

  :ومن هنا ميكننا إيراد مجلة من النتائج اجلوهرية مشفوعة جبملة من االقرتاحات نتناوهلا على النحو اآليت

  : توصلنا إليها من خالل هذا البحث جندأهم النتائج اليت من  :النتائج -أوال

إن نظام احلكم الدميقراطي القائم اإلدارة الشعبية احلرة من خالل  :بأهمية الرقابة القضائية فيما يتعلق -1

االنتخابات احلرة والنزيهة أصبح هو األداة أو اآللية الوحيدة الكتساب املشروعية ألي نظام سياسي يف العامل 

د بالدميقراطية كاجلزائر وغريها من دول املتحضر، وإن ذلك ما جيب أن نعلمه ونتبعه يف دول العامل احلديثة العه

، وهو األمر الذي عمد إليه املشرع من خالل مجع شتات كل العمليات االنتخابية واالستفتاءات العامل الثالث

الشعبية يف قانون واحد هو القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات الذي حدد من خالله املشرع دور اإلدارة 

، ويف املقابل أنشأ واملرشحرها املكلفة بعملية اإلدارة، حتديد حقوق وواجبات كل من الناخب االنتخابية باعتبا

هيئات دستورية كلفها بعملية الرقابة على هذه العملية املتمثلة يف ا�لس الدستوري فيما خيص الرقابة على 

ية التصويت بالنسبة النتخابات أعضاء االنتخابات الرئاسية واالستفتاءات إضافة إىل املنازعات املتعلقة بصحة عمل

ا�الس الشعبية الوطنية، إضافة إىل الرقابة القضائية فيما يتعلق بالطعون املتعلقة مبنازعات القيد يف القوائم 

االنتخابية، واالعرتاض على أعضاء مكاتب التصويت، إضافة إىل منازعات الرتشح فيما خيص االنتخابات احمللية 

لالنتخابات احمللية، إضافة إىل  املتعلقة باالعرتاض على صحة عمليات التصويت بالنسبة طعونوالتشريعية، وال

سلطة النظر يف خمتلف اجلرائم االنتخابية وأخريا رقابة اهليئة العليا املستقلة ملراقبة العملية االنتخابية اليت تنصب على 

األساس فإن الرقابة القضائية حبق هي عماد من أعمدة  األعمال املادية اليت تأتيها اإلدارة االنتخابية وعلى هذا

  .االنتخابات احلرة والنزيهة وبدونه تصبح مبىن بال معىن وجسد بال روح

وضع املشرع يف يد القاضي آليتني يتمكن مبوجبهما بسط رقابته على : فيما يتعلق بآليات الرقابة القضائية -2

  :العملية االنتخابية ومتثل فيما يأيت



 الخاتمة

 

362 
 

ضد قرارات اإلدارة )  املرشحالناخب،  (سلطة الفصل يف الطعون االنتخابية املرفوعة من طرف ذوي الشأن  - 

االنتخابية احملددة يف قانون االنتخابات على سبيل احلصر واملتمثلة يف القرارات املتعلقة برفض التسجيل أو 

 القرارات املتضمنة تعيني أعضاء مكتب الشطب من القوائم االنتخابية، أو قرارات رفض الرتشيح، إضافة إىل

جند بقية التصويت، أو االعرتاض على صحة عمليات التصويت بالنسبة النتخاب أعضاء ا�الس احمللية، بينما 

 .القرارات خيتص �ا ا�لس الدستوري

باستثناء إمكانية الطعن يف وعلى هذا األساس نالحظ أن املشرع استبعد القضاء من الرقابة على املرحلة التمهيدية 

قرارات القيد أو االعرتاض على قائمة أعضاء مكاتب التصويت، يف حني أن هناك قرارات هامة تصدرها اإلدارة 

االنتخابية بشأن توزيع اهليئة الناخبة على مراكز ومكاتب التصويت، كما نالحظ أيضا أن املشرع قد استبعد 

عدم إمكانية الطعن يف قرارات اإلدارة االنتخابية أمام القضاء، وهنا نالحظ  مرحلة احلملة االنتخابية برمتها، مع

اتساع جمال رقابة ا�لس الدستوري على حساب الرقابة القضائية، خاصة الطعن يف صحة عمليات التصويت 

رحلة احلملة بالنسبة النتخاب أعضاء ا�الس الشعبية الوطنية، واالنتخابات الرئاسية واالستفتاءات الشعبية وم

  .االنتخابية

سلطة النظر يف اجلرائم االنتخابية من خالل ممارسة سلطيت البحث والتحقيق اليت تباشرها النيابة العامة، وتوضع  - 

 ).، الغري مرشحناخب، (اجلزاءات املقررة قانونا يف حق مرتكيب هذه اجلرائم 

نالحظ عدم االستقرار يف توزيع االختصاص  :فيما يخص توزيع االختصاص بين القضاء العادي واإلداري -3

طبقا للمادة  97/07بالنسبة ملنازعات التسجيل والشطب من القوائم االنتخابية، فاملشرع أسنده يف ظل األمر 

الفقه يف التعليق على هذا األمر، خاصة وأنه تزامن مع اعتماد املشرع  منه إىل القضاء العادي رغم اختالف 25

أين مت نقل  2004، وبقي األمر على حاله إىل غاية 1996ة بصفة فعلية مبوجب دستور لالزدواجية القضائي

املتعلق بنظام  16/10ومن بعده  12/01االختصاص إىل القضاء العادي يف ظل القانون العضوي رقم 

  .تخابيةاالنتخابات، وهو األمر الذي يؤدي إىل عدم ضمان استمرار القواعد القانونية يف مادة املنازعات االن

القانون العضوي املتعلق باالنتخابات إجراءات   يتضمنمل :المطالبة القضائية بإجراءاتفيما يتعلق  -4

التقاضي أمام اجلهات القضائية إال بعض القواعد اإلجرائية اخلاصة املسندة إىل القاضي األمر الذي يسمح 

للطاعن والقاضي بالرجوع إىل قواعد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية باعتباره الشريعة العامة لإلجراءات القضائية 

عن اإلجراءات املالئمة للتطبيق باالستناد إىل املقتضيات العامة اليت حتكم إجراءات املنازعات االنتخابية للبحث 

املنصوص عليها يف قانون االنتخابات، وهذا من خالل تقليص آجال الطعن والفصل فيها وتوسيع التمتع بصفة 
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صويت بالنسبة النتخاب أعضاء ا�الس الطاعن فيما خيص منازعيت القيد أو االعرتاض على صحة عمليات الت

  .الشعبة احمللية، إضافة إىل إعفائه الصريح من الرسوم القضائية

يتمتع القاضي يف سبيل بسط رقابته على  :فيما يتعلق بسلطات القاضي في ممارسة الرقابة القضائية -5

ب طبيعة النزاع املعروض عليه واليت العملية االنتخابية بصالحيات واسعة متكنه من أداء مهمته، واليت ختتلف حس

  :نفصلها على النحو اآليت

خيتص القاضي العادي بفحص مدى سالمة القرارات الصادرة عن اللجنة اإلدارية :بالنسبة للقاضي العادي -

االنتخابية البلدية من حيث كو�ا خمافة للقانون أوال فهو يقدر مدى استيفاء الناخب لشروط األهلية من عدمها، 

وجهة ضد جمموع الناخبني أو النظر يف قرار شطبه إن كان خطأ أم صوابا، وال ميكنه يف املقابل النظر يف الطعون امل

لعمل اللجنة دون حتديدهم على وجه الدقة، كما خيرج من نطاق اختصاصه مراقبة اإلجراءات الشكلية واإلدارية 

اليت خيتص �ا القاضي اإلداري، وعلى هذا األساس ميكن القول أن القاضي العادي خيتص بالفصل يف الطعون 

  .قة ذلكواالحتجاجات دون أحكام تفصيلية تبني طري

ميتلك القاضي اإلداري سلطات هامة يف فحص مدى مشروعية القرار الصادر عن  :سلطات القاضي اإلداري -

اإلدارة االنتخابية من خالل فحص األركان املكونة له مع إمكانية الوصول إىل إلزام هذه األخرية بقبول رفض 

ب األصوات أو توزيع املقاعد، أو إلغاء العملية ترشحه أو تعديل نتائج عملية التصويت نظرا لوجود خطأ يف حسا

  .إلجرائها من جديد، وهي سلطات تقرتب من القضاء الكامل يف الوقت الذي تبتعد من قضاء اإللغاء

ميتلك القاضي اجلزائي سلطة النظر ف اجلرائم االنتخابية وسط رقابته على العملية  :سلطات القاضي الجزائي -

التحقيق جبلسة احملاكمة يف األفعال ا�رمة، وفحص أدلة اإلثبات املقدمة إليه من  االنتخابية من خالل سلطة

طرف النيابة العامة، ومساع أقوال كل من املتهم واألطراف املدنية، وهذا �دف تكوين قناعته الشخصية بناءا 

لعقوبات الرادعة اليت أقرها عليها، كما تتجلى سلطته أيضا يف تقدير العقوبة املناسبة للفعل املرتكب، خاصة مع ا

  .املشرع حيال جرائم خطف الصناديق، أو التالعب بنتائج التصويت أو الرشوة االنتخابية

لكن جيدر اإلشارة هنا إىل أن احلكم اجلزائي الصادر بشأن اجلرائم االنتخابية ال يرتتب عليه بطالن عملية 

إثر مباشرة على نتائج إذا ترتب على جرمية  التصويت اليت تثبت صحتها من طرف السلطة املختصة، إال

