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 مكانة القضاء:سياسات استقالل القضاء يف الجزائر
2020 يف ال ّدستور املع ّدل لسنة
The Independence of the Judiciary in Algeria:
The Position of the Judiciary in the 2020
Constitutional Amendment
،2020  وفق ما ينص عليه التعديل الدستوري لسنة،تقيم هذه الدراسة مدى استقالل القضاء يف الجزائر
ّ
 عرب تحليل النصوص، وتستنتج.ويف ضوء االعتبارات العملية التي تؤثر يف القضاء ويف عمل القضاة
تول رئيس الجمهورية رئاسة املجلس األعىل للقضاء وارتباط النيابة العامة
 أن،الدستورية والقانونية
ّ
 غري أنه ميكن وصف.مرفق عام تابع للسلطة التنفيذية
تدرج ًيا بوزير العدل يجعالن القضاء جهازًا أقرب إىل
ٍ
 نظ ًرا إىل أهمية الضامنات الدستورية يف تعزيز استقالله الوظيفي،القايض بأنه سلطة يف الدستور
، فإن فاعلية هذه الضامنات تظل مرتبطةً بعوامل قانونية وعملية، ومع ذلك.وضامن نزاهته وحياده
 وبنظرة النظام السيايس إىل القضاء،تنظم القضاء من جهة
ّ يتعلق أهمها مبا سيصدر من قوانني جديدة
.ووضع القايض االجتامعي واملهني من جهة أخرى
 املسؤولية، املجلس األعىل للقضاء، السلطة القضائية، القضاء يف الجزائر، استقالل القضاء:كلامت مفتاحية

. وزير العدل،التأديبية للقضاة

This study analyses the constitutional status of the judiciary in Algeria by examining whether it
constitutes an independent constitutional power, or whether it is closer to a public service that
is organically linked to the executive. The study argues that the judiciary does not constitute a
third power because of the role of the President as head of the Supreme Council of the Judiciary
and the subordination of Public Prosecution. The guarantees established by the constitutional
Amendment of 2020 represent significant gains at the theoretical level in ensuring the functional
independence of the judge. However, their effectiveness is linked to the will of the political power
to promote the independence of the judiciary and to provide the appropriate conditions that
safeguard the judge's immunity from any social or political pressure.
Keywords: Judicial Independence, Algerian Judiciary, Judicial Authority, Supreme Council of the
Judiciary, Judicial Discipline, Justice Minister.
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مقدمة
م ّثل استقالل القضاء وتحريره وإطالق يده يف مكافحة الفساد أكرث الشعارات التي ُرفعت يف الحراك الشعبي
الذي اندلع يف الجزائر ،يف  22شباط /فرباير  .2019وباملوازاة مع ذلك ،شهدت تلك الفرتة حملة محاكامت
تاريخية وغري مسبوقة ملسؤولني كبار يف نظام الرئيس املستقيل عبد العزيز بوتفليقة ( .)2021-1937ومل يكن
القضاة بعيدين عن هذا الحراك؛ إذ شاركوا فيه وأعلنوا وقوفهم مع مطالب الشعب ،وبدأت نقابة القضاة يف
القيام بدو ٍر أكرب يف املطالبة باستقالل القضاء وتحسني ظروف القايض.
ويف هذا السياق ،كان من املتوقع أن يكون القضاء يف صلب الحمالت االنتخابية للمرشحني لالنتخابات الرئاسية
التي جرت يف  12كانون األول /ديسمرب  .2019وكان أيضً ا من أهم محاور مرشوع التعديل الدستوري الذي
طرحه رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون ( )-2019لالستفتاء الشعبي يف األول من ترشين الثاين /نوفمرب ،2020
وقد أكد هذا التعديل مبدأ استقالل القضاء باعتباره سلطة دستورية ،وحذف النص الذي كان يقيض بأن
رئيس الجمهورية ضامن استقالل السلطة القضائية ،إضافة إىل تقييد سلطته يف التعيني يف الوظائف القضائية
النوعية بوجوب األخذ بالرأي املطابق املسبق للمجلس األعىل للقضاء.
نص عىل القضاء باعتباره سلطة ثالثة إىل جانب السلطتني التنفيذية والترشيعية،
وإذا كان الدستور الجزائري ّ
وأقر مبدأ استقالل السلطة القضائية ،فإن وضع القضاء الدستوري والقانوين ،يف ظل االعتبارات السياسية
واالجتامعية التي تؤثر يف عمل القضاة ،يطرح إشكالية إذا ما كان القضاء يش ّكل سلطة دستورية بكل
املقومات األساسية التي تضمن استقالله العضوي والوظيفي .وضمن هذه اإلشكالية ،فإن تساؤالت عدة
متفرعة عنها تطرح عىل نحو حاد ومتكرر عن القضاء ومكانته الدستورية يف الجزائر من قبيل :أيجسد
القضاء ً
فعل سلطة دستورية ،أم أنه مجرد مرفق عام له خصوصية معينة ،ويبقى رغم ذلك تحت إدارة
السلطة التنفيذية وإرشافها؟ وكيف يؤثر هذا التوصيف للقضاء يف فاعلية الضامنات التي قررها الدستور
الستقالل القضاة وحيادهم؟
يهدف تحليل الوضع الدستوري للقضاء إىل التأكد من توفري الدستور كل املعايري الدستورية والقانونية التي
تؤهل القضاء ليكون سلط ًة دستورية مستقلة ،وترصد الدراسة التأثري الذي متارسه السلطة التنفيذية عضو ًيا
مرفق عام تابع لها.
ووظيف ًيا يف القضاء مبا يح ّوله عمل ًيا إىل ٍ
منهج قانوين معياري ،يبحث فيام يجب أن
تقوم مقاربة الدراسة يف مكانة القضاء يف الدستور باألساس عىل ٍ
يكون عليه وضع القضاء حتى ميكن وصفه ً
فعل بأنه سلطة مستقلة .وسيتم تقييم مكانته ،من خالل تحليل
النصوص الدستورية والقانونية ّ
املنظمة له ،ور ّدها إىل املعايري الدستورية التي تتعلق باستقالله وحياده،
إضافة إىل استعراض السياقات والتحديات العملية التي تؤثر يف استقالل القايض يف الجزائر.
تنطلق الدراسة يف محورها األول من تحليل مدى االستقالل العضوي للقضاء عرب استعراض ارتباطه العضوي
بالسلطة التنفيذية ،يف حني يحلل املحور الثاين املبادئ الدستورية التي نص عليها الدستور لضامن استقالل
القضاة .وقد قرر التعديل الدستوري لسنة  2020العديد من املبادئ املهمة التي تضمن االستقالل الوظيفي
للقضاة ،كعدم قابليتهم للنقل ،وتقرير مبدأ عدم خضوعهم إال للقانون ،إضافة إىل ضامنات املساءلة التأديبية؛
ما يؤهل القضاء ليكون سلطة مستقلة نظر ًيا من الناحية الوظيفية.
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أولً  :ارتباط القضاء عضويًا بالسلطة التنفيذية

تختلف الدول يف مدى اعتبار القضاء سلطة من السلطات ،وميكن مالحظة التحفظ يف النظام الفرنيس ً
مثل
تجاه السلطة القضائية واستقاللها ،فيذهب الباحثون إىل أنه عرب العدد الكبري من الدساتري التي عرفتها
فرنسا منذ الثورة فإن القليل منها فحسب أشار عىل نحو رصيح إىل القضاء بوصفه سلطة((( .ويتجسد هذا
التحفظ يف خوف السلطتني الترشيعية والتنفيذية من السلطة القضائية .وقد كانت آثار هذا الخوف وخيمة
يف السلطة القضائية من حيث استقالليتها التي مل تعرفها أب ًدا بصورة مطلقة يف فرنسا؛ إذ إنها امتازت دامئًا
بتبعيتها الهيكلية والوظيفية للسلطة التنفيذية(((.
وينطبق التحليل ذاته عىل الدستور الجزائري؛ إذ عىل الرغم من تكريسه للمجلس األعىل للقضاء هيئ ًة
مستقلة ،فإنه أسند رئاسته إىل رئيس الجمهورية الذي ميارس سلطات فعلية داخل املجلس ،وسلطات أخرى
مهمة يف املجال القضايئ .وإضافة إىل ذلك ،فإنه عىل الرغم من حذف وزير العدل من عضوية املجلس األعىل
ً
وخصوصا ما يتعلق منها بتبعية النيابة العامة التدرجية له؛ ما
محتفظا بسلطات مهمة،
للقضاء ،فإنه بقي
ً
يجعل وصف القضاء من الناحية العضوية بأنه سلطة محل نظر.
 .1رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس األعىل للقضاء

يتوىل رئيس الجمهورية ،بحسب نص املادة  180من الدستور ،رئاسة املجلس األعىل للقضاء ،وبذلك تكون
ملجلس أعىل للقضاء
الجزائر قد تب ّنت النموذج الفرنيس فيام يتعلق بالسلطة القضائية من خالل التأسيس
ٍ
يتوىل رئاسته رئيس الجمهورية.
