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لب من بين أهّم التمارين المقترحة في األعمال الموجهة، وباعتبارها وسيلة أساسية تكفل للطا 
تقييم قدراته ومعارفه، تحتل مناقشة القرارات القضائية الصف األول. ذلك أن هذا التمرين يدفع الطالب 

معارفه  استعمالإلى اكتساب ملكة التحليل القانوني وتطويره، كما أنه يعد أداة فّعالة تؤهله للتحكم في فّن 
 ة العملية مستقبال.النظرية بهدف حّل المشاكل الواقعية التي تطرح عليه في الحيا

 اذهإن تتّبع  الطالب المبتدئ لعمل من أصبح متحّكما في اختصاصه وفّنه، يعد أفضل مدخل ل
اإلختصاص. فالقرار القضائي هو تدليل للنشاط الذهني للقاضي الذي، بعد أن يقوم بتكييف الوقائع 

ة الواجبة التطبيق، يفرغ إلى المعروضة عليه من أجل حصر المشكل القانوني المثار والقاعدة القانوني
 تطبيق تلك القاعدة العامة والمجردة على حالة خاصة وواقعية من أجل إستخالص الحل. 

من أجل ذلك، تتطلب مناقشة القرارات القضائية إستخراج الوقائع بكل وضوح، حجج ودفوع 
المستمد منه، وهذا على األطراف، تعليل القاضي، ليتم بعد ذلك مناقشة التعليل والحل المتوصل إليه و 

 ضوء القواعد العامة التي تحكم موضوع النزاع.

يتجلى أن هذا التمرين يحفز الطالب فعال على اكتساب فن التحليل القانوني وتطوير ملكتي  اذهب 
الدقة والوضوح لديه، واللتين من دونهما ال يمكنه أن يصبح رجل قانون ناجح؛ كما يؤهله لألخذ بناصية 

 الحجة والدليل وقيادة تحليل . فّن تقديم

والعلة في ذلك هو الجهل بطريقة قراءة القرارات  .غير أن التحكم في هذا التمرين صعب المنال
. و فضال عن ذلك، فإن ا تمتاز به من خصوصية في صياغتهاالقضائية وتحديد مضمونها نتيجة م

فة ما إذا كان من الواجب عدم ضبط مضمون المناقشة ذاتها يوّلد مصاعب إضافية، إذ يتعين معر 
اإلبتعاد عن القرار، ومن ثم إعادة صياغته بطريقة أخرى، األمر الذي ال يسمح بإبراز  و تقييم الحل 
المعتمد من قبل القاضي ؛ أو بالمقابل ، هل يجب الرفع من مستوى النقاش   و بالتالي إقتراح بحث 

ثيرها الحكم أو القرار ؟ إن الحل يكمن في عملية نظري يكون على عالقة بالمسائل القانونية التي ي
التوفيق بين هذين التوجهين : فهو ينتج عن تركيبة صعبة بين المعطيات الواقعية و القانونية المتضمنة 

 في القرار ذاته . 

 و تستنتج الطريقة الواجب اتباعها بهذا الشأن من فكرتين:
ى القواعد العامة التي تحكم إعداد أي عمل أن تخضع ، من حيث المبدأ ، إل يتعين أوال إذ 

قانوني ، فيجب إعداد العمل من خالل أربعة مراحل متتالية : فهم و تحديد الموضوع ، البحث عن وسائل 
العناية لمرحلة البحث  منح بالغ مستوى ثانيما تتطلب على فالحل ، إعداد تصميم ، و أخيرا التحرير ؛ 

 ا تتحدد قيمة المناقشة .عن وسائل الحل ، ألنه من خالله



  

 فهــم و تحديــد الموضــوع –أوال 

بداءة ، يتعين على الطالب  ، قبل القيام بأي عمل ، فهم و تحديد السؤال المطروح . إن  فهم و  
 تحديد السؤال بالنسبة لمناقشة القرار يعني قراءة نص مطّول مهيكل و محرر وفقا لتقنيات متميزة .