من قانون االنتخابات املتعلقة بالرشوة االنتخابية  211االنتخاب أو كانت العقوبات صادرة تطبيقا ألحكام املادة 

  .أو من الغري املرشحاملرتكبة من 
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الطعون االنتخابية غري  األحكام الصادرة بشأن :فيما يتعلق بطبيعة الحكم الصادر في المنازعة االنتخابية -6

قابلة للطعن، ومعناه أن هذه األحكام ال ميكن إعادة النظر فيها من قبل أي جهة قضائية أعلى، فهي ال ختضع 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وعلى األساس فإن  06ملبدأ التقاضي على درجتني املنصوص عليه يف املادة 

إحاطتها بأكثر من ضمان واحد، فال يعقل أن تسلم بإجراء أمام احملكمة ألهم  حق االنتخاب أو الرتشح البد من

احلقوق اليت وضعت هلا العديد من الدساتري والقوانني املزيد من الضمانات، وذلك جتنبا إلبعاد املواطن عن القوائم 

ولة باعتباره اهليئة املقومة منحرفة، كما ال يعقل أيضا بقاء جملس الد االنتخابية أو الرتشح حبسن نية أو بوسائل

ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية بعيدا عن رقابة احملاكم اإلدارية يف جمال الدعاوى االنتخابية، خاصة وأن جتاهل 

هذا املبدأ يرتتب عليه إقصاء جملس الدولة من الرقابة على العملية االنتخابية وعلى هذا األساس ال ميكنه أن 

ارات الصادرة عن األحكام نظرا لعدم إمكانية الطعن فيها كو�ا �ائية ال تقبل أي شكل يتدخل لفحص تلك القر 

احملاكم اهليئة املقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية، وهنا هو ممنوع من رقابة  كو�ا هو  رغممن أشكال الطعن 

من أهم حقوقه السياسية  واملرشحالناخب ستعجايل للمنازعة االنتخابية، وبالتايل حرمان اإلدارية حبجة الطابع اال

  .املتمثلة يف حقي االنتخاب والرتشح، فعلى املشرع تداخل هذا النقص وإصالح اخللل

بعد عرض النتائج اليت توصلنا إليها نورد بعض االقرتاحات اليت نرى أ�ا هامة وأساسية : االقتراحات -ثانيا

  :االنتخابية وتتمثل فيما يليلتدعيم الرقابة القضائية على العملية 

نظرا لطبيعة الرقابة القضائية اليت ال تتحرك تلقائيا وإمنا بناء على الشكاوى والطعون املقدمة من ذوي الشأن  - 1

أو التبليغ عن اجلرائم البد على القائمني على إدارة العملية االنتخابية نشر ثقافة الرقابة على أعمال اإلدارة 

من خالل تفعيل آلية اللجوء إىل القضاء حىت ميكن هلذا اجلهاز من  املرشحنيالناخبني أو  االنتخابية من طرف

بسط رقابته على هذه العملية واستعمال القاضي لآلليات املخولة له قانونا، حىت يرد اإلدارة عن االحنرافات 

م القانون واملؤسسات الدستورية والتجاوزات اليت تكون منها، كما أن هذا الدور ال يكتمل إال بنشر ثقافة احرتا

التزامهم باحلياد والتطبيق السليم للقانون، إضافة إىل التنفيذ التلقائي لدى أعوان اإلدارة االنتخابية، من خالل 

 .ألحكام القضاء الفاصلة يف موضوع الطعون االنتخابية

 :تفعيل الرقابة القضائية على العملية االنتخابية من خالل - 2

 املرشحجراءات وتوحيدها، بعيدا عن التعقيدات اليت تفتح باب التأويل والتعليق، وحترم الناخب أو تبسيط اإل - 

من ممارسة حقه، وال يكون هذا إال من خالل توحيد االختصاص القضائي ومتكني القضاء اإلداري من النظر يف 
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اءات، إضافة إىل اإلعفاء الصريح من منازعات القيد، وأن منح االختصاص للقضاء العادي يعد مبثابة تعقيد لإلجر 

 .اإلعفاء من شرط توكيل حمام، خاصة يف ظل سكوت املشرع عن هذه املسألة

وضع نصوص تفصيلية بشأن إجراءات التقاضي يف مادة املنازعة االنتخابية على شاكلة ما قام به املشرع يف  - 

قضاة من سهولة الفصل يف الطعون أو النظر يف املنازعات الضريبية وهذا لتسهيل اللجوء إىل القضاء ومتكني ال

خمتلف اجلرائم االنتخابية وفق إجراءات وآليات حمددة، يسهل معها مراقبة عمل القضاة والتأكد من التزامهم 

 .بتطبيق صحيح القانون

توسيع نطاق صفة التقاضي يف جمال الرقابة على صحة عملية التصويت لكل ناخب مسجل بشكل قانوين  - 

، وهذا بغرض توسيع نطاق احلماية، املرشح ومل يسعفه التصويت بسبب قاهر وخارج عن إرادته، وإىل وصحح 

 .من العملية االنتخابية احلساسةوتفعيل دور رقابة القضاء على هذه املرحلة 

نقل عبء اإلثبات من الطاعن إىل املطعون ضده وهو اإلدارة االنتخابية على أساس عدم تساوي املراكز  - 

القانونية بينهما، وكذلك الوسائل املستخدمة يف اإلثبات من جهة أخرى، وهي الضوابط اليت مل تلقى االهتمام من 

جانب املشرع، وال من القضاء، وعلى هذا األساس البد من العمل على تكريس الكثري من املبادئ املهمة املرتبطة 

 .مبادة اإلثبات االنتخايب

ئية على العملية االنتخابية لتشمل الطعون املتعلقة باالعرتاض على صحة عمليات توسيع نطاق الرقابة القضا - 

انتخاب أعضاء ا�لس الشعيب الوطين وجملس األمة على غرار ما هو معمول به يف بقية التشريعات املقارنة خاصة 

الرتشح على أن  زعاتمنا املصري والفرنسي، إضافة إىل األعمال التحضريية لالنتخابات الرئاسية لتشمل رقابة

تكون أمام جملس الدولة باعتبارها منازعات تتعلق بإشكاالت قانونية أكثر منها سياسية، وال ننسى كذلك توسيع 

رقابة القضاء على مرحلة احلملة االنتخابية من خالل الطعن يف قرارات اإلدارة احمللية املتعلقة بتوزيع مساحات 

وكذلك احلال بالنسبة لقرارات الرتخيص بعقد االجتماعات والتجمعات  للمرشحنياإلشهار واإلعالن املخصصة 

بعرض براجمهم وأفكارهم على الناخبني، األمر الذي  للمرشحنيالشعبية، وهذا نظرا ألمهية هذه املرحلة اليت تتيح 

ا بالنسبة من شأنه القضاء على تعسف اإلدارة يف رفض الرتخيص لعقد االجتماعات والتجمعات االنتخابية، وهذ

 .ملختلف العمليات االنتخابية احمللية والوطنية وحىت الرئاسية

توضيح املركز القانوين لالحتجاجات املسجلة يف حماضر مكاتب التصويت، واآلثار املرتتبة على ختلفها، وهل  - 

 .تعد قيد على رفع الدعوى أمام القضاء
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على درجتني، وتفعيلها يف جمال املنازعات االنتخابية، وهذا تطبيق القاعدة الدستورية املتمثلة يف مبدأ التقاضي  - 

من خالل فسح ا�ال أمام الطعن باالستئناف والنقض يف األحكام القضائية الصادرة عند الفصل يف الطعون 

االنتخابية، لتمكني جملس الدولة اجلزائري من فرض رقابته على العملية االنتخابية، إضافة إىل توحيد االجتهاد 

لقضائي بني خمتلف احملاكم اإلدارية يف مادة املنازعات االنتخابية، اليت تساعد القضاة يف حل خمتلف اإلشكاالت ا

القانونية اليت تعرتضهم، واملشرع عند أي تعديل ميس القانون العضوي لنظام االنتخابات خاصة وأننا نعلم بأن 

ة إىل خلق القواعد واملبادئ القانونية يف القانون مهمة القاضي اإلداري تتعدى الفصل يف الطعون االنتخابي

 .اإلداري، فكيف باملشرع إغفال هذا الدور احليوي الذي يقوم به جملس الدولة حتت أي ذريعة كانت

توسيع آجال رفع الطعون اإلدارية والقضائية والفصل فيها، خاصة تلك اليت متس عملييت التصويت والفرز،  - 

نظرا لصعوبة مجع األدلة واإلثباتات الالزمة، األمر الذي ترتب عنه رفض خمتلف الطعون لعدم اإلثبات، كما  وهذا

تصعب من عمل القاضي الذي يصبح مهه احرتام آجال الفصل يف تلك الطعون على حساب حتقيق العدالة، 

ضوع النزاع األمر الذي سيؤدي إىل وتكوين قناعته الشخصية يف ظل انعدام أدلة اإلثبات الضرورية للفصل يف مو 

 .ضياع احلقوق، خاصة يف ظل انعدام إمكانية الطعن فيها أمام جملس الدولة يأيت بأي شكل من األشكال

توسيع صالحيات القاضي الفاصل يف الطعون االنتخابية املتعلقة باالعرتاض على عمليات التصويت، وهذا من  - 

ة التأويالت والتكهنات واملتمثلة إلغاء نتائج التصويت والفرز على مستوى خالل النص عليها صراحة الستبعاد كاف

دائرة انتخابية عند وقوع عمليات متس بنزاهة وسالمة العملية االنتخابية خاصة تلك الثابتة مبوجب أحكام قضائية 