فصل التعديل الدستوري لسنة  (((2020يف تشكيلة املجلس األعىل ،فصار يضم بحسب املادة  180من
ّ
رئيسا للمجلس .ويضم املجلس الرئيس األول للمحكمة
الدستور  24عض ًوا إضافة إىل رئيس الجمهورية بصفته ً
العليا باعتباره نائ ًبا لرئيس املجلس ،ورئيس مجلس الدولة ،و 15قاض ًيا ينتخبهم زمالؤهم ،ثلثهم من قضاة
يعي
يعي رئيس الجمهورية منهم اثنني ،يف حني ّ
النيابة ،إضافة إىل ست شخصيات من خارج سلك القضاءّ ،
رئيس املجلس الشعبي الوطني اثنني ورئيس مجلس األمة اثنني أيضً ا ،وقاضيني من التشكيل النقايب للقضاة،
ورئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
وتطبي ًقا ملا جاء يف التعديل الدستوري لسنة  2020فيام يخص تشكيلة املجلس األعىل للقضاء ،انتخب
القضاة ،يف  20كانون األول /ديسمرب  15 ،2021قاض ًيا للمجلس مي ّثل ثلثهم قضاة النيابة العامة ،وقد ترشّ ح
 142قاض ًيا لهذه االنتخابات ،التي بلغت نسبة املشاركة فيها أكرث من  86يف املئة من الهيئة الناخبة التي
تضم  5922قاض ًيا(((.
1

Pierre Joxe, "La Justice, troisième pouvoir?" Après-demain, vol. 4, no. 20 (Octobre 2011), p. 16.
 2يوسف حايش ،يف النظرية الدستورية (بريوت :دار ابن النديم للنرش والتوزيع ،)2009 ،ص .383
 3صدر التعديل الدستوري مبوجب :الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،مرسوم رئايس رقم  242-20مؤرخ يف  15جامدي األوىل
عام  1442املوافق  30ديسمرب  ،2020يتعلق بإصدار التعديل الدستوري املصادق عليه يف استفتاء أول نوفمرب سنة  ،2020يف الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،الجريدة الرسمية ،السنة  ،57العدد  ،2020/12/30 ،82شوهد يف  ،2022/4/24يف:
https://bit.ly/3k4FGwT
" 4انتخاب  15قاض ًيا أعضاء يف املجلس األعىل للقضاء" ،وكالة األنباء الجزائرية ،2021/12/21 ،شوهد يف  ،2022/4/24يفhttps://bit.ly/3xMDnqr :
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جدي ٌر بالذكر أن املؤسس الدستوري ّ
تول مبارش ًة ،مبوجب التعديل الدستوري لسنة  ،2020تحديد تشكيلة
املجلس األعىل للقضاء بنص الدستور خال ًفا للسابق ،حيث كانت هذه التشكيلة تح َّدد مبوجب نص قانون
عضوي((( .وقد كان الدستور ينص قبل تعديل سنة  2020عىل عضوية وزير العدل يف املجلس األعىل للقضاء
وهو يتوىل مهامت نائب رئيس املجلس ،وغال ًبا ما كان وزير العدل هو من يرأس اجتامعات املجلس األعىل
بتفويض من رئيس الجمهورية ،غري أنه ومبوجب تعديل الدستور ألغيت عضوية
للقضاء من الناحية العملية
ٍ
وزير العدل يف املجلس األعىل للقضاء ،كام خُ ّفض عدد الشخصيات من خارج سلك القضاة التي يع ّينها رئيس
الجمهورية إىل عضوين فقط ،وألغيت عضوية النائب العام لدى املحكمة العليا ،ومحافظ مجلس الدولة،
وهام ميثالن النيابة العامة التي تتبع وزارة العدل .وبحسب املادة  180من الدستور ،فإن مهمة نائب رئيس
املجلس األعىل للقضاء أصبحت للرئيس األول للمحكمة العليا.
يعتقد بعضهم أن استبعاد عد ٍد من ممثيل السلطة التنفيذية يف تشكيلة املجلس األعىل للقضاء سيضمن
استقاللية سلطته القضائية ،بعي ًدا عن تأثري السلطة التنفيذية التي مل ت َُعد متلك ّأي تأثري بسبب تقليص
حصتها من األعضاء فيه .ومع استبعاد وزير العدل ،وتخفيض عدد ممثيل النيابة العامة إىل الثلث ،فإن
األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس أصبحت ال تخضع لتأثري السلطة التنفيذية((( .وعالو ًة عىل ذلك ،فإن املجلس
بهذه التشكيلة الحالية ،وبالنظر إىل اختصاصاته يف مجال القضاء ،أصبح مشار ًكا لوزارة العدل يف تسيري مرفق
سيت القطاع منذ االستقالل إىل يومنا هذا(((.
القضاء؛ ما يقيض عىل النظرة األحادية األفق لوزارة العدل التي ّ
يدافع بعضهم عن رضورة تطعيم املجلس األعىل للقضاء بأعضاء غري منتمني إىل سلك القضاة ،وهم يرون أن
وجود عد ٍد كبري من القضاة يف تشكيلته مي ّثل عائ ًقا أمام القضاء؛ ذلك أن تشكيلته ال يجب أن تقترص عىل
القضاة فحسب ،بل ينبغي وجود ممثيل الشعب بعدد كبري لضامن استقالليته ،وخاصة أن من مي ّثل إرادة
الشعب هم النواب(((.
إضافة إىل ّ
تول رئيس الجمهورية رئاسة املجلس األعىل للقضاء ،فإن تشكيلة املجلس تضم أعضاء ع ّينهم؛
فاملجلس يضم الرئيس األول للمحكمة العليا بصفته نائ ًبا لرئيس املجلس ،ورئيس مجلس الدولة ،إضافة إىل
شخصيتني اثنتني يختارهام رئيس الجمهورية ،وكذلك رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وهؤالء كلهم
يع ّينهم مبرسوم رئايس رئيس الجمهورية الذي مل يفقد كل تأثريه ونفوذه داخل املجلس األعىل للقضاء ،رغم
استبعاد وزير العدل ومنح الربملان سلطة تعيني ممثلني عنه فيه.
تجد فكرة ّ
تول رئيس الجمهورية رئاسة املجلس األعىل للقضاء أصولها التاريخية يف النظام الفرنيس .ورغم
ميس مببدأ الفصل بني السلطات ،فإن هناك
اعرتاضات بعض الفقهاء ،وأيضً ا القضاة ،عىل هذا الوضع باعتباره ّ
 5ش ّكل وزير العدل ،حافظ األختام ،لجنة ملراجعة القانونني ّ
املنظمني للقضاء يف الجزائر ،وهام القانون العضوي املتعلق بالقانون األسايس
للقضاء ،والقانون العضوي املتعلق بتشكيلة املجلس األعىل للقضاء وعمله وصالحياته ،وذلك عىل إثر التعديل الدستوري لسنة  .2020ينظر:
"تنصيب اللجنتني املكلفتني مبراجعة القانون األسايس للقضاء وقانون تشكيل املجلس األعىل للقضاء" ،وكالة األنباء الجزائرية ،2021/4/8 ،شوهد
يف  ،2022/4/24يفhttps://bit.ly/3ztMBFO :
 6أحسن غريب" ،املجلس األعىل للقضاء يف ظل التعديل الدستوري لسنة  ،"2020املجلة النقدية للقانون وللعلوم السياسية ،مج  ،15العدد 2
(كانون األول /ديسمرب  ،)2020ص .76
 7بوطيب بن نارص وهيبة العوادي" ،مسودة تعديل الدستور يف الجزائر لسنة  :2020فصل أم تدخل وهيمنة بني السلطات؟" ،مجلة
املستقبل العريب ،العدد ( 502كانون األول /ديسمرب  ،)2020ص .177
 8منصور قديدر" ،من أجل نظرة جديدة للقضاء" ،املجلة القضائية ،العدد  ،)1999( 1ص .36
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جان ًبا من الفقه الفرنيس ي ّربر رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس األعىل للقضاء ،انطال ًقا من دوره الدستوري يف
ضامن استقالل القضاء والسري العادي واملنتظم لهذا املرفق؛ وهو ما يندرج ضمن دوره العام يف ضامن انتظام
السري الحسن للمؤسسات الدستورية(((.
غري أن هناك من يعترب أنه منذ إقرار االنتخاب الشعبي املبارش لرئيس الجمهورية يف فرنسا مبوجب تعديل
رئيسا فعل ًيا للسلطة
الدستور لسنة  ،1962فق َد الرئيس صفة الحكم بني املؤسسات الدستورية ،وأصبح ً
التنفيذية .ويتساءل هؤالء كيف ميكن أن يحمي من يدير السلطة التنفيذية القضاء من التدخّ ل الذي
غال ًبا ما يتم من السلطة التنفيذية نفسها؟( ((1أما يف الجزائر ،فإن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة
متس رئاسته للمجلس األعىل للقضاء بهذه الصورة مببدأ
التنفيذية ورئيس الحزب السيايس الحاكم ،ومن ثم ّ
الفصل بني السلطات(.((1
رئيس الجمهورية صف َة مجسد وحدة األمة وحامي الدستور( ،((1وهو يلتزم بحسب اليمني
مينح الدستو ُر َ
الدستورية التي يؤديها عقب انتخابه "بالسهر عىل استمرارية الدولة ،والعمل عىل توفري الرشوط الالزمة
للسري العادي للمؤسسات والنظام الدستوري"( .((1وقد استقرت كل الدساتري ،قبل تعديل الدستور األخري سنة
 ،2020عىل النص عىل أن رئيس الجمهورية هو ضامن استقاللية السلطة القضائية .وإذا كان رئيس الجمهورية
مل يعد ضامن استقاللية السلطة القضائية بعد هذا التعديل ،فإن التساؤل ُيطرح عن مربر تو ّليه رئاسة
املجلس األعىل للقضاء الذي أصبح هو الضامن الستقالل السلطة القضائية طب ًقا للامدة  180من الدستور.