  رهيكلــة القــرا – 1

، من جهة ،   و Motifs ) من وجهة نظر إجرائية ، يهيكل القرار في قسمين : األسباب )  
( ، من جهة أخرى . و تتميز تركيبة القرار هذه من ناحيتين : لغوية   ) أ  Dispositif)      المنطوق

 ( و منطقية ) ب ( .

 
 الناحيــة اللغويــة –أ 

ن جملة واحدة مشكلة من جملة أو جمل رئيسة و جمل من وجهة نظر لغوية ، يتشكل القرار م
سببية ، الفاعل فيها واحد ) هو المجلس الدستوري ، المحكمة العليا ، مجلس الدولة ، المجلس القضائي ، 
محكمة التنازع( عادة ما يتوج به القرار . و يكون الربط  بين عناصر هذه الجملة من خالل عبارة : 

إلخ . و ال ضير في أن تتضمن هذه الجملة أشكاال توزيعية ، إذ ال يخل ذلك  إعتبارا أن ، حيث أن ...
بوحدتها . و لعل أبرز مثال على ذلك  هو العملية التوزيعية المعتمدة في صياغة القرارات القضائية و 

 التي تميز بين الشكل و الموضوع . 

 

 الناحيــة المنطقيــة –ب 

كال تحليليا ألحكامها أو قراراتها . فبالنسبة للمجلس إستطاعت كل هيئة قضائية أن تحدد هي
 الدستوري مثال تأتي قراراته مهيكلة على النحو التالي : 

 : من أخطر المجلس و ما هو المطلوب منه .تأشيرة  اإلجراءات  -

 : تتضمن النصوص المطبقة على الحالة .تأشيرة النصـوص  -

 جلس .:  و يقصد به تحليل المالتعليــــــل   -

 :  القرار المتخذ من قبل المجلس .المنطـــــوق  -

  :التاريــــــخ  -

 قــراءة القــرار  - 2

قبل الشروع في قراءة النص ،  يجب إجراء إطاللة عامة عليه . فالغاية من هذا المسح العام هو 
 تحديد الجهة المصدرة له و تحديد طبيعته : قرار ، حكم ، رأي ...إلخ .



  

 د ذلك قراءة القرار مرتين أو مرات ثالث .يتعين بع

* تهدف القراءة األولى إلى اإلطاّلع على القرار في مجمله من أجل التأقلم معه و تحديد 
 موضوع المناقشة 

 * أما الغاية من القراءة الثانية فهو تحديد التركيبة اللغوية للقرار ـ الفاعل و اإلعتبارات ـ 

 إلى تحديد الترتيب المنطقي للقرار .   * فيما تسعى القراءة األخيرة

إثر ذلك ، يتم إعداد فهرس التسبيب من خالل ترتيب اإلعتبارات أو الحيثيات ترتيبا تسلسليا مع 
تحديد الفكرة التي يتمحور حولها كل اعتبار أو حيثية ، شريطة أن تطبع ذلك ميزة الدقة        و 

صطلحات المهمة ال سيما إذا كانت ذات مغزى    أو كانت الم تأطيرالوضوح . و فوق ذلك ، من المفيد 
 كاشفة . 

 تحديــد وسائــل الحــل  -ثانيا 

بعد قراءة القرار و فهم موضوعه من المهم القيام بجرد كل المسائل التي هي على صلة بالمشكل 
ومات دون معلالقانوني المطروح . و يتم القيام بذلك دون اإلهتمام بالخطة ، كما يجب إحصاء كل ال

 العناية بمدى ارتباطها 

غير أن طبيعة القرار القضائي تصّعب من هذه العملية ، ال لشيء إال ألن القرار يمثل نشاطا 
يقوم به القاضي بهدف تطبيق نص قانوني على حالة واقعية . هذا التطبيق ال يندرج ضمن سياق قانوني 

إنساني ، سياسي ، إقتصادي و باإلمكان  صرف ، فحسب  و لكن ، و إلى جانب ذلك ، ضمن سياق
 أخالقي ، و من ثمة ال تتطلب المناقشة تحليل القرار فقط بل التفكير حول قيمته و مداه أيضا .