مية الرشوة االنتخابية، صادرة عن القضاء اجلزائي يف مجيع اجلرائم املؤثرة على النتائج النهائية وليس فقط يف جر 

وإلزام اإلدارة االنتخابية بإعادة عملية التصويت يف آجال حتدد بنص صريح، على غرار ما قامت به عدة تشريعات 

مقارنة، أو تعديل نتائج التصويت عند وقوع خطأ يف حساب األصوات أو توزيع املقاعد أو اخلطأ يف اعتماد 

صوات من عدمها، وعلى هذا األساس فإن حرمان القاضي من تعديل أوراق تصويت متنازع فيها يف حساب األ

أو إلغاء نتائج االنتخاب جيعل من القاضي هو قاضي نتائج التصويت أكثر منه قاضي مشروعية العملية 

االنتخابية، ما دام أن خرق أحكام قانون االنتخابات ال يؤدي إىل إلغاء نتائج عملية التصويت والفرز، فعلى 

نح القاضي صالحيات على غرار ما فعله مع ا�لس الدستوري الذي بإمكانه التأثري على النتائج املعلنة املشرع م

 .اليت يتبىن معها السلطات الواسعة اليت ميتلكها هذا األخري

منح القضاة كل مظاهر االستقالل واحلياد عن السلطة التنفيذية، وعن األحزاب السياسية عند الفصل يف  - 

 .نازعات االنتخابية بالشكل الذي يبعث الطمأنينة والثقة يف األحكام اليت سيصدرها هذا األخريخمتلف امل
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السعي إىل تكوين القضاة يف جمال املنازعات االنتخابية من خالل إقامة خمتلف الدورات التكوينية بالتنسيق  - 3

انتخابية اليت تتسم بالسرعة وعدم مع وزارة الداخلية من حني آلخر، وليس تلك اليت تكون مناسبة كل عملية 

التعمق يف الفهم والتدريب، إضافة إىل وجوب الرفع من مستوى القضاة املنتدبني لدى ا�لس الدستوري أو اهليئة 

العليا املستقلة ملراقبة العملية االنتخابية أو أولئك الذين يرأسون خمتلف اللجان االنتخابية ألداء مهامهم على 

تفادة من مهارا�م املكتسبة يف جمال اإلشراف واإلدارة بغرض تطوير أداء اجلهاز القضائي عند أحسن وجه، واالس

 .الفصل يف خمتلف الطعون والشكاوى االنتخابية، أو النظر يف خمتلف اجلرائم االنتخابية

النتخابية، ومن ضرورة االستفادة من االجتهاد القضائي يف جمال املنازعات االنتخابية، والفصل يف اجلرائم ا - 4

خربة القضاة يف جمال اإلشراف واإلدارة عند أي تعديل ميس قانون االنتخابات، أو عند إصدار التنظيمات اليت 

تبني كيفية تنظيم وسري العملية االنتخابية، وليس االعتماد فقط على التشريعات األجنبية وتضمينها يف القانون 

العملية االنتخابية، خاصة وأننا نالحظ التعديالت املتكررة هلذا القانون ملوضوع الوطين، دون أي دراسة استشرافية 

واالضطراب يف موقف املشرع بشأن العديد من اإلشكاالت القانونية مثل االعتماد على آلية اإلشراف القضائي 

ف ذكره، وإلغائه بعه مدة قصرية، عدم االستقرار وعلى موقف حمدد بشأن االختصاص يف منازعات القيد كما سل

وهي األمور اليت ستؤثر بالسلب على أداء اهليئات القضائية، وممارسة الرقابة الفعالة على هذه العملية، إضافة إىل 

 .زعزعة الثقة يف املنظومة االنتخابية برمتها

را كي تؤيت الرقابة القضائية أكلها جيب أن تتفاعل معها كل اجلهات ابتداء من اإلدارة االنتخابية، ومرو ل - 5

باألحزاب والقوى السياسية وانتهاء بالسلطة القضائية، لذا على املشرع واإلدارة االنتخابية املركزية وضع القواعد 

الالزمة للتوعية والتثقيف وضرورة الرقابة القضائية على العملية االنتخابية بوسائل اإلعالم السمعية واملرئية هلذا 

  .الغرض
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  . 2015، القاهرة دار النهضة العربية، ،الطبعة األوىل ،الفرنسي
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، األردن ،التوزيعمكتبة دار الثقافة للنشر و  الطبعة األوىل ،- ثايناجلزء ال- موسوعة القضاء اإلداري -

2004. 
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القضاء اإلداري، مبدأ املشروعية أو سيادة القانون، دار اجلامعة  تاب األول،الك ،القضاء اإلداري  -
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 .، اجلامعة العربية2005
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  .  2001ديسمرب  04، جملس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، السنة الثانية والعشرون ، العدد 
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الثاين حتت عنوان  حنو دعم  وتعزيز  لة العريب،  مؤمتر العدااستقاللية القضاء  يف اجلزائر: جادي عبد الكرمي - 25
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   . 20/07/2005الصادرة يف  51

املؤرخ يف  97/07املعدل واملتمم لألمر  07/02/2004املؤرخ يف  04/01القانون العضوي رقم  -6
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 32/89يدة الرمسية  رقم ر اجل نتخابات املتضمن قانون اال 07/08/1989املؤرخ يف  89/13لقانون ا- 11

  07/08/1989املؤرخة يف  

يدة ر اجل  اجلمعيات ذات الطابع السياسياملتضمن قانون  05/07/1989املؤرخ يف  89/11القانون  - 12

  05/07/1989املؤرخة يف   27/89الرمسية  رقم 

االجتماعات واملظاهرات العمومية املعدل املتضمن قانون  31/12/1989املؤرخ يف  89/28القانون  - 13

  07/08/1989املؤرخة يف   32/89قم يدة الرمسية  ر ر اجل  واملتمم

 44/80يدة الرمسية  رقم ر اجل نتخابات املتضمن قانون اال 25/10/1980املؤرخ يف  80/08القانون - 14

  .  28/10/1980املؤرخة يف  

اجلريدة  16/14حتت رقم  26/05/2014القانون األساس املتعلق باالنتخابات التونسية املؤرخ يف  - 15

   . 42/14الرمسية رقم 
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   . 1972لسنة  38م قانون جملس الشعب املصري رق - 16

  

  

 

  : األوامر   -د

منشورات ، املعدل واملتمم ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية 1966يونيو  08املؤرخ يف  154- 66األمر -1

  . 2007وزارة العدل، املطبعة الرمسية، 

منشورات  املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل و املتمم 1966يونيو  08املؤرخ يف  66/155األمر  -2

  . 2007وزارة العدل، املطبعة الرمسية، 

منشورات وزارة  املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم 1966يونيو  08املؤرخ يف  66/156األمر رقم  -3

  .2007العدل، املطبعة الرمسية، 

عدل، منشورات وزارة ال، املتضمن القانون األساسي للقضاء  13/05/1969املؤرخ يف  69/27األمر -4

  . 2007املطبعة الرمسية، 

، 06/1967، املتضمن قانون البلدية، ج ر رقم 1967جانفي  18، املؤرخ يف 67/24رقم  األمر -5

  . 18/01/1967الصادرة يف 

، الصادرة 44/1969، املتضمن قانون الوالية، ج ر رقم 1969ماي  23، املؤرخ يف 69/38رقم  األمر - 6

  .  23/05/1969يف 

، املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية، واملعدل باألمر 1970ديسمرب  15املؤرخ يف  70/86قم ر  األمر -7

  . 2007منشورات وزارة العدل، املطبعة الرمسية، ،  29/02/2005املؤرخ يف  05/01

منشورات ، ، املعدل واملتمم  القانون املدين اجلزائرياملتضمن  26/09/1975املؤرخ  يف    75/58األمر  -8

  . 2007زارة العدل، املطبعة الرمسية، و 

اجلريدة العام للوظيفة العمومية  األساسياملتضمن القانون  2006جويلية  15املؤرخ يف  06/03األمر رقم  -9

  .  46/06 قم ر  الرمسية 

اجلريدة الرمسية ، املتضمن القانون العضوي لالنتخابات  06/03/1997املؤرخ يف  97/07األمر  - 10

  .   06/03/1997يف  الصادرة12
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حيدد الدوائر االنتخابية و عدد املقاعد املطلوب شغلها يف  1997مارس  06املؤرخ يف  97/08ألمر ا- 11

  . 1997لسنة  12اجلريدة  الرمسية ، الربملان

وعدد املقاعد املطلوب  االنتخابيةالذي حيدد الدوائر  2012فيفري  13املؤرخ يف  12/01األمر رقم -12

  . 2012فيفري  15املؤرخة يف  08/2012انتخابات الربملان، ج ر رقم شغلها يف 

  : التنظيمية  المراسيم   - و

  : المراسيم الرئاسية  :1- و

تنظيم وسري اللجنة الوطنية لإلشراف املتضمن  2012فيفري  11املؤرخ يف  12/68املرسوم الرئاسي رقم  -1

  .06/12ج ر  على االنتخابات 

استحداث اللجنة الوطنية املستقلة املتضمن  1995 يليةجو  17املؤرخ يف  95/269رقم املرسوم الرئاسي  -2

  . 52/95ج ر  ملراقبة االنتخابات 

تنظيم  وسري ا�لس الدستوري  املتضمن  1989 أوت  07املؤرخ يف  89/143املرسوم الرئاسي رقم  -3

  . 32/89ج ر والقانون  األساسي  ملوظفيه  

تنظيم  العالقة بني اإلدارة  واملواطن  املتضمن  1988 جويلية  04املؤرخ يف  88/131رقم  املرسوم الرئاسي -4