يف خضم النقاش الذي شهدته الجزائر عند طرح مسودة التعديل الدستوري يف آذار /مارس  ،2020ذهب
وزير العدل ،بلقاسم زغاميت ،إىل تأكيد الصفة التمثيلية لرئيس الجمهورية باعتباره يتفوق عىل كل السلطات
يف تربير سلطات الرئيس يف املجال القضايئ ،وذلك مبناسبة رده عىل أحد أعضاء الربملان الذي اعترب أن تعيني
رئيس الجمهورية لرئيس املحكمة العليا تدخّ ل من السلطة التنفيذية يف القضاء ،وجاء يف رد الوزير بأن "من
ينتقد الفكرة يجهل حقيقة األمر ويتكلم عن غري دراية .هناك خلط بني املركز الدستوري لرئيس الجمهورية
والجهاز التنفيذي ،فرئيس الجمهورية ليس تاب ًعا للسلطة التنفيذية وهو فوقها وال ينتمي إليها ،والدليل هو
الدستور الذي ينص عىل أن رئيس الجمهورية يجسد وحدة األمة"(.((1
عبت النقابة الوطنية للقضاة عن رفضها لرئاسة رئيس الجمهورية للمجلس األعىل للقضاء ،مقرتح ًة
من جهتهاّ ،
منحه رئاسة رشفية فحسب ،وجاء يف مقرتحاتها بخصوص مرشوع تعديل الدستور سنة  2020بأن "رئيس
الجمهورية باعتباره الضامن للموازنة بني السلطات الدستورية الثالث بصفته املعروف بها ُعر ًفا لدى عامة الشعب
(القايض األول يف البالد) يقتيض بالتبعية ترؤسه رشف ًيا للمجلس األعىل للقضاء كدعم معنوي للقضاة .كام أن أساس
9 Guillaume Delaloy, "La réforme du Conseil supérieur de la magistrature: Vers un conseil supérieur du Pouvoir
judiciaire?" La Revue administrative, vol. 53, no. 318 (Novembre 2000), p. 635.
10 Pierre Lyon-Caen, "L'expérience du Syndicat de la Magistrature. Témoignage," Pouvoirs, no. 16 (Janvier 1981), p. 59.
 11آمال عباس" ،املجلس األعىل للقضاء بني الوجود واالحتواء" ،املجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،مج  ،54العدد 2
(حزيران /يونيو  ،)2017ص .51
 12املادة  84من دستور  1996املعدل.
 13املادة  90من دستور  1996املعدل.
" 14زغاميت :رئيس الجمهورية ال ميثل السلطة التنفيذية وإمنا وحدة األمة" ،الرشوق أونالين ،2020/9/11 ،شوهد يف  ،2022/4/24يف:
https://bit.ly/3gza4gH
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املبدأ الدستوري الستقالل السلطة القضائية هو أن يكون رئيس املجلس األعىل للقضاء منتخ ًبا من قبل كافة قضاة
الجمهورية ،وهو بدوره يختار نائ ًبا أو اثنني من بني األعضاء املنتخبني ملساعدته ،ذلك أن استئثار رئيس الجمهورية
برتؤس املجلس األعىل للقضاء فيه مساس باستقاللية السلطة القضائية ،ال سيام أن رئيس الجمهورية يف ترصيحاته،
أبدى رغبة يف عدم ترؤس املجلس األعىل للقضاء عىل أن يبقى ضام ًنا الستقاللية القضاء"(.((1
وعىل الرغم من أن املؤسس الدستوري ّ
تخل عن منح رئيس الجمهورية صفة ضامن استقالل السلطة القضائية
مبوجب التعديل الدستوري لسنة  ،2020فإنه منح هذا الدور للمجلس األعىل للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية،
وهكذا فإن املؤسس عاد للموقف األول نفسه ،وهو أن رئيس الجمهورية هو الضامن الستقالل القضاء عىل نحو
غري مبارش ،ما دام يرأس املجلس األعىل للقضاء الذي يق ّدمه الدستور باعتباره ضامنة استقالل هذه السلطة.
تكمن أهمية املجلس األعىل للقضاء يف الجزائر يف اعتباره األداة التي تربط القضاء بالسلطة التنفيذية وتجعله
ويعي أغلب أعضائه عىل نحو مبارش أو غري مبارش .وإذا كان
تاب ًعا لرئيس الجمهورية الذي يرأس املجلس ّ
املجلس األعىل للقضاء ال ميثل وحده السلطة القضائية ،فإن اختصاصاته تجاه مسار القضاة تجعله من
الناحية الدستورية الجهة التي يتجسد فيها مبدأ القضاء كسلطة.
وإضافة إىل رئاسته املجلس األعىل للقضاء ،يحتفظ رئيس الجمهورية بسلطات مؤثرة يف املجال القضايئ؛ إذ
تنص املادة  86من الدستور عىل أن رئيس الجمهورية ميارس السلطة السامية يف الحدود املثبتة يف الدستور.
وال يظهر من خالل هذا النص مفهوم "السلطة السامية" أو طبيعة االختصاصات التي يتوالها رئيس الجمهورية
بهذه الصفة ،لكن هذه الصياغة هي التي دفعت فيام يبدو إىل منح رئيس الجمهورية لقب القايض األول أو
القايض األعىل للبالد بسبب الخطأ يف ترجمة مصطلح "السلطة السامية"  La Magistrature suprêmeالوارد
يف نص املادة السابقة بصياغتها الفرنسية إىل العربية .وهذه الصفة ال أساس لها يف الدستور ،وإمنا شاعت يف
الجزائر لدى اإلعالم وعىل املستوى الشعبي ،بل حتى لدى بعض كبار املسؤولني يف الدولة.
ويالحظ رشيف بن ناجي أن االستخدام املتكرر لتعبري القايض األول يف البالد هو مصدر العديد من االلتباسات.
وألنه دارج عىل نحو رئيس باللغة العربية ،فإنه مييل موضوع ًيا إىل جعل رئيس الدولة هو القايض األول للبالد؛
ما يؤدي إىل إفراغ مبدأ الفصل بني السلطات من محتواه .وعىل الرغم من تكريس هذا املبدأ ،فإن العدالة
يف الجزائر ،بحسب ما يذهب إليه بن ناجي ،هي بعيدة عن الوصول إىل وضع "السلطة" ،وال تزال موجودة
بوصفها "وظيفة" مخصصة لسلطة واحدة(.((1
وإضافة إىل ذلك ،مينح الدستور رئيس الجمهورية صالحية تعيني القضاة مبوجب مرسوم رئايس ،وتنص املادة
 92عىل أنه "يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية األخرى التي يعني فيها رئيس الجمهورية" ،مع مالحظة
أن التعديل الدستوري لسنة  2020أقر يف املادة  181وجوب األخذ بالرأي املطابق للمجلس األعىل للقضاء
يف التعيينات يف الوظائف القضائية النوعية التي تجري مبوجب مرسوم رئايس؛ وهكذا فإن رئيس الجمهورية
فقد سلطته التقديرية التي كان يتمتع بها يف التعيني يف مثل هذه الوظائف.
" 15مقرتحات النقابة بخصوص مسودة الدستور" ،النقابة الوطنية للقضاة ،2020/6/1 ،شوهد يف  ،2022/4/24يفhttps://bit.ly/3k6XFTr :
16 Chérif Bennadji, "De l'ambigüité des rapports entre le président de la République et le pouvoir judiciaire en
Algérie: De l'usage de la formule 'le président de la République, Premier magistrat du pays'," L'Année du Maghreb,
vol. 3 (2007), p. 162.
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ال شك يف أن تقييد سلطة رئيس الجمهورية يف التعيني يف الوظائف القضائية املهمة برضورة األخذ بالرأي
املطابق للمجلس األعىل للقضاء مي ّثل خطوة مهمة ،ومكس ًبا جدي ًرا بالتثمني يف ضامن استقالل القضاء؛ إذ
إن هذا يعني عمل ًيا أن رئيس الجمهورية لن يكون قاد ًرا عىل إصدار ّأي مرسوم رئايس بالتعيني يف الوظائف
القضائية النوعية ،إال بعد التصديق برأي مطابق من املجلس األعىل للقضاء .وإذا أخذنا يف االعتبار تضاؤل
عدد األعضاء املحسوبني عىل رئيس الجمهورية يف املجلس ،فإن احتامل أن يواجه رئيس الجمهورية برأي
سلبي تجاه بعض التعيينات التي يقوم بها سيكون قامئًا.
 .2تبعية النيابة العامة لوزير العدل

خالصا ،ولقد عرفت فرنسا منذ النظام املليك يف
ُي َع ّد منصب وزير العدل ،حافظ األختام ،ابتكا ًرا فرنس ًيا ً
القرون الوسطى هذا املنصب ومل َّ
يعب عن ذلك االرتباط الوثيق بني العدالة
تتخل عنه إىل اآلن .وهذا املنصب ّ
يجسد العدالة السامية التي تعاقب وتسامح ،وكانت
والسياسة الذي مي ّيز النظام الفرنيس .لقد كان امللك ّ
السلطة السياسية مبنية عىل مامرسة القضاء ،ولذلك كان حافظ األختام أحد كبار موظفي العرش املقربني
من امللك ،وتعكس هذه املكانة ملنصب وزير العدل التوتر املستمر يف فرنسا إىل اآلن بني استقالل القضاء
وتبعيته للسلطة التنفيذية(.((1
يتوىل رئيس الجمهورية يف الجزائر تعيني وزير العدل ،حافظ األختام ،و ُيالحظ أن أغلب وزراء العدل الذين
مبهن مرتبطة به كاملحامني .وهذا يعني أن أساس اختيار
ُع ّينوا يف الجزائر كانوا ينتمون إىل سلك القضاء أو ٍ
وزير العدل كان يف الغالب ً
بأي اعتبارات سياسية كاالنتامء الحزيب ً
مثل.