هذا ما يتطلب تنظيم مرحلة البحث عن وسائل الحل على نحو يكفل جردا عقالنيا و كامال  لكل 
( ،  1، الوضع الذي يتطلب إحصاء عناصر القرار ) مظاهر المسائل التي يثيرها القرار ، قدر ما أمكن 

 ( .  2ليتم التفرغ ، عقب ذلك ، للتفكير حول قيمة و مدى الحل ) 
 إحصــاء عناصــر القــرار  - 1

تتطلب هذه العملية إحصاء المعلومات التي يتضمنها القرار ) أ ( ، إلى جانب البحث عن إطاره 
 ) ب ( .

 تضمنـة فـي القـرارإحصـاء المعلومـات الم –أ 

 يتم ذلك من خالل إستخالص المعلومات التي يتضمنها القرار وفق النموذج التالي : 

 *  تاريخ القرار .

 *  الجهة المصدرة للقرار .

 *  النص أو النصوص القانونية محل التطبيق .



  

 *  الوقائع حسب ترتيبها الزمني . 

 *  اإلجراءات .

 *  التعليل . 

: يجب أن نولي هذه المسألة بالغ العناية ،     و من  لمشاكل القانونية المطروحةالمشكل أو ا* 
ثمة يجب القيام بصياغة المشكل القانوني بشكل دقيق و واضح ، كما يتعين تجنب طرح أسئلة خاطئة و 

  تحاشي وضع مبدأ أو قاعدة غير قابلين للنقاش . 

األسئلة التالية : هل لرئيس الجمهورية  فبخصوص القرار محل المناقشة مثال يعد خطأ طرح 
لماذا تأخر رئيس الجمهورية الحق في إخطار المجلس  الدستوري ؟ هل تعد المحافظة مجموعة إقليمية ؟ 

 في إخطار المجلس الدستوري ؟ 

موضوع المعروض يتعلق بمراقبة دستورية نص قانوني ، إلى جانب ذلك ، إذا كان ال
إثارته ليس هو هل هذا النص دستوري أم ال ؟ فهذا السؤال ال يمّكننا من  فالمشكل القانوني الذي يجب

المشكل القانوني الذي يثيره التحكم في توجيه البحث عن وسائل الحل و ال التركيز على عمق القرار . ف
ر القرار محل المناقشة و الواجب طرحه هو : هل التقسيم اإلقليمي للبالد وارد على سبيل المثال أم الحص

؟ و هل يستطيع المشرع عند ممارسة صالحياته في التقسيم اإلقليمي للبالد و في تحديد قواعد تنظيم و 
من  11سير و عمل خاصة بمدينة الجزائر العاصمة أن ينشئ جماعات إقليمية جديدة خارج إطار المادة 

 الدستور ؟ 

وصل إليها القاضي في نهاية : ال يقصد بالحل منطوق القرار ، و إنما النتيجة التي تالحـل * 
تحليله .  فبخصوص قرار المجلس الدستوري محل المناقشة يتحدد الحل في النتيجة التالية : إن المشرع 
حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان محافظة الجزائر الكبرى والدائرة الحضرية وحدد قواعد خاصة 

غير  11-79تور، وبالتبعية ، فإن األمر  رقم لتنظيمها وسيرهما وعملهما يكون قد خالف أحكام الدس
 دستوري .

 البحــث عـن إطــار القــرار –ب 

ال يمكن تحديد إطار القرار بعيدا عن النتائج المتوصل إليها في مرحلة إحصاء المعلومات  
إلطار المتضمنة في القرار . و يستمد إطار القرار من الوقائع و النصوص ، إال أنه يتعين التمييز بين ا

 القانوني ) * ( و اإلطار اإلقتصادي و اإلجتماعي ) * ( .