  . 27/88ج ر 

تشكيل وسري  اللجنة اإلدارية املكلفة املتضمن  1982 جانفي 02املؤرخ يف  82/02املرسوم الرئاسي رقم  -5

  . 01/82ج ر مبراجعة  القوائم االنتخابية  

إعادة تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة  املتضمن  1976 فيفري  20املؤرخ يف  76/39 املرسوم الرئاسي رقم -6

  . 20/76ج ر الداخلية  

إعادة تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة  املتضمن  1966 أوت  05املؤرخ يف  66/238املرسوم الرئاسي رقم  -7

  .71/66ج ر الداخلية  

تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة  الداخلية   املتضمن 1965 أوت  11 املؤرخ يف 65/201املرسوم الرئاسي رقم  -8

  .71/65ج ر 

اجلريدة الرمسية قانون االنتخابات  املتضمن  1963 أوت  20املؤرخ يف  63/306املرسوم الرئاسي رقم  -9

 .58/63 الصادرة حتت رقم 

  المراسيم التنفيذية  : 2- و
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أوراق التصويت اليت تستعمل يف  ، احملدد لنص2017فيفري  04خ يف ، املؤر 17/58املرسوم التنفيذي رقم -  1

  )05/02/2017، املؤرخة يف 06/2017اجلريدة الرمسية رقم (، أعضاء ا�لس الشعيب الوطيننتخابات ال

دد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت ، احمل 2017يناير  17املؤرخ يف  17/23املرسوم التنفيذي رقم - 2

   25/01/2017، املؤرخة يف 04/2017اجلريدة الرمسية رقم (، نتخبني وسريه  وسريمها امل

، احملدد لكيفيات أداء اليمني من طرف أعضاء  2017يناير  17، املؤرخ يف 17/21املرسوم التنفيذي رقم - 3

  ). 25/01/2017، املؤرخة يف 04/2017اجلريدة الرمسية رقم (مكاتب التصويت، 

خالل  شخاص ، املتعلق بشروط تسخري األ 2017يناير  17، املؤرخ يف 17/20قم املرسوم التنفيذي ر  - 4

  ). 25/01/2017 املؤرخة يف 04/2017اجلريدة الرمسية رقم ( ، االنتخابات

حيدد كيفيات انتداب أعضاء اهليئة العليا ،  2017يناير  18املؤرخ يف  17/17املرسوم التنفيذي رقم  - 5

  ).18/01/2017، املؤرخة يف 03/2017اجلريدة الرمسية رقم (، بات  املستقلة ملراقبة االنتخا

حيدد كيفيات وضع القائمة االنتخابية حتت ،  2017يناير  18املؤرخ يف  17/16املرسوم التنفيذي رقم  - 6

 ، املؤرخة يف03/2017اجلريدة الرمسية رقم (، تصرف املرتشحني واهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات  

18/01/2017.(  

تعلق بإيداع  قوائم  املرتشحني  النتخاب امل،  2017يناير  18املؤرخ يف  17/15املرسوم التنفيذي رقم  - 7

  ).18/01/2017، املؤرخة يف 03/2017اجلريدة الرمسية رقم (، أعضاء ا�لس الشعيب الوطين 

علق باستمارة التوقيعات الفردية  يف صاحل  تامل،  2017يناير  18املؤرخ يف  17/14املرسوم التنفيذي رقم  - 8

، املؤرخة يف 03/2017اجلريدة الرمسية رقم (، قوائم املرتشحني  النتخاب أعضاء ا�لس الشعيب الوطين 

18/01/2017.(  

تعلق باستمارة التصريح بالرتشح  لقوائم ، امل 2017يناير  18املؤرخ يف  17/13املرسوم التنفيذي رقم - 9

، املؤرخة يف 03/2017اجلريدة الرمسية رقم (، النتخاب أعضاء ا�لس الشعيب الوطين املرتشحني  

18/01/2017.(  

نتخابية، د لقواعد سري اللجنة اإلدارية اال، احملد 2017يناير  18املؤرخ يف  17/12املرسوم التنفيذي رقم  - 4

  ).18/01/2017، املؤرخة يف 03/2017اجلريدة الرمسية رقم (

 لكيفية إشهار الرتشيحات ، احملدد  2016ديسمرب  19املؤرخ يف  16/338وم التنفيذي رقم املرس -11

  ) 21/12/2016املؤرخة يف  75/2016اجلريدة الرمسية رقم ( نتخابات،لال
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دد لشروط الوكالة  للتصويت يف ، احمل 2016ديسمرب  19املؤرخ يف  16/337املرسوم التنفيذي رقم  -12

  ) 21/12/2016املؤرخة يف  75/2016دة الرمسية رقم اجلري( نتخابات،اال

كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها دد  حي، ديسمرب 19، املؤرخ يف 16/336املرسوم التنفيذي رقم -13

  ).21/12/2017املؤرخة يف  75/2016اجلريدة الرمسية رقم ( ومدة صالحيا�ا  

، احملدد لشروط الوكالة  للتصويت يف  2016سمرب دي 19املؤرخ يف  16/335املرسوم التنفيذي رقم -14

  . ) 21/12/2016املؤرخة يف  75/2016اجلريدة الرمسية رقم ( اإلنتخابات،

الذي حيدد تنظيم املدرسة العليا للقضاء و   30/05/2016املؤرخ يف  16/159املرسوم التنفيذي رقم - 15

  .33/2016يها اجلريدة الرمسية العدد   كيفيات سريها و شروط االلتحاق �ا    و نظام الدراسة ف

، املتعلق بكيفيات الطعن يف صحة عمليات 2014فيفري  20، املؤرخ يف 14/80املرسوم التنفيذي رقم -16

  )26/02/2014، املؤرخة يف 11/2014اجلريدة الرمسية رقم (التصويت، 

بتنظيم  انتخاب أعضاء جملس  تعلق، امل2012 ديسمرب  09املؤرخ يف  12/412املرسوم التنفيذي رقم -17

  ).12/12/2012، املؤرخة يف 67/2012اجلريدة الرمسية رقم (، األمة  املنتخبني وسريه  

تعلق بتنظيم  انتخاب أعضاء جملس ، امل2012 سبتمرب 09املؤرخ يف  12/332املرسوم التنفيذي رقم  -18

  ).12/09/2012ملؤرخة يف ، ا50/2012اجلريدة الرمسية رقم (، األمة  املنتخبني وسريه  

 دد لكيفيات أداء اليمني من طرف ، احمل2012 أفريل  11املؤرخ يف  12/178املرسوم التنفيذي رقم -19

  ).15/04/2012، املؤرخة يف 22/2012اجلريدة الرمسية رقم (، أعضاء مكاتب 

ثلي قوائم املرتشحني على حيدد كيفيات تعيني مم 2007مارس  8املؤرخ يف  07/84املرسوم التنفيذي  - 20

  .2007لسنة  17مستوى مراكز و مكاتب التصويت اجلريدة الرمسية 

  . حيدد شروط إعداد الوكالة وأشكاهلا 04/03/2004املؤرخ  04/71مرسوم تنفيذي رقم - 21

 56/ 45حيدد كيفيات تطبيق أحكام املواد  04/03/2004املؤرخ يف  04/70مرسوم تنفيذي رقم - 22

واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام  06/03/97املؤرخ يف  97/07من األمر رقم  61/166 /60/

  . االنتخابات، املطبقة يف االنتخاب لرئاسة اجلمهورية

من األمر رقم  40حيدد كيفيات التطبيق املادة  04/03/2004املؤرخ يف  04/69مرسوم تنفيذي  - 23

  .انون العضوي املتعلق بنظام االنتخاباتواملتضمن الق 06/03/1997املؤرخ يف  97/07
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املؤرخ يف  99/57يعدل املرسوم التنفيذي رقم  04/03/2004املؤرخ يف  04/68مرسوم تنفيذي  - 24

الذي حيدد شروط تصويت املواطنني اجلزائريني املقيمني باخلارج يف االنتخاب برئاسة اجلمهورية  02/03/1999

  . وكيفيات ذلك

املؤرخ  97/61يعدل املرسوم التنفيذي رقم  04/03/2004املؤرخ يف  04/67م مرسوم تنفيذي رق - 25

  . الذي حيدد شروط تسخري املستخدمني خالل االنتخابات 15/03/97

من األمر  40الذي حيدد كيفيات تطبيق املادة  06/03/2004: املؤرخ يف 04/69املرسوم التنفيذي   - 26

  .2004لسنة  13: ج ر، 97/07

املتعلق بإيداع قوائم الرتشيحات النتخاب ا�لس  27/02/2002املؤرخ يف  80/ 02التنفيذي  املرسوم - 27

  .2002لسنة  15اجلريدة الرمسية ، الشعيب الوطين

حيدد شروط تصويت املواطنني اجلزائريني املقيمني يف  27/02/2002املؤرخ يف  02/78املرسوم التنفيذي  - 28

  .2002ة لسن 15اجلريدة الرمسية . اخلارج

من األمر  166حيدد كيفيات تطبيق املادة  1999مارس  2مؤرخ يف  99/56املرسوم التنفيذي  - 29

  . 1999لسنة  14اجلريدة الرمسية رقم  ،97/07

 07املؤرخة يف  97، املتعلق بنشر املداولة رقم 1999مارس  13، املؤرخ يف 99/62املرسوم التنفيذي  - 30

نتخابات، واملتعلق بتوزيع حصص التعبري طنية العليا املستقلة ملراقبة االنة الو ، الصادرة عن اللج1999مارس 