مرتبطا بالتخصص والكفاءة ،ومل يتعلق ّ
تتمثل أهم صالحيات وزير العدل يف السهر عىل حسن سري الجهات القضائية والرشطة القضائية ،وتنسيق
الدعوى العمومية وتنشيطها وتنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة رشوط مامرسته .وعالو ًة عىل ذلك ،فإن
املوجهة إىل احتضان وتحضري األعامل القضائية وسريها،
وزير العدل يعمل عىل إنجاز الهياكل األساسية ّ
(((1
وتهيئة هذه الهياكل وتجهيزها وعملها ،وتحقيق مبدأ تساوي الجميع أمام العدالة .
يرشف وزير العدل عىل مؤسسات وأجهزة إدارية مهمة مرتبطة بالقضاء ،كإدارة السجون ،ومدارس التكوين
كاملدرسة العليا للقضاء ،واملدرسة الوطنية ملستخدمي أمانات الضبط .ويتوىل أيضً ا عد ًدا من االختصاصات
سنفصل الح ًقا ،إضاف ًة إىل سلطته عىل أعوان القضاء.
ذات التأثري املبارش يف القضاة يف مسارهم املهني كام
ّ
لكن أهم سلطة يتوالها وزير العدل يف الجزائر هي مامرسته للسلطة التدرجية املبارشة عىل النيابة العامة
ّ
التي تخضع للسلطة التنفيذية ،عىل الرغم من أن أعضاءها هم قضاة يف األصل ولهم من الناحية الوظيفية
الوضع الوظيفي نفسه لقضاة الحكم.
ومن الناحية النظرية ،ميكن التمييز بني مناذج مختلفة لنظام النيابة العامة يف النظم القانونية يف العامل،
وميكن تصنيفها من خالل عالقتها بالسلطة التنفيذية ومدى استقاللها إىل ثالثة مناذج :النموذج األول ،وهو
17 Arnaud Montebourg, "Les paradoxes du garde des Sceaux," Après-demain, vol. 15, no. 3 (Juillet 2010), p. 17.
 18الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،مرسوم تنفيذي رقم  332-04مؤرخ يف  10رمضان عام  1425املوافق  24أكتوبر سنة ،2004
يحدّد صالحيات وزير العدل حافظ األختام" ،الجريدة الرسمية ،السنة  ،41العدد  ،2004/10/24 ،67شوهد يف  ،2022/4/24يف:
https://bit.ly/3Le61V4
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الذي يربط النيابة العامة بوزارة العدل ،وبذلك فهي تكون تحت إرشاف السلطة التنفيذية ،وهذا النموذج
هو املطبق يف فرنسا وأملانيا؛ ومنوذج ثانٍ  ،مينح النيابة العامة مستوى من االستقالل رغم إبقائها تحت وصاية
ً
استقالل يف مواجهة
السلطة التنفيذية مثل النموذج الهولندي؛ أما النموذج الثالث ،فيمنح النيابة العامة
السلطة التنفيذية ،وهو النموذج الذي مت ّثله إيطاليا ،حيث ينتمي قضاة النيابة العامة إىل السلطة القضائية
املستقلة متا ًما عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية(.((1
أخذت الجزائر بالنموذج الفرنيس يف تنظيم النيابة العامة من خالل إلحاقها مبارشة بوزارة العدل ،وميارس
وزير العدل سلطة تدرجية ومبارشة عىل قضاة النيابة العامة؛ إذ تنص الفقرة األخرية من املادة  33من قانون
اإلجراءات الجزائية عىل أن "يعمل النائب العام عىل تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل ،ويرفع
له تقري ًرا دور ًيا عىل ذلك" ،كام تؤكد املادة  30إلزام ممثيل النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طب ًقا
للتعليامت التي تردهم عن الطريق التدرجي ،مع حريتهم يف إبداء مالحظات شفوية أثناء املرافعة(.((2
يعود أساس إلحاق النيابة العامة بالسلطة التنفيذية التي ميثلها وزير العدل إىل أن النيابة العامة إمنا تط ّبق
ً
مسؤول سياس ًيا عن تنفيذها .وبذلك فإن
السياسة الجزائية التي تضعها الحكومة ،والتي يكون وزير العدل
النظام القضايئ الجزائري يقوم عىل فصلٍ وظيفي بني قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين ينفذون سياسة
الحكومة يف املجال الجزايئ.
اختصاصا تنفيذ ًيا
وإذا كان ميكن قبول إلحاق النيابة العامة لوزارة العدل ما دام اختصاص متابعة الجرائم
ً
ً
منفصل عن اختصاص التحقيق أو إصدار الحكم عىل مرتكبيها التي تُع ّد اختصاصات قضائية بحكم طبيعتها،
فإن التساؤل يبدو مرشو ًعا عن حدود سلطة وزارة العدل عىل قضاة النيابة العامة ،وإذا ما كان مبدأ استقالل
القضاء ينرصف ليشمل أيضً ا قضاة النيابة العامة.
وما يؤكد أهمية التساؤل السابق هو ذلك الجدل القانوين الذي أثارته بعض التعليامت التي صدرت عن
وزراء العدل للنيابة العامة يف الجزائر؛ ما يطرح إشكالية إذا ما كان يجوز للوزير أن يتدخّ ل يف سلطة النواب
ٌ
صحف
العامني ووكالء الجمهورية يف تحريك الدعاوى العمومية .وقد ثار هذا الجدل بخصوص ما تناقلته
جزائرية يومية عن تعليامت أصدرها وزير العدل السابق ،بلقاسم زغاميت ،منع مبوجبها النواب العامني لدى
املجالس القضائية من تحريك الدعوى العمومية يف القضايا املتعلقة بالتسيري واملساس باملال العام قبل تقديم
يبي طبيعة الوقائع املنسوبة إىل املوظف املعني ،والظروف الزمانية واملكانية املرتكبة فيها ،والجهة
تقرير ّ
املب َّلغ عنها .وبحسب التعليامت ذاتها ،فإنه ال يط ّبق ّأي إجراء إال مبوافقة مسبقة من املديرية العامة للشؤون
القضائية يف وزارة العدل(.((2
تطرح مثل هذه التعليامت إشكالية مدى استقالل النيابة العامة يف مامرسة اختصاصها األصيل ،وهو االدعاء
العام وتحريك الدعوى باعتبارها ممثلة للمجتمع ،وهي تتعلق بإشكال قانوين يتمثل يف طبيعة اختصاص
 19للمزيد من التفاصيل عن النامذج األوروبية للنيابة العامة ،ينظر:
Salas Denis, "Parquets européens entre pouvoir judiciaire et politiques pénales," Droit et Société, vol. 74, no. 1 (Mars 2010).
 20الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،أمر رقم  02-15مؤرخ يف  7شوال عام  1436املوافق  23يوليو سنة  ،2015يعدّل ويت ّمم األمر
 155-66املؤرخ يف  18صفر عام  1386املوافق  8يونيو سنة  1966واملتضمن قانون اإلجراءات الجزائية" ،الجريدة الرسمية ،السنة  ،52العدد
 ،2015/7/23 ،40شوهد يف  ،2022/4/24يفhttps://bit.ly/3vYYbbR :
" 21وزارة العدل متنع تحريك الدعوى العمومية املتعلقة بالتسيري" ،الرشوق أونالين ،2021/3/18 ،شوهد يف  ،2022/4/24يفhttps://bit.ly/3fNwKJP :
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اختصاصا قضائ ًيا أم إدار ًيا ،وكذلك مبدى سلطة وزير
النيابة العامة يف تحريك الدعوى العمومية وإذا ما كان
ً
العدل يف تقييد اختصاص النيابة يف تحريكها .ويبدو أن التعليامت السابقة استندت إىل املرسوم املحدد
لصالحيات وزير العدل الذي مينحه اختصاص تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها ،مع مالحظة أن التعليامت
ال متنع تحريك الدعوى العمومية مطل ًقا ،وإمنا تق ّيد تحريكها برضورة الحصول عىل موافقة مسبقة من
املديرية العامة للشؤون القضائية.