 



  

 * اإلطــار القانونــي
يتحدد إطار القرار ، على هذا المستوى ، من خالل النص أو النصوص القانونية التي إستند    

أن إليها القاضي . و يتعين التساؤل هنا حول المدى الذي يمكن تعميم البحث إليه ؟ إنه من الواجب 
 نتوقف عند الحد الذي يمكن عنده أن تتوفر نظرة شاملة على الموضوع .

 اإلطــار اإلقتصــادي و اإلجتماعــي*  
للعوامل اإلقتصادية و اإلجتماعية بالغ األثر في فهم بعض القرارات ، ذلك أن القضاة ليسوا 

القرارات ال يمكن فهمها إال  بمنأى عن تأثيرات األوضاع اإلقتصادية ، اإلجتماعية و السياسية ، فبعض
 بالرجوع إلى اإلطار اإلقتصادي و اإلجتماعي الذي صدرت فيه .

  التفكيــر حــول قيمــة و مــدى الحــل – 2

تتغير طبيعة العمل في مرحلة التفكير حول قيمة و مدى الحل عنه في مرحلة البحث عن وسائل 
حول قيمة الحل ) أ ( الذي توصل إليه القاضي هل  الحل : فبعد إحصاء معلومات القرار يجب التساؤل 

هو جيد أم  سيئ ؟  ثم ما مدى ) ب ( تأثيره على تطور القانون الوضعي ؟  لينتقل الطالب بذلك من 
 مرحلة التجميع واإلحصاء إلى مرحلة التقييم  و الحكم.

  التفكيــر حــول قيمــة الحــل  -أ 

 يكفي الوقوف عند تقييمه فقط ، بل يتعين تقييم التعليل حتى يتسنى التفكير حول قيمة الحل ال
المبرر له أيضا .  و ترتبط أهمية هذه المرحلة بالنظر إلى المعيار المعتمد في التقييم . فإذا تم التقييم 
وفق منظور قانوني صرف ) * ( ، فإنه من الصعب التفرقة بين الحل و التعليل ، بينما إذا تم التقييم 

 إقتصادي أو سياسي ) * ( فإن الحل بمفرده هو الذي يؤخذ بعين اإلعتبار.  وفق منظور
 * قيمــة الحــل مـن وجهــة نظــر قانونيــة

د وفق في تطبيق النص القانوني على الوقائع من عدمه ، من إن معرفة ما إذا كان القاضي ق
 شأنه أن يحدد قيمة الحل من وجهة نظر قانونية . من أجل ذلك يتعين طرح السؤالين التاليين :

 هل طبق القاضي القاعدة القانونية المناسبة و الطبيعية على الوقائع ؟  -

حالة القانون الوضعي عند تاريخ  و هل جاء التفسير المعتمد من قبل القاضي متطابقا مع -
 صدور القرار من عدمه ؟

 ، و عليه يجب على المناقش أن يحدد موقفه بهذا الشأن.  مشكل التكييفيثير التساؤل األول 

في الغالب ال يطرح التكييف أي إشكال ، إال أنه قد يقع تفاوت ، في بعض األحيان ، بين النص 
تيجة عدم إشارة النص إلى الحالة محل النظر من قبل القاضي ، و إما و الوقائع . و يتحقق التفاوت إما ن

نتيجة عدم تصور المشرع للحالة أثناء المصادقة على النص . في حال تحقق هذا التفاوت ، يجب 



  

اإلشارة إليه و إلى عدم تأقلم النص مع الواقع . فمثل هذا الوضع يمكننا من تقييم التفسير المعتمد من 
 قبل القاضي .

و من أجل معرفة ما إذا كان التفسير المعتمد من قبل القاضي قد جاء متطابقا مع  في حين -
 حالة القانون الوضعي عند تاريخ صدور القرار من عدمه ، فإنه يستحسن اإلجابة على األسئلة التالية :

للفظ هل اعتمد القاضي تفسيرا لفظيا أم تفسيرا منطقيا للنص ؟ أي هل جاء التفسير مطابقا 
 النص أم لروحه ؟