  . 18/1999املباشر املتعلقة باحلملة اإلنتخابية، ج ر رقم 

املتعلق بإيداع قوائم الرتشيحات النتخاب أعضاء ا�الس الشعبية البلدية و  97/281املرسوم التنفيذي - 31

  .1997لسنة  49ج ر ، الوالئية

، احملدد لشروط إنتاج التعبري املباشر باحلملة 1997أفريل  28، املؤرخ يف 97/138املرسوم التنفيذي رقم  - 32

  .26/1997، ج ر رقم 1997التشريعية لالنتخابات االنتخابية

من األمر  40حيدد كيفيات تطبيق املادة  15/03/1997املؤرخ يف    97/73املرسوم التنفيذي  - 33

  . 1997لسنة  14الرمسية اجلريدة  97/07

، احملدد لكيفية إعداد بطاقة الناخب وتسليمها 1997مارس  15املؤرخ يف  97/64املرسوم التنفيذي رقم  - 34

  14/1997ومدة صالحيتها، ج ر رقم 
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، حيدد قواعد عمل اللجنة اإلدارية االنتخابية 10/03/1997املؤرخ يف  97/63املرسوم التنفيذي  - 35

  . 1997لسنة  14ة رقم اجلريدة الرمسي

، احملدد لشروط إنتاج املؤسستني العموميتني 1995أوت  07، املؤرخ يف 95/304املرسوم التنفيذي رقم  - 36

الرئاسية وبرجمتها  االنتخاباتللتلفزيون والبث اإلذاعي السمعي البصري حصص التحدث املباشر، املتعلق حبملة 

  .. 85/1995وبثها، ج ر رقم 

، املتضمن حتديد صالحيات وزير الداخلية 1994وت أ 10، املؤرخ يف 94/247التنفيذي رقم املرسوم  -37

  . واجلماعات احمللية

  : األنظمة الداخلية والقرارات اإلدارية  –ه

   :األنظمة الداخلية  -1

الصادر يف اجلريدة الرمسية  07/08/1989النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري املؤرخ يف  -

  . 1989لسنة  32حتت رقم  07/08/1989ادرة يف الص

الصادر يف اجلريدة الرمسية  20/11/1991النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري املؤرخ يف  -

  . 1991لسنة  60حتت رقم  24/11/1991الصادرة يف 

ة الرمسية ، الصادر يف اجلريد29/12/1996النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري املؤرخ يف  -

 .  1997لسنة  03حتت رقم  12/01/1997 بتاريخ

 اجلريدة الرمسية الصادر يف   13/04/1997النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري املؤرخ يف  -

  .1997لسنة  25رقم  27/04/1997بتاريخ  

يدة الرمسية اجلر الصادر يف   28/06/2000لنظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري املؤرخ يف ا -

  . 2000لسنة  48رقم  06/08/2000بتاريخ  

الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  16/04/2012النظام  احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري املؤرخ يف  -

 . 03/05/2012املؤرخة يف  26/12

رمسية رقم الصادر يف اجلريدة ال 06/04/2016النظام  احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري املؤرخ يف  -

 . 11/05/2016املؤرخة يف  29/16

املؤرخ يف   على االنتخابات التشريعية  النظام  احملدد لقواعد عمل اللجنة الوطنية لإلشراف -

 . 04/03/2012املؤرخة يف  13/12الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  28/02/2012
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 25/09/2012ابات احمللية  املؤرخ يف النظام  احملدد لقواعد عمل اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخ -

 . 11/10/2012املؤرخة يف  56/12الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 

 النظام  احملدد لقواعد عمل اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات الرئاسية   املؤرخ يف  -

 02/02/2014املؤرخة يف  05/14الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  23/01/2014

   :عليمات الرئاسية الت -2

  .  1997حول االنتخابات احمللية لسنة  27/09/1997مؤرخة يف  16تعليمة رئاسية رقم  -

  2004االنتخابات الرئاسية  لسنة حول   07/02/2004تعليمة رئاسية مؤرخة يف  -

 .2009حول االنتخابات الرئاسية لسنة   07/02/2009تعليمة رئاسية مؤرخة يف  -

 . 2014حول االنتخابات الرئاسية لسنة   18/02/2014يف  تعليمة رئاسية مؤرخة -

  : القرارات اإلدارية  -3

الذي حيدد املميزات التقنية الستمارة  التصريح بالرتشح لقوائم   30/01/2017املؤرخ يف القرار الوزاري  -

 05/02/2017، اجلريدة الرمسية الصادرة يف املرتشحني النتخاب  أعضاء  ا�لس الشعيب الوطين  

 .06/17حتت رقم 

الذي حيدد املميزات التقنية الستمارة  اكتتاب التوقيعات  30/01/2017املؤرخ يف القرار الوزاري  -

الفردية يف صاحل  قوائم  املرتشحني النتخاب  أعضاء  ا�لس الشعيب الوطين  ، اجلريدة الرمسية الصادرة 

 .06/17حتت رقم  05/02/2017يف 

الذي يرخص لرؤساء املراكز الدبلوماسية والقنصلية  17/04/2012رك املؤرخ يف املشالقرار الوزاري  -

املتعلق بانتخابات أعضاء ا�لس الشعيب الوطين ، اجلريدة الرمسية الصادرة يف بتقدمي افتتاح االقرتاع 

 . 23/12حتت رقم  22/04/2012

أعضاء اللجنة الوطنية ملراقبة الذي  يتضمن تعيني  24/09/2012املشرك املؤرخ يف القرار الوزاري  -

حتت رقم  21/10/2012، اجلريدة الرمسية الصادرة يف  29/11/2012االنتخابات احمللية  ليوم 

58/12. 

الذي حيدد املميزات التقنية الستمارة  التصريح بالرتشح يف  08/09/2012املؤرخ يف القرار الوزاري  -

بية البلدية  والوالئية ، اجلريدة الرمسية الصادرة يف قوائم  املرتشحني النتخاب  أعضاء ا�الس الشع

 .50/12حتت رقم  12/09/2012



 قائمة المصادر والمراجع

 

396 
 

 الكتتابوعات الفردية ب، احملدد لتاريخ ومكان سحب املط1999  جانفي 09القرار الوزاري املؤرخ يف  -

 .03/1999التوقيعات الشخصية، ج ر رقم 

   :التعليمات الوزارية  -4

الصادرة عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية  08/11/2012املؤرخة يف  7350التعليمة الوزارية رقم  -

على ضرورة تتعلق بتذكري املسؤولني املكلفني بالعمليات االنتخابية ومؤطري مراكز ومكاتب التصويت 

 12/179، واملرسوم التنفيذي رقم  12/01تنفيذ أحكام القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات 

 .احملدد لقواعد تنظيم مراكز ومكاتب التصويت  11/04/2012املؤرخ 

   :المناشير الوزارية المشتركة  -5

الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات  24/07/2007املؤرخ يف  02املنشور الوزاري املشرتك رقم  -

املؤرخ  97/07احمللية ووزير العدل ووزير اخلارجية يتضمن توضيح اإلجراءات العملية لتنفيذ أحكام األمر 

املعدل واملتمم املتضمن القانون العضوي بنظام االنتخابات ، واخلاصة بإيداع  06/03/1997يف 

 . الرتشيحات النتخاب أعضاء ا�لس الشعيب الوطين 

الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية املتعلق  21/03/2007املؤرخ يف  11املنشور الوزاري رقم  -

يم نسخة من القائمة االنتخابية البلدية اخلاصة بانتخاب أعضاء ا�لس الشعيب بشروط وكيفيات تسل

 .الوطين 

الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات  25/07/2007املؤرخ يف  02املنشور الوزاري املشرتك رقم  -

نتخاب  احمللية ووزير العدل  يتعلق بتعيني أعضاء  مكاتب التصويت وكيفيات أدائهم  اليمني اخلاصة  با

 .أعضاء ا�لس الشعيب الوطين 

الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية املتعلق  08/04/2007املؤرخ يف  21املنشور الوزاري رقم  -

مبراقبة عمليات  التصويت  والضمانات اخلاصة بصحة وشفافية عملية  االقرتاع اخلاصة  بانتخاب أعضاء 

 .ا�لس الشعيب الوطين 

الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية املتعلق  10/09/2012املؤرخ يف  11وزاري رقم املنشور ال -

 .بإيداع الرتشيحات النتخاب أعضاء ا�الس الشعبية البلدية والوالئية 

الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية  10/10/2012املؤرخ يف  6616املنشور الوزاري رقم  -

 .فيات تسليم نسخة من القائمة االنتخابية البلدية املتعلق بشروط وكي
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الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات  22/10/2012املؤرخ يف   6940املنشور الوزاري املشرتك رقم  -

  .احمللية يتعلق بتعيني أعضاء  مكاتب التصويت وكيفيات أدائهم  اليمني 

 األراء الدستورية والقرارات القضائية : ي

  رارات المجلس الدستوري آراء و ق -1 

املتعلق مبطابقة األمر املتضمن  ،06/03/1997املؤرخ يف  97/م د/ق ع.ر/02: رأي ا�لس الدستوري -1

  . 06/03/1997ملؤرخة يف ا 12اجلريدة الرمسية القانون العضوي  املتعلق  بنظام االنتخابات  للدستور 

من االمر املتعلق  02ول دستورية املادة ح 19/12/1997، رأي ا�لس الدستوري املؤرخ يف 04رأي رقم  -2

  . 06/01/1997بالتقسيم القضائي، املصادق عليه من قبل ا�لس الوطين اإلنتقايل بتاريخ 

املتعلق مبطابقة القانون العضوي   ،19/05/1998املؤرخ يف  98/م د/ق ع.ر/06: رأي ا�لس الدستوري -3

   01/06/1998املؤرخة يف  37اجلريدة الرمسية وتنظيمه وعمله للدستور  املتعلق   باختصاصات  جملس الدولة

املتعلق مبطابقة القانون العضوي   ،24/05/1998املؤرخ يف  98/م د/ق ع.ر/07: رأي ا�لس الدستوري -4

املؤرخة يف  39اجلريدة الرمسية املتعلق   باختصاصات  حمكمة التنازع  وتنظيمها وعملها للدستور 

07/06/1998 .  