من املفيد اإلشارة هنا إىل أن هذه التعليامت كان قد سبقها تعليامت صدرت عن رئاسة الجمهورية متنع االعتداد
بالرسائل املجهولة يف تحريك دعاوى عمومية تتعلق بالفساد .وقد ب ّرر بيانٌ للرئاسة ذلك بسبب "خشية وخوف
املسؤولني من الوقوع تحت طائلة املتابعة بناء عىل مجرد رسائل مجهولة ،حتى أن العديد من املسؤولني اآلخرين
أصبحوا يقترصون عىل الحد األدىن من التزاماتهم وميتنعون عن أي مبادرة ،مام أسفر عن تأجيل معالجة ملفات
هامة تكتيس أحيانًا الطابع االستعجايل إىل تواريخ الحقة ،متسببة يف إلحاق أرضار بليغة بسري هذه املؤسسات"،
وأضاف البيان أنه "إذا كانت مكافحة الفساد أم ًرا رضور ًيا وال رجعة فيه ،فإن ذلك ال يجب أن يأخذ مهام كان
األمر ،مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية"(.((2
يف كل األحوال ،عىل الرغم من أن القانون مينح وزي َر العدل سلط َة إخطار النائب العام بالجرائم املتعلقة
بقانون العقوبات ،أو أن يك ّلفه كتاب ًة مببارشة متابعات ،أو إخطار الجهة القضائية املختصة مبا يراه مالمئًا من
طلبات كتابية( ،((2فإن تحريك الدعوى العمومية هو حق للمجتمع تتواله النيابة العامة نياب ًة عنه( ((2وال
يجوز تقييده إال يف الحاالت التي نص عليها القانون( ،((2مع مالحظة أن النيابة متلك سلطة تقدير تحريك
الدعوى من عدمه طب ًقا للامدة  36من قانون اإلجراءات الجزائية التي جاء فيها أن "وكيل الجمهورية يتلقى
املحارض والشكاوى والبالغات ويقرر يف أحسن اآلجال ما يتخذه بشأنها".
ولذلك ،فإنه إذا كان يعود إىل وزير العدل يف الجزائر  -من الناحية القانونية باعتباره ميارس السلطة التدرجية
عىل النيابة العامة ،ومن الناحية السياسية باعتباره ينفذ السياسة الجنائية للحكومة  -إصدار تعليامت
للنواب العامني بشأن عدم تحريك دعاوى عمومية يف قضايا مع ّينة إال بعد موافقة دائرته الوزارية ،فإنه
يجب عليه أال يصدر ّأي تعليامت تخص قضايا فردية مراعا ًة ملبدأ املساواة أمام القضاء ،وأن يربر من الناحية
السياسية أمام الحكومة وأمام الربملان طريقة تنفيذه للسياسة الجنائية ،تطبي ًقا ملبدأ املسؤولية السياسية
للحكومة أمام ممثيل الشعب.
ويف الحصيلة ،فإن تبعية النيابة العامة لوزارة العدل قد تثري إشكاالت جدية بشأن استقالل القضاء يف الجزائر
وإمكانية وصفه بأنه سلطة؛ ذلك أن جز ًءا ً
مهم من بنية هذا القضاء ،وهو النيابة العامة ،يخضع مبارشة
" 22الرسائل املجهولة :رئيس الجمهورية يوجه تعليمة إىل أعضاء الحكومة ومسؤويل األجهزة األمنية" ،وكالة األنباء الجزائرية،2020/9/18 ،
شوهد يف  ،2022/4/24يفhttps://bit.ly/2TQjWes :
 23املادة  30من قانون اإلجراءات الجزائية.
 24جاء يف نص املادة  29من قانون اإلجراءات الجزائية "تبارش النيابة العامة الدعوى العمومية باسم املجتمع وتطالب بتطبيق القانون" .وقد
استقر اجتهاد املحكمة العليا عىل أنه "ما دامت الدعوى العمومية ح ًقا للمجتمع ميارسه بواسطة النيابة العامة فليس لهذه األخرية الترصف فيها
بعد تحريكها ،فال ميكن لها وقفها أو التنازل عن طعنها" .ينظر :أحسن بوسقيعة ،قانون اإلجراءات الجزائية يف ضوء املامرسة القضائية (الجزائر:
بريت للنرش ،)2015 ،ص .24
 25نص قانون اإلجراءات الجزائية عىل القيود التي ترد عىل تحريك الدعوى العمومية ،وهي الشكوى ،والطلب ،واإلذن.
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لسلطة وزير العدل ،وحتى إن كانت هذه التبعية معرت ًفا بها ومربرة ،فإن العالقة بني النيابة العامة ووزير
العدل تحتاج إىل رسم حدو ٍد واضحة ،بحيث يجب أن يكون الهدف يف النهاية متييز اختصاصات النيابة العامة
أساسا يف تحريك الدعوى العمومية إىل
التي تحتاج بطبيعتها وأهميتها وارتباطها بعمل القضاء ،والتي تتمثل ً
إخراجها من السلطة التدرجية لوزير العدل مبا مينعه من توجيه ّأي تعليامت خاصة أو فردية بشأنها.

ثانيًا :االستقالل الوظيفي للقضاة

يقوم مبدأ استقالل السلطة القضائية عىل عنرص شخيص يتمثل يف استقالل القضاة ،بحيث يتم ضامن
ألي جهة أو سلطة سوى سلطة القانون ،ومن هنا فإن العديد
استقاللهم وعدم خضوعهم يف أداء مهامتهم ّ
من الضامنات تتفرع عن هذا املبدأ كعدم قابلية القضاة للنقل والعزل ،وضامن خضوعهم ملسؤولية تأديبية
عادلة مبا مينعهم من التعسف من جهة ،ويضمن لهم يف الوقت نفسه عدم تحويل املساءلة إىل وسيلة للتأثري
فيهم أو االنتقام منهم.

 .1مبدأ عدم قابلية القايض للنقل والعزل
يعترب مبدأ حظر نقل قضاة الحكم مبدأً أساس ًيا يف االستقالل الوظيفي للقضاة ،بل إنه يعترب يف نظر عدد من
عنرصا كاف ًيا للقول باستقاللية القضاة يف فرنسا .ومع أن هؤالء تع ّينهم السلطة التنفيذية ،فإن مبدأ
الباحثني ً
حظر نقلهم يج ّنبهم الوقوع تحت تأثريها .وبذلك فإن هناك إجام ًعا لدى الفقه الفرنيس بأن ضامنات استقالل
القضاء تنبع من مبدأ أسايس يخترصها كلها وهو مبدأ حظر نقل القضاة(.((2

يف الجزائر ،مل تقرر ضامنة عدم قابلية قايض الحكم للنقل إال مبوجب التعديل الدستوري لسنة 2016؛ حيث
نصت املادة  166يف فقرتها الرابعة عىل أن "قايض الحكم غري قابل للنقل حسب الرشوط املحددة يف القانون
بنصها عىل
وفصل فيها يف املادة ّ 172
األسايس للقضاء" .وأكد التعديل الدستوري لسنة  2020هذه الضامنة ّ
أن "قايض الحكم غري قابل للنقل إال ضمن الرشوط املحددة يف الفقرة الثانية أدناه" ،وبحسب الفقرة الثانية
من املادة نفسها فإنه "ال يعزل القايض ،وال ميكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه
أثناء مامرسة مهامه أو مبناسبتها ،إال يف الحاالت وطبق الضامنات التي يحددها القانون مبوجب قرا ٍر معلل
من املجلس األعىل للقضاء".
وبذلك ،فإن الدستور الجزائري يكون قد جمع بني ضامنتي عدم قابلية القايض للنقل وعدم قابليته للعزل،
أساسا يف املجلس األعىل للقضاء وما يحدده القانون من رشوط وإجراءات
ّ
ونص عىل ضامنات املبدأ التي تتمثل ً
جوهرية إلقرار املسؤولية التأديبية للقضاة أمام املجلس.
نصت
غري أن الفقرة الثانية من املادة  172ال تحدد ضامنات مبدأ عدم قابلية قايض الحكم للنقل ،لكنها ّ
عىل ضامنات تأديبية للقايض تتعلق بالرشوط واإلجراءات التي تحكم عزله أو إيقافه عن العمل ،أو إعفاءه
أو تسليط عقوبة تأديبية عليه ،يف حني أن مبدأ عدم قابلية قايض الحكم للنقل إمنا يتعلق بحق القايض يف
االستقرار وعدم استغالل إمكانية نقله كعقوبة تأديبية مق ّنعة أو كوسيلة الستبعاده ،وذلك بسبب ما قد
يرتتب عىل النقل من إرباك للقايض ولعائلته .ولذلك ،فإن القانون العضوي املتضمن القانون األسايس للقضاء
26 Roger Perrot, Institutions judiciaires, 12ème éd. (Paris: Domat droit privé, 2006), p. 299.
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قاض حكم مارس عرش سنوات خدمة فعلية حق االستقرار ،فال يجوز نقله أو تعيينه
حفظ يف املادة  26لكل ٍ
منصب جديد بالنيابة العامة أو سلك محافظي الدولة أو باإلدارة املركزية لوزارة العدل ومؤسسات
يف
ٍ
التكوين والبحث التابعة لها أو املصالح اإلدارية للمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو أمانة املجلس األعىل
للقضاء ،إال بناء عىل موافقته ،غري أنه ميكن املجلس األعىل للقضاء يف إطار الحركة السنوية نقل قضاة الحكم
متى توافرت رشوط رضورة املصلحة أو حسن سري العدالة.
تعود صالحية نقل القضاة ،إ ًذا ،إىل املجلس األعىل للقضاء ،وقد جرت العادة عىل أن يقوم املجلس بحركة
سنوية يتم فيها نقل القضاة ،وبحسب املادة  19من القانون العضوي ّ
املنظم لتشكيلة املجلس األعىل
للقضاء وعمله وصالحياته( ،((2فإن املجلس "يدرس اقرتاحات وطلبات نقل القضاة ،ويتداول بشأنها ،ويأخذ
بعني االعتبار طلبات املعنيني باألمر وكفاءتهم املهنية وأقدميتهم ،وحالتهم العائلية ،واألسباب الصحية لهم
وألزواجهم وألطفالهم ،ويكفل القانون األسايس للقضاء( ((2للقايض املترضر من النقل حق التظلم أمام املجلس
األعىل للقضاء بعد االلتحاق مبنصب عمله الجديد يف أجل شه ٍر من تنصيبه" ،وغال ًبا ما ينتظر القضاة نتائج
الحركة السنوية برتقب شديد ملا لها من تأثري يف استقرارهم االجتامعي.