 ثم ما هي أصالة التفسير و الحل بالنظر إلى األفكار المستقاة من الفقه و القضاء ؟

و إذا كان التفسير جديدا ، فما هي األسباب المفضية إلى ذلك ؟ هل ألن التفسير القديم لم يكن 
إذا كان الحل المعتمد  موّفقا ؟ أم هل ألن البت في ذات المشكل تم في السابق من منظور مخالف ؟ و

لنفس المشكل مخالف لحل سابق ، فهل يوّسع التفسير الجديد من مجال تطبيق القاعدة القانونية أم 
 يضيقه ؟ 

يتعين عقب اإلجابة على كل هذه األسئلة إبداء المناقش لرأيه بشأن كل ذلك . إن التفكير حول  
المعلومات التي يتم تحصيلها من المراجع قيمة الحل و التعليل سوف يعتمد ، من دون ريب ، على 

 النظرية و التطبيقية .

                      قيمــة الحــل مـن وجهــة نظــر إقتصاديــة و سياسيــة* 

الذي يهم عند هذا المستوى هو الحل المتوصل إليه فقط دون التعليل . و التمييز عند هذا 
 المستوى بين فرضين :

ه القاعدة القانونية أكثر من تفسير واحد ، مما يفيد قيام إمكانية وجود حل : تحتمل فيفرض أول 
آخر غير الحل الذي توصل إليه القاضي . في مثل هذه الحال يجب التساؤل حول الحل األكثر مالءمة 

 لألوضاع اإلقتصادية ، اإلجتماعية و السياسية..إلخ . و يتعين تبرير اإلختيار .
إال تفسيرا واحدا تحت طائلة تشويهها . ففي  الفرض الثانية القانونية في بينما ال تحتمل القاعد

حال اعتماد هذا التفسير من قبل القاضي يتعين التساؤل  حول قيمة هذا الحل المفروض من القاعدة 
القانونية ) هل هو جيد أم سيئ ( من وجهة نظر سياسية أو إقتصادية ؟  فالتقييم هنا ينصب إذن حول 

الوضعي ذاته . عند مالحظة عدم تأقلم القاعدة القانونية مع الواقع يتعين اإلشارة إلى ذلك و  القانون
 اقتراح تعديلها مع إمكانية تحديد توجه التعديل مع توخي الحذر .

 التفكيــر حــول مــدى الحــل  -ب 

ينا للقاعدة في أحيان كثيرة ال يكتفي القرار بوضع حل للنزاع المطروح ، بل يفرض تفسيرا مع
القانونية  محل التطبيق في المستقبل . في مثل هذه الحال من الضروري التساؤل حول مدى تأثير ذلك 



  

على تطور القانون الوضعي . و تجدر اإلشارة إلى أنه قليلة ، في الواقع ، هي القرارات التي تحدث 
 إنقالبات عميقة في النظام القانوني .

 م (الخطـة ) التصميــ -ثالثا  

 (.  3( و تفتقر إلى خاتمة )  2( ، تحليال )  1تتضمن الخطة في مناقشة القرارات مقدمة ) 

 المقدمــــة  - 1

ما تمتاز به المقدمة في مناقشة القرارات القضائية هو أنها  تكون مختصرة و مقتضبة عنها في 
أو المشاكل القانونية التي يثيرها  مقدمة البحث النظري . و تتضمن إلزاميا الوقائع و اإلجراءات ، المشكل

القرار ، الحل المعتمد من قبل القاضي و أخيرا إشارات إلى الخطة . أما بقية العناصر األخرى التي 
 يوفرها القرار فيتعين التحكم فيها حسب ما يخدم العرض .

  التحليـــــل – 2

 لي ) ب ( .يتم تنظيمه وفق عاملين إثنين ، أحدهما منطقي ) أ ( و اآلخر شك

  التنظيــم المنطقـــي -أ 

يفرض التحليل إحترام تسلسل األفكار التي يتضمنها القرار إلى جانب إحترام المكانة المخصصة 
 للمسألة األكثر أهمية التي يعالجها موضوع المناقشة .