املتعلق مبطابقة القانون العضوي   ،16/11/2002املؤرخ يف  02/م د/ق ع.ر/13: رأي ا�لس الدستوري -5

  . 24/11/2002املؤرخة يف  76اجلريدة الرمسية املتعلق  بالقانون األساسي للقضاء  للدستور 

طابقة القانون العضوي  املتعلق مب ،23/03/2003املؤرخ يف  03/م د/ق ع.ر/14: رأي ا�لس الدستوري -6

  . 30/03/2003املؤرخة يف  22اجلريدة الرمسية للدستور بالتنظيم  القضائي املتعلق  

املتعلق  مبراقبة مطابقة القانون   ، 05/02/2004املؤرخ يف  04/م د/ق ع.ر/01: رأي ا�لس الدستوري -7

ضمن القانون العضوي  املتعلق  بنظام املت 06/03/1997العضوي  املعدل  واملتمم  لألمر  املؤرخ  يف  

  .  11/02/2004الصادرة  يف   09رقم  اجلريدة الرمسية االنتخابات  للدستور 

املتعلق مبراقبة مطابقة القانون  ،17/06/2005املؤرخ يف  05/م د/ق ع.ر/01: رأي ا�لس الدستوري -8

  20/06/2005املؤرخة يف  51ة اجلريدة الرمسيالعضوي  املتعلق  بالتنظيم  القضائي للدستور 

املتعلق  مبراقبة مطابقة القانون   ، 23/06/2007املؤرخ يف  07/م د/ق ع.ر/02: رأي ا�لس الدستوري-9

املتضمن القانون العضوي  املتعلق  بنظام  06/03/1997العضوي  املعدل  واملتمم  لألمر  املؤرخ  يف  

  .  29/06/2007الصادرة  يف   48 رقم اجلريدة الرمسية االنتخابات  للدستور 
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املتعلق  مبراقبة مطابقة  ، 22/12/2011املؤرخ يف  11/م د/ق ع.ر/03: رأي ا�لس الدستوري - 10

    14/01/2012الصادرة  يف   01قم ر  اجلريدة الرمسية القانون  العضوي  املتعلق  بنظام االنتخابات  للدستور 

املتعلق  مبراقبة مطابقة القانون   ، 11/08/2016املؤرخ يف  16/دم /ق ع.ر/02: رأي ا�لس الدستوري- 11

  . 28/08/2016الصادرة  يف   50رقم  اجلريدة الرمسية العضوي  املتعلق  بنظام االنتخابات  للدستور 

املتعلق  مبراقبة مطابقة  ، 11/08/2016املؤرخ يف  16/م د/ق ع.ر/03: رأي ا�لس الدستوري - 12

الصادرة  يف   50رقم  اجلريدة الرمسية ي  املتعلق  باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات  للدستور القانون  العضو 

28/08/2016 .  

  : قائمة األحكام القضائية  -2

  :القضائية الجزائرية  األحكام –أ

نقال عن  12/11/2011بتاريخ  082871القرار الصادر عن الغرفة الثانية مبجلس الدولة حتت رقم  - 1

   . الدكتور عمار بوضياف، دعوى اإللغاء

سنة  08جملة جملس الدولة ع  027554حتت رقم  14/02/2006قرار جملس الدولة الصادر يف  - 2

2006 .  

، جملة جملس الدولة 898900حتت رقم  20/04/2004القرار الصادر عن جملس الدولة الغرفة الثانية يف  - 3

  . 2004، 05العدد 

حممد الصغري . ، نقال عن د13772حتت رقم  14/08/2002لصادر عن جملة جملس الدولة يف ا القرار - 4

  . بعلي

جملة جملس الدولة  11/02/2002حتت رقم  11/02/2002القرار الصادر عن جملس الدولة بتاريخ  - 5

  . 2002العدد األول 

ال عن الدكتور حممد نق 005240حتت رقم  28/01/2002القرار الصادر عن جملس الدولة بتاريخ - 6

  .الصغري بعلي 

املشار إليه مبلف أحد  1697/1999حتت رقم   30/08/1999الصادر يف   قرار جملس الدولة - 7

،  01/11/1942املرتّشحني الذين مل يثبتوا شرط املشاركة يف ثورة التحرير الوطنية بالنسبة للمولودين قبل تاريخ 

  .  2001لسنة  01مبجلة جملس الدولة العدد  املنشور 
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حتت رقم  29/05/1994قرار احملكمة العليا الصادر عن الغرفة اجلزائية للمحكمة العليا بتاريخ  - 8

  . 3العدد  1994ا�لة القضائية لسنة  112469

، جملة جملس الدولة الصادرة عن 169417حتت رقم  27/07/1998القرار الصادر عن جملس الدولة يف  - 9

 . 2002- 01جملس الدولة العدد 

، نقال عن 43308حتت رقم  21/12/1985القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا سابقا يف  -10

  . حممد الصغري بعلي، القضاء اإلداري. د

، ا�لة القضائية 28555حتت رقم  26/06/1984قرار الصادر عن الغرفة اجلزائية للمحكمة العليا يف  -11

  . ول، العدد األ1990لسنة 

منقول  35. 917من الغرفة اجلزائية األوىل الطعن رقم  12/06/1984قرار احملكمة العليا الصادر يف  -12

  . 1عن بغدادي اجلياليل ج

، ا�لة القضائية 28094حتت رقم  22/02/1983قرار صادر عن الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا بتاريخ  -13

  . 1اجلزء  1989

 1عن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا، ا�لة القضائية ع  12/06/1982الصادر يف  28892القرار رقم  -14

   . 1989سنة 

  . أشار إليه الدكتور أمني مصطفى حممد 2310جمموعة أحكام النقض رقم  09/03/1981نقص - 15

الصادرة يف نشرة القضاة  26/03/1968القرار الصادر عن الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا بتاريخ -16

13/05/1982 .  

بني ب ص ضد اللجنة  13/03/2004املؤرخ يف  01/04قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء قاملة بتاريخ   -17

، والذي انتهى  1954اإلدارية البلدية لبلدية محام الدباغ الذي قامت بشطبه بسبب سلوكه املعادي لثورة نوفمرب 

  . ن هذا القرار معيب بعيب خمالفة القانونبإلغاء قرار هذه األخرية على أساس أ

بني ق   03/04حتت رقم    12/11/2004قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء قاملة يف امللف الصادر يف  - 18

  .م ضد اللجنة اإلدارية لبلدية محام الدباغ 
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  11/04/2007در يف قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء بسكرة  ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصا  - 19

بني م ع   ممثال حلزب محس  ضد قرار وايل والية بسكرة  ممثال للدولة موضوعه ،   00357/07حتت رقم  

  . 2007رفض الرتشح لالنتخابات التشريعية  لسنة 

  24/10/2007قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء بسكرة  ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  - 20

بني م ع   ممثال حلزب محس  ضد قرار وايل والية الوادي  ممثال للدولة موضوعه ،   00844/07رقم  حتت 

  . 2007رفض الرتشح لالنتخابات احمللية   لسنة 

بني جبهة القوى  03/2007حتت رقم  04/12/2007القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية بالبويرة يف -21

  . التصويت خبصوص عدم صحة عمليات االشرتاكية

يف قضية  24/10/2007بتاريخ  884/2007القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية ببسكرة حتت رقم  -22

  . احمللية االنتخاباتع ضد وايل والية الوادي مبناسبة .املدعو م

يف قضية حزب  2618/07حتت رقم  04/12/2007القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية باملدية يف  -23

  .حرير الوطينجبهة الت

يف قضية حزب  2615/07حتت رقم  04/12/2007القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية باملدية يف -24

  .الوالئية لوالية املدية  االنتخابيةجبهة التحرير الوطين ضد اللجنة 

  .44/2007حتت رقم  22/10/2007القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية باملسيلة بتاريخ  -25

  .00770/12حتت رقم  25/10/2012رار الصادر عن احملكمة اإلدارية ببسكرة بتاريخ الق -  26

  11/04/2007قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء ورقلة  ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  - 27

تخابات بني س ب  ضد وايل والية ورقلة  ممثال للدولة موضوعه ، رفض الرتشح لالن  00725/07حتت رقم  

  .  2007التشريعية  لسنة 

  25/10/2007قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء بسكرة  ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  - 28

بني م ع   ممثال حلزب التجمع الوطين الدميقراطي ضد قرار وايل والية بسكرة   ممثال   770/07حتت رقم  

  . 2007ابات احمللية   لسنة للدولة موضوعه ، رفض الرتشح لالنتخ

  11/04/2007قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء البويرة   ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  - 29

بني ي د    ممثال للقائمة احلرة املستقبل   ضد قرار وايل والية البويرة   ممثال للدولة   00286/07حتت رقم  

  2007بات التشريعية  لسنة موضوعه ، رفض الرتشح لالنتخا
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حتت   24/10/2012قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء قاملة ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  - 30