أثارت الحركة السنوية لنقل القضاة التي تم اإلعالن عنها يف  24ترشين األول /أكتوبر  2019احتجاج النقابة
الوطنية للقضاة التي سارعت إىل إصدار بيانٍ يف  26من الشهر نفسه جاء فيه أن "وزارة العدل اعتدت عىل
'دوسا' عىل
صالحية املجلس األعىل للقضاء من خالل التفرد يف إعداد الحركة السنوية ،وهو ما اعتربته النقابة ً
حق القضاة يف االستقرار اجتامع ًيا ،ولذلك قررت النقابة توقيف العمل القضايئ برمته"(.((2
من جهتها ،ردت وزارة العدل يف بيان لها صدر يف يوم صدور بيان النقابة الوطنية للقضاة نفسه ،بالتذكري بنص
بأي عمل فردي أو جامعي من شأنه أن
املادة  12من القانون األسايس للقضاء التي متنع القايض من القيام ّ
يؤدي إىل وقف أو عرقلة سري العمل القضايئ ،والتي تعترب مشاركة القايض يف اإلرضاب أو التحريض عليه ً
إهامل
ملنصب عمله .أما بخصوص الحركة السنوية ،فقد أكد البيان أنها جرت بالتصديق عليها باإلجامع من املجلس
األعىل للقضاء الذي يضم قضاة منتخبني يف غالبيتهم ،وأشار إىل أن النقابة ز ّكت املعيار املتفق عليه يف الحركة
سابق مع وزير العدل ،ويف األخري ذ ّكر البيان القضاة الذين يعتربون
وهو أقدمية خمس سنوات يف اجتامع ٍ
أنفسهم مترضرين من الحركة باملادة  26التي متنحهم حق التظلم الرشعي أمام املجلس األعىل للقضاء(.((3
وهكذا اندلعت حرب البيانات بني النقابة الوطنية للقضاة ،التي بقيت متمسكة مبوقفها يف توقيف العمل
القضايئ ،ووزارة العدل التي ظ ّلت تذ ّكر بحق القضاة املترضرين يف التظلم أمام املجلس األعىل للقضاء كام
ينص عليه القانون األسايس للقضاء.
 27الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،قانون عضوي رقم  12-04مؤرخ يف  21رجب عام  1425املوافق  6سبتمرب سنة  ،2004يتعلق
بتشكيل املجلس األعىل للقضاء وعمله وصالحياته" ،الجريدة الرسمية ،السنة  ،41العدد  ،2004/9/8 ،57شوهد يف  ،2022/4/24يف:
https://bit.ly/3KaVt85
 28الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،قانون عضوي رقم  11-04مؤرخ يف  21رجب عام  1425املوافق  6سبتمرب سنة  ،2004يتضمن
القانون األسايس للقضاء" ،الجريدة الرسمية ،السنة  ،41العدد  ،2004/9/8 ،57شوهد يف  ،2022/4/24يفhttps://bit.ly/3KaVt85 :
 29الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،النقابة الوطنية للقضاة" ،بيان" ،2019/10/26 ،شوهد يف  ،2021/6/21يفhttps://bit.ly/3Mp0DyL :
 30الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة العدل" ،بيان صحفي" ،2019/10/26 ،شوهد يف  ،2021/6/21يفhttps://bit.ly/3OvYuDf :
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وقد انتهت هذه األزمة بني النقابة الوطنية للقضاة ووزارة العدل بإصدار األخرية بيانًا أعلنت فيه عن برمجة
دورة عادية ثانية للمجلس األعىل للقضاء يف األسابيع الثالثة األخرية من ترشين الثاين /نوفمرب  ،2019س ُينظر
فيها يف الطعون املرفوعة بشأن الحركة السنوية ،داعية القضاة الذين يعتربون أنفسهم مترضرين من الحركة
إىل رفع طعونهم إىل املجلس( ،((3ويف مقابل ذلك أعلنت النقابة الوطنية للقضاة عن التوصل إىل اتفاق بوقف
االحتجاج ابتداء من يوم األربعاء  6ترشين الثاين /نوفمرب .((3(2019
ال شك يف أنه ال ميكن عزل هذا الصدام بني نقابة القضاة ووزارة العدل عن السياق السيايس الذي كانت
أوجه ،وكانت أبرز مطالبه ضامن استقالل
تشهده الجزائر يف تلك الفرتة ،حينام كان الحراك الشعبي يف ِ
القضاء ومحاربة الفساد .وال ميكن عزله أيضً ا عام كانت تشهده الجزائر يف تلك الفرتة من حملة محاكامت
غري مسبوقة لعد ٍد من رموز نظام بوتفليقة ،بتهم الفساد وتبديد املال العام .وبذلك ،فإن الحركة السنوية
التي عادة ما يرتقبها القضاة كل سنة بكل توتر؛ نظ ًرا إىل ما قد يرتتب عليها من أثر يف استقرارهم االجتامعي،
أثارت هذه املرة ويف ظل ذلك السياق السيايس انتفاضتهم عىل نحو علني ضمن إطار النقابة الوطنية للقضاة
التي وصلت بهذا االحتجاج إىل مستوى غري مسبوق ،مت َّثل يف اإلرضاب عرب توقيف العمل القضايئ .وهكذا فإن
هذا االحتجاج ش ّكل يف اعتقادنا ،جز ًءا من حركية وتحوالت عميقة شهدها املجتمع الجزائري يف تلك الفرتة،
ومل تستنث فئة كانت من أكرث الفئات ترض ًرا من أساليب النظام السابق ،ووجدت يف الحراك الشعبي فرصة يف
التعبري عن مطالبها االجتامعية والسياسية عىل حد سواء.
 .2تقرير مبدأ أن القايض ال يخضع إال للقانون

يشكل الترصيح يف الدستور مببدأ أن القايض ال يخضع إال للقانون أحد الضامنات األساسية الستقالل القايض
تعسف ما دام ال يخضع وال يط ّبق إال القانون يف النزاعات
يف عمله ،ويف الوقت نفسه ضامنًا لألفراد من ّأي ّ
التي يفصل فيها.
يرتتب عىل هذا الضامن ضامنات فرعية ،يتمثل أهمها يف أن يكون للقضاء وحده الوالية العامة يف الفصل
يف النزاعات ،من دون أن تزاحمه ّأي سلطة أو جهة أخرى ،وأيضً ا أن ُيحظر ّأي تدخلٍ أو تسييس للقضاء من
خصوصا.
السلطة التنفيذية
ً
مل يك ّرس املؤسس الدستوري الجزائري مبدأ الوالية العامة والحرصية للقضاء ،رغم أن ملبدأ الوالية العامة
للقضاء أهميته يف ضامن استقالل القايض املستمد من مبدأ الفصل بني السلطات؛ إذ يجب أن تكون للقضاء
سلطة الفصل يف املسائل واملنازعات ذات الطابع القضايئ كافة ،وأال ُيستثنى ّأي شخص أو منازعة خاصة من
مجال اختصاص القضاء.
من الناحية القانونية ،تش ّكل سلطة رئيس الجمهورية يف العفو الرئايس أحد أهم مظاهر تدخّ ل السلطة التنفيذية
يف مجال اختصاص القضاء ،حيث تخ ّول هذه السلطة للرئيس حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو
 31املرجع نفسه.
" 32توصل النقابة الوطنية للقضاة إىل اتفاق يقيض بوقف االحتجاج" ،النقابة الوطنية للقضاة ،2019/11/5 ،شوهد يف  ،2021/6/22يف:
http://snm.dz/activite7.php
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استبدالها( .((3ومع أن الدستور منح املجلس األعىل للقضاء دو ًرا استشار ًيا يف مامرسة رئيس الجمهورية لهذه
السلطة يف العفو( ،((3فإن هذه االستشارة ليست ُمل ِزمة؛ وهو ما يعني أن للرئيس السلطة التقديرية الكاملة يف
بأي إجراءات شكلية سوى استشارة املجلس األعىل للقضاء.
وضع معايري العفو من دون أن يكون مقي ًدا ّ
عالو ًة عىل ذلك ،فإن الدستور ال يح ّدد أي رشوط خاصة يف العفو ميكن أن تش ّكل قي ًدا موضوع ًيا عىل سلطة
رئيس الجمهورية؛ وبناء عىل ذلك فإن الرئيس ميكنه إصدار عفو رئايس يف كل وقت ،وأن يعفو عن فرد أو
مجموعة أفراد ،وميكنه أيضً ا إصدار عفو عام وفق معايري هو من يتوىل تحديدها ،وال ُيلزم بتربيرها ،وهو ال
ألي شكل من أشكال الرقابة.
يخضع يف مامرسة هذه السلطة التقديرية الواسعة ّ
جرت العادة يف الجزائر أن يصدر مرسوم عفو رئايس يف املناسبات الوطنية أو األعياد الدينية ،وغال ًبا ما تستفيد
أعداد معتربة من تدابري العفو الجامعي(ً .((3
فمثل ،اتخذ رئيس الجمهورية قرا ًرا بالعفو يف شباط /فرباير ،2021
وجاء يف بيانٍ لوزارة العدل بأنه" :مبناسبة ذكرى يوم الشهيد والذكرى الثانية للحراك األصيل املبارك ،اتخذ
شخصا من املحكوم عليهم نهائ ًيا
السيد عبد املجيد تبون رئيس الجمهورية إجراءات عفو رئايس لفائدة ً 21
(((3
بعقوبات الحبس النافذ ألفعال مرتبطة باستعامل الشبكات االجتامعية أو مرتكبة أثناء أعامل التجمهر" .