وحة المسألة الرئيسية أو المسائل الرئيسية المطر  إن المزج بين هاتين القاعدتين يوجب تعيين
إختيار ترتيبا إستنادا إلى المعلومات المتحصل عليها في مرحلة البحث عن وسائل الحل . بعدئذ يجب 

كل مسألة مهمة يجب أن نحصر لها عناصرها في المناقشة ، المعلومات النظرية و النتائج لعرضها ، ف
 المترتبة على ذلك .

 الشكــــل –ب 

م على األكثر ، و هذا تبعا للمشاكل القانونية التي يتم عرض التحليل في قسمين أو ثالثة أقسا
 يثيرها القرار .

 الخاتمــــة – 3

على خالف ما هو مستقر عليه العمل في البحث النظري ، تفتقر الخطة في مناقشة القرارات 
 القضائية إلى الخاتمة .

كم فيها و في عامل الوقت من أجل تبسيط الطريقة المقترحة لمناقشة القرارات القضائية ، و من ثمة التح
 ، ينصح بإعداد الورقات األربعة التالية .

 



  

 الـورقـة األولـــــــــى

 فهـرس التسبيــب

 شروط إخطار المجلس الدستوري و المطلوب منه .  - 1

 169  166/1،  161/1،  163/1،  122/10،  101/2، 97/1،  91/7،  11/2،  11المواد  - 2
 من الدستور.  197و  167، 

 النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري . - 3

 . 11-79التعريف باألمر  - 4

 من الدستور و تفسيرها . 11/1مضمون المادة  - 1

 حين إعمالها. 11/1وضرورة إحترام المادة  122/10مضمون المادة  - 6

ينة الجزائر ضرورة التقيد بأحكام الدستور عند قيام المشرع بتحديد قواعد تنظيم و سير و عمل مد - 9
. 

 الحل : إنشاء المشرع لمجموعتين إقليميتين جديدتين مخالف ألحكام الدستور. – 1

 المنطوق . – 7

 
 الـورقـــــــة الثانيــــــــة

 إحصاء المعلومات المتضمنة في القرار

 . 2000فبراير  29  - 1

 المجلس الدستوري .    

،  169،  166/1،  161/1،  163/1،  122/10،  101/2، 97/1،  91/7،  11/2،  11المواد     
 من الدستور. 197و   167

  الوقائـــع – 2

 31المؤرخ في  11-79أصدر رئيس الدولة ، بعد مصادقة المجلس الوطني اإلنتقالي ، األمر رقم 
 يحدد القانون األساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى . 1779ماي 

 اإلجـراءات  - 3

من الدستور ، برسالة مؤرخة في  166المجلس الدستوري طبقا ألحكام المادة  أخطر رئيس الجمهورية
المحدد للقانون األساسي الخاص  11-79، للنظر في مدى دستورية األمر رقم  2000فبراير  23

 لمحافظة الجزائر الكبرى .



  

  المشكل القانوني  - 4

؟ و هل يستطيع المشرع عند هل التقسيم اإلقليمي للبالد وارد على سبيل المثال أم الحصر 
ممارسة صالحياته في التقسيم اإلقليمي للبالد و في تحديد قواعد تنظيم و سير    و عمل 

من  11خاصة بمدينة الجزائر العاصمة أن ينشئ جماعات إقليمية جديدة خارج إطار المادة 
 الدستور ؟ 

 الحــل  - 1

 التقسيم اإلقليمي وارد على سبيل الحصر. -

لمشرع عند ممارسة صالحياته في مجال التقسيم اإلقليمي للبالد ، و ال في إطار تحديد ال يجوز ل -
قواعد تنظيم و سير و عمل خاصة بمدينة الجزائر العاصمة أن ينشئ جماعات إقليمية جديدة 

 من الدستور. 11خارج المادة 

 التبـريـر - 6

 من الدستور. 122/10و  11/1تفسير المادتين 
 ة الثالثــــــةالـورقــــــــ

 إطــــار القـــرار

 اإلطار القانوني – 1

 الجماعات اإلقليمية للدولة . -

إختصاص المشرع في مجال التقسيم اإلقليمي للبالد ، و في تحديد قواعد تنظيم خاصة بمدينة  -
 الجزائر العاصمة 

 من الدستور   : مضمونها. 11/1: النصـوص   -أ 

 الدستور: مضمونها. من 122/10                    

 من الدستور: مضمونها.       04                    
 الفقــه  -ب 

 القضـاء  -ج 

 اإلطـار اإلقتصادي اإلجتماعي والسياسي -2

 عودة اإلستقرار .