بني ح ب  ضد وايل والية قاملة ممثال للدولة موضوعه ، رفض الرتشح لالنتخابات احمللية   00725/12رقم  

  . 2012لسنة 

حتت   �24/10/2012لس قضاء قاملة ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  قرار الغرفة اإلدارية - 31

بني ف ب  ضد وايل والية قاملة ممثال للدولة موضوعه ، رفض الرتشح لالنتخابات احمللية   00734/12رقم  

  . 2012لسنة 

حتت   24/10/2012الصادر يف قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء قاملة ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف  - 32

بني ب ش ع  ممثال حلزب جبهة التحرير الوطين  ضد وايل والية قاملة ممثال للدولة موضوعه   00722/12رقم  

  . 2012، رفض الرتشح لالنتخابات احمللية لسنة 

حتت   24/10/2012قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء قاملة ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  - 33

ممثال احلركة الشعبية الوطنية  ضد وايل والية قاملة ممثال للدولة موضوعه ، رفض   ن ل بني   00710/12رقم  

  . 2012الرتشح لالنتخابات احمللية لسنة 

حتت   23/10/2012قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء قاملة ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  - 34

بني ح ط   ممثال حلزب احلرية والعدالة  ضد وايل والية قاملة ممثال للدولة موضوعه ، رفض   00702/12رقم  

  . 2012الرتشح لالنتخابات احمللية لسنة 

حتت   11/10/2012قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء قاملة ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف - 35

قرار اللجنة االنتخابية الوالئية  لوالية سوق أهراس ضد   54عهد ال حلزب ممث   ف مبني   00821/12رقم  

 . 2012لالنتخابات احمللية لسنة  الطعن يف نتائج التصويت ممثال للدولة موضوعه ، 

حتت   11/10/2012قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء قاملة ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  - 36

ممثال حلزب العمال   ضد قرار اللجنة االنتخابية الوالئية  لوالية سوق أهراس     نبني م   00822/12رقم  

  . 2012ممثال للدولة موضوعه ، الطعن يف نتائج التصويت  لالنتخابات احمللية لسنة 

حتت   11/10/2012قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء قاملة ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  - 37

بني ل س    ممثال حلزب العمال   ضد قرار اللجنة االنتخابية الوالئية لوالية قاملة موضوعه ،   00829/12رقم  

  . 2012الطعن يف نتائج التصويت  لالنتخابات احمللية لسنة 
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حتت   11/10/2012قرار الغرفة اإلدارية �لس قضاء قاملة ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  - 38

بني وايل والية قاملة  ضد قرار اللجنة االنتخابية الوالئية لوالية قاملة موضوعه ، الطعن   00843/12رقم  

  . 2012لتصحيح حمضر إعالن النتائج لبلدية خرازة  لالنتخابات احمللية لسنة 

  08/04/2012در يف األمر االستعجايل ، احملكمة اإلدارية  ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصا - 39

ممثال للدولة موضوعه ،   ورقلة ممثال حلزب محس  ضد قرار وايل والية    ببني م   00300/12حتت رقم  

   . 2012رفض الرتشح لالنتخابات التشريعية   لسنة 

  09/04/2012األمر االستعجايل ، احملكمة اإلدارية  ، القسم  اإلستعجايل ، يف امللف الصادر يف  - 40

ع   ضد قرار وايل والية ورقلة   ممثال للدولة موضوعه ، رفض الرتشح  سبني   00195/12رقم   حتت

  . 2012لالنتخابات التشريعية   لسنة 

   : األحكام القضائية المصرية  –ب

  . 54لسنة  8428حتت رقم  26/01/2013قرار احملكمة اإلدارية العليا املصرية الصادر يف  - 1

، السنة القضائية 30983حتت رقم  23/01/2010احملكمة القضاء اإلداري املصري يف القرار الصادر عن - 2

61.  

، أشار إليه 36للسنة القضائية  1316حتت رقم  26/06/1993حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  - 3

  . بدر أمحد سالمة، الدعوى اإلدارية يف مصر ودول اخلليج. د

. ، نقال عن د37السنة القضائية  4358حتت رقم  03/05/1993ليا الصادر يف قرار احملكمة اإلدارية الع - 4

  . عبد العزيز عبد املنعم خليفة، القضاء اإلداري

، أشار إليه 36السنة القضائية  1839حتت رقم  20/07/1992حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  - 5

  . القرار اإلداريالدكتور عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغاء 

نقال عن  45، السنة القضائية 8441حتت رقم  21/01/1991قرار حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف  - 6

  . علي عبد الفتاح

. ، نقال عن د33للسنة القضائية  3413حتت رقم  26/11/1988قرار احملكمة العليا اإلدارية الصادر يف  - 7

  ،2008كر اجلامعي اإلسكندرية عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دار الف

  .  14، السنة القضائية 982حتت رقم  17/06/1986حكم حمكمة القضاء اإلداري املصري الصادر يف - 8

  . 17/01/1984مؤرخ يف  36437احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية قرار رقم  - 9
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. أشار إليه د 29القضائية  لسنة 567حتت رقم  15/12/1985حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف -10

  . عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار اإلداري

، أشار إليه 24، السنة القضائية 466حتت رقم  19/05/1984حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف -11

  . عامر فؤاد أمحد.د 

. أشار إليه د 26لسنة القضائية  984 حتت رقم 17/01/1984حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف -11

  . حممد عبد اهللا الفالح، شروط قبول دعوى اإللغاء

  . عبد العزيز عبد املنعم خليفة. أشار إليه د 26/06/1976حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  -12

. إليه د أشارت 17الدائرة  3913حتت رقم  11/09/1976حكم حمكمة االستئناف يف مصر بتاريخ  -13

  . سعاد الشرقاوي

. ، نقال عن د13، السنة القضائية240حتت رقم  11/01/1969قرار احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  -14

  . علي عبد الفتاح

عبد اهللا عبد . أشار إليه د 1692حتت رقم  17/03/1962حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  -15

  . الغين بيسوين

، 2، السنة القضائية 72حتت رقم  14/07/1960الصادر عن حمكمة القضاء اإلداري املصري يف القرار  -16

  . نقال عن عبد العزيز عبد املنعم خليفة

نقال عن عبد العزيز  1السنة القضائية  3حتت رقم  26/04/1960قرار احملكمة اإلدارية العليا املؤرخ يف  -17

  . اإلداريعبد املنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار 

جمموعة املبادئ القانونية  1السنة القضائية  07حتت رقم  26/04/1960قرار احملكمة اإلدارية العليا يف  -18

  . 05اليت قرر�ا احملكمة السنة

عبد الغين بسيوين . نقال عن د 929حتت رقم  12/07/1958قرار احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  -19

  . عبد اهللا

، تقال عن د عبد 08السنة القضائية  5488حتت رقم  22/02/1956كمة اإلدارية العليا يف قرار احمل -20

  . الغين بسيوين عبد اهللا

نقال عن الدكتور  07السنة القضائية  386حتت رقم  01/12/1955احملكمة اإلدارية الصادر يف  قرار -21

   عبد الغين بسيوين عبد اهللا،
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نقال  24السنة القضائية  115حتت رقم  19/05/1954ليا املصرية املؤرخ يف قرار احملكمة اإلدارية الع -22

  . عن الدكتور عبد العزيز عبد املنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار اإلداري

، جمموعة أحكام حمكمة النقض املصرية، 16/02/1952القرار الصادر عن حمكمة النقض املصرية يف  -23

  . 03،ق03السنة 

، السنة القضائية 261حتت رقم  12/06/1951در عن حمكمة القضاء اإلداري املصري يف القرار الصا -24

3 .  

 04السنة القضائية  408حتت رقم  06/02/1951حكم حمكمة القضاء اإلداري املصري الصادر يف  -25

  . عامر فؤاد أمحد ميعاد رفع دعوى اإللغاء. أشار إليه د

عبد العزيز عبد املنعم خليفة، . أشار إليه د 21/12/1950در يف حكم احملكمة اإلدارية العليا الصا -26

  . دعوى إلغاء القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة

القضائية، جمموعة  02لسنة  196يف القضية رقم  22/03/1949حكم حمكمة القضاء اإلداري بتاريخ  -27

  . أحكام السنة الثالثة

السنة القضائية األوىل، جمموعة  115حتت رقم  06/01/1948در يف حكم احملكمة اإلدارية املصرية الصا -28

  . أحكام السنة األوىل

ا�موعة  01رقم  68لسنة القضائية  68حتت رقم  27/01/1948قرار احملكمة اإلدارية الصادر يف  -29

  . األحكام القضائية

نقال عن  19نة القضائية الس 1719حتت رقم  24/12/1924قرار حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف -30

  . الدكتور عبد العزيز عبد املنعم خليفة

  

  :األحكام القضائية الفرنسية  -ج

1- C.E. sect 13/07/1967 Ministre de l’education National Ecole privée de Fille de 

pradelles .Re. 339 cancl Michel Bernard GA.JA 13eme éd Dolloz 2001. 