وعىل الرغم من أن جان ًبا من الفقه الدستوري يعارض منح رئيس الدولة عمو ًما سلطة العفو( ،((3فإن اإلشكاالت
التي تثريها هذه السلطة بشأن مدى توافقها مع مبادئ أساسية يف القانون ،كمبدأ الفصل بني السلطات
ومبدأ األمن القانوين ورضورة العقاب يف املجتمع ومبدأ املساواة ،هي قليلة األهمية يف القانون الوضعي(.((3
وعىل ّأي حال ،فإنه عىل الرغم من صعوبة التربير العقالين لبقاء سلطة العفو يف ظل النظام الدميقراطي ،فإنه
ال غنى عن مثل هذه السلطة من الناحية األخالقية والعملية(.((3
تعب سلطة العفو عن حق الجامعة يف الصفح عن أحد أفرادها الذين أخ ّلوا بنظامها وفق معايري هي أخالقية
ّ
باألساس ،ومن ثم فإن العفو هو التجسيد القانوين لهذه الفكرة الفلسفية ،ويعود إىل رئيس الجمهورية
بوصفه ً
ممثل عن الشعب مامرسة سلطة العفو نياب ًة عن املجتمع .لكن ،إذا كانت االعتبارات األخالقية
والعملية تقف عائ ًقا أمام تجريد الرئيس من سلطته يف العفو ،فإن من الواجب تقييد هذه السلطة املمنوحة
للرئيس يف الجزائر برشوط حتى تكون ً
فعل سلطة استثنائية من األصل العام ،وهو عدم التدخل يف عمل
القضاء ،وأال تكون أدا ًة لتجاوز أحكامه.
 33املادة  91فقرة  8من دستور  1996املعدل.
 34املادة  182من دستور  1996املعدل.
شخصا ،ينظر
 35مثال ذلك تدابري العفو التي اتخذها رئيس الجمهورية يف شباط /فرباير  2020عىل مرحلتني ،واستفاد منها ما مجموعه ً 9756
محبوسا" ،وكالة األنباء الجزائرية ،2020/2/6 ،شوهد يف  ،2022/4/24يف:
يف ذلك" :رئيس الجمهورية يصدر عف ًوا لفائدة 6294
ً
https://bit.ly/397dlDT
 36الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة العدل" ،بيان بخصوص تدابري العفو الرئاسية" ،2021/2/19 ،شوهد يف  ،2021/6/27يف:
https://bit.ly/3vZJeUE
37 Marie-Hélène Renaut, "Le droit de grâce doit-il disparaître?" Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal
Comparé, no. 3 (Septembre 1996), p. 576.
38 Hélène Ruiz Fabri et al., "Les institutions de clémence (amnistie, grâce, prescription) en droit international et
droit constitutionnel comparé," Archives de Politique Criminelle, vol. 28, no. 1 (Octobre 2006), p. 245.
39 Georges Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel (Paris: Dalloz 2002), p. 561.
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 .3املسؤولية التأديبية للقايض
أقر الدستور الجزائري يف املادة  172منه مبدأً عا ًما يتعلق بعدم إمكانية عزل القايض أو إيقافه عن العمل

أو إعفائه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء مامرسة مهامته أو مبناسبتها ،إال يف الحاالت وطبق الضامنات
التي يحددها القانون مبوجب قرار معلل من املجلس األعىل للقضاء.

ً
مسؤول تأديب ًيا أمام املجلس األعىل للقضاء ،باعتباره الهيئة التي ُيسأل أمامها
وبذلك ،يكون القايض يف الجزائر
عن كيفية أدائه ملهمته وفق األشكال واإلجراءات التي يح ّددها القانون .ويش ّكل منح صالحية النظر يف
املسؤولية التأديبية للقضاة للمجلس األعىل للقضاء الذي ينعقد يف تشكيلته التأديبية برئاسة رئيس املحكمة
العليا ،وليس برئاسة رئيس الجمهورية ،ضامنة أساسية وأولية للقايض.
ّ
نظم القانون األسايس للقضاء ،والقانون املحدد لتشكيلة املجلس األعىل للقضاء وعمله وصالحياته ،اإلجراءات
والقواعد املتعلقة بتحريك املسؤولية التأديبية للقايض .ومنذ البداية ،ميكن مالحظة الدور األسايس الذي
يؤديه وزير العدل يف تحريك اإلجراءات ،رغم أن املجلس الذي ينعقد يف تشكيلته التأديبية يكون برئاسة
رئيس املحكمة العليا وليس برئاسة رئيس الجمهورية.
ومنذ البداية ،تنص املادة  65من القانون األسايس للقضاء يف فقرتها األوىل عىل أنه "إذا بلغ إىل علم وزير
العدل أن قاض ًيا ارتكب خطأً
ً
جسيم ،وسواء تعلق األمر باإلخالل بواجبه املهني ،أو ارتكب جرمية من جرائم
القانون العام مخلة برشف املهنة ال تسمح ببقائه يف منصبهُ ،يصدر قرا ًرا بإيقافه عن العمل فو ًرا ،بعد إجراء
تحقيق أويل يتضمن توضيحات القايض املعني ،وبعد إعالم مكتب املجلس األعىل للقضاء".
يطرح تحريك وزير العدل إلجراءات املساءلة التأديبية وفق النص السابق عد ًدا من التساؤالت ،أهمها مدى
سلطة الوزير يف تقدير ارتكاب القايض للخطأ الجسيم؛ إذ إنه ُيستنتج من نص املادة  65أنه يعود إىل وزير
العدل تقدير مدى "جسامة" الخطأ ،ومن ثم تحريك إجراءات املساءلة التي تبدأ بتوقيف القايض فو ًرا عن
العمل بعد إجراء التحقيق األويل الذي مل يحدد النص طريقة إجرائه وال الهيئة التي تختص به ،وهدف هذا
التحقيق هو سامع توضيحات القايض املعني.
نصت عىل عد ٍد من الضامنات للقايض ،أه ّمها أال يكون
ونظ ًرا إىل خطورة مثل هذا اإلجراء ،فإن املادة ّ 65
التوقيف موضوع تشهري ،كام أن عىل وزير العدل إحالة امللف إىل املجلس األعىل للقضاء يف تشكيلته التأديبية
يف أقرب اآلجال الذي عليه أن يجدول القضية يف أقرب دورة .و ُيضاف إىل ذلك أن القايض املوقف يستمر
يف تقايض كامل راتبه بحسب املادة  66من القانون األسايس للقضاء التي حددت ً
أجل أقصاه ستة أشهر من
للبت يف الدعوى التأديبية ،وإال فإن القايض يعود إىل مامرسة مهامته بقوة القانون.
تاريخ توقيف القايض ّ
ً
محتفظا بسلطة مؤثرة يف مجال رقابة انضباط القضاة؛ إذ ميكنه،
عالوة عىل ذلك ،فإن وزير العدل يبقى
يوجه إنذا ًرا إىل القايض من دون مامرسة دعوى تأديبية
بحسب املادة  71من القانون األسايس للقضاء ،أن ّ
ضده ،ومل يحدد القانون األسباب التي ميكن الوزير عىل أساسها توجيه إنذار إىل القايض ،لكن القانون منح
يف املادة ذاتها القايض الحق يف طلب ر ّد اعتبار من السلطة التي أصدرت العقوبة بعد ميض سنة واحدة من
تاريخ تسليط العقوبة ،و ُير ّد االعتبار بقوة القانون بعد ميض سنتني من تاريخ توقيعها.
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وإذا كان الدستور مبوجب تعديل  2020قد ألغى عضوية وزير العدل من تشكيلة املجلس األعىل للقضاء،
فإنه من غري املرجح أن تبقى للوزير السلطة نفسها يف تحريك املساءلة التأديبية للقضاة أمام املجلس
األعىل للقضاء؛ ذلك أن املفرتض أن الدستور باستبعاده لوزير العدل من تشكيلة املجلس يكون قد اتجه
أيضً ا إىل تجريده من صالحياته فيام يتعلق باملسؤولية التأديبية للقضاة التي يجب أن يعود االختصاص
الكامل والحرصي فيها إىل املجلس األعىل للقضاء ،مع إمكانية اإلبقاء عىل ممثل لوزارة العدل كجهة ادعاء،
بحيث يقترص دوره عىل إخطار املجلس األعىل للقضاء باألخطاء التي يرتكبها القايض والتي ميكن أن تش ّكل
أساسا ملسؤوليته التأديبية.
ً
ال تتعلق فاعلية ضامنات املساءلة التأديبية للقايض فقط بإجراءاتها التي تش ّكل ضامنات إجرائية مهمة
أساسا
إىل حد ما يف ضامن معالجة شفافة ،ويف أجل معقول للدعوى التأديبية ضد القايض ،ولكنها تتعلق ً
باألسباب التي تثري مسؤولية القايض تأديب ًيا أمام املجلس األعىل للقضاء .مبعنى آخر ،فإن ضامن مساءلة
تأديبية عادلة وغري تعسفية للقايض إمنا يتوقف عىل تعريف الخطأ التأديبي الوارد يف املادة  60من القانون
األسايس للقضاء التي جاء فيها أنه "يعترب خطأ تأديب ًيا يف مفهوم هذا القانون العضوي ،كل تقصري يرتكبه
القايض ً
إخالل بواجباته املهنية ،ويعترب خطأ تأديب ًيا بالنسبة إىل قضاة النيابة العامة ومحافظي الدولة ،اإلخالل
بالواجبات الناتجة عن التبعية التدرجية".