 إنتخاب مؤسسات جديدة على رأسها رئيس الجمهورية .

 الخروج من حالة الالدستورية .



  

 فكرة إصالح الدولة .

 نفقات العمومية .ترشيد ال

 

 الـورقـــــة الرابعــــــة

 التفكير حول قيمة و مدى الحل

 قيمة الحل من زاوية قانونية -1

 نعــم ) التكييف ( : هل طبق القاضي القاعدة القانونية المناسبة للوقائع ؟  السؤال األول  -

 : هل تم تفسير النص تفسيرا مناسبا ؟السؤال الثاني  -

 المادة . إكتفى بالتفسير اللفظي . التفسير مطابق للفظ 

 . أصالته : حسم في مسألة إختصاص المشرع في مجال التقسيم اإلقليمي 

 . حدد الشروط التي يمارس في ظلها المشرع إختصاصه في هذا المجال 

  دستور . 11/1فسر النصوص المستند إليها تفسيرا ضيقا ال سيما المادة 

 إقتصادية وسياسيةقيمة الحل من زاوية إجتماعية ،  -2

 هل هناك تفسير مغاير للتفسير الذي جاء به المجلس الدستوري ؟ ال يوجد . -

 هل الحل المعتمد مناسب ؟ نعم مناسب . -

 بالنظر إلى األوضاع اإلقتصادية المتردية : زيادة النفقات .

د بالنظر إلى األوضاع اإلجتماعية و السياسية : عدم اإلستقرار اإلجتماعي و السياسي ق
يفتح الباب للمطالبة بإنشاء جماعات إقليمية أخرى قد تهدد الوحدة الوطنية التي تمتاز بكونها هشة ، 

 ال سيما إذا كانت المطالب ذات طبيعة جهوية .

 مــدى الحــل -3

أقر المجلس الدستوري مبدءا : التقسيم اإلقليمي للبالد وارد على سبيل الحصر . و خلص عند تطبيقه 
المطروحة عليه إلى كون المشرع ال يستطيع أن ينشئ جماعات إقليمية جديدة عند  على الحالة

ممارسة صالحياته في مجال التقسيم اإلقليمي للبالد وكذا تنظيم مدينة الجزائر العاصمة خارج أحكام 
 من الدستور . 11المادة 

 لخالصــــةا

 11-79مدى دستورية األمر رقم    أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري من أجل البت في      
 المحدد للقانون األساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى .



  

و قد أكد المجلس على أن المؤسس الدستوري عندما أقر بأن الجماعات اإلقليمية هي البلدية و      
فحصه  الوالية ، فإنه قصد أن يحصر التقسيم اإلقليمي في هاتين الجماعتين دون سواهما . و بعد

إلختصاصات المشرع في مجال التقسيم اإلقليمي ، أكد على أنه يتعين عليه ممارسة تلك 
منه ، وأنه  11اإلختصاصات في ظل التقيد بأحكام الدستور في الموضوع و احترامها ال سيما المادة 

-79 ،  و عليه قرر بأن األمر 11ليس من حقه إنشاء جماعات إقليمية جديدة خارج أحكام المادة 
 غير دستوري . 11
 الخطــة

 / تحديد الجماعات اإلقليمية من إختصاص المؤسس الدستوري أ

 الجماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية – 1   

 التعداد وارد على سبيل الحصر – 2   

 ليس من إختصاص المشرع إنشاء جماعات إقليمية جديدةب/ 

 قليميإختصاصات المشرع في مجال التقسيم اإل -1

 إنشاء جماعات إقليمية ال يدخل ضمن إختصاصاته -2

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

       