  . أمني مصطفى حممد. أشار إليه د 09/03/1981النقض الفرنسية نقص  حكم حمكمة -2

 . أشار إليه الدكتور أمني مصطفى حممد 26/10/1970قرار جملس الدولة الفرنسي يف  -3
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  :الملخص

نتخابية  على العملية اال نوع من أنواع الرقابة القضائيةالرقابة القضائية على العملية االنتخابية 

ص تلك املتعلقة  رقابته على القرارات الصادرة عن اإلدارة االنتخابية  فيما خي ميارس من خالهلا القاضي

، إضافة لنسبة جلميع العمليات االنتخابية، باالعرتاض على قوائم مكاتب التصويت، أو امبنازعات القيد

، واالعرتاض على الس املنتخبة احمللية أو الوطنيةإىل منازعات الرتشيح فيما خيص انتخاب أعضاء ا�

قابلة  ، اليت  تصدر بشأ�ا قرارات �ائية غريت النتخاب أعضاء ا�الس احملليةصحة عمليات التصوي

ل  النظر يف خمتلف اجلرائم االنتخابية  اليت تضمنها القانون ، ومن  خالألي  وجه من أوجه  الطعن

، وتتميز أثار تضمنها النظام الدستوري اجلزائرياالنتخايب ، فيما خيص مجيع العمليات االنتخابية اليت 

متيزها بالتطبيق الصحيح  ، رغمتخابية باحملدودية من حيث نطاقهاالرقابة القضائية على العملية االن

، الذي يعد أحد ضمانات ضي الناظر يف النزاع االنتخايبيف كنف االستقاللية واحلياد التام للقا ،للقانون

ولذا نالحظ ، لدى الرأي العام احمللي والدويل نزاهة وسالمة العمليات االنتخابية ، واكتسا�ا للمصداقية

، رغم تردده نون االنتخايبت اليت عرفها القاأن املشرع عمل على تفعيل هذه اآللية يف خمتلف التعديال

، من خالل حتديد اجلهة املختصة بالنظر يف منازعات موقفه من موضوع الرقابة القضائيةوعدم ثبات 

خارج ، أو تركها رقابة القضاء ومنحها جلهات أخرى القيد ، إضافة إىل استبعاد الكثري من املنازعات من

، وبالتايل التأثري على النتيجة ات العملية االنتخابيةى سري جمريوتأثريها عل جمال الرقابة، رغم أمهيتها

لية ثقافة القانونية فيما خيص تفعيل آالنهائية هلا ، وهو األمر الذي حيد من فعاليتها، إضافة إىل ضعف ال

أو بعد إخطارها  وإمنا تكون بعد ممارسة حق الطعن ،صة وأ�ا رقابة ال تتحرك تلقائيا، خاالرقابة القضائية

ليتها من خالل تسرع ايؤثر على فع االنتخايب، كما أن قصر اآلجال بوقوع أفعال يعاقب عليها القانون

الوصول إىل احلل القانوين الصحيح، الذي و  عات دون أخذ الوقت الكايف لدراستهااالقضاة بالفصل النز 

، مما االنتخابية وعدم حياد أعوا�اة وحيمي العملية االنتخابية من تعسف اإلدار  يضمن حقوق الطاعن

  .يستدعي من املشرع التدخل وسد هذه الثغرات 

  .القضائية نتخابية، الرقابة نتخاب، العملية اإلالقضاء، اإل: الكلمات المفتاحية
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  67  أنواع الرقابة اإلدارية على العملية اإلنتخابية: الفرع الثاين

  69  اإلنتخابيةقابة ا�لس الدستوري على العملية ر : الثايناملطلب 

  69  التعريف با�لس الدستوري: الفرع األول

  72  الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري: الفرع الثاين

  76  اختصاصات ا�لس الدستوري : الفرع الثالث

  79  حجية قرارات ا�لس الدستوري واآلثار املرتتبة على ذلك: الفرع الرابع

  82   رقابة اهليئة العليا املستقلة على العملية اإلنتخابية :الثاملطلب الثّ 

  82  التعريف باهليئة العليا املستقلة ملراقبة اإلنتخابات: الفرع األول

  88  اختصاصات اهليئة العليا املستقلة ملراقبة اإلنتخابات: الفرع الثاين

  96                        خالصة الفصل

  173 -98  العملية اإلنتخابية الخاضعة للرقابة القضائيةحدود : الفصل الثاني

  99  تمهيد الفصل

  100  حدود العملية اإلنتخابية من حيث األطراف: المبحث األول

  100  اإلدارة اإلنتخابية: ولاملطلب األ

  100  التعريف باإلدارة اإلنتخابية وأساسها الفقهي: الفرع األول

  103  اإلنتخابيةتنظيم اإلدارة : الفرع الثاين

  111  مهام اإلدارة اإلنتخابية: الفرع الثالث

  118  اهليئة الناخبة: ينااملطلب الثّ 

  118  تعريف اهليئة اإلنتخابية: الفرع األول

  120  شروط عضوية اهليئة اإلنتخابية: الفرع الثاين

  124  املرّشحون: املطلب الثالث

  125  توافرها يف املرشحالشروط املوضوعية الواجب : الفرع األول
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  128  الشروط اإلجرائية الواجب على املرشح القيام �ا: الفرع الثاين

  131  نطاق العملية اإلنتخابية من حيث الموضوع: المبحث الثاني

  131  اإلجراءات التمهيدية للعملية اإلنتخابية: املطلب األول

  131  استدعاء اهليئة الناخبة: الفرع األول

  134  حتديد الدوائر اإلنتخابية: الثاينالفرع 

  138  إعداد القوائم اإلنتخابية: الفرع الثالث

  142  تكوين اهليئة املنتخبة: لثايناملطلب ا

  142  الرتشيح: الفرع األول

  147  احلملة اإلنتخابية: الفرع الثاين

  158  مرحلة التصويت وإعالن النتائج: املطلب الثالث

  158  التصويتمرحلة : الفرع األول

  163  عملية فرز األصوات: الفرع الثاين

  165  إعالن النتائج: الفرع الثالث

  173  :خالصة الفصل

  175  :خالصة الباب األول

  آليات الرقابة القضائية على العملية اإلنتخابية: الباب الثاني

  

177 - 359  

  178  تمهيد الباب الثاني

  281 - 179  الفصل في الطعون اإلنتخابية: الفصل األول 

  180   الفصل تمهيد

  181  ماهية الطعون اإلنتخابية :بحث األّولالم

  181  التعريف بالطعون القضائية اإلنتخابية: طلب األّولامل

  181  تعريف الطعن اإلنتخايب: الفرع األول

  188  لرقابة القضاء تطبيقات الطعون اإلنتخابية اخلاضعة: الفرع الثاين

  193  ضوابط ممارسة الطعون اإلنتخابية القضائية: املطلب الثاين

  194  الشروط املتعلقة بالطاعن: الفرع األول

  202  الشروط املتعلقة مبوضوع الطعن اإلنتخايب: الفرع الثاين

  214  الشروط الشكلية لقبول الفصل يف الطعون القضائية: الفرع الثالث



 الفهرس 

 

412 
 

  225  اآلثار القانونية المترتبة على قبول الفصل في الطعون اإلنتخابية: الثّانيالمبحث 

  226  اآلثار املرتتبة على قبول الفصل يف الطعون اإلنتخابية: املطلب األّول

  226  إجراءات رفع الدعوى اإلنتخابية: الفرع األول

  234  اإلنتخابيةأوجه الرقابة القضائية على قرار اإلدارة : الفرع الثاين

  254  اآلثار القانونية على الفصل يف الطعن اإلنتخايب: املطلب الثاين

  255  احلكم الصادر يف الدعوى اإلنتخابية: الفرع األول

  269  حجية احلكم القضائي يف الطعون اإلنتخابية:الفرع الثاين

  274  الطعن اإلنتخايبالتزام اإلدارة اإلنتخابية بتنفيذ احلكم الفاصل يف : الفرع الثالث

  280  خالصة الفصل

  356 - 282  النظر في الجرائم اإلنتخابية: الفصل الثاني

  283  :تمهيد الفصل

  284  ماهية الجرائم اإلنتخابية : المبحث األول

  284  مفهوم اجلرمية اإلنتخابية: املطلب األول

  284  التعريف باجلرمية اإلنتخابية: الفرع األول

  288  خصائص اجلرمية اإلنتخابية :الفرع الثاين

  294  شروط قيام اجلرمية اإلنتخابية: الفرع الثالث

  304  والعقوبات املقررة هلا تطبيقات اجلرائم اإلنتخابية: املطلب الثاين

  304  عمال التحضريية للعملية اإلنتخابيةاجلرائم املتعلقة باأل: الفرع األول

  306  الرتشيح واحلملة اإلنتخابيةعملييت املتعلقة ب اإلنتخابية اجلرائم: الفرع الثاين

  314  التصويت والفرز وإعالن النتائجبعمليات املتعلقة باإلنتخابية اجلرائم : الفرع الثالث

  319  اآلثار القانونية المترتبة على ارتكاب الجرائم اإلنتخابية: المبحث الثاني

  320  اإلنتخابيةاملتابعة القضائية يف اجلرائم : املطلب األول

  320  اجلهات القضائية املكلفة باملتابعة واإل�ام والتحقيق: الفرع األول

  331  اجلهات املختصة باحلكم يف اجلرائم اإلنتخابية: الفرع الثاين

  342  اآلثار القانونية املرتتبة على العملية اإلنتخابية يف حالة احلكم باإلدانة: املطلب الثاين

  343  آثار احلكم اجلزائري الفاصل باإلدانة على اجلاين: الفرع األول

  350  آثار احلكم اجلزائي الفاصل باإلدانة على العملية اإلنتخابية: الفرع الثاين

  355  خالصة الفصل



 الفهرس 

 

413 
 

 

  358  خالصة الباب الثاني

  367 - 360    الخاتمة

  405 - 368  قائمة المراجع

  407- 406  ملخص األطروحة

     413- 408  الفهرس