ً
وإخالل بواجبات القايض املهنية يعود إىل وزير العدل الذي يح ّرك
من حيث املبدأ ،فإن تحديد ما ُيع ّد تقص ًريا
الدعوى التأديبية ،وهو يخضع يف تقديره هذا لرقابة املجلس األعىل للقضاء الذي يعود إليه الفصل النهايئ
الح ًقا يف مدى وجود خطأ تأديبي يثري مسؤولية القايض.
خص القانون األسايس للقضاء الخطأ التأديبي الجسيم بتفصيل خاص ،ورصد له عقوبة قصوى وهي العزل طب ًقا
عم ُيع ّد خطأً
ً
للامدة  ،63وعرضت املادة  62أمثلة دون حرص ّ
جسيم كالترصيح الكاذب باملمتلكات ،وخرق
واجب التحفظ ،واملشاركة يف اإلرضاب أو التحريض عليه وعرقلة سري املصلحة ،وإفشاء رسية املداوالت ،وغريها.
تثري هذه األمثلة عن الخطأ التأديبي الجسيم إشكاالت نظرية وعملية يف آنٍ واحد .فعىل سبيل املثال ،فإن
ً
إخالل مثل خرق واجب التحفظ أو املشاركة يف اإلرضاب أو التحريض عليه قد يتعارض مع حقوق وحريات
ُيعرتف بها للقايض بصفته هذه ،أو بصفته مواط ًنا يستفيد من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور،
خصوصا تلك التي تتعلق بالحق يف التعبري عن الرأي ،عالوة عىل أن القانون األسايس للقضاء اعرتف للقضاة يف
ً
املادة  32منه بالحق "النقايب" يف حدود ما تنص عليه املادتان  7و 12من القانون ذاته ،وهام تتعلقان بالتأكيد
بأي عمل من شأنه
عىل واجب التحفظ ،ومبنع القايض من املشاركة يف اإلرضاب أو التحريض عليه أو القيام ّ
وقف أو عرقلة سري العمل القضايئ.
ميس مببدأ حيادهم ،وهو املبدأ
من الناحية النظرية ،يذهب بعضهم إىل أن انخراط القضاة يف تنظيم نقايب قد ّ
األسايس الذي تقوم عليه رشعية القضاء .ويف تحليل هؤالء ،فإنه وف ًقا ملفهوم الطرف الثالث املحايد الذي مي ّثله
القايض ،فإنه يجب أال يكون طر ًفا ً
فاعل يف الحياة االجتامعية والسياسية ما دام هذا النشاط ميكن أن يقوض
مظهر حياده؛ وهذا النشاط السيايس قد يظهر يف شكل انتقاد للمرشع ال يتعلق باألسئلة املهنية للقضاء ،أو يف
موقف سيايس ُيتخذ أثناء االنتخابات .ويف كل األحوال ،فإن استقالل القايض مرتبط باستقالله عن معتقداته
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الدينية وتوجهاته السياسية ،كام أن مكانة القايض االجتامعية تفرض بعض القيود حتى يف حياته الخاصة،
فإنها تفرض قيو ًدا أيضً ا عىل مواقفه السياسية املتخذة عىل نحو فردي أو جامعي(.((4
ُطرحت اإلشكاليات املرتبطة بحرية الرأي والتعبري وبالحق النقايب للقايض عىل نحو حاد يف الجزائر أثناء
عدد من القضاة إىل الحراك مطالبني باستقالل السلطة
الحراك الشعبي يف شباط /فرباير  ،2019حيث انضم ٌ
القضائية ومعلنني مقاطعتهم لالنتخابات الرئاسية التي كان من املقرر أن تجري يف الرابع من متوز /يوليو
 ،2019ولكن تم تأجيلها( .((4وقد تداولت مواقع التواصل االجتامعي أخبا ًرا عن توقيف ومعاقبة قضاة شاركوا
يف الحراك ،لكن املجلس األعىل للقضاء سارع بصفته الهيئة التأديبية التي يخ ّول لها القانون مراقبة انضباط
القضاة إىل إصدار بيانٍ نفى فيه ذلك(.((4
عىل ّأي حال ،فإن من الواضح أن القانون األسايس للقضاء يف الجزائر ،رغم اعرتافه للقضاة بالحق النقايب فإنه
خصوصا تلك التي تتعلق بواجب التحفظ الذي سيض ّيق دومنا
ق ّيده بقيود مرنة ال تحمل ّأي معايري محددة،
ً
شك من حرية القايض يف الرأي والتعبري وكذلك يف النشاط النقايب ،عالوة عىل أن تقدير اإلخالل بهذا الواجب
بوصفه خطأً تأديب ًيا يعود إىل املجلس األعىل للقضاء الذي له السلطة النهائية يف تقدير وجود اإلخالل وتحديد
العقوبة املناسبة له.

خامتة
ال ميكن إنكار أن اإلصالحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة  2020فيام يتعلق بالقضاء إمنا كانت نتيجة
لضغط الحراك الشعبي الذي كان مطلب استقالل القضاء يف صلب شعاراته .وإذا كانت هذه اإلصالحات قد
ساهمت من الناحية الدستورية يف تقليص نفوذ السلطة التنفيذية عىل القضاء ،فإن األخري ما زال مع ذلك
مي ّثل مرف ًقا عا ًما يرتبط بها من الناحية العضوية.
مت ّثل رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس األعىل للقضاء ودور وزير العدل يف التسيري اإلداري واملايل ،وحتى يف
مجال عمل النيابة العامة ،أوجه الربط بني القضاء والسلطة التنفيذية .وبناء عىل ذلك ،فإنه ال ميكن وصف
رئيسا فعل ًيا للمجلس األعىل للقضاء ،وما دام وزير
القضاء يف الدستور بأنه سلطة ما دام رئيس الجمهورية ً
العدل محتفظاً بسلطاته يف تسيري مرفق القضاء واإلرشاف عىل النيابة العامة.
غري أنه ميكن وصف القايض بأنه سلطة يف الدستور؛ نظ ًرا إىل ما أقره األخري من مبادئ تضمن استقالله يف أداء
مهمته وتج ّنبه تأثري باقي السلطات فيه .ويش ّكل منح القضاة الحق يف انتخاب ممثليهم يف املجلس األعىل
للقضاء ،وإبعاد وزير العدل من عضوية املجلس ،إضافة إىل التأكيد عىل مبدأ حظر عزل القايض ،وعدم قابلية
قايض الحكم للنقل ،الضامنات األهم التي ميكن البناء عليها يف تأسيس قضا ٍء مستقل يصون مبدأ سيادة
القانون ويحمي الحقوق والحريات.
40 Bertrand Mathieu, "De la nécessité d'encadrer l'activité syndicale des magistrats," Les Cahiers de la Justice, vol. 3,
no. 3 (Octobre 2016), p. 398.
 41ساملي عبد الرحمن" ،القضاة يرفضون اإلرشاف عىل رئاسيات  4جويلية" ،النهار أونالين ،2019/4/14 ،شوهد يف  ،2022/4/24يف:
https://bit.ly/3h4GelF
" 42املجلس األعىل للقضاء ينفي معاقبة وعزل قضاة شاركوا يف الحراك الشعبي" ،اإلذاعة الجزائرية ،2019/3/25 ،شوهد يف  ،2022/4/24يف:
https://bit.ly/38hEwLI
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إن امليض قد ًما يف تعديل املنظومة القانونية ّ
وخصوصا ما تعلق منها باملجلس األعىل للقضاء،
املنظمة للقضاء،
ً
تبدو متطلبات رضورية من شأنها نقل القضاء من إطار املرفق العام إىل مفهوم السلطة الدستورية التي
تستقل مبامرسة اختصاص أصيلٍ لها .وبناء عليه ،فإن االستقالل الوظيفي للقضاة هو الذي يش ّكل جوهر
مبدأ استقالل القضاء الذي ال يتوقف عىل الوصف الدستوري له ،وإمنا بالدرجة األوىل عىل ما إذا كان القايض
نفسه يش ّكل ً
فعل سلطة مبامرسته الختصاصه عىل نحو مستقل ومحايد ،وبعي ًدا عن ّأي تأثري ،ويف ظل ظروف
مهنية واجتامعية مناسبة.
يف الحصيلة ،قد ال مي ّثل القضاء سلطة دستورية من ناحية وضعه بوصفه هيئة ،لكن القايض ميكنه أن مي ّثل
سلط ًة يف الدستور؛ نظ ًرا إىل أهمية الضامنات الدستورية والقانونية التي تتعلق بوظيفته .ويف انتظار صدور
القوانني العضوية املنظمة للقضاء التي من شأنها أن تضع املبادئ الدستورية موضع التنفيذ ،فإن فاعلية هذه
الضامنات ستظل مرتبط ًة مبا ستنص عليه هذه القوانني من جهة ،وأيضً ا باالعتبارات السياسية واالجتامعية
التي يتم ّثل أهمها يف إرادة السلطة السياسية ونظرتها إىل استقالل القضاء ،وبالوضع االجتامعي واملهني
للقايض من جه ٍة أخرى.
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